
V
ojna med Rusijo in Ukrajino 
trenutno zapolnjuje naše tele-
vizijske zaslone – in čeprav smo 

Slovenci dokaj oddaljeni od teh gro-
zot, nas podobe z zaslonov vznemirjajo. 
Čutimo, da je razdor vse globlji. Želimo 
si miru in stabilnosti.

Ljudje si pogosto za mir resno priza-
devamo šele, kadar pride do vojne ali kon-
flikta, pravi Steve Killelea, avtor knjige Mir 
v dobi kaosa (Peace in the age of Chaos) in 
ustanovitelj Inštituta za ekonomijo in mir: 
»Miru pogosto ne cenimo dovolj: pojmu-
jemo ga kot samoumevno ozadje, a če se 
poruši, smo se za njegovo ponovno vzpo-
stavitev pripravljeni vsemu odreči,« pravi.

Šibka točka v našem odnosu do miru 
je, da smo do tega pojava pogosto povr-

“ Danes je mir osnovni 
pogoj za preživetje družbe.

Steve Killelea, ustanovitelj Inštituta  
za ekonomijo in mir

Rasmus Romulus Palludan

GREMO V ŠOLO  ·  Otroci na poti v šolo v Vietnamu. Država si je po desetletjih krvoločne vojne opomogla.    
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Za boljši, bolj 
trajnosten in 
pravičnejši svet 

Co-funded by 
the European Union

N
avdih je dragocen del našega 
vsakdana. Spodbuja nas, da 
razmišljamo izven okvirjev in 

se zgledujemo po dobrih ljudeh, ki so 
s svojim delovanjem svet spremenili 
na bolje. Kot predsednik republike jih 
imam priložnost srečevati vsak dan in 
občudujem njihovo vztrajnost, strast 
in predanost svojemu poslanstvu. 
Med našimi ljudmi je mnogo takšnih. 
Smo rekorderji v izdelavi tandem-
ske sončne celice, prvi na svetu smo 
bili uspešni pri kirurški rekonstruk-
ciji nosu, ko otrok potrebuje zdravilo, 
zberemo rekordno vsoto denarja, ko 
zagori, pomagamo vsi … Ponosen sem, 
ko se lahko zahvalim takim ljudem, 
hvaležen, ker navdihujejo tudi mene. 
Zanje sem oblikoval posebno prizna-
nje, jabolko navdiha, saj sem želel tako 
prispevati, da bi vest o njihovih uspe-
hih dosegla čim več ljudi in navdihnila 
tudi njih – zlasti pa mlade, da bodo 
sledili svojim sanjam in bodo pri tem 
vztrajni in pogumni kot njihovi vzor-
niki in navdihovalci.

Sijajno je, da takšne ljudi in nji-
hove številne dobre prakse s področja 
trajnostnega razvoja z vsega sveta 
predstavljate tudi vi. Tako bo znanje 
krožilo in se krepilo, svet pa bo posta-
jal boljši, bolj trajnosten in pravičnejši.

Pričujoča izdaja je posvečena 16 
cilju trajnostnega razvoja: miru, pra-
vičnosti in močnim institucijam. 
Zavoljo naše skupne prihodnosti in 
prihodnosti naših otrok moramo okre-
piti našo zavezanost miroljubju, spo-
štovanju človekovega dostojanstva, 
svobodi, demokraciji, enakoprav-
nosti, načelom pravne države in spo-
štovanju človekovih pravic. To je tako 
zelo pomembno tudi v času vojne v 
Ukrajini, ki nas je opomnila, da mir ni 
samoumeven, in da si moramo zanj 
vsak dan in vsi skupaj prizadevati.

Spoštovani, želim vam prijetno 
branje in veliko navdiha za spremembe 
Slovenije ter sveta na bolje.

  Pogosto se šele ob izbruhu vojne zavemo, kako pomemben 
je mir. A prekinitev spopadov ne zadostuje za zagotovitev 
trajnega miru. Strokovnjaki s področja mirovništva začenjajo 
spoznavati, da je treba za mir trdo delati in si prizadevati za 
pravičnejši, bolj uravnotežen svet.

