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Pripravo časopisa delno financira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete 
Institucionalna in administrativna usposobljenost; 
prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih 
organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

Pred vami je prva številka Slogo-
pisa, časopisa za razvojne teme. 
Z njim vas želimo nekajkrat letno 

informirati o dogajanju na področju ra-
zvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči v Sloveniji in po svetu.

Slogopis vas bo obveščal o aktivnostih 
nevladnih razvojni organizacij (NVO) in 
različnih vladnih ustanov na tem podro-
čju, v strokovnem pogledu vas bomo 
spodbudili k razmišljanju, v intervjuju 
pa bomo predstavljali posameznice in 
posameznike, ki si na različne načine 
prizadevajo za globalno solidarnost oz. 
odgovorno obnašanje gospodarsko raz-
vitih držav, med katere spada tudi Slo-
venija, do držav v razvoju.

Sloga, Platforma NVO za razvojno sode-
lovanje in humanitarno pomoč s časo-
pisom razširja paleto svojih raznovrstnih 
aktivnosti. Če našega dela še ne pozna-
te, vas vabim, da obiščete našo spletno 
stran www.sloga-platform.org, kjer bo-
ste, med drugim, lahko prebirali časopis 
tudi v elektronski obliki.

Želimo si, da z vašo pomočjo časopis 
postane osrednji razvojni informator na 
tem področju, v katerem boste tudi vi de-
lili svoj pogled in primere dobrih praks z 
drugimi. Zato »Te« vabim, da se pridružiš 
kot soustvarjalka oz. soustvarjalec »Tudi 
Ti«. Hkrati bomo veseli vsakega vašega 
mnenja o časopisu: pohvale ali kritike. Le 
tako bomo lahko postali še boljši.

Marjan Huč, 
koordinator platforme Sloga

V zadnjem času je ena glavnih di-
lem t.i. razvitega Severa, kako si 
nadeti obraz pravičnosti in ostati 

bogat. Južni trgi, ki so se od nekdaj zdeli 
nezasluženi enakega spoštovanja, kot 
si ga želimo zase, so se nam nevarno 
približali, njihovi delavci, pomislite, ce-
lo zahtevajo enake pravice. Samo vpra-
šanje časa je, kdaj se bo proti Palestini 
odpravila nova ladja aktivistov s hrano 
za prebivalce, in samo vprašanje časa je, 
kdaj bomo v novi številki časopisa Sloge 
objavili povzetek raziskave, ki jo prav-
kar držim v roki. Glasi se »Zlati dobički 
na račun Gane« - primer neskladnosti 
evropskih politik. Govori namreč o izko-
riščanju naravnih bogastev – ganskega 
zlata, je raziskava danske organizacije 
DanWatch in evropske platforme ne-
vladnih organizacij Concord in razkri-
va metode, s katerimi transnacionalna 
rudarska podjetja v evropska davčna 
zavetja odnesejo ves dobiček, ne da bi 
imelo lokalno prebivalstvo kakršnokoli 
korist od izkopane rude. Pobeg denar-
ja iz dežel t.i. Juga je kar 8 krat večji kot 
znese vsa svetovna razvojna pomoč.

Dejavnost, s katero se članice Sloge 
ukvarjamo in o kateri bomo pisali, je po-
stala predmet kritike, pogosto upravi-
čene, saj kljub dobronamernosti in tudi 
učinkovitosti na lokalnih nivojih v pre-
teklih desetletjih, ni uspela spremeniti 
razmerja sil, ki jim vlada logika kapitala. 
Upam in verjamem, da je časopis, ki ste 
ga danes prvič prejeli v roke, eden tistih 
forumov, ki bo o vsem tem pošteno in 
odkrito spregovoril. 

Eva Marn,
predsednica sveta Sloge
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ZgoDil se je 11. Festival prostovoljstva mlaDih
Med 19. in 25. aprilom letos je potekal že 11. Festival prostovoljstva mladih, ki je le-
tos nosil naslov »Moč mladih«. Prostovoljske organizacije iz vse Slovenije so izpeljale 
najrazličnejše dogodke, s katerimi so želele poudariti pomen prostovoljstva mladih 
ter predstaviti aktivnosti prostovoljskih organizacij. Osrednja prireditev Festivala je 
potekala 12. maja, ko se je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani predstavilo okoli 80 
organizacij. Dogodek je obiskala tudi ambasadorka prostovoljstva Barbara Miklič 
Türk, dogajanje pa so popestrili številni nastopajoči, med njimi tudi slovenski raper 
Nikolovski, ki sicer v okviru kampanje »TUDI TI si delček istega sveta« vodi dogodke 
»Nikoli ni prepozno«.

o sklaDnosti raZvojnega soDelovanja v sreDoZemlju
Sloga, Evropsko združenje razvojnih raziskovalnih inštitutov (EADI), EMUNI ustano-
va in EMUNI univerza so 15. aprila v Ljubljani organizirali konferenco, ki je združila 
približno 70 raziskovalcev, predstavnikov nevladnih in mednarodnih organizacij, 
političnih odločevalcev iz EU in nekaterih sredozemskih držav ter ostalih gostov. Do-
godek, ki ga je otvorila državna sekretarka Dragoljuba Benčina, je obravnaval dile-
mo skladnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja med EU in njenimi državami 
članicami na področju Sredozemlja. Eden poglavitnih zaključkov konference je bil, 
da bosta za hitrejši napredek v omenjeni regiji potrebna večja usklajenost in bolj-
še sodelovanje vseh relevantnih akterjev, obenem pa so udeleženci poudarili tudi 
pomembnost večjega vključevanja nevladnih organizacij v razvojno sodelovanje in 
tudi v druge politične procese. 

sloga pričela s kampanjo o raZvojnih ciljih tisočletja 
Ob prelomnem letu za doseganje Razvojnih ciljev tisočletja (MDGs) ter septembr-
skem Vrhu v New Yorku, je Sloga, v sodelovanju s Slovensko filantropijo in Informa-
cijskim uradom Sveta Evrope, že ob začetku leta 2010 lansirala kampanjo o MDGs 
»TUDI TI si delček istega sveta«. Namen kampanje je javnosti posredovati jasno spo-
ročilo, da lahko vsak izmed nas prispeva k razreševanju ključnih globalnih izzivov in 
svetovnih neenakosti, s čimer si tudi sami zagotavljamo lepšo prihodnost. V ta na-
men smo pripravili letake in plakate, izšla bo tudi brošura o MDGs, organiziramo pa 
tudi številne dogodke na to temo, kot so recimo neformalne javne razprave »Nikoli 
ni prepozno«, ki jih vodi slovenski glasbenik Darko Nikolovski. Vrhunec kampanje se 
bo zgodil prav v septembru, ko načrtujemo tudi okroglo mizo. 

sloga poZiva: evropska služba Za Zunanje ZaDeve naj bo
sklaDna Z liZbonsko pogoDbo
Sloga se je v okviru kampanje Eurostep, Evropske mreže razvojnih nevladnih orga-
nizacij, katere članica je, aktivno vključila v oblikovanje Evropske službe za zunanje 
zadeve. V pozivu, naslovljenem na državno sekretarko Dragoljubo Benčino, je Slo-
ga pozdravila vzpostavitev Evropske službe za zunanje zadeve (EEAS), obenem pa 
opozorila tudi na problem prekrivanja različnih političnih področij v novo nastali 
institucionalni infrastrukturi, s čimer se lahko oslabi položaj Evropskega parlamenta 
in Evropske komisije na področju razvojne politike.

pravična trojka ponovno na teku trojk
V soboto, 8. maja 2010, je potekal že 54. pohod ob žici. Zaključil se je s tekom trojk, 
na katerem je že drugič zapovrstjo tekla tudi Pravična trojka, in sicer v sestavi zu-
nanjega ministra Samuela Žbogarja, vodje slovenske platforme nevladnih razvoj-
nih organizacij Sloga Marjana Huča in vodje pravične trgovine 3MUHE Darje Urbas. 
Pravična trojka je tekla za spremembe, ki bodo lahko učinkovito naslovile vzroke 
svetovnih problemov.

