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Kompetence za globalno 
državljanstvo

Smernice za skavtske trenerje globalnega 
učenja pri delu s skavtskimi voditelji

Skavtinje in skavti v vlogi globalnih državljanov osveščajo in pripravljajo mlajše 
generacije za učinkovito delovanje, usmerjeno v izkoreninjenje revščine, boj proti 
socialni nepravičnosti in neenakosti ter promocijo trajnostnega načina življenja.  

V ta namen smo pripravili opis ključnih kompetenc, ki jih bodo mladi potrebovali 
za soočenje z naštetimi izzivi.

Opredelili smo najpomembnejše vrednote in stališča, področja znanja in 
razumevanja ter veščine, za katere verjamemo, da jih skavtinje in skavti 

potrebujejo za aktivno delovanje in sooblikovanje trajnostnega in pravičnega 
sveta. Naštete kompetence predstavljajo tudi našo skupno predstavo  

o globalnem državljanstvu ter so osnova izobraževanj, gradiv in prizadevanj  
v okviru projekta Skavtinje in skavti razmišljamo globalno!.  

Kompetence za globalno državljanstvo bodo skavtskim trenerjem pomagale 
pri oblikovanju izobraževanj, drugih aktivnosti in gradiv o globalnem učenju 

za skavtske skupine. Prav tako so lahko v pomoč skavtskim voditeljem pri 
poglobljenih usposabljanjih o globalnem učenju, pa tudi ostalim skavtinjam  

in skavtom, ki bi posamezne kompetence želeli razviti.



2. Zavzemanje za socialno 
pravičnost in enakost
Skavtinje in skavti se zavedajo nepravičnosti in neenakosti, prisotnih 
v vedenjskih vzorcih in v sistemu. Slednji vključuje neenakomerno 
razporeditev in dostop do moči, bogastva in naravnih virov med državami 
ter znotraj njih. Skavtinje in skavti morajo poznati vzroke za neenakost in 
razmišljati o tem, kako so pretekli dogodki vplivali na sedanje lokalne in 
globalne probleme. Zavedati se morajo vpliva neenakosti na dostojanstvo 
in kakovost življenja ljudi ter na zdravje planeta.

1. Razumevanje globalne 
povezanosti in soodvisnosti
Skavtinje in skavti so zmožni prepoznati medsebojno povezanost 
in soodvisnost ljudi, krajev, gospodarstev in okolij. Razumejo, da 
soodvisnost vpliva na odnose tako na lokalni kot tudi na globalni 
ravni, da jo je izoblikovala zgodovina ter da bo oblikovala prihodnost. 
Zavedajo se, da vsakdanje odločitve in dejanja namerno ali 
nenamerno vplivajo na življenja vseh ljudi in okolje, tako na lokalni 
kot na globalni ravni.

3. Trajnosten način življenja

4. Spoštovanje raznolikosti in identitete

Skavtinje in skavti razumejo, kako načini delitve in izkoriščanja 
zemeljskih virov vplivajo na zdravje planeta in vseh ljudi, ne le 
v sedanjosti temveč tudi kakšen vpliv bodo imeli v prihodnosti. 
Prepoznajo neenakost v ekološkem odtisu med različnimi deli sveta. 
Razumejo, da mora naš odnos do zemlje temeljiti na spoštovanju 
omejitev končnih virov in človekovih pravic za vse ljudi. Zato se 
aktivno zavzemajo za trajnosten način življenja, ki ohranja zdravje 
planeta za prihodnje rodove.

Skavtinje in skavti razumejo, da imamo vsi ljudje enake osnovne potrebe, 
obstajajo pa različni načini, kako jih zadovoljujemo. Zavedajo se, da 
razlike v spolu, kulturi, družbenem razredu, narodnosti, verski in etnični 
pripadnosti, spolni usmerjenosti, jeziku ter socialnem statusu pomembno 
vplivajo na oblikovanje naše identitete. Odprti so do konstruktivnega 
sodelovanja z drugače mislečimi ter pripadniki drugih kultur in razumejo, 
da na ta način krepijo naš kolektivni odgovor na izzive tega kompleksnega 
sveta. Aktivno ukrepajo proti vsaki obliki diskriminacije. 



