
EvironmEntálna 
spravodlivost’
prE jEdEn
svEt

KTO SME?
Projekt realizuje 13 organizácií z 10 rôznych 
európskych krajín, s podporou ďalších 12 partnerov 
z Európy a mimo Európy. 

Projektoví partneri: 

Pridružení partneri:
Nadácia Africa Sand Dam Foundation (Keňa) - Združenie 
KUWUKA JDA Juventude Desenvolvimento e Advocacia 
Ambiental (Mozambik) - Univerzita Brunel (Veľká Británia)
Univerzita Brusel (Belgicko) - Univerzita Thessaloniki 
(Grécko) - Univerzita Sv. Cyrila Skopje (FYROM) - 
Dublin Institute of Technology (Írsko) - Oikos Východná 
Afrika (Tanzánia) - Združenie Rakhine Coastal Region 
Conservation Association RCA (Mjanmarsko) - Regional 
Environmental Center (Maďarsko) - Univerzita Cluj 
(Rumunsko) - Technická Univerzita Vilnius Gediminas 
(Litva)

Kontakt:
comunicazione@cies.it info@sameworld.eu     
info@sccd-sk.org 

Environmentálna spravodlivosť je, keď 
všetci ľudia majú rovnaký prístup k bezpečným 
a zdravým životným podmienkam. Práve 
teraz väčšina ľudí globálneho Juhu trpí 
negatívnymi environmentálnymi následkami 
spôsobenými životnou úrovňou ľudí globálneho 
Severu, ktorá zneužíva životné prostredie, 
a z toho vyplývajúcou environmentálnou 
nespravodlivosťou. Toto musíme zmeniť.

Zmena klímy  a environmentálne škody sú 
následkami životného štýlu a produkčných 
systémov poškodzujúcich životné prostredie, 
priamo vedúce k utrpeniu zraniteľných skupín 
(ženy, chudobní, migranti, a pod.). Príčiny a 
následky môžeme zmierniť a zvrátiť len my 
sami. 

Environmentálni migranti  by mali mať 
uznané rovnaké práva ako politickí utečenci, 
ktoré ale v súčasnosti nemajú. Sú to ľudia, 
ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli 
environmentálnym pohromám spôsobovaným 
čoraz častejšie ľudskou činnosťou. K nim 
patria, okrem iného, nedostatok potravy 
a vody ako dôsledok zmeny klímy alebo 
poľnohospodárstva poškodzujúceho životné 
prostredie.  

Pridaj sa k nám v boji proti nespravodlivosti 
a zapoj sa do propagácie tém ako 
environmentálna spravodlivosť, práva prírody, 
globálne občianstvo, práva migrantov a 
utečencov, zastavenie zmeny klímy, právo 
na pitnú vodu, jeden svet pre všetkých, 
intergeneračná spravodlivosť. 
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Projekt je realizovaný s finančnou podporou 
Európskej Komisie. Projekt a zverejnené 
dokumenty vyjadrujú výlučne názory autorov 

a Európska komisia nie je zodpovedná za použite 
publikovaných informácií.
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Prečo je projekt SAME 
World pre teba zaujímavý?

Niektorí ľudia práve teraz využívajú všetky výhody 
rozvoja: energiu, čistú vodu, vysoké životné a 
konzumné štandardy. Ale kto platí ich cenu? 

Je zmena klímy skutočnosť, niečo, čo 
spochybňuje náš životný štýl a ekonomický 
systém, alebo by sme mali pokračovať ako 
doteraz? 

Každý deň vidíme obrazy zúfalých ľudí 
opúšťajúcich svoju krajinu, utečencov 
“prírodných” katastrof. Niektoré médiá nám 
podsúvajú predstavu “invázie”, ale nikto 
nekladie otázku, prečo sa čoraz väčšia časť 
našej planéty stáva nebezpečnou alebo 
neobývateľnou. 

Zmena klímy, environmentálna spravodlivosť, 
práva prírody, práva migrantov a utečencov, a pod. 
sú vzájomne prepojené a týkajú sa nás všetkých. 
Často sú však prezentované izolovane.

Je čas poukázať na prepojenia medzi týmito 
fenoménmi odohrávajúcimi sa pred našimi očami a 
konať!

Projekt “SAME World” ponúka deťom 
aj dospelým pútavé aktivity a nástroje, 
pomocou ktorých sa môžu o týchto 
vážnych problémoch dozvedieť viac 
a zistiť, ako jednoduchými akciami 
zmeniť naše prostredie na “jeden svet 
pre všetkých”.

NAŠA MISIA
Chceme zvýšiť povedomie európskych občanov o vzťahu medzi globálnym Juhom a globálnym Severom, so 
zameraním sa na environmentálnu spravodlivosť a udržateľný spôsob života, v rámci Európskeho roku rozvoja 
2015 (#EYD2015).

Prostredníctvom inovatívnych a zážitkových metód chceme motivovať študentov a učiteľov ku kritickému 
chápaniu a aktívnemu občianstvu v oblastiach ako sú zmena klímy a environmentálna migrácia.

AKTIVITY, DO KTORÝCH 
SA MÔŽETE ZAPOJIŤ
Zapojte sa a zistite viac o našich rôznych 
aktivitách, ktoré budeme organizovať v 10 
krajinách EÚ počas 3 rokov (2015 až 2017):

• Tri medzinárodné semináre (Miláno, Tartu,
Sintra)

• Tri medzinárodné okrúhle stoly
• Bezplatná digitálna vzdelávacia sada pre

učiteľov a školy
• Online Multifunkčná rôznojazyčná 

platforma (MMP)
• Hybridný kurz pre učiteľov, odborníkov a

rodičov o témach
environmentálna spravodlivosť a 
environmentálni migranti

• Workshopy so študentmi základných a
stredných škôl

• Outdoorové aktivity so študentmi a
rodinami

• Divadelná hra
• Online hry na hrdinov
• Online Pozorovateľňa environmentálnej

nespravodlivosti
• Európska súťaž o najlepšiu prax v

školských osnovách
pre environmentálne 
vzdelávanie

• Zbierka najlepšej praxe na 
globálnom Juhu

• Virálna kampaň o
environmentálnej spravodlivosti

• Akcie na Expo 2015 v Miláne

... a mnohé ďalšie iniciatívy 
na miestnej úrovni v celej 
Európskej únii!
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