NOVIČKE IZ SLOVENIJE
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sloga Državni sekretarki Dragoljubi benčina preDala 
»aiDwatch report« 
Sloga se je 10. junija 2010 ob izidu »Aidwatch report«, poročila o doseganju razvoj-
nih ciljev držav članic EU, sestala s slovensko ministrico za razvojno sodelovanje in 
državno sekretarko na Ministrstvu za zunanje zadeve, Dragoljubo Benčina. Pohvalila 
je prizadevanja Slovenije, ki je v letu 2009 med tremi mednarodno najbolj odgovor-
nimi državami med vsemi novimi članicami EU. Ob tej priložnosti je Sloga državni 
sekretarki Benčini predala poročilo in izrazila pričakovanje, da bo Slovenija tudi v 
prihodnje odgovorno opravljala svojo nalogo v mednarodni donatorski skupnosti. 
Hkrati je opozorila na potrebo po upoštevanju načela učinkovitosti razvojne pomoči 
ter predlagala sprejem letnih zavezujočih časovnic, s čimer bi Slovenija zagotovila 
pravočasno doseganje zastavljenih ciljev.

evropski poZiv k trajnostnemu pristopu uresničevanja 
raZvojnih ciljev tisočletja
V okviru evropske kampanje pred septembrskim Vrhom, ki se mu pridružujejo vse 
večje mreže razvojnih NVO, Sloga pripravlja poziv k trajnostnemu pristopu uresni-
čevanja Razvojnih ciljev tisočletja. Slednji naj temelji na uresničevanju zavez na po-
dročjih skladnosti politik za razvoj, zagotavljanju celovitega koncepta pravičnosti, 
soočanju z omejitvami razvojne pomoči, vzpostavitvi globalnega partnerstva in na-
slavljanju neenakosti.

v sloveniji prvič potekal teDen aFrike
Med 20. in 25. majem 2010 je v Sloveniji prvič potekal Teden Afrike, ki sta ga organizi-
rala Društvo Afriški center in Sloga. Poglavitni namen Tedna Afrike je bilo spodbuja-
nje pozitivne zavesti o Afriki in povezovanje Afričanov pri nas. Predsednik Republike 
Slovenije je na otvoritvi izpostavil problem splošnega pomanjkanja znanja o Afriki 
in zato pozdravil vse dogodke v okviru tega tedna ter jim pripisal izreden pomen. 
Afriko je opisal kot lep kontinent, kot prostor upanja in številnih možnosti. V šestih 
dneh so se odvili najrazličnejši kulturni, zabavni, športni in izobraževalni dogodki, 
prek katerih so obiskovalci bolje spoznali afriško celino ter njeno kulturno, družbeno 
in intelektualno naravo. Z Afričani, živečimi pri nas, se je srečal tudi slovenski zunanji 
minister Samuel Žbogar.

Zmaga aFričanov na nogometnem turnirju Za mir in enotnost 
V nedeljo, 23. maja 2010, se je v okviru Tedna Afrike na nogometnem igrišču Ježica 
odvil nogometni turnir, ki sta ga otvorila ljubljanski župan Zoran Janković in bivši 
slovenski nogometaš Ermin Šiljak. Oba gosta sta pozdravila idejo miru in enotno-
sti, organizatorja, Društvo Nigerijcev Slovenije in Sloga, pa sta želela pokazati, da se 
medkulturni dialog in strpnost lahko gradita tudi prek športa. Na turnirju se je po-
merilo osem ekip, na koncu pa je slavila ekipa Afro scorpions, ki združuje v Sloveniji 
živeče Afričane.

DoDatna pomoč ranljivim Družbenim skupinam
V Koroški in Savinjsko-Šaleški regiji je zaživela projektna skupina Fokus Visit Trim, z 
namenom mentalne prevencije na različnih življenjskih področjih. Projektna skupi-
na je trenutno v aktivni fazi ustanavljanja zavoda, med njenimi ključnimi področji 
pa bo spodbujanje kakovostnejšega življenja pri partnerskih, družinskih in medse-
bojnih odnosih, mladi in preživljanje prostega časa, zasvojenost z drogami, odnosi 
in občutki v delovnem okolju, preprečevanje nasilja ter management in človeški viri. 
V okviru svojega delovanja se je projektna skupina že aktivno povezala s Slogo, še 
posebej v okviru delovne skupine za spolno in reproduktivno zdravje in pravice.
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sprejet akcijski načrt Za Doseganje raZvojnih ciljev tisočletja
Evropska komisija je sprejela Akcijski načrt za doseganje Razvojnih ciljev tisočletja 
(MDGs). Sestavljen je iz 12 točk in predstavlja prvo politično izjavo novega evropske-
ga komisarja za razvoj, Andrisa Piebalgsa. Poglavitni cilj načrta je, da EU v naslednjih 
petih letih, preden se izteče rok za doseganje MDGs (2015), ponovno prevzame vo-
dilno vlogo na tem področju. Akcijski načrt tako predlaga načine za zagotavljanje 
povečanja pomoči državam članicam in podpira potrebo po inovativnih virih finan-
ciranja. Zaradi želje po učinkovitejši pomoči, je v Akcijskem načrtu poudarjena tudi 
njena kvaliteta, ki pa bi se dosegla le z delitvijo dela in odgovornosti znotraj EU. S 
slednjo bi bilo moč zagotoviti tudi izginotje pojava t.i. »aid orphan« oz. izginotje t.i. 
zapostavljenih držav.

majski svet Za Zunanje ZaDeve in raZvoj v luči priprav 
na new York 
Med 10. in 11. majem letos je v Bruslju zasedal Svet za zunanje zadeve in razvoj. Po-
leg zunanjepolitičnih vprašanj je Svet obravnaval tudi področje evropske razvojne 
politike. Udeleženci so tako razpravljali o humanitarni situaciji na Haitiju, predvsem 
v okviru rezultatov marčevske donatorske konference v New Yorku. Po pričakovanjih 
je bila posebna pozornost posvečena Razvojnim ciljem tisočletja in septembrskemu 
Vrhu v New Yorku, na katerem bodo svetovni voditelji preverili doseganje ciljev na 
svetovni ravni. Ministri so tako razpravljali o oblikovanju skupnega stališča EU na 
Vrhu v New Yorku. V okviru zasedanja je visoka predstavnica Catherine Ashton mini-
stre obvestila tudi o napredku na področju vzpostavitve Službe za zunanjepolitično 
delovanje (EEAS) in položaju razvojne politike v okviru le-te.

