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OD CHURCHILLA DO  
GORBACOVA IN NAPREJ ...

Eden od velikih paradoksov vojne je, da 
lahko postane močno gibalo političnih 
in družbenih sprememb; pomislite samo 
na razvoj pravic žensk po prvi svetovni 
vojni.  

Ustanovitev Sveta Evrope je bila eden 
od pomembnejših rezultatov splošnega 
gibanja za izboljšanje družbe in ustvarjenje 
trajnega miru po drugi svetovni vojni. 
Kakor je v znamenitem govoru v Zürichu 
septembra 1946 svoje misli strnil Winston 
Churchill: 

»Zgraditi moramo nekakšne Združene 
države Evrope. Samo tako bo lahko na 
stotine milijonov garačev spet uživalo 
v preprostih radostih in upanju, zaradi 
katerih je vredno živeti ... Zakaj ne bi 
mogla obstajati evropska skupina, ki 
bi nemirnim ljudstvom te nemirne in 
mogočne celine ponujala občutek širšega 
domoljubja in skupnega državljanstva?«  

Kmalu zatem je bil ustanovljen Svet Evrope: 
njegov STATUT, ki je dopuščal možnost, 
da se mu pridružijo tudi druge države, 
je sestavilo in 5. maja 1949 podpisalo 
deset držav. Od padca berlinskega zidu 
leta 1989 se je članstvo v Svetu Evrope 
močno povečalo (glej delovni list 10), saj 
so se mu pridružile nove države, ki so tako 
izrazile svojo zavezanost h gradnji Evrope 
na temeljih demokracije, človekovih 
pravic in vladavine prava. Ko je Mihail 
Gorbačov, tedanji vodja Sovjetske zveze, 
julija 1989 nagovoril parlamentarno 
skupščino, je postalo jasno, kako velike 
spremembe se dogajajo. 

Danes odločitve Sveta vplivajo na 
življenja približno 800 milijonov ljudi. 
Pomembno je opozoriti, da Svet Evrope 
in Evropska unija sicer sodelujeta pri 
velikem številu projektov, vendar sta ti 
dve organizaciji popolnoma ločeni (glej 
list z informacijami 10).

 

TEMELJNA DEJSTVA

Svet Evrope je MEDVLADNA 2  organizacija, ki ima naslednje osrednje 
cilje: 

»Zgraditi moramo nekakšne Združene 
države Evrope.«

Winston Churchill 
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Osrednji cilji  
Sveta Evrope

Varovanje  
človekovih pravic,  

demokracije in  
vladavine prava

Promocija  
socialnih pravic  

in socialne  
kohezije

Razvoj raznolike  
evropske kulturne 

identitete

Organiziran  
kriminal

Nasilje nad  
ženskami in otroki

Terorizem

Bioetika in  
kloniranje

Trgovina z ljudmi

Rasizem in  
nestrpnost

Spletni kriminal
Iskanje skupnih  

rešitev družbenih  
problemov, kot so:



 SIROKO ZASTAVLJENE  
DEJAVNOSTI  

Svet Evrope se ukvarja z vsemi pomembni-
mi vprašanji, s katerimi se srečuje evropska 
družba, razen z obrambo. To so človekove 
pravice, mediji, pravno sodelovanje, so-
cialna in ekonomska vprašanja, zdravje, 
izobraževanje, kultura, medkulturni dialog, 
dediščina, šport, mladina, lokalne in regi-
onalne oblasti in okolje. 

OKVIR SODELOVANJA

Vlade, nacionalni parlamenti ter lokalne in 
regionalne oblasti so zastopani ločeno.

Odbor ministrov je tisto telo Sveta Evro-
pe, ki sprejema odločitve. Določa proračun 
Sveta in načrtuje njegovo delo. Sestavljen 
je iz zunanjih ministrov 47 držav članic ali 
njihovih stalnih zastopnikov, veleposlanikov 
s sedežem v Strasbourgu.  

Parlamentarna skupščina je organ, 
v katerem poteka debata in se sprejema-
jo priporočila in resolucije o najrazličnej-
ših temah. Skupščino pogosto imenujejo 
gonilna sila Sveta Evrope. Sestavljajo jo 
člani ali nadomestni člani iz nacionalnih 
parlamentov držav članic. Število članov iz 
posamezne politične stranke odseva trenu-
tno situacijo v parlamentu države, iz katere 
prihajajo.  

Kongres lokalnih in regionalnih 
oblasti Sveta Evrope govori v imenu 
evropskih regij in občin. Varuje in krepi 
DEMOKRACIJO 3  na lokalni in regionalni 
ravni. Zastopa lokalne in regionalne obla-
sti vse Evrope. 

Urad komisarja za človekove pra-
vice je neodvisen urad, odgovoren za 
promocijo izobraževanja, ozaveščanja in 
spoštovanja človekovih pravic v državah 
članicah. Skrbi tudi za spoštovanje konven-
cij in priporočil Sveta Evrope. 

Konferenca MNVO-jev (Konferen-
ca mednarodnih nevladnih orga-
nizacij) skrbi za nujno povezavo med po-
litiki in javnostjo ter v Svet Evrope prinaša 
glas civilne družbe. 

Generalni sekretar, ki ga parlamen-
tarna skupščina izvoli vsakih pet let, je 
odgovoren za usmerjanje in koordinacijo 
dejavnosti Organizacije.

NENEHNA GRADITEV EVROPE

Osnovno orodje Sveta Evrope, ki vpliva 
na vsakdanje življenje ljudi, je znano kot 
konvencija: to je mednarodna pogodba, s 
katero se države zavežejo, da bodo v do-
ločeni stvari sodelovale. To so zelo učin-
koviti uradni dokumenti: če bi želeli zame-
njati okoli 200 konvencij, sestavljenih pri 
Svetu Evrope, bi potrebovali kar 130.000 
bilateralnih dogovorov. Vsaka država, ki 
podpiše in ratificira konvencijo, je pravno 
zavezana, da jo spoštuje in udejanja. Svet 
Evrope lahko nato spremlja dejavnosti po-
samezne države, da bi tako zagotovil ure-
sničevanje posameznih zahtev konvencij. 

MEDNARODNO OSEBJE  
Z EVROPSKIM  

FINANCIRANJEM

Stalno osebje sekretariata organizacije, ki 
ga vodi generalni sekretar, sestavlja pribli-
žno 2000 mednarodnih javnih usužbencev, 
ki prihajajo iz držav članic.

Svet Evrope financirajo vlade držav članic; 
njihovi prispevki k proračunu organizacije 
so izračunani glede na število prebivalstva 
in bogastvo. 

Sedež Sveta Evrope je v Palais de l’Europe 
v Strasbourgu (Francija).
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ODKRIJTE VEC! 

1  V tem kontekstu  STATUT po-
meni uradni dokument, ki je bil 
sestavljen z namenom, da bi leta 
1949 ustanovili Svet Evrope. 

2  MEDVLADNO pomeni nekaj, kar 
vključuje dve ali več vlad. 

3  Da bi DEMOKRACIJA lahko 
obstajala, morajo imeti vsi čla-
ni družbe enak dostop do moči, 
prav tako pa je treba spoštovati 
človekove pravice vsakega po-
sameznika. Zato je pomembno, 
da imamo svobodne in poštene 
volitve in da varujemo človekove 
pravice posameznika. 
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Svet Evrope lahko svojim učencem pred-
stavite na različne načine. Morda jim bo-
ste hoteli najprej podati splošni pregled 
in se nato lotiti podrobnosti ali pa se vam 
bo zdelo bolje, da se s temeljnimi kon-
cepti seznanijo sami.

PREMISLEK O  
»SVETU EVROPE« 

Razdelite učence v skupine in jih prosite, 
naj si skušajo predstavljati, čemu bi lahko 
obstajal »Svet Evrope«. 

Kdo bi bili njegovi člani/članice?

Kaj bi počel?

Vsaka skupina naj pripravi predstavitev, 
rezultate pa primerjajte z dejansko stati-
stiko. 

VREDNOTE IN NACELA  

Svet je leta 1955 spre-
jel evropsko zastavo 
(12 zlatih zvezd na 
modrem ozadju): kaj 

to predstavlja vašim učencem?

Svet temelji na naslednjih temeljnih vre-
dnotah in načelih: strpnost, demokracija, 
znanje, različnost, etika, solidarnost, dr-
žavljanstvo, svoboda, človekove pravice, 
pravica, zaupanje in enakost.

O teh vrednotah in načelih se pogovorite 
s svojimi učenci. Kaj pomenijo? 

Kako jih je mogoče uveljaviti v praksi?

POLITICNA GEOGRAFIJA   

Fotokopirajte zemljevid Evrope in prosi-
te učence, naj poiščejo in pobarvajo vse 
članice Sveta.

Zberite zastave držav članic in prosite 
skupine, naj jih identificirajo. Kaj vaši 
učenci še vedo o teh državah? 

 
VAŠA DRŽAVA IN  
SVET EVROPE  

Kdaj se je vaša država pridružila Svetu 
Evrope? 

Kaj se je v njej takrat dogajalo?

Kdo zastopa vašo državo v Parlamentarni 
skupščini Sveta? 

Kdo zastopa vašo regijo v Kongresu lo-
kalnih in regionalnih oblasti?

KLJUCNI IGRALEC  
V ZGODOVINI

Prosite učence, naj s pomočjo časovnega 
traku povežejo posamezne datume z nji-
hovim zgodovinskim kontekstom:

Naštej deset držav, ki so bile države usta-
noviteljice?

Zakaj se je po letu 1989 pridružilo toliko 
držav?

»Zgraditi moramo nekakšne Združene države Evrope.«

SVET EVROPE: NJEGOVI  

ZACETKI IN CILJI 

DELOVNI LIST

*Odgovor na zadnji strani

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL?    
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Winston Churchill: Odlomek iz govora Winstona Churchilla, 19. september 1946, Univerza v Zürichu, objavljen v 
»The challenges of a Greater Europe« (Izzivi Velike Evrope), Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1996

VIRI

*

 www.coe.int  www.book.coe.int

KLJUCNI MEJNIKI V NAŠI ZGODOVINI

1949 podpis Londonske pogodbe, s katero je bil ustano- 
 vljen Svet Evrope

1950 podpis Evropske konvencije o človekovih pravicah

1954 sestavljena Evropska kulturna konvencija

1955 ustvarjena evropska zastava

1957 Stalna konferenca lokalnih in regionalnih oblasti 
 Evrope, od leta 1994 »Kongres lokalnih in regio- 
 nalnih oblasti«    

1959 ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove  
 pravice

1961 sprejeta Evropska socialna listina

1964  ustvarjena Evropska farmakopeja

1972 prvič zaigrana evropska himna

1972 odprt Evropski mladinski center v Strasbourgu

1980  Pompidoujeva skupina

1987 sprejeta Evropska konvencija o preprečevanju 
 mučenja

1988 ustanovljen Eurimages 

1989 sprejeta Konvencija o boju proti dopingu

1999 ustanovljena inštitucija komisarja za človekove 
 pravice

2005 sprejeta Konvencija o ukrepanju proti trgovini z 
 ljudmi

2009 šestdesetletnica Sveta Evrope

SODELUJE 47 DRŽAV CLANIC!

1949 :  Belgija  Danska  Francija  Irska  Italija  Luksemburg  Nizozemska  Norveška 

 Švedska  Združeno kraljestvo  Grčija  Turčija 1950 :  Islandija  Nemčija 1956 :  Avstrija 

1961 :  Ciper 1963 :  Švica 1965 :  Malta 1976 :  Portugalska 1977 :  Španija  

1978 :  Lihtenštajn 1988 :  San Marino 1989 :  Finska 1990 :  Madžarska 1991 :  Poljska  

1992 :  Bolgarija 1993 :  Estonija  Litva  Slovenija  Češka  Slovaška  

  Romunija 1994 :  Andora 1995 :  Latvija  Albanija  Moldavija  Ukrajina  »bivša jugoslovanska 

republika Makedonija« 1996 :  Ruska federacija  Hrvaška 1999 :  Gruzija 2001 :  Armenija 

 Azerbajdžan 2002 :  Bosna in Hercegovina 2003 :  Srbija 2004 :  Monako 2007 :  Črna gora  
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EVROPSKA KONVENCIJA O 
CLOVEKOVIH PRAVICAH

Če ste že kdaj slišali kaj o Svetu Evrope, 
je bilo to verjetno povezano s človeko-
vimi pravicami. Svet ima na voljo vrsto 
orodij za zaščito naših pravic in svobo-
ščin. Splošna deklaracija o CLOVEKO-

VIH PRAVICAH 1 , ki jo je Generalna 
skupščina Združenih narodov sprejela 
leta 1948, je bila uporabljena kot te-
melj za Evropsko KONVENCIJO 2  o 
človekovih pravicah, ki so jo države 
članice lahko prvič podpisale leta 1950. 
To je bilo pomembno zaradi treh glav-
nih razlogov. (glej spodnji diagram)

 www.coe.int/justice

ENOTNO SODIŠCE ZA  
CLOVEKOVE PRAVICE 

Zaradi določenih sprememb v Evrop-
ski konvenciji o človekovih pravicah, 
do katerih je prišlo leta 1988, je bilo 
kot nadomestilo dveh institucij, ki ju je 
konvencija določala prej, ustanovlje-
no enotno stalno Evropsko sodišče za 
človekove pravice. Evropsko sodišče za 
človekove pravice je neposredno dosto-
pno posameznikom in njegova pravna 
moč je obvezujoča za vse vpletene. So-
dišče, katerega sedež je v Strasbourgu, 
je sestavljeno iz toliko sodnikov, kolikor 

je držav pogodbenic konvencije. Sodni-
ke izvoli parlamentarna skupščina Sveta 
Evrope. Pri opravljanju svojih dolžnosti 
so povsem neodvisni in ne zastopajo 
držav, ki so jih imenovale.  

    www.echr.coe.int

PREPRECEVANJE ZLORAB  
CLOVEKOVIH PRAVIC

Prizadevanja Sveta Evrope za varovanje člo-
vekovih pravic so vedno bolj usmerjena k pre-
prečevanju tega, da bi do kršitev človekovih 
pravic sploh prišlo.  Evropska konven-
cija o preprečevanju mučenja in 
nečloveškega ali poniževalnega 
ravnanja ali kaznovanja, sprejeta 
leta 1987, je namenjena preprečevanju 
slabega ravnanja s tistimi, ki jim je bila 
odvzeta prostost. Poseben odbor neodvi-
snih strokovnjakov (CPT – Odbor Sveta 
Evrope za preprečevanje mučenja) obi-
skuje kraje pridržanja, na primer zapore, 
policijske postaje, vojašnice in psihiatrič-
ne bolnišnice ter predlaga izboljšave. V 
skladu s konvencijo imajo delegacije CPT 
neomejen dostop do krajev pridržanja in 
popolno svobodo gibanja po njih. Pri-
držane lahko intervjuvajo brez prič in se 
srečajo s komer koli, ki jim lahko da infor-
macije. Njihova priporočila, če jih poda-
jo, so vključena v poročilo, postanejo tudi 
podlaga za dialog z zadevno državo. 