5. Reševanje sporov  
in sodelovanje

*7. Odzivanje v vlogi aktivnih 
globalnih državljanov

*Kompetenci, ki se nanašata na več področij hkrati

Skavtinje in skavti razumejo, da obstajajo spori oz. konflikti na 
različnih ravneh: mednarodni, krajevni, skupnostni, medosebni  
in osebni. Zavedajo se, da bo vedno obstajala potreba po razvijanju 
pravil, zakonov, običajev in sistemov, ki jih bodo ljudje sprejeli 
kot razumne in pravične. V vlogi posameznikov, kot tudi v vlogi 
skavtskih voditeljev, raziskujejo različne načine za reševanje sporov 
na vključujoč način. Zavedajo se, da je konflikt naravni pojav, ki lahko 
pomeni priložnost za pozitivne spremembe.

Skavtinje in skavti se zavedajo lastne vloge v svetu in svoje 
sposobnosti, da prispevajo k pozitivnim spremembam, ter sodelujejo 
z drugimi pri oblikovanju bolj pravičnega in trajnostnega sveta. 
Odločitve sprejemajo na podlagi preverjenih informacij in se 
zavedajo posledic, ki jih bodo imele njihove odločitve na druge 
ljudi in na planet. V skupnosti sodelujejo na več ravneh, od lokalne 
do globalne. Aktivno podpirajo odgovorno odločanje mladih, jih 
spodbujajo k odkrivanju različnih možnosti ter jim pomagajo razvijati 
veščine in samozavest, ki jih bodo potrebovali pri uveljavljanju 
lastnih odločitev v življenju.

*6. Kritično in ustvarjalno mišljenje 
Skavtinje in skavti se zavedajo, da posameznikov pogled na svet 
oblikujejo različni vplivi - politični, družbeni, kulturni, ekonomski 
in okoljski. Raziskujejo različne poglede in njihove pomene, hkrati 
pa posvečajo pozornost glasovom tistih, ki so v družbi neslišni ali 
imajo nasprotno mnenje od večine. Zavedajo se, da je vsak pogled 
nepopoln, in so pripravljeni brez zadržkov preveriti svoja stališča. 
Odprti so za nove ideje in pristope ter razumejo kako pomembno  
je aktivno prispevati in ustvarjati alternativno ter boljšo prihodnost 
za vse ljudi.



Odnos
= katere so moje 
vrednote in moja 
motivacija

Veščine 
= kaj lahko naredim / 
česa sem zmožen

Znanje
= o čem lahko berem

Prevzemanje odgovornosti za 
lastna dejanja in pripravljenost 
spreminjati svet na bolje

Podpiranje pozitivnih dejanj 
drugih

Zavzemanje za vključenost  
in sodelovanje

Spoštovati in spodbujati 
zagotavljanje človekovih 
pravic za vse ljudi

Prizadevanje za razumevanje 
medsebojne povezanosti in 
soodvisnosti sveta

Kritično mišljenje

Povezovanje vzrokom in posledic

Soočanje s kompleksnostjo  
in negotovostjo

Sprejemanje informiranih in 
ozaveščenih odločitev v vlogi 
globalnih državljanov

Soodvisnost v trgovini, 
tehnologiji, ekonomiji, migracijah 
in političnih sistemih

Odnos med potrošnikom 
in proizvajalcem znotraj 
oskrbovalne verige (npr. hrana, 
oblačila, tehnologija itn.)