šni. Vse prepogosto v zgodovini člo-
veštva smo na mir gledali preprosto kot 
na odsotnost vojne. Sodobno preučevanje 
miru se je začelo v 60. in 70. letih pre-
teklega stoletja, vendar so se te raziskave 
povečini posvečale vojnam, pravi Steve 
Killelea: »Celo danes pogosto slišimo 
politike govoriti o miru dobesedno v tem 
smislu: kot o odsotnosti vojne. Vendar je 
mir veliko več kot to.«

Killelea kot metaforo uporablja medi-
cinsko znanost: danes lahko preživimo 

srčni zastoj, rak je marsikdaj ozdravljiv, 
a šele preučevanje zdravih ljudi nam 
je prineslo znanje o tem, kako se izogi-
bati boleznim (zdrava prehrana, telesna 
vadba, itd.).

»Naše analize razkrivajo, da se v raz-
merah, ki so potrebne za mir, ustvarijo 
tudi pogoji za marsikaj drugega, kar je 
pomembno: višji dohodek na prebivalca, 
boljšo skrb za okolje in bolj trajnostno 
usmerjen razvoj, bolj zdrave in srečnejše 
ljudi,« pravi Killelea.

»Razumevanje, kaj je potrebno za 
mir, in prizadevanje za njegovo ohra-
nitev sta danes pomembnejša kot kdaj-
koli. Človeštvu danes grozijo nevarnosti, 
ki so po svoji naravi globalne in se jim 
lahko zoperstavimo le s sodelovanjem. 
Te nevarnosti so globalno segrevanje, 
upadanje biotske raznovrstnosti, pande-
mije in pomanjkanje sladke vode. Danes 
je mir osnovni pogoj za preživetje naše 
družbe. V preteklosti je mir morda spadal 
na področje altruizma, v 21. stoletju pa je 
v interesu vseh.«

Še več novic
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Wangarĩ Muta Maathai je prva Kenijka, ki je pridobila 
naziv doktorice znanosti. Leta 1977 je ustanovila lokal-

no civilno gibanje proti uničevanju gozdov, ki je pozivalo 
ženske k sajenju dreves. Revni in ranljivi s sajenjem dreves naj-

laže poskrbijo za okolje in zase, saj so drevesa vir hrane in lesa 
za kurjavo, dajejo senco, preprečujejo erozijo tal in zadržujejo 

vodo. Maathai torej na sajenje dreves gleda širše, saj je zanjo 
to med drugim simbol demokracije, pravic žensk in 

solidarnosti.

Juan Manuel Santos je postal kolum- 
bijski predsednik leta 2010 in danes  
slovi po tem, da je  sklenil mir z upor-
niško skupino FARC. S tem je bila 
po 52 letih končana najdaljša drža-
vljanska vojna na svetu. Po vojni, 
v kateri je bilo izgubljenih 220.000 
življenj, nasilje v državi kljub zgo-
dovinskemu mirovnemu sporazu- 
mu še vedno ni povsem odpravlje-
no, saj v Kolumbiji še vedno delu-
jejo nekatere druge uporniške sku-
pine.

Ameriški podpredsednik Al Gore je leta 2007 prejel Nobelo-
vo nagrado za svoje »neutrudno prizadevanje,« da bi pod-
nebne spremembe uvrstili na politični dnevni red. Podneb-
ne spremembe, suše in poplave lahko povzročijo propad 
pridelka in zaostritev konfliktov ter prisilijo ljudi, da za-
pustijo svoje domove. Že daljnega leta 1992 je Gore svojo 
okoljsko ozaveščenost izkazal s knjigo Na poti k ravnoves-
ju: opredelitev novega skupnega cilja (Earth in the 
Balance: Forging a New Common Purpose). 
Pozneje je bil o njegovih prizadevanjih po-
snet dokumentarni film An Inconvenient 
Truth (Neprijetna resnica) (2006), ki je
opozoril na resnost 
podnebnih razmer –  
pripisal jim je tolik-
šen pomen, da so mu 
pozneje očitali pretira-
vanje.

Po razpadu Sovjetske zveze leta 1991 je Dmitrij Muratov sousta-
novil časopis Novaja gazeta, ki je postal vodilni časopis za demo-
kracijo in svobodo v Rusiji. Časopis je bil kritičen do korupcije, 
volilnih prevar in kršenja človekovih pravic. Šest novinarjev 

tega časopisa so umorili, ker so pisali kritične članke o vo-
jaških operacijah Rusije. Muratov je bil večkrat kritičen 
do ruske zasedbe polotoka Krima leta 2014.