Za Doseganje raZvojnih ciljev bo potrebna močnejša ZaveZa eu
Na zasedanju Odbora Evropskega parlamenta za razvoj, 11. maja letos, so parlamen-
tarci poudarili, da mora EU, kot vodilna svetovna donatorica, podpreti inovativne 
razvojne mehanizme financiranja. Primer slednjih je davek na finančne transakcije, 
ki bo prinesel dodatna in prepotrebna sredstva za pravočasno doseganje Razvojnih 
ciljev (MDGs) in ga je treba podpreti pred septembrskim Vrhom ZN v New Yorku. 
EU sicer dosledno sledi zavezam v okviru doseganja MDGs, kljub temu pa zaostaja 
za prvotnim načrtom. Parlamentarci so izpostavili še potrebo po višjih sredstvih za 
osnovno zdravje, prednostno za znižanje maternalne umrljivosti, in izobraževanje. 
Za omenjeni področji naj bi se usmerilo vsaj 20 odstotkov vseh sredstev, namenje-
nih za razvoj.

oDZiv mreže concorD na objavo neuraDnih številk uraDne 
raZvojne pomoči (oecD)
Sredi aprila je OECD objavil poročilo o uradni razvojni pomoči, ki kaže na zmanjša-
nje razvojne pomoči EU v letu 2009. Mreža CONCORD, katere članica je tudi Sloga, 
se je na objavo odzvala in poudarila, da EU ne bo uresničila zaveze o prispevku 0,7 
odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND) v obliki pomoči do leta 2015. Številne 
evropske države so namreč v letu 2009 zmanjšale svoja sredstva za pomoč, s čimer 
so prispevki držav članic Odbora za razvojno sodelovanje v okviru OECD upadli za 
skupno 0,2 odstotka. Slovenija je v letu 2009 za razvojno pomoč namenila 0,15 od-
stotka BND. CONCORD v omenjenem odzivu tako poziva vse države članice EU, naj 
izpolnijo svoje zaveze glede pomoči najrevnejšim prebivalcem sveta. V ta namen naj 
objavijo pravno zavezujoče časovnice o doseganju svojih obveznosti in jih še v letu 
2010 predložijo Evropski komisiji. Več o slovenski razvojni pomoči na strani 11. 

NOVIČKE IZ SVETA
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Začetek priprav na konFerenco ZDruženih naroDov 
o trajnostnem raZvoju leta 2012
Med 17. in 19. majem 2010 se je v New Yorku odvil pripravljalni sestanek na Kon-
ferenco Združenih narodov v Braziliji leta 2012, katerega ključno vprašanje je bila 
zelena ekonomija. Tako razvite države kot tudi države v razvoju so se strinjale, da je 
treba ekonomske politike uskladiti z načeli trajnostnega razvoja. Države v razvoju so 
izrazile tudi skrb nad možnostjo t.i. »zelenega protekcionizma« v trgovini in novih 
pogojih financiranja, kar bi pomenilo veliko breme za razvoj. Skupina G77 in Kitaj-
ska sta izpostavili še vprašanje vpliva zelene ekonomije na politike izkoreninjenja 
revščine in na doseganje Razvojnih ciljev tisočletja. Naslednji pripravljalni sestanek 
bo potekal marca prihodnje leto.

latvija pričela s pripravami na preDseDovanje svetu eu
Vlada Republike Latvije je pričela s pripravami na predsedovanje Svetu EU, ki bo 
potekalo v prvi polovici leta 2015. V proces priprav in identifikacijo prioritetnih po-
dročij v času predsedovanja je vključila tudi predstavnike latvijskih nevladnih orga-
nizacij (NVO). Vlada poudarja, da bo sodelovanje z NVO in njihovo vključevanje v 
pripravo uradnih stališč eden izmed pomembnih kriterijev uspešnosti izvedbe pred-
sedovanja. Pripravljalnega sestanka konec maja pri namestnici državne sekretarke 
na zunanjem ministrstvu, Ilzi Johansone, se je udeležil tudi koordinator Sloge, Mar-
jan Huč. Predstavil je uspešne prakse sodelovanja NVO s slovensko vlado pri pripravi 
in oblikovanju stališč ter organizaciji skupnih dogodkov. Izpostavil je tudi področja, 
na katerih lahko NVO veliko pripomorejo k uspešni izvedbi predsedovanja. 

srečanje v bonnu v luči priprav na poDnebno konFerenco 
konec leta
V času od 31. maja do 9. junija 2010 je v Bonnu potekalo srečanje na temo pod-
nebnih sprememb, v okviru katerega so se države osredotočile predvsem na sooča-
nje s podnebnimi spremembami v praksi. Pozornost je bila posvečena pogovorom 
o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in zavezam industrijsko razvitih držav 
glede njihovega zmanjševanja. Omenjeno srečanje pa je potekalo predvsem v luči 
priprav na podnebno konferenco Združenih narodov, ki bo potekala med 29. no-
vembrom in 10. decembrom v Cancunu.  
V času zasedanja je Evropska agencija za okolje (EEA) tudi sporočila, da EU že peto 
leto zapored beleži padec emisij toplogrednih plinov. Evropska komisarka za pod-
nebne spremembe, Connie Hedegaard, je novico pozdravila, hkrati pa pozvala vse 
države članice, da izpolnijo zaveze gleda zmanjšanja emisij v obdobju od leta 2008 
do leta 2012.

tomo križnar gost v evropskem parlamentu
Med 17. in 20. majem 2010 je v Strasbourgu potekalo redno plenarno zasedanje 
Evropskega parlamenta, na katerem so evropski poslanci podprli ustanovitev Evrop-
skega urada za podporo azila v Valletti, in sicer za nudenje strokovne pomoči na 
področju azila. Tekom zasedanja so poslanci sprejeli še poročilo o pristopu EU h Kon-
venciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Agenda plenarnega zaseda-
nja je vključevala tudi razpravo o oblikovanju celovitejše strategije za Južni Kavkaz 
in o ukrepih za pomoč Tajski, evropske poslance pa sta obiskala tudi slovenski člove-
koljub Tomo Križnar in koordinator glavne skupine upornikov v Darfurju Suleiman 
Jamous ter jih pozvala k političnemu in humanitarnemu reševanju Darfurja.
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ZN opozarjajo, da se je leta 2009 napre-
dek pri boju zoper revščino in lakoto 
začel upočasnjevati, ponekod pa se je 
stanje zaradi svetovne ekonomske in 
prehranske krize začelo celo poslabše-
vati. Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon 
ob tem opozarja, da smo zelo daleč od 
uresničevanja naših obljub glede sve-
tlejše prihodnosti revnih po svetu. Za-
to je ključnega pomena uresničevanje 
tistih obljub iz preteklosti, ki so vezane 
na razvojno pomoč. Pri tem bi morale 
razvite države slediti priporočilom ZN, 
ki pravijo, da naj za uradno razvojno 
pomoč do leta 2015 namenijo vsaj 0,7 
odstotka BND, k čemur so se zavezale že 
daljnega leta 1970.
 
Poročilo ZN o doseganju MDG za leto 
2009 izpostavlja oživitev prizadevanj 
držav glede zagotavljanja produktiv-
ne in dostojne zaposlitve za vse, zlasti 
za ženske in mladino. Tako vlade držav 
poziva, da okrepijo svoja prizadeva-
nja pri vključevanju vseh otrok v šolo, 
predvsem tistih, ki živijo na podeželju, 
in da pri izobraževanju odpravijo spol-
no in etničnostno neenakopravnost. Pri 
zmanjševanju smrtnosti mater, še pose-
bej v podsaharski Afriki in južni Aziji, je 
nujna večja politična volja. Dejstvo je, 
da se večina napredka pri zmanjševa-
nju revščine posledica odraža v velikem 
padcu stopnje revščine v vzhodni Aziji, 
v drugih delih sveta pa je bil napredek 
skromnejši. Tega se je treba zavedati tu-
di pri nadaljnjih ukrepih.

Letošnje poročilo generalnega sekre-
tarja ZN, Ban Ki-moona, z naslovom 
»Držimo obljubo« (Keeping the Promi-

se), se osredotoča predvsem na vzroke 
zaostankov pri uresničevanju MDG. Po-
ročilo ugotavlja, da so nekatere države 
dosegle velik uspeh pri premagovanju 
skrajne revščine in lakote, povečanju 
vpisa v šole in zdravja otrok, širjenju do-
stopa do pitne vode, krepitvi nadzora 
nad malarijo, tuberkulozo in nekaterimi 
tropskimi boleznimi ter širjenju dostopa 
do zdravljenja virusa HIV. Velik napredek 
je dokaz, da so MDG dosegljivi, vendar 
so za to nujne prave politike, ustrezna 
stopnja naložb in mednarodna podpo-
ra. Žal se prevečkrat soočamo z neizpol-
njenimi obljubami, neustreznim financi-
ranjem in neodgovornim ravnanjem.