2

»To je grožnja neodvisnosti in vrednosti 
človeške osebnosti, grožnja pomenu 
človeškega življenja.« 

Andrej Sakharov 
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ZASCITITI IN RAZUMETI  

CLOVEKOVE PRAVICE

Evropsko  
sodišče za 

človekove pravice 
(ESČP) 
pomen

Vse države podpisnice 
zagotavljajo pravice in 

svoboščine vsakega  
posameznika 

Prvič se je zgodilo, da je 
mednarodna pogodba o 

človekovih pravicah  
povezana s sodiščem,  
ki odločbe uveljavlja

Nacionalni parlamenti in pravni  
sistemi imajo močno referenčno  
točko za vprašanja človekovih  

pravic, ki jim pomaga pri  
sprejemanju in  

interpretaciji zakonov
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CLOVEKOVE PRAVICE

ODKRIJTE VEC!

 www.coe.int/justice

 www.echr.coe.int
 www.coe.int/t/commissioner

NEODVISNI ZASTOPNIK  
ZA CLOVEKOVE PRAVICE

Vse odkar je bila leta 1999 ta neodvisna 
inštitucija ustanovljena, igra komisar za 
človekove pravice vedno pomembnejšo 
vlogo pri uveljavljanju standardov člove-
kovih pravic Sveta Evrope v praksi. Ko-
misar uporablja odprt dialog z državami 
članicami, izdaja poročila o tematskih 
področjih, sodeluje z drugimi mednaro-
dnimi organizacijami, se svobodno izraža 
in stopi tudi tja, kamor si drugi včasih ne 
upajo. Komisar dejavno pomaga drugim 
definirati, katera dejanja so upravičena pri 
boju proti terorizmu.

     www.coe.int/t/commissioner

SOCIALNE PRAVICE

Naš način mišljenja o človekovih pravicah 
se s časom spreminja. Državljanske in poli-
tične pravice, na primer pravica do življenja, 
pravica do zaščite pred mučenjem, pravi-
ca do azila in pravica do izražanja tvorijo 
podlago Evropske konvencije o človekovih 
pravicah. Kaj pa ekonomske in socialne 
pravice?   

Tukaj nastopi Evropska socialna listina. 
Ta določa pravice na področjih:

 Nastanitve  Zdravja  Izobraževanja 
 Zaposlovanja  Socialnega varstva  
  Gibanja oseb    Nediskriminacije

Četudi Evropsko sodišče za človekove 
pravice nima pristojnosti nad zadeva-
mi, ki spadajo na področje Socialne li-
stine, obstaja sistem nadzora, s katerim 
Evropski odbor za socialne pravice ugo-
tavlja zlorabe Listine in Odbor ministrov 
daje priporočila državam, ki niso sprejele 
ustreznih ukrepov za popravo položaja. 

ENAKOPRAVNOST  
ŽENSK IN MOŠKIH

Enakopravnost moških in žensk pomeni 
enako vidnost, samostojnost, odgovornost 
in sodelovanje žensk in moških na vseh po-
dročjih javnega in zasebnega življenja.  

Svet Evrope je bil prva mednarodna usta-
nova, ki je priznala, da je enakopravnost 
spolov integralen del človekovih pravic; to 
načelo je bilo sprejeto na Svetovni konfe-
renci o človekovih pravicah, ki je leta 1993 
pod okriljem Združenih narodov potekala 
na Dunaju.  

Svet Evrope se bori proti vsem oblikam 
zlorabe svoboščin in dostojanstva žensk. 
Spodbuja uravnoteženo sodelovanje žensk 
in moških v političnem in javnem življenju 
in podpira uvajanje tega načela v vse pro-
grame in politike.

Vseeno pa smo še vedno pogosto priča ne-
redkim kršitvam osnovnih pravic žensk.

Kot odgovor nanje Svet Evrope opozarja na 
gospodarske stroške, ki so posledica nee-
nakopravnosti in se dejavno vključuje v boj 
proti nasilju v družini in trgovini z ljudmi.

Leta 2003 je Svet Evrope priporočil »kvoto« 
najmanj 40 % pripadnikov posameznega 
spola izvoljenih v skupščine, posvetovalne 
organe, politične stranke, sindikate in od-
ločevalna telesa medijev javnih služb. 

 
IZOBRAŽEVANJE  

ZA CLOVEKOVE PRAVICE 

Prav nobenega smisla ne bi imelo ime-
ti vseh teh možnosti za zaščito človekovih 
pravic, če ne bi nihče vedel, kaj slednje 
pravzaprav so in kako delujejo. Izobraže-
valni programi so bili razviti za tiste, ki v 

prvih vrstah varujejo človekove pravice: so-
dniki, policija, zdravniki v zaporih, socialni 
delavci in nevladne organizacije. Izobra-
ževalna in informativna gradiva nastajajo, 
da bi povečali ozaveščenost med ljudmi na 
splošno, še zlasti med mladimi. Vedno več 
je prizadevanj, da bi dosegli ranljive skupi-
ne, na primer BEGUNCE 3  in prosilce za 
azil, katerih človekove pravice so najbolj 
ogrožene.

1  CLOVEKOVE PRAVICE  opi-
sujejo tisto, kar bi moral imeti 
vsak od nas, da bi živel dostojno 
življenje, na primer pravico do 
življenja, pravico do poštenega 
sojenja, pravico do zaščite pred 
mučenjem. Te pravice pripadajo 
vsakomur na tem planetu, ne gle-
de na spol, raso, vero ali kulturno 
pripadnost. To pomeni, da pravi-
ce, ki pripadajo vam, pripadajo 
tudi vsem ostalim, tako da prina-
šajo tudi odgovornost.

2  KONVENCIJA  je pravni dogo-
vor med dvema ali več državami. 
Države so najprej povabljene k 
podpisu konvencije, s čimer poka-
žejo, da nameravajo slediti temu, 
kar je v njej zapisano, ko pa so 
prepričane, da lahko to tudi v re-
snici uresničujejo, konvencijo tudi 
»ratificirajo« – torej se zavežejo k 
spoštovanju vrednot in navodil, ki 
so zapisana v njej.

3  BEGUNEC  je tisti, ki zapusti svojo 
državo, da bi našel varnejši prostor 
za življenje, ker se boji pregona za-
radi svoje rase, vere, nacionalnosti 
ali političnega prepričanja oziroma 
je pregon že izkusil.



Ni treba biti pravnik ali strokovnjak za 
človekove pravice, da bi lahko o njih go-
vorili s svojimi učenci; človekove pravice 
pripadajo vsem in temeljijo na načelih, ki 
jih razumemo vsi.  

KAJ SO CLOVEKOVE 
PRAVICE?

Prosite svoje učence, naj podajo primere 
za tisto, kar se jim zdi, da so človekove 
pravice. Naj bodo pri tem kar se da spe-
cifični – pravica do vode, na primer? 

Ali pravica do glasbe? 

Kaj pa pravica, da izrečeš, kar hočeš? 

Morda bi jih bilo koristno spodbuditi k 
razmisleku o različnih načinih, na katere 
so obravnavane državljanske in politične 
pravice (zapisane v Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah) in »ekonomske, so-
cialne in kulturne pravice« (glej Evropsko 
socialno listino iz leta 1961). 

ENAKOPRAVNOST  
ŽENSK IN MOŠKIH

Eno od področij, na katerih deluje Svet 
Evrope, je tudi zastopanje enakopravnosti 
moških in žensk. Dojemanje enakoprav-
nosti se lahko bistveno razlikuje glede na 
državo, kulturo in okolje.

Prosite učence, naj se pogovorijo o tem, 
kaj pomni enakopravnost, kakšni so ra-
zlogi za neenakopravnost in s katerimi 
ukrepi bi lahko spodbujali enakoprav-
nost. 

V svojem razredu oblikujte delovne skupi-
ne in vsaki naročite, naj pretehta ukrepe, 
ki so jih sprejele posamezne evropske dr-
žave, da bi se z njimi spopadle z neena-
kopravnostjo spolov. Primerjajte pobude 
in prosite učence, naj povedo svoje mne-
nje o ukrepih in njihovih učinkih. 

KONFLIKT PRAVIC

Prosite učence, naj se v parih pogovorijo o 
situacijah iz vsakdanjega življenja (doma, 
v šoli, na univerzi, v mladinski skupini in 
podobno), ko so bile njihove pravice v 
konfliktu s pravicami koga drugega, na 
primer, ko so sami hoteli prirediti zabavo, 
sosedje pa so hoteli zgodaj spat, ali pa 
je njihovo mnenje koga užalilo. Kako so 
rešili takšne primere? 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI

Zapomnite si, da pravice prinašajo tudi 
odgovornost; vsak, ki ima pravico, ima 
tudi dolžnost, ki je s to pravico poveza-
na. Prosite učence, naj v skupinah pre-
mislijo o odgovornosti, ki je povezana s 
posamezno pravico – če imaš, na primer, 
pravico do življenja, katere dolžnosti ti 
le-ta nalaga? 

Razumevanje dvojne narave pravic po-
membno prispeva k izogibanju konfliktu 
pravic. 

LISTINA O CLOVEKOVIH 
PRAVICAH ZA VAŠ RAZRED 

ALI ŠOLO

Ko učenci enkrat razumejo temo, skupaj 
z njimi oblikujte Listino o človekovih pra-
vicah, ki bo veljala v vašem razredu ali 
šoli. Naštejte individualne in skupinske 
odgovornosti, ki izhajajo iz listine. Zberi-
te odzive učencev in učiteljev ter čez šest 
mesecev ocenite, kakšen učinek je imela 
na obnašanje v šoli.

CASOVNI TRAK CLOVEKOVIH 
PRAVIC

Vsaka država ima svojo zgodovino člove-
kovih pravic: na Madžarskem, na primer, 
je bilo v zgodovini več kmečkih uporov 
(1514/1710), ki so vrhunec doživeli leta 

»To je grožnja neodvisnosti in vrednosti človeške osebnosti, grožnja pomenu 
človeškega življenja.« 

ZASCITITI IN RAZUMETI  

CLOVEKOVE PRAVICE 

DELOVNI LIST
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*Odgovor na drugi strani
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1848 z zakonom, ki je odpravil tlačanstvo 
in uvedel svobodo tiska. Učence razdelite v 
skupine in jim nato razdelite naloge: naj se 
poučijo o ljudeh, publikacijah, dogodkih in 
gibanjih, ki so prispevali k razvoju človeko-
vih pravic v njihovi državi. Pripravite pred-
stavitev izdelkov, ki si jo lahko ogledajo tudi 
drugi učenci.

Kdaj je vaša država podpisala in ratificirala 
Evropsko konvencijo o človekovih pravi-
cah? Katere spremembe – če sploh kakšne 
– ji je to prineslo?

To dejavnost je seveda mogoče prilago-
diti različnim temam, na primer pravicam 
otrok, ali drugim delom sveta.

POMEN NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ (NVO-JEV)

NVO-ji igrajo pomembno vlogo pri prepri-
čevanju vlad, naj spoštujejo človekove pra-
vice, in pri povečevanju zavedanja javnosti 
o kršitvah človekovih pravic. Katere nevla-
dne organizacije so dejavne v vaši regiji? 
Kateri so ta čas njihovi najpomembnejši 
projekti? Skupine učencev lahko stopijo v 
stik z njimi in vrstnikom predstavijo svoje 
izsledke. Morda je mogoče tudi povabi-
ti predstavnike nevladnih organizacij, da 
spregovorijo vašim učencem.

Compass – pri-
ročnik za delo z 
mladimi na po-
dročju človekovih 
pravic, prvič izdan 
leta 2002, se je hitro 

uveljavil kot izjemen vir in pod-
pora programu izobraževanja za 
človekove pravice za mlade Sveta 
Evrope. Preveden je bil vsaj v 16 
jezikov, še več prevodov pa je v 
načrtu. Temelji na izkustvenih in 
neformalnih izobraževalnih pristo-
pih in se posveča predvsem okolju 
mladih in temam, ki jih zadevajo. 
V prvo vrsto postavlja petnajst tem 
– od »otrok« in »okolja« do »kse-
nofobije«: Compass predstavlja 
najpomembnejša vprašanja ter 
mladim, mladinskim delavcem in 
učiteljem ponuja dovolj informati-
vnega gradiva, da lahko organizi-
rajo dejavnosti, ki bodo pripeljale 
do povečanega zavedanja in 
ukrepanja. Compassova spletna 
stran (www.coe.int/compass), 
trenutno na voljo v angleščini, 
arabščini, francoščini in ruščini, je 
bila razvita zato, da bodo lahko 
na njej predstavljene tudi deja-
vnosti, ki v tiskani verziji niso na 
voljo. Na njej so tudi povezave do 
drugih publikacij. 

ZASCITITI IN RAZUMETI  

CLOVEKOVE PRAVICE 

DELOVNI LIST

2

Andrej Sakharov: odlomek iz »Progress, Coexistence, and Intellectual Freedom«, Andrej Saharov, založnik  
W W Norton & Co. Inc, prevod New York Times (1968)

VIRI

*

 www.coe.int/justice             www.echr.coe.int             www.coe.int/t/commissioner
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Šola bi morala biti varen prostor za uče-
nje; poučiti bi vas morala o pomembnih 
stvareh v našem svetu, vključno z napa-
kami iz preteklosti, da jih ne bi ponovili; 
morala bi vam tudi pomagati najti način, 
da bi postal vaš glas slišen, ko se boste 
naučili več o svetu in imeli več povedati! 

NA VARNEM V ŠOLI .... 

Svet Evrope bi rad, da bi šola za vse 
postala varnejše okolje: to ne vključuje 
samo boja proti nasilju med učenci z za-
straševanjem vred, ampak tudi prepreče-
vanje napadov na učitelje in druge zapo-
slene ter drugo destruktivno vedenje. Svet 
Evrope je izdal praktične priročnike o teh 
vprašanjih in se spoprijel z izzivi, kakršen 
je rasizem in kako se v šoli najbolje spo-
pasti z njim. 

     www.coe.int/children 

... IN NA SPLETU

Internet ponuja ogromno možnosti za 
učenje ali preprosto za zabavo. Vendar 
pa prinaša tudi nekatera tveganja, pred-
vsem zato, ker ni mogoče biti nikoli pre-
pričan, da je nekdo zares tisto, za kar se 
izdaja. Priročnik o spletni pismenosti, ki 
ga je izdal Svet Evrope, ponuja praktične 
varnostne napotke za uporabo spletnih 
socialnih omrežij, kakršna so MySpace, 
Facebook ali Friendster. 

     www.coe.int/internet-literacy-handbook 

Za mlajše učence pa si oglejte igro Sveta 
Evrope Divji spletni gozdovi (Wild Web 
Woods).

Zabava za vse starostne skupine! 

     www.wildwebwoods.org 

POUCEVANJE ZGODOVINE 
NAŠE CELINE

Zakaj v šolah poučujemo zgodovino? In 
kaj je posebnega pri poučevanju evrop-
ske zgodovine? Tradicionalno se je po-
učevanje zgodovine posamezne države 
osredotočalo na nacionalno perspektivo, 
na dobljene ali izgubljene bitke, na naci-
onalne junake in dosežke. Vendar pa na 
vse skupaj lahko pogledamo tudi z dru-
gega zornega kota. 

Svet Evrope je vodil projekt »Učenje in 
poučevanje zgodovine Evrope v 20. sto-
letju«, ki je prinesel inovativne učne vire in 
pripomočke za srednje šole. Projekt je bil 
oblikovan tako, da je učiteljem in učen-
cem pomagal razviti kritične sposobnosti 
raziskovanja, ki so jih nato lahko upora-
bili pri študiju zgodovine, namesto da bi 
se učili zaporedja dejstev, številk in bitk. 
To učencem omogoča bolje razumeti vez 
med preteklostjo in sedanjostjo ter nara-
vo konfliktov, s katerimi se Evropa sooča 
danes. 

