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Zdravo!
Predstavljamo ti Feliksa, ki si, ko se je rodil in začel služiti ljudem, nikoli 
ni mislil, da ga bo naključje popeljalo po celem svetu. Nič novega, saj 
tudi naša življenja niso predvidena vnaprej in so polna naključij. In prav 
je tako. Tudi Feliksova zgodba se je začela povsem naključno, 20. avgu-
sta 2014. Na tisti poletni dan sta glavna avtorja bentila nad sodobnim 
razumevanjem sveta med ljudmi. Bentila zato, ker se dogodki okoli nas 
čedalje bolj razlagajo na poenostavljen način, prek agresivnih medijev, 
ki izpostavljajo zgolj dramatične novice … s tem pa se nam svet odtuju-
je. Poenostavljanje, grafični prikazi trpljenja in izgub življenj so kot dro-
ga. Privlačnost bombastičnih novic povzroča, da postajamo čedalje bolj 
odvisni od elektronskih medijev, ki nam takšne novice najhitreje posre-
dujejo, medtem ko za sočloveka nimamo več posluha. Na srečo je med 
nami še vedno veliko takih, ki se znajo takšnemu odtujenemu svetu 
postaviti po robu, hkrati pa verjamejo, da je prihodnost našega planeta 
usodno odvisna od našega odnosa do sočloveka in narave, ki nas obda-
ja. V tej veri se je začelo tudi dopisovanje, v katerem sta avtorja razmi-
šljala, kako spodbuditi ljudi in okolico h kritičnemu razmišljanju, hkrati 
pa jih motivirati za spremembe in aktivno soustvarjanje boljšega jutri.

Prvotna ideja je bila pripraviti nekakšen ABC mednarodnih odnosov, 
učbenik, namenjen najširši javnosti. A na koncu je zmagala odločitev za 
pravljico, ki je bila sprejeta iz več razlogov. Prvič, pravljice nosijo v sebi 
večna sporočila o pravičnosti in dobroti ter z enostavnimi opisi in dia-
logi ponujajo vsakodnevne nauke. Drugič, to, kar se dogaja Feliksu, je 
realnost, s katero se dnevno srečuje veliko ljudi na našem planetu. Kot 
takšna je veliko bolj zgovorna skozi zgodbe, dogodivščine, ki nam lahko 
približajo vsakodnevne izzive posameznikov, ki segajo vse tja do bega 
pred nasiljem in strahu za življenje. In tretjič, vsi, ne glede na starost, še 
vedno kdaj pa kdaj radi v roke vzamemo kakšno dobro pravljico, kajne?



Feliksova izkušnja je odraz razmišljanj avtorske ekipe, ki je, če odšte-
jemo moški del, po svoji povprečni starosti v dobrih dvajsetih letih. 
Pred nami je še dolga pot. Kot vsak pripadnik mlajše generacije si že-
limo živeti v svetu priložnosti, a tudi svetu, kjer je prostor za sočutje, 
za ponujeno roko, za sožitje z vsemi živimi bitji. To niso pravljične že-
lje. To je odgovor na stanje sveta, v katerem živimo. Rešitve, ki se nam 
ponujajo, so večinoma izključujoče in pogosto ne dopuščajo dialoga. 
Posledice takega razmišljanja so neizmerljive – v številu smrtnih žrtev 
in s tem izgub potencialov, idej, genialnih rešitev, ki bi jih ugasla člo-
veška življenja sicer lahko ponudila svetu.

Zato je Feliksova zgodba namenjena tako starejšim kot mlajšim bral-
cem. Starejšim v upanju, da se boste spomnili sveta, v katerem ste 
sami odrasli. To je bil svet prizadevanj, da bi bil mir, ne vojna, naravno 
stanje. Mlajšim v upanju, da boste zmogli svoje oči in misli odtegniti 
od čedalje bolj agresivnih in površnih elektronskih medijev. Se stri-
njamo: mediji, kot so Facebook, Twitter, Instagram, so zelo koristni 
pripomočki. Ne morejo pa vam nadomestiti življenja in odločanja o 
lastni usodi. Upati in znati morate več. Ne zgolj sprejeti ponujene in-
formacije, temveč si drzniti poiskati nove, morda drugačne opise is-
tih dogodkov, ter jih primerjati in kritično ovrednotiti. Raziskovanje je 
lahko malodane adrenalinska veščina, ki nas intelektualno, moralno 
in osebnostno bogati. Tudi Feliks ne ve vsega in marsikateri poda-
tek, marsikateri pojav, ki ga omenjamo v spremljanju njegove zgod-
be, ni do konca razložen. To počnemo namenoma. Radi bi vam na-
mreč vzbudili radovednost in vas spodbudili, da se sami dokopljete 
do novih, dodatnih, tudi nasprotnih informacij. Da boste vedeli več. 
Zagotovo ste že kdaj izkusili, kako draga in potratna zna biti neve-
dnost. Ne dovolite si je.

Ajda, Eva, Delfina, Tamara, Tamara, Tjaša in Zlatko
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FELIKS

Jutranji sončni žarki, ki so si utrli pot skozi okna Petrove sobe, so 
dečka nežno požgečkali po pegastem obrazu. “Juhu, sobota je!” je 
vzkliknil Peter in navdušeno stekel v sosednjo sobo, da bi prebudil še 
sestro. “Vstani, Lea, sonce je! Greva se igrat, pomagaj mi vzeti žogo 
z omare!” 

Lea je krmežljavo odprla oči: “Samo še pet minut!” 

“Ne, ne, ne bodi takšna zaspanka! Sonce kliče Leo. Sonce kliče Leo. 
Lea, javi se!”

Lea, starejša sestra, se je morala nasmehniti bratovi vztrajnosti. Že 
res, da bi se v soboto zjutraj prilegel malo daljši spanec, a hkrati je 



2

bila vesela, da se je njen bratec še vedno raje igral z njo zunaj kot pa 
z računalnikom ali video igricami kot številni njegovi vrstniki, ki jih po 
cele dneve ni bilo na spregled. 

Oba sta se hitro oblekla, pozajtrkovala in si umila zobe. Takoj zatem 
sta se razigrana zapodila iz hiše na sosednji travnik. Ob zvoku žvrgo-
lenja ptičkov, dotiku jutranje rose na travnatih bilkah in brcanju žoge 
do dveh velikih dreves, ki sta služili kot nogometni gol, je tudi Lea 
pozabila na zaspanost. 

Peter, zavzet nogometaš, je žogo po nesreči brcnil v bližnji grm. Tedaj 
sta z Leo zaslišala čudno zvonjenje. “Hm, le od kod prihaja?” se je 
vprašal Peter. 

“Poglej, iz tistega šopa trave se nekaj sliši,” je s prstom pokazala Lea. 
Stekla sta do mesta, od koder se je slišal zvok. Ko sta razprla šop 
trave, sta v njem zagledala mobitel. Presenečeno sta se spogledala 
in v en glas rekla: “Glej, telefon! Mobitel! Pa kako je lep! Le čigav je?”

Peter je vprašal: “Misliš, da ga je kdo izgubil in ga zdaj pogreša?”

Lea je pomislila: “Najbolje bo, da poskusiva poklicati nekoga iz imeni-
ka. Če to ne bo delovalo, bova šla na policijo.”
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Lea niti ni dobro zaključila svoje misli, ko je telefon zazvonil. Kaj za-
zvonil! Začel je piskati, vibrirati in utripati v pisanih barvah. Od strahu 
sta oba odskočila. Lea je telefon izpustila iz rok in ravno ko sta želela 
oddirjati proč, se je na zaslonu prikazalo sporočilo: 

“Pozdravljena! 
Upam, da vaju nisem prestrašil. Nisem 
pokvarjen, sem le razočaran, zato tu 
in tam spustim kakšen žalosten zvok. 
Prejšnji lastnik me je namreč zamenjal 
za novejši model, mene pa kar odvrgel 
sredi travnika. Ampak jaz niti slučajno 
nisem za na odpad. Prosim, vzemita 
me s seboj. Obljubim, da bom dobro 
in dolgo služil. Tudi melodijo zvonjenja 
bom zamenjal, da vaju ne bo plašila 
– samo ne pustita me samega, lepo 
prosim. 

Feliks”

Lea in Peter sta se začudeno spogledala, a le za hipec. Peter ni mo-
gel skrivati navdušenja, saj je bil silno očaran nad tem posebnim 
mobitelom. Pa še njegovo ime mu je bilo všeč – pravzaprav se mu 
je zdela ideja, da ima mobitel svoje ime, fantastična. Lea je bila ne-
koliko previdnejša: “Kaj pa, če se kdo norčuje iz naju? Kaj, če gre za 
past?”

Z bratcem sta se nekaj minut posvetovala, a na koncu je zmagala že-
lja po telefonu. Lea ga je kot starejša izmed obeh pospravila v žep in 
navdušena sta stekla proti domu, da bi Feliksa pokazala še staršem. 
Slednji nad najdbo sprva niso bili preveč navdušeni. A ker si je Feliks, 
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ki ga je stari lastnik zavrgel, očitno želel ostati pri Lei in Petru, sta 
starša končno le popustila. 

Vesela, da sta smela obdržati mobitel, sta bratec in sestrica odšla na 
sprehod. Ko sta prečkala most čez bližnjo reko, je Lea dobila idejo: 
“Kaj, če narediva sebka s telefonom, pardon, Feliksom? Poglej, kako 
čudovit razgled imava z mostu. Mami in ati bosta navdušena.”

Vzela je Feliksa iz žepa in ga nastavila tako, da bi kar najlepše zajela 
tako njiju kot okolico. Ravno ko je Lea hotela pritisniti sprožilec, se je 
Peter v želji, da bi bil čimbolj viden, nekoliko bolj stisnil k sestri, jo pri 
tem dregnil v roko in …

“Neeee!!!” sta v en glas zakričala bratec in sestrica. Feliks je padel v 
deročo reko, ki ga je hitro vzela s seboj. Lahko sta le še nemočno opa-
zovala podivjan tok, ki je Feliksa nesel daleč stran. 

Medtem ko ga je odnašal rečni tok, je Feliks razmišljal le še o tem, 
kakšno smolo je imel. Že se je veselil, da je prišel v varno zavetje dveh 
prijaznih otrok, sedaj pa … Takrat je izgubil zavest. 
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^
ZDRUZENI NARODI

Ko je Feliks ponovno prišel k sebi, je potreboval kar nekaj časa, da 
so se mu oči privadile na novo okolje. Žalost, ker ga prijazna otroka 
nista uspela zadržati, je nadomestila radovednost. Drevesa in trav-
nike so zamenjale visoke stolpnice; tako visoke, da jim skoraj ni bilo 
videti vrha. Malo manj je Feliksa navdušila voda, ki ni bila le umazana, 
temveč tudi slana. Mimo njega so brzeli čolni vseh vrst in Feliks je 
pomislil, da ima pravzaprav srečo, da ga ni kateri že povozil. Ko je 
tako nemočen plul po vodi, je naenkrat zagledal prečudovito stekle-
no zgradbo, ki je na vodno gladino metala živahen odsev. V tistem 
trenutku se je Feliks spomnil, da je to stavbo že videl, ko se je njegov 
prejšnji lastnik kratkočasil z brskanjem po internetu − šlo je za sedež 
Organizacije združenih narodov oziroma na kratko OZN! To je tista 
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stavba, pred katero plapola toliko pisanih zastav! Čeprav Feliksu ni 
bilo jasno, kako je lahko zašel tako daleč, je bilo gotovo: po prekopu, 
ki se mu reče East River, je priplul v New York! 

“To pa je dogodivščina!” si je mislil. Medtem ko se je skušal približati 
kopnemu, je spet zaslišal glasen zvok motorja na čolnu, zatem pa gla-
sen “pljosk”. Obrnil se je in zagledal čoln, ki se je hitro oddaljeval, ter 
mobitel, ki je plul po vodi. “Ohoho, poglej no, mogoče pa dobim nove-
ga prijatelja!” se je nekoliko osamljeni Feliks iskreno razveselil druž-
be. A ko se je skušal približati svojemu vrstniku in se mu predstaviti, je 

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV

Organizacija združenih narodov (OZN, tudi Združeni narodi – 
ZN) je bila ustanovljena 26. junija 1946 v San Franciscu, ZDA. 
Njena temeljna cilja sta zagotoviti čim boljše pogoje za ohranja-
nje mednarodnega miru in varnosti po vsem svetu ter spodbu-
jati prijateljske odnose med državami. Organizacija šteje 193 
držav članic, med katerimi je od leta 1992 tudi Slovenija. Naloge 
in pristojnosti OZN so zapisane v Ustanovni listini Združenih na-
rodov, ki služi kot nekakšna ustava in je temeljno vodilo za delo-
vanje OZN. Sedež OZN je v New Yorku, a ima organizacija svoje 
pisarne v številnih mestih, npr. v Ženevi, na Dunaju in v Nairobiju.

V OZN ni nikoli dolgčas, saj je organizacija pristojna za reševanje 
skoraj vseh problemov, ki tarejo ljudi in države. Pristojnosti so 
razporejene med šest organov OZN. Ti so: Generalna skupščina, 
Varnostni svet, Ekonomski in socialni svet, Meddržavno sodišče, 
Sekretariat in Skrbniški svet. Poglej v Slovarček in si preberi več 
o njih!
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isti čoln prihitel nazaj. Preden se je Feliks zavedel, že ga je pograbila 
roka in znašel se je na njegovi palubi. 

“Kakšna sreča! Sem se že bala, da sem izgubila svoj mobitel. Pa rav-
no danes mi je padel v reko, ko imam tako pomembne opravke!” je 
Feliks slišal reči elegantno oblečeno žensko, ki je takoj hitela tipkati 
po njegovem zaslonu. Želel ji je sporočiti, da je pograbila napačen 

ALI SI VEDEL/A?
OZN deluje po vsem svetu in 
opravlja številne naloge, tudi 

take, ki rešujejo ljudi pred lakoto 
in smrtjo. V organizaciji je 

zaposlenih okoli 44.000 ljudi 
z vsega sveta.
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telefon in da je njen pravi mobitel, s katerim sta si sicer bila enaka po 
izgledu, še vedno v vodi. Toda gospa je tako vneto pisala sporočilo, da 
sam ni mogel odposlati ničesar, s čimer bi jo lahko opozoril. Medtem 
ju je čoln pripeljal na cilj − na Feliksovo veliko presenečenje prav v 
bližino stavbe OZN. Gospa, ki ji je bilo ime Jacqueline, kot je pokazala 
njena prepustnica, je pohitela v veliko ovalno sobano. Feliks je uspel 
videti napis, ki je vodil k dvorani: Generalna skupščina. Tam pa je bil 
prav takrat en velik živ žav. “Hmm,” si je mislil, “novega prijatelja res-
da nisem dobil, a je tukaj vseeno lepše kot v vodi.” Opazoval je, kako 
so ljudje vneto razpravljali, prelagali papirje in se posedali za mize, na 
katerih so bile tablice z imeni držav. Jacqueline se je usedla za mizo, 
ki je bila rezervirana za Kanado. Feliks je na hitro preštel še ostale 
tablice z imeni držav in ugotovil, da jih je 193. “Heh,” je pomislil, “le 
kako se bodo kaj dogovorili, če bo vsaka izmed 193 držav zagovar-
jala svoje? Lea in Peter sta bratec in sestrica, pa se nista mogla do-
govoriti niti tega, kako naj ju slikam!”

V dvorani je počasi zavladala tišina in za go-
vorniški oder je stopil predsednik Generalne 
skupščine, ki je v svojem uvodnem go-
voru pozdravil predstavnike vseh držav. 
Napovedal je, da jih čaka težka naloga, saj 
morajo pred jutrišnjim glasovanjem o no-
vih nestalnih članicah Varnostnega sveta 
skupaj sprejeti še resolucijo o zagotavljanju 
pravic brezdomnim osebam. Jacqueline je 
tiho zašepetala: “Najbolje bi bilo, da bi upo-
števali komentarje Sekretariata. Generalni 
sekretar je bil zelo jasen, da morajo biti dr-
žave veliko bolj aktivne in zagotavljati pra-
vico do primernega doma. Joj, tale seja bo 
še trajala. Dvomim, da mi bo danes uspelo 
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pripraviti še gradivo za razpravo v Ekonomskem in socialnem sve-
tu.” Ponovno je vzela v roke mobitel in poslala sporočilo na kanadsko 
stalno predstavništvo pri OZN: 

“Denis, bi lahko, prosim, vi pripravili gradivo za jutrišnjo sejo 
ECOSOC-a? Meni se bo danes zavleklo na seji Generalne skupščine. 
Pozdrav, Jacqueline.”

Jacqueline se je zdelo sicer malce nenavadno, da Denisovega imena 
ni bilo v mobitelovem imeniku, a je le skomignila z rameni. Pristanek 
v vodi je očitno pustil posledice na telefonu, a na srečo je Jacqueline 
Denisovo številko vedela na pamet. Že čez minuto se je na Feliksovem 
zaslonu prikazalo povratno sporočilo: 

“Oprosti, Jacqueline, žal ne bo šlo. Cele dneve se ukvarjam s tožbo 
Kanade na Meddržavnem sodišču, saj veš, za kako pomembno za-
devo gre. Ti bom poslal nekaj dokumentov, saj se boš znašla. Srečno!”

ALI SI VEDEL/A?
24. oktober je dan OZN, saj je 

na ta dan leta 1945 začela veljati 
Ustanovna listina. Njeno besedilo 

je na voljo tudi v slovenščini. Lahko 
si jo pogledaš na spletnih straneh 

Društva za Združene narode za 
Slovenijo

(www.unaslovenia.org).
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ALI SI VEDEL/A?
V Varnostnem svetu je 

pet stalnih držav članic in 
deset nestalnih držav članic, 
ki se menjavajo vsaki dve leti.

Slovenija je že bila enkrat 
nestalna članica, in sicer v 

letih 1998 in 1999. 

Jacqueline je ob prebranem sporočilu zavzdihnila. Spet se ji je obeta-
lo dolgo, delovno popoldne. A ni ji bilo težko, rada je opravljala svoje 
delo. V tistem trenutku se je spomnila na najlepši del svoje kariere 
– ko je kot uradnica v Skrbniškem svetu pomagala nekdanjim kolo-
nijam do samostojnosti.
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MEDNARODNO 
SODELOVANJE

Ko je bilo priporočilo po nekajurnih pogajanjih sprejeto, si je Jacqueline 
močno oddahnila. Večerilo se je, lačna je bila, poleg tega pa jo je doma 
čakala Tanya, njena devetletna hči. Ob misli na malo nagajivko se je 
Jacqueline nasmehnila in pospešila korak do podzemne železnice. 
Doma sta jo z velikim objemom pričakala mož Abdul in Tanya, ki je 
mamici takoj pokazala novo risbo, ki jo je naslikala v šoli. Hčerkina dob-
ra volja je nemudoma pregnala Jacquelinino utrujenost in po skupni 
večerji se je Jacqueline z veseljem pridružila Tanyi pri njeni novi igrači. 
“Poglej, mami, kaj mi je ati danes prinesel. Čisto pravi globus! Poglej, 
kako se vrti!”
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“Uau, priden ati! Mi znaš pokazati, kje smo doma?” je vprašala 
Jacqueline.

MEDNARODNO SODELOVANJE 

Mednarodno sodelovanje se odvija v mednarodni skupnosti. To 
sestavljajo države, mednarodne vladne in nevladne organiza-
cije, podjetja, razne druge skupine (denimo verske) in seveda 
posamezniki. To sodelovanje poteka po določenih pisanih in 
nepisanih pravilih. V mednarodni skupnosti ta pravila večino-
ma uveljavljajo mednarodne organizacije, ki zasledujejo sku-
pne cilje svojih članov. Na svetu je zabeleženih okrog 68.000 
mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z zelo različnimi po-
dročji – od športa, meteorologije, poštnega prometa pa vse tja 
do zahtevnih političnih in gospodarskih področij. Od tolikšnega 
števila mednarodnih organizacij pa jih je le nekaj sto medvlad-
nih – torej organizacij, ki so jih ustanovile države.

Večina držav želi mednarodno sodelovanje še posebej okrepiti 
z državami iz svoje soseščine – gre za sodelovanje, ki lahko 
vodi v ustanovitev t. i. regionalnih organizacij. Poleg regional-
nih poznamo še globalne splošne mednarodne organizacije 
(OZN), zavezništva (zveza NATO, ki skrbi za kolektivno obram-
bo svojih članic) in celo kartele (OPEC, ki povezuje države izvo-
znice nafte). Nekatere mednarodne vladne organizacije imajo 
tudi svoje specializirane agencije oziroma programe in sklade, 
ki se ukvarjajo s specifično tematiko. Takšen je npr. UNICEF, 
sklad OZN, ki skrbi za dobrobit in varnost otrok po svetu. Hkrati 
obstaja še cela vrsta nevladnih organizacij, ki lahko z vladnimi 
organizacijami sodelujejo ali pa jim nasprotujejo.
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“Seveda! New York je tukaj,” je s prstom ponosno pokazala Tanya. 
“Ati me je naučil pokazati nekaj večjih mest v Severni Ameriki. Ampak 
jaz poznam tudi druge kontinente. Ko bom velika, bom obiskala prav 
vsakega izmed njih. Začela bom z Evropsko unijo, ker ima tako 
smešno obliko. Si ti že bila tam?” je radovedno vprašala Tanya, ki je 
globus zavrtela tako, da se je pokazal evropski kontinent.

“Že večkrat sem bila v državah Evropske unije. Ampak veš, Tanya, 
Evropska unija ni kontinent, temveč regionalna organizacija. 
Kontinent se imenuje Evropa.”

REGIONALNE VLADNE ORGANIZACIJE

Dandanes se mednarodnemu regionalnemu sodelovanju po-
sveča veliko pozornosti. Zato so tam nastale in še kar nastaja-
jo nove mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s političnimi, 
ekonomskimi in varnostnimi vprašanji, pomembnimi za pre-
bivalce tamkajšnjih regij. Države iz iste regije se lahko namreč 
bolj poglobljeno osredotočajo na reševanje skupnih problemov, 
hkrati pa jim geografska bližina predstavlja prednost za trgova-
nje in organiziranje. Regionalne organizacije določajo prav po-
sebne pogoje, ki jih morajo države izpolniti, da postanejo članice. 
V Svetu Evrope in Evropski uniji, katerih članica je tudi Slovenija, 
od novih članic zahtevajo, da so demokratične ter spoštujejo člo-
vekove pravice in svoboščine, da v njih vlada pravna država in 
da varujejo manjšinske pravice. Države se v ustanovni pogodbi 
dogovorijo, kakšne pristojnosti bo imela organizacija, ki jo us-
tanavljajo. Evropska unija tako sprejema zakone, ki neposredno 
zavezujejo vse njene članice. Države se o takšnih skupnih pravi-
lih dogovorijo prek zapletenih postopkov pogajanj in odločanja. 
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“Ah ja, saj res. Učiteljica nam je povedala, da so Evropa, Afrika, Severna 
in Južna Amerika, Avstralija ter Azija kontinenti. Pa še Antarktika!” je 
razpredala Tanya, ki se je nato zamislila. “Ampak kakšna je pa razli-
ka? Saj so vse države v Evropi v Evropski uniji, mar ne?”

“Ni tako enostavno. Medtem ko 
so kontinenti geografsko zao-
krožene enote in jih lahko dokaj 
enostavno pokažeš na globusu, 
so regionalne organizacije sku-
pine držav, ponavadi res z enega 
kontinenta, ki se povežejo z na-
menom sodelovanja, zlasti na po-
litičnem in ekonomskem podro-
čju. Niso pa vse države na nekem 
kontinentu nujno tudi članice iste 
regionalne organizacije. Vsaka 
organizacija ima določene pogo-
je, ki jih morajo države izpolniti, če 
želijo postati članice. Norveška in 

ALI SI VEDEL/A?
Prvi resen poskus regionalnega 

sodelovanja je bil izveden v 
Latinski Ameriki. Pravzaprav ima 
vsak kontinent svoje regionalne 

organizacije. Jih najdeš v 
besedilu? Več o njih preberi v 

Slovarčku.
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Švica, pa Bosna in Hercegovina ter Srbija niso članice Evropske unije 
oziroma EU, čeprav so del evropskega kontinenta.”

