Maribor, 20.9.2016

OBČINAM ČLANICAM SOS
Spoštovane, spoštovani!

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je predsedstvo SOS na svoji 11. redni seji
obravnavalo in podprlo Deklaracijo o načelih strpnosti ter projekt promocije strpnosti
»Mi smo ZA STRPNOST!«. Gre človekoljuben nepridobiten projekt promocije strpnosti in
pomemben prispevek k širjenju sporočila strpnosti in sožitja v naši družbi, ki ga izvaja
Izobraževalni center Eksena v sodelovanju z Društvom Eksena.
V skladu z vizijo in duhom Unescove Deklaracije o načelih strpnosti, ki pravi, da »strpnost ni
samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujnost za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh
ljudi«, Skupnost občin Slovenije podpira družbeno odgovorno sporočilo Izobraževalnega
centra Eksena in projekta »Mi smo ZA STRPNOST!«, da je »strpnost brezčasno univerzalno
načelo, ki zagotavlja trajnostni družbeni napredek na temelju kulture medsebojnega
spoštovanja in miru ter omogoča uresničevanje temeljnih človekovih in otrokovih pravic v
vsakdanjem življenju posameznika.«
Zato vabimo vodstva in zaposlene vseh slovenskih občin, da se seznanite z Unescovo
Deklaracijo o načelih strpnosti, ki so jo v slovenščino prevedli v Izobraževalnem centru
Eksena, ter v svoji lokalni skupnosti podprete strpnost in sožitje tudi na ta način, da povabite
občinske svetnike ter predstavnike lokalnih javnih institucij, podjetij in zavodov, da se
seznanijo z vsebino te Deklaracije, ter da po svojih najboljših močeh v dobrobit svojih
občanov prispevajo k razširjanju strpnosti in sožitja v svojih lokalnih skupnosti.
Skupnost občin Slovenije na pobudo Izobraževalnega centra Eksena in projekta »Mi smo ZA
STRPNOST!« tudi vabi vse slovenske občine, da v splošno javno dobro aktivno pristopite k
negovanju strpnosti tudi tako, da s prireditvijo ali proslavo vsakoletno obeležite
Mednarodni dan strpnosti, ki je 16. novembra, in tako vsaj enkrat na leto daste slavnosten
poudarek medsebojnemu spoštovanju, razumevanju, sodelovanju, prijateljstvu, sočutju ter se
zoperstavite diskriminaciji in nestrpnosti na vseh področjih življenja.

S spoštovanjem,
Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka
Priloga:
-

Prevod Deklaracije o načelih strpnosti in dodatne informacije o Deklaraciji