S takšnim pristopom ugotovimo, da se 
lahko interpretacije zgodovinskih do-
godkov od človeka do človeka bistveno 
razlikujejo in da je bila večina ljudi v zgo-
dovinske dogodke vpletenih kot žrtev, in 
ne kot gonilo. 

Več informacij je na voljo tukaj:

     www.coe.int/Culture 

»Z izobraževanjem se lahko učimo, 
kako spoštovati človekove pravice in 
temeljne državljanske vrednote.«

Simone Veil 

->

POSTATI ODGOVOREN DRZAVLJAN
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ODKRIJTE VEC!

POUCEVANJE SPOMINA

IZOBRAŽEVANJE ZA  
PREPRECEVANJE ZLOCINOV 

PROTI CLOVECNOSTI

Leta 2002 so si evropski ministri za šolstvo 
zadali nalogo, da bodo v šole vpeljali »Dan 
spomina na žrtve HOLOKAVSTA 1  in pre-
prečevanje zločinov proti človečnosti«. Svet 
Evrope pri tej pobudi sodeluje s tem, da 
pomaga učiteljem pri pripravah na pouče-
vanje o holokavstu, in sicer tako, da daje 
na voljo učna gradiva za raziskovanje tem 
GENOCIDA 2  in zločinov proti človečnosti 
ter tako promovira preprečevanje, razume-
vanje, prijateljstvo med narodi in strpnost 
med rasami in religijami (glej informativni 
list 7).

 

 
www.coe.int/Holocauste 

 
www.coe.int/t/e/cultural_

    
co-operation/education/Remembrance  

SPOZNAJ SVOJE PRAVICE IN 
POSTANI SUPERDRŽAVLJAN! 

Projekt Izobraževanje za demokratično dr-
žavljanstvo (IDD) je niz praks in dejavnosti, 
ki so nastale, da bi mladim in odraslim po-
magale igrati aktivno vlogo v demokratič-
nem življenju, uveljavljati njihove pravice in 
izpolnjevati njihove dolžnosti v družbi. Pro-
jekt IDD se še zlasti posveča izobraževanju 
za človekove pravice, državljanski vzgoji, 
mirovni vzgoji in medkulturni vzgoji. Cilji 
projekta IDD so:

 s pomočjo živahne kulture dati moč tako 
sedanjim kakor tudi prihodnjim demokra-
tičnim družbam;

 poskrbeti, da se bodo državljani dejan-
sko počutili del teh demokratičnih družb in 
bodo k njim hoteli po svojih močeh prispe-
vati;

 ozaveščati ljudi o pomembnih vrednotah, 
ki jih delijo vsi evropski državljani, in tako 
zgraditi svobodnejšo, pravičnejšo in str-
pnejšo Evropo.  

 www.coe.int/edc

1  HOLOKAVST  je izraz, ki ga na 
splošno uporabljamo za opis po-
mora približno šest milijonov Ju-
dov med drugo svetovno vojno.  

2  GENOCID je beseda, katere po-
men je še vedno predmet debat, 
saj gre za zelo resno vprašanje. 
Na splošno o genocidu govori-
mo, kadar skupino ljudi preganja 
druga skupina ljudi zaradi njihove 
nacionalne ali etnične pripadno-
sti, rase ali verskega prepriča-
nja. To preganjanje lahko vodi v 
smrt, resne poškodbe ali celo do 
poskusa preprečevanja, da bi se 
rojevali otroci. 

 www.coe.int/children

 www.coe.int/internet-literacy-handbook

 www.wildwebwoods.org 

 www.coe.int/Culture

 www.coe.int/Holocauste         

 www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/education/ 
  Remembrance
 www.coe.int/edc
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Tukaj je nekaj dejavnosti, ki se ukvarja-
jo s pravicami otrok, skrbjo za njihovo 
varnost in govorijo o vplivu in odgovor-
nosti, ki ju imajo vaši učenci.  

SPOZNAJ SVOJE PRAVICE

Otroci in mladi nimajo nič manj pravic 
od odraslih – vsi imamo enake pravice. 
»Telesno kaznovanje je napaka – otro-
ci imajo prav toliko pravice, da jih ne 
udarijo, kakor odrasli.« Vprašajte svoje 
učence, ali se strinjajo s to trditvijo. Če 
se ne, zakaj?

Da bi poudarili, da imamo vsi enake 
pravice, vprašajte svoje učence, ali mi-
slijo, da posamezne pravice iz Evropske 
konvencije o človekovih pravicah velja-
jo tudi zanje:

Ali, na primer, verjamejo, da imajo pra-
vico do izobrazbe?

Kaj pa pravico do poroke?

Ali pravico, da se znotraj svoje države 
preselijo kamor koli hočejo (»pravica do 
svobodnega gibanja«)? 

Katere od teh pravic bi se lahko nana-
šale posebej na šolo? 

DEMOKRATICNO 
DRŽAVLJANSTVO 

Program Izobraževanje za demokratič-
no državljanstvo je pripravil gradivo, ki 
ga lahko učitelji uporabijo v razredu in 
izvejo več o sodelovanju v demokratič-
ni skupnosti. Naslednje priročnike, ki 

bi utegnili biti zanimivi, lahko naročite 
prek spleta:  

1) »Živeti v demokraciji«  

To je priročnik za učitelje Izobraževanja 
za demokratično državljanstvo (IDD) 
in Izobraževanja za človekove pravice 
(IČP), ki so ga uredniki učbenikov IDD/
IČP in oblikovalci kurikulov oblikovali 
za učence 8. in 9. razreda. Devet uč-
nih enot za približno štiri učne ure, od 
katerih se vsaka osredotoča na ključne 
koncepte IDD/IČP. Cilj IDD/IČP je de-
javen državljan, ki je voljan in zmožen 
sodelovati v demokratični skupnosti.

2) Demokratično upravljanje šol 

Kaj je demokratično upravljanje in 
kako lahko koristi šolam pri pripravlja-
nju mladih, da postanejo sodelujoči in 
demokratični odrasli državljani? Kako 
lahko šole in druge izobraževalne usta-
nove ocenijo svoj prispevek k izobrazbi 
za demokratično državljanstvo? 

Avtorja priročnika, oba ravnatelja sre-
dnjih šol, pregledata vsakdanje delo-
vanje šol in opišeta, kako se oblikuje 
njihovo potovanje proti demokraciji ter 
pomagata bralcem oceniti, kako daleč 
na tej poti je njihova šola. Obenem 
ponujata tudi praktične nasvete o tem, 
kako začeti, nadaljevati in ocenjevati to 
potovanje. 

 www.coe.int/edc

Ali ste vedeli, da...

... je bila Švedska prva država, ki 
je odpravila telesno kaznovanje, in 
sicer leta 1979?

»Z izobraževanjem se lahko učimo, kako spoštovati človekove pravice in temeljne 
državljanske vrednote.«

POSTATI ODGOVOREN DRZAVLJAN

DELOVNI LIST

*Odgovor na drugi strani

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL?   
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VARNI NA INTERNETU

Začnite pogovor o tem, kako ostati varen 
na internetu. Na primer: katere informacije 
je varno razkriti v spletni klepetalnici? Ime 
najljubše glasbene skupine? Kaj pa ime 
šole? Ali je sploh pametno prek interneta 
klepetati z ljudmi, ki jih niste še nikoli sreča-
li? Kaj pa učenci, ki imajo osebne spletne 
strani ali »bloge« – katere informacije lahko 
tam varno objavijo? Kaj bi morali izpustiti? 

Odkrijte nasvete za varno sodelovanje na 
straneh spletnih socialnih omrežij, kakršna 
so MySpace, Facebook ali Friendster v Pri-
ročniku o spletni pismenosti ali na spletni 
strani. 

Ste vedeli, da je 10. februar »dan varne 
uporabe interneta«? 

Oglejte si:

www.saferinternet.org

 
www.coe.int/internet-literacy- 

handbook

Mlajši učenci se bodo z igro Divji spletni 
gozdovi (Wild Web Woods) na zabaven in 
prijazen način naučili, kako varno upora-
bljati internet. 

 
www.wildwebwoods.org

POSTATI ODGOVOREN DRZAVLJAN

DELOVNI LIST

Simone Veil: odlomek iz govora Simone Veil, francoske ministrice za socialne zadeve, zdravje in mesta na  
Svetovnem vrhu za socialni razvoj v Kopenhagnu 6. marca 1995

VIRI

*

 www.wildwebwoods.org www.coe.int/edc    www.coe.int/internet-literacy-handbook
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»Dolgo časa je treba, da človek postane 
mlad.«

Pablo Picasso

->

NAVDIHOVATI NOVO GENERACIJO 

DRZAVLJANOV

Mladim se pogosto zdi, da nihče ne 
posluša njihovih mnenj in da jim nikdar 
ne bo uspelo nič spremeniti. Vendar pa 
bodo prav dejanja mladih odločila, ka-
kšna bo Evropa v prihodnje. Ali si želite 
Evropo, ki bo temeljila na miru, pravič-
nosti in enakosti? Torej morate povzdi-
gniti svoj glas!

Svet Evrope je bil ustanovljen, da bi si 
za te cilje prizadeval v okviru obnove 
Evrope po drugi svetovni vojni – če naj 
se napredek nadaljuje, je nujno, da de-
lamo skupaj, in to pomeni, da moramo 
v procese vključiti tudi mladino. 

Vaše mnenje ni vredno nič manj od 
mnenja starejših: ni »miniljudi« z »mini-
pravicami«. Svet Evrope deluje tako, da 
upošteva poglede mladih, da so mladi 
del sprejemanja odločitev in so obve-
ščeni o svojih pravicah in dolžnostih. 
Pridružite se torej in ukrepajte! 

KAJ SVET PONUJA MLADIM?

Dejavnosti, ki jih razvija Svet, so name-
njene temu, da bi mladi dobili orodja 
za spopad s problemi, s katerimi se 
srečujejo oni sami in njihove skupnosti, 
bodisi prek usposabljanja, raziskovanja 
ali vpletenosti v sprejemanje odločitev. 
Vendar je v Evropi 150 milijonov mla-
dih; Svet se ne more obrniti neposre-
dno na vsakega izmed njih. Zato dela s 
skupinami ali posamezniki, ki zastopajo 
stališča mladih v svojem okolju, in ti po-
tem prenesejo sporočilo. 

 PODROCJA DELA:

Svet Evrope z mladimi dela na nasle-
dnjih področjih:

  izobraževanje za človekove pravice in 
medkulturni dialog (glej informativni list 2)

  participacija mladih in demokratično 

državljanstvo (glej informativni list 3);

  socialna kohezija in vključevanje 
mladih;

  razvoj mladinskih politik za vlade in 
njihova preusmeritev na vprašanja, ka-
kor so mobilnost mladih, zunajšolsko iz-
obraževanje, prostovoljne dejavnosti ter 
informiranje in participacija mladih.

Da bi bili mladi zagotovo vključeni, se 
odločitve sprejemajo v sistemu soupra-
vljanja, kjer predstavniki mladinskih ne-
vladnih organizacij (NVO) sodelujejo v 
odborih Sveta. 

Poleg tega je Svet oblikoval specializira-
na telesa, ki se osredotočajo na njego-
vo delo z mladimi in podporo mladim. 
Spodaj je nekaj primerov:  

EVROPSKA MLADINSKA 
CENTRA: BUDIMPEŠTA IN  

STRASBOURG

Mednarodna mladinska centra sta na-
menjena usposabljanju, srečevanju in 
izobraževanju. Vanju prihajajo mladin-
ski voditelji iz vseh okolij in se udele-
žujejo usposabljanj, na katerih lahko 
sodelujejo v debatah, si izmenjujejo iz-
kušnje in se poučijo o različnosti. 

 
www.coe.int/youthcentres

EVROPSKA MLADINSKA 
FUNDACIJA

Mladinska fundacija skrbi za finančno 
podporo evropskim mladinskim dejav-
nostim. Njeno financiranje je usposa-
bljanje na mednarodnih srečanjih po 
vsej Evropi omogočilo že več kakor 
300.000 mladim. 

 
www.eyf.coe.int/fej
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MLADINSKO PARTNERSTVO 

Mladinsko partnerstvo, ustanovljeno leta 
1998, skrbi za to, da Svet Evrope sodeluje 
z Evropsko komisijo pri zagotavljanju uspo-
sabljanja za mlade delavce in mladinske 
voditelje, pa tudi pri pri spodbujanju/olaj-
ševanju raziskav in sodelovanja. 

 www.youth-partnership.net/

youth-partnership/about/objectives.html

Med drugimi pobudami so še:

MLADINSKE KARTICE ZA 
MOBILNOST MLADIH 

Če ste mlajši od 26 let, ste upravičeni do 
mladinske kartice, z njo pa do informacij, 
popustov in nasvetov, vključno s tistimi o 
kulturi (muzeji, gledališča, kinematografi), 
transportu (avtobusi, vlaki, letalski prevoz), 
potovanjih (jezikovni tečaji, nastanitev), 
storitvah (zavarovanje) in trgovinah. 

 www.eyca.org

ZBIRANJE SREDSTEV S 
POMOCJO POTOVANJ

Svet Evrope in Mednarodna železniška 
zveza (UIC) sta združila moči in ustanovila 
Solidarnostni sklad za mobilnost mladih, ki 
podpira projekte mobilnosti mladih z manj 
možnostmi. Približno en evro od vsake pro-
dane vozovnice InterRail gre v sklad, in tako 
omogoča mladim Evropejcem, da sodelu-
jejo pri mednarodnih dejavnostih ter tako 
vzpostavljajo medkulturne stike in odkriva-
jo druge kulture. Od ustanovitve leta 1995 
je sklad podprl že več kakor 300 projektov 
in omogočil več kakor 5000 mladim, da 
so odpotovali na mednarodna srečanja in 
projekte po vsej Evropi. 

 
www.eyf.coe.int/fsmj

NAVDIHOVATI NOVO GENERACIJO  

DRZAVLJANOV

ODKRIJTE VEC!

 www.coe.int/youthcentres

 www.eyf.coe.int/fej

 www.youth-partnership.net

 www.eyca.org

 www.eyf.coe.int/fsmj
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KAJ POMENI BITI MLAD?

Naše predstave o tem, kaj pomeni biti 
mlad, se s časom spreminjajo in so od 
kulture do kulture različne. V nekaterih 
kulturah jih sploh ni: otrok ostane otrok, 
dokler ne opravi rituala prehoda in po-
stane odrasel. V nekaterih družbah si 
mlad do 40. leta.

Vprašajte učence, kaj so najpomembnej-
še značilnosti »mladosti«?

Svet Evrope in Evropska unija financirata 
projekte za mlade: katero starostno mejo 
postavljata? Kaj je razlog za tovrstne sta-
rostne meje?

DRŽAVLJANSTVO

Ob uporabi triangularnega modela civil-
ne družbe skupaj z učenci raziščite kon-
cept državljanstva. 

Katere pravice in dolžnosti imajo drža-
vljani?

Zakaj je v pluralistični demokraciji tako 
pomembno, da so državljani dejavni?

Kakšen (naj) bi bil »državljan Evrope«?

LOKALNA PARTICIPACIJA 
MLADIH

Poiščite izvod publikacije Kongresa lo-
kalnih in regionalnih oblasti z naslovom 
Listina o sodelovanju mladih v življenju 
občine in regije.   

Kaj menijo vaši učenci o idejah, ki jih vse-
buje listina?