Odgovornost za uresničevanje MDG pa 
ni le v rokah držav in njihovih vodite-
ljev, temveč v rokah vsakega izmed nas. 
Zavzetim posameznikom in nevladnim 
organizacijam lahko uspe spremeniti 
svet, pri čemer pa nam ni treba čakati na 
obljube politikov. Nevladne organizacije 
v Sloveniji že sedaj velik del svoje ener-
gije vlagajo v humanitarne dejavnosti, 
ki tudi prispevajo k uresničevanju MDG. 
Izvajajo se prepotrebni razvojni projekti, 
ki v državah v razvoju odpirajo delovna 
mesta in ustvarjajo trajni dohodek ter 
tako odpravljajo odvisnost od huma-
nitarne in razvojne pomoči. Navkljub 
naštetemu pa moramo za oblikovanje 
ustreznih ukrepov še naprej prepoznava-
ti dejanske potrebe posamezne skupno-
sti. Da ugotovimo, kateri ukrepi resnično 
delujejo, in za prepoznavo praks, ki re-
snično dosegajo družbeni napredek, pa 
potrebujemo tudi raziskave. V tem po-
gledu Istanbulska deklaracija iz leta 2007 
poudarja, da moramo izhajati iz dobrih 

in zanesljivih metodologij, ki temeljijo na 
zanesljivih statističnih podatkih in kazal-
nikih. Sprotna evalvacija je namreč tista, 
s katero lahko zagotovimo uspešnost na-
ših prizadevanj.

ZN poudarjajo, da bo odločilnega pome-
na letošnji septembrski Vrh ZN, namenjen 
pregledu napredka pri doseganju MDG. 
Generalni sekretar ZN, Ban Ki-moon, je 
pozval svetovne voditelje, naj sprejmejo 
trajni globalni akcijski načrt, ki bo pod-
krepljen s specifičnimi obveznostmi po-
sameznih držav. To sprejetje bi zagotovo 
pripomoglo k uresničitvi MDG.

Ob koncu naj še opozorimo, da so MDG 
tesno povezani s človekovimi pravicami. 
Splošna deklaracija človekovih pravic je 
že leta 1948 navedla, da ima »vsakdo pra-
vico do življenjskega standarda, ki ustre-
za zdravju in dobrobiti njega samega 
in njegove družine«. Z uresničevanjem 
zgoraj omenjenih ciljev se tako borimo 
za dostojanstvo ljudi in njihove temeljne 
pravice, s čimer ustvarjamo lepšo priho-
dnost za slehernega izmed nas.

Če torej želimo odgovoriti na začetku 
zastavljeno vprašanje »Smo na dobri 
poti?«, ugotovimo, da smo na poti in, da 
je ta pot dobra. Vendar pa to ne pomeni, 
da za pravočasno dosego MDG ne po-
trebujemo naporov držav, vlad in nevla-
dnih združenj, pa tudi naporov vsakega 
izmed nas. 

Dr. Bojko Bučar, predsednik Društva za 
Združene narode za Slovenijo in Boštjan 
Jerman, član Izvršnega odbora Društva 
za Združene narode za Slovenijo.

dr. Bojko Bučar in Boštjan Jerman

Razvojni cilji tisočletja so drzni, a uresničljivi
Pred desetletjem so Združeni narodi (ZN) z Deklaracijo tisočletja (A/
RES/55/2) postavili temelje za novo tisočletje. 189 držav se je za-
vezalo, da bodo do leta 2015 odpravile skrajno revščino, lakoto in 
nekatere bolezni, hkrati pa občutno zmanjšale umrljivost mater in 
otrok. Bilo je leta 2000, ko so se v New Yorku k ciljem obvezali šte-
vilni voditelji držav in vlad. Danes se piše leto 2010. Minila je torej 
že več kot polovica razpoložljivega časa za dosego Razvojnih ciljev 
tisočletja (MDG). Smo na dobri poti?

STROKOVNI ČLANEK
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Znano je, da imajo družbe, ki podpirajo 
enakopravnost žensk in moških večjo 
možnost, da do leta 2015 dosežejo Ra-
zvojne cilje tisočletja in da je vsak posa-
mezen cilj neposredno povezan s pravi-
cami žensk. 

Že od leta 2000 naprej, ko so bili v okviru 
Generalne skupščine Združenih narodov 
sprejeti Razvojni cilji tisočletja (MDG), 
je zagotavljanje enakopravnosti med 
spoloma in opolnomočenje žensk eden 
naših osrednjih ciljev. Enakost med spo-
loma pomeni pravico, večje možnosti in 
boljšo kvaliteto življenja za vse, zaradi 
česar mora biti enakost zagotovljena na 
visoki ravni človekovega dostojanstva. 
Jedro koncepta opolnomočenja žensk 
leži v zmožnosti in sposobnosti žensk, 
da same prevzamejo nadzor in kontrolo 
nad svojim lastnim življenjem.

Slovenska filantropija, Združenje za 
promocijo prostovoljstva, je v Republi-
ki Ugandi v mesecu marcu 2009 skupaj 
z ekipo STUDIA 12 posnela film »Biti 
ženska v Ugandi«. Film je bil posnet v 
okviru projekta MEDIP »Udejstvovanje 
in spodbujanje medijev pri obravnavi 
razvojnih vprašanj« in na podlagi ini-
ciative ustanoviteljice ženske skupine 
»Sunny Skies Women’s Project«, Imma-
culate Owachalli. Immaculate je mati 
samohranilka, ki skupaj s svojimi petimi 
otroci živi v enem izmed najbolj revnih 
delov Kampale, v katerem živijo prete-
žno ženske, ki so kot begunke pribežale 
s severnega in vzhodnega dela Ugande. 
Večinoma so ostale brez svoje lastnine 

in posesti, življenje v glavnem mestu 
Ugande pa jih je pripeljalo na socialni 
rob družbe. Soočajo se s številnimi pro-
blemi, kot so skrajna revščina, okužbe 
z virusom HIV/AIDS. Kljub odsotnosti 
vseh finančnih sredstev je Immaculate 
v omenjeni skupnosti s pomočjo svoje-
ga znanja in veščin začela usposabljati 
ženske v izdelovanju papirnatega naki-
ta. Tovrstno usposabljanje je ženskam 
omogočilo zaposlitev, ki jim prinaša 
večjo ekonomsko in socialno samostoj-
nost. Iniciativa je zaradi pozitivnih pre-
mikov in sprememb v lokalni skupnosti 
prejela veliko podporo med prebival-
stvom skupnosti. Usposabljanja so bila 
za revne ženske brezplačna, ženske so 
svoje izdelke lahko prodajale in si s tem 
pridobile minimalna sredstva, potrebna 
za vsakodnevno preživetje.

Danes ima skupina Sunny skies women's 
project 350 članic. Volje in pripravljeno-
sti je veliko, potrebna je bila le še poli-
tična in finančne pomoč ter možnost 
nadgradnje strokovnega znanja. Skupi-
na se je namreč zaradi neformalne orga-
niziranosti njihovega delovanja soočala 
z problemom financiranja. Ob podpori 
Ministrstva za zunanje zadeve Republi-
ke Slovenije pa bodo njihove želje in 
sanje o lepši prihodnosti postale tudi 
resničnost. 

