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Morda bi moral vsakdo enkrat na pot okoli sveta. Ne samo zato, da ga vidi, temveč tudi zato,
da spozna kako čudovit in dragocen je naš svet. Da spozna, da živimo v čudoviti kletki iz
katere ni izhoda in vse kar storimo - bodisi dobro, bodisi slabo - ostane tukaj. Možnost ubežati
pred odgovornostjo do našega planeta ne obstaja.
Skrb za okolje in okoljske politike so bile predolgo na stranskem tiru, a zdaj se začenja
obdobje globalnega zavedanja nujnosti in pomembnosti tega, da se naslovi okoljska
vprašanja. Naš planet ima ekološke omejitve in okoljsko vzdržen razvoj je edina mogoča pot
naprej. Z okoljem je povezana široka paleta vprašanj, na katere morajo biti odgovori najdeni
na globalni ravni, da so slednji lahko učinkoviti. Prav tako morajo biti storjeni številni pravni
in politični premisleki. Globalna okoljske politika je v ospredju dejavnosti OZN in da lahko
pride do pozitivnih sprememb mora celoten sistem Združenih narodov nasloviti številne
vidike tega izziva. Poleg tega je okolje neločljivo povezano s človekovimi pravicami,
predvsem s pravico do čistega, zdravega in produktivenga okolja ter ostalimi pravicami tako
imenovane tretje generacije človekovih pravic. Vzdržen razvoj predpostavlja zagotavljanje
osnovnih potreb za vsakogar in omogočanje možnosti za izpolnitev svojih želja in
dostojanstvenega življenja.
Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani, v partnerstvu z Društvom za Združene
narode za Slovenijo organizira poletno šolo Academia Aestiva Internationalis, ki bo tokrat
naslovljena Globalna okoljska politika: prilagoditev vs. ublažitev. Odvijala se bo med 1. in 8.
julijem v Ljubljani, zeleni prestolnici Evrope 2016. Sodelovali bodo študentje, mladi
prostovoljci in aktivisti, stari med 18 in 30 let.
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Internationalis bo osvetlila številne najbolj pereče teme, ki se dotikajo okoljskih politik - vse
od največjih vprašanj glede okolja, pravnih vidikov, prizadevanj OZN, onesnaževanja,
obnovljive energije, ter do ekonomskih vprašanj in človekovih pravic. Nadalje bo osvetlila
okoljsko dimenzijo razvojne agende 2030 in se ozrla na onesnaževanje in upravljanje z
odpadki. Soočena s kompleksno in večstransko krizo, se bo poletna šola osredotočila na
dekonstrukcijo okoljske problematike do njihovega bistva.
Sodelujoči na poletni šoli se bodo poglobili v predavanja, delavnice in debate, ki jih bodo
izvajali strokovnjaki s številnimi in bogatimi izkušnjami na svojih področjih dela in
raziskovanja. Obstaja možnost pridobitve 4 ECTS točk s sodelovanjem v programu poletne
šole.
Udeležba na poletni šoli Academia Aestiva Internationalis je brezplačna in organizatorji bodo
poskrbeli za sofinanciranje namestitve za tujce, odmore za kavo in brezplačen prevoz po
Ljubljani. Organiziran bo tudi enodnevni izlet, ki bo brezplačen za udeležence. Na žalost ne
obstaja možnost povrnitve stroškov potovanja na samo poletno šolo.
Študentje, mladi prostovoljci in aktivisti so prijazno povabljeni k prijavi. Rok za prijave je 1.
junij 2017; število mest je omejeno. Prijavljeni bodo obveščeni o izbiri do 10. junija 2017.
Več informacij je mogoče najti na naši spletni strani: http://www.academia-aestivainternationalis.si
Prijazno vas vabimo, da se prijavite, nadvse pa bi cenili, če lahko skozi Vaše kanale razširite
novico o poletni šoli Academia Aestiva Internationalis.