Pozanimajte se pri občinskih oblasteh, ali 
imajo namen udejanjiti listino (če je še 
niso). Če je ne, na kakšen način vključu-
jejo mlade v življenje lokalne skupnosti?

LOKALNE MLADINSKE 
ORGANIZACIJE 

Eden od načinov, da mladi sodelujejo v 
družbi, je skozi članstvo v mladinskih or-
ganizacijah.

Naredite anketo o lokalnih mladinskih 
organizacijah: Kakšne vrste organizacij 
obstajajo? Kdo so njihovi člani? Ali so 
povezani z nacionalnimi in/ali mednaro-
dnimi organizacijami? Ali katera izmed 
njih sodeluje s Svetom?

Kateri od učencev so člani mladinske or-
ganizacije?

Prosite jih, naj za razred pripravijo pred-
stavitev svoje organizacije, če hočejo. 

EVROPSKA MOBILNOST 
MLADIH

Mladi v Evropi vedno pogosteje potujejo 
zaradi obiskov, študija ali dela v drugih 
državah.

V kolikšni meri se vaši učenci počutijo 
mlade Evropejce?

Kam bi vaši učenci radi šli? 

Kaj bi radi počeli in zakaj?

Predstavljajte si projekt mobilnosti, pri ka-
terem bi sodeloval ves razred: kako je to 
mogoče? Kje bi dobili denar? 

Raziščite, kakšne možnosti imajo posame-
zniki za študij ali delo v drugih evropskih 
državah. Vprašajte učence, ali poznajo 
kakšne praktične evropske postopke, ki 
olajšujejo in spodbujajo to vrsto mobil-
nosti.

»Dolgo časa je treba, da človek postane mlad.« 

 NAVDIHOVATI NOVO GENERACIJO 

DRZAVLJANOV 

DELOVNI LIST

*Answer on the back

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL?  
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 NAVDIHOVATI NOVO GENERACIJO 

DRZAVLJANOV 

DELOVNI LIST

Pablo Picasso: citat, pripisan slavnemu španskemu umetniku Pablu Picassu (1881–1973)

VIRI

*

 www.coe.int/youth  www.coe.int/congress 



»Tisti, ki ne vedo ničesar o tujih jezikih, ne 
vedo ničesar o svojem lastnem.« 

5

Evropa je celina, na kateri se govori ve-
liko različnih jezikov, in ta vznemirljiva 
mešanica jezikov se še povečuje, ko lju-
dje več potujejo in se selijo iz države v 
državo. Morda govorite samo enega od 
»uradnih« jezikov svoje države, ampak 
čisto verjetno je, da jih lahko v bližnjem 
mestu slišite celo vrsto. Naravnajte radio 
na različne postaje in v številnih evrop-
skih mestih boste slišali pisano lestvico 
jezikov.  

Učenje novega jezika je lahko zabav-
no in koristno, pa naj bo za potovanje, 
spoznavanje novih prijateljev, odkrivanje 
drugih kultur ali iskanje zaposlitve v drugi 
državi.  

SODOBNO POUCEVANJE 
JEZIKOV

Ena najpomembnejših spretnosti za 
Evropejce jutrišnjega dne bo sposobnost 
komuniciranja v več kakor enem jeziku. 
Skozi leta je bil Svet na idealnem mestu 
za promocijo sodelovanja in je delil svoje 
strokovno znanje o učenju jezikov, ki je 
temeljilo na principih Evropske kulturne 
konvencije. Spodbujanje ljudi k razume-
vanju tujih jezikov in kultur bo pripomo-
glo k izboljšanju komunikacije in medse-
bojnega razumevanja med ljudmi, kar 
bo pomagalo tudi v boju proti nestrpnosti 
(glej list z iformacijami 7). Zmožnost ne-
posrednejše komunikacije lahko prinese 
tudi kulturne in ekonomske koristi.

»KAKO SE RECE ...?«

Poučevanje jezikov ni preprosto, zato  
Svet Evrope skozi projekte o modernih je-
zikih razvija metodiko poučevanja. Učna 
gradiva in ekspertiza se širijo tudi prek 
strokovnih skupin, delavnic in seminar-
jev o učenju jezikov. Veliko teh dejavnosti 
poteka v Evropskem centru za moderne 
jezike (ECML) v avstrijskem Gradcu; mi-

sija centra je spodbujati odličnost in ino-
vativnost pri poučevanju jezikov in poma-
gati Evropejcem, da bi se jezikov učili bolj 
učinkovito. Programe ECML dopolnjujejo 
programi Oddelka za jezikovno politiko 
Sveta Evrope na sedežu v Strasbourgu. 

 
www.ecml.at

ZAŠCITA IN RAZVOJ  
JEZIKOV MANJŠIN  
IN REGIONALNIH  

JEZIKOV

V večini držav precejšnje število ljudi go-
vori več kakor en jezik, vendar pa nekate-
re od teh jezikov govori vedno manj ljudi 
ali pa jim drugi ljudje ne pripisujejo do-
volj teže. Rezultat tega je, da »izumirajo«. 
Svet Evrope si prizadeva, da bi te jezike 
zaščitil, zato je sestavil Evropsko listino o 
regionalnih in manjšinskih jezikih. (Glej 
tudi Okvirno konvencijo za zaščito na-
rodnih manjšin.) Namen listine je zaščititi 
zgodovinske, regionalne in manjšinske 
jezike v Evropi, hkrati pa razvijati kulturne 
tradicije in dediščino. To pomeni, da je 
te jezike treba spoštovati in promovirati 
njihovo uporabo, tako v šolah kakor tudi 
v javnem življenju. 

 
www.coe.int/minlang

»Ali govorite samijsko?«

Samijske jezike govorijo na Finskem, 
Norveškem, Švedskem in v nekaterih 
delih Rusije.

Johann Wolfgang von Goethe 

->

UCITI SE JEZIKE IN JIH GOVORITI 
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PRAZNIK JEZIKOV: EVROPSKI 
DAN JEZIKOV, 26. SEPTEMBER

Evropski dan jezikov je dan praznovanja 
jezikovne raznolikosti – to pomeni, da smo 
ponosni na celo vrsto različnih jezikov, ki jih 
govorimo, in na kulturno bogastvo, ki ga 
prinašajo. Ta dan je namenjen odkrivanju 
novih informacij o jezikih in temu, kaj nam 
jeziki lahko nudijo, pa tudi:

  ozaveščanju javnosti o pomenu učenja 
jezikov in o raznolikosti jezikov, ki se jih uči-
mo, da bi povečali večjezičnost in medkul-
turno razumevanje; 

  promociji bogate jezikovne in kulturne 
raznolikosti Evrope;

  spodbujanju vseživljenjskega učenja jezi-
kov v šolah in zunaj njih. 

 www.coe.int/EDL 

POKAŽI ZNANJE JEZIKOV: 
EVROPSKA JEZIKOVNA MAPA

Poznavanje več kakor enega jezika je kori-
stna veščina. Če se učite jezika, je Evropski 
jezikovni portfelj (EJP/ELP) prava stvar za 
vas! Imeniten je za zapisovanje in premi-
šljevanje o stvareh, ki se jih učite, tako da 
lahko ljudem pokažete, kaj že veste in ka-
tero raven znanja ste dosegli. Tukaj si lahko 
ogledate, kaj vam ponuja:

 
www.coe.int/portfolio/

UCITI SE JEZIKE IN JIH GOVORITI 

ODKRIJTE VEC!

 www.ecml.at

 www.coe.int/minlang/ 

 www.coe.int/EDL 

 www.coe.int/portfolio
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Naravno je, da smo ponosni na svoj je-
zik: kaj pa se zgodi, kadar se hočemo 
sporazumeti s tistimi, ki govorijo druge-
ga? Bi jih morali prisiliti, naj se naučijo 
našega? Bi bilo bolje, če bi vsi govorili 
en sam jezik? Na tem mestu bomo po-
gledali v raznolikost jezikov in poskušali 
oceniti, kako učinkuje na naše skupno 
življenje. 

KATERE JEZIKE GOVORITE  
V VAŠI REGIJI?

Večina držav ima enega ali več uradnih 
jezikov, vendar pa imajo tudi številne 
regije prebivalstvo, ki govori dialekt ali 
celo drug jezik. Prosite učence, naj o tem 
doma povprašajo sorodnike in sosede. 

Koliko različnih jezikov in/ali dialektov so 
odkrili?

Kateri med njimi so uradno priznani?

Kako dolgo so ti jeziki že prisotni v vaši 
regiji?

Od kod prihajajo? Ali imajo kakšno pri-
hodnost? Se jih še vedno uči zadostno 
število ljudi?

UCENJE JEZIKOV V ŠOLAH

Danes se večji pomen pripisuje učenju 
jezikov v šolah. Kakšen je položaj v vaši 
šoli? S svojimi učenci se pogovorite o na-
slednjem:

   Kakšne priložnosti ponuja vaša šola?

   Katere jezike se je mogoče učiti in za-
kaj so bili izbrani prav ti?

   Koliko jezikov bi se radi naučili učenci 
in zakaj?

   Kakšne priložnosti imajo, da jezik vadi-
jo tudi v praksi?

NAJ VAS DRUGI RAZUMEJO

Včasih ko gredo ljudje v drugo državo na 
počitnice, se ne potrudijo preveč, da bi 
se naučili jezika, preden odpotujejo. Ni 
se treba naučiti veliko, nekaj skromnih 
besed vas bo daleč popeljalo, zlasti zato, 
ker boste videti bolj spoštljivi in vljudni. 

Razvrstite učence v pare in jih prosite, naj 
si zamišljajo, da so v kraju, kjer nihče ne 
govori njihovega jezika. Naj pomislijo na 
situacije, v katerih bi jim prav prišlo ne-
kaj ključnih fraz. Morda so se izgubili in 
iščejo svoj hotel? Morda potrebujejo po-
moč? Naročite učencem, naj si izmislijo 
scenarij; pri tem naj morda poskusijo čim 
več odigrati z rokami, tako da bodo ugo-
tovili, kdaj resnično potrebujejo besede. 

STIKI S ŠOLAMI V DRUGIH 
DRŽAVAH

Izkušnje kažejo, da se motivacija učen-
cev za učenje drugega jezika poveča, če 
imajo priložnost, da ga tudi zares upo-
rabljajo.  

Obstaja mnogo idej in tehnik za sodelo-
vanje s šolami v drugih državah:

   skupen delovni projekt z drugim razre-
dom;

   pisanje pisem in elektronskih sporočil 
ter skupno ustvarjanje spletne strani;  

 snemanje videofilma na določeno 
temo. 

»Tisti, ki ne vedo ničesar o tujih jezikih, ne vedo ničesar o svojem lastnem.«

UCITI SE JEZIKE IN JIH GOVORITI 

DELOVNI LIST

*Odgovor na drugi strani

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL? 



5 UCITI SE JEZIKE IN JIH GOVORITI 

DELOVNI LIST

Johann Wolfgang von Goethe: Maxims and Reflections (Maximen und Reflexionen), Goethe, Rivages, rivages / 
poche

VIRI

*

 www.ecml.at  www.coe.int/portfolio

Ohranjanje in zaščita regionalnih 
jezikov in jezikov manjšin

Evropska listina o regionalnih in 
manjšinskih jezikih varuje »avtohto-
ne« jezike, ki se razlikujejo od ura-
dnega jezika ali jezikov in njihovih 
številnih dialektov.  

Listina se ne nanaša na jezike, ki jih 
govorijo migranti, vendar varuje  – z 
določenimi omejitvami – »neterito-
rialne jezike«, z drugimi besedami, 
jezike, ki jih uporabljajo državljani 
države, a se jih ne da identificirati z 
določenim geografskim področjem. 
V Evropi se to nanaša zlasti na jidiš 
in romščino.



»Vsakdo si želi spremeniti svet vsakič, ko 
se potrudi in nekaj naredi.«

6

Naša kultura in okolje sta ključna de-
javnika, da lahko uživamo v kakovo-
stnem življenju, in če se poslabšata, se 
bo poslabšalo tudi naše življenje. 

EVROPSKA KULTURA?

Kultura je navzoča v vseh vidikih naših 
življenj – je način, na katerega izraža-
mo tisto, kar kot ljudje cenimo, in svojo 
individualnost. »Evropska kulturna iden-
titeta« se morda zdi nenavadna stvar za 
razpravo, če pomislimo, kako različne 
so si številne evropske kulture. A s ta-
kšnim povezovanjem nočemo trditi, da 
so si kulture postale podobne, temveč 
proslavljati njihove razlike in se najti v 
njihovi raznolikosti. 

  www.coe.int/culture 

URADNE ZADEVE ...

Države članice Sveta Evrope so leta 
1955 oblikovale Evropsko kulturno 
konvencijo, katere namen je, da bi se 
države lažje razumele med seboj in dru-
ga z drugo in delile svojo kulturo, pa 
tudi to, da bi se s pomočjo študija in 
aktivnosti razvijale.

 www.coe.int/T/E/Cultural_Co- 
operation/ 

Konvencija je bila ključnega pomena 
pri ustanavljanju Evropskih mladinskih 
centrov (glej list 4) in Centra za moder-
ne jezike v Gradcu (glej list 5), pa tudi 
številnih drugih projektov, od katerih jih 
nekaj naštevamo spodaj: 

LUC! KAMERA! AKCIJA!

Eurimages je sklad Sveta Evrope, ki pod-
pira evropske filmske koprodukcije. Od 
svoje ustanovitve leta 1989 je Eurima-
ges podprl več kakor 1000 koproduk-
cijskih celovečercev in dokumentarcev, 

podpira pa tudi številne kinematografe 
v različnih državah.

 www.coe.int/eurimages 

KULTURNE POTI

Vso zgodovino človeštva Evrope so lju-
dje zaradi trgovine, kulture in religije 
potovali po celini. Kulturne poti Evro-
pejce opominjajo na njihovo skupno 
kulturno identiteto, in sicer tako, da 
skozi geografsko krajino identificirajo 
pretekle dogodivščine in podvige. Svet 
koordinira prizadevanja za vzpostavlja-
nja kulturnih poti, ki vsebinsko segajo 
od odkrivanja, kje vse je živel Mozart, 
do sledenja potem Vikingov. 

 www.coe.int/routes 

BREZPLACNO!

Vsako leto en konec tedna v septembru 
več kakor 30.000 spomenikov, muzejev 
in drugih obeležij sprejema obiskoval-
ce brezplačno ali za nižjo vstopnino. Ta 
pobuda ni namenjena samo temu, da 
bi evropski državljani bolje razumeli la-
stno kulturno dediščino, ampak jim želi 
omogočiti tudi, da bi bolje razumeli raz-
lične kulture okoli sebe.

 www.ehd.coe.int/ 

VAŠA DEDIŠCINA

Vsi Evropejci so enako odgovorni za to, 
da se bo bogastvo kulturnih tradicij ce-
line ohranilo in da ga bodo predali na-
prej naslednjim generacijam. Kulturna 
dediščina zagotavlja občutek identitete 
in nam pomaga prepoznati razlike med 
različnimi skupnostmi v klimi globaliza-
cije. Poleg tega ljudem iz različnih kultur 
omogoča, da se med seboj bolje razu-
mejo. 