“Ampak zakaj ne bi hotele vse države biti skupaj v eni organizaciji? 
Uboge države, ki so same! Pri nas v razredu se pa vsi razumemo in 
sodelujemo pri različnih nalogah!” se je zamislila Tanya, ki si je žele-
la, da bi se vsi razumeli med seboj. Mamica se ji je nasmehnila ter jo 
pobožala po laseh.

“Nekaterim to povsem ustreza. Švica in Norveška sta bogati državi, 
ki se jima zdi, da lažje uresničujeta svoje interese, če sta bolj samos-
tojni. EU namreč sprejema številne zakone in pravila, ki jih morajo 
potem vse članice EU tudi upoštevati. Temu se reče, da prenesejo del 
svoje suverenosti na EU. Če države članice pravil EU ne spoštujejo, 
se jih lahko kaznuje.” 

“Hm, tudi Daniel je bil včeraj kaznovan, ker je sošolcu skril športno 
opremo,” je pomislila Tanya, ki je rada delala primerjave s svojim ra-
zredom. Zdaj ko je bolje razumela regionalne organizacije, je ponov-
no zavrtela globus, da se je pokazala Azija.

“Mami, katera organizacija je pa v Aziji? Azijska unija?”

ALI SI VEDEL/A?
Od pristopa Slovenije k EU velja, 

da morajo biti vsi slovenski 
predpisi usklajeni z evropsko 

zakonodajo.
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“Ne, Azija je nekoliko bolj zapletena, predvsem zato, ker je tako velik 
kontinent. Tam je nastalo več regionalnih organizacij, ki povezujejo 
posamezne dele Azije. Deset držav iz jugovzhodne Azije se je na pri-
mer povezalo v ASEAN, osem držav iz južne Azije v SAARC, nekatere 
arabske države v Svet za sodelovanje v Zalivu in tako naprej,” je 
poskusila razložiti Jacqueline. 

ALI SI VEDEL/A?
Kot državljan/-ka Slovenije ali 

druge članice EU si avtomatično tudi 
državljan/-ka EU. S tem imaš pravico 

študija, bivanja in dela v ostalih 
državah članicah EU. 
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“Hm, to pa je nekoliko zapleteno. Kaj pa Kanada?” je nadaljevala 
Tanya, ki je s prstom po globusu že risala obris svoje rodne države.

“Kanada se zelo povezuje z ZDA, a je tudi članica regionalnih organi-
zacij, kot recimo Organizacije ameriških držav, ki povezuje države 
Severne in Južne Amerike. Ampak na obeh kontinentih je še nekaj 
drugih organizacij, ki so bile ustanovljene zaradi ekonomskega po-
vezovanja, kot je MERCOSUR. Ne, Tanya, Kanada ni članica te orga-
nizacije,” je sklenila Jacqueline, ki je v hčerkinih očeh zaslutila, kaj bo 
naslednje vprašanje.

“Joj, saj teh organizacij je več kot krožkov na naši šoli. Če bi bila jaz 
država, bi želela biti članica prav vsake organizacije, ker vse zve-
nijo tako zanimivo. Tako kot bom članica novega krožka, čisto sem 
ti pozabila povedati! Ugani, ugani, kam sem se danes vpisala!” je z 
navdušenjem temo pogovora spremenila Tanya.

“Hm … V pevski zbor?” je ugibala Jacqueline. Hčerkino zanimanje za 
številne stvari jo je vedno znova očaralo in zelo je bila ponosna na 
svojo malo deklico.

KAJ LAHKO STORIS TI?

Spremljaj dogajanje v EU, ki je za Slovenijo zelo 
pomembno. Ko boš lahko volil/-a, ne pozabi oddati 
svojega glasu tudi na volitvah poslancev v Evropski 
parlament.

?! ^
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“Ne, to bom poskusila naslednje leto, ko bodo zamenjali uniformo, 
saj veš, da je ta otročja. V dramski krožek grem, juhuhu! Postala bom 
čisto prava igralka. In potem me boš lahko gledala v filmih,” je z iskri-
cami v očeh pojasnjevala Tanya. 

MEDNARODNE VLADNE ORGANIZACIJE

Mednarodne vladne organizacije nastanejo, ko skupina držav 
izrazi voljo za sodelovanje, zasledovanje skupnih interesov in 
določanje skupnih pravil. Zainteresirane države podpišejo usta-
novni dokument oziroma mednarodno pogodbo, ki predpiše na-
loge in cilje organizacije. V tem dokumentu se določijo pravila 
članstva, načini odločanja, narava odločitev (ki so lahko zavezu-
joče za države ali pa služijo zgolj kot priporočilo) ter njeni organi. 
Organizacije imajo različna pravila, v osnovi pa so ta namenjena 
učinkovitemu uresničevanju dogovorjenih ciljev.

Mednarodne vladne organizacije najdemo po celem svetu, a veči-
na med njimi ima sedež v bogatejših državah. To ni naključje, saj so 
tam tudi največji centri moči, vpliva in denarja. Zelo vplivni finančni 
mednarodni organizaciji, ki tesno sodelujeta z OZN, Mednarodni 
denarni sklad in Svetovna banka, imata sedež v Washingtonu, 
D.C., v ZDA. V Ženevi, kjer tudi sicer deluje veliko število mednaro-
dnih organizacij, najdemo zelo pomembni Svetovno zdravstveno 
organizacijo (WHO) in Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO). V 
Rimu ima svoj sedež Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO), 
ki se med drugim spopada z odpravo lakote na svetu. Na Dunaju 
domuje Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), ki skrbi 
za varno uporabo te človeku sicer smrtno nevarne tehnologije. 
Izjema je Program Združenih narodov za okolje (UNEP), ki ima se-
dež v glavnem mestu Kenije, Nairobiju. 
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“Odlično, to pa je stvar zate! Se zelo veselim kakšne predstave, par-
don, filma. Toda zdaj te bom samo gledala, kako se boš odpravila 
v kopalnico in v posteljo. Ura je že pozna in čas je za spanje, mlada 
igralka,” je nežno odvrnila Jacqueline. Ko se je Tanya sveža in umita 
vrnila v sobo, sta se skupaj stisnili pod toplo odejo. Pridružil se jima 
je še očka, ki je obema povedal pravljico za lahko noč, po kateri je 
Jacqueline zaspala še hitreje kot Tanya. Dolg dan jo je močno izčrpal 

ALI SI VEDEL/A?
Pravila za plovbo, pošiljanje 

pošte, celo varnostna navodila, 
ki nam jih vsakič pred letom 

posredujejo na letalih – vse to in še 
več določajo pravila in standardi, 

ki jih sprejemajo mednarodne 
organizacije. Ta pravila veljajo 

za ves svet.
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in morala je nabrati moči za nadaljevanje pogajanj. Skupaj s Tanyo in 
Jacqueline je zaspal tudi Feliks, ki se je že ves dan počutil nekoliko 
čudno. Plutje po reki je pač pustilo svoje posledice. Prebudila ga ni 
niti glasna budilka, ob zvonjenju katere so vsi družinski člani skočili 
pokonci in nato skupaj pozajtrkovali.

Feliks se je zbudil šele naslednji dan sredi trgovine v središču New 
Yorka. Počutil se je dobro, kar je pomenilo, da Jacqueline ni pozabila 
nanj in ga je napolnila z energijo. Videl je, da stojita pred trgovino z mo-

biteli, kar ga je malce zaskrbelo – ga bo tudi ona zavrgla? A hitro je dojel, 
da ne gre za to. Jacqueline ga je zgolj odnesla v popravilo, ki je Feliksa 
ponovno spravilo k sebi. Ko se je Jacqueline pripravljala, da bo plačala 
za popravilo, jo je ogovoril neznan, starejši moški: “Dobro jutro, gospa.”

“Dobro jutro,” je prijazno, a vprašujoče pozdrav vrnila Jacqueline. 
Nekoliko je bila negotova, saj gospoda ni poznala.

“Vidim, da so vam ravnokar popravili mobitel.”

“Res je. Cel dan sem čakala nanj, komaj so ga rešili. Ampak je bilo 
vredno, odličen telefon je, izjemno kvaliteten in zanesljiv, mno-

ALI SI VEDEL/A?
'Svojo organizacijo' (sklad) imajo 

tudi otroci. UNICEF, ki ga je ustano-
vila Generalna skupščina OZN, na-

mreč skrbi za pravice in razvoj 
otrok po vsem svetu. 
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go bolj kot večina najnovejših modelov, ki jih prodajajo danes,” je 
odvrnila. 

Feliksu so njene pohvale zelo prijale in z vsakim trenutkom je bil sreč-
nejši ter trdno odločen, da ji bo zvesto služil.

“Pa bi ga prodali?” 

Feliks kar ni mogel verjeti, kaj je slišal. Zdelo se mu je nekoliko 
predrzno spraševati o njegovi prodaji po vseh mukah, ki jih je gospa 
pretrpela, ko je kljub stresni službi čakala nanj, da se vrne s popravila.

“Gospod, saj se šalite, kajne? Ta telefon mi je doslej tako dobro služil, 
da se mu resnično ne nameravam odreči.” 

Feliks je bil zelo ponosen nanjo. Kako jo je občudoval, ko se je takole 
postavila zase in zanj! Resnično si je želel ostati v tej družini.

KAJ LAHKO STORIS TI?

Udeležuj se dogodkov, kjer se udeleženci igrajo vlo-
ge predstavnikov mednarodnih organizacij. Primera 
takih iger v Sloveniji – rečemo jim simulacije – sta 
npr. SiMUN in MUNSC Salient. A navedena primera 
nista osamljena. Pozanimaj se, kaj vse se ti ponuja na 
tem področju!

?! ^
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“Saj v tem je problem, gospa. Veste, ne bi se mogel bolj strinjati z 
vami. Iskal sem prav takšen model, kot ga imate vi, prav zato, ker je 
tako izjemen, a ga v mestu ni dobiti. Pomislite, že dva dni ga iščem, 
a zaman! Zdaj pa bi rad izkoristil priložnost, če je le mogoče, da ga 
kupim od vas, saj nimam veliko časa. Sem namreč tik pred odhodom 
v Pariz.”

“In zakaj kupujete ravno tak telefon tik pred očitno tako pomemb-
nim odhodom? Saj vas razumem, mobitel je res nekaj posebnega, 
a tudi jaz ga zaradi stresne službe še kako potrebujem,” je odvrnila 
Jacqueline, ki jo je kljub odločnosti stvar začela zanimati.

MEDNARODNE NEVLADNE ORGANIZACIJE

Medtem ko države ustanavljajo mednarodne vladne organiza-
cije, so mednarodne nevladne organizacije skupine posamezni-
kov iz najmanj treh različnih držav, ki aktivno delujejo na dolo-
čenem področju in zasledujejo skupne interese, kot so varstvo 
človekovih pravic, zaščita otrok ter skrb za okolje in živali. So 
neodvisne od držav ali mednarodnih vladnih organizacij, z njimi 
pa lahko sodelujejo pri doseganju skupnih ciljev ali pa jim na-
sprotujejo in kritizirajo njihovo delovanje. Mednarodne nevladne 
organizacije so pomemben akter tako v posameznih državah kot 
v celotni mednarodni skupnosti, saj opozarjajo na številne pro-
bleme, ki jih države ne rešujejo zadostno ali za katere so drža-
ve celo odgovorne in krive. Mednarodne nevladne organizacije, 
kot sta Amnesty International in Greenpeace, imajo tako čedalje 
večji vpliv v mednarodni politiki, posledično pa tudi na politike 
posameznih držav.



23

Feliks pa je medtem kar žarel od veselja – končno se je počutil, da je 
nekomu pripadal.

“Sam sem imel isti model, a sem ga pred nekaj dnevi izgubil. Nisem 
vam hotel povedati, ker mi je kar malo nerodno. Opažam namreč, 
da mi pešata spomin in zbranost … Sem se pa ravno na ta telefon 
tako navadil in v mojih letih zanesljivost še posebej veliko šteje. Brez 
telefona pa ne morem biti, sploh sedaj, ko odhajam na pomembno 
zasedanje mednarodne organizacije, ki …”

“No, potem ste si sami krivi,” ga je kar malce osorno prekinila 
Jacqueline. “In kaj pomembnega počnete v Parizu, da se vam tako 
mudi z nakupom telefona?”

“Sicer veliko delujem v najrevnejših predelih sveta, kjer je mnogo lač-
nih in revnih, prestrašenih ljudi. V Pariz pa se mi mudi zato, ker bi 
rad spremljal odločanje o članstvu Palestine v UNESCO, saj veste, 
eni od specializiranih agencij Organizacije združenih narodov. Gre 
za pomembno temo, veliko se o tem piše …”

Jacquelinine oči so se napolnile s solzami in sram jo je bilo, ker je 
bila nevljudna do gospoda. “Seveda, razumem. Veste, moj mož je iz 
Palestine, kjer je zaradi okupacije Izraela izgubil dom in družino. Tudi 
midva si zelo želiva, da bi se palestinsko vprašanje čim prej učinko-
vito in pravično rešilo.”

Feliksa je zaskrbelo. Je Jacquelinina čustvena sprememba pomenila, 
da bo vendarle popustila? “V kakšen svet sem prišel? Zakaj je v njem 
toliko negotovosti? Le zakaj sta me Peter in Lea spustila iz rok?” se 
je obupan spraševal. 
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“To je vsekakor tudi moj cilj. Zato pa moram poskrbeti, da bom nav-
zoč na tem zasedanju. In ne skrbite, prosim, vaš telefon bom odkupil 
po pravični ceni,” je nadaljeval gospod.

Feliks se je zamislil. Sicer mu ideja o ponovni menjavi lastnika resnič-
no ni bila najbolj pri srcu, a bi vsaj imel možnost ostati v svetu med-
narodnega sodelovanja. Poleg tega bi bil navzoč pri odločanju o po-
membni zadevi, kar se je zdelo precej vznemirljivo. Jacqueline se ni 
več obotavljala:

“Pa naj bo, prepričali ste me. Naj bo ta prodaja ne samo v vašo korist, 
pač pa tudi v korist Palestine. Izvolite, tukaj imate telefon, ki ima tudi 
svoje ime, verjeli ali ne. Ime mu je Feliks.”

ALI SI VEDEL/A?
UNESCO vodi poseben 

seznam kulturnih in naravnih 
znamenitosti, za katere šteje, da 

so posebnega pomena za človeštvo. 
Prvi vpis takšne znamenitosti v 

Sloveniji beležimo 28. novembra 
1986, ko so bile na seznam 
dodane Škocjanske jame. 
Razišči, če je od takrat še 
kateri kraj pri nas dobil 

enako priznanje!
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“Najlepša hvala gospa, res ste dobrega srca. Upam, da nam s skup-
nimi močmi uspe. Izvolite plačilo, upam, da vam uspe najti enak ali 
vsaj zelo podoben telefon. Obljubim, da bom Feliksa uporabljal v 
dobre namene,” je predajo zaključil gospod, ki se mu je že zelo mu-
dilo na letališče.

“Hvala,” se je tiho zahvalila Jacqueline. “Dobro opravite, računamo 
na vas.”

“Bom, hvala. Zdaj pa mi oprostite, taksist že čaka in moral bom tele-
fonirati,” je še uspel reči mož, preden je zapustil prodajalno. Zunaj ga 
je presenetil sneg, ki je čedalje bolj naletaval.

Takrat je Feliks še zadnjič videl Jacqueline. In njene orošene oči. 
“Dobro opravite,” je še enkrat ponovila. Čeprav je vedela, da bo 
Feliksa pogrešala, je bila vesela, da se je prilagodila in gospodu dala 
priložnost pojasniti njegovo stališče.

KAJ LAHKO STORIS TI?

Lahko se priključiš kakšni nevladni organizaciji, 
ki deluje v tvoji okolici, ter s svojo dejavnostjo 
prispevaš k zagotavljanju človekovih pravic, 
varstvu okolja, ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine, ozaveščanju prebivalstva o perečih 
tematikah in podobno. 

?! ^
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Takšnega mnenja je bil tudi gospod, za katerega je Feliks v taksiju 
izvedel, da mu je ime Patrice. Patrice je bil odločen, da bo, kot je upa-
la Jacqueline, dobro opravil. Očitno mu je bilo veliko do tega, da bi 
UNESCO sprejel Palestino kot novo članico. Celotno pot je le telefoni-
ral in Feliks je z zanimanjem spremljal pogovore:

“Kolikokrat naj še ponovim, da lahko Palestina postane članica 
UNESCO, čeprav ni članica OZN? Ja ja, Amerika pač nikoli ne bo za, 
toda Palestina si članstvo zasluži, saj bo tako lažje uveljavljala inte-
rese svojih državljanov. Sprejetje v UNESCO bi imelo tudi pomemben 
simbolni pomen. Morda bi bil to prvi korak k članstvu v OZN. Treba je 
začeti z majhnimi spremembami.”

“V primeru zavrnitve se kar pripravite na velik pritisk nevladnih orga-
nizacij. Bil sem v stiku z nekaterimi od njih in v primeru nesprejetja se 
obetajo množični protesti po Parizu in drugod po svetu.”

Patrice je moral pogovor prekiniti, ker ga je taksist že pripeljal na leta-
lišče. V vsej naglici je hitro pograbil kovček, aktovko in plašč, pozabil 
pa je stvar, za katero se je moral še pred pol ure vneto pogajati: mo-

ALI SI VEDEL/A?
Poleg slovenskega je na svetu še več 
kot 100 društev za Združene narode. 

Ta so del mednarodne nevladne 
organizacije, Svetovne federacije 

društev za Združene narode.
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bitel. Feliks je bil zaradi dolgih pogovorov preveč utrujen, da bi uspel 
novega lastnika s piskom opozoriti nase, taksist pa je tudi nemudoma 
odpeljal nazaj proti mestu. Čedalje bolj je snežilo, njemu pa se je mu-
dilo k družini.
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KONFLIKTI

“Ring ring! Ring ring!” je nekoliko kasneje zazvonilo na zadnjem sede-
žu taksija. Taksist je začudeno pogledal svoj mobitel, ki je mol čal. Nato 
se je ozrl proti zadnjemu delu avtomobila in na sedežu zagledal tele-
fon, ki ga je očitno pozabil Patrice. “Le kako bo ta moški brez telefona? 
Saj ga ni odložil niti za minuto!” je zaskrbljeno pomislil taksist, a se je 
zavedal, da je prepozno in nemogoče, da bi se vrnil na letališče poiskat 
lastnika. Tako mu ni preostalo drugega, kot poklicati na številko, ki se 
je izpisala na zaslonu mobitela. Na drugi strani se je oglasil resen moš-
ki glas, ki pa je govoril jezik, ki ga taksist ni razumel. “Živijo, govorite 
angleško? Tukaj Aleksandr, taksist, ki je našel mobitel gospoda, ki je 
pravkar odletel iz New Yorka,” je dejal v polomljeni angleščini z moč-
nim vzhodnoevropskim naglasom. Zaslišal je nekaj hitrih besed, ki jih 
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ni razumel, nato pa “tu-tu-tu-tu” in linija je bila prekinjena. Feliksa je 
spravil v predal, upajoč, da bo Patrice poklical taksi službo in povprašal 
po svojem mobitelu oziroma kar poklical na svoj telefon. Vendar se to 
ni zgodilo. Mobitel je ostal tih in tako je taksist pozabil nanj. Feliks je bil 
izredno razočaran – lastniki so si ga podajali, kot da ne bi bil nič vreden. 
Ko bi vsaj lahko prišel nazaj k Jacqueline! Tu v taksiju se je počutil tako 
samega. Zeblo ga je, sneženja pa kar ni in ni hotelo biti konec …

New York se je zbudil v hladno zimsko jutro. Aleksandr je zgodaj zjut-
raj, še v trdi temi, zapustil svoje malo stanovanje in poljubil speče-
ga sina in ženo. Preden se je s taksijem odpravil novemu delovnemu 
dnevu naproti, je moral očistiti okna na avtu, ki so bila polna snega. Z 
mrzlimi rokami je odprl predal, da bi poiskal metlico za čiščenje sne-
ga. Ko je v temi tipal po predalu, je naletel na mobitel, na katerega je 
popolnoma pozabil. Kapljice so se nabirale na Feliksovem zaslonu, 
ko so se snežinke počasi topile na njem. Taksist je tuhtal in tuhtal, 
kaj bi storil s telefonom, ko je nenadoma zazvonil njegov mobitel in 
ga zbudil iz zatopljenih misli. “Haloooo brat, kje si? Upam, da ti sneg 

ALI SI VEDEL/A?
Zaradi oboroženih konfliktov 

in nasilja je bilo v letu 2016 po 
vsem svetu 40,8 milijona notranje 

razseljenih oseb, 21,3 milijona 
beguncev ter 3,2 milijona prosilcev 
za azil. Skupno je bilo torej prisilno 
razseljenih več kot 65,3 milijonov 

ljudi, kar je največ od druge 
svetovne vojne dalje.
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ne povzroča preveč preglavic, hehe. Ravnokar sem odprl svoj kiosk, 
danes bo čaj šel kot za med! Ne pozabi, da morava jutri poslati paket 
novoletnih daril bratu v Lugansk! Se slišiva!”

Takrat se je Aleksandru posvetilo – njegova nečakinja Katerina 
iz Luganska bo nadvse vesela mobitela. Konflikt v Ukrajini je 
Aleksandrovega brata v Lugansku zelo prizadel, zato bosta z drugim 
bratom, s katerim sta se v iskanju boljšega življenja pred nekaj leti 
preselila v New York, še z večjim veseljem v Ukrajino poslala paket za 
novoletne praznike. 

Feliks se je tako znašel v kartonasti škatli v družbi toplih puloverjev, 
rdečega avtomobilčka in dveh punčk v baletnih krilcih. Po dolgem po-
tovanju z ladjo na drug kontinent se je znašel na zadnjem sedežu ve-
likega tovornjaka, ki je peljal tovor v Kijev, glavno mesto Ukrajine. Tam 
je škatlo prevzel drug tovornjak in jo dostavil v Lugansk, čeprav je imel 
na poti kar nekaj težav z vojaki, ki so mesto varovali pred uporniki. 

Katerina je bila telefona izjemno ve-
sela in ga je skrbno čuvala. Zadnjih 
nekaj mesecev je družina zaradi 
spopadov zelo trpela, saj so večkrat 
ostali brez elektrike in vode. Feliksu 
je bilo hudo, ko je opazoval, kako 
hudo je vojna prizadela družine po 
Ukrajini, medtem ko so politiki na-
rekovali ukaze iz svojih toplih in var-
nih domov. Kljub temu je bil vesel, 
da ga je Katerina sprejela tako lju-
beče. Pri njej je ostal kar nekaj časa 
in srečen je bil, da je končno neko-
mu pripadal. 
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Toda konflikt v Ukrajini se je nadaljeval, Lugansk pa je prizadela veli-
ka humanitarna katastrofa. Katerinina družina se je iz dneva v dan 
borila za preživetje, v mestu pa so postopoma pojenjale zaloge hu-
manitarnih pošiljk. Družina žal ni več premogla denarja, da bi se z 
avtobusom odpeljala v sosednja mesta po hrano in zdravila. Katerinin 
očka je videl le še eno rešitev: “Katerina moja, vem, kako zelo imaš 
rada svoj mobitel, toda bojim se, da ga boš morala prodati. Že tako ti 
ne moremo več plačevati klicev in sporočil. Mobitel je zelo kvaliteten 
in le tako bomo lahko prišli do nekaj denarja. Obljubim, da boš zara-
di tega tudi ti na boljšem in da ti bomo z denarjem kupili tisto knjigo, 
ki si jo tako želiš.” Tako Katerina kot Feliks sta bila žalostna, ker sta se 

KONFLIKTI

Konflikti in vojne so nekoč nastajali predvsem zaradi sporov za 
ozemlje in prevlado med državami. Danes veliko konfliktov nas-
tane zaradi ekonomskih in okoljskih groženj ter kršitev človeko-
vih pravic. To pa niso edine spremembe. Nekoč so se vojskovale 
predvsem države med seboj, v 20. in 21. stoletju pa so pogostej-
ši oboroženi konflikti, v katerih se režimi bojujejo proti prebival-
stvu v lastnih državah, ki jih imajo za svoje sovražnike, ali pa se 
med seboj spopadajo različne oborožene skupine. Take konflik-
te pogosto spremlja spodbujanje sovraštva do drugih etničnih, 
verskih ali jezikovnih skupnosti.