Al Gore (2007)

Juan Manuel Santos (2016) 

Dmitrij Andrejevič Muratov (2021)

Wangarĩ Muta Maathai (2004)

Malala Youzafazai je pisala dnevnike v Pakistanu, ko so talibani leta 
2008 prevzeli nadzor nad državo. V svojih  dnevnikih  je bila kritična 

do vladavine talibanov. Opisovala je, kako so teroristične skupine po-
žigale šole za dekleta. S svojo kritičnostjo se je spravila v nevarnost 
in leta 2012 so jo na šolskem avtobusu ustrelili v glavo. Malala je pre-
živela in zdaj živi v izgnanstvu v Angliji. Pri 16 letih je imela govor 
v Združenih narodih, v katerem je poudarila pomen pravic deklet to 
izobraževanja. Čeprav se v Pakistanu vpisuje v šole vse več deklet, je 
ta država še vedno med najslabšimi, kar zadeva enakost spolov.

Malala Youzafazai (2014)

Borka za pravico deklet do izobrazbe

Dosegel je uvrstitev podnebne 
krize na politični dnevni red

Zaslužen je za 
konec najdaljše 
državljanske vojne 

Boril se je za svobodo 
izražanja in proti korupciji

Posadila je na milijone 
dreves za pravice žensk

1

Mir je več kot le odsotnost vojne. Različni načini boja 
petih dobitnikov Nobelove nagrade razkrivajo nekatere 
od številnih plati miru – ker so v družbah, ki se borijo 
za demokracijo, svobodo tiska, enakost, pravičnost in 
močne institucije, osnovni pogoji za mir veliko boljši. 

www.sloga-platform.org

Vodnik po človekovih pravicah je 
spletno orodje za pravno samopomoč, 
dostopno na naslovu clovekovepravice.si. 

Vodnik na enostaven način pojasnjuje 
temeljne pravice na različnih področ-
jih družbenega življenja. Ustvarjen je 
z namenom pomagati posameznikom 
razumeti svoje pravice in obveznosti ter 
razvijati sposobnosti za uveljavljanje člo-
vekovih pravic v konkretnih situacijah. 
To prispeva k preprečevanju kršitev člo-
vekovih pravic, spodbujanju enakosti in 
trajnostnega razvoja ter krepitvi sodelo-
vanja v demokratičnih procesih.

Izraz nezakoniti finančni tokovi se 
širše uporablja tudi za označevanje izgub-
ljenih prihodkov zaradi izogibanja zako-
nom oz. duhu, v katerem so bili zakoni 
sprejeti, kot npr. v primeru agresivnega 
davčnega načrtovanja. Ker je od davčne 
politike odvisno, kakšne javne storitve si 
lahko države privoščijo in koliko se vlaga 
v trajnostni razvoj, je nujno, da se v to 
pomembno družbeno temo vključuje tudi 
civilna družba. 

Inštitut Ekvilib se kot član mreže 
Global Alliance for Tax Justice (GATJ) 
s finančno podporo pretežno Evropske 

Vodnik je nastal v okviru evropske 
platforme nevladnih organizacij in javnih 
institucij. Projektni partner v Sloveniji je 
Mirovni inštitut. 

več: www.clovekovepravice.si

unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS 
od leta 2013 zavzema za izboljšanje pre-
glednosti globalnega finančnega sistema. 

Uspeh mreže GATJ in konzorcija pre-
iskovalnih novinarjev ICIJ pri vzpostav-
ljanju globalnih zavezništev za dosego 
tega cilja je bil v začetku leta 2022 prepoz-
nan z nominacijo za Nobelovo nagrado za 
mir. več: www.ekvilib.org

Zaživel je Vodnik po človekovih pravicah Ko se civilna družba poglobi v davke

http://www.clovekovepravice.si/
http://www.clovekovepravice.si
http://www.ekvilib.org


  Vse več držav spoznava, 
da smrtna kazen nima 
mesta v sodobni družbi

D
o leta 2021 je 108 držav povsem 
odpravilo smrtno kazen za vse 
vrste kaznivih dejanj, ugota-

vlja organizacija Amnesty International 
v svojem letnem poročilu. Če prištejemo 
še države, ki v zadnjih desetih letih niso 
izvršile smrtne kazni – in za katere lahko 
torej rečemo, da smrtne kazni ne izvr-
šujejo v praksi – je teh držav skupaj 144.