V letu 2010 in 2011 bo Slovenska filan-
tropija skupaj z skupino Sunny skies 
women's project izvajala projekt »Usta-
novitev organizacije za opolnomoče-
nje žensk Sunny skies women project, 

Uganda«. S formalno organiziranostjo se 
bodo dejavnosti ženske skupine SSWP 
razširile tudi na področje svetovanja o 
reproduktivnem zdravju mladih deklic 
in odraslih žensk, učenje angleškega je-
zika in opismenjevanje ter vključevanje 
načel pravične trgovine v usposabljanja 
o izdelovanju nakita iz papirja in prodaji 
le tega na lokalnem in mednarodnem 
trgu. Ugotavljajo namreč, da je z izobra-
ževanjem posameznic znotraj skupnosti 
nujno potrebno začeti reševati proble-
me, s katerimi se srečujejo, predvsem 
na področju reproduktivnega zdravja 
(okužba z virusom HIV/AIDS, posilstva, 
mladoletniška nosečnost, itd. in prido-
bivanja novih znanj, s katerimi si bodo 
lahko zagotavljale vir preživetja). V ta 
namen nameravamo, s prenosom stro-
kovnih znanj o reproduktivnem zdravju 
in dobrih praks iz Slovenije, v urbanem 
okolju Ugande razviti metode brez-
plačnih delavnic, namenjenih mladim 
dekletom in odraslim ženskam. Skupaj 
z ugandskimi partnerji bomo usposo-
bili prostovoljce za delo in prenos znanj 
znotraj skupnosti.

S primerom dobre prakse, ki vključu-
je tudi tisto skupino najbolj ranljivih 
skupin žensk, ki jih finančna pomoč 
navadno ne doseže (ali pa zaradi nizke 
stopnje izobrazbe niso vešče pisanja 
prošenj za finančno pomoč), želimo 
prispevati svoj del k uresničevanju ena-
kopravnosti med spoloma in opolno-
močenju žensk. Le vključujoča enako-
pravnost je pot do izpolnitve Razvojnih 
ciljev tisočletja.

Petra Založnik, Slovenska Filantropija 

Kako lahko ogrlica iz papirja 
prispeva k uresničevanju 
3. Razvojnega cilja

UTRIP NVO
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»Nočemo miloščine, 
nočemo pomoči. 
Hrepenimo po spoštovanja 
vrednem življenju, delu, 
pri katerem bomo lahko 
uresničile svoje sanje. 
Želimo si, da bi spoštovali 
naše prizadevanje in naše 
napore. Kot vi, si želimo 
pravičnejši svet.« 

Sporočilo skupine obrtnic 
iz Bangladeša Svetovni 
pravičnotrgovinski 
organizaciji (WFTO).

Mednarodna trgovina ne koristi vsem 
prebivalcem sveta. Veliko ljudi živi v re-
vščini, z njimi ne ravnajo spoštljivo in za 
svoje delo ne dobijo pravičnega plačila.  

Ideja pravične trgovine se je pojavila 
kot odziv na takšno stanje oziroma na 
nezmožnost konvencionalnega modela 
trgovine, da bi prebivalcem gospodar-
sko zapostavljenih držav svetovnega 
Juga zagotovil stalne vire preživetja in 
omogočil razvojne možnosti. V duhu 
prepričanja, da je trgovina pri tem lah-
ko neprimerno učinkovitejša od razvoj-
ne pomoči (»trade not aid«), povezuje 
gibanje pravične trgovine organizacije 
in posameznike iz gospodarsko uspe-
šnejših držav z malimi kmeti in obrtniki 
iz držav svetovnega Juga. Slednjim po-
maga poiskati trg za njihove pridelke 
in izdelke po ceni, ki ne odraža samo 
resničnih stroškov njihove proizvodnje 
in dela, ampak omogoča tudi družbeno 

pravično in okoljsko sprejemljivo proi-
zvodnjo ter spoštovanje človekovih pra-
vic. Odgovornost in preglednost, kot te-
meljni načeli pravične trgovine, vodita k 
razvoju odprtega in s pravili podprtega 
trgovanja ter krepitvi uravnoteženega 
razvojnega partnerstva. Pravična trgo-
vina na ta način pomembno prispeva k 
uresničitvi prvega in osmega Razvojne-
ga cilja novega tisočletja. 

Društvo Humanitas in Umanotera, Slo-
venska fundacija za trajnostni razvoj, 
sta leta 2004 odprla prvo trgovino v 
Sloveniji s prehrambnimi in obrtniškimi 
izdelki pravične trgovine – 3MUHE Lju-
bljana, od začetka maja pa brenčijo tudi 
3MUHE Maribor. Organizacije pravične 
trgovine se ne ukvarjajo le s prodajo, 
temveč izvajajo tudi izobraževalne in 
osveščevalne dejavnosti ter si prizade-
vajo za spremembo pravil v mednaro-
dni trgovini. 

Petra Šajn, Umanotera  

Pravična trgovina
za pravičnejši svet
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Zavod Krog že sedmo leto 
nadaljuje s humanitarno 
razvojnim projektom 

»Podari nasmeh« 
rehabilitacije otrok iz 
Bosne in Hercegovine ter 
Kosova. 

Projekt podpira 
Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike 
Slovenije. 

Letos bomo v poletnih mesecih omo-
gočili rehabilitacijo 56. osnovnošolskim 
otrokom in 5. osnovnošolskim učiteljem 
oz. strokovnim sodelavcem, ki prihajajo 
iz ruralnih področij BiH ter 30. otrokom 
in 3. strokovnim sodelavcem iz Kosova. 
Na teh področjih so otroci brez staršev, 
otroci žrtev nasilja v družini, so žrtve 
slabšega ekonomskega in socialnega 
položaja. Prihajajo iz družin, ki so se 
po končani vojni vrnile na domača tla 
in nimajo urejenega bivalnega statusa, 
nimajo zaposlitvenih in izobraževalnih 
možnosti ter se srečujejo z diskrimina-
cijo in še vedno prisotnim povojnim so-
vraštvom. Revščina je eden od osnovnih 
faktorjev, ki destabilizirajo BiH in Koso-
vo. Izobraževanje je vitalni predpogoj 
boja proti: revščini, neenakosti spolov, 
delovnega angažiranja otrok ter sek-
sualnega izkoriščanja, kot tudi boja za: 
uresničevanje človekovih pravic in de-
mokracije, zaščito okoliša in normalno 
rast populacije.

Cilji rehabilitacije so: omogočiti otro-
kom vsaj kratek »pobeg« iz njihovega 
težkega vsakdanjika, izboljšati njihovo 
psiho-socialno stanje, jim omogočiti 
aktivno in sproščeno preživljanje reha-
bilitacije. Prav tako si prizadevamo, pre-

ko druženja in interaktivnih delavnic, v 
otrocih prebuditi občutek samozavesti 
in lastne vrednosti za pomoč pri social-
ni vključenosti v družbo, povezanosti, 
razvijati medsebojne odnose in spreje-
manje drugačnosti, možnost medkul-
turnega dialoga in strpnosti, dodatno 
izpopolnjevanje učiteljev in strokovnih 
delavcev. Otroci bodo v času obiska v 
Sloveniji obiskali Ljubljano, živalski vrt, 
Postojnsko jamo, obalna mesta, Infor-
macijski urad Sveta Evrope v Republiki 
Sloveniji in sodelovali v interaktivnih 
delavnicah, kot so otrokove pravice, 
nasilje v družini, spolna zloraba otrok 
ipd. Njihovo rehabilitacijo pa bodo po-
spremili minister za zunanje zadeve, g. 
Samuel Žbogar, in predstavniki glavnih 
pokroviteljev. 

Projekt je do sedaj prejel laskavi naziv 
Sončkova osebnost leta v 2008 in po-
sebno državno priznanje v letu 2007, 
kot Naj humanitarni projekt. Leta 2009 
je vodja projekta, avtorica članka, pre-
jela naziv »Naj prostovoljka 2008«. Za-
vod Krog si tako prizadeva za reševanje 
globalnih izzivov, ozavestiti in spodbu-
diti ljudi k aktivnejšemu sodelovanju 
pri obravnavi Razvojnih ciljev tisočletja 
skozi svoje projekte.