Svet Evrope k temu poslanstvu prispeva 

->

ZASCITA KULTURNIH IN  

NARAVNIH ZAKLADOV

Krzysztof Kieslowski‘
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tako, da skozi različne projekte in progra-
me promovira številne nacionalne kulture 
naše celine. 

 www.coe.int/EuropeanLandscape 
Convention

OKOLJE

Zdravo okolje nam omogoča, da živimo 
udobno in zdravo. Planet, na katerem živi-
mo, je nekaj, kar si delimo vsi, in njegova 
sposobnost, da nam daje gorivo in energi-
jo, temelji na krhkem ravnovesju različnih 
dejavnikov. Tako lahko na primer posledi-
ce dejanj ene skupine ljudi ali posameznika 
prizadenejo ljudi na drugem koncu sveta. 
Zato je tako pomembno, da sodelujemo in 
usklajujemo prizadevanja za zaščito okolja 
na lokalni, nacionalni, regionalni in med-
narodni ravni. 

Svet je ustvaril vrsto načinov, s katerimi 
spodbuja vlade, naj ščitijo in upravljajo 
naravno okolje v Evropi ter ohranjajo člo-
vekovo okolje in življenjski prostor, kakršen 
je, ali ga celo izboljšujejo.

ZAŠCITA VSEH TISTIH DRUGIH 
VRST: BERNSKA KONVENCIJA 

Glavni cilji Konvencije o varstvu prosto ži-
večega evropskega rastlinstva in živalstva 
ter njunih naravnih življenjskih prostorov 
(znane tudi kot Bernska konvencija) so: 

 zaščititi redke in OGROŽENE vrste, skupaj 
z njihovimi naravnimi življenjskimi prostori; 

 preprečiti izginotje ZAŠCITENIH VRST;

 ustaviti NEZAKONITO TRGOVINO z žival-
mi. 

NE SAMO KUP TRAVE, 
KAMENJA IN BLATA

Evropska konvencija o krajini je začrtala 
načine zaščite, upravljanja in načrtovanja 
krajin po vsej Evropi, in sicer z namenom, 
da bi dosegli njen TRAJNOSTNI RAZVOJ 
v socialnem okolju. Pravo ravnovesje med 
obema je zelo pomembno. 

ZASCITA KULTURNIH IN  

NARAVNIH ZAKLADOV 

ODKRIJTE VEC!

1  OGROŽENA pomeni, da celotni 
vrsti preti, da bodo njeni pripadniki 
drug za drugim umirali, dokler na-
zadnje ne bo nobenega več, kajti 
število rojstev ne dohaja več števila 
smrti.

 2  ZAŠCITENE VRSTE varuje za-
kon, kajti njihovo število upada. 
Zaščita po navadi pomeni, da jim 
ni mogoče zakonito nastavljati pa-
sti ali jih loviti. 

3  NEZAKONITA TRGOVINA na-
stopi, kadar kupite ali prodate ne-
kaj, kar je z zakonom prepoveda-
no. 

4  TRAJNOSTNI RAZVOJ pomeni, 
da svetovne vire uporabljamo tako, 
da jih bodo enako kakor mi uživali 
tudi ljudje v prihodnosti. Če torej 
posekamo gozd, moramo posaditi 
novega, saj bodo prihodnje gene-
racije le tako lahko tudi same imele 
gozdove in čist zrak. 

 www.coe.int/culture 

 www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/ 

 www.coe.int/eurimages

 www.coe.int/routes 

 www.ehd.coe.int/ 

 www.coe.int/EuropeanLandscapeConvention
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KULTURA

»Kultura« obsega marsikaj, in obseg se 
neprestano spreminja. Delo z mladimi na 
področju kulturnih vprašanj bo neizogib-
no zahtevalo izbiro, saj ni mogoče upati, 
da bi lahko pokrili vse. Stremimo lahko 
zgolj k temu, da jim bomo pomagali 
razumeti glavne komponente in poiskati 
lastno pot skozi labirint.

MOJA KULTURA, TVOJA 
KULTURA, NAŠA KULTURA

Kultura je precej abstrakten pojem in 
eden od načinov, s katerim lahko začne-
mo razumevati, kaj pomeni, je tako ime-
novani model ledene gore.  

Vse, kar lahko vidite v 
posamezni kulturi, ve-
denje in podobno, je 
vidni del ledene gore 
(del, ki je na površini); 

tisto, česar ne vidite, pa je temelj vidne-
ga: vrednote, načela, estetika, tradicija.  

Preprost primer: v številnih kulturah se lju-
dje pozdravijo tako, da si sežejo v roke. 
Ampak zakaj? Pred stoletji je bil to znak, 
da ljudje ne bodo uporabili mečev. 

Vsak učenec naj sam poskuša oblikova-
ti razlago, kaj sestavlja njihovo kulturo, 
v obliki ledene gore – kaj se skriva pod 
različnimi tradicijami in navadami. Pri-
merjajte ledene gore in poiščite skupne 
točke in razlike. 

NAŠA KULTURNA POT

Po vsej Evropi ljudje ponovno odkrivajo 
ali oživljajo svojo kulturno dediščino.  

Naročite učencem, naj najdejo pomemb-
na obeležja in tradicije na področju blizu 
šole. Identificirajte tiste, ki so povezani z 
drugimi evropskimi državami. Za vzgled 
vzemite kulturne poti in v svoji regiji za-
črtajte novo. 

OKOLJE: ZAKAJ SE SPLOH 
TRUDIMO?

V zgodovini našega planeta je na mili-
jone življenjskih oblik kratko malo pre-
nehalo obstajati. Ni jih več. Nekateri ta 
proces imenujejo »naravna selekcija ali 
preživetje najsposobnejših«. Danes pa 
imamo naravne rezervate, živalske vrtove 
in druge projekte – in vsi so namenjeni 
»ohranjanju« ali »zaščiti«. 

Katere izumrle vrste, razen dinozavrov (!), 
bi vaši učenci radi obudili k življenju? 

Pogovorite se o razlogih za ohranjanje 
vrst. Kdo izbira? Ali nas skrbijo samo 
»ljubke« živali in rastline?

LOKALNI NARAVNI REZERVATI

Kje je najbližji naravni rezervat?

Skupaj z učenci organizirajte izlet.

Kaj bi radi izvedeli?

Zakaj je bilo prav to področje izbrano za 
naravni rezervat? 

Ali je del evropske mreže »biogenetskih« 
rezervatov?

ZASCITA KULTURNIH  

IN NARAVNIH ZAKLADOV  

DELOVNI LIST

*

»Vsakdo si želi spremeniti svet vsakič, ko se potrudi in nekaj naredi.«

Odgovor na drugi strani

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL? 
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LOKALNA AKCIJA/LOKALNO 
DELOVANJE

Skupaj z učenci opazujte prostoživeče živali 
in rastline v bližini šole. 

Koliko vrst so našli?

Ali učenci vedo, da so žabe pomemben 
kazalnik zdravja lokalnega okolja?

Kakšne ukrepe za zaščito prostoživečih ži-
vali in rastlin so sprejele lokalne oblasti? 

Stopite v stik z lokalnimi nevladnimi organi-
zacijami, ki se ukvarjajo z lokalnimi okolj-
skimi vprašanji: kaj delajo?   

Z učenci se pogovorite, kako bi radi ukre-
pali. Med predlogi bi bili lahko: meritve 
stopenj onesnaženosti in obveščanje ostalih 
na šoli; sajenje dreves; ustvarjanje ribnika; 
meritve onesnaženosti zraka; zbiranje ma-
terialov, primernih za reciklažo; kampanja 
za zaščito lokalnega okolja. 

Če ima vaša šola stike s kakšno šolo v tu-
jini, primerjajte njihovo okoljsko situacijo s 
svojo. 

NESRECE

Katere primere naravnih in/ali tehnoloških 
nesreč poznajo učenci? 

Ali lahko najdejo primere nesreč, ki so se-
gle čez državne meje? 

Kateri sistemi za obveščanje prebivalstva v 
primeru nesreče delujejo v vašem okolju? 

ZASCITA KULTURNIH  

IN NARAVNIH ZAKLADOV  

DELOVNI LIST

Krzysztof Kieslowski: Odlomek iz intervjuja, ki ga je s Krzysztofom Kieślowskim opravil Stanislaw 
Zawiślinski

VIRI

*

 www.coe.int/culture



ZDRUŽENI V RAZLICNOSTI!

Evropa se je v zadnjem stoletju dra-
matično spremenila: meje so se preo-
blikovale in ljudje se več selijo, zato so 
se ravnovesja med različnimi kulturami 
spremenila. Kultura je skupina ljudi, ki 
si delijo tradicijo in način življenja. Lju-
dje po svetu na različne načine kuhajo, 
se oblačijo, govorijo, igrajo glasbo itd. 
Smisel praznovanja KULTURNE RA-

ZNOLIKOSTI  1  je prav v odkrivanju 
te raznolikosti. Žal pa nekateri prihod 
nove kulture razumejo kot grožnjo. 

Odgovor Sveta Evrope na vse to je pri-
zadevanje, da bi različne kulture skupaj 
živele v harmoniji. Svet si to prizadeva 
doseči s pomočjo kampanj in uradnih 
dokumentov, ki naj jim sledijo vlade in 
lokalne oblasti, pa tudi s pomočjo izo-
braževalnih programov. Spodaj izposta-
vljamo nekaj glavnih področij.

MIR IN RAZUMEVANJE!

Medkulturno izobraževanje poteka, da 
bi posamezniki bolje razumeli lastno 
kulturo in druge kulture po svetu, da bi 
spodbujali razvoj strpnosti in razumeva-
nja. To je lahko še posebej pomembno 
v krajih, kjer prihaja do konflikta med 
različnimi kulturami. Svet Evrope si pri-
zadeva izboljšati harmonijo med kultu-
rami, tako da lajša komunikacijo med 
njimi, razvija usposabljanja in deli infor-
mativna gradiva. Svet je odigral bistveno 
vlogo, ko je pomagal premakniti fokus 
medkulturnega izobraževanja stran od 
družin migrantskih delavcev, kar je bil 
trend prej, in namesto tega pokazal, da 
se morajo potruditi vse strani. Od leta 
2002 si programi Sveta za medkulturno 
izobraževanje poudarjeno prizadevajo 
tudi za premoščanje verskih razlik. 

 www.coe.int/dialogue 

NE RASIZMU IN 
NESTRPNOSTI! 

Rasizem in nestrpnost škodita posame-
znikom in družbi. Če so ljudje rasistični 
in nestrpni, lahko pride do različnih te-
žav, od diskriminacije v šoli in na delov-
nem mestu do nasilja in konfliktov, in 
vsega, kar je vmes.

Svet Evrope se bori proti vsakršnemu 
rasizmu in nestrpnosti. Med posebnim 
vrhom leta 1993 so se države članice 
dogovorile o akcijskem načrtu za boj 
proti rasizmu, sovraštvu do tujcev, anti-
semitizmu in nestrpnosti vseh vrst. Načrt 
je vključeval tudi mladinsko kampa-
njo »Vsi drugačni – vsi enakopravni«, 
ki je tisoče po vsej Evropi spodbudila, 
da so se lotili dela; rezultat kampanje 
so bile demonstracije, usposabljanja za 
pripadnike manjšin, oblikovanje izobra-
ževalnih gradiv. Kampanja, ki je sledila, 
je spodbujala mlade, naj dejavno sode-
lujejo pri gradnji miroljubnih družb, ki 
bodo temeljile na raznolikosti, vključe-
vanju in spoštovanju.  

Delo Evropske komisije proti rasiz-
mu in nestrpnosti (ECRI) je predvsem 
proučevanje pravnih okvirov za boj pro-
ti rasizmu in nestrpnosti in, kar je zelo 
pomembno, podajanje priporočil naci-
onalnim vladam glede izboljšav v njiho-
vih zakonodajah in praksah. 

 
www.alldifferent-allequal.info

 
www.coe.int/ecri
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»Smo različnih ver, govorimo različne je-
zike in vsak od nas ima kožo drugačne 
barve, vsi pa pripadamo isti človeški 
rasi.« 

Kofi Annan 

->

VSI PRIPADNIKI ISTE RASE:  

CLOVESKE RASE



ZAŠCITIMO NARODNOSTNE 
MANJŠINE!

Neko skupino ljudi označiti za »manjšino« 
včasih prinaša tveganje, da bo prišlo še 
do hujšega ločevanja; po drugi strani pa 
lahko pripelje tudi do boljšega poznava-
nja in razumevanja te skupine, pa tudi do 
boljše zaščite njihovih pravic in tega, da 
se obe strani začneta zavedati svojih od-
govornosti. 

Svet Evrope  položaj »narodnih manjšin« 
proučuje že vse od svojega nastanka leta 
1949. Leta 1994 so se države članice do-
govorile o okvirni konvenciji, ki bo ščitila 
narodne manjšine. Konvencija države, ki 
so jo podpisale in ratificirale, zavezuje k 

temu, da narodnim manjšinam omogo-
čijo ohraniti bistvene elemente njihove 
identitete, še posebej religijo, jezik, tradi-
cije in kulturno dediščino (glej informativ-
ni list 6).

 www.coe.int/Minorities
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Romi

Kot del svojih prizadevanj za zaščito 
pravic narodnostnih manjšin je Svet 
Evrope marca 2006 sprožil ozavešče-
valno kampanjo »Dosta!« (ROMSKA 

2  beseda, ki pomeni »dovolj!«), ne 
le, da bi pomagali ovreči predsodke 
in stereotipe, ampak tudi zbližali ne-
romsko prebivalstvo z romskim. (glej 
informativni list 9).

 www.dosta.org/

1  KULTURNA RAZNOLIKOST 
označuje različna okolja, iz ka-
terih ljudje prihajajo, ter različne 
izkušnje, sloge, percepcije, vre-
dnote in prepričanja, ki jih ima-
jo. 

2  ROMŠCINA  je jezik, ki ga go-
vori med 4 in 5 milijonov ljudi. 
Pojavlja se v številnih različicah. 

VSI PRIPADNIKI ISTE RASE:  

CLOVESKE RASE

ODKRIJTE VEC!

 www.coe.int/dialogue 

 www.alldifferent-allequal.info

 www.coe.int/ecri 

 www.dosta.org/

 www.coe.int/Minorities

 www.coe.int/antidiscrimination
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Medkulturno izobraževanje otrok in mla-
dine deluje na dva pomembna načina:

 Pomaga jim, da se naučijo prepoznati 
neenakost, krivico, rasizem, stereotipe in 
predsodke.

 Daje jim znanje in zmožnosti, ki jim 
bodo pomagali spopasti se s temi me-
hanizmi, kadarkoli bodo nanje naleteli v 
družbi.

Pri medkulturnem izobraževanju se ukvar-
jamo z vsemi vidiki človeške narave, sta-
lišči, čustvi, dojemanjem, vrednotami in 
izkušnjami. Teh vidikov ni mogoče doseči 
samo s pomočjo intelektualnega pristo-
pa, zahtevajo tudi eksperimentalno di-
menzijo. Svet je pripravil vrsto pomemb-
nih publikacij, ki vam lahko pomagajo 
pri nadaljnjem delu na tem področju.

 
OD KOD PRIHAJAMO?

»Odkriti druge pomeni odkriti odnos, ne 
prepreke.« (Claude Lévi-Strauss)

Zares lahko redko srečamo koga, čigar 
družina se že štiri generacije rojeva in 
živi v istem mestu ali vasi. Ta dejavnost 
pomaga učencem raziskati svoj kulturni 
izvor in ga deliti z drugimi, namenjena pa 
je spodbujanju empatije s tujci in manj-
šinami.

Naročite učencem, naj pripravijo družin-
sko drevo, ki sega tri ali štiri generacije 
v preteklost, in vanj vključijo toliko soro-
dnikov, kolikor je mogoče. Še posebej 
pozorni naj bodo na sorodnike, ki so se 
izselili ali priselili.