V 55 državah še vedno predpisu-
jejo smrtno kazen za običajna kazniva 
dejanja. »Kaže se jasen trend, da vse več 
držav opušča smrtno kazen,« pravi Nora 
Rahbek Kanafani, sociologinja in sveto-
valka za komunikacijo pri organizaciji 
Amnesty International.

»Čeprav se je število usmrtitev leta 
2021 povečalo, je bilo število usmrče-
nih oseb (579) še vedno majhno glede 
na pretekla leta – drugo najmanjše po 
letu 2010, odkar organizacija Amnesty 
International izvaja štetje,« pravi.

Smrtno kazen drugo leto zapored 
izvršujejo v 18 državah. To je najnižje 
število, odkar spremljamo stanje, pravi 
Kanafani: »Države spoznavajo, da smr-
tna kazen nima mesta v sodobni družbi. 
Poleg tega, da gre za kršitev najosnov-
nejše človekove pravice, namreč pravice 
do življenja, ni dokazov, da bi smrtna 
kazen učinkovala preventivno v smislu 
preprečevanja kaznivih dejanj.«

Države 
odpravljajo 
smrtno kazen

PRAVICA DO ŽIVLJENJA  ·  v 23 
zveznih državah v ZDA so smrtno  
kazen odpravili – tako kot v 80 državah 
po svetu · Fotografija: Maria Oswalt, Unsplash

Rasmus Romulus Palludan

www.sloga-platform.org

O miru tudi na delavnicah globalnega učenja

Mir in okolje neločljivo 
povezana

Podnebne spremembe so med dejav-
niki, ki najbolj ogrožajo mir in varnost 
v 21. stoletju. Čeprav morda niso vedno 
neposreden vzrok za konflikte, lahko 
pomnožijo in povečajo obstoječa tveganja 
za mir in razvoj. Zaradi posledic podneb-
nih sprememb je lahko oviran dostop do 
vode, hrane, zdravstvenih storitev in biva-
lišča. Zlasti v okoljih, ki jih prizadenejo 
konflikti, lahko ti vplivi povečajo gospo-
darsko, socialno ali politično negotovost. 

Mir je mogoče doseči le, če se sprejmejo 
konkretni ukrepi za boj proti podnebnim 
spremembam. Da bi bili načrti in strate-
gije za vzpostavljanje, ohranjanje ali izgra-
dnjo miru resnično trajnostni, morajo 
upoštevati vplive podnebnih sprememb.

Oktobra lani je Svet za človekove pra-
vice Združenih narodov naredil pomem-
ben korak v tej smeri. V resoluciji, ki jo je 
podprlo 78 držav, je pravica do čistega, 
zdravega in stabilnega okolja prvič pri-
znana kot človekova pravica. 

Slovenija je ena izmed držav, kjer 
imamo v ustavi zapisano pravico do zdra-
vega življenjskega okolja, ki jo je Ustavno 
sodišče že pred leti, čeprav je zapisana v 
poglavju o gospodarskih in socialnih raz-
merjih, priznalo kot človekovo pravico, ki 
jo varuje tudi Varuh človekovih pravic.

V boju proti korupciji je pomembno 
zagotavljati preglednost postopkov in 
vključenih akterjev. Medtem ko razkritja 
korupcije ali finančni škandali, predvsem 
na račun države in njenih prebivalcev, ne 
veljajo ravno za dobre novice, pa lahko 
njihove posledice uvrstimo med najboljše 
novice zadnjih let. 

Leta 2016 je odmevalo razkritje 
Panamskih dokumentov s podrobnostmi 
o skritih finančnih poslih javnih oseb, ki 
so se prek podjetij s sedežem v davčnih 
oazah izmikali plačilom davkov. 

Nenasilje se kaže skozi vrednote, kot 
so spoštovanje človekovih pravic, svo-
boda in zaupanje. Socialna pravičnost se 
uresničuje z načeli enakosti, odgovorno-
sti in solidarnosti. 

Globalno učenje deluje tako, da opol-
nomoči učeče se vseh starosti, da ta vpra-
šanja razumejo kot globalna in da posta-
nejo aktivni promotorji bolj miroljubnih, 
strpnih, vključujočih, varnejših in trajno-
stnih družb.