Emina Hadžić, Zavod Krog 

S projektom rehabilitacije otrok 
do hitrejšega uresničevanja 
4. Razvojnega cilja
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Slovenija se po višini bruto nacionalne-
ga dohodka (BND) na prebivalca uvršča 
med gospodarsko razvite države sveta 
in je od leta 2004 država donatorica ra-
zvojne pomoči (ODA). S sredstvi, name-
njenimi mednarodnemu razvojnemu 
sodelovanju, prispeva k enakopravnej-
šemu in bolj uravnoteženemu svetov-
nemu razvoju. Skladno z mednarodnimi 
zavezami, podanimi v okviru Evropske 
unije (EU) in Organizacije združenih na-
rodov (OZN), si prizadeva, da bi poveče-
vala delež pomoči ter do leta 2010 do-
segla raven 0,17 odstotka, do leta 2015 
pa 0,33 odstotka BND. V letu 2009 so 
sredstva, namenjena mednarodnemu 
razvojnemu sodelovanju, znašala 51,27 
milijona evrov ali 0,15 odstotka BND.

Slabi dve tretjini (33,11 milijona evrov) 
slovenske ODA sta bili v letu 2009 posre-
dovani prek mednarodnih organizacij in 
institucij, od tega 26,51 milijona evrov 
kot prispevek v proračun EU. Za finan-
ciranje bilateralnih razvojnih projektov 
je Slovenija v letu 2009 namenila 14,36 
milijona evrov oziroma 28 odstotkov 
celotne ODA. Projekte so večinoma iz-
vajala resorna ministrstva in slovenske 
razvojne institucije, pri čemer je bil večji 
del (79 odstotkov) namenjen v države 
Zahodnega Balkana. Sledile so države 
Vzhodne Evrope, Kavkaza in Srednje 
Azije ter druge. Največji delež pomoči 
je bil namenjen za programe visokošol-
skega izobraževanja ter krepitev vlade 
in civilne družbe.

Vlada Republike Slovenije je mednaro-
dno razvojno sodelovanje opredelila 
kot eno od svojih zunanjepolitičnih pri-
oritet. Skladno z njo se bo v prihodnjih 

letih okrepila institucionalna struktura 
slovenskega razvojnega sodelovanja. 

Sprejem programsko naravnanega dr-
žavnega proračuna v letu 2009 je že 
deloma omogočil ustrezno koncentra-
cijo načrtovanja in porabe proračunskih 
sredstev za ODA. Ministrstvo za zunanje 
zadeve je tako konsolidiralo približno 
polovico bilateralnih razvojnih sredstev, 
kar omogoča lažjo koordinacijo in večjo 
učinkovitost. Vlada je sprejela tudi okvir-
ni program mednarodnega razvojnega 
sodelovanja za leto 2010, ki vključuje 
štiri osrednje sektorje – gospodarska 
partnerstva, izvajalske ustanove, tehnič-
no pomoč in sofinanciranje nevladnih 
organizacij (NVO).

V prihodnje bo osrednji cilj načrtno po-
večevanje deleža BND za države v ra-
zvoju, ob upoštevanju vsebinskih pred-
nostnih področij. Posebna pozornost bo 
namenjena razvoju programov in pro-
jektov na področju družbenih storitev 
(s poudarkom na t. i. dobrem vladanju, 
krepitvi pravne države, tehnični pomo-
či, izobraževanju in štipendiranju) in va-
rovanju okolja (s poudarkom na trajno-
stnem upravljanju z vodami) ter krepitvi 
vloge žensk kot presečni temi. Slovenija 
bo še naprej največ ODA namenjala 
regiji in državam Zahodnega Balkana 
(programsko bo sodelovala s Črno goro, 
s katero je 14. maja 2010 podpisala pro-
gram mednarodnega razvojnega sode-
lovanja, in z Makedonijo, projektno tudi 
z drugimi). V Vzhodni Evropi, ki pred-
stavlja drugo prednostno območje, se 
bo razvojno sodelovanje osredotočilo 
na Moldavijo, v Afriki pa na Zelenortske 
otoke.

Projekte in programe razvojnega sode-
lovanja izvajajo izvajalske institucije, ra-
zvojne NVO in drugi izvajalci, dodatno se 
v mehanizme izvajanja vključujejo tudi 
gospodarski subjekti, s čimer prispevajo 
h krepitvi izvozno naravnanega sloven-
skega gospodarstva. Država bo hkrati z 
razpisi finančno podpirala programe in 
projekte NVO na področju mednarodne-
ga razvojnega sodelovanja ter njihovo 
institucionalno krepitev.

Slovenija bo nadaljevala z aktivnim de-
lom v telesih EU ter telesih in agencijah 
OZN. V letu 2010 je Slovenija članica iz-
vršnega odbora Programa ZN za razvoj 
(UNDP) in Sklada ZN za prebivalstvo 
(UNFPA), v obdobju 2009–2011 pa tudi 
izvršnega odbora Sklada ZN za otroke 
(UNICEF). Zlasti pomembno pa je njeno 
sodelovanje pri delu Odbora za razvojno 
pomoč (DAC) Organizacije za gospodar-
sko sodelovanje in razvoj (OECD).

Veliko pozornosti bo namenjene evalva-
ciji sistema načrtovanja, financiranja ter 
izvajanja mednarodnega razvojnega so-
delovanja, s ciljem krepitve učinkovito-
sti in obsega ODA. Slovenija na povabilo 
Portugalske v okviru OECD sodeluje kot 
opazovalka v procesu pregleda portu-
galskega sistema razvojnega sodelova-
nja (Peer Review).

Pomemben element bo predstavljalo 
področje izobraževanja za razvoj in oza-
veščanja javnosti. Jeseni bodo drugič za-
povrstjo organizirani Slovenski razvojni 
dnevi na temo uresničevanja Razvojnih 
ciljev tisočletja, s čimer bo Slovenija potr-
dila svoja prizadevanja za pravočasno do-
seganje zastavljenih ciljev do leta 2015.

Sodelavci Sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,  Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve 
o uradni razvojni pomoči 
Slovenije v letu 2009 
in načrtih za prihodnost

AKTIVNOSTI PO MINISTRSTVIH
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Izobraževanje za razvoj in osveščanje 
javnosti predstavljata pomemben del ra-
zvojne politike, ki soustvarja razmere za 
lastno učinkovitost ter zagotavlja podpo-
ro evropski in državni politiki pomoči dr-
žavam v razvoju. Na nacionalnem nivoju 
je izobraževanje za razvoj in osveščanje 
javnosti predvideno v, junija 2006, spre-
jetem Zakonu o mednarodnem razvo-
jem sodelovanju Republike Slovenije. Ta 
predstavlja tudi pomemben del Resolu-
cije o mednarodnem razvojnem sode-
lovanju Republike Slovenije za obdobje 
do leta 2015, ki jo je Državni zbor sprejel 
julija 2008. Skladno s tem so bile v prvi 
polovici leta 2010 na omenjenih podro-
čjih izvedene številne aktivnosti. Med 
drugim je bila, na pobudo Ministrstva za 
zunanje zadeve, na zasedanju medresor-
skega delovnega telesa za mednarodno 
razvojno sodelovanje marca letos spre-
jeta odločitev o ustanovitvi neformalne 
delovne skupine za globalno učenje. K 
sodelovanju so bili vabljeni predstavniki 
posameznih vladnih resorjev in pred-
stavniki Sloge. Na prvem srečanju, 14. 
maja 2010, smo se dogovorili o pregle-
du aktivnosti na področju globalnega 
učenja na vseh resornih ministrstvih, in 

sicer do naslednjega zasedanja. Tako bo, 
v sodelovanju s Slogo, pripravljen vpra-
šalnik, ki bo posredovan ministrstvom in 
vladnim službam.