Države so v preteklosti sklenile različne sporazume, v katerih so 
razvile vrsto pravil, ki danes preprečujejo oborožene konflikte 
in urejajo ravnanja sprtih strani v konfliktu. Med najbolj znanimi 
in pomembnimi so ženevske konvencije, ki urejajo varstvo civili-
stov, položaj ranjencev in bolnikov ter ravnanje z vojnimi ujetniki. 
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morala ločiti. A oba sta se zavedala, da lahko tako najbolje pomagata 
celi družini. 

KAJ LAHKO STORIS TI?

Širi strpnost med svojimi prijatelji! Mnogi konflikti 
nastanejo ravno zato, ker nekdo ne sprejema 
drugače mislečih, drugače govorečih ali drugače 
verujočih. Raznolikost krasi človeštvo. Povej tudi 
drugim, da smo ljudje različni in imamo pravico 
biti drugačni. 

?! ^
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Na srečo je bila Katerina pametna deklica in ni želela, da bi mobitel pri-
šel v napačne roke. Želela je, da nekomu služi v dobre namene, da bo 
morda celo pomagal rešiti krizo v državi. Spomnila se je na Santiaga, 
borca za človekove pravice, ki ga je spoznala na obisku humanitar-
nih delavcev v šoli. Ko so jih ponovno obiskali pri pouku, je Katerina 
Santiagu predlagala prodajo mobitela. “Boš videl, tako dobrega mo-
bitela ne boš dobil nikjer! Res mi boš zelo pomagal z nakupom, pa 
še vesela bom, da ga bo uporabljal nekdo, ki se bori za varovanje 
človekovih pravic.” Santiago se je strinjal, saj je potreboval zmogljiv 
telefon, s katerim bi lahko obveščal svet o dogajanju, predvsem pa 
je bil vesel, da bo denar prišel dekličini družini še kako prav. Imel je 
občutek, da bosta s tem mobitelom skupaj doživela še marsikaj.

CLOVEKOVE PRAVICE
^
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Vedel je namreč, da ga bo po Ukrajini pot peljala na Kitajsko. V pekin-
ško industrijsko predmestje je odpotoval, da bi poročal o kršitvah 
otrokovih pravic. Feliks je skoraj zajokal, ko je videl, kako mali otroci 
po cele dneve trdo garajo v zaprašenih tovarnah ter izdelujejo nogo-
metne žoge in ostale igrače, s katerimi se potem igrajo otroci, ki so 
srečni, saj lahko uživajo brezskrbno mladost. Spomnil se je na Petra 
in Leo in se vprašal, ali se sploh zavedata, kako srečna sta, ker jima ni 
treba skrbeti, ali bosta ob koncu dne prinesla domov kakšen zaslu-
žek. Najbolj si je v spomin vtisnil malo Yu, ki je med šivanjem otožno 
prepevala, dokler se ni zbodla v prst. Njene velike rjave oči so se na-

ČLOVEKOVE PRAVICE

Človekove pravice temeljijo na načelu spoštovanja vsakega po-
sameznika in njegovega dostojanstva. So prirojene in pripada-
jo vsakomur, ne glede na narodnost, kraj bivanja, spol, etnično 
pripadnost, barvo kože, vero, jezik ali katero koli drugo osebno 
okoliščino. Zaradi tega pravimo, da so človekove pravice splošne 
in neodtujljive – nihče nam jih ne more in ne sme odvzeti. Nače-
lo človekovih pravic je, da smo kljub medsebojnim razlikam vsi 
ljudje enakopravni, zato je diskriminacija prepovedana. Ne glede 
na razlike med nami imamo vsi enake človekove pravice. Zave-
dati pa se moramo, da smo dolžni ob uživanju svojih pravic spo-
štovati tudi pravice drugih. Človekove pravice namreč pomenijo 
tako pravice kot tudi dolžnosti.

Najpomembnejši dokument, ki varuje človekove pravice, je Splo-
šna deklaracija človekovih pravic, s katero je bilo prvič v zgodo-
vini človeštva na mednarodni ravni dogovorjeno, da človekove 
pravice in temeljne svoboščine pripadajo vsakomur.
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polnile s solzami, ki jih je pogumna punčka zadržala. Hitro si je povi-
la prstek v ostanek blaga, ki je ležal na tleh, in pridno šivala naprej. 
Santiago si je vse to beležil in informacije posredoval Mednarodni 

ALI SI VEDEL/A?
10. decembra praznujemo svetovni 

dan človekovih pravic, saj je na ta 
dan leta 1948 Generalna skupščina 

OZN sprejela Splošno deklaracijo 
človekovih pravic.
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organizaciji dela in organizaciji, ki skrbi za otroke, UNICEF. A pri sebi 
se je bal, da niti to ne bo preveč spremenilo življenja male Yu in osta-
lih otrok. 

ALI SI VEDEL/A?
Med človekove pravice 

spadajo pravica do 
življenja, pravica do svobode, 
enakopravnosti, poštenega 

sojenja, prepoved suženjstva 
in mučenja, svoboda izražanja, 

svoboda misli in vesti ter svoboda 
veroizpovedi. Človekove pravice so 
nedeljive. Poznamo državljanske in 

politične pravice (pravica do svobode 
misli, vesti in veroizpovedi, pravica 

voliti in kandidirati), ekonomske, 
socialne in kulturne pravice (pravica 

do dela in izobraževanja) ter 
solidarnostne in kolektivne 

pravice (pravica do 
samoodločbe, pravica do 

razvoja).
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KAJ LAHKO STORIS TI?

Lahko postaneš prostovoljka ali prostovoljec 
in tako pomagaš pri zagovarjanju spoštovanja 
človekovih pravic ter se pridružiš boju proti vsem 
oblikam diskriminacije in nestrpnosti.

Spoštuj pravice vseh posameznikov. Nikogar ne 
obsojaj na podlagi njegove ali njene barve kože, 
spola, starosti, jezika, finančnega stanja, vere ali 
narodnosti. Zavedaj se svojih pravic in dolžnosti.

?! ^
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MEDNARODNO PRAVO

V to je Santiaga še bolj prepričalo naslednje potovanje. Pogumno 
se je odpravil v središče krvavih spopadov v Sudanu, kjer so se med 
seboj bojevale različne etnične skupine. Ko je opazoval vso to na-
silje, Feliks ni mogel verjeti, da je človek sposoben česa tako okrut-
nega. Le kaj bi na to porekli dobri ljudje, kot sta Peter in Lea? Če 
bi lahko jokal, si je mislil Feliks, njegovim solzam ne bi bilo konca. 
Vse te grozote, ki jim je Santiago rekel genocid, so Feliksa zelo 
prizadele. Čeprav bi najraje zaprl oči pred vsem skupaj, saj ga je 
človeštvo močno razočaralo, realnosti ni mogel ubežati. Santiago 
je slike, posnete s Feliksovo pomočjo, pošiljal številnim medijem in 
aktivistom, prek njegovih SMS sporočil pa je potekala razprava o 
tem, kako končati konflikt.
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Santiago: “Tu je še vedno vse krvavo. Vladne sile očitno ne name-
ravajo končati pobojev, dokler ne bo več nikogar, ki bi se lahko 
boril. Zakaj mednarodna skupnost ne posreduje? Skupna misija 
Združenih narodov in Afriške unije žal ne zadostuje, potrebna bo 
okrepitev.”

Andre: “Lahko si misliš – v Varnostnem svetu se spet ne more-
jo ničesar dogovoriti. Kot da se nič ne dogaja. Kot da ne umira-
jo nedolžni ljudje. Zaenkrat so uvedli le sankcije, a kot da to kaj 
pomaga.”

MEDNARODNO PRAVO

Mednarodno pravo je sistem splošno sprejetih in zavezujočih 
pravil in načel, ki določajo pravice in obveznosti držav, medna-
rodnih organizacij in drugih subjektov mednarodnega prava v 
medsebojnih odnosih. Medtem ko zakone v državah oblikujejo 
vlade in parlamenti, v mednarodni skupnosti ni avtoritete, ki bi ji 
bila avtomatično dodeljena takšna moč. O pravilih se zato drža-
ve dogovorijo med seboj. To počnejo znotraj različnih mednaro-
dnih organizacij ali s pogodbami.

Nacionalne zakonodaje morajo biti usklajene s splošno veljavni-
mi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami. 
Če država ali drug subjekt mednarodnega prava pravil ne upo-
števa, se spori rešujejo po mirni poti ali s prisilo, za začetek s 
sankcijami. Več mednarodnih organizacij ima svoja sodišča (npr. 
Meddržavno sodišče v OZN), ki jih države lahko ustanovijo tudi s 
posebnimi mednarodnimi pogodbami. 



43

Santiago: “Kaj pa Odgovornost zaščititi? Nekaj bo treba narediti, 
mednarodna skupnost ima moralno odgovornost preprečiti nadalj-
nje poboje!”

Andre: “Mislim, da so zaenkrat samo razpisali mednarodno tiralico 
za voditelji vladne vojske, ki bodo morali v Haag. Vprašanje, če bo kaj 
kruha iz te moke.”

Čez nekaj dni je na Feliksovem zaslonu ponovno začelo divje utripati 
sporočilo:

“Santiago, pomembne novice! Varnostni svet namerava vzpostaviti 
novo Misijo za ohranjanje miru. Upam, da se bo vse skupaj zdaj 
malo umirilo!”

Santiago je bil ob tej novici precej vzhičen. Feliks ni razumel vsega, a 
nekaj dni po tem SMS sporočilu je opazil, da so se v njuni bližini znašli 
novi vojaki, ki so nosili modre čelade. 
Civilnemu prebivalstvu so pomagali s 
hrano, oblačili, vračanjem v domove, 
med voditelji pa so skušali vzpostaviti 
premirje. Santiago se je odločil, da bo 
počasi zapustil krizno območje. Feliks 
je bil vesel, da bo šel z njim. Čeprav je 
bilo življenje s Santiagom vse prej kot 
lahko, je Feliks dobil občutek, da ima 
končno lastnika za več kot le nekaj dni. 
Ravno ko je Santiago popisal in posli-
kal še zadnjih nekaj prizorov, se je na 
mobitelu izpisal klic neznane številke. 

“Santiago, prosim?”
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“Pozdravljeni, kličemo vas z Mednarodnega kazenskega sodišča. 
Saj govorim s Santiagom Gutierrezom Itxeberrio?”

“Da, to sem jaz. Ravno se vračam domov. Ne morete si predstavljati, 
koliko grozot sem videl in kako hudo trpijo nedolžni ljudje.”

“Pravzaprav vas bomo prosili, da se na poti domov oglasite še v 
Haagu na sodišču. Prosili vas bomo za pričanje proti lokalnim vo-
diteljem v Sudanu, ki so izvajali strašne zločine proti človečnosti. 
Prosimo, prinesite tudi fotografije kot dokazno gradivo.”

“Seveda, pridem s prvim možnim letalom. Se vidimo.”

In tako se je Feliks že čez nekaj dni znašel v Haagu. Ponosno je sprem-
ljal, kako je Santiago pričal pred sodniki Mednarodnega kazenskega 
sodišča. Kljub pretresljivim spominom na krvave dogodke je bil vesel, 
da sta s Santiagom lahko pripomogla k iskanju resnice. Kako zelo je 
bil jezen na vse, ki so zakrivili tako strašne zločine! 
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ALI SI VEDEL/A?
Hugo Grotius sodi med najbolj 

zaslužne posameznike za razvoj 
in uveljavitev modernega 

mednarodnega prava.

Po pričanju se je Santiago odločil za kratek ogled Haaga, saj je bil tam 
prvič. Bil je čudovit sončen dan in tako Santiago kot Feliks sta bila 
presrečna, da sta se končno lahko malo sprostila. 

Pot ju je vodila mimo ogromne palače z lepo urejenim vrtom. “Le kaj 
je ta stavba?” je pomislil Feliks, a ker je Santiago po Haagu uporabljal 
navigacijo, se je na mobitelovem zaslonu kaj kmalu prikazalo ime te 
veličastne zgradbe: Palača miru. Feliks je na skrivaj aktiviral spletni 
brskalnik in izvedel, da je ta palača kraj, kjer se proučuje in uporablja 
mednarodno pravo. V njej imajo sedež Meddržavno sodišče, Stalno 
arbitražno sodišče, Haaška akademija za mednarodno pravo, poleg 
tega pa je tam še ogromna knjižnica, ki se ponaša s ključnimi knjigami 
s področja mednarodnega prava. “Uf, saj to Meddržavno sodišče je 
pa nekaj omenjala že Jacqueline. Mogoče pa ravno zdaj obravnavajo 
primer Kanade? Me zanima, kaj bi rekla Jacqueline, če bi vedela, da 
sem tu. Trenutek – ali je šlo morda za Stalno arbitražno sodišče? 
Ah, kdo bi si vse to zapomnil …”

Feliks je bil navdušen predvsem nad knjižnico. Če bi lahko izbiral, 
kaj bi lahko bil, če ne bi bil mobitel, bi se zagotovo odločil za knjigo. 
Zavedal se je svoje prednosti iskanja po internetu, ki nudi veliko zna-
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nja, pa vendar so se mu zdele knjige veliko bolj pametne in tako lepe, 
čarobne. 

Za Feliksom in Santiagom so bili naporni dnevi, toda počitka ni bilo. 
Odpotovala sta proti Santiagovemu domu, kjer so ju čakale nove 
dogodivščine.

ALI SI VEDEL/A?
OZN ideje in zavedanje o 

miru širi tudi prek svojih am-
basadorjev miru. To so svetovno 
znani posamezniki iz sveta špor-

ta, filma, literature in mode, ki 
imajo zaradi svoje svetovne pre-

poznavnosti možnost prebu-
diti zanimanje za neko temo 

med prebivalstvom.
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MANJSINE

Šele ko sta Santiago in Feliks odletela proti Santiagovemu domu, je 
Feliks uspel izvedeti nekaj več o svojem lastniku. Prej za to ni bilo 
časa, saj se je Santiago ukvarjal predvsem s pravicami drugih oseb. 
V njegovem domačem kraju Bilbau pa je Feliks postopoma začel ra-
zumeti, zakaj Santiago tako zelo verjame v spoštovanje človekovih 
pravic. 

Vse skupaj se je začelo zelo preprosto. Santiago je Feliksa vzel s 
seboj po nakupih za nekakšno zabavo, ki jo je pripravljal s prijatelji. 
V beležko na mobitelu je natipkal seznam hrane in pijače, ki ju je 
moral kupiti. Feliks ni poznal vseh besed, a ker je po nekaj dneh v 
Bilbau že vedel, da je Santiago odličen kuhar, je sklepal, da so to pač 

^



48

posebne sestavine, ki jih uporabljajo samo največji kuharski mojstri. 
Toda ko je sredi trgovine poskušal uporabiti aplikacijo za prevaja-
nje, da bi končno razumel španske besede in tako Santiagu poma-
gal hitreje najti stvari na policah, prevajanje ni delovalo. Večino be-
sed je podčrtalo rdeče, kot da bi bile zapisane narobe. Feliks se je 
zmedel: “Le zakaj prevajanje ne deluje? Kako naj zdaj pomagam 
Santiagu?” 

MANJŠINE

V mednarodni skupnosti ne najdemo države, ki bi bila resnično 
etnično homogena, kar pomeni, da v vsaki državi živijo pripadniki 
ene ali več manjšin. Poznamo različne vrste manjšin: narodne ali 
etnične, jezikovne, verske. Gre za skupnost posameznikov v neki 
državi, ki delijo določene etnične, verske, jezikovne ali kulturne 
značilnosti, po katerih se razlikujejo od drugih prebivalcev. Veči-
noma je takšna skupnost številčno manjša, vedno pa je v nedomi-
nantnem položaju v neki državi.

Tako kot vsakemu posamezniku tudi vsakemu pripadniku manj-
šin pripadajo vse splošne človekove pravice in temeljne svo-
boščine. Tiste, ki so še posebej pomembne za pripadnike manj-
šinske skupnosti, so svoboda mišljenja, vesti in veroizpovedi, 
svoboda izražanja ter svoboda mirnega združevanja in povezo-
vanja. Pripadniki manjšinskih skupnosti imajo še t. i. manjšinske 
pravice, ki so namenjene varovanju manjšinske identitete ter s 
tem obstoja manjšin. Osnovni cilj manjšinskih pravic je, da se pri-
padnikom manjšin omogočijo ohranjanje njihove narodne, etnič-
ne, jezikovne in verske identitete, torej njihove kulture, jezika, 
vere, običajev in navad. 
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Santiago mu je kaj kmalu sam ponudil odgovor. Ko je pogledal na 
zaslon in videl, da je Feliks poskušal prevajati iz španščine, se je na 
glas zasmejal: “Ti bučko, uradna španščina ti tu ne bo veliko poma-
gala. Seznam potrebnih stvari sem napisal v baskovščini, svojem 

ALI SI VEDEL/A?
Poznamo različne 

pojavne oblike manjšin: 
klasične narodne manjšine, 
med katere spadajo zlasti 

tradicionalne ozemeljske in 
zgodovinske manjšine (npr. Italijani 
in Madžari v Sloveniji), manjšinske 

narode, za katere je značilno, da so v 
celoti znotraj ene države (npr. Katalonci 

v Španiji, Škoti v Veliki Britaniji), 
razpršene narodne skupnosti, ki živijo 
razpršeno v več državah (npr. Romi), 

domorodna ljudstva (npr. Sami in Inuiti 
na severu Evrope) ter imigrantske 

skupnosti oziroma t. i. nove manjšine, 
ki so nastale kot posledica odločitev 

posameznikov, da se preselijo v neko 
državo zaradi različnih razlogov (npr. 

iskanje boljšega življenja in beg 
pred težkimi razmerami v njihovih 

državah, kot sta revščina in 
vojna), in katerih pripadniki 

so običajno razpršeni po 
celotnem ozemlju 

države.
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maternem jeziku.” Feliksu je bilo zdaj jasno še manj: “Kako, v kakšni 
baskovščini? Ali ne živi Santiago v Španiji?” Kot da bi mu bral misli, je 
Santiago pojasnil naprej: “Baski smo v Španiji manjšinski narod ozi-
roma avtonomna skupnost in imamo zato svoje manjšinske pravice, 
kot npr. pravico do rabe svojega jezika. Bom za vsak primer nastavil 
prevajalnik kar na baskovščino, zvečer na zabavi ti bo prav prišla.” 

ALI SI VEDEL/A 
TUDI TO?

Kljub temu da je veliko mednarodne 
pozornosti namenjene narodnim 
manjšinam, se moramo zavedati, 
da obstajajo tudi druge kategorije 

manjšin, katerih pripadniki prav tako 
potrebujejo posebno varstvo in 
možnosti za ohranjanje svoje 

manjšinske identitete.
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“Juhu, torej bom zvečer spoznal še več Baskov!” se je razveselil Feliks. 

Zabava je Feliksu polepšala večer. Pravzaprav je šlo za kulturno pri-
reditev, na kateri so Baski praznovali svoje običaje in tradicije. Imel 
je občutek, da Baski niso ravno v najboljših odnosih s Španijo, saj je 
glavni govorec v otvoritvenem govoru večkrat izpostavil, da jim mora 
Španija zagotoviti več političnih pravic. “Protestirali bomo, zaenkrat 
s praznovanjem svoje kulture, kasneje pa tudi s političnimi sredstvi! 
Španija naj se kar pazi, naslednji mesec pride na obisk komisija 

ALI SI VEDEL/A?
Slovenija uradno 

priznava tri manjšinske 
skupnosti: v 5. členu 

Ustave Republike Slovenije 
je zapisano, da država varuje 

in zagotavlja pravice avtohtone 
italijanske in madžarske 

narodne skupnosti. Republika 
Slovenija priznava tudi romsko 
skupnost, medtem ko drugim 
etničnim manjšinam uradno 
ne priznava enakega statusa 
in posledično ne zagotavlja 

posebnih manjšinskih 
pravic pripadnikom 

teh manjšinskih 
skupnosti.
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Sveta Evrope, ki bo znala oceniti stanje, v katerem se nahajamo! Do 
takrat pa se veselimo in zaplešimo, mlada je noč!” 

Santiago je s prijatelji veselo zaplesal in še naslednje jutro, ko se je 
krmežljavo prebudil v sončen dan, so mu pete same od sebe popleso-
vale. Njegov jutranji pozdrav soncu pa je prekinilo zvonjenje telefona.

KAJ LAHKO STORIS TI?

Se kdaj počutiš drugačnega? Ne moreš vplivati na 
odločitve, ki zadevajo tudi tebe? Morda ne moreš 
niti sodelovati pri odločanju? Najbrž si želiš, da 
bi bilo slišano tudi tvoje mnenje, da bi tudi ti 
lahko uveljavil svoje interese? Enako velja za 
pripadnike manjšin, ki imajo svoje želje, potrebe, 
interese – in ki prav tako želijo ohranjati svojo 
posebno identiteto, čeprav je ta drugačna od 
večinske. Zato ne bodi nestrpen do pripadnikov 
tradicionalnih ali novih manjšin, temveč spoštuj 
njihovo identiteto. Osvobodi se predsodkov in 
ceni raznolikost. Drugačnost nas bogati.

?! ^
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DIPLOMACIJA

“Santiago, prosim?”

“Santiago, pozdravljeni. Tukaj Farid, kličem vas iz Centra za manjšin-
ska vprašanja. Smo majhna nevladna organizacija za proučevanje 
manjšin, kot lahko sklepate iz našega imena.”

“Pozdravljeni, Farid. Kako vam lahko pomagam?”

“Slišali smo, da ste vnet zagovornik človekovih pravic in da imate iz-
kušnje s promocijo pravic avtonomnih pokrajin, hkrati pa tudi s kon-
flikti. Zaradi tega bi vas radi povabili na konferenco o zamrznjenih 
konfliktih. Bi vas zanimalo kaj takega?”
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Santiago je pomislil: “Joj, šele vrnil sem se domov, pa bi že moral na
prej. Ampak to zveni kot zanimiva priložnost, sploh ker o tej tematiki 
ne slišimo veliko iz medijev. Pa naj bo!” Glasno je odgovoril: “Seveda, 
z veseljem sprejmem. Kdaj pa naj bi to potekalo?”

“Konferenca je čez tri tedne v Sankt Peterburgu, vendar vas prosimo, 
da se čim prej oglasite na ruskem veleposlaništvu. Po pravilih naših 
diplomatskih in konzularnih odnosov boste namreč potrebovali 
vstopni vizum. A brez skrbi, na veleposlaništvo oziroma konzulat 
bomo poslali dokumente in potrdila o vaši udeležbi na konferenci, 
tako da ne bi smelo biti zapletov.”

DIPLOMACIJA

Države medsebojne odnose urejajo s pomočjo diplomatov in 
konzulov. Medtem ko sta dve izmed ključnih nalog diplomatov, 
predvsem veleposlanikov, predstavljanje države in zasledova-
nje njenih interesov v tujini, so konzuli še posebej pomembni 
za nas državljane, saj nam pomagajo, če se v tujini znajdemo 
v zagati (npr. izgubimo potni list). Diplomacija se ukvarja z 
vsemi področji, pomembnimi za uspešno sodelovanje med dr-
žavami, kot so politična, varnostna, ekonomska, socialna, kul-
turna, športna in druga vprašanja. Danes meddržavni odnosi 
niso več omejeni zgolj na osebna srečanja diplomatov. Sode-
lovanje in povezovanje potekata tudi prek telefona in interne-
ta. Medtem ko je diplomacija tradicionalno veljala za izključno 
politično in vladno področje, jo danes razumemo širše: vanjo 
se vse bolj vključujejo nevladne organizacije, podjetja in celo 
posamezniki.
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Santiago in Feliks sta se že naslednji dan odpravila po vstopni vizum 
na veleposlaništvo v glavno mesto Španije, Madrid. Toda takoj ko 
sta vstopila v prostore veleposlaništva, so ju ločili. Santiago je moral 
opra viti varnostni pregled, pri čemer je moral mobitel pustiti pri var-
nostniku. Toda v sefu za telefone je bilo še ogromno drugih telefo-
nov, sila podobnih Feliksu. “Svet je pa res majhen, kamor koli pridem, 
imam dvojčke!”