Izbira življenjskega sloga ter 
njegovega vpliva na okolje in ljudi

Učinek odločitev, sprejetih na 
državni in mednarodni ravni,  
na ljudi in okolje

Nepravična svetovna porazdelitev 
vzrokov in posledic podnebnih 
sprememb

Povezave med družbenimi pro-
blemi, kot so revščina, podnebne 
spremembe, migracije in spori

Zgodovinski vpliv kolonialne pre-
teklosti pri oblikovanju sedanjih 
razmerij moči in trgovanja

Medsebojna povezanost in  
soodvisnost skavtskih gibanj

1. Razumevanje globalne 
povezanosti in soodvisnosti
Skavtinje in skavti so zmožni prepoznati medsebojno povezanost 
in soodvisnost ljudi, krajev, gospodarstev in okolij. Razumejo, da 
soodvisnost vpliva na odnose tako na lokalni kot tudi na globalni 
ravni, da jo je izoblikovala zgodovina ter da bo oblikovala prihodnost. 
Zavedajo se, da vsakdanje odločitve in dejanja namerno ali 
nenamerno vplivajo na življenja vseh ljudi in okolje, tako na lokalni 
kot na globalni ravni.

Pregled odnosov, veščin in znanj za vsako kompetenco



Pregled odnosov, veščin in znanj za vsako kompetenco

2. Zavzemanje za socialno 
pravičnost in enakost

Odnos
= katere so moje 
vrednote in moja 
motivacija

Veščine 
= kaj lahko naredim / 
česa sem zmožen

Znanje
= o čem lahko berem

Skavtinje in skavti se zavedajo nepravičnosti in neenakosti, 
prisotnih v vedenjskih vzorcih in v sistemu. Slednji vključuje 
neenakomerno razporeditev in dostop do moči, bogastva in 
naravnih virov med državami ter znotraj njih. Skavtinje in skavti 
morajo poznati vzroke za neenakost in razmišljati o tem, kako so 
pretekli dogodki vplivali na sedanje lokalne in globalne probleme. 
Zavedati se morajo vpliva neenakosti na dostojanstvo in kakovost 
življenja ljudi ter na zdravje planeta.

Predanost socialni pravičnosti 
in enakosti

Spoštovati in spodbujati 
zagotavljanje človekovih 
pravic za vse ljudi

Solidarnost

Empatija

Samozavedanje in refleksija

Sodelovanje in reševanje sporov

Soočanje s kompleksnostjo  
in negotovostjo

Sprejemanje informiranih in 
ozaveščenih odločitev v vlogi 
globalnih državljanov

Mednarodna trgovina, 
nepravična trgovina

Revščina znotraj držav  
in med državami

Življenjske priložnosti

Neenakomerna porazdelitev 
moči

Različna razumevanja  
in teorije razvoja 

Različni pogledi na družbeno 
pravičnost in enakost

Neenakost pri dostopu  
do naravnih virov

Človekove pravice

Družbeno razumevanje spola 
in spolnih vlog



Odnos
= katere so moje 
vrednote in moja 
motivacija

Veščine 
= kaj lahko naredim / 
česa sem zmožen

Znanje
= o čem lahko berem

Prizadevanje  za odgovorno 
porabo naravnih virov

Upoštevanje potreb 
prihodnjih rodov

Zavzemanje za varstvo okolja 
in kakovost življenja na lokalni 
in globalni ravni

Upoštevanje soodvisnosti ljudi 
in planeta

Pripravljenost prevzeti 
odgovornost za spremembo 
lastnega življenjskega sloga

Ustvarjalno in v prihodnost 
usmerjeno razmišljanje

Samozavedanje in refleksija

Sodelovanje in reševanje sporov

Zmožnost soočanja s 
kompleksnostjo in negotovostjo

Sprejemanje informiranih in 
ozaveščenih odločitev v vlogi 
globalnih državljanov

Odgovorna potrošnja

Zavedanje o porabi vode in 
energije

Ekološki odtis, ogljični odtis, 
vodni odtis

Proizvodnja hrane

Ekološke omejitve sveta

Alternativni ekonomski sistemi 
(npr. od-rast (ang. Degrowth))

Ravnanje z odpadki

Podnebne spremembe

Rast prebivalstva

Program Ciljev trajnostnega 
razvoja

3. Trajnosten način življenja
Skavtinje in skavti razumejo, kako načini delitve in izkoriščanja 
zemeljskih virov vplivajo na zdravje planeta in vseh ljudi, ne le 
v sedanjosti temveč tudi kakšen vpliv bodo imeli v prihodnosti. 
Prepoznajo neenakost v ekološkem odtisu med različnimi deli sveta. 
Razumejo, da mora naš odnos do zemlje temeljiti na spoštovanju 
omejitev končnih virov in človekovih pravic za vse ljudi. Zato se 
aktivno zavzemajo za trajnosten način življenja, ki ohranja zdravje 
planeta za prihodnje rodove.