V okviru študije Evropske komisije o 
izobraževanju za razvoj in osveščanju 
javnosti – t.i. »DEAR study« (»Develo-
pment Education and Awareness Ra-
ising Study«) – je Slovenijo med 17. in 
20. majem 2010 obiskal Peter Davis, 
strokovnjak s področja globalnega uče-
nja. Med obiskom, ki ga je koordiniralo 
Ministrstvo za zunanje zadeve, se je sre-
čal s predstavniki posameznih sektorjev 
na omenjenem ministrstvu, hkrati pa se 
je srečal tudi s predstavniki Ministrstva 
za šolstvo in šport, Zavoda RS za šolstvo 
in Urada RS za mladino. Srečal se je tu-
di s predstavniki Sloge in predstavniki 
nekaterih nevladnih organizacij, ak-
tivnih na področju globalnega učenja. 
Podrobneje si je ogledal, s strani Evrop-
ske komisije in Ministrstva za zunanje 
zadeve sofinanciran, projekt Slovenske 
Karitas o izobraževanju za razvoj in 
osveščanju javnosti glede vpliva virusa 
HIV in AIDS-a na prebivalstvo držav v 
razvoju in na razvojne procese v Afriki. 

Davisu je bil podrobneje predstavljen 
tudi projekt Eko šol. 

Študija DEAR se izvaja v okviru t.i. struk-
turnega dialoga Evropske komisije s ci-
vilno družbo - projekta, ki je bil lansiran 
v marcu 2010 in bo trajal eno leto. Na-
men študije je narediti pregled glavnih 
akterjev, strategij in izkušenj na omenje-
nem področju v državah članicah EU, pri 
čemer je zlasti aktualna usklajenost med 
strategijami EU in nacionalnimi strategi-
jami posameznih držav članic. Poseben 
poudarek bo na podpori aktivnosti ne-
vladnih akterjev in sodelovanju nacio-
nalnih vlad z le-temi ter na predlogih za 
izboljšanje sodelovanja med nacionalni-
mi akterji in Evropsko komisijo. Študija je 
sestavljena iz dveh delov. V okviru prve-
ga so pripravili analizo projektov, ki jih je 
med leti 2005–2009 sofinancirala Evrop-
ska komisija, v drugem delu študije pa 
nameravajo obiskati vse države članice 
EU in si ogledati stanje na področju glo-
balnega učenja. Študija bo predstavlje-
na na zaključni konferenci, ki bo oktobra 
v Bruslju, in bo hkrati služila kot podlaga 
za oblikovanje nove strategije Evropske 
komisije za obdobje 2012–2020.

Tanja Virant, Ministrstvo za zunanje zadeve

Vse več aktivnosti na področjih izobraževanja 
za razvoj in osveščanja javnosti 
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Delegacija Republike Slovenije je v okvi-
ru letošnjega spomladanskega zaseda-
nja Svetovne banke in Mednarodnega 
denarnega sklada, ki je potekal konec 
aprila v Washingtonu, podprla odločitev 
Razvojnega odbora o sprejemu t.i. dru-
gega dela reforme glasovalnih pravic v 
okviru skupine Svetovne banke (voice 
reform). Glasovalna moč držav v razvoju 
in tranzicijskih držav v Mednarodni banki 
za obnovo in razvoj se bo tako povečala 
za 3,13 % in bo po novem znašala 47,19 
%. Države v razvoju in tranzicijske države 
so tako od leta 2008, ko se je začela re-
forma mednarodnih finančnih inštitucij 
z namenom okrepitve vloge pri upravlja-
nju, v Mednarodni banki za obnovo in ra-
zvoj pridobile 4,59 % dodatne glasovalne 
moči. Čeprav tokratno povečanje glaso-
valne moči za države v razvoju in tranzi-
cijske države temelji na dodatnem vpisu 
kapitala banke s strani teh držav, pa se je 
Razvojni odbor zavezal, da bo naslednja 
revizija glasovalnih pravic, ki je predvide-
na za leto 2015, temeljila na novi formuli. 
V slednjo bodo vključeni elementi, ki bo-
do zagotavljali uresničitev zavez glede 
polnega uravnoteženja glasovalne moči 
med razvitimi in razvijajočimi se država-
mi ter tudi zaščito glasovalne moči manj-
ših revnih držav. 

Poleg navedenih odločitev iz sklopa dru-
gega dela reform glasovalnih pravic, je 
Razvojni odbor Svetovne banke, z na-
menom okrepitve finančnega položaja 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj, 
potrdil tudi splošno povečanje njenega 
kapitala v skupni višini 58,4 milijarde USD. 
Večina teh sredstev bo banki zagotovljena 
prek vpisanega kapitala, del teh sredstev 
(6 % oziroma 3,5 millijarde USD) pa bodo 
države članice vplačale v denarju. 

Slovenija, tako kot ostale članice EU, v ce-
loti podpira modernizacijo mednarodnih 
finančnih institucij, ki naj bi, poleg refor-
me glasovalnih pravic, vključevala tudi 
reforme upravljanja. 

Slovenija se je udeležila 
spomladanskega srečanja 
Svetovne banke in Medna-
rodnega denarnega sklada

V Parizu so se 2. maja 2010 končala 
pogajanja pete polnitve Sklada za sve-
tovno okolje (GEF). Skupni znesek štiri-
letnega obdobja polnitve GEF bo tako 
znašal 4,25 mlijarde USD oziroma 53 
% več sredstev kot pri prejšnji polnitvi. 
Prispevek Republike Slovenije bo znašal 
4,8 milijonov EUR oziroma 0,2 % polni-
tve, kar predstavlja 8 % povečanje glede 
na prejšnjo polnitev. Uspešna napolni-
tev GEF je tudi vsebinski odgovor razvi-
tih držav na obveznosti, zadane v okviru 
mednarodnih podnebnih pogajanj.
 
V naslednjih štirih letih bo GEF sredstva 
namenil zmanjšanju emisij CO2, trajno-
stnemu upravljanju zaščitenih območij 
in ogroženih pokrajin, krepitvi meddr-
žavnega sodelovanja pri upravljanju 
čezmejnih vodnih sistemov, zmanjšanju 
trdovratnih organskih onesnaževalcev 
zemlje in vode, zmanjšanju emisij žive-
ga srebra ter širjenju in zaščiti gozdov.
Skoraj 60 % sredstev prihodnjega štiri-
letnega proračuna GEF bo namenjenih 
ukrepanju proti podnebnim spremem-
bam ali njegovi prilagoditvi. Zlasti po-
udarjeno je tudi področje ohranjanja 
biotske raznovrstnosti - katere leto se 
v okviru OZN obeležuje prav letos -, bi-
stveno pa bo povečan tudi obseg sred-
stev za strateško upravljanje s kemikali-
jami.

V teku so pogajanja 16. polnitve Med-
narodnega združenja za razvoj (IDA) 
za obdobje 2011–2014. Po srečanju v 
Parizu marca letos, je naslednji krog 
pogajanj potekal od 15. do 18. junija v 
Bamaku v Maliju. Glavna tema 16. pol-
nitve ostaja odprava revščine in dosega 
Razvojnih ciljev tisočletja. IDA načrtuje 
v tem obdobju posvetiti več pozorno-
sti temam, ki se nanašajo na vprašanja 
krhkih držav, spola in podnebnih spre-
memb, hkrati pa pripravlja predlog po-
sebnega okna za hitro pomoč ob krizah 
in naravnih katastrofah. Donatorji so pri 
prejšnji polnitvi, skupaj s prilivi Svetov-
ne banke, zbrali rekordnih 30,5 milijard 
EUR, prispevek Republike Slovenije pa 
je znašal 0,03 % polnitve oziroma 6,29 
milijonov EUR. Pri 16. polnitvi bo Slove-
nija zagovarjala ohranitev naravnanosti 
IDA na dosego dolgoročnih razvojnih 
ciljev držav partneric, obseg polnitve pa 
na ravni, ki bi ohranjala realno vrednost 
pretekle polnitve. Slovenija je IDA ponu-
dila tudi možnost gostitve zaključnega 
srečanja pogajanj 16. polnitve.

