


OKOLJE, DRUŽBA, LJUDJE 2021 - Knjižica z gradivi

V marcu in aprilu 2021 smo v okviru projekta Sociolab izvedli že tretji cikel
spletnih srečanj, s katerimi smo želeli predstaviti sodobne trende in
koncepte, nagovoriti aktualne tematike in problematike kakor tudi poiskati
nove, drugačne, zaenkrat še nekonvencionalne metode in načine
spoprijemanja z njimi.

Upam, da smo z novimi znanji in informacijami pripomogli h koraku naprej
in k manjšim spremembam. V kolikor pa razmišljate o večjih, kot na primer
o razvoju socialnega podjetja, zadruge ali katere druge družbene inovacije,
ste toplo vabljeni, da nas kontaktirate. Z veseljem vam bomo pomagali pri
zagonu ali razvoju vaše ideje.

V nadaljevanju pa sledijo gradiva z vsakega izmed predavanj, najprej gradiva
z delavnice o pravični trgovini, nato o ciljih trajnostnega razvoja in nazadnje
o zadružnih in skupnostnih energetskih rešitvah.

Solidarno naprej!

Ekipa Združenja CAAP,
so.p. v imenu projekta Sociolab

Kazalo

1. Kaj je pravična trgovina?

2. Zadruge in 17 ciljev trajnostnega razvoja

3. Zadružna in skupnostna energetika



1. Kaj je pravična trgovina?

Pravična trgovina je "trgovinsko partnerstvo”, ki temelji na dialogu, transparentnosti in
spoštovanju ter si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini. Prispeva k
trajnostnemu razvoju s tem, da ponuja boljše pogoje prodaje in zagotavlja pravice
marginaliziranih proizvajalcev in delavcev, predvsem iz ekonomsko manj razvitih dežel.
Osnovni namen sistema je povečati zavedanje o alternativnih načinih trgovanja, ki ne
izkoriščajo niti ljudi niti okolja z namenom ustvarjanja dobička, ampak skrbijo za vse
člene v verigi, ki so odgovorni za izdelavo izdelkov in pridelavo surovin, ki jih uporabljamo
vsak dan.

VSAK TVOJ NAKUP JE NALOŽBA V BOLJŠI SVET!







2. Zadruge in 17 ciljev trajnostnega razvoja

ZADRUGE 2030 ("Co-ops for 2030") je pobuda, ki združuje poslanstvo zadrug s
konceptom trajnostnega razvoja. Nastala je z namenom ozaveščanja zadrug in širše
javnosti o pomembnosti zadrug pri uresničevanju 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili
opredeljeni v OZN Agendi 2030.

https://www.coopsfor2030.coop/en






3. Zadružna in skupnostna energetika

Podnebna kriza in nujne spremembe pri pridobivanju električne energije se pričenjajo
tvorno povezovati s spremenjenimi družbenimi načini organiziranja. Ob relativni
pasivnosti države se vedno bolj pojavljajo zadružne ali skupnostne energetske rešitve, ki
od spodaj navzgor spreminjajo energetsko krajino in hkrati dosegajo več ciljev hkrati.
Takšne rešitve povečujejo energetsko samooskrbo, zelenijo proizvodnjo električne
energije, demokratizirajo energetsko preskrbo, odpirajo nove načine pridobivanja
prihodkov za skupnost in ohranjajo sredstva znotraj skupnosti.