Feliks je tako nekaj časa čakal Santiaga, nakar ga je varnostnikova 
roka vzela iz sefa. Razveselil se je, da bo spet lahko zadihal svež zrak 
ter odšel v varno zavetje Santiagovega doma. Toda varnostnikova 
roka ga je predala neki gospodični, ki jo je Feliks prvič videl. “Izvolite, 
gospa Singh. Mimogrede, je bil vaš zadnji obisk v Moskvi uspešen? O 
njem se je veliko pisalo in govorilo.”

Raya, mlada, a po svetu že zelo znana Indijka, se je namuznila. 
Varnostnik jo je že večkrat prav lepo ogovoril – ali pa je bil le prijazen, 
kot se za uslužbence na veleposlaništvu spodobi, saj morajo svojo dr-
žavo predstavljati v lepi luči. Prijazno je odgovorila: “Pravzaprav smo 

ALI SI VEDEL/A?
V sodobni diplomaciji so 

družbeni mediji, kot sta Facebook in 
Twitter, postali pomembno sredstvo 
za predstavljanje stališč držav širši 
javnosti. Rezultati raziskave iz leta 
2014 so pokazali, da ima več kot 

80 % držav članic OZN odprt 
Twitter profil.



56

z vašim županom res sklenili nov dogovor o kulturnem sodelovanju, 
ki ga bodo zdaj prevzeli moji kolegi na indijskem veleposlaništvu v 
Moskvi. Jaz pa potujem domov v Indijo, kjer me čakajo nove aktivno-
sti. Tokrat zelo prijetne in nekoliko drugačne od klasične diplomacije 
– ukvarjam se namreč s športno diplomacijo!”

KAJ LAHKO STORIS TI?

Imaš kakšnega prijatelja, ki živi v drugi državi? 
Če se z njim pogovarjaš o Sloveniji ali o njegovi 
domovini, na nek način tudi ti prispevaš k 
slovenski diplomaciji oziroma k predstavljanju 
Slovenije po svetu. 

?! ^
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SPORT
^

“Šport in diplomacija? Ta pa je dobra!” si je tiho mislil varnostnik, 
a se je kljub temu gospodični spodbudno nasmehnil. Medtem ko 
je razmišljal, kaj bi še lahko dejal v pozdrav, je Feliks vneto aktivi-
ral brskalnik in hitro našel, kar je iskal. Indija? To je vendar daleč od 
Španije in njegovega novega lastnika! A še preden je uspel sporočiti, 
da je Rayin pravi mobitel še vedno v sefu ter da on čaka Santiaga in 
njegov vizum za Rusko federacijo, je taksi že odpeljal proti madrid-
skemu letališču.

Tako je Feliks pristal v Indiji. Čeprav je bil med letom do Indije izklo-
pljen, ga je pot utrudila in upal je, da mu vsaj kakšen dan ne bo treba 
početi prav ničesar. A tudi tokrat presenečenjem ni bilo konca. Raya 
se je takoj po pristanku letala usedla v avtobus, ki ju je odpeljal do 
Kašmirja, na etnično in versko mešano območje, kjer je prebival velik 
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del muslimanske manjšine. “Teh manjšin je pa res veliko na svetu,” si 
je mislil Feliks. “Meni so v bistvu všeč. Kako dolgočasno bi bilo, če bi 
bili vsi ljudje enaki, če bi govorili isti jezik in imeli isto kulturo. Blagor 
državam in vsem skupnostim, ki jih bogati raznolikost!” 

Feliks je pričakoval, da bo tudi tukaj priča kakšnemu praznovanju, a 
Raya ga je popolnoma presenetila. Po nekajurni vožnji z avtobusom 
sta se namreč sprehodila do nogometnega igrišča, na katerem se je 
igrala gruča otrok. Ko sta z Rayo prišla bližje, sta opazila, da so bili 
otroci razdeljeni v dve veliki skupini. Feliks je hitro doumel, da je razli-
kovanje med njimi zelo pomembna reč. V eni skupini so nogomet igrali 
hindujci, kot so si pravili, v drugi pa so bili tisti, ki so si pravili muslimani. 
“Zakaj se pa ne igrate skupaj?” je njihovo igro zmotila Raya. “Ali ne bi 
bilo bolje, če bi vsi skupaj odigrali eno tekmo?”

ŠPORT IN MEDNARODNI ODNOSI

Mednarodni športni dogodki, kot so olimpijske igre, povezujejo 
ljudi iz različnih držav in pošiljajo sporočilo, da lahko tekmovanje 
med državami poteka na miroljuben način. Po drugi strani pa 
lahko šport zaradi spodbujanja nacionalne zavesti in nacionaliz-
ma med državami sproži tudi konflikte in sovraštvo. Kljub števil-
nim prednostim (pogosto se omenjata zaposlitev in dobiček od 
turizma) pa prinašajo športni dogodki tudi negativne posledice.
Primera sta onesnaževanje okolja in grobi posegi vanj (za pot-
rebe svetovnega prvenstva v nogometu v Braziliji je bil zgrajen 
nov stadion sredi izjemno pomembnega deževnega pragozda) 
ter kršenje človekovih pravic (predvsem v zvezi z gradnjo stadi-
onov za potrebe svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju se 
omenjajo slabi delovni pogoji na gradbiščih).
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Yasir, majhen deček, ji je odgovoril: “Ne, ne moremo se igrati skupaj, 
ker smo preveč različni.”

“Toda ali ne igrate vsi iste igre? Kolikor jaz vem, se igra nogomet 
samo po pravilih FIFA, ne glede na versko opredelitev igralcev.”

ALI SI VEDEL/A?
Generalna skupščina OZN 

je 6. april razglasila za 
mednarodni dan športa za 

razvoj in mir.

“To že, ampak vseeno. Še nikoli se nisem igral s hindujci,” je nekoliko 
manj prepričano odvrnil deček.

Takrat se je oglasila še Daya, punčka hindujskega porekla: “Šport že 
ne bo prinesel miru med nas. Sploh pa sem prepričana, da muslima-
ni ne znajo igrati nogometa.”

“Si upaš staviti?” je hitro odvrnila Raya. 

“Seveda! Vem, da imam prav.”

“Velja. Razvrstili se boste v mešane skupine, in če na koncu ugotovi-
mo, da muslimani ne znajo igrati nogometa, vas pustim pri miru in 
lahko še naprej igrate nogomet, kot sami želite. Če pa ugotovimo, 
da ste vsi enako dobri, mi obljubite, da se boste vsi igrali skupaj in 
postali prijatelji,” je pravila hitro postavila Raya.



60

In tekma se je pričela. Sprva je bilo med otroki veliko nezaupanja. 
Uzair, živahen deček, ki si je priboril žogo, je niti slučajno ni želel po-
dati hindujskim soigralcem. Toda ker je bila obramba nasprotne ekipe 

BOJ ZA PRAVIČNOST

Odkar pomnimo, na svetu obstaja družbena neenakost, kar pa 
ne pomeni, da je upravičljiva. Žal se pogosto najde kakšna skupi-
na ljudi, ki meni, da je več vredna od ostalih na podlagi določenih 
lastnosti, npr. spola, barve kože, veroizpovedi, narodnosti, eko-
nomskega položaja. Že v starih časih so Rimljani vse, ki niso bili 
Rimljani, imeli za barbare. Zgodovinsko so bile ženske v podreje-
nem položaju in še danes neenakosti niso povsem odpravljene. 
Čeprav vlada prepričanje, da posameznik ne more spremeniti 
sveta, pa obstaja veliko primerov, kjer so ravno posamezniki s 
svojim bojem za pravičnost vplivali na družbene spremembe. 
Pogosto gre za karizmatične osebe, ki trdno verjamejo, da smo 
vsi ljudje enaki, in ki so se za to pripravljeni odreči svoji svobodi 
in neredko tudi življenju.

KAJ LAHKO STORIS TI?

Poskušaj razumeti interese in prepričanja šibkih 
in ranljivih družbenih skupin ter jim pomagati, da 
bodo sprejeti v družbi. 

?! ^
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zelo močna, mu ni uspelo preigrati nasprotnikov, zaradi česar so mu 
žogo vzeli. Ugotovil je, da bo njegova ekipa zmagala le, če bo sodelo-
val z vsemi soigralci. Takoj ko je spet prišel do žoge, jo je podal Dayi, 
ki je zabila izjemen gol. Tekma se je nadaljevala, v obeh ekipah pa so 
hindujski in muslimanski otroci drug z drugim čedalje bolj sodelovali. 
Ob koncu tekme sta si moštvi segli v roke, kot narekujejo pravila pra-
vične igre, in vsi soigralci so se objeli. 

Mala Daya je s sklonjeno glavo prišla do Raye in dejala: “Rada bi se 
opravičila, ker sem rekla tisto o muslimanih. Vsi znamo igrati nogo-
met in če nas združi ljubezen do športa, nas zagotovo lahko druži še 
kaj drugega.”

“Od zdaj naprej bo na tem igrišču potekal samo še šport za mir. In 
čeprav ste vi dobili stavo, smo zmagovalci tudi mi – naučili smo se, 
da nas lahko šport poveže ne glede na naše razlike.”

ALI SI VEDEL/A?
Nobelov center za mir in FIFA 
sta v pravila nogometa uvedla 
rokovanje za mir. Igralci, zlasti 

kapetana obeh ekip, se morajo med 
seboj in s sodniki rokovati tako pred 

tekmo kot tudi po njej. S tem si 
izkažejo medsebojno spoštovanje, 

stisk roke med nasprotniki pa 
pošilja sporočilo miru in 

solidarnosti.
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Raya je bila navdušena, Feliks pa tudi. Skupaj sta fotografirala skupi-
no otrok in Raya je dejala: “Zdaj v podobno prepričam samo še politi-
ke. A ne bi bilo super, če bi Indija in Pakistan skupaj organizirala kak-
šen velik športni dogodek? Na primer svetovno prvenstvo v kriketu? 
Skupna organizacija tako velikega dogodka bi lahko zbližala državi, 
kot se je to zgodilo na svetovnem nogometnem prvenstvu med Južno 
Korejo in Japonsko. Se grem pogajat naprej!”

Feliksu je bila Rayina gorečnost zelo pri srcu. Tu in tam se je še ved-
no spomnil na Petra in Leo, a tudi nova lastnica mu je bila čedalje 
bolj všeč. Ugotovil je, da imajo posamezniki v mednarodnih odnosih 
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KAJ LAHKO STORIS TI?

Spremljaj poročila o dogodkih v tujini, ki priza-
denejo tvoje vrstnike – revščina, lakota, potresi, 
poplave in ostale naravne nesreče so le nekateri 
od problemov. Skupaj s starši ali prijatelji razmi-
sli, kako jim lahko pomagaš.

?! ^

pravzaprav zelo veliko vlogo. Že prej je slišal za Gandhija, Olympe 
de Gouges in Nelsona Mandelo, ki so se vsi borili za pravičnost. A 
izkušnje, ki jih je pridobil s pogosto menjavo lastnikov, so ga naučile, 
da lahko prav vsak posameznik pripomore k boljšemu svetu. 
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TERORIZEM

Raya je svojo novo idejo vzela zelo resno. Že naslednji dan sta s 
Feliksom odpotovala v Pakistan, da bi se srečala s pakistanskim mi-
nistrom za šport. A ko je avtobus na križišču zavijal proti vladnim po-
slopjem, je v bližini odjeknila silovita eksplozija. Avtomobili so leteli v 
zrak, trafika v bližini je zagorela in na oknih vseh sosednjih stavb so 
popokala stekla. Skupina teroristov je, kot je iz številnih krikov gro-
ze uspel razbrati Feliks, nastavila avtomobile bombe, ki so povzročili 
kaos na eni najbolj prometnih ulic v Islamabadu. Nešteti klici na po-
moč, jok, kriki obupa in nemoči kar niso hoteli pojenjati, zvoki siren av-
tomobilov na nujni vožnji pa so bili vse pogostejši. Avtobus je odneslo 
s križišča in pristal je v obcestnem jarku. Ker se je iz zadnjega dela 
začelo močno kaditi, so preživeli potniki hitro stekli ven. Med njimi je 
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bila tudi prestrašena Raya, ki je v boju za življenje na sedežu pustila 
vse svoje stvari. In tako je Feliks, sicer vesel, da je njegova pogumna 
lastnica preživela, ostal popolnoma sam. Občutek osamljenosti se je 
vrnil, a njegov strah in zmedo je prekinil krik: “Tamle je, terorist, uje-

TERORIZEM

Terorizem je vsako organizirano nasilno dejanje ali grožnja z na-
siljem, ki sta usmerjena proti civilistom in namenjena ustvarjanju 
in izrabljanju strahu za dosego političnih, verskih ali ideoloških 
ciljev. To nasilje izvajajo nedržavni akterji, ki zagovarjajo ekstre-
mistično ideologijo. Lahko se pojavlja v različnih oblikah, med ka-
tere spadajo atentati, samomorilski napadi, jedrski terorizem in 
biološki terorizem. V novejši zgodovini so se k terorizmu zatekali 
skrajneži vseh vrst. Levičarski terorizem so povezovali s komuni-
stičnim gibanjem, desničarskega je navdihoval fašizem, glavnina 
nacionalističnega oziroma separatističnega terorizma je spre-
mljala val dekolonizacije, danes pa je najbolj razširjen verski te-
rorizem, kjer gre za zlorabo vere za doseganje ciljev z nasilnimi 
sredstvi. Velika večina vernikov nasprotuje verskemu terorizmu. 

ALI SI VEDEL?
Samo od leta 2006 je bilo 
izvedenih več kot 90.000 

nacionalnih in mednarodnih 
terorističnih dejanj.
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mite ga!” Feliks se je zdrznil, saj ni mogel takoj dojeti, od kod prihajajo 
kriki, čeprav se mu je zdelo, da so zelo blizu. Takrat pa je začutil, da 
mu zmanjkuje energije. Medtem ko so se kriki preganjalcev in prega-
njanega oddaljevali, je Feliks ponovno zaspal.

Z vnetim pritiskanjem ga je uspel prebuditi šele odrasel moški z ime-
nom Abdul. “Pa kaj je s tem telefonom? Glede na njegovo slabo sta-
nje dvomim, da so ga dejansko uporabljali teroristi.” 

“Teroristi? Mene? Jaz pa že ne sodelujem s teroristi!” je jezno pomis-
lil Feliks. Malo bolje je pogledal naokoli in videl, da se je okrog njega 
zbrala skupina zelo resnih gospodov, ki so strmeli vanj. Sami sebe so 
imenovali posebna enota za boj proti terorizmu. 

“Nikoli ne veš. In vojna proti terorizmu nam nalaga, da moramo 
temeljito pregledati prav vsako sumljivo stvar. Preveri vse podatke 
na tem mobitelu. Popolnoma ga razstavi in uporabi vsa sredstva, 
da prideš do kakšne informacije. Če ne najdeš nič, ga pač zavrzi,” je 
ukazal George, drug moški, ki je bil očitno vodja enote. 

ALI SI VEDEL/A?
Terorizem ogroža varnost 

mednarodne skupnosti že od 
nekdaj, posebno mesto pa je 

zavzel po 11. septembru 2001, 
ko se je zgodil teroristični 

napad na ZDA. 
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“In če kaj najdem, naj ga pošljem v Guantanamo ali kaj?” si je s stis-
njenimi zobmi in nekoliko zajedljivo rekel Abdul.

Feliks je takrat ponovno zaspal.
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GLOBALIZACIJA

Feliksa so v spanju pogosto spremljale najrazličnejše sanje, od pri-
jetnih do morastih. Tokrat je sanjal o novem lastniku Tinu, ki je pred 
dnevi končal šesti razred kot najboljši v svoji generaciji. Mestna ob-
čina, v kateri je živel, ga je nagradila z mobitelom. In to ne s kakšnim 
navadnim. Nagradila ga je s Feliksom! Feliks je bil najmodernejši in 
najzanesljivejši mobitel na svetu. Takoj ko ga je dobil, je Tin zavriskal 
od sreče, ga pograbil in odbrzel s kolesom do bližnjega parka, da ga 
pokaže svojim prijateljem. Ko je prišel v park, pa je zgrožen spoznal, 
da Feliksa nima več. Zaskrbljen se je vrnil po isti poti in ga našel v luži 
– kjer je pristal, ko je padel iz Tinovega žepa.

Tin je nemudoma peljal Feliksa na servis. Serviser je Feliksa sprejel 
in Tinu naročil, naj se oglasi čez kak dan. Ko je Tin odšel, serviser ni 
mogel odvrniti oči od Feliksa. Opazoval ga je z veliko zaskrbljenostjo.
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“Vidiš ne najboljše, kaj?” ga je vprašal.

“Zelo megleno, skoraj nič,” je odvrnil Feliks.

“Pa sicer, te kje kaj boli?”

“Pa še kako! Počutim se, kot da bi me povozil avto.”

“Saj te tudi je,” je odvrnil serviser. “Nisi samo padel v lužo, veš. Pravi 
čudež je, da si sploh še živ. Bo treba zamenjati prednje stekelce, kar 
pa ne bo poceni. Nadomestna stekla za zaslone delajo namreč na 
Japonskem. Kako pa kaj kaže s spominom?”

GLOBALIZACIJA

Ljudje potujejo, študirajo in se zaposlujejo doma ali kjer koli po 
svetu. Mnogi imajo prijatelje v tujini. Z znanci se lahko povežemo 
v sekundi, ne glede na to, kje na Zemlji se nahajajo, če le imajo-
dostop do interneta. Vse to je posledica globalizacije. To je pro-
ces ekonomskega, političnega in kulturnega povezovanja ter na-
raščajoče soodvisnosti po vsem svetu. Gre za pretok in skupno 
ustvarjanje znanja, informacij, kapitala in storitev, kulture, po-
litičnih in ekonomskih sistemov ter številnih ostalih stvari med 
državami in drugimi akterji, tudi posamezniki. Skoraj zagotovo 
so tvoji najljubši športni copati, majica ali telefon proizvedeni v 
podjetjih, ki imajo svoje tovarne in trgovine po vsem svetu.

Žal je cena prenekaterega izmed izdelkov, ki so ti všeč, ugodnej-
ša tudi zato, ker je delovna sila v državah, kjer je izdelek nastal, 
slabše plačana, celo grobo izkoriščana. 
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“Mislim, da kar v redu, spomnim se vseh telefonskih številk.”

“Še dobro, kajti sicer bi moral poklicati v Južno Korejo, če imajo na 
voljo neke rezervne dele zate, kar spet ni najbolj poceni.” 

“Sem pa zelo utrujen,” je potožil Feliks.

“Nič čudnega, tudi za moč bova morala najti nekaj nadomestkov, 
a te delajo samo v Nemčiji, na Nizozemskem in v ZDA. Žal pa jih je 
zmanjkalo in je čakalna doba kar dolga.”

“Kako zmanjkalo? Saj nisem tako star, da nadomestni deli zame ne 
bi bili več na voljo!” se je hudoval Feliks.

“Hja, dragi moj, prestar nisi, si pa, kako naj rečem, nekoliko povo-
žen. Saj ne rečem, da te ni mogoče spraviti v red, a žal ni vse v moji 
moči.”

“In kdaj lahko pričakujem te dele iz ZDA, Južne Koreje ali od koder 
koli že?”

“Saj ti pravim, ni odvisno od mene. Tvoj lastnik se mora strinjati s 
ceno prevoza, dela in storitev, pa še nabaviti je treba vse dele. Teh 
pa  je zmanjkalo, razumeš?”

“In kdaj bodo spet na voljo?” je nekoliko nestrpno vprašal Feliks. 

“Slišim, da imajo probleme na Kitajskem, ki je glavni dobavitelj red-
kih kovin in mineralov, brez katerih mobiteli, kot si ti, ne bi mogli de-
lovati. Tisti, ki so te naredili, kupujejo te sestavine tudi v Demokratični 
republiki Kongo, kar pa ni enostavno opravilo. Ti in tvoji sorodniki ste 
res lepi in moderni, toda vedeti morate, da je vaše telo izdelano iz 
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delov, ki se pridobivajo in sestavljajo v mnogih državah, na različnih 
koncih sveta.”

“Kar je fino, ne? Saj zato pa sem odličen telefon!”

“Drži. In nisi edini, ki si tako lep. Veliko lepega na tem svetu se zgodi 
prav zato, ker je dandanes mogoče sodelovanje med ljudmi in tovar-
nami, ki so tisoče in tisoče kilometrov narazen. Temu se reče globa-
lizacija. Zaradi nje se veliko stvari dobi poceni in hitro. Ne vem, če si 
že slišal za Svetovno trgovinsko organizacijo, ki usklajuje vse te 
aktivnosti in si prizadeva za odpravo raznoraznih ovir pri prodaji in 
nakupu.”

“Ampak očitno globalizacija in Svetovna trgovinska organizacija v 
mojem primeru ne delujeta, če me ne moreš popraviti v par urah,” ga 
je prekinil Feliks.

ALI SI VEDEL/A?
Tvoj vrstnik na Japonskem po 

vsej verjetnosti uživa drugačno 
hrano v McDonaldsu kot ti. Ta 

veriga hitre prehrane namreč svojo 
ponudbo prilagaja glede na kulturno 

okolje. Na Japonskem so na voljo 
drugačni meniji kot v Sloveniji. 

Prilagajanje globalizacije lokalnim 
posebnostim označujemo s 

pojmom glokalizacija.
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“Žal ne,” je odvrnil serviser. “Globalizacija ne obdari vseh enako. 
Tebe, recimo, je globalizacija bogato obdarila – dokler nisi padel v 
lužo, hi hi.”

“Ni smešno!” je užaljeno pripomnil Feliks.

“Mnogih žal ne obdari tako. Tisti, ki so te sestavili, niso vedno tako 
bogati, niso vedno tako razviti, kot si ti. Nekateri so zato, da si ti tako 
lep, zelo revni, celo v smrtni nevarnosti.”

“To pa ni prav!” se je zgrozil Feliks. “To je treba preprečiti!”

“Se zelo strinjam, a to je lažje reči kot storiti … Počakaj minutko, da 
pokličem tvojega lastnika.”

Feliks je umolknil v strahu za svojo usodo. Nato pa je bilo morastih 
sanj konec. Ne Tina ne serviserja ni bilo več. Utrujen je spoznal, kako 

ALI SI VEDEL/A?
V letu 2016 je dostop do 
interneta imelo 40 % vseh 

prebivalcev na našem planetu. Leta 
1995 je bilo takih zgolj en odstotek. 

Žal pa je uporaba interneta med 
kontinenti razporejena zelo 
neenakomerno – v Afriki je 

takšen delež zgolj okoli 
10 %.
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ALI SI VEDEL/A?
Dve tretjini mednarodne 

trgovine nadzoruje zgolj 500 
multinacionalnih korporacij. 

Mnoge med njimi so bogatejše od 
številnih srednje bogatih držav.

zelo hrepeni po novem in nekoliko bolj stalnem lastniku. Tudi če bi 
zaradi tega padal s koles in pristajal v lužah.
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BEGUNCI

Čakaj, luže? 

Feliksu je na sredino zaslona kapnila kapljica vode, ki ga je nekoliko 
spravila k sebi. Njegov pogled je najprej pristal na številnih lužah po 
neurejeni poti. Zdaj se je dokončno prebudil in spoznal, da ga no-
sijo majhne ročice. Ročice črnolase deklice v razcapanih oblačilih, ki 
je pred dežjem hitela proti kraju, kjer se je drenjalo ogromno ljudi. 
Feliks, ki se je zdaj že popolnoma navadil na svetlobo, je ugotovil, da 
se je znašel v nekakšnem kampu, saj je bilo okoli njega polno šotorov. 
Pravzaprav kar nekoliko preveč. Občutek, da po tisti strašni eksploziji 
ne ve, kje je, ni bil prijeten. Bilo ga je strah.

Deklica je navdušeno razprla vrata šotora: “Mami, mami, poglej, kaj 
sem dobila! Pravi pravcati mobitel!”
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“Zeinah, kako si pa sredi begunskega taborišča prišla do mobite-
la? Saj ga nisi izmaknila komu od humanitarnih delavcev, kajne?” je 
zaskrbljeno odgovorila Zeinahina mami Samira.

BEGUNCI

Begunec je oseba, ki je iz svoje države pobegnila zaradi konflik-
ta oziroma situacije, ki ogroža njegovo življenje (npr. vojna, na-
ravna katastrofa, politično preganjanje) in ki mu lastna država 
ne more ali ne želi zagotoviti zadostne varnosti. Cilj Urada Vi-
sokega komisariata za begunce (UNHCR) je vsakemu beguncu 
omogočiti varno bivanje v državi, kjer ima zatočišče, po koncu 
nevarnosti pa vrnitev domov ali vključitev v novo okolje, ki mu bo 
omogočilo varnost in razvoj. 

Obstajajo tudi ljudje, ki so 'begunci' v lastni državi. Takšne žrtve,
notranje razseljene osebe, najdemo vsepovsod, celo zelo blizu
nas, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem. Največji begun-
ski val po drugi svetovni vojni se je zgodil zaradi državljanske voj-
ne v Siriji, od koder je pobegnilo več kot 4,8 milijona ljudi, doda-
tnih 6,6 milijona Sirijcev pa je notranje razseljenih.

ALI SI VEDEL/A?
UNHCR je za svoje delo prejel kar 

dve Nobelovi nagradi za mir.
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“Ne, seveda ne, tako me pa že nisi učila. Nekaj delavcev Urada 
Visokega komisarja za begunce je danes razdeljevalo humanitarne 
pakete, med katerimi so imeli tudi nekaj posebnih daril. Eden od njih 
mi je povedal, da je mobitel daroval dobri gospod Abdul iz Pakistana 
in da ga lahko obdržim. A ni prekrasen?”

KAJ LAHKO STORIS TI?

Za začetek lahko UNHCR obiščeš kar na tej spletni 
strani: http://www.unhcr.org/si/, vzpostaviš stik 
in povprašaš, kako lahko pomagaš. Hkrati razišči, 
kateri vzroki pripeljejo do različnih begunskih 
kriz.

?! ^
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Samirine oči so se napolnile s solzami: “Oh, kako lepo! Veš, kaj to po-
meni? Zdaj lahko poskusiva poklicati Jalala, tvojega strica, da naju 
pride iskat. Že nekaj časa dela v Egiptu in morda bi nama lahko po-
magal priti tja ter zaživeti z njim.”

Zeinah je zaploskala od navdušenja. “Ja, storiva to kar takoj! Misliš, 
da bi lahko prišel tudi po mojo prijateljico Saro, ki je z družino ostala 
v Iraku?”

Mati je žalostno povesila oči. “Nisem prepričana, veš. Sarina družina 
je pobegnila na drug konec Iraka in jih bova kot notranje razseljene 
osebe težko našli. Saj veš, kakšna vojna divja po državi. Molim samo, 
da so na varnem ali da so morda že pobegnili iz države. Tako bi imeli 
kot begunci vsaj pravico nevračanja nazaj v Irak. Ah, kam nas je pri-
peljala ta vojna! Toliko uničenih življenj, prijateljstev in družin. Včeraj 

ALI SI VEDEL/A?
V mednarodni skupnosti ima 
pomembno vlogo neprofitna 
organizacija ITF Ustanova za 
krepitev človekove varnosti. 

Ustanovljena je bila leta 1998 v 
Sloveniji, kjer ima tudi svoj sedež. 
Pomaga pri odstranjevanju min 
z minskih polj in pri rehabilitaciji 
žrtev. Deluje po vsem svetu, od 

Afganistana do Kolumbije, 
oziroma na vseh celinah 

razen Avstralije.
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sem izvedela, da je sin moje dobre prijateljice Emine stopil na mino, 
pri čemer je izgubil obe nogi. Revež ni vedel, da so vojaki na očeto-
vo široko polje, ki ga je želel pomagati preorati, nastavili ogromno 
količino min in tega niso nikjer označili. Le kako naj bi fant vedel, kaj 
so storili na njihovi zemlji? Kako naj se mladi ljudje gibajo, kje naj se 
igrajo, kam naj gredo? Le kdaj bo spet prišel čas, ko boš lahko ponov-
no obiskovala šolo ter se svobodno vozila s kolesom?” se je v obupu 
spraševala Samira.

“Mogoče pa bom lahko šla v šolo že pri stricu Jalalu. Kar takoj ga 
pokličiva!” je nestrpno vzkliknila Zeinah. 

Samira in Zeinah sta tako poklicali Jalala, Samirinega brata, ki je bil 
nemudoma pripravljen pomagati. Feliks je bil zadovoljen, ko je prek 
svojega zvočnika zaslišal iskreno Jalalovo veselje, da sta njegova se-
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KAJ LAHKO STORIS TI?

Mine predstavljajo velik problem tudi v 
neposredni geografski bližini Slovenije. Po 
razpadu nekdanje Jugoslavije so povzročile 
ogromno smrtnih žrtev v Bosni in Hercegovini, 
ki še danes sodi med minsko najbolj onesnažene 
na svetu.  Mine še vedno ogrožajo tudi prebivalce 
sosednje Hrvaške. Če želiš podpreti prizadevanja 
ITF pri zagotavljanju varnosti posameznikov in 
skupnosti v regiji in po svetu, jih obišči osebno ali 
na www.itf-fund.si.

?! ^

stra in nečakinja še živi. Ponudil se je, da bo kar sam prišel ponju, 
in že čez nekaj dni se je znašel v begunskem taborišču, kjer sta se 
Zeinah in Samira borili za preživetje. Vsi skupaj, tudi Feliks, so od-
potovali v Kairo, kjer je Jalal delal kot migrantski delavec. Samiri in 
Zeinah je takoj ponudil prenočišče v svojem skromnem stanovanju, 
kjer pa ni preživel veliko časa, saj je večino dneva delal na gradbišču. 

Dnevi, tedni in meseci v Kairu so bili za malo Zeinah kot v raju. 
Navadila se je na novo okolje, našla je prijatelje. Kar ni mogla verjeti 
svoji sreči, a vendarle jo je pogosto stisnilo pri srcu, ko je pomislila 
na številne trpeče otroke in starše, ki so še vedno bivali v begunskih 
šotorih ali pa se celo skrivali pred streljanjem v Iraku. Ko je nekega 
dne sedela ob oknu in razmišljala o taborišču, jo je zmotil Jalalov 
glas. 



81

“Zeinah, bi te lahko prosil za uslugo? Jutri imam v službi zelo po-
memben dan in potreboval bi nekoliko boljši mobitel, kot je moj. Bi mi 
morda lahko posodila tvojega? Obljubim, da ti ga vrnem.”

Zeinah, ki je bila stricu neizmerno hvaležna za njegovo pomoč in za-
ščito, mu je mobitel takoj posodila. “Veš kaj, stric Jalal, kar imej ga. 
Podarjam ti ga v zahvalo, ker si naju rešil. Bom že kako dobila druge-
ga. To, da sem na varnem, je vredno več kot tisoč mobitelov!”

“Oh, Zeinah,” je pristavila njena mama Samira, “svež zrak in prijatelji 
pomenijo več kot sto tisoč mobitelov! Le pojdi ven, na dvorišče, dragi 
moj otrok!”

Zeinah je isti trenutek odšla ven in že se je slišal klic prijateljice iz so-
sednje hiše.



82



83

Scanned by CamScanner

GEOPOLITIKA

Naslednjega jutra se je Jalal odpravil proti gradbišču. Zadolžen je 
bil za gradnjo novega nakupovalnega središča. Po betonskih kon-
strukcijah je plezal dva, tri, pet, deset metrov v višino. Feliks ni po-
mislil, da bi lahko bil njegov novi lastnik tako nepreviden, da bi ga 
med delom izpustil iz roke ali da bi ga izgubil iz žepa. Se je pa vse-
eno počutil nekoliko nelagodno, ko je tako nezaščiten zrl v globino. 
Včasih tako globoko, da so se ljudje in avtomobili zdeli kot majhne 
črne pikice. Po koncu delovne izmene se je Jalal na hitro ustavil v 
majhni trgovini, ki je prodajala pripomočke za mobitele. Za Feliksa 
je kupil pisan zaščitni ovitek, v katerega se je Feliks takoj zaljubil. 
“Za vsak primer, če mi telefon kdaj pade iz rok,” si je mislil Jalal. 
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Feliks je užival v svoji novi opravi, toda dogodivščin za ta dan še ni 
bilo konec. Ko je Jalal končal službo, se je odločil zaviti v bližnji lokal, 
opuščeno restavracijo, ki so si jo delavci obnovili za vsakodnevna sre-
čanja. Feliks bi bil sicer raje čim prej doma, da bi si lahko odpočil in 
se pripravil na nov delovni dan. Rad bi opazoval malo Zeinah, ki jo je 
mami učila brati, pisati, računati poštevanko in ostala osnovna znanja, 
da bi lahko naslednje leto šla v čisto pravo šolo. A Feliks je bil že nava-
jen, da se je moral prilagajati svojim lastnikom.

Feliks je v klubu videl in slišal vse, saj ga je Jalal odložil predse na 
mizo. Družba je bila pestra, fantje so prihajali z vseh koncev sveta. 
Mnenja med njimi so bila vedno zelo različna in vsak je zavzeto zasto-
pal svoje stališče.

Tisto soboto se je družba razgovorila ob omembi zveze NATO, ob ka-
tero se je Jalalov prijatelj Sergej obregnil, ko je po televiziji spremljal 
novice.

“NATO ni nič drugega kot orožje Zahoda proti Rusiji,” je vneto razlagal.

ALI SI VEDEL/A?
Do konfliktov lahko pride tudi 

zaradi neenakomernega dostopa 
do naravnih virov, predvsem nafte 

in plina, čedalje pogosteje pa 
tudi zaradi pomanjkanja pitne 

vode.
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GEOPOLITIKA

Geopolitika je veda, ki proučuje vpliv geografije na mednarodne 
odnose. Geografski dejavniki pomembno vplivajo na položaj dr-
žave – koliko naravnih surovin ima, kakšne prednosti ji nudi njena 
lokacija, kakšno ima podnebje. Vse to vpliva na njene zmožnosti, 
na njen politični in gospodarski položaj ter moč v mednarodni 
skupnosti. 

Poglejmo le nekaj najpomembnejših geografskih dejavnikov. 
Prvi se nanaša na geografsko lego, ki je pomembna z vidika več 
vprašanj – ali ima država dostop do morja, ali ima morda velike 
reke, po katerih poteka pomemben promet? Ali ima država ve-
liko sosednjih držav – kako se z njimi razume, kako sodelujejo? 
Drug izrazit dejavnik so naravni viri, ki so v zadnjih desetletjih če-
dalje pomembnejši – ima država dovolj pitne vode? Ima morda 
izjemno velike zaloge določene naravne danosti, npr. gozdov? 
Ali pa ima morda celo zemeljski plin in nafto? 

Odgovori na ta vprašanja bi pokazali, da so na splošno nekatere 
države v boljšem položaju kot druge. 

“Ah, daj, Sergej,” se je v razpravo vključil njegov sodelavec Terry, “po-
vej mi, kdaj konkretno je od zveze NATO prišla kakršna koli grožnja 
Rusiji? Prej obratno. Meni se zdi, da prava grožnja Rusiji ni NATO, 
ampak Kitajska. NATO in Rusija bi morala ustanoviti strateško zvezo, 
da bi nagnala strah v kosti Kitajcem, ki potem ne Rusije ne Evrope in 
tudi ZDA ne bi več ogrožali.”

K debati je nejevoljno pristopil še Lin, ki je prihajal iz Kitajske.
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“Veste, naposlušal sem se že tega o agresivni Kitajski. Mi smo miro-
ljubna država, ki ne ogroža nikogar.”

“Niste nikogar ogrožali, ne, dokler niste ugotovili, da imajo Rusi na-
hajališča nafte in plina. Pred vašo požrešnostjo ni nihče varen.”

“Veš kaj, Terry …”

“Tako pač je! Poleg tega ste zdaj začeli izkoriščati še Afriko in njene 
surovine! Že tako se tam dogajajo vojne za vodo, vi pa ste situaci-
jo le še poslabšali. In nikar ne recite, da vam gre za interese revnih 
držav. Lepo si priznajmo, kako v resnici je: povsod zasledujete svoje 
strateške interese.”

“In tudi, če je tako! Dokler ste Britanci in Američani imeli premoč, ste 
hodili po nas in bogateli na račun drugih, tudi Afričanov. Ko gre za 
Afriko, Zahod sploh nima pravice nikogar obtoževati. Zaradi vas in 
vašega risanja umetnih mej ter postavljanja diktatorjev tam še ved-
no vihrajo vojne. Zdaj pa je tega konec! Tudi Kitajska lahko končno na 
glas izrazi svoje interese!”

KAJ LAHKO STORIS TI?

Razmisli o naravnih danostih Slovenije in bodi 
previden, kako ravnaš z njimi.

?! ^
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Sergej je dodal: “Lin ima prav. Tudi Rusiji nihče ne sme preprečevati 
uresničevanja njenih interesov. Ukrajina, recimo, je ozemlje, za kate-
rega je vedno bilo rusko srce.”

“Ja, ja, vaše srce. Če bi vi in vaša vlada razmišljali razumsko, ne ču-
stveno, bi videli, da je Ukrajina enako pomembna za vse,” je jezno 
pristavil Terry.

“Ti misliš, da mi, Rusi, ne razmišljamo razumsko? Nam pač ni vse-
eno, na kakšnem ozemlju živimo in kdo so naši sosedi. Zakaj želi 
Evropa spraviti Ukrajino v NATO? To počne iz čistega egoizma! Je 
kdaj Evropa vprašala Ukrajince, če si želijo biti del te zveze?”

“Ste Rusi kdaj vprašali Ukrajince, če si želijo biti srce Rusije?”

“Jaz bi se vprašal drugače, Sergej,” se je k debati priključil tretji, ki 
mu je bilo ime Dietrich. “Pustimo NATO pri miru. Evropska unija je 
strateško pomembnejša. In morda bi bilo pametno, da bi v EU skupaj 
z Ukrajino vstopila tudi Rusija?”

“Haha, Dietrich,” se je cinično nasmejal Sergej, “potem bi seveda tvo-
ja Nemčija končno dobila neposreden dostop do nafte in plina, ki ga 
potrebuje za svojo industrijo.”

Še preden je Dietrich uspel odgovoriti, je k mizi pristopila starejša 
gospa. Očitno je bilo, da jo vsi vidijo prvič.

“Gospodje, moram vam priznati, da vas je prav zabavno poslušati.” 
S pogledom je ošvrknila sedeče za mizo, ki nad njeno opazko niso bili 
preveč navdušeni. “Odkar obstaja ta svet, se je človek boril za pre-
vlado in vpliv nad ozemljem in bil pri tem pripravljen tvegati življenje. 
Vas že kar vidim, kako se vojskujete vsak na svoji strani.”
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Nekdo za mizo je na to opazko že hotel nekaj pripomniti, a ga je gospa 
prehitela. “Vedno se zgodba začne enako. Na začetku politiki govo-
rijo o strateških premikih, nujnosti nadzora nad sosednjimi ozemlji. 
Potem se razprava preseli na univerze, kjer se učenjaki začnejo po-
govarjati le še o geopolitiki. Ta geopolitika se potem preseli na polja, 
v tovarne, v gostilne, kjer se gospodje, kot ste vi, dokončno pustite 
prepričati, da vas nekdo ogroža. Tem norostim sledijo mobilizacija, 
vojna za ozemlje in upanje, da boste iz vojne prišli živi.” 

Že se je odpravila naprej, ko ji je korak zastal. Obrnila se je k mizi in 
rekla: “V vojnah sem izgubila vse: moža, dva sinova in hčer. Ko je 
bilo vojn konec, se ne jaz ne moji sosedje nismo počutili nič bolj in nič 
manj varne, kot preden so se te grozne vojne začele. In ko tu za mizo 
govorite o geopolitiki in zdravem razumu, gospodje, lahko samo re-
čem: pojma nimate, o čem govorite.”

Gospa je odšla, za njo pa je ostala mučna tišina. Feliks si je želel, da bi 
ga Jalal pobral z mize in da bi odšla domov. 
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INTERNET

Ko se mu je želja končno uresničila in je Jalal vstal, da bi zapustil go-
stilno, so se kar naenkrat zaslišali čudni poki in vzklikanje. Jalal je s 
svojimi kolegi stekel s stranske ulice na glavni trg, kjer jih je tamkaj-
šnje dogajanje popolnoma presenetilo. Večtisočglava množica se 
je zbrala na glavnem trgu in glasno vzklikala: “Demokracija! Oblast 
ljudstvu!” Tu in tam je zagorela kakšna bakla. “Kaj se dogaja??!” je 
vzkliknil Jalal. 

Protestnik, ki je stal blizu njega, mu je odgovoril: “Revolucija se na-
daljuje! Ljudska vstaja! Dol z avtokracijo! Čas je za spremembe! 
Povej mi tvoj Facebook profil, pa te povabim na nadaljnje proteste.”
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“Facebook? Za protest? Kaj mislite, da bo internet prinesel demo-
kracijo? Dajte no, protestirati je treba na ulicah, z rokami in nogami 
in mogočnimi glasilkami, ne pa raznimi Facebooki in Twitterji. Nekaj 
klikov pač ne bo prineslo revolucije,” je presenečeno odvrnil Dietrich, 
Jalalov prijatelj. 

Protestnik se ni dal: “Saj ne protestiramo s Facebookom. Družbena 
omrežja so samo orodje, prek katerega mobiliziramo in informira-
mo ljudi. Še vedno pa moramo priti na ulico – le zakaj misliš, da sto-
jimo tukaj?”

ARABSKA POMLAD

Arabska pomlad označuje val protestov, revolucij in zahtev po 
demokratičnih spremembah, ki je zajel države arabskega sve-
ta konec leta 2010. Protesti so se začeli v Tuniziji in se nadalje-
vali v Libiji, Egiptu, Jemnu, Alžiriji, Bahrajnu, Siriji in drugih dr-
žavah. Čeprav so imeli protesti v vsaki državi različne vzroke, 
oblike in posledice, so jim bile skupne naslednje značilnosti: 
protestniki so zahtevali odpravo avtokratskih in diktatorskih 
režimov, več političnih pravic, odpravo korupcije in kršenja 
človekovih pravic ter svobodo medijev. Veliko vlogo so igrali 
predvsem mladi, ki so se zaradi naraščajočih družbeno-eko-
nomskih razlik in pomanjkanja služb počutili še posebej ogro-
žene. Demonstracije so vključevale tako mirne kot nasilne ob-
like, protestniki pa so pogosto postali žrtve nasilja vladnih sil 
in policije. Čeprav so se revolucije v nekaterih državah končale 
s spremembo oblasti (npr. v Tuniziji), pa so v državah, kot sta 
Libija in Sirija, prešle v hude državljanske vojne, zaradi katerih 
je umrlo veliko ljudi. 
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KAJ LAHKO STORIS TI?

Bodi pozoren na temne plati družbenih omrežij! 
Ta se čedalje bolj koristijo tudi za politično propa-
gando in širjenje sovraštva med ljudmi.

?! ^

Dietrich, Jalal in ostali prijatelji iz lokala so se zamislili. Jalal je hit-
ro pograbil Feliksa in na Twitterju v iskalnik vtipkal #protest. Koliko 
zadetkov je dobil! Ljudje so objavljali slike s protesta ter pozivali so-
mišljenike, naj se jim pridružijo v boju za demokracijo. Tudi Jalal ni 
izgubljal časa in že se je znašel med tisoči protestnikov, ki so se jim 
začeli približevati do zob oboroženi vojaki.

A v tistem trenutku je internet na Feliksu nehal delovati. Jalal je po-
skušal izklopiti in ponovno vklopiti podatkovno povezavo, a ni nič po-
magalo. Kmalu je okrog sebe zaslišal podobne zvoke neodobravanja: 
“Ne dela mi internet!” 

“Nikakor me noče povezati! Kako naj zdaj posredujem informacije?” 
“Vlada je blokirala internet! Vedo, kako zelo jim škodi naše poročanje!” 
Feliks se je počutil nekoliko čudno, ker se ni mogel povezati na in-
ternet. A še preden je lahko ugotovil vzrok, so ga iz Jalalovih rok kar 
naenkrat iztrgale močne roke v vojaških rokavicah in ga potisnile v pla-
stično vrečko, kjer je že bilo nekaj drugih mobitelov. “Na pomoč! Jalal! 
Kam me peljejo?!” je zapiskal Feliks, ki pa ga v vsesplošnem hrupu in 
zmedi na protestu ni slišal nihče. 
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MOČ INTERNETA

Čeprav mnogi uporabljajo internet in družbena omrežja zgolj za 
zabavo, se v mednarodnih odnosih vedno bolj prepoznava nji-
hov demokratični potencial. Internet namreč nudi enostavno šir-
jenje informacij in ozaveščanje ljudi, hkrati pa omogoča povezo-
vanje ljudi z enakimi interesi. S pomočjo interneta lahko pridemo 
do najrazličnejših podatkov, do katerih pa je treba biti kritičen. 
Verjeti jim kaže šele potem, ko smo natančno preverili njihovo 
verodostojnost.

“Vladna vojska ljudem jemlje telefone, da bi jim preprečili dostop do 
informacij,” ga je obvestil nek drug telefon. “Tako zelo me je strah, 
da ne bom nikdar več videl svoje lastnice! Tako dobro sem ji služil!” 

Feliks ga je poskusil potolažiti, saj je sam še predobro poznal žalost 
zaradi izgube lastnika. Tudi njemu je bilo hudo za Jalalom in njegovo 
prijetno nečakinjo Zeinah, pa za Jacqueline in njeno Tanyo, Petrom in 
Leo ter vsemi drugimi lastniki. Kar pa ne pomeni, da ga ni skrbelo. Še 
kako se je bal! 

“Le kaj bo vojska storila z nami?” se je na glas vprašal.

Odgovor je dobil čez nekaj ur. Po dolgi vožnji, na kateri je mobitele v 
vrečki premetavalo po dolgem in po čez, so se končno ustavili. Feliks 
si je nekoliko oddahnil, ko je videl, da se vozel na vrečki počasi odve-
zuje. A ne za dolgo. Takoj ko je bil vozel odvezan, so iste roke v vo-
jaških rokavicah, ki so Feliksa pograbile med protesti, vrečko obrnile 
na glavo in mobiteli so drug za drugim popadali naravnost v morje. 
Razen Feliksa. Ostal je v vreči in hipec za tem so ga neznane roke za-
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ALI SI VEDEL/A?
OZN priznava, da internet 

omogoča pravico do 
svobode govora in da 
vlade, ki onemogočajo 
dostop do interneta, 

kršijo osnovne človekove 
pravice in pravila 

mednarodnega prava.

tlačile v žep. Feliksu je ponovno začelo zmanjkovati energije. Uspel je 
razumeti le še pogovor mladega fanta, ki ga je držal v žepu, z nekim 
starejšim gospodom. Govorila sta o pobegu in Avstraliji. Zatem ga je 
premagal spanec. 

KAJ LAHKO STORIS TI?

Bodi previden, kakšne informacije deliš s svetom 
– demokracija ne pomeni deljenja zasebnih infor-
macij. Podatki na internetu se ohranijo, tudi če 
zbrišeš sporočila in svoje objave.

?! ^
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KAJ SE LAHKO STORIS?

Samo všečkanje in deljenje vsebine na omrežjih, 
kot sta Facebook in Twitter, ne bo prineslo velikih 
družbenih sprememb. Čeprav je sodelovanje v 
razpravah na socialnih omrežjih pomembno za-
radi ozaveščanja širše javnosti, poskušaj takšne 
všečke prenesti tudi v prakso. Če si pred kratkim 
všečkal kakšno aktivnost, ki skrbi za človeku pri-
jazen razvoj naše družbe, recimo kakšno skupino 
mladih, ki opravlja zanimiv eksperiment, skupino, 
ki ustanavlja podjetje ali nevladno organizacijo, 
skupino, ki pomaga onemoglim, skupino, ki skrbi 
za čisto okolje ... razmisli, kako bi lahko pomagal 
pri njihovem delu.

?! ^^
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OKOLJE

Daleč stran od nemirov in protestov, v nekem malem zalivu, je bilo 
morje nenavadno mirno in bonaco je sem ter tja zmotil le oddaljen 
hrup avtomobilov. Občasno so spokojnost pretrgali kriki galebov, ki 
so obletavali zaliv. A ti niso zdramili Feliksa. Prebudili ga niso niti čeda-
lje glasnejši koraki visokega moškega. Ta je med sprehodom povsem 
po naključju ugledal Feliksa, na pol zakopanega v pesku. Pobral ga je 
s tal, ob pogledu nanj pa se ni mogel načuditi. “Mobitel?! Očitno je za 
njim kar dolga pot,” si je mislil, medtem ko je previdno odstranjeval 
številne alge, ki so se prilepile na zaslon. Ko je končal s čiščenjem, na 
njegovo veliko presenečenje na Feliksu ni bilo nobene odrgnine ali 
razpoke.
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Moški se je še malo razgledal po obali, da 
bi ugledal Feliksovega lastnika, toda vse, 
kar je videl, so bile zgolj sipine ter šopi 
trav, ki so se pozibavali v dopoldanskem 
vetru. “Ne. Zagotovo ni ne duha ne sluha 
o lastniku,” je pomislil, a ga je takoj zatem 
zmrazilo. Pred dnevi so namreč poročali o 
potopljeni ladji, ki je na poti do Avstralije 
skrivaj prevažala na stotine beguncev. 
“Zagotovo lastnik tega mobitela ni eden 
izmed njih,” si je zamrmral v brk, čeprav se 
je zavedal, da te možnosti nikakor ni mo-
goče izključiti.

Ko se je vrnil domov, je Feliksa takoj pri-
ključil na polnilec. “Danes je res zanimiv dan,” je pomislil moški. 
“Popolnoma delujoč telefon najdem med sprehodom ravno takrat, 
ko je moj na popravilu. Če to ni usoda! Ali pa morda zgolj zname-
nje, da moram končno opraviti klic, ki ga prelagam že vse jutro,“ je 
zavzdihnil.

Par piskov kasneje je tišino pretrgal zamolkel, naveličan moški glas 
na drugi strani linije. “Avstralsko ministrstvo za okolje. Kako vam lah-
ko pomagam?”

 “Matthew James, okoljski znanstvenik, pri telefonu. Dogovorjen sem 
z …” Še preden mu je uspelo dokončati misel, ga je možakar na drugi 
strani prekinil.

“Že vem, ja … pričakovali smo vaš klic.” 
Matthew je za par sekund obmolknil in že se je oglasil vesel ženski 
glas. 
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OKOLJE

V svetu je zavest o ohranjanju in varovanju okolja sicer obsta-
jala od nekdaj, mednarodnopolitične razprave o pomenu oko-
lja za naše zdravje pa so se začele šele v 70. letih 20. stoletja. 
Takrat so države začele spoznavati in priznavati, da je čisto in 
zdravo okolje v življenskem interesu vseh nas in da so države 
s svojimi dejanji odgovorne zanj. Žal temu ni vedno tako, o če-
mer pričajo številni podatki o čedalje slabšem stanju našega 
okolja. Zaradi toplogrednih plinov se Zemlja prekomerno se-
greva. Države se pogosto ne odzovejo pravočasno, na kar jih 
opozarjajo številni okoljevarstveniki in nevladne organizacije. 

“Matthew, kako vesela sem, da ste se oglasili! Projekt, ki se mu boste 
pridružili, bo zaznamoval prihodnjo mednarodno okoljsko politiko. 
Varstvo okolja že zdavnaj ni več omejeno zgolj na posamezno dr-
žavo, saj podnebne spremembe ne poznajo državnih meja. Poleg 
tega se seznam okoljskih izzivov, s katerimi se sooča svet, iz dneva 
v dan povečuje.” 

“Tisto, kar ste dosegli z vašo lokalno okoljevarstveno akcijo, ni nekaj, 
kar bi lahko človek spregledal,” je nadaljeval glas. “Zaprtje obalnega 
pasu za ves obalni promet v širši okolici vašega zaliva ni mačji kašelj. 
Ne le da ste ljudi okoljsko ozavestili, tudi navdušili ste jih za morebi-
tne nadaljnje akcije. Če ste bili tako sposobni na lokalni ravni, bi po 
mojem mnenju uspeli tudi na državni, če ne celo na mednarodni.” 

“Veste, ampak jaz …” je skušal nadaljevati Matthew. 

“Vem, kaj si mislite,” ga je nekoliko neučakano prekinila sogovorni-
ca. “Kaj je en dosežek posameznika na lokalni ravni v primerjavi z 
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dosežki v državi ali mednarodni skupnosti? Toda če nekdo pozitivno 
prispeva k varstvu okolja, to ne zadeva zgolj njegove ožje okolice, 
temveč celoten planet. Zato vas želimo vključiti v skupino našega av-
stralskega predstavništva za naslednjo mednarodno konferenco na 
temo okolja v okviru Programa UNEP.”

“Oprostite, nekaj je prekinilo … kam, na katero konferenco?”

“UNEP, UNEP, Program Združenih narodov za okolje! Kot veste …”

Tokrat je besedo nekoliko očitajoče prevzel Matthew: “Pa se vam zdi, 
da je po vseh teh konferencah prišlo do kakšne konkretne spremem-
be? Do kakšnega uspeha? Tudi Avstralija, pošteno povedano, ni med 
najbolj okoljsko zavednimi državami, pa čeprav je zelo razvita.”

“O neuspehu nikakor ne moremo govoriti. Uspeh ne pride kar čez 
noč. Potreben je razvoj zavesti. Mednarodna skupnost je dosegla us-

KAJ LAHKO STORIS TI?

Spoštuj okolje in se zavedaj njegovega pomena 
zase ter za celotno človeštvo. Tako kot bi si ti že-
lel/a, da Slovenija ohrani svoje gozdove, tako si 
tvoji vrstniki in njihovi starši, ki živijo na Karibskih 
otočjih, želijo, da bi se ohranili koralni grebeni – 
ena največjih umetnij narave, ki pa zaradi global-
nega segrevanja počasi umira.

?! ^
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ALI SI VEDEL/A?
Izpusti CO2 so se povečali za 

30 % v primerjavi z izpusti pred 
industrijsko revolucijo. Med letoma 

1990 in 2015 je za posledicami 
vremenskih katastrof umrlo kar 

600.000 ljudi, od tega 95 % v 
državah v razvoju.

peh že s tem, da smo dobrih 40 let priče čedalje večji ozaveščenosti 
ljudi in držav o pravilih za varovanje okolja, sploh tistega, saj ves-
te, 'Onesnaževalec plača'. Mednarodne organizacije težijo k temu, 
da bi varovanje okolja postala univerzalna norma. Zaupajte mi raje 
vaše pomisleke, Matthew.”
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“Saj niso pomisleki v negativnem pomenu besede,” je odgovoril 
Matthew. “Bolj gre za občutek nemoči, ko pomislim, kaj vse preti na-
šemu lepemu planetu. Če bi vsak od nas bolj pazil in prispeval svoj 
delček k varstvu okolja …” 

“Kaj torej porečete? Se boste pridružili naši ekipi?”

ALI SI VEDEL/A TUDI TO?
V ozaveščanje o podnebnih 

spremembah so vključene tudi slavne 
osebe, kot npr. Al Gore, nekdanji 

ameriški podpredsednik, in ameriški 
igralec Leonardo di Caprio.

ALI SI VEDEL/A?
Med najbolj znanimi 

slovenskimi okoljskimi nevladnimi 
organizacijami je Umanotera. 

Najdeš jo tudi na spletu (http://www.
umanotera.org/. Med bolj znanimi 

mednarodnimi okoljskimi nevladnimi 
organizacijami so Greenpeace, 
Friends of the Earth in World 

Wide Fund for Nature.
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“Verjetno mi kaj drugega ne preostane. Bi pa prosil, da se ne drži-
mo zgolj nacionalnih interesov, temveč gledamo na korist celotnega 
planeta. Prav tako ne želim, da birokratske prakse omejujejo moja 
prepričanja,” je popustil Matthew. 

“O, tole je pa očitno zelo ugleden gospod,” se je razveselil Feliks. 
“Kot kaže, bom spet potoval na pomembna srečanja, moj lastnik 
pa bo reševal probleme, ki tarejo ves svet. Tako kot Jacqueline! In 
okoljska konferenca se sliši kot dogodek, ki se ga ne sme zamuditi. 
Komaj čakam, da bom videl vse te ljudi, ki se trudijo izboljšati svet 
okrog nas!”

“Dogovorjeno, torej. Moj pomočnik vam bo na voljo za vsa vaša vpra-
šanja. Kam pa naj vam pravzaprav sporočimo potrebne informacije? 
Če me spomin ne vara, tale telefonska številka ni vaša,” je nadaljeval 
glas z ministrstva.

Matthew je že skorajda pozabil, da kliče s popolnoma neznanega te-
lefona, za Feliksa pa je to bil znak za alarm – mar se ga bo tudi ta la-
stnik tako hitro znebil? “Dolga zgodba,” je rekel. “Najbolje bo, da me 
pokličete na staro telefonsko številko. Ta je zgolj začasna.”

“Velja,” se je oglasilo iz slušalke. “Do takrat pa srečno.”

Ko je bila zveza prekinjena, je Matthew pomislil: “Morda pa je res 
končno napočil čas za večje spremembe in ideje!” Njegova odločnost 
je sovpadala s Feliksovim strahom, da bo ponovno zavržen. Takrat se 
je spomnil, kako je na svojo stran pridobil Petra in Leo.

Začel je piskati in se svetiti. Matthew je od presenečenja kar odsko-
čil, a nato previdno vzel telefon v roke in začel prebirati Feliksovo 
sporočilo: 
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“Pozdravljeni! 
Upam, da vas nisem prestrašil. Sem zapuščen in razočaran, zato tu 
in tam spustim kakšen žalosten zvok. Ne vem, od kod prihajam. Vem 
pa, da ne bi želel biti ponovno zapuščen. Prosim, vzemite me s seboj. 
Obljubim, da bom dobro deloval in dolgo služil. Tudi melodijo zvonje-
nja bom zamenjal, da vas ne bo plašila. Samo ne pustite me samega, 
lepo prosim! Feliks”

PIII..

PIII...

PI...

KAJ LAHKO STORIS TI?

Spremeni vsakodnevne navade – plastiko zame-
njaj za naravne materiale, pazi, kako porabljaš 
elektriko, ločuj odpadke in razmisli, kako lahko 
vsakodnevna drobna dejanja koristijo k čistejše-
mu okolju.

?! ^
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Matthew je bil povsem brez besed. Feliks se mu je takoj zasmilil. S 
seboj ga sicer ni nameraval odnesti, saj je vedel, da bo svoj telefon 
dobil pravočasno nazaj. “Kaj pa, če ga podarim Emmi? Že nekaj časa 
me vztrajno prepričuje, da potrebuje svoj telefon zaradi vseh svojih 
obšolskih dejavnosti. Zdaj, ko gre na poletno šolo v Rio de Janeiro, 
bi ji pa sploh prišel prav. No, Feliks, pa boš dobil novo lastnico,” se je 
Feliksu spodbudno nasmehnil Matthew in že zaklical Emmi v zgornje 
nadstropje, da jo čaka presenečenje. 

ALI SI VEDEL/A?
Medvladni forum za 

spremembo podnebja 
(IPCC) ocenjuje, da bo do 
leta 2100 gladina morja v 

povprečju narasla za skoraj pol 
metra. To pomeni, da bi lahko 

izginilo kar od 15 do 60 % otokov 
v Tihem oceanu, pa tudi, da bi 
lahko izginila priobalna mesta, 

kot sta New York in Amsterdam. 
Otoki in priobalne države najbolj 

občutijo posledice globalnega 
segrevanja, treba pa bo najti 
rešitev, kam preseliti njihove 

ljudi, ki bodo zaradi 
takšnih sprememb 

postali begunci.
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MEDNARODNI RAZVOJ

“Zadnji poziv potnikom za vkrcanje na let številka 1447 v Rio de 
Janeiro,” se je slišalo iz zvočnikov na letališču v Sydneyu. Emma si 
je živčno popravljala jakno in ponovno preverila, ali ima v nahrbtniku 
vse, še posebej svoj novi telefon. Feliks je bil presrečen, kajti deklica 
je bila do njega zelo skrbna. Pred vzletom ga je izključila, kot to vele-
vajo pravila, in ga nežno položila v žep letalskega sedeža pred seboj. 
Sama se je udobno namestila in takoj začela prebirati knjigo. V šoli je 
bila odličnjakinja, a so ji poleg dobrih ocen in številnih poučnih knjig 
veliko pomenile tudi praktične izkušnje. Od nekdaj so jo zanimali dru-
ge države in druge kulture ter predvsem drugačna naravna okolja. 
Zato je bila še toliko bolj vesela, da je bila med vsemi šolarji prav ona 
izbrana za poletno šolo v Riu. Sploh ker naj bi udeleženci del progra-
ma opravili v amazonski džungli. 
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“Tole bo pa dolg let, kajne?” je Emmin tok misli in njeno branje pretr-
gal glas gospe s sosednjega sedeža.

Ozrla se je na desno, od koder je prihajal glas. 

“Je to tvoje prvo potovanje v Rio?”

“Prvo, da. Na šoli sem se prijavila na natečaj za udeležbo na poletni 
šoli o trajnostnem razvoju in bila izbrana,” se je pohvalila Emma.

PRAVICA DO RAZVOJA

Vsak človek ima pravico do vsesplošnega osebnega razvoja: da 
ima redno prehrano, oblačila, možnost izobraževanja in zdra-
vstveno oskrbo. Žal pa se v praksi ta pravica le redko uresničuje. 
Se ti zdi nakup sladoleda v bližnji trgovini nekaj normalnega? Za 
mnoge je tak priboljšek nedosegljiv, saj živijo z manj kot 2 evro-
ma na dan. Posledice so podhranjenost, žeja, lakota in celo smrt. 
Mednarodna skupnost je tako kljub razvoju zelo nepravična. Dr-
žave in mednarodne organizacije se problemov zavedajo. Tako 
so leta 2000 v OZN sprejeli Milenijske cilje, s katerimi so napo-
vedali boj proti revščini. V 15 letih so države dosegle napredek, 
toda po svetu je še vedno preveč lačnih in revnih ljudi. Leta 2015 
so države tako sprejele nove cilje, zbrane v t. i. Agendi 2030 za 
trajnostni razvoj. Države so se zavezale izpolniti 17 trajnostnih 
ciljev do leta 2030 ob upoštevanju nacionalnih okoliščin, saj vse 
države nimajo enakih zmogljivosti zagotavljanja razvoja. Cilji so 
naravnani bolj dolgoročno kot tisti v Milenijski deklaraciji in vse-
bujejo tri razsežnosti trajnostnega razvoja: ekonomsko, socialno 
in okoljsko. 
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“Čestitam!” je navdušeno zaploskala sogovornica. “Te smem vpraša-
ti, s čim si navdušila svoje učitelje, da si si prislužila pot v Rio?” 

“Izdelala sem projekt, ki obravnava razvojna vprašanja v Braziliji. 
Prek tega projekta si želim ljudi po svetu ozaveščati o stanju dolo-
čene države v razvoju, hkrati pa jih opozarjati na vsesplošno neena-
kost in nepravičnost na našem planetu,” je odgovorila Emma. 

“Sliši se zanimivo,” je zamišljeno dejala sopotnica. “Bi mi povedala 
kaj več?” 

“Zakaj pa ne?” se je nasmehnila Emma. O globalnih neenakostih je 
vedno rada govorila, saj je imela kljub rosnim letom o tem jasno iz-
delano mnenje. “Naj vam za začetek ponazorim trenutno stanje 

ALI 
SI VEDEL/A?

Kolikokrat se pritožuješ 
čez domačo nalogo? Veliko 
otrok po svetu zaradi vojn, 

revščine, lakote in ostalih okoliščin 
žal ne more obiskovati pouka. 

Veliko si jih močno želi, da bi se 
lahko učili pisati in brati, seštevati, 

spoznavati svet in pridobivati 
veščine, ki bi jim omogočale boljšo 
prihodnost. Zagotoviti pravico do 
izobraževanja je zato upravičeno 

eden izmed razvojnih ciljev 
Agende 2030.
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v svetu. Predstavljajte si, da je svet večstanovanjska hiša, v kateri 
živi 100 ljudi. Po geografskem poreklu bi se delili takole: 57 Azijcev, 
21 Evropejcev, 14 prebivalcev preostale zahodne poloble in osem 
Afričanov. Toda kaj porečete na podatek, da ima zgolj šest od teh 
100 ljudi v lasti kar 60 % svetovnega bogastva? Da 80 od teh 100 
ljudi živi v podstandardnih bivališčih? Kar 70 izmed njih ne zna brati. 
Samo en prebivalec te večstanovanjske hiše ima univerzitetno izo-
brazbo in samo en prebivalec ima prenosni računalnik.” 

Emma je za trenutek utihnila, a ker ni dobila odgovora, je nadaljevala.
“Kot vidite, zgolj peščica svetovnega prebivalstva obvladuje več kot 
polovico bogastva oziroma je v močno privilegiranem položaju. To je 
tako nepošteno,” je žalostno zaključila Emma. 

Gospa je nekaj trenutkov premišljevala o odgovoru, nato pa vprašala: 
“Kako ti je ime?” 

“Emma.”

“Me veseli, Emma, jaz sem Lucia. Tvoj projekt se me je resnično dotak-
nil. Veš, neenakost in nepravičnost občutim tudi sama, živim namreč 
v Riu, ki je krasno mesto in ki ga boš zagotovo vzljubila. Toda v Riu 
je ogromno ljudi, ki se v revnih četrtih, mi jim pravimo favele, borijo 
za vsakdanji kruh. Revščina je prekletstvo našega planeta. Zelo me 
veseli, da se mlade deklice, kot si ti, zanimajo za takšne probleme.”

“Ampak saj se moramo vsi zanimati za takšne probleme. Veste, česa 
si resnično želim? Da bi se milenijski cilji končno uresničili, da bi svet 
ne le dosegel, temveč presegel vseh osem ciljev. Si predstavljate, 
kako krasno bi bilo, če bi vsi otroci lahko brali in pisali? Priznam, da 
nisem vedno navdušena nad domačo nalogo, toda ne morem si niti 
predstavljati, da ne bi mogla hoditi v šolo, obvladati tako osnovnih 
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stvari, kot sta branje in pisanje, se učiti poštevanke in se spoznavati 
s svetom,“ je vneto odgovorila Emma, ki si je od nekdaj želela, da bi 
bili vsi otroci in vsi odrasli enakopravni in bi imeli enake možnosti za 
dostojno življenje.

Lucia se je nasmehnila. “Misliš Trajnostne razvojne cilje? Milenijski ci-
lji so žal prišli h koncu, saj naj bi jih uresničili do leta 2015. Čeprav so 
države dosegle kar nekaj napredka, se cilji v veliki meri žal niso ures-
ničili. Ne razumi tega kot tragedije. Žal so bili nekoliko preveč am-
biciozni in niso upoštevali razlik med državami, okolji in kulturami. 
Istega leta je Generalna skupščina OZN sprejela nekakšno nadalje-
vanje teh ciljev, imenovanih Trajnostni razvojni cilji. Sicer so podobni 
Milenijskim ciljem, kar ni nič slabega, saj je na tem področju treba še 
marsikaj postoriti.“

ALI 
SI VEDEL/A?
Trajnostnih 

razvojnih ciljev je 
17. Ti si med drugim 

prizadevajo za odpravo 
revščine, enakost 
spolov, zagotoviti 

dostop do vode ter do 
cenovno sprejemljivih, 
zanesljivih, trajnostnih 

in sodobnih virov 
energije. 
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ALI SI VEDEL/A?
Gozdovi spadajo med največje 

žrtve sodobnega razvoja. Vsako 
leto jih v povprečju izgine za okoli 
135.000 kvadratnih kilometrov, 

kar je za približno 36 nogometnih 
igrišč – na dan.

“Torej menite, da bodo Trajnostni cilji za razliko od milenijskih uresni-
čeni? “ je radovedno vprašala Emma.

Lucia se je prijazno nasmehnila in odvrnila: “Tega žal ne vem. Če sem 
povsem odkrita, tega ne ve nihče. A bolje kot razglabljati o možnosti 
uspeha kaže razmisliti, kako združiti moči, da jih uresničimo. Združeni 
narodi spodbujajo prav vse, od vlad, javnega in zasebnega sektorja, 
do posameznikov, kot ste ti in tvoji prijatelji, da se vsak po svojih naj-
boljših močeh trudijo prispevati k boljšemu jutri, k boljši in pravič-
nejši družbi ter k čistemu okolju. Čeprav se sliši utopično, se takšna 
dejanja lahko začnejo s tem, da ločujemo in recikliramo odpadke, 
se zavzemamo za pravično trgovino, se učimo in smo pripravljeni 
pomagati sočloveku. Pravzaprav se njihovo uresničevanje začne s 
tem, da spoštujemo sočloveka, naravo in družbo, ki nas obdajajo. 
Spoštovanje vodi do prijazne besede, skrbi za okolje, zagotavljanja 
enakih možnosti, skrbi za zdravje ter enostavno do zavedanja, da 
smo vsi v isti kaši. V OZN so pripravili kar nekaj predlogov konkretnih 
dejanj, ki jih lahko naredimo mi kot posamezniki. Mislim, da te bodo 
zanimali – poglej si njihovo spletno stran, ko utegneš. Mimogrede, 
izvoli mojo vizitko, če me boš še kaj potrebovala.”
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Emma je bila navdušena. Odločila se je, da bo Lucii poslala elektron-
sko sporočilo, v katerem bo nadaljevala njuno razpravo. Ob tem se je 
počutila kar nekoliko odraslo, pa tudi počaščeno, saj je bila to njena 
prva prejeta vizitka.

Lucia
0000000

S pogledom je ošvrknila Feliksa, ki je mirno spal v predalčku, in se tudi 
sama pogreznila v sedež ter zaspala. Zbudil jo je šele opozorilni pisk, 
naj se pripne, saj se je letalo pričelo spuščati. 

“Si dobro spala?” je zaslišala Luciin glas. 

“Dobro. Očitno sem bila res izmučena. Pa vi?”

“Tudi, hvala. Vesela sem, ker sem končno doma. Lepo te je bilo 
spoznati,” je odgovorila Lucia in sopotnici sta se počasi poslovili.

Poletna šola je minila mnogo hitreje, kot je Emma pričakovala. Vtisom 
kar ni bilo konca. Spoznala je kup novih prijateljev s celega sveta, ki 
jim ni bilo vseeno, v kakšnih razmerah živijo ljudje po svetu. V živo je 
videla, kaj pomenita revščina in bogastvo. Bila je razočarana in hkrati 
jezna, ker politiki dopuščajo, da prihaja do takšnih razlik med ljudmi.
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KAJ LAHKO STORIS TI?

Občasno opravi nakup v kakšni pravični trgovini-
ci. Tam bodo poskrbeli, da bo denar, ki si ga pri-
speval s svojim nakupom, res prišel v roke tistih, 
ki so izdelek ustvarili, da bodo ti dobili pravično 
plačilo, ki omogoča njihovo preživetje in preži-
vetje njihovih družin, morda tudi šolanje njihovih 
otrok. 

?! ^

Slovo od novih prijateljev je bilo težko. Emma je ravno klicala očeta, če 
lahko ostane še kakšen teden, ko je k njej pristopil David, eden izmed 
učiteljev na poletni šoli. 

“Imaš pa prav lep telefon,” je pripomnil, ko je Emma končala svoj 
pogovor. 

“Ja, res je. Pravzaprav ni čisto moj. Oče ga je našel na obali, ga očis-
til in mi ga podaril. Celo ime ima, si lahko mislite – Feliks!”

David je prebledel. Ni vedel, kako bi nadaljeval pogovor. 

“Emma … Misliš, da bi lahko govoril s tvojim očetom?”

“Zakaj, profesor? Kaj je narobe?”

“Ne vem, kako naj pojasnim, toda mislim, da Feliks že ima lastnika.”
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“Kaj mislite s tem? Moj oče se je prepričal, da ga nihče ne pogreša. 
Če ga ne bi našel, bi najbrž ostal čisto sam tam na obali in kdo ve, 
kakšna usoda bi ga doletela.” 

“Emma, ne znam pojasniti, kako je ta telefon pristal pri vas na obali, 
toda lahko ti zagotovim, da ga nekdo zelo pogreša. Moja dva otroka 
sta ga po nesreči izgubila že nekaj časa nazaj. Lea in Peter ne bosta 
mogla verjeti, da je Feliks še vedno čil in zdrav.”

Feliksu se je zvrtelo v glavi. Je pravilno slišal? Lea in Peter? Njegova 
Lea in Peter? Občutki samote, osamljenosti, razočaranja in hrepenje-
nja po domu so prišli na dan. Feliks se je šele takrat zavedel, kako zelo 
je trpel, ker ni imel stalnega doma, družine. Vihar občutkov je povzro-
čil, da je Feliks začel piskati, na zaslonu pa se je vedno znova začelo 
izpisovati: Feliks-Lea-Peter – Feliks-Lea-Peter – Feliks-Lea-Peter.
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Emma se je tako prestrašila, da je mobitel izpustila iz rok. Feliksu to 
ni bilo najbolj všeč. A ob omembi imen obeh otrok, ki ju je imel med 
vsemi svojimi lastniki najraje, pa čeprav je z njima preživel najmanj 
časa, so bile vse bolečine in razočaranja potisnjeni vstran.

Emma je hitro pobrala telefon in – še vedno nekoliko v šoku – izdavila: 
“Ste … ste videli?”

“Videl,” je odvrnil David z nasmehom. “To je zelo poseben telefon. 
In očitno tudi trdoživ, glede na to, da je tale padec preživel povsem 
nepoškodovan. Predvsem pa lahko trdim, da je zvest in da si bolj kot 
česar koli želi nekomu pripadati. Pa saj si vsi to želimo, kajne?”

“Imate prav, vsakdo na tem svetu bi moral imeti varen dom in ljube-
čo okolico. Feliksa seveda ne morem in nočem obdržati. Vzemite ga, 
prosim, in vašima otrokoma skupaj s telefonom prenesite tudi moje 
pozdrave. Sicer ga bom pogrešala, a mislim, da je Feliks jasno izrazil 
željo, komu želi pripadati,” je zaključila Emma.

“Hvala, Emma, si izjemno zrelo in razumevajoče dekle. Mislim, da 
bosta Lea in Peter zelo vesela. Naj ti v zahvalo kupim nov telefon,” je 
prijazno ponudil profesor.

“Nikakor ne! Ko bom razložila očetu, kaj se je zgodilo, mi bo zagotovo 
sam kupil novega, morda prav takšnega, kot je Feliks. Kdo ve, morda 
pa tudi jaz dobim kakšno nenavadno sporočilo!” se je nasmehnila 
Emma.

In Feliks? Nikoli se ni bolj veselil potovanja z letalom. Končno je ve-
del, kam in h komu je namenjen – k Lei in Petru, navihanima otro-
koma, ki sta ga prva tako prijazno sprejela medse. Vprašal se je: 
“Je Peter še tako dober nogometaš? Dobi Lea še vedno tiste na-
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KONEC

gajive pegice na obrazu, takoj ko posije sonce? Sta še tako dobra 
prijatelja?”

Ko je Davidovo letalo pristalo in ko je Feliks zagledal oba otroka teči v 
objem očetu, ki se je s kopico prtljage počasi prebijal skozi letališče, 
je vedel, da bo kmalu dobil odgovore na vprašanja. Njegova sreča je 
bila nepopisna. In ni bil edini! Ko sta Peter in Lea zagledala očetovo 
posebno darilo iz Brazilije, sta vzkliknila tako glasno, da se je za njima 
obrnilo kar nekaj potnikov. A to ni bilo pomembno. Prijatelji so bili 
spet združeni. 
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SEZNAM KRATIC
ASEAN – Zveza držav Jugovzhodne Azije – The Association of 
Southeast Asian Nations
AU – Afriška unija – African Union 
ECOSOC – Ekonomski in socialni svet – Economic and Social Council
ETA – Baskovska domovina in svoboda – Euskadi Ta Askatasuna
EU – Evropska unija – European Union 
FIFA – Mednarodna nogometna federacija – Fédération Internationale 
de Football Association
ILO – Mednarodna organizacija dela – International Labour 
Organisation
IMF – Mednarodni denarni sklad – International Monetary Fund
IPCC – Medvladni forum za spremembo podnebja – Intergovernmental 
Panel on Climate Change
MERCOSUR – Skupni trg Južne Amerike – Mercado Común del Sur
MOK – Mednarodni olimpijski komite – International Olympic 
Committee
NATO – Organizacija severnoatlantskega sporazuma – North Atlantic 
Treaty Organization
OAE – Organizacija ameriških držav – Organization of American 
States
OPEC – Organizacija držav izvoznic nafte – Organization of the 
Petroleum Exporting Countries
OZN – Organizacija združenih narodov
PLO – Palestinska osvobodilna organizacija – Palestine Liberation 
Organisation
SAARC – Južnoazijska zveza za regionalno sodelovanje – South Asian 
Association for Regional Cooperation



117

UNEP – Program Združenih narodov za okolje – United Nations 
Environment Programme
UNESCO – Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, zna-
nost in kulturo – United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization
UNHCR – Urad Visokega komisariata za begunce – The Office of the 
United Nations High Commissioner for Refugees 
UNICEF – Sklad Združenih narodov za otroke – United Nations 
Children's Fund
ZDA – Združene države Amerike
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SLOVARCEK
ZDRUZENI NARODI

Ekonomski in socialni svet (ECOSOC) je organ OZN, ki se ukvarja z 
dejavnostmi, namenjenimi človekovemu blagostanju in preprečeva-
nju lakote, revščine in socialnih razlik med ljudmi.

Generalna skupščina je organ OZN, ki mu pogosto rečejo kar 'sve-
tovni parlament', saj lahko vsaka država v njem izrazi svoje stališče. 
Države so v Generalni skupščini enakopravne, vsaka država članica 
OZN je tudi članica Generalne skupščine. 

Sekretariat OZN predstavljajo številni mednarodni uradniki, ki izva-
jajo naloge, za katere so jih pooblastile države članice OZN. Njihov 
predstojnik, Generalni sekretar OZN, je zelo pomembna oseba, ki 
ne predstavlja posamezne države, temveč organizacijo kot celoto. 
Naloga generalnega sekretarja oziroma sekretarke ni samo skrbeti, 
da Sekretariat opravlja svoje dolžnosti, pač pa lahko države opozori 
na kakršno koli kršenje Ustanovne listine kjer koli po svetu. 

Skrbniški svet je organ OZN, ki je bil zadolžen za miren prehod nek-
danjih kolonij v suverene in neodvisne države. Po koncu druge sve-
tovne vojne je bilo odločeno, da države ne smejo imeti kolonij. Bogate 
države so si namreč pred vojno lastile tuja ozemlja, pogosto na dru-
gem koncu sveta, ter kruto izkoriščale njihova naravna bogastva, ru-
dnine in tudi tamkaj živeče prebivalstvo. Ozemlja, ki so bila nekoč last 
kolonialnih sil, npr. Francije, Portugalske, Španije, Belgije in Velike 
Britanije, so zlasti po letu 1945 pridobila pravico postati samostoj-
ne države. Ko je bil ta proces končan, je Skrbniški svet svojo vlogo 

^

^
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opravil in danes ne deluje več. Zadnje ozemlje, ki je pridobilo svojo 
suverenost, je bilo otočje Palau, in sicer leta 1994.

Varnostni svet je organ OZN, ki skrbi za mir in varnost v mednarodni 
skupnosti. Sestavljen je iz petih stalnih držav članic in desetih nestal-
nih držav članic, ki imajo dvoletni mandat. Stalne članice so Francija, 
Kitajska, Rusija, Združene države Amerike in Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske. Varnostni svet lahko odobri vojaško 
posredovanje v državi, ki ogroža mednarodni mir in varnost, če se s 
tem strinjajo vse stalne članice Varnostnega sveta. 

MEDNARODNO SODELOVANJE

Afriška unija (AU) je regionalna organizacija, katere članice so vse
afriške države. Organizacija se zavzema za enotnost in solidar-
nost med članicami, promocijo miru in stabilnosti, človekove pravi-
ce in pravice ljudstev ter trajnostni razvoj in izboljšanje življenjskih 
pogojev.

Evropska unija (EU) združuje večino držav v Evropi. Te postanejo 
članice po vrsti zapletenih pogajanj in pod pogojem, da upošteva-
jo t. i. koebenhavnska merila (demokracija, spoštovanje človekovih 
pravic in prava, varstvo manjšin, delujoča tržna ekonomija ter spre-
jemanje pravnega reda EU). EU povezuje države članice s skupnimi 
institucijami in politikami, prostim pretokom blaga, storitev, ljudi 
in kapitala, njen cilj pa je med državami spodbujati takšne odno-
se, ki bodo pripomogli k miru, stabilnosti in razvoju celotne regije. 
Tekom zgodovine so se številne evropske države namreč med se-
boj bojevale za prevlado in ozemlja. EU je nastala ravno z namenom 
preprečiti takšne konflikte ter spodbuditi gospodarsko in politično 
sodelovanje med državami članicami, pa tudi z drugimi državami iz 
soseščine.
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Južnoazijska zveza za regionalno sodelovanje (SAARC) združuje 
osem držav Južne Azije. Je največja regionalna organizacija glede na 
število prebivalstva, saj imajo njene države članice skupaj kar 1,7 mi-
lijarde prebivalcev. Zavzema se za izboljšanje blaginje prebivalcev in 
razvoj skupnosti, sodelovanje med državami članicami ter družbeni 
in kulturni razvoj regije. 

Liga arabskih držav, tudi Arabska liga (AL) je bila ustanovljena leta 
1945, do danes pa se je šestim ustanovnim članicam pridružilo še 
16 držav. Poglavitna cilja AL sta spodbujanje tesnejšega sodelovanja 
med državami članicami in usklajevanje interesov arabskih držav. 

Organizacija ameriških držav (OAS) spodbuja sodelovanje, mir in 
solidarnost med državami Severne in Južne Amerike. Podobno kot 
ostale regionalne organizacije se zavzema za človekove pravice, de-
mokracijo in razvoj. Njena posebnost je skupen boj proti trgovanju z 
drogami.

Skupni trg Južne Amerike (MERCOSUR) med državami članicami 
(Argentina, Brazilija, Paragvaj in Urugvaj) spodbuja prosto trgovino. 
Čeprav je poudarek predvsem na trgovanju, ukinjanju medsebojnih 
carin in ustvarjanju skupne trgovinske politike, organizacija spodbuja 
sodelovanje in poenotenje politik tudi na področjih, kot so kmetijstvo, 
industrija, prevoz in komunikacije.

Svet za sodelovanje v Zalivu povezuje večino držav Perzijskega zali-
va. Med cilji organizacije najdemo poenotenje pravil na področjih, kot 
so verska vprašanja, finančne zadeve, trgovina in turizem ter uvedbo 
skupne valute.
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Svet Evrope je mednarodna organizacija, ki jo je leta 1949 ustanovilo 
deset evropskih držav. Države članice so zavezane k spoštovanju člo-
vekovih pravic, demokracije in pravne države, organizacija pa skrbi še 
za spodbujanje razvoja evropske kulturne identitete in raznolikosti, 
utrjevanje demokratičnih sistemov v Evropi in iskanje skupnih rešitev 
za probleme, s katerimi se srečujejo evropske družbe. Pomembno 
je, da Sveta Evrope s sedežem v Strasbourgu v Franciji ne zamenja-
mo s Svetom Evropske unije ali z Evropskim svetom, ki sta instituci-
ji Evropske unije. Slovenija je članica tako Evropske unije kot Sveta 
Evrope. 

Zveza držav Jugovzhodne Azije (ASEAN) povezuje deset držav. 
Začela je delovati z namenom spodbujanja miru med članicami, da-
nes pa se zavzema predvsem za skupni gospodarski razvoj te regije.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in 
kulturo (UNESCO) je specializirana agencija OZN, ki spodbuja med-
narodno sodelovanje na področjih izobraževanja, znanosti in kul ture 
z namenom spodbujanja pravičnosti, pravne države in človekovih 
pravic. UNESCO organizira in financira številne programe in projek-
te po svetu, ki širijo pismenost med ljudmi, omogočajo formalno in 
neformalno izobraževanje, spodbujajo znanost, svobodo medijev in 
kulturno raznolikost ter ohranjajo naravno in kulturno dediščino. 

Palestinsko vprašanje se nanaša na konflikt med Palestino in 
Izraelom oziroma na obstoj Palestine kot neodvisne in mednaro-
dno priznane države. Medtem ko je zgodovina konflikta in obstoja 
Palestincev (Arabcev) in Izraelcev (Judov) na tem območju dolga in 
zapletena, je bil ključni mejnik ustanovitev države Izrael leta 1948. 
Država je bila ustanovljena na območjih, kjer so prebivali Palestinci, ki 
pa še danes nimajo svoje države. Leta 1967 je Izrael okupiral obmo-
čje Gaze in Zahodnega brega, ki sta pripadala palestinskemu naro-
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du. Od takrat naprej Izrael nezakonito okupira in namerno poseljuje 
(z gradnjo t. i. judovskih naselbin) čedalje več palestinskega ozem-
lja. Pogajanja o rešitvah še kar potekajo, toda obe strani redno krši-
ta dogovore in mir. Ker Palestina nima podpore vseh stalnih članic 
Varnostnega sveta, ne more postati enakopravna članica OZN. Je pa 
Palestina dosegla velik napredek leta 2012, ko je bila v OZN priznana 
kot država nečlanica opazovalka.

KONFLIKTI

Humanitarna katastrofa ali kriza je stanje, ko so zdravje, blaginja in 
varnost velikega števila ljudi na večjem območju močno ogroženi. Do 
humanitarne katastrofe pride zaradi oboroženih konfliktov, pa tudi 
naravnih nesreč ali množičnega izbruha bolezni. V takih primerih je 
nujen odziv lokalnih in mednarodnih organizacij, kot so Mednarodni 
odbor Rdečega križa in Rdečega polmeseca, različne agencije OZN 
ter številne nevladne organizacije. Njihovi člani in prostovoljci ljudem 
pomagajo priti na varno ter jim zagotovijo hrano in zdravila.

Konflikt v Ukrajini se je začel leta 2014, ker se tamkajšnji politiki niso 
strinjali glede tega, ali naj okrepijo sodelovanje z državami članicami 
EU ali z Rusijo. Prebivalci so protestirali. Nastali sta dve skupini – tisti, 
ki so zagovarjali povezovanje z Rusijo, in tisti, ki so zagovarjali pove-
zovanje z EU. Toda nasprotovanje je preraslo v oborožen konflikt, ki je 
še posebej prizadel vzhod Ukrajine. Tam živi pretežno rusko prebival-
stvo, ki se ne strinja z oblastmi v Kijevu. Nelegalna priključitev Krima 
kot dela Ukrajine k Rusiji je konflikt močno zaostrila.^

Dokumenti človekovih pravic so dokumenti, kjer so človekove pra-
vice zapisane in zaščitene z zakonom, z namenom preprečevanja kr-

CLOVEKOVE PRAVICE
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šitev in zagotavljanja njihovega spoštovanja ne glede na razlike med 
njimi. Ključen dokument je Splošna deklaracija človekovih pravic, po-
leg tega pa so temeljne človekove pravice na globalni ravni oprede-
ljene še v dveh mednarodnih pogodbah: Mednarodnem paktu o drža-
vljanskih in političnih pravicah in Mednarodnem paktu o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah. Ti trije dokumenti skupaj tvorijo t. i. 
mednarodno listino človekovih pravic, ki je temelj varstva človekovih 
pravic v mednarodni skupnosti. V okviru OZN so sprejeti tudi drugi 
dokumenti, ki podrobneje urejajo nekatera področja pravic. Mednje 
spadajo pravice otrok, prepoved rasne diskriminacije in diskriminaci-
je žensk, prepoved mučenja, pravice beguncev, preprečevanje in ka-
znovanje zločina genocida, pravice delavcev migrantov in invalidov, 
preprečevanje prisilnih izginotij in številna druga področja. Poleg 
tega je bilo veliko dokumentov človekovih pravic sprejetih tudi v okvi-
ru regionalnih organizacij, kjer obstajajo tudi posebna sodišča za člo-
vekove pravice (med najbolj znanimi in dejavnimi je Evropsko sodišče 
za človekove pravice, ki deluje pod okriljem Sveta Evrope). Tudi sicer 
na globalni in regionalni ravni obstajajo različne institucije (sodišča, 
komisije, odbori), na katere se lahko obrnejo tudi posamezniki, ki so 
jim bile kršene človekove pravice in so že izčrpali domača pravna 
sredstva za zaščito svojih pravic.

Mednarodna organizacija dela (ILO) je specializirana agencija OZN, 
ki temelji na načelu socialne pravičnosti. Njene glavne naloge so za-
govarjanje in spodbujanje pravic delavcev in dostojnih zaposlitve-
nih možnosti, izboljšanje socialnega varstva, delovnih razmer in ži-
vljenjskih standardov ter okrepitev dialoga o vprašanjih, povezanih z 
delom.

Otrokove pravice so posebej opredeljene, saj so otroci zaradi svoje 
ranljivosti upravičeni do posebnega varstva, skrbi in pomoči. Zapisane 
so v Konvenciji o otrokovih pravicah in v njenih dveh dodatnih proto-
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kolih. Pripadajo vsem otrokom in mladim do 18. leta ne glede na raso, 
spol, spolno usmerjenost, jezik, narodnost, veroizpoved, barvo kože, 
politično ali drugo prepričanje. V tem in drugih dokumentih so ure-
jena vsa pomembna področja otrokovega življenja. Vključene so npr. 
pravica do izobrazbe, hrane in zdravstvene oskrbe, zaščita pred nasi-
ljem, izkoriščanjem in zlorabo, prepoved diskriminacije ter pravica do 
igre in prostega časa. 

UNICEF (Sklad Združenih narodov za otroke) je poseben program 
OZN, ki skrbi za otroke po svetu. Deluje predvsem na področju huma-
nitarne in razvojne pomoči otrokom in njihovim materam v državah 
v razvoju ter poskuša pomagati najbolj ogroženim skupinam otrok, 
npr. s hrano, zdravili ali šolskimi potrebščinami. Organizacijo spod-
bujajo in financirajo države članice OZN, pa tudi drugi, ki želijo poma-
gati otrokom po svetu. 

MEDNARODNO PRAVO

Etnična skupnost je skupnost posameznikov, ki imajo skupne značil-
nosti, npr. kulturo, zgodovino, vrednote, jezik, vero, ter se počutijo in 
opredeljujejo kot pripadniki te skupnosti. Po teh značilnostih se ločijo 
od pripadnikov drugih etničnih skupnosti. Glede na številčnost in po-
ložaj v posamezni državi obstaja več vrst etničnih skupnosti, denimo 
narodi, domorodna ljudstva, narodne manjšine, manjšinski narodi. 

Genocid je eden najhujših zločinov, kar jih lahko zagreši človek. To je 
načrten napad na neko narodnostno, etnično, rasno ali versko sku-
pino z namenom, da se jo uniči, v celoti prežene z njihovih domov in 
iztrebi. Države so leta 1948 podpisale Konvencijo o preprečevanju 
in kaznovanju zločina genocida in se na ta način zavezale, da takega 
početja ne bodo nikoli več dovolile. Žal se to ni zgodilo. Eden najbolj 
znanih genocidov se je zgodil leta 1995 v Srebrenici, kraju v Bosni 
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in Hercegovini, kjer so srbske paravojaške enote v nekaj dneh pobi-
le več kot 8000 bošnjaških mož in fantov. Leto poprej v Ruandi pa 
množičnemu iztrebljanju ni ušlo okoli 800.000 ljudi, večinoma pri-
padnikov etnične skupine Tutsi, ki so jih načrtno pobijali pripadniki 
hutujske večinske skupnosti. Genocid se je zgodil v približno treh 
mesecih.

Misija za ohranjanje miru se nanaša na operacije mednarodnih 
organizacij, predvsem OZN, ki so namenjene ustvarjanju okoliščin, 
v katerih bi dosegli trajen mir med stranmi, vpletenimi v konflikt. 
Operacije ne omogočajo le ohranjanja miru in varnosti, ampak najpo-
gosteje tudi zaščito in promocijo človekovih pravic ter vzpostavitev 
pravne države. 

Modre čelade so mirovne sile OZN. Ta naziv se jih je prijel zato, ker 
njihovi pripadniki nosijo svetlo modra pokrivala (z belim simbolom 
OZN).

Mednarodno kazensko sodišče je bilo ustanovljeno z Rimskim 
statutom leta 1998, delovati pa je začelo leta 2002. Pristojno je 
soditi posameznikom za najhujše zločine, in sicer za genocid, zlo-
čine proti človečnosti in vojne zločine. Sodišče je izjemnega med-
narodnega pomena, saj lahko sodi najhujšim zločincem, ko njihove 
države tega ne želijo ali niso zmožne storiti. Sodišče ima sedež v 
Haagu. 

Meddržavno sodišče je glavni sodni organ OZN s sedežem v Haagu. 
Pristojno je za spore med državami, sodbe pa so za države obvezu-
joče. Sodišče daje tudi svetovalna mnenja dvema drugima organoma 
OZN, in sicer Generalni skupščini in Varnostnemu svetu. Meddržavno 
sodišče sestavlja 15 sodnikov, ki jih za obdobje devetih let izvoli 
Generalna skupščina OZN.
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Odgovornost zaščititi je načelo, po katerem imajo države odgovor-
nost zaščititi svoje prebivalstvo, npr. pred genocidom ali drugimi zlo-
čini. Toda če država ni zmožna ali ne želi zaščititi svojega prebival-
stva, je za zaščito odgovorna mednarodna skupnost. Takšna dolžnost 
mednarodne skupnosti je lahko razumljena kot poseg v notranje za-
deve neke države in s tem v njeno suverenost, zaradi česar marsika-
tera država temu načelu ni posebej naklonjena. A ker je čedalje več 
notranjih konfliktov in s tem ranljivega prebivalstva, ki ga lastne drža-
ve ne ščitijo, se je postopoma uveljavilo prepričanje, da so človekove 
pravice pomembnejše od državne suverenosti in da je mednarodno 
posredovanje v primerih množičnih kršitev človekovih pravic dopust-
no. Je pa tudi v tem primeru za odobritev posredovanja potreben pri-
stanek Varnostnega sveta OZN. Žal zaradi neenotnosti stalnih članic 
ta organ pogosto ni učinkovit pri preprečevanju množičnih pobojev in 
zaščiti prebivalstva v državah, kjer potekajo takšni konflikti.

Stalno arbitražno sodišče omogoča državam, mednarodnim organi-
zacijam in fizičnim osebam, da rešujejo mednarodne spore. Sodišče 
strankam v sporu, ki se obrnejo nanj, nudi storitve arbitraže, poravnave, 
ugotavljanja dejstev in mediacijo. Tudi to sodišče ima sedež v Haagu.

DIPLOMACIJA

Diplomatski odnosi so odnosi med državami, ki potekajo tako, da 
ima vsaka država v drugih državah svoje predstavnike, ki jih imenuje-
mo diplomati. Na ta način države med seboj ohranjajo stike, dobre od-
nose in mir. Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih iz leta 1961 
navaja naslednje funkcije diplomatskih predstavništev: predstavljanje 
države pošiljateljice v državi sprejemnici, varovanje interesov države 
pošiljateljice in njenih državljanov v državi sprejemnici, pogajanja, po-
ročanje državi pošiljateljici o razmerah v državi sprejemnici in spod-
bujanje prijateljskih odnosov med državama. 
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Konzularni odnosi so odnosi med državami, ki potekajo tako, da ima 
vsaka država v drugih državah svoje predstavnike, ki jih imenujemo 
konzuli. Prvotno so konzularni odnosi služili trgovanju med država-
mi, danes pa obsegajo tudi druge odnose in so pomembni za zašči-
to interesov državljanov države pošiljateljice. Naloge konzulatov so 
podobne nalogam diplomatskih predstavništev, le da se bolj osre-
dotočajo na praktične vidike meddržavnega sodelovanja. Dunajska 
konvencija o konzularnih odnosih iz leta 1963 med drugim navaja 
izdajanje potnih listov in dokumentov (npr. vizumov) za potovanje 
v tujo državo, pomoč in podporo državljanom in podjetjem v državi 
sprejemnici (npr. pomoč pri odprtju podjetja v tujini, pomoč v prime-
rih, ko se državljani znajdejo v stiski), opravljanje notarskih in matič-
nih opravil in še kaj.

Športna diplomacija je vrsta diplomacije, s katero se države pred-
stavljajo mednarodni javnosti prek športa. Države predvidevajo, da 
se bodo zaradi splošne priljubljenosti športa svetu lahko predstavile 
v pozitivni luči in v sproščenem, neformalnem okolju. Gre predvsem 
za poudarjanje športnih dosežkov (npr. število medalj na olimpijskih 
igrah), gostovanje in udeležbo držav na mednarodnih športnih do-
godkih, pa tudi za prepovedi tekmovanja in bojkote, najpogosteje iz 
moralnih in političnih razlogov. Nekateri politiki se tako niso udele-
žili olimpijskih iger v Pekingu leta 2008, saj so s tem želeli izkazati 
nasprotovanje kitajski politiki do Tibeta. Leta 1980 so Američani boj-
kotirali olimpijske igre v Moskvi zaradi nasprotovanja invaziji tedanje 
Sovjetske zveze na Afganistan. Kot povračilni ukrep je štiri leta kasne-
je Sovjetska zveza bojkotirala olimpijske igre v Los Angelesu. 

Veleposlanik je uradni predstavnik neke države v drugi državi. Da lah-
ko opravlja svoje naloge, ga mora skladno s svojimi postopki potrditi 
država pošiljateljica (v Sloveniji veleposlanike imenuje predsednik dr-
žave), vendar se mora s predlogom strinjati tudi država gostiteljica. 
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(Vstopni) vizum je dovoljenje, ki je potrebno, da tuj državljan lahko 
vstopi v neko državo. Tam lahko biva za čas trajanja vizuma. Za nje-
govo izdajo je zadolženo diplomatsko oziroma konzularno predstav-
ništvo države, v katero želi oditi tuj državljan. Zainteresirane države 
se lahko dogovorijo, da vizum za njihove državljane ni potreben. Na 
ta način jim omogočijo prost vstop na območje držav podpisnic ta-
kega dogovora. Tak dogovor velja denimo med državami članicami 
EU.

Zamrznjen konflikt je konflikt, pri katerem so se oboroženi spopadi 
med sprtimi stranmi začasno končali, države v sporu pa si prizade-
vajo doseči zavezujoč dogovor, ki bo dokončno prinesel mir med nji-
mi. V času pogajanj – kar lahko traja tudi več desetletij – vlada stalna 
negotovost, saj se lahko spopadi kadar koli spet začnejo. Primer za-
mrznjenega konflikta je spor med Armenijo in Azerbajdžanom glede 
pokrajine Gorski Karabah.

SPORT

FIFA je mednarodna nogometna federacija, ki skrbi za razvoj nogo-
meta po vsem svetu. Vsaka štiri leta organizira svetovno prvenstvo v 
nogometu, ki je poleg olimpijskih iger najbolj gledan športni dogodek 
na svetu. FIFA ima tudi svoj oddelek za družbeno odgovornost, ki po-
skuša pomagati številnim otrokom po svetu. 

Mahatma Gandhi je vodil miroljubno gibanje za osamosvojitev Indije 
izpod britanske kolonialne vladavine v prvi polovici 20. stoletja. Žal 
pa je za svojo politiko, ki je zavračala nasilje, plačal z življenjem. Leta 
1948 ga je ubil domoljub, prepričan, da z mirnimi sredstvi zastavlje-
nih ciljev ne bo mogoče doseči.

^
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Olympe de Gouges je bila francoska pisateljica, aktivistka in femi-
nistka, ki se je zavzemala za enakost žensk in moških ter za odpravo 
suženjstva. Francija je v času francoske revolucije leta 1789 sprejela 
Deklaracijo o pravicah človeka in državljana, ki je razglasila enakost 
in svobodo državljanov. Vendar pa so politične pravice veljale le za 
moške, zaradi česar je Olympe de Gouges dve leti kasneje napisala 
Deklaracijo o pravicah ženske in državljanke, v kateri se je zavzemala 
za popolno enakost med spoloma. 

Kašmir je regija v južni Aziji, ki jo nadzorujejo Indija, Pakistan in 
Kitajska. Regija je poznana predvsem po konfliktu med Pakistanom 
in Indijo, ki se že od leta 1947 borita za prevlado nad tem ozemljem. 
Območje je etnično in versko mešano, poseljujejo ga pretežno musli-
mani in hindujci.

Nelson Mandela je v zaporu preživel 27 let, saj se je v času apartheida 
boril za pravice večinskega temnopoltega prebivalstva v Južni Afriki. 
Leta 1994 je postal prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. Čeprav 
so belci v času apartheida močno zatirali nebelce, se jim Mandela po 
prihodu na oblast ni maščeval, ampak jih je enakopravno vključil v 
politiko in družbo. Zavzemal se je namreč za nacionalno spravo, ki 
bi prinesla mir t. i. mavričnemu narodu. Za svoje delo in boj je prejel 
Nobelovo nagrado za mir.

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je mednarodna krovna zveza 
za šport, ki vsaki dve leti organizira zimske oziroma poletne olimpij-
ske igre. Poleg razvoja športa se MOK zavzema še za spodbujanje 
prijateljskih odnosov med državami. V stari Grčiji so se morale v času 
olimpijskih iger prekiniti vse vojne in MOK poskuša nadaljevati to 
tradicijo. Pred začetkom vsakih olimpijskih iger Generalna skupšči-
na OZN sprejme resolucijo, s katero se države zavežejo k miru med 
olimpijskimi igrami.
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TERORIZEM

GLOBALIZACIJA

Multinacionalna korporacija (pogosto se uporablja tudi izraz multi-
nacionalka) je veliko mednarodno podjetje, ki ima sedež v eni državi, 
posluje pa v več državah po svetu. Multinacionalke pogosto organizira-
jo svojo proizvodnjo tako, da poskušajo čim bolj znižati stroške in tako 
povečati dobiček. Surovine pridobivajo npr. v Kongu, izdelek izdelajo v 
Pakistanu, ga nadgradijo v ZDA in nato prodajajo v svojih poslovalnicah 

Guantanamo je taborišče za osumljene teroriste, ki so ga ZDA od-
prle v vojaškem oporišču Guantanamo na Kubi. Delovati je začelo 
leta 2002. Mednarodna nevladna organizacija za varstvo človekovih 
pravic Human Rights Watch poroča, da je bilo v taborišču priprtih 
prek 700 ljudi. Guantanamo je postal simbol hudih kršitev človeko-
vih pravic, saj so pripornike tja zaprli brez obtožnic ali sojenja, šte-
vilni izpuščeni priporniki pa so pričali o nasilju, mučenju, kratenju 
spanja in spolnem poniževanju. Večina ujetnikov je bila zaprtih brez 
kakršnih koli dokazov. Bili so brez odvetnikov. Bushev predsedniški 
naslednik Barack Obama je januarja 2009 ukazal taborišče zapreti, 
a je kasneje od tega odstopil.

Teroristi so osebe, ki izvajajo terorizem oziroma grozijo z njim. Svoje 
cilje skušajo doseči z nasilnimi sredstvi, kot so bombni napadi, ugra-
bitve, umori in podobno. 

Vojno proti terorizmu so razglasile ZDA skupaj z zavezniki po tero-
rističnem napadu 11. septembra 2001. Gre za obsežen in globalen 
vojaški in politični odziv s ciljem ustaviti in preprečiti terorizem. ZDA 
so vojno proti terorizmu uporabile tudi za dosego lastnih ciljev in pri 
tem kršile številna načela mednarodnega prava.
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v številnih državah. Kritiki trdijo, da multinacionalke izkoriščajo delovno 
silo in poceni surovine v revnejših državah, zagovorniki pa podpirajo 
takšno globalno poslovanje, saj se s tem ustvarjajo delovna mesta v 
državah, kjer jih sicer ne bi bilo. Zaradi čedalje večjega pritiska javno-
sti vse več korporacij sledi načelom etičnega poslovanja in uvaja svoje 
oddelke za družbeno odgovornost. Čeprav so številne multinacional-
ke močni in vplivni mednarodni akterji, katerih proračuni so večji od 
številnih držav, jih ne zavezujejo pravila mednarodnega prava. Zato se 
pogosto pojavljajo dvomi, ali spoštujejo temeljne norme na področju 
varstva človekovih pravic in okoljske standarde. Ker države tekmujejo 
za vlaganja multinacionalk in s tem za več delovnih mest, so pogosto 
kar same pripravljene zniževati te standarde, namesto da bi zahtevale 
njihovo spoštovanje.

Svetovna trgovinska organizacija (STO) je bila ustanovljena leta 
1995, z namenom spodbujanja proste trgovine med državami. To 
pomeni, da poskuša uvesti takšna pravila za države članice, ki bodo 
čim bolj poenostavila trgovanje. Trgovanje s čim manj ovirami, kot so 
npr. carine, znižuje ceno uvoženih proizvodov, kar je dobro za kupca, 
ne pa za domače proizvajalce, ki jim tuji izdelki cenovno konkurirajo. 
STO se tako sooča s težavami, saj države niso vedno najbolj navduše-
ne nad popolnoma prosto trgovino, ker želijo zaščititi svoje domače 
proizvajalce. Takšno delovanje se imenuje protekcionizem. 

BEGUNCI

Begunsko taborišče je organizirano zavetišče za begunce v državi, 
v katero se ti zatečejo, ko je ogroženo njihovo življenje. Za večino be-
gunskih taborišč je pristojen UNHCR, pomagajo pa mu tudi lokalne 
vladne in nevladne organizacije. V takšnih zavetiščih se beguncem 
nudijo zaščita, pomoč in osnovne življenjske dobrine, kot so hrana, 
voda in prenočišče. Pogosto se za otroke organizirajo tudi pouk, 
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GEOPOLITIKA

Strategija se nanaša na aktivnosti, ki jih država sprejme pri zasledo-
vanju svojih (dolgoročnih) ciljev.

Strateška zveza je dogovor med dvema ali več akterji (v našem pri-
meru so to predvsem države), ki delijo določene interese in se zave-
žejo k dolgoročnemu zasledovanju iz njih izhajajočih skupnih ciljev.

Vojna za vodo se nanaša na konflikt, ki nastane, ko se države ali raz-
lične skupine borijo za nadzor nad vodnimi viri. Voda je najosnovnejša 
dobrina, njene zaloge pa se drastično zmanjšujejo. S pomanjkanjem 
vode se soočajo ljudje po celem svetu, kar predstavlja resno grožnjo 
miru. 

Zveza NATO ima 28 držav članic, med njimi je tudi Slovenija. NATO 
je bil ustanovljen leta 1949. Njegov obstoj temelji na zavezi vseh čla-
nic h kolektivni obrambi. To pomeni, da so države članice med seboj 
sklenile, da se med seboj nikoli ne bodo vojaško spopadle. Hkrati se 
države članice s to pogodbo zavežejo, da v primeru napada na katero 
koli med njimi združijo moči in na napad odgovorijo.

športne, glasbene in ostale dejavnosti, da bi čim lažje pozabili na voj-
ne grozote. V begunska taborišča se zateče veliko ljudi in življenje 
tam je težko. Države si morajo prizadevati, da begunska taborišča ne 
postanejo stalna, ampak le začasna oblika pomoči beguncem, ki be-
žijo pred nevarnostjo. Boljša oblika nastanitve in pomoči temelji na 
vključevanju beguncev v običajno življenje v državi, kamor so pribe-
žali in kjer so zaprosili za zatočišče (azil).
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INTERNET

Avtokracija je oblika političnega sistema oziroma vladavine, kjer je ob-
last v rokah posameznika ali manjše skupine ljudi, ki zasledujejo pred-
vsem svoje interese. Avtokracija se pogosto povezuje z nesvobodnimi 
volitvami oziroma omejenimi možnostmi političnega udejstvovanja. 

Demokracija je oblika družbene ureditve, v kateri ima oblast ljudstvo. 
To pomeni, da lahko vsak polnoleten državljan enakopravno izbira 
svoje politične predstavnike, se udeležuje referendumov in druga-
če sodeluje pri političnih procesih. Demokracija predvideva enakost 
vseh državljanov, vladavino prava, dostop do informacij, redne volitve 
in zaščito človekovih pravic. 

Družbena (socialna) omrežja so spletna orodja, ki omogočajo posa-
meznikom ustvarjanje virtualnih profilov. Prek spletnih omrežij lahko 
posameznik z drugimi ljudmi navezuje stike, deli informacije, ideje, 
videoposnetke ali slike. Za razliko od klasičnih medijev, kjer zgodbe 
pišejo novinarji, vsebino na družbenih omrežjih ustvarjajo uporab-
niki. Družbena omrežja so večinoma lahko dostopna in brezplačna 
ter omogočajo povezovanje ljudi (poznanih in nepoznanih). Ob šte-
vilnih prednostih družbenih omrežij se pojavlja tudi čedalje več težav 
z varstvom zasebnosti, vključno z nezmožnostjo brisanja informacij, 
potem ko so bile enkrat objavljene na spletu. 

Državljanska vojna je vojna, ki poteka na ozemlju ene države. Za 
prevlado ali prevzem oblasti se med seboj borijo različne skupine 
prebivalstva, ki jih ločujejo politična nesoglasja, lahko tudi etnična 
identiteta ali veroizpoved. 

Ljudska vstaja je upor prebivalstva proti vladajoči eliti na oblasti z name-
nom doseči demokratične spremembe. Vstajniki zahtevajo predvsem 
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spremembo oblasti, odstop politikov, menjavo političnega sistema (npr. 
iz avtokracije v demokracijo), svobodo govora in medijev ter spoštova-
nje človekovih pravic. Vstaje so lahko miroljubne, pa tudi nasilne.

Načelo onesnaževalec plača je eno izmed temeljnih načel medna-
rodnega okoljskega prava, ki ureja obnašanje držav, ko gre za zašči-
to narave. Bistvo načela je v tem, da mora država izplačati ustrezno 
odškodnino in odpraviti vzroke onesnaževanja, če se ji dokaže, da s 
svojimi aktivnostmi onesnažuje zrak, vodo oziroma nasploh zdravje 
ljudi iz sosednjih držav.

Okoljevarstveniki so ljudje, ki se aktivno zavzemajo za varovanje 
okolja in ohranjanje dobrobiti vseh živih bitij na planetu. To počnejo 
npr. z miroljubnimi protesti in z osveščanjem drugih ljudi o pomenu 
okolja za planet.

Okoljske konference so pomemben del sodobnih mednarodnih od-
nosov, saj načenjajo teme, s katerimi se države še ne tako davno nazaj 
sploh niso ukvarjale – recimo vpliv industrije na podnebne spremem-
be. Od leta 1972, ko so se države vsega sveta v Stockholmu prvič 
zbrale na konferenci, posvečeni okolju, se je v okviru OZN zvrstilo že 
kar nekaj odmevnih mednarodnih konferenc na to temo. Posebej ve-
lja omeniti konference v Riu (1992), Kyotu (1997), Johannesburgu 
(2002) in Parizu (2015).

Okoljski izzivi/problemi so v veliki meri posledica človekovih pose-
gov v okolje. Najbolj zaskrbljujoči okoljski problemi današnjega časa 
so onesnaževanje okolja, izpusti toplogrednih plinov in posledično 
globalno segrevanje, prekomerno izkoriščanje naravnih neobnovlji-
vih virov in krčenje gozdov, zlasti deževnega pragozda.

OKOLJE
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Podnebne spremembe se opazijo kot spremembe v temperaturi 
ozračja, količini in razporeditvi padavin, gladini morja itd. Znanstveniki 
večinoma pravijo, da je za njihov pojav odgovoren človek s svojimi 
škodljivimi posegi v okolje, le redki pa trdijo, da so podnebne spre-
membe samo del naravnih sprememb, ki jih naš planet doživlja že od 
svojega nastanka. Se je pa mogoče strinjati, da se podnebne spre-
membe bistveno hitreje odvijajo v času industrializacije. Človek s svo-
jim početjem torej zagotovo vpliva na kakovost okolja, v katerem živi.

MEDNARODNI RAZVOJ

Mednarodni denarni sklad (IMF) skrbi za monetarno stabilnost po 
svetu. Državam, ki imajo težave z ohranjanjem takšne stabilnosti, pod 
zelo strogimi pogoji nudi kratkoročna posojila, s katerimi naj bi te pre-
mostile nastale probleme. Ti pogoji so pogosto tarča kritik, saj s poudar-
janjem prostega trga in privatizacije koristijo predvsem ekonomskim in 
političnim elitam, redko pa odpravijo revščino med prebivalci.

Milenijski razvojni cilji združujejo osem ciljev, sprejetih v okviru 
OZN leta 2000, ki so namenjeni spodbujanju mednarodnega razvoja 
ter zagotavljanju blaginje ljudi po svetu. Ti cilji so: izkoreniniti hudo la-
koto in revščino, vsem omogočiti osnovnošolsko izobrazbo, zagotovi-
ti enakost med spoloma in dati ženskam večjo vlogo v razvoju družbe, 
zmanjšati smrtnost otrok, izboljšati zdravje mater, boriti se proti viru-
su HIV/AIDS, malariji in ostalim boleznim, zagotoviti okoljsko varnost 
in vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj. Cilji so bili postavljeni 
do konca leta 2015, ko so jih nadomestili Trajnostni razvojni cilji. V 15 
letih so države dosegle napredek, toda po svetu je še vedno preveč 
lačnih in revnih ljudi, neenakost pa ni bila nikoli odpravljena.
Skupina Svetovne banke je izjemno pomemben, največkrat ključni 
vir mednarodne razvojne pomoči. Njene države članice se delijo na 
države prejemnice (države v razvoju in države v tranziciji), ki lahko 
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banko prosijo za posojilo in tehnično pomoč, ter države donatorke 
(razvite države), ki v banko vplačujejo donatorska sredstva, s katerimi 
se pomaga državam v razvoju. 

Trajnostni razvoj se nanaša na takšen ekonomski, družbeni in okolj-
ski razvoj, ki bo zadovoljil potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da 
bi pri tem ogrozil dobrobit oziroma možnost prihodnjih rodov, da za-
dovoljijo svoje potrebe. Trajnostni razvoj tako povezuje družbeni in 
ekonomski razvoj ter zmožnost družbenega napredka za vse prebi-
valce s skrbjo za okolje. 

Trajnostni razvojni cilji so nov mejnik v globalni težnji zagotavljanja 
pravice do razvoja vsem ljudem, ob hkratnem upoštevanju njihovih 
različnih okoliščin, zgodovinskega razvoja ter naravnih danosti. Kot 
Agenda 2030 so bili sprejeti 25. septembra 2015 na konferenci v 
Parizu.
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ZAHVALA
Boljši svet bomo dosegli le s skupnim naporom, moštvenim duhom 
in pozitivno energijo. Iste sestavine so bile nujne za rojstvo Feliksa. 
Srčno se zahvaljujeva celotni ekipi, ki ga je soustvarjala. Brezmejna 
dobra volja in kreativnost sta krasili Delfino Biščak, kar dokazujejo 
njene čudovite ilustracije. Brez njih in brez delov besedila, ki jih je pri-
spevala, bi si danes zgodbo o Feliksu težko predstavljali. Vloge drugih 
dveh soavtoric, Tjaše Božič in Tamare Kajtazović, ni mogoče razumeti, 
če z njima ne sodeluješ. Njuna neznanska pozitivna energija, pa tudi 
občutek za ‘realnost’, ko nas je vse skupaj malce preveč zaneslo v 
brezmejni svet pravljic, sta bila ključna za razvoj projekta. Ajda in Eva 
Žagar, neskončno talentirani oblikovalki, sta Feliksu dali podobo in 
dušo, torej tisto, kar pisana beseda težko oziroma sploh ne more dati. 
Njuno potrpljenje z našo neizkušenostjo, ko gre za določene zakoni-
tosti pri oblikovanju, ter nikoli prešteto število ur, ki sta jih porabili za 
vnašanje popravkov, sta vredna posebne omembe.

Naj poudariva še to, da Feliks ni nastajal med štirimi stenami. O nje-
govi vsebini smo želeli dobiti čim več vtisov potencialnih bralcev iz 
različnih okolij. Številni starši otrok različnih starosti, študentke in 
študenti, posamezniki, ki opravljajo odgovorne naloge na ministr-
stvih, v mednarodnih organizacijah in multinacionalkah, so si utrgali 
čas od svojih napornih delavnikov in prebirali Feliksa. Med njimi bi se 
na prvem mestu želeli posebej zahvaliti Damjanu Bergantu za enega 
zgodnjih, pomembnih vtisov o nastajajočem delu ter za vso podporo, 
ki jo je nudil projektu. Z veseljem in ponosom smo sprejeli pomoč, ki 
so nam jo ponudili v ITF Ustanovi za krepitev človekove varnosti in na 
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije. Iskreno smo hva-
ležni Petri Roter za opravljeno recenzijo. Hvala tudi Maji Cimerman, 
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Urški Gradišnik in Borutu Ogrinu za vse kritike, nasvete in spodbude 
ter Maši Kolenbrand, ki nam je s svojim kritičnim in natančnim oče-
som podarila ogromno časa za skrben pregled besedila.

In čisto na koncu, po običaju in z vso resnostjo: za kakršne koli po-
manjkljivosti ali celo napake nosiva izključno odgovornost midva.
 
Tamara Juričič in Zlatko Šabič
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O NAS
Tjaša Božič je svetovalka za evropske zadeve in mednarodno sode-
lovanje na Inštitutu za politični menedžment. Ljubiteljica življenja, 
umetnosti in potovanj, že od malih nog zainteresirana za človekove 
pravice in medkulturni dialog.

Delfina Biščak ima ego raziskovalke in dušo kreativke. Holistično 
razmišljujoča diplomantka mednarodnih odnosov in študentka po-
diplomskega programa Upravljanja organizacij, človeških virov in 
znanja.

Tamara Juričič trenutno ‘dribla’ med športno diplomacijo in digital-
nim marketingom na Škotskem, a svoj prostor pod soncem vedno naj-
de na morju in med pozitivnimi ljudmi. Trdno verjame v moč pravljic.

Tamara Kajtazović uresničuje svojo strast za mednarodne odnose 
v službi pri Norveškem svetu za begunce v Ženevi, sicer pa je njeno 
srce v Sloveniji, gorah in malih dolenjskih vasicah.

Zlatko Šabič je profesor mednarodnih odnosov. Zanj bi bilo koristno, 
pravijo, če bi kdaj čisto zares izgubil svoj mobilni telefon.

Ajda Žagar je fotografinja in grafična oblikovalka. Zelo rada pobeg-
ne nekam v toplem kraje, kjer surfa na valovih in raziskuje neznane 
dežele. 

Eva Žagar se ukvarja z grafičnim oblikovanjem. Kadar ima čas, se naj-
raje umakne na morje, kjer lovi valove in tople sončne žarke.