Robert Rampre, Ministrstvo za finance

Polnitev Sklada za svetov-
no okolje v luči boja proti 
podnebnim spremembam

Prioriteta Mednarodnega 
združenja za razvoj ostaja 
odprava revščine

13



SLOGOPIS, časopis Sloge – Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč14

Leta 2002 ste bili imenovani za člani-
co komisije za oblikovanje in ratifikaci-
jo nove afganistanske ustave. V njej je, 
med ostalim, zapisano, da imajo moški 
in ženske pred zakonom enake pravice 
in obveznosti. Ali je to načelo v Afgani-
stanu dejansko implementirano?

Ne v celoti in ne vsepovsod. Nekatere 
ženske, ki se zavedajo svojih pravic in 
ženske, ki smo na visokih položajih, se 
načela dobro zavedamo in ga znamo iz-
koristiti. Vloga žensk je izredno pomemb-
na, saj izobražene ženske dejansko vodi-
jo družine, izobražujejo ostale člane, a to 
še vedno ni vidno na podeželju. Veliko 
žensk niti ne ve, da imajo enakopravne 
pravice ali pa so toliko omejene s stra-
ni svojih mož, da jim niti ni dovoljeno, 
da bi to načelo dejansko tudi izvajale. 
Vprašanje je, kako se bo na takšno sta-
nje odzvala vlada in zagotovila izvajanje 
načel zapisanih v ustavi. Vlada zaenkrat 
še ni dovolj močna, da bi tovrstno stanje 
omogočila v vseh delih Afganistana – za-
to se nekje lahko izvaja, drugje ne. 

Kakšne so pravice afganistanskih žen-
sk v primerjavi s pravicami žensk v 
ostalih muslimanskih državah? 

Ne poznam situacije žensk v vseh islam-
skih državah, ampak če samo pogleda-

mo našo ustavo, je to zagotovo pripo-
moček, ki je oblikovan v prid ženskam. 
Če pa pogledamo prakso, opazimo, da 
na nekaterih področjih napredujemo, 
na ostalih ne – odvisno je tudi od tega, 
kakšno je ozadje posameznika, iz kate-
rega dela Afganistana prihaja itd. Moje 
upanje je, da bodo načela nekoč učin-
kovito implementirana v vseh delih in v 
tem primeru bodo razlike med Afgani-
stanom in ostalimi muslimanskimi drža-
vami zagotovo zelo velike. 

Od leta 2001 se je močno povečal vpis 
v šole, a deklice še vedno predstavlja-
jo zgolj 35% šolske populacije. Kaj je 
glavni razlog za ta problem in kako se 
soočate z njim? Katere ukrepe bi mora-
li sprejeti, da bi povišali vpis deklic?

To je močno povezano z dejstvom iz ka-
terega dela Afganistana deklica prihaja. 
V mestih deklice v šolah predstavljajo kar 
50 % vseh učencev, prav tako na univer-
zah (včasih več). Večja kot je oddaljenost 
od mest, slabša je situacija. V teh prede-
lih je očete ali brate zelo težko prepričati, 
da tudi deklica lahko gre v šolo. Prosto-
voljcem smo pripravili nagrade, ki jim jih 
podelimo glede na število odraslih in/ali 
otrok, ki jim jih uspe izobraziti. Zagotovi-
ti moramo, da bodo pravila, ki jih imamo, 
veljala tudi v vasi, ne zgolj za mesta.

Janja Mikulan, Sloga

»Ob pomanjkanju denarja mo-
raš izbrati projekte, ki bodo 
imeli dolgoročni vpliv.«

Sogovornica Fatima Gailani je 
od leta 2004 predsednica afga-
nistanskega Rdečega polmese-
ca. Po opravljeni srednji šoli v 
Kabulu, je opravila magisterij iz 
Perzijske literature in sufizma v 
Iranu ter magisterij Islamskih 
študij v Londonu. V času sov-
jetske invazije na Afganistan je 
živela v izgnanstvu v Londonu, 
kjer je v imenu mudžahidov 
delovala kot predstavnica za 
odnose z javnostmi, po vrnitvi 
v domovino pa se je podala v 
politiko. Pred leti jo je dediščina 
prostovoljstva v njeni družini, 
na veliko presenečenje njenih 
političnih kolegov, popeljala na 
pot humanitarnega delovanja. 
Z nami je spregovorila o huma-
nitarnem in razvojnem delova-
nju Rdečega polmeseca, polo-
žaju deklic in žensk ter ključnih 
težavah Afganistana. 

INTERVJU
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Boji se še vedno nadaljujejo v večini 
afganistanskih provinc, najhuje priza-
deta sta zlasti južni in jugovzhodni del 
države. S kakšnimi problemi se soočate 
pri zagotavljanju pomoči in osnovnih 
storitev tem delom Afganistana? 

Zagotovo je to velik izziv, vendar ni ne-
mogoč. Trenutna prisotnost 41.000 pro-
stovoljcev v najrazličnejših delih države 
in vaseh nam močno olajša naše delo. 
Osnovnih potrebščin ne dovažamo več 
iz glavnega mesta, temveč jih poskuša-
mo kupiti v provincah in okrožjih, saj je ta 
način cenejši in lažji za samo distribucijo 
dobrin. Če imamo dovolj prostovoljcev, 
lahko dostopamo do najtežavnejših ob-
močij, če pa nam prostovoljcev primanj-
kuje, se težave pojavijo tudi na območjih, 
ki so sicer lažje dostopna. Zato je pomoč 
v veliki meri res odvisna od prostovolj-
cev, ki je v današnjem materialističnem 
svetu veliko vredna. Afganistanski pol-
mesec tako tudi na območjih južnega 
Afganistana igra krasno dopolnilo vladi 
in opravlja fantastično delo. Glavni trik je 
v ohranjanju nevtralnosti. Dokler ohra-
niš nevtralnost, je tudi dostop lažji. Če je 
nevtralnost tudi le za kanček v nevarno-
sti, potem ti ne bo uspelo. 

Ali kdaj čutite pritiske s strani vlade? 

Včasih čutimo pritiske vlade, zlasti s stra-
ni tistih predstavnikov, ki ne razumejo 
vloge civilne družbe. Če želiš ohraniti 
nevtralnost, te imajo za podpornika tali-
banov in mislijo, da zagotavljaš storitve 
v njihovem imenu. Če pa je predstav-
nik izobražen in pripravljen poslušati 
ali vidi delovanje naše organizacije v 
praksi, potem bo razumel našo vlogo 
in pomembnost nevtralnosti ter nepri-
stranskosti. Velika zahvala gre zlasti višji 
ravni politikov- ministrom in samemu 
predsedniku, ki so podpisali dokument, 
s katerim priznavajo pomembnost in 
spoštovanje nevtralnosti in nepristran-
skosti civilnih organizacij. Na nacionalni 
ravni se ne soočamo z večjimi problemi, 
temveč s problemi, s katerimi se včasih 
sooča vsaka civilna družba. 

V času predsedniške kampanje je dr. 
Abdullah pogosto govoril o nepoveza-
nosti gospoda Karzai-ja s civilno druž-
bo. Kako bi v ocenili odnos, ki ga ima 
predsednik z vašo organizacijo in osta-

limi nevladnimi organizacijami v Afga-
nistanu? 

Težko bi ocenila, kakšen odnos ima z 
ostalimi nