OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV 2018
“MED NAMI IN Z NAMI”

To leto beležimo že osemnajsti svetovni dan beguncev. Prosilci za mednarodno zaščito, osebe
s statusom mednarodne zaščite ter osebe z migrantsko izkušnjo v Republiki Sloveniji živijo
med nami in z nami ter se v družbo vključujejo na različnih pomembnih področjih kot so
družbeno-socialno, kulturno in izobraževalno področje ter področje trga dela.
Inštitut za afriške študije skupaj s partnerskima organizacijama, Društvom za razvoj in
povezovanje družbenih ved in kultur Odnos ter Javnim zavodom Cene Štupar – Centrom za
izobraževanje Ljubljana, ob obeležitvi Svetovnega dneva beguncev že tretje leto zaporedoma
organizira niz dogodkov v sklopu projekta »Med nami in z nami«, financiranega s strani
Urada za oskrbo in integracijo migrantov in Sklada EU za azil, migracije in vključevanje.
Namen projekta je ozaveščanje slovenske širše javnosti o položaju oseb z begunsko in
migrantsko izkušnjo v slovenski družbi, o skupnih izzivih vključevanja in integracije v
lokalnem, državnem in mednarodnem kontekstu, o dobrih praksah, izkoriščanju priložnosti, ki
jih prinašajo migranti, ter o poteh do solidarnega in kvalitetnega sobivanja.
V preteklih dveh letih je bilo uspešno organiziranih dvanajst posvetov širom Slovenije, Tek
solidarnosti in vključevanja ter dva osrednja dogodka v srcu Ljubljane. Letos je po vsej
Sloveniji organiziranih osem posvetov, ki zopet združujejo pomembne vladne, nevladne,
lokalne in državne deležnike, se osredotočajo na izzive, potrebe in dobre prakse deležnikov in
prebivalcev občin pri vključevanju oseb z begunsko in migrantsko izkušnjo na lokalni ravni na
področjih šolstva, trga dela, zdravstva, nastanitve in bivanja, ter na kulturno-socialnem
področju.
V štirinajstih različnih mestih – Črnomlju, Novi Gorici, Gornji Radgoni, Kranju, Velenju,
Kopru, Novem mestu, Postojni, Trbovljah, Metliki, Brežicah, Ilirski Bistrici, Mariboru in
Ljubljani – pa se je letos na ogled širši javnosti postavila tudi razstava likovnih del natečaja
»Med nami in z nami«, ki so jih ustvarili osnovnošolci po njihovem neposrednem srečanju in
pogovoru z osebami z begunsko izkušnjo in ki odpira pogled otrok in mladine na pomembnost
vključevanja, stika in razumevanja teh oseb.
Osrednji dogodek obeležitve Svetovnega dneva beguncev 2018 bo letos potekal 20. 6. 2018
na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem. Že tretje leto zapored bo
prireditev ustvarila prostor za srečanja in soustvarjanja vključujoče družbe, prostor za izražanje
talentov prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito ter begunk in beguncev, ki se vključujejo
v lokalno okolje, prostor za njihovo predstavitev in nastop, ter prostor različnim zanimivim
kulturnim, umetniškim in športnim aktivnostim. Med drugimi se bodo na prireditvi predstavili
in izrazili posameznice in posamezniki ter skupine preko govorjene in pete besede, avtorske
poezije, glasbe, plesa, kulinarike, lastnoročnih izdelkov ter vodenja in izvajanja delavnic in
aktivnosti.

OSREDNJA PRIREDITEV OB OBELEŽITVI
SVETOVNEGA DNEVA BEGUNCEV 2018

“MED NAMI IN Z NAMI”
Letos že osemnajstič obeležujemo Svetovni dan
beguncev.
Na ta dan bomo na prireditvi ob obeležitvi ustvarili prostor za srečanja in
soustvarjanje vključujoče družbe, prostor za izražanje talentov prosilk in prosilcev
za mednarodno zaščito ter begunk in beguncev, ki se vključujejo v lokalno okolje,
ter prostor različnim zanimivim kulturnim, umetniškim in športnim aktivnostim.
Inštitut za afriške študije – IAŠ,
Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur Odnos in
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
vas vabimo, da se nam pridružite

20. junija 2018
na muzejski ploščadi
Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani.
13.00 – 14.00
•
•

pozdravni nagovori,
uradni kulturni program z govorjeno in peto besedo ter
glasbo.

•

predstavitve del in dejavnosti prosilk in prosilcev za
mednarodno zaščito, begunk in beguncev ter oseb z
migrantsko izkušnjo,
ročni izdelki žensk,
podelitev nagrade za najboljše delo razstave “Med nami in
z nami”,
kreativne delavnice,
športne aktivnosti.

14.00– 18.00

•
•
•
•

VABLJENI!