Pregled odnosov, veščin in znanj za vsako kompetenco

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/


Odnos
= katere so moje 
vrednote in moja 
motivacija

Znanje
= o čem lahko berem

Veščine 
= kaj lahko naredim / 
česa sem zmožen

Ceniti raznolikost

Biti odprtega duha in 
spoštovati številne raznolike 
načine mišljenja, življenja in 
obnašanja

Spoštovati pravico vsakega 
posameznika do lastnega 
stališča

Spoštovati in spodbujati 
zagotavljanje človekovih 
pravic za vse ljudi

Vztrajno in aktivno 
nasprotovanje predsodkom in 
diskriminatornim pogledom 
ter praksam

Podobnosti in razlike

Spreminjajoče se / večplastne 
identitete; individualne in 
skupinske identitete

Prepoznavanje stereotipov, 
predsodkov in diskriminacije 
na podlagi verske pripadnosti, 
etnične pripadnosti, kulture, 
državljanstva, zdravja, starosti, 
spola in spolne usmerjenosti

Učinki stereotipov, predsodkov 
in diskriminacije ter kako se z 
njimi spopasti 

Vpliv jezika, vere in vrednot na 
oblikovanje kulturne identitete

Pomembnost raznolikosti znotraj 
kulture in okolja

Človekove pravice

Različni načini in oblike znanj  
in razumevanj

Prepoznavanje stereotipov in 
predsodkov ter soočanje  
z njimi

Zagotavljanje participatornega, 
vključujočega in varnega  
okolja za vse

Samozavedanje in refleksija

Sodelovanje in reševanje 
sporov

Sprejemanje informiranih in 
ozaveščenih odločitev v vlogi 
globalnih državljanov

4. Spoštovanje raznolikosti  
in identitete
Skavtinje in skavti razumejo, da imamo vsi ljudje enake osnovne 
potrebe, obstajajo pa različni načini, kako jih zadovoljujemo. 
Zavedajo se, da razlike v spolu, kulturi, družbenem razredu, 
narodnosti, verski in etnični pripadnosti, spolni usmerjenosti, jeziku 
ter socialnem statusu pomembno vplivajo na oblikovanje naše 
identitete. Odprti so do konstruktivnega sodelovanja z drugače 
mislečimi ter pripadniki drugih kultur in razumejo, da na ta način 
krepijo naš kolektivni odgovor na izzive tega kompleksnega sveta. 
Aktivno ukrepajo proti vsaki obliki diskriminacije. 

Pregled odnosov, veščin in znanj za vsako kompetenco



Odnos
= katere so moje 
vrednote in moja 
motivacija

Znanje
= o čem lahko berem

Veščine 
= kaj lahko naredim / 
česa sem zmožen

Razumeti in sprejeti konflikt 
kot priložnost za učenje drug 
od drugega

Dojeti, da konflikt lahko vodi 
k pozitivnemu preoblikovanju 
pogledov, medosebnih 
odnosov in družb  

Spoštovanje nasprotujočih si 
strani v konfliktu

Pripravljenost na vključujoč 
odnos do drugih med 
reševanjem spora

Vzroki in posledice sporov oz. 
konfliktov na vseh ravneh, 
npr. skupnostni spori, vojna, 
terorizem, nasilje v družini

Trgovina z orožjem

Strategije za upravljanje, 
razreševanje in preprečevanje 
sporov, npr. medvrstniška 
mediacija, reparacijsko pravo, 
nenasilna komunikacija, 
pogajanja, mediacija

Nenasilna protestna gibanja, 
npr. boj sufražetk, boj proti 
apartheidu, državljanska 
nepokorščina  

Ustvarjalni in pozitivni vidiki 
konflikta

Empatija

Sodelovanje in reševanje 
sporov

Zmožnost soočanja  
s kompleksnostjo  
in negotovostjo

Komunikacija

Mediacija

5. Reševanje sporov  
in sodelovanje
Skavtinje in skavti razumejo, da obstajajo spori oz. konflikti na 
različnih ravneh: mednarodni, krajevni, skupnostni, medosebni in 
osebni. Zavedajo se, da bo vedno obstajala potreba po razvijanju 
pravil, zakonov, običajev in sistemov, ki jih bodo ljudje sprejeli 
kot razumne in pravične. V vlogi posameznikov, kot tudi v vlogi 
skavtskih voditeljev, raziskujejo različne načine za reševanje sporov 
na vključujoč način. Zavedajo se, da je konflikt naravni pojav, ki lahko 
pomeni priložnost za pozitivne spremembe.

Pregled odnosov, veščin in znanj za vsako kompetenco



Odnos
= katere so moje 
vrednote in moja 
motivacija

Znanje
= o čem lahko berem

Veščine 
= kaj lahko naredim / 
česa sem zmožen

Pripravljenost spremeniti 
mnenje ali stališče

Razvijati samozavedanje 

Biti odprtega duha

Prizadevanje za razumevanje 
medsebojne povezanosti in 
soodvisnosti sveta 

Pripravljenost raziskati 
marginalizirane poglede

Različne smeri kritičnega 
razmišljanja

Prepoznavanje pomena vrednot 
in domnev

Različni načini za oblikovanje 
dojemanja sveta

Različni načini znanja in učenja  
o svetu

Razumevanje o tem kako moč 
vpliva na oblikovanje pogledov, 
izražanje mnenj, odločanje, 
vodenje in pridobivanje znanja

Teorije o mišljenju zunaj 
uveljavljenih okvirov

Oceniti vire informacij glede 
na pristranskost in stereotipe 
ter širino izraženih mnenj in 
pogledov

Razlikovati med dejstvi, 
mnenji in opazovanji

Raziskati raznolike poglede

Analizirati lastne in domneve 
drugih o ljudeh in tematikah

Metakognicija - refleksija  
o lastnih miselnih procesih

Zmožnost soočanja 
s kompleksnostjo in 
negotovostjo

Sodelovanje pri razvijanju 
novih ustvarjalnih rešitev  
za lokalne in globalne težave

*6. Kritično in ustvarjalno mišljenje 
Skavtinje in skavti se zavedajo, da posameznikov pogled na svet 
oblikujejo različni vplivi - politični, družbeni, kulturni, ekonomski 
in okoljski. Raziskujejo različne poglede in njihove pomene, hkrati 
pa posvečajo pozornost glasovom tistih, ki so v družbi neslišni ali 
imajo nasprotno mnenje od večine. Zavedajo se, da je vsak pogled 
nepopoln, in so pripravljeni brez zadržkov preveriti svoja stališča. 
Odprti so za nove ideje in pristope ter razumejo kako pomembno je 
aktivno prispevati in ustvarjati alternativno ter boljšo prihodnost  
za vse ljudi.

*Kompetenci, ki se nanašata na več področij hkrati

Pregled odnosov, veščin in znanj za vsako kompetenco



*7. Odzivanje v vlogi aktivnih 
globalnih državljanov
Skavtinje in skavti se zavedajo lastne vloge v svetu in svoje sposobnosti, 
da prispevajo k pozitivnim spremembam, ter sodelujejo z drugimi pri 
oblikovanju bolj pravičnega in trajnostnega sveta. Odločitve sprejemajo 
na podlagi preverjenih informacij in se zavedajo posledic, ki jih bodo 
imele njihove odločitve na druge ljudi in na planet. V skupnosti sodelujejo 
na več ravneh, od lokalne do globalne. Aktivno podpirajo odgovorno 
odločanje mladih, jih spodbujajo k odkrivanju različnih možnosti ter jim 
pomagajo razvijati veščine in samozavest, ki jih bodo potrebovali pri 
uveljavljanju lastnih odločitev v življenju.

