Zapis delavnice Delujemo lokalno, naši učinki so globalni
ki je potekala 17. septembra 2015 v Okoljskem centru, Trubarjeva 50, Ljubljana.

Udeleženci delavnice:
Teja
Mojca
Janja
Nina
Primož
Karmen
Helena
Bor
Daša
Boštjan
Nara
Petra
Gaja
Renata

Lovrec
Škrinjar
Merkač
Arnuš
Turnšek
Valenti
Nieboer
Kirn
Ložar
Jurič
Petrovič
Flerin
Brecelj
Karba

Varuhi semen, društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin
Študentski dom Ljubljana
Zavod BOB&Študentski vrtovi v Rožni dolini& Društvo domačija Pr Nebavc
Pletilska kooperativa Breja Preja
Študentski skupnostni vrtovi
Društvo Zeleni krog Slovenije
Društvo Ekologi brez meja
Društvo MHP
Prevajalska zadruga Soglasnik
Prevajalska zadruga Soglasnik
Trajnostni park Istra
Prevajalska zadruga Soglasnik
Umanotera
Umanotera

I.

Ob pisanju razglednic iz prihodnosti so udeleženci delavnice omenili naslednje
oblike podpore in ovir, na katere naletijo pri svojem delu:
PODPORA













OVIRE

notranja želja
lastna bit
refleks delati dobro
vsi živimo za to – skupaj –
povezovanje
notranji ogenj, hrepenenje
drugi, ki to že počnejo
(nasvet)
vedenje, da je vredno – biti
človek – skupna ideja, vizija






težki začetki
odpor drugih
nerazumevanje
težki trenutki




ni finančne varnosti
ni udobnega življenja




lastne sanje
zaupanje vase
prijatelji, ljudje, ki te
podpirajo
smiselnost



svet ni lep
(nož v hrbet, gonja za
denarjem)
človeška neumnost

II.

Potrebe po podpornem okolju:
1. Finančne spodbude
KAJ










KDO

prostor – kritje stroškov
denar + možnost za delo
mehanizmi prepoznavanja in
podpiranja trajnostnih praks
donacije
razpisi
delovni prostori
krčenje stroškov s prostovoljstvom





denar
znanje o iskanju sredstev – uporabno
in konkretno








občina
študentski domovi
bottom-up vpliv na pristojne
institucije
bogataši, podjetja
partnerji, institucije
prostovoljci na bodo tisti, ki
so zaposleni
fundacija »Free the Land« (?)
agencije, zavodi (CNVOS)

2. Promocija
KAJ






obstoj – dejavnost
konkretne aktivnosti, dogodki, akcije
povezovanje istovrstnih dejavnosti
skupno delovanje v družbenem
prostoru
skupna e-platforma
(izboljšanje delovanja Mlad.si, MAMA)

KDO





občine
četrtne skupnosti
ministrstva, državna raven
državni, EU projekti

3. Strateška, regulatorna, institucionalna… podpora
KAJ






dialog in sodelovanje države pri
sprejemanju zakonskih podlag
na državni ravni sprejeto, v prakso se
ne prenese
bottom-up prenos dobrih praks iz
tujine
trajnostno financiranje
smiselna strategija razvoja

KDO


država + NVO + civilna
družba + mediji

III.

Civilnodružbene metode političnega delovanja – možnosti vplivanja na politike (na
primeru trgovinskih sporazumov):
-

mednarodna mreža - iniciativa samoorganiziranih državljanov (Stop TTIP, Seattle to
Bruxelles) – prizadete družbene skupine se združujejo

-

koalicija (NVO, civilna družba, stranke, sindikati, zbornice…) - skupna spletna stran,
skupne strategije, iskanje informacij, prevajanje zahtevnih strokovnih besedil v
razumljiva sporočila za medije

-

globalni protesti – koordinirana akcija

-

Evropska državljanska pobuda (z evropsko državljansko pobudo lahko en milijon
državljanov EU Evropsko komisijo pozove, naj pripravi zakonodajni predlog, s čimer
lahko državljani neposredno vplivajo na pripravo politik EU).

-

osveščanje javnosti – delo z mediji

-

Pokazati, kako so glasovali poslanci

-

spletna peticija

-

lobiranje pri odločevalcih (EU poslancih)

-

občine zavzamejo svojo pozicijo

-

slavni ljudje, umetniki ipd. podprejo

Delavnica je potekala v okviru projekta Skladnost politik – pogoj za doseganje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga
sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru nacionalnega programa Evropskega leta za razvoj 2015, ki poteka pod sloganom “Naš
svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost“. Vsebine izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade RS.