Glede na velikost razreda lahko nato 
učenci svoje izsledke predstavijo v skupi-
ni ali v razredu. Gre za občutljivo nalogo 
in treba je poskrbeti, da učenci razkrijejo 
samo tiste podatke, ob katerih niso v za-
dregi.

Med vprašanji za pogovor so lahko:

 Zakaj so nekateri sorodniki emigrirali/
imigrirali?

 Kaj jih je čakalo, ko so prispeli? 

 Kaj so vzeli s seboj?

 Je kdo od učencev kdaj pomislil na se-
litev v tujino? 

 Kako bi rad/a, da bi se vedli do njega/
nje? 

KAKO MULTIKULTURNA JE 
VAŠA REGIJA?

Z učenci raziščite, koliko različnih kultur 
je zastopanih v vaši regiji. Pogovorite se o 
tem, kako se kulture kažejo lokalno. Ka-
kšna so prizadevanja glede spodbujanja 
stikov in dialoga med ljudmi iz različnih 
kultur? 

VECINE IN MANJŠINE

V številnih demokratičnih sistemih velja, 
da mora imeti glas večine največjo moč – 
dokler ta moč ni zlorabljena.  

Prosite svoje učence, naj pomislijo na po-
ložaj, ko so se sami počutili a) kot manjši-
na in b) kot večina. 

Kakšna občutka sta bila to?

Katere manjšine lahko identificirajo v 
družbi?

Proučite Okvirno konvencijo za varstvo 
narodnih manjšin in primerjajte določila 
v njej s pravicami manjšin v vaši državi.  

»Smo različnih ver, govorimo različne jezike in vsak od nas ima kožo drugačne barve, 
vsi pa pripadamo isti človeški rasi.«  

VSI PRIPADNIKI ISTE RASE:  

CLOVESKE RASE  

DELOVNI LIST

*

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL?  

Odgovor na drugi strani
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VSI PRIPADNIKI ISTE RASE:  

CLOVESKE RASE  

DELOVNI LIST

Kofi Annan: odlomek iz nagovora Kofija Annana, 7. generalnega sekretarja Združenih narodov (1997-2006), na 
Svetovnem otroškem festivalu v Baslu v Švici, 24. junija 2000

VIRI

*

 www.coe.int/ ecri     www.coe.int/antidiscrimination
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Zdravo demokracijo morajo voditi zdravi 
prebivalci, ki imajo dostop do zdravstve-
nih storitev in varnih zdravil in se brez tve-
ganj ukvarjajo s športom.

ZDRAVE ZADEVE!

Imate pravico do zdravja – to pravi Soci-
alna listina Sveta Evrope. Da bi pravico 
dejansko zagotovili, Svet Evrope državam 
priporoča, naj poenotijo svoje zdravstve-
ne politike, razvijejo zdravstveno vzgojo 
in promovirajo enakopraven dostop do 
zdravstvene oskrbe. Spodaj je naštetih še 
nekaj področij, na katerih deluje Svet:  

BOLEZEN IN ZDRAVILA: 
FARMA-KOP-KAJ?

Če zbolite, bodite prepričani, da lahko 
zaupate zdravilom, ki jih boste dobili, ne 
glede na to, kje ste. Za to skrbi Evropska 
farmakopeja – zagotavlja namreč, da 
so vsa zdravila izdelana po istih standar-
dih. Če kupite zdravilo v drugi državi, ste-
lahko prepričani, da bo enake kakovosti 
kakor zdravilo, ki ga lahko kupite doma. 
Farmakopeja je del Evropskega direkto-
rata za kakovost zdravil (EDQM), ki hrani 
tudi bazi podatkov za transfuzije krvi in 
transplantacijo organov. 

 www.edqm.eu

OBCUTLJIVE ZADEVE

BIOETIKA 1  je kontroverzna tema; ne-
kateri morda mislijo, da se v RAZISKO-

VANJU MATICNIH CELIC 2 , GENSKEM 

TESTIRANJU 3  IN KLONIRANJU 4  
skriva ogromen potencial, vendar se jim 
obenem še vedno zdi, da postavljajo 
resna etična vprašanja. Biomedicinske 
raziskave so privedle do spektakularnega 
napredka v zdravstvu, na primer pri cepi-
vih za ošpice in paralizo in izboljšanem 

zdravljenju aidsa. Drugi preboji lahko 
pripeljejo do še bolj osupljivih rezultatov, 
vendar pa je pomembno, da zdravljenje 
ali raziskovanje, ki sta potrebna, da bi do 
njih prišlo, ne posegata v pravice ljudi 
in človeško dostojanstvo. Namen dela 
Sveta Evrope na tem področju je ustvariti 
primerno ravnovesje med znanstvenim 
napredkom in zaščito človeškega bitja.   

Zato je Svet Evrope sestavil Konvencijo 
o človekovih pravicah in biomedicini. 
Ta konvencija prepoveduje ustvarjanje 
človeških zarodkov za namene raziskav 
in vzpostavlja stroge standarde o posa-
meznih vprašanjih, na primer o zmožnosti 
odločitve, ali posameznik želi določeno 
zdravljenje ali ne, in kdaj bi moralo biti 
dovoljeno gensko testiranje. Novi doda-
tek h konvenciji (protokol) zdaj pomeni, 
da je prepovedan vsak genski inženiring, 
usmerjen h kloniranju človeških bitij. V bi-
oetiki se poraja še veliko drugih vprašanj, 
zato si oglejte spodnjo povezavo:

 www.coe.int/Bioethics 

SLABE ZADEVE

Zloraba drog in trgovina z njimi priza-
deneta družbe, družine in posameznike. 
Skupina, ki dela na področju teh pro-
blemov, se imenuje Skupina za sode-
lovanje, ki se bori proti zlorabi drog 
in ilegalni preprodaji drog, znana pa je 
tudi pod imenom skupina Pompidou, 
po francoskem predsedniku, ki je predla-
gal njeno ustanovitev. Da lahko sodelu-
joče države delijo svoje izkušnje v boju 
proti zlorabi in ilegalni preprodaji drog 
in razvijajo politike, ki so bolj učinkovite 
in inovativne, jo sestavljajo člani različnih 
vlad.  

 
www.coe.int/pompidou

»Ničesar v življenju se ni treba bati, le 
razumeti je treba. Zdaj je čas, ko mo-
ramo razumeti več, da bi se manj bali.«

Marie Curie 

->

OSTANITE VARNI IN ZDRAVI
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ŠPORTNE ZADEVE

Telesna vadba je pomembna – pomaga, 
da ostanete zdravi, pa tudi srečni, saj vad-
ba sprošča ENDORFINE 5 . Ukvarjanje s 
športom je lahko zares zabavno in je imeni-
ten način za spoznavanje novih ljudi. Ljudje 
ob športu uživajo tudi kot gledalci in se zbi-
rajo, da bi podpirali poklicne in amaterske 
športnike. Svet Evrope prepoznava vrednost 
vsega tega, zato bi rad promoviral šport za 
vse in poskrbel, da bodo vse oblike športa 
poštene in varne.   

Evropska listina o športu je dokument iz 
leta 1992, ki ga vlade lahko podpišejo in 
se tako zavežejo, da bodo sledile njegovim 
načelom. Vlade, ki so ga podpisale, mora-
jo zagotoviti predvsem, da je šport: 

 dostopen vsem, ne glede na to, koliko 
denarja imajo;

 zdrav in varen, pošten in strpen;

 spoštljiv do okolja;

 in da se bori proti vsakršni obliki zlorabe 
tistih, ki se z njim ukvarjajo, tako da niso 
postavljeni v nepravične ali nevarne oko-
liščine (glej Evropsko konvencijo proti do-
pingu v športu).

Več o dokumentu je na voljo tukaj: 

  www.coe.int/t/dg4/sport/ 
sportinEurope/charter_en.asp

EVROPSKA KONVENCIJA PROTI 
DOPINGU V ŠPORTU

Športniki, ki uporabljajo poživila, da bi 
izboljšali svoje rezultate (tako imenovani 
»doping«), ogrožajo svoje zdravje in uniču-
jejo šport za vse ostale, saj goljufajo, da bi 
prišli do boljših rezultatov. S to konvencijo 
Svet pomaga vladam, da bi to početje pre-
prečile. 

EVROPSKA KONVENCIJA O 
NASILJU IN NEDOSTOJNEM 
VEDENJU GLEDALCEV NA 
ŠPORTNIH PRIREDITVAH

V 80-ih letih prejšnjega stoletja se je na 
športnih prireditvah zgodila vrsta tragičnih 
dogodkov, ki so politične voditelje navedli 
na to, da so začeli iskati način za boj proti 
nasilju v športu. Leta 1985 je Svet Evrope 
oblikoval konvencijo, ki naj bi tovrstne in-
cidente končala. Eden od rezultatov kon-
vencije je, da na tekme ni več mogoče 
prinašati potencialno nevarnih predmetov. 
Prav tako je več pozornosti posvečene boju 
proti rasizmu in ksenofobiji na športnih pri-
reditvah. 

»EPAS« – POZITIVNO O 
ŠPORTU

EPAS je kratica za evropski RAZŠIRJENI 

DELNI SPORAZUM 6  o športu, kar ni po-
sebej poetično ime, cilji pa so iz njega ja-
sno razvidni: promovirati šport in poudarjati 
njegove pozitivne vrednote, pripraviti vlade 
do konsenza, kako to doseči, in pomagati 
različnim skupinam pri prizadevanjih za čim 
bolj zdrav, pravičnejši in bolje voden šport. 
EPAS je aktiven tudi na področju boja proti 
rasizmu in diskriminaciji v športu. 

Več lahko najdete na njihovi spletni strani:  

 www.coe.int/EPAS

OSTANITE VARNI IN ZDRAVI 

ODKRIJTE VEC!

 www.edqm.eu

 www.coe.int/Bioethics

 www.coe.int/pompidou

 www.coe.int/t/dg3/health 

 www.coe.int/t/dg4/sport/sportinEurope/charter_
en.asp

 www.coe.int/EPAS

1  BIOETIKA: etika medicinskega in 
biološkega raziskovanja.

2  RAZISKAVE MATICNIH CELIC 
proučujejo medicinsko rabo matič-
nih celic, torej celic, ki proizvajajo 
specializirane celice za različna tki-
va v telesu. 

3  GENSKO TESTIRANJE je vrsta 
medicinskega testa, ki identificira 
spremembe v kromosomih, genih 
ali proteinih in ki ga lahko upora-
bljamo za ugotavljanje, ali je posa-
meznik bolj dovzeten za določeno 
bolezen. 

4  KLONIRATI pomeni narediti na-
tančno kopijo nečesa. V tem kon-
tekstu se nanaša na nekaj, kar je 
identično na genetski ravni. 

5  ENDORFINI so hormoni, ki jih telo 
proizvaja v možganih in po naravni 
poti poskrbijo za dobro počutje. 

6  Izraz »DELNI SPORAZUM« se 
nanaša na pomembno dejavnost 
evropskega sodelovanja, ki jo or-
ganizira Svet Evrope, vendar ne 
vključuje vseh držav.
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BRNENJE KLONOV

Ovca Dolly je zgodovina – danes je mo-
goče klonirati vse več vrst. 

Kaj vaši učenci mislijo o kloniranju?

Raziščite mogoče implikacije kloniranja 
človeških bitij.

Zakaj je Svet Evrope sprejel prvi medna-
rodni dogovor o prepovedi kloniranja 
ljudi?

Kaj bo po mnenju vaših učencev nasle-
dnji pomembni preboj v medicinskih raz-
iskavah? 

VSE JE V KRVI

Vsem nam po žilah teče kri, vendar se 
stvari v različnih državah odvijajo različ-
no, če je potrebujemo kaj več.

Katere krvne skupine imajo vaši učenci?

Kaj bi morali storiti, če bi potrebovali 
transfuzijo krvi?

Naročite učencem, naj se pozanimajo, 
kako so v vašem mestu organizirane krv-
ne banke. 

Ali ljudje darujejo kri prostovoljno brez 
plačila? 

Kdo sme dati kri? 

KDAJ JE DROGA LEGALNA? 

Skupaj z učenci si zamislite, kaj bi se zgo-
dilo, če bi alkohol in cigarete pravkar 
odkrili.

Kaj bi po mnenju učencev naredile vlade: 
ali bi bilo ti dve »drogi« dovoljeno prosto 
prodajati v trgovinah?

To lahko odpre vrata bolj splošni razpravi 
o nadzoru nad drogami in zdravili: kdo 
določa, kaj je legalno in kaj je nelegal-
no?

Kaj učenci menijo o tako imenovanih 

»mehkih drogah«?

Kakšne dejavnosti potekajo v vaši državi, 
da bi mlade poučili o drogah?

POŽIVILA V ŠPORTU

Kdaj je po mnenju učencev v športu 
upravičeno jemati poživila?

Kdaj je to »goljufanje«?

Kakšen učinek ima to na šport? 

Kako se vaša država bori proti uporabi 
poživil v športu? 

IGRAJ POŠTENO 

Pomembno je, da ljudje pri športu igrajo 
pošteno in varno. Tudi to je lahko zabav-
no.

Vprašajte učence, kateri šport imajo naj-
raje in zakaj? Katere so pozitivne plati 
športa? 

Ali obstajajo tudi negativne plati? Če 
obstajajo, jih opišite. Vaši učenci bodo 
morda hoteli premisliti o tem, kakšni so 
fizični, psihični in emocionalni učinki po-
sameznega športa. 

Ali imajo svojega najljubšega športnega 
zvezdnika?

Kaj je na njem ali njej tako posebnega?

Ali je pomembno, da športni vzorniki 
igrajo pošteno, da se za izboljšanje svojih 
rezultatov torej ne zatekajo k poživilom? 

»Ničesar v življenju se ni treba bati, le razumeti je treba. Zdaj je čas, ko moramo 
razumeti več, da bi se manj bali.« 

OSTANITE VARNI IN ZDRAVI   

DELOVNI LIST

*

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL?  

Odgovor na hrbtni strani



8 OSTANITE VARNI IN ZDRAVI   

DELOVNI LIST

Marie Curie: citat je pripisan Marie Curie, Nobelovi nagrajenki za fiziko (1903) in kemijo (1911)

VIRI

*

 www.book.coe.int    www.coe.int/t/dg3/health    www.coe.int/sport    www.edqm.eu    www.coe.int/epas

ŠPORT PO SVETU

Vprašajte učence, od kod po njihovem izvi-
ra njihov najljubši šport oziroma kje so ga 
izumili. Raziskati izvor njihovega najljubše-
ga športa in njegov razvoj je lahko projekt 
za učence. 

Ali si želijo preskusiti nov šport?

Kateri športi so po njihovem mnenju prilju-
bljeni v drugih evropskih državah? 

Katere športe, ki so priljubljeni zunaj Evro-
pe, poznajo?  

BIOETICNA VPRAŠANJA          
IZOBRAŽEVALNA 

INFORMACIJSKA POLA

Odkrijte kotiček za učitelje na: 

 www.coe.int/teachers-corner

Svoje učence lahko izurite v participator-
nem pristopu, ki je bistven pri izobraževa-
nju za državljanstvo, tako da organizirate 
informirano, multidisciplinarno debato o 
bioetičnih vprašanjih. 

Ti učni pripomočki so oblikovani še po-
sebej za profesorje biologije, filozofije in 
državljanske vzgoje v srednjih šolah in gi-
mnazijah.