Temeljni vrednoti nenasilja in soci-
alne pravičnosti sta osrednjega pomena 

pri globalnem učenju in vzgoji za mir, 
ki ljudi spodbujata k pridobivanju zna-
nja, veščin in nazorov, s pomočjo kate-
rih si lahko pomagajo pri preprečeva-
nju in mirnem reševanju konfliktov ter 
ustvarjanju za mir ugodnih družbenih 
razmer.

Slovenske nevladne organizacije že 
več desetletij uspešno izvajajo delavnice 
globalnega učenja za različne starostne 
skupine in s tem prispevajo k miro-
ljubnejši družbi. 

več: www.globalno-ucenje.si

Foto: Canva

Vse strožja zakonodaja za preprečevanje 
korupcije in pranja denarja tudi v Sloveniji

Posledica razkritja je bilo sprejetje 
strožje zakonodaje na področju prepreče-
vanja korupcije in pranja denarja, za kar si 
je civilna družba prizadevala več let. Tako 
smo med drugim leta 2018 v Sloveniji 
dočakali objavo registra dejanskih lastni-
kov, ki naj bi javnosti omogočal struktu-
riran vpogled v resnične (fizične) lastnike 
podjetij in druge pravne strukture, ki 
poslujejo pri nas, v letu 2022 pa si še nap-
rej prizadevamo za kakovosten zakon o 
zaščiti žvižgačev. 

več: www.transparency.si
Foto: Canva

Pravna mreža za varstvo demokracije prejela nagrado Državljan Evrope

Pravna mreža za varstvo demokra-
cije (PMVD) je prejela nagrado Državljan 
Evrope, ki jo podeljuje Evropski parla-
ment. Ta je v obrazložitvi zapisal, da je 
PMVD nagradil za projekt podpore posa-
meznic in posameznikov ter organizacij pri 
uporabi pravnih sredstev za izpodbijanje 
ukrepov, postopkov in politik, ki so neza-
koniti, protiustavni in nedemokratični.

S pravnimi mnenji, stališči in pozivi 
Pravna mreža varuje demokratično, od- 
prto, svobodno in solidarno družbo. S tem 
prispeva h krepitvi vladavine prava in 
varstvu demokracije. 

več: www.pravna-mreza.si

Foto: Mateja Jordović Potočnik

http://www.globalno-ucenje.si
http://www.transparency.si


  V večini držav po svetu še 
naprej čistijo svoja minska 
polja, vendar je to počasno, 
drago in nevarno delo.

P
o koncu vojne je lahko družbi 
izstavljen visok dodaten račun, 
ki ga mora plačati z denarjem in 

človeškimi življenji. Neodstranjene mine 
namreč tudi po koncu vojne še vedno 
ogrožajo življenja. Zaradi min vsako leto 
umre na tisoče ljudi, med temi mirno-
dobnimi žrtvami pa je tudi veliko otrok.

Polovica držav, nekoč posejanih  
z minami, je danes razminirana

Thomas Gringer Jakobsen

Svet v številkah

4/5 
Od leta 1986 so po 

svetu uničili štiri petine 
jedrskega orožja.

Vir: FAS.org

80.925 
Leta 2020 so odstranili 
80.925 neeksplodiranih 

kasetnih bomb.
Vir: ICBL-CMC

71
V obdobju 1948–2019  

so Združeni narodi  
po svetu izvedli  

71 mirovnih operacij.
Vir: Mirovne sile ZN

23 %
V obdobju 1990–2019 je 
število umorov po svetu 

upadlo za 23 %.
Vir: Our World in Data

VARNA CESTA · Ženska v Južnem 
Sudanu, ki je še vedno posejan z minami.  

Razminirali naj bi ga do leta 2026. 
Fotografija: DFID, Flickr

topile, še niso prenehali z njihovo upo-
rabo.

Odstranjevanje milijonov 
nameščenih min 

V državah po svetu so leta 2020 
odstranili 135.583 min. Tako je bilo očiš-
čenih 146 kvadratnih kilometrov nek-
danjih minskih polj, ki so zdaj spet na 
voljo za kmetijstvo, gradnjo cest in druge 
namene. O tem pričajo zadnji razpolo-
žljivi uradni podatki iz poročila Landmine 
Monitor 2021. Iz poročila je tudi razvidno, 
da je od ratifikacije konvencije 33 drža-
vam uspelo s svojega ozemlja odstraniti 
vse mine. V zadnjih letih je bila za velik 
del razminiranja zaslužna Hrvaška.

