
VLOGA POSAMEZNIKA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH 

PRI REŠEVANJU GLOBALNIH PROBLEMOV 

 

Tudi slovenski državljani lahko kot posamezniki vplivamo na reševanje 

svetovnih problemov. Seveda lahko to počnemo le v zelo majhni meri, saj 

povprešen posameznik nima moči, da bi bistveno vplival na svetovne dogodke.  

Vsakdo lahko prek mednarodnih organizacij (npr. Rdečega križa, Slovenske 

karitas, Unicefa) nameni denar, oblačila, hrano in kake druge stvari za odrasle in 

otroke, ki po svetu trpijo zaradi revščine, lakote, bolezni ali vojne.  

Lahko se včlanimo v takšne mednarodne organizacije in postanemo njihovi 

aktivni sodelavci.  

Poleg tega se lahko priključimo kaki drugi slovenski ali mednarodni 

organizaciji, ki si prizadeva za odpravljanje svetovnih problemov.  

Posebne možnosti za vpliv na reševanje problemov ponuja tudi Evropska 

unija (peticija na Evropski parlament, državljanska pobuda na Evropsko 

komisijo, podpisati jo mora najmanj milijon državljanov).  

Humanitarne, okoljevarstvene in druge nevladne organizacije v Sloveniji 

V Sloveniji in svetu delujejo različne nevladne organizacije, ki si prizadevajo za 

mir in pravičnost ter odpravo svetovnih problemov. Naziv »nevladne« nosijo te 

organizacije zato, ker delujejo neodvisno od vlad oziroma državnih oblasti. 

Delujejo neprofitno.  

Mednarodne nevladne organizacije so: Rdeči križ, Karitas, Greenpeace, 

Amnesty International (varstvo človekovih pravic na vseh celinah sveta).  

 

                                                                  

                         

 



SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN REŠEVANJE SVETOVNIH PROBLEMOV  

Pri reševanju nekaterih svetovnih problemov sta zelo aktivna tudi dva Slovenca, 

in sicer TOMO KRIŽNAR in pater PEDRO OPEKA. O njiju pobrskaj po 

spletu in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

 

Tomo Križnar, slovenski popotnik, * 26. avgust 1954, Jesenice. Križnar je bil od 

20. julija 2006 zaradi ilegalnega vstopa v Sudan in zaradi obtožbe vohunstva do 

5. septembra 2006 zaprt v tamkajšnjem zaporu. 

Glavno področje njegovega delovanja:  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Peter (Pedro) Opeka, argentinsko-slovenski lazarist in misijonar, * 29. 

junij 1948, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 

Glavno področje njegovega delovanja:  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

• Kako ocenjuješ njuno delo?  

________________________________________________________________  
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