Ta publikacija se dotika treh tem: daro-
vanja organov, oploditve z biomedicinsko 
pomočjo in genskega testiranja. 
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SODELUJTE

Pri kampanjah Sveta Evrope lahko zares 
sodelujete! Dosedanje kampanje so se 
močno osredotočale na človekove pra-
vice – še posebej na pravico do življenja 
(precej pomembno, s tem se boste najbrž 
že strinjali!) –, vendar so poudarile tudi 
pomembnost drugih pravic, na primer 
socialnih in kulturnih (kakršna je kampa-
nja »Dosta!«, opisana spodaj).

Nekatere od teh kampanj so že končane, 
vendar to ne pomeni, da je delo zaklju-
čeno – verjetno se je šele dobro začelo! 
Še vedno obstajajo pomembni problemi, 
ki čakajo, da bodo ljudje ukrepali. Mor-
da v vaši državi prav zdaj poteka kampa-
nja na nacionalni ali celo lokalni ravni? 
Poiščite jo in začnite spreminjati svet!

KAMPANJA »SPREGOVORI 
PROTI DISKRIMINACIJI« 

Mediji (televizija, časopisi, radio itd.) lah-
ko pomembno vplivajo na odnos ljudi 
do drugih. Nova kampanja Sveta Evro-
pe »Spregovori proti diskriminaciji« dela 
z mediji in jih uporablja, da bi ozavestila 
ljudi o pravicah različnih posameznikov 
in skupin, ki bi lahko bili žrtve diskrimi-
nacije. 

Kampanja se bo posvetila tudi razvoju 
gradiva za usposabljanje ljudi, ki delajo v 
medijih, in promociji raznolikosti. 

Če si o kampanji želite izvedeti več, si 
oglejte njeno interaktivno spletno stran: 

 www.coe.int/antidiscrimination

USTAVIMO NASILJE NAD 
ŽENSKAMI

Grozljivo je, da se nad ženskami vsak 
dan izvaja nasilje, hkrati pa ni storjenega 

dovolj, da bi ga preprečili. Statistike kaže-
jo, da se med 12 in 15 % žensk v Evropi 
dnevno srečuje z nasiljem v družini – torej 
vsaka osma ženska! Kampanja Ustavimo 
nasilje nad ženskami si prizadeva pove-
čati zavest o tem, da nasilje nad ženska-
mi krši njihove človekove pravice in ga je 
treba ustaviti. 

Kampanja je bila zasnovana, da bi dr-
žave prepričali, naj kriminalizirajo nasilje 
v družini, zagotovijo podporo žrtvam, pa 
tudi zato, da bi se na splošno spreme-
nil odnos do tega problema in da nasi-
lje nad ženskami v družini ne bi bilo več 
družbeno sprejemljivo.  

Več lahko najdete tukaj: 

 www.coe.int/StopViolence 

DOSTA!

»Dosta!« (romska beseda, ki pomeni »do-
volj!«) je kampanja, ki si prizadeva, da bi 
se neromski državljani bolje seznanili z 
ROMSKIMI (glej list z informacijami 7). 
Začela se je leta 2006 kot del prizade-
vanj Sveta, da bi zaščitil pravice narodnih 
manjšin. Poišči več podatkov o Romih 
– ljudstvu, ki ga najdemo v skoraj vseh 
državah v Evropi, pa se mora vendar v 
številnih izmed njih soočati z diskrimina-
cijo in predsodki. 

 www.coe.int/RomaTravellers 

 www.dosta.org 

»Kajti tisti, ki si bodo zatiskali oči pred 
rasizmom, bodo postali orodje v ro-
kah predsodkov in nasilja, in takrat 
bo trpela celotna družba.«

Gro Harlem Brundtland 

->

UKREPAJTE! SODELUJTE V  

KAMPANJAH SVETA EVROPE 
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NI NAPRODAJ! USTAVIMO 
TRGOVINO Z LJUDMI

Januar 2006–januar 2008

Če ste mislili, da so dnevi suženjstva minili, 
pomislite znova. Še več, dogaja se v naših 
državah – ljudi vsak dan prodajajo ljudem 
v drugih državah in jih silijo, da delajo v 
izkoriščevalskih okoliščinah. 

Kampanja Sveta Evrope za boj proti orga-
nizirani trgovini z ljudmi se je začela leta 
2006, njen slogan pa je bil »Človeško 
bitje – ni naprodaj«. Trgovanje z ljudmi je 
protizakonito in pogosto ga vodijo ljudje, 
ki se ukvarjajo z organiziranim kriminalom. 
Ženske in otroci, prodani kot človeško bla-
go, lahko postanejo žrtve nasilja, zlorab in 
spolnega izkoriščanja. 

Kampanja je bila namenjena povečevanju 
zavedanja, kako velik problem je trgovina 
z ljudmi in njihovo tihotapljenje v Evropi 
danes. Usmerjena je bila k vladam, lokal-
nim in regionalnim oblastem, nevladnim 
organizacijam in preostalim delom družbe. 
Poudarila je različne ukrepe, ki jih lahko 
sprejmemo, da bi preprečili to novo obliko 
suženjstva, pa tudi ukrepe, ki bodo ščitili 
človekove pravice žrtev in sodno preganjali 
preprodajalce. 

 www.coe.int/Trafficking

 www.coe.int/HumanTrafficking

EVROPSKI DAN  
PROTI SMRTNI KAZNI

Veliko ljudi, vključno s Svetom Evrope, je 
proti smrtni kazni, in pomembno je razu-
meti, zakaj.   

Kadar kdo zagreši strahovit zločin, na pri-
mer umor, nič ne pomaga, če ga enako 

strahovito kaznujemo. To bi pomenilo le, 
da smo se spustili na njegovo raven. Ko-
nec koncev ima vsakdo pravico do življenja 
(glej informacijsko polo 2).

Svet Evrope je odigral vodilno vlogo pri bit-
ki za odpravo smrtne kazni, saj je verjel, da 
za smrtno kazen v demokratičnih družbah 
ni prostora. Danes je Evropa edina regija 
na svetu, ki smrtne kazni ne pozna več. Leta 
2007 je bil določen »Evropski dan proti 
smrtni kazni« in se bo obhajal vsako leto 
10. oktobra. Z njim označujemo pomemb-
no vrednoto in drugim državam pošiljamo 
močno sporočilo, naj naredijo enako. 

VIRA

 »Smrt ni pravična« (Death is not Justice) – 
knjižica s 50 stranmi o smrtni kazni v Evro-
pi, ki je dostopna na spletni strani Sveta 
Evrope

 www.book.coe.int/en

Glej tudi: 

 www.coe.int/notodeathpenalty/ 

GRADIMO EVROPO ZA  
OTROKE IN Z NJIMI

To je program Sveta Evrope za promocijo 
otrokovih pravic in za zaščito otrok pred 
nasiljem. Vsi se moramo zavedati, da otroci 
niso »mini ljudje« z »mini pravicami«. Prav-
zaprav so otroci bolj ranljivi od odraslih in 
zato potrebujejo več zaščite. Svet Evrope 
ne samo obsoja nasilje nad otroki – trdi 
tudi, da ga je mogoče v celoti preprečiti. 
Spoštovanje otrokovih pravic je bistveno za 
razvoj dela sveta, v katerem živimo in ga 
imenujemo Evropa, kajti otroci so njego-
va prihodnost. Program si prizadeva pro-

movirati pravice otrok in jih varovati pred 
nasiljem, in sicer tako, da spodbuja države 
članice, naj več storijo doma, pa tudi sode-
lujejo z drugimi državami članicami.

 www.coe.int/children/

UKREPAJTE! SODELUJTE V  

KAMPANJAH SVETA EVROPE  

ODKRIJTE VEC!

 www.coe.int/antidiscrimination 

 www.coe.int/StopViolence/

 www.coe.int/RomaTravellers/

 www.dosta.org 
 www.coe.int/Trafficking/

 www.coe.int/HumanTrafficking/

 book.coe.int/EN

 www.coe.int/notodeathpenalty/

 www.coe.int/children/

1  ROME najdemo v skoraj vseh 
evropskih državah. Njihovi pred-
niki najverjetneje izvirajo iz sever-
ne Indije in so v Evropo prišli v 
14. stoletju. Vse od takrat se Romi 
srečujejo z veliko količino zavra-
čanja, diskriminacije, celo prega-
njanja.
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Sodelovanje v kampanjah lahko prina-
ša zadovoljstvo, je informativno in tudi 
zabavno! Mladi ljudje so pogosto pol-
ni navdušenja in v kampanji prispevajo 
veliko novih idej. V zameno pa se lahko 
veliko naučijo, včasih o predmetu, s ka-
terim se srečajo prvič, lahko pa tudi razvi-
jajo nove spretnosti, na primer skupinsko 
delo, javno nastopanje ali dokončanje 
dela do določenega roka.   

Nekatere kampanje Sveta Evrope se 
ukvarjajo z zelo občutljivimi temami, kot 
so smrtna kazen ali nasilje nad ženskami. 
A če se vam zdi katera od tem primerna, 
bi bilo morda zanimivo prebrati gradivo, 
ki je na voljo o posamezni kampanji, in 
se o problemih v razredu pogovoriti z 
učenci. Prav tako morda lahko razišče-
te, ali obstaja lokalna organizacija, ki se 
ukvarja s podobnimi problemi, in povpra-
šate, ali bi bil prostovoljec/prostovoljka 
pripravljen/a priti v vašo izobraževalno 
ustanovo in spregovoriti o njenem delu.    

Medtem pa je tukaj nekaj idej, s kateri-
mi lahko začnete pogovor o omenjenih 
kampanjah:

USTAVIMO NASILJE NAD 
ŽENSKAMI

Čeprav se ta kampanja osredotoča zlasti 
na nasilje v družini, jo lahko uporabite 
za pogovor o pravicah žensk na splošno 
in poudarite dejstvo, da imajo moški in 
ženske enake pravice in jih moramo zato 
obravnavati enako. 

CLOVEKOVE PRAVICE SO 
TUDI PRAVICE ŽENSK

Vse države članice Sveta Evrope so rati-
ficirale dve ključni besedili Združenih na-
rodov o pravicah žensk:

 Splošno deklaracijo o človekovih pravi-

cah (1948), ki potrjuje, da imajo moški in 
ženske enake pravice;

 Konvencijo o odpravi vseh oblik diskri-
minacije žensk (1979).

Svet Evrope pa prav zdaj oblikuje pravno 
orodje, ki bo preprečevalo nasilje nad 
ženskami in nasilje v družini in se borilo 
proti njima.

Kaj pa položaj v vaši državi? Skupaj z 
učenci poskusite narisati časovni trak, ki 
bo pokazal najpomembnejše spremem-
be za ženske v 20. stoletju in naprej. 

Na primer: ali imajo ženske pravico do 
ločitve? Če jo imajo, kdaj so jo dobile? 

Kdaj je vaša država ratificirala CEDAW? 

Ali obstajajo kakšni zakoni o deležu žen-
sk v vladi ali pri delu?  

NASILJE V DRUŽINI:  
NIKOLI OK

Če se boste s svojimi učenci pogovarja-
li o nasilju v družini, je treba poudariti, 
da žrtev nasilja v družini ni nikoli »kriva« 
in da tako nasilje ni nikoli sprejemljivo. 
Nasilje v družini se pojavlja v številnih 
oblikah, kar pomeni, da ne gre vedno za 
telesno zlorabo. Če se vam zdi primer-
no, da s svojimi učenci govorite o tem 
problemu, je priporočljivo, da se oglasite 
pri svetovalcu v vaši izobraževalni usta-
novi in se poučite, kakšna pomoč je na 
voljo v vašem okolju, če bi kateri od vaših 
učencev potreboval nasvet. Naj učenci 
dobijo te informacije, ko se pogovarjate 
o tej temi.  

»Kajti tisti, ki si bodo zatiskali oči pred rasizmom, bodo postali orodje v rokah 
predsodkov in nasilja, in takrat bo trpela celotna družba.«

UKREPAJTE! SODELUJTE V  

KAMPANJAH SVETA EVROPE 

DELOVNI LIST

*Odgovor na drugi strani

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL?  
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DOSTA!

BOJ PROTI PREDSODKOM  
DO ROMOV

Romi so kot manjšinsko ljudstvo zaščiteni. 
Skupna kampanja Sveta Evrope in Evrop-
ske unije »Dosta!« je namenjena razširja-
nju tega sporočila. Izobraževalni paket »Vsi 
drugačni, vsi enakopravni« je imenitno iz-
hodišče za pogovor z učenci o ljudeh raz-
ličnih etničnih pripadnosti, ki živijo skupaj. 
Prenesete ga lahko od tukaj:

 eycb.coe.int/edupack/  

NI NAPRODAJ! USTAVIMO 

TRGOVINO Z LJUDMI

Ko govorite o problemu trgovine z ljudmi, 
ne pozabite, da cilj trgovine z ljudmi veliko-
krat spolno izkoriščanje, zato se glede na 
starost in zrelost skupine najprej odločite, 
ali je to v pogovoru primerno omeniti. 

Pogovor o tej temi lahko začnete z vpra-
šanjem, ali so učenci že slišali za trgovino 
z ljudmi. Ali vedo, da je letno preproda-
nih približno 1,2 milijona otrok? Ali jih ta 
številka kaj preseneča? Kako se ljudje, ki 
jih kupijo ali prodajo, znajdejo v takšnem 
položaju? 

Ko boste o trgovini z ljudmi, morda od lo-
kalne organizacije, izvedeli kaj več, lahko 
skupaj napišete pismo svojemu poslancu/
svoji poslanki v parlamentu in ga/jo prosi-
te, naj podpre boj proti temu zločinu.  

 www.coe.int/trafficking

 www.coe.int/HumanTrafficking

»EVROPSKI DAN PROTI 
SMRTNI KAZNI« 

To temo lahko uporabite kot priložnost za 
začetek debate. Razdelite skupino v dva 

dela, vendar ne glede na njihova dejan-
ska mnenja o tej temi. Prosite jih, naj se 
domislijo čim več razlogov, zakaj bi morala 
biti biti smrtna kazen v veljavi oziroma ne 
bi smela biti, odvisno pač od tega, katero 
stran zastopajo. Uprizorite mini debato, v 
kateri naj učenci izmenično predstavljajo 
stališča. Potem skupaj premislite, ali so po-
samezne točke zares upoštevanja vredne, 
če pomislimo, da ima vsakdo pravico do 
življenja – in te pravice ni mogoče odvzeti 
nikomur. 

Za nadaljevanje debate pomislite, katere 
alternative smrtni kazni so na voljo in kako 
bi kot zgled vplivale na družbo. 

 www.coe.int/notodeathpenalty

SPREGOVORI PROTI 
DISKRIMINACIJI 

So vaši učenci kdaj sanjali o delu v medi-
jih? 

Bi bili morda športni novinarji na nogome-
tnih tekmah ali vodili televizijski dnevnik? 

Ali mislijo, da je do službe v medijih tež-
ko priti, ali pa, da je to težko za nekoga 
iz njihovega okolja in z njihovo kulturno 
identiteto? 

Morda so učenci opazili kakšno presene-
tljivo poročanje, ki je diskriminatorno do 
posameznih manjšinskih skupin.

Spletna stran kampanje bo vključevala 
središče za gradiva, od koder boste lahko 
prenesli letake, brošure in plakate, ali si 
celo ogledali posamezne webcaste.