V 33 državah, ki so ratificirale kon-
vencijo, so mine še vedno nameščene in 
jih morajo odstraniti. A to je dolgotrajno, 
naporno in drago delo. Številne države 
zamujajo in kot kaže, jih bo le sedem pra-
vočasno izpolnilo zastavljene cilje.

Medtem ko države odstranjujejo zako-
pane mine, tudi uničujejo tiste, ki niso 
bile nameščene in čakajo na policah skla-
dišč orožja po svetu. Tudi za varno nadzo-
rovano deaktivacijo zalog je potreben čas. 
Ponekod imajo nakopičene velikanske 
zaloge min. Do zdaj je 94 držav uničilo 
vse mine iz svojih arzenalov, nazadnje 
Šrilanka leta 2021.

Od ratifikacije konvencije je 164 držav 
podpisnic uničilo več kot 55 milijonov 
uskladiščenih min.

www.sloga-platform.org

Leta 1999 so številne države podpi-
sale Ottawsko konvencijo – mednarodno 
pogodbo o prepovedi min, uničenju nji-
hovih zalog in odstranitvi tistih, ki so še 
nameščene.

Od ratifikacije konvencije se počasi 
uresničuje zamisel o svetu brez min, če- 
prav v državah, ki h konvenciji niso pris-

Najboljše novice iz sveta so 
neodvisna publikacija, ki temelji 
na konstruktivnem novinarstvu in 
kampanjah. Pišemo o napredku in 
rešitvah za svetovne izzive. 

Naše delo temelji na ciljih trajnostnega 
razvoja, ki vključujejo odpravo skrajne 
revščine, zmanjšanje globalnih 
neenakosti in boj proti podnebnim 
spremembam. 

Prepričani smo, da je poglobljeno 
znanje vir upanja in da upanje motivira 
ljudi k ukrepanju. 

Več lahko preberete na 
verdensbedstenyheder.dk 
in www.sloga-platform.org.
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Evropska unija ponovno najbolj napredovala  
pri uresničevanju miru in pravičnosti

  Na področju trajnostnega 
razvoja Slovenija zaseda  
15. mesto med 163 državami. 

N
ajboljše rezultate dosega pri 
odpravi ekstremnih oblik 
revščine, zagotavljanju dosto-

MIR, PRAVIČNOST 
IN MOČNE
INSTITUCIJE

16
  Evropska unija je v zadnjih šestih letih najbolj napredovala pri 

splošnem doseganju 16. cilja trajnostnega razvoja »mir, pravič- 
nost in močne institucije«.

S
tatistično poročilo o spremljanju 
napredka pri ciljih trajnostnega 
razvoja v Evropski uniji (EU), 

ki ga je maja letos izdal Statistični urad 
EU Eurostat, je pokazalo, da je tako kot v 
prejšnjih letih EU spet najbolj napredo-
vala pri spodbujanju miru in osebne var-
nosti na svojem ozemlju ter izboljšanju 
dostopa do pravnega varstva in zaupanja 
v institucije.

Delež prebivalstva EU, ki poroča o  
kaznivih dejanjih, nasilju in vandalizmu 
v svoji soseski, se je s 13,2 % leta 2015 
zmanjšal na 10,9 % leta 2020. Poleg tega 
se je delež prebivalstva EU, ki meni, da 
je pravosodni sistem v njihovi državi 
dovolj neodvisen, med letoma 2016 in 
2021 povečal za 4 odstotne točke (s 50 % 
na 54 %). 

več: www.sloga-platform.org

Slovenija na 15. mestu pri doseganju  
ciljev trajnostnega razvoja

jnega dela in gospodarske rasti ter na 
področju industrije, inovacij in infra-
strukure. Napredek je v zadnjem letu 
dosegla tudi pri krepitvi miru, pravičnosti 
in močnih institucij.

To kaže letošnje poročilo o doseganju 
ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, 

ki so ga izdali pri SDSN (Sustainable 
Development Solutions Network).

Slovenija je pri uresničevanju 16. cilja 
trajnostnega razvoja zabeležila napre-
dek pri vseh kazalnikih razen pri indeksu 
zaznave korupcije, kjer je ocena države 
precej padla. 

http://www.sloga-platform.org

