Z brezplačnim spletnim tečajem do koristnih znanj o beguncih
14. november 2016 - Živimo v svetu, v katerem ni prave (politične) volje, da bi se pomagalo 21
milijonom begunk in beguncev. To je sicer velika številka, zlasti ob zavedanju, da predstavlja tragične
življenjske usode otrok, žensk in moških. A vendar gre "le" za 0,3 odstotka svetovnega prebivalstva in z
resnično solidarnostjo držav bi jim bilo povsem mogoče pomagati.
Begunci imajo človekove pravice. Spoznajte, katere. Kdo je odgovoren za njihovo spoštovanje in
zaščito? Kako lahko to dosežemo? Odgovore na ta vprašanja in druga konkretna znanja s tega področja
lahko pridobite na drugem brezplačnem množičnem spletnem tečaju (MOOC) o beguncih, ki ga
Amnesty International v sodelovanju z edX organizira na globalni ravni. Potekal bo v angleščini,
francoščini in španščini.
Za koga?
Obiskujete fakulteto in bi radi dopolnili znanje? Ste novinar in bi vam boljše poznavanje področja prišlo
prav za še bolj kakovostno poročanje? Državna uradnica, ki se z vprašanjem pravic begunk in beguncev
sooča pri svojem delu? Političarka ali politik, ki ima glas pri sprejemanju in potrjevanju ukrepov, in
želite, da so vaša dejanja etična in usklajena z mednarodnim pravom in človekovimi pravicami? Delate
v šoli, morda tudi z begunskimi otroki? Ste prostovoljka ali prostovoljec in želite izvedeti, kako lahko
promovirate pravice beguncev in postanete del rešitve? Ali pa ste preprosto znanja željni? Za vse vas je
primeren naš spletni natečaj.
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V znanju je moč! Naučite se od strokovnjakinj_ov in izvajalk_cev kampanj in akcij pri Amnesty
International, kako identificirati kršitve človekovih pravic begunk in beguncev in kako jih zahtevati,
braniti in promovirati.
Izzvali vas bomo h kritičnemu razmisleku in k aktivnemu učenju ter interakciji z ostalimi sodelujočimi z
vsega sveta. Na voljo bodo različne poti za različne stopnje interakcije. Tečaj vsebuje videoposnetke,
podobe in naloge, ki se izpolnjujejo na spletu.
Pripravljen je kot uvod v tematiko; ne predpostavlja ali pričakuje se vnaprejšnjega znanja s tega
področja. Potrebujete pa voljo, dostop do spleta in poznavanje enega od jezikov, v katerem bo tečaj
potekal.
Kaj se boste naučili?


Kako pojasniti in braniti človekove pravice begunk in beguncev? Zakaj ljudje zapuščajo domove,
s kakšnimi razmerami se soočajo?



Kakšna je vloga vlad pri preprečevanju kršitev človekovih pravic begunk in beguncev?



Kako se zoperstaviti zmotam, predsodkom in diskriminatornemu odnosu ter vedenju do
beguncev in prosilcev za azil?



Kako ukrepati za zaščito ljudi, ki potrebujejo mednarodno pomoč?

Tečaj se bo začel 16. novembra 2016 in bo na voljo do 19. novembra 2017. Število mest na tečaju
Človekove pravice: Pravice beguncev je neomejeno. Prijavite se kar zdaj. Ob uspešnem zaključku tečaja
boste prejeli potrdilo. EdX je vodilni ponudnik spletnih tečajev za množično občinstvo, ki sta ga leta
2012 ustanovila MIT in Univerza Harvard. Več: http://www.amnesty.si/mooc
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