Če vam je do tega, da bi vaši učenci o svo-
jih pravicah izvedeli še več, se lahko naro-
čite na glasilo kampanje. Vaše sodelovanje 
pri tej kampanji šteje.   

 www.coe.int/antidiscrimination

GRADIMO EVROPO  
ZA OTROKE IN Z NJIMI

To je program, ki podpira pravice otrok 
in zaščito otrok pred nasiljem. Telesno ka-
znovanje je najbolj razširjena oblika na-
silja nad otroki in je kršitev pravic otroka 
kot človeškega bitja. Svet Evrope si s po-
močjo svoje kampanje »Dvigni svojo roko 
proti telesnemu kaznovanju« prizadeva za 
spodbujanje nenasilnega starševstva v vseh 
svojih 47 državah članicah. 

Koliko držav je odpravilo telesno kaznova-
nje? 

Kaj pa vaša država?

 www.coe.int/children/

  www.coe.int/t/dg3/corporalpunis-
hment/presentation_EN.asp?

UKREPAJTE! SODELUJTE V  

KAMPANJAH SVETA EVROPE 

DELOVNI LIST

Gro Harlem Brundtland: odlomek govora Gro Harlem Brundtland, predsednice norveške vlade v Parlamentarni 
skupščini Sveta Evrope, 4. februarja 1993, izdanega v »Voices of Europe«, Council of Europe Publishing

VIRI

*

 www.eycb.coe.int/edupack/   www.coe.int/antidiscrimination  

  www.coe.int/HumanTrafficking  www.coe.int/children

 www.coe.int/notodeathpenalty   www.coe.int/t/dg3/corporalpunishment/presentation_EN.asp?  
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Da bi dosegel svoje cilje, Svet Evrope 
sodeluje z drugimi organizacijami, celo 
z organizacijami zunaj Evrope, še pose-
bej pri temah, ki zadevajo CLOVEKOVE 

PRAVICE 1 , DEMOKRACIJO 2  in VLA-

DAVINO PRAVA 3 .

EVROPSKE ORGANIZACIJE IN 
ORGANI: KAJ JE KAJ?

Veliko ljudi Svet Evrope zamenjuje z Evrop-
sko unijo (EU)! To je razumljivo, saj upora-
bljata iste simbole, vendar sta v resnici dve 
povsem različni in ločeni instituciji. 

Svet Evrope ima 47 držav 
članic in deluje na področju 

promoviranja in ohranjanja demokracije, 
človekovih pravic in vladavine prava za 
svojih 800 milijonov državljanov.

 www.coe.int

Evropska unija (EU) pa ima 
27 držav članic in je edinstve-

no ekonomsko in politično partnerstvo 
med državami članicami, ki skupaj delu-
jejo, da bi zgradile bogatejšo in varnejšo 
Evropo za njenih 495 milijonov državlja-
nov.  

 www.europa.eu

Evropski uniji se ni pridružila še nobena 
država, ki ne bi bila prej članica Sveta 
Evrope.

SVET EVROPE IN EVROPSKA 
UNIJA:

loceni instituciji z istimi 
simboli! 

Eden od glavnih razlogov, zakaj ljudje 
zamenjujejo ti dve ustanovi, je, da ima-
ta iste simbole. Podobo danes zdaj tako 
domače evropske zastave je sprejela Par-
lamentarna skupščina Sveta Evrope leta 
1955. Evropska unija jo je sprejela šele 
leta 1986. Na zastavi je 12 zvezd, kajti 

to število predstavlja simbol popolnosti in 
enotnosti. Krog predstavlja zvezo evrop-
skih narodov. 

»Enako velja za evropsko himno – Odo 
radosti iz Beethovnove 9. simfonije –, 
ki jo je Svet Evrope kot evropsko himno 
sprejel leta 1971, Evropska unija pa leta 
1985. Priredbo je naredil znameniti diri-
gent Herbert von Karajan, ki je vodil or-
kester Berlinske filharmonije ob prvi javni 
predstavitvi himne in tudi na uradnem 
posnetku«.

S KOM SVET EVROPE ŠE 
SODELUJE? 

Svet Evrope sodeluje tudi s celo vrsto 
mednarodnih organizacij, še posebej: 

z Organizacijo za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE), in sicer 
pri vprašanjih, kakor so boj proti teroriz-
mu, zaščita nacionalnih manjšin in boj 
proti trgovini z ljudmi;

 www.osce.org

z Združenimi narodi, pri celi 
vrsti vprašanj, vključno s pro-

mocijo in zaščito otrokovih pravic, pre-
prečevanjem nasilja nad ženskami in 
preprečevanjem mučenja; 

 www.un.org

s petimi državami opazovalkami pri 
Svetu Evrope (Japonska, Kanada, Mehi-
ka, Sveti sedež in Združene države Ame-
rike), kar ponuja edinstveno priložnost za 
razširitev dometa dejavnosti na številnih 
ključnih področjih – torej lahko sami vidi-
te, da je v resnici mednarodni igralec!  

»Prepričani smo, da je tisto, kar potrebu-
jejo, ena Evropa, mirna in demokratična 
... ki ponuja svojo roko preostanku sve-
ta.«

Mihail Gorbačhev 

->

RAZUMETI SVET EVROPE  

IN DRUGE INSTITUCIJE 
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PAZITE NA RAZLIKO

Različna telesa imajo zelo podobna ime-
na, kar povzroča še večjo zmedo! 

Svet Evrope: Mednarodna or-
ganizacija s sedežem v Strasbo-

urgu, ki jo sestavlja 47 demokratičnih 
evropskih držav.

Svet Evropske unije (EU): Svet 
Evropske unije je glavno odloče-

valno telo EU. V njem se redno sestajajo 
ministri držav članic.

Evropska komisija (EU): Izvr-
šna veja Evropske unije s sede-

žem v Bruslju, ki skrbi za ustrezno izvedbo 
pogodb EU in odločitev institucij. Opra-
vlja veliko vsakodnevnega dela v Evropski 
uniji.

Parlamentarna skupščina 
Sveta Evrope: V njej 318 pred-

stavnikov Sveta Evrope (in enako število 
njihovih namestnikov) razpravlja o po-
membnih vprašanjih in pripravlja priporo-
čila za države članice. Predstavnike ime-
nujejo nacionalni parlamenti držav 
članic.

Evropski parlament (EU): Par-
lamentarno telo Evropske unije, 

sestavljeno iz 785 poslancev (MEPs) iz 27 
držav Evropske unije, ki so izvoljeni na 
SPLOŠNIH PARLAMENTARNIH VOLI-
TVAH.

Evropsko sodišče za človekove pravice 
s sedežem v Strasbourgu je stalno sodno 
telo Sveta Evrope, odgovorno za spošto-
vanje Evropske konvencije o človekovih 
pravicah. 

Sodišče evropskih skupnosti s sedežem 
v Luksemburgu skrbi, da se pri interpre-
taciji in uporabi pogodb Evropske Unije 
upošteva tudi njeno pravo. 

Mednarodno sodišče (ZN): 
Sodno telo Združenih narodov s 

sedežem v Haagu (Nizozemska).

Evropska konvencija o člove-
kovih pravicah: Pogodba, s ka-

tero so se države članice Sveta Evrope 
zavezale k spoštovanju temeljnih pravic in 
svoboščin.

Splošna deklaracija o člove-
kovih pravicah (ZN): Besedilo, 

ki so ga leta 1948 sprejeli Združeni naro-
di, da bi okrepili zaščito človekovih pravic 
na mednarodni ravni.  

Listina temeljnih pravic (EU): 
Besedilo Evropske unije o člove-

kovih pravicah in temeljnih svoboščinah, 
sprejeto leta 2000.

Agencija EU za temeljne pra-
vice (FRA): agencija Evropske 

unije s sedežem na Dunaju, ustanovljena 
leta 2007. 

RAZUMETI SVET EVROPE  

IN DRUGE INSTITUCIJE   

OGLEJTE SI SPLETNE STRANI IN ODKRIJTE VEC! 

1  CLOVEKOVE PRAVICE opisuje-
jo tisto,  kar bi moral imeti vsak iz-
med nas, da bi lahko živel dostojno 
življenje; to so na primer pravica 
do življenja, pravica do poštenega 
sojenja, pravica ne biti podvržen 
mučenju. To so pravice vsakega 
prebivalca planeta, ne glede na 
spol, raso, vero ali kulturno iden-
titeto. 

 2  Da bi lahko obstajala DEMOKRA-

CIJA, morajo imeti vsi člani družbe 
enak dostop do moči, prav tako pa 
morajo biti spoštovane človeko-
ve pravice vsakogar. Zato so tako 
pomembne svobodne in poštene 
volitve, pa tudi zaščita človekovih 
pravic vsakega posameznika.  

 3  Preprosto povedano, VLADAVI-

NA PRAVA pomeni, da ni nihče 
nad zakonom in da je zakon za vse 
enak. Nanaša se na načelo ločitve 
oblasti, na obstoj učinkovitega in 
neodvisnega sodstva in dostop do 
njega, pravne varnosti v nasprotju 
s samovoljo, na enakost pred za-
konom v nasprotju z diskriminaci-
jo, pravico do pravičnega sojenja, 
vključno z učinkovitim izvajanjem 
odločitev sodišča, v nasprotju z 
odločitvami, ki ostajajo zgolj na 
papirju. 

4  SPLOŠNA VOLILNA PRAVICA 
daje volilno pravico vsem odraslim 
državljanom, ne glede na njihovo 
raso, spol, prepričanje, inteligen-
co, ekonomski ali socialni položaj.  
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 www.coe.int – Council of Europe 

 www.coe.si – Svet Evrope

 www.europa.eu – European Union (EU)

 www.osce.org – Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

 www.un.org – United Nations (UN)
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Pomembno je, da razumemo različne 
institucije v Evropi in drugod po svetu, 
saj v naših življenjih igrajo veliko vlogo, 
četudi se tega morda ne zavedamo. 

Katere druge organizacije v Evropi po-
znajo učenci (na primer Evropsko unijo 
(glej list 10), Organizacijo za varnost in 
sodelovanje v Evropi (OVSE) in Združe-
ne Narode (ZN))? Uporabite različne 
barve in jih označite na zemljevidu. Pri-
merjajte njihovo članstvo in cilje.

Koliko držav članic Sveta Evrope lahko 
imenujejo vaši učenci, ne da bi pogle-
dali na seznam? Jih lahko najdejo na 
zemljevidu? Če poznajo njihova glavna 
mesta, dobijo dodatne točke! 

Pri katerih drugih vprašanjih Svet Evrope 
sodeluje z drugimi organizacijami? 

SVET EVROPE IN DRUGE 
ORGANIZACIJE –

DELUJEMO SKUPAJ, DA BI 
SPREMENILI SVET!

Tako kot Svet Evrope tudi Združeni na-
rodi (ZN) delujejo na področju zaščite 
človekovih pravic. 

Kaj drugačnega prinese organizacija, ki 
deluje pretežno na evropski ravni, kakor 
to počne Svet Evrope? Kako se ti dve 
organizaciji razlikujeta?   

Kako Svet Evrope in ZN ščitijo pravice 
otrok? Navedite nekaj konkretnih pri-
merov.

Razdelite učence v šest skupin, po eno 
skupino za vsako celino, in jim naročite, 
naj se poučijo o vsakdanjem življenju in 
pomembnih vprašanjih za mlade v raz-
ličnih državah.

Naročite učencem, naj organizirajo 
konferenco o določeni temi, o kateri 

menijo, da je pomembna za vse Evro-
pejce. Razdelite učence v skupine in naj 
branijo izbrano temo.

NAJDI RAZLIKO!

Ali vaši učenci poznajo razliko med temi 
evropskimi organizacijami? 

 
SVET EVROPE 

Mednarodna organizacija s 
sedežem v Strasbourgu, sestavljena iz 
47 demokratičnih evropskih držav.

in

SVET EVROPSKE UNI-
JE

Svet je najvišje odločevalno telo Evrop-
ske unije. V njem se redno sestajajo mi-
nistri 27 držav članic. 

PARLAMENTARNA 
SKUPŠCINA

Posvetovalno telo Sveta Evrope, sesta-
vljeno iz 318 predstavnikov (in enakega 
števila namestnikov), ki jih imenujejo 
nacionalni parlamenti držav članic.  

in

EVROPSKI PARLAMENT

Parlamentarno telo Evropske 
unije, ki je sestavljeno iz 785 poslan-
cev (MEPs) iz 27 držav, ki so izvoljeni na 
splošnih volitvah. 

»Prepričani smo, da je tisto, kar potrebujejo, ena Evropa, mirna in demokratična ... 
ki ponuja svojo roko preostanku sveta.«

RAZUMETI SVET EVROPE  

IN DRUGE INSTITUCIJE     

DELOVNA POLA

*Odgovor na drugi strani

KDO JE  IZREKEL  TO  M ISEL?  
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DELOVNA POLA

Mihail Gorbacov: Odlomek govora Mihaila Gorbačova v Svetu Evrope 6. julija 1989, izdanega v »The challenges of a 
Greater Europe“ (Izzivi Velike Evrope). Council of Europe Publishing, La Nuée Bleue, Strasbourg, 1996

ODKRIJTE VEC!

*

 www.coe.int  europa.eu  www.osce.org  www.un.org

47 CLANIC SVETA EVROPE

Katerim drugim organizacijam še pripadajo?

* 
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OPAZOVALKE: Kanada, Sveti sedež, Japonska, Mehika in ZDA

DRŽAVA KANDIDATKA: Belorusija (12. 03. 1993)

COE MEMBER STATES EU OSCE UN

 Albanija ¬ ¬

 Andora ¬ ¬

 Armenija ¬ ¬

 Avstrija ¬ ¬ ¬
 Azerbajdžan ¬ ¬

 Belgija ¬ ¬ ¬
  Bosna  
in Hercegovina ¬ ¬

 Bolgarija ¬ ¬ ¬

 Ciper ¬ ¬ ¬

 Češka ¬ ¬ ¬

 Črna gora ¬ ¬

 Danska ¬ ¬ ¬

 Estonija ¬ ¬ ¬

 Finska ¬ ¬ ¬

 Francija ¬ ¬ ¬

 Gruzija ¬ ¬

 Grčija ¬ ¬ ¬

 Hrvaška ¬ ¬

 Islandija ¬ ¬

 Irska ¬ ¬ ¬

 Italija ¬ ¬ ¬

 Latvija ¬ ¬ ¬

 Lihtenštajn ¬ ¬

 Litva ¬ ¬ ¬

COE MEMBER STATES EU OSCE UN

 Luksemburg ¬ ¬ ¬
 Madžarska ¬ ¬ ¬

 »bivša jugoslovanska
      republika  
      Makedonija«

¬ ¬

 Malta ¬ ¬ ¬

 Moldavija ¬ ¬

 Monako ¬ ¬

 Nemčija ¬ ¬ ¬

 Nizozemska ¬ ¬ ¬

 Norveška ¬ ¬

 Poljska ¬ ¬ ¬

 Portugalska ¬ ¬ ¬

 Romunija ¬ ¬ ¬

 Ruska federacija ¬ ¬

 San Marino ¬ ¬

 Srbija ¬ ¬

 Slovaška ¬ ¬ ¬

 Slovenija ¬ ¬ ¬

 Španija ¬ ¬ ¬

 Švedska ¬ ¬ ¬

 Švica ¬ ¬

 Turčija ¬ ¬

 Ukrajina ¬ ¬
 Združeno kraljestvo ¬ ¬ ¬