Odnos
= katere so moje 
vrednote in moja 
motivacija

Znanje
= o čem lahko berem

Veščine 
= kaj lahko naredim / 
česa sem zmožen

Prednost participaciji in 
vključevanju 

Prepričanje, da ljudje 
lahko dosežemo pozitivne 
spremembe

Participatorni in vključujoči 
pristopi k vodenju

Različni načini sodelovanja in 
udejstvovanja v civilni družbi 
preko lokalnih, državnih in 
globalnih organizacij

Priložnosti za posameznike 
ali skupine, da so v skavtskih 
gibanjih udeleženi pri procesih 
odločanja na vseh ravneh, od 
lokalne do globalne

Priložnosti za aktivno delovanje, 
ki jih omogočajo lokalne, 
državne in globalne organizacije

Razvojno sodelovanje

Pravice in dolžnosti

Odgovorno potrošništvo

Samorefleksija in 
samovrednotenje 

Samozavest pri uporabi 
participatornih pristopov

Načrtovanje, organizacija, 
upravljanje in izvajanje 
aktivnosti v lokalni in globalni 
skupnosti

*Kompetenci, ki se nanašata na več področij hkrati

Pregled odnosov, veščin in znanj za vsako kompetenco
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Biti odprtega duha
Biti moramo odprtega duha in spoštovati številne in raznolike načine mišljenja, življenja in obnašanja. 
Dobro premisli preden koga obsodiš! Si pripravljen spremeniti svoja stališča in mnenja?

Empatija
Empatija je doživeto razumevanje položaja drugega z njegove perspektive. Postaviš se v čevlje drugega 
in poskušaš občutiti njegove občutke in potrebe. Način doživljanja sveta ni enak za vse ljudi, temveč je 
odvisen od posameznikove kulture, prepričanj in osebnosti. Empatija nam pomaga povezati se z drugimi 
ljudmi, tako na lokalni kot na globalni ravni, ter predstavlja pomemben vidik prepoznavanja različnih 
stališč in pogledov.

Informirana in ozaveščena dejanja globalnih državljanov
Bistvo globalnega državljanstva je predanost in pripravljenost prispevati k pozitivnim spremembam.  
Za to pa potrebujemo znanje, da bi sprejeli premišljene odločitve, močno željo po spremembah ter 
veščine, da bi k tem spremembam lahko prispevali in jih dosegli. Dejanja, ki vodijo k spremembam,  
so lahko povezana z našim načinom življenja ali z našim udejstvovanjem na področjih, za katera nam ni 
vseeno. Kako naša dejanja vplivajo na druge ljudi na lokalni in globalni ravni? Kako naša dejanja vplivajo 
na okolje?

Kritično razmišljanje
Je zmožnost jasnega in racionalnega razmišljanja o tem, kaj narediti oziroma kaj in komu verjeti. 
Vključuje tudi zmožnost refleksije in neodvisnega razmišljanja. Pri odkrivanju globalnih tem je ključno 
oceniti vire informacij, in sicer na osnovi njihove pristranskosti, stereotipov in širine pogledov. Tak pristop 
spodbuja kritičnost in prepoznavanje različnih pogledov na obravnavano tematiko.

Predanost participaciji in vključevanju
Vključujoče okolje je okolje, ki omogoča, da se sliši glas vsakega posameznika. Včasih namreč ljudje 
potrebujejo spodbudo in varno okolje, da se lahko svobodno izražajo.

Predanost socialni pravičnosti in enakosti
Socialna pravičnost pomeni, da vsakemu pripadajo enake ekonomske, politične in socialne pravice ter 
možnosti za njihovo uveljavljanje. Vključimo se lahko v katero izmed številnih kampanj in aktivnosti, ki 
pozivajo k socialni pravičnosti, enakosti in izkoreninjanju revščine.

Prepričanje, da ljudje lahko dosežemo pozitivne spremembe 
Bolj pravičen in trajnosten svet lahko dosežemo s skupnim prizadevanjem ljudi, ki so pripravljeni 
zagovarjati lastna prepričanja ter v skladu z njimi tudi delovati. Tudi majhni koraki vodijo k pozitivnim 
spremembam. Si pripravljen na akcijo in sodelovanje?

Razbijanje stereotipov in predsodkov
Stereotipi in predsodki prispevajo k ponavljanju nesporazumov in konfliktov ter stigmatizaciji določenih 
skupin ljudi. Razvijanje veščin in odločnost pri prepoznavanju ter razbijanju stereotipov je ključno za 
doseganje sprememb v odnosu do drugih ljudi. 
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Samozavedanje in refleksija
Naše kulturno ozadje oblikuje naš pogled na svet. Zavedanje o omejenosti takšnega pogleda pa nam 
lahko pomaga sprejemati poglede drugih ljudi. Vzpostavljanje distance in razmišljanje o naših vrednotah 
ter njihovem vplivu na naše odločitve in način življenja sta pomembna koraka k bolj premišljenemu 
delovanju. 

Skrb za okolje
Zavedati se moramo soodvisnosti med nami in Zemljo. Naš način življenja in nakupovalne navade imajo 
velik vpliv na druge in na okolje, tako lokalno kot globalno. Zato bomo morali morda spremeniti naše 
navade in o vplivu prekomerne potrošnje na okolje seznaniti tudi druge. To vključuje tudi bolj odgovorno 
porabo naravnih virov.

Sodelovanje in reševanje sporov
Nanaša se na to, kako delujemo v skupini, kako komuniciramo in sodelujemo z drugimi pri reševanju 
problemov ter doseganju ciljev. Če vseeno pride do konflikta, je treba uporabiti niz strategij in veščin za 
obvladanje situacije. Konflikt je lahko tudi katalizator za pozitivne spremembe.

Solidarnost
Pri solidarnosti gre bolj za kolektivno odgovornost kot za individualno. Solidarni smo, ko se postavimo 
in borimo za tiste, ki so zatirani in katerih glasovi v družbi niso slišani, ter izkazujemo podporo njihovim 
pogledom in vrednotam.

Spoštovanje ljudi in človekovih pravic
Človekove pravice so univerzalne in neodtujljive. Človekove pravice naj nam služijo kot vodilo pri 
vsakodnevnem stiku z drugimi. Gledano širše pa se zavzemajmo tudi za boj proti kakršnikoli obliki 
diskriminacije in kršenju človekovih pravic vseh ljudi. Pomembno je tudi prepoznati in predvideti potrebe 
in pravice prihodnjih generacij ter se zavedati vpliva našega življenjskega sloga na njihovo življenje.

Spoštovanje raznolikosti
Vsi smo enaki, a hkrati drugačni. Razlike ne smejo biti podlaga za diskriminacijo, temveč morajo biti 
zaželene, cenjene in spoštovane.

Ustvarjalno razmišljanje
Pomeni razmišljati izven ustaljenih miselnih okvirov. Vključuje t.i. možgansko nevihto (»brainstorming«), 
pogled na stvari z različnih perspektiv ali uporabo novega pristopa k obravnavanemu vprašanju 
oz. tematiki. Razmislimo tudi o tem, če lahko za pomoč pri preoblikovanju miselnih okvirov morda 
uporabimo podobe ali predmete.

Zmožnost soočanja s kompleksnostjo in negotovostjo
Življenje v 21. stoletju je lahko kompleksno in negotovo, zato je razvijanje veščin, kot sta vzdržljivost in 
sposobnost prilagajanja novim okoliščinam, izjemno pomembno za naše dobro počutje. Odprtost za 
alternativne poglede na prihodnost nam kot aktivnim državljanom lahko pomaga pri informiranem in 
odgovornem odločanju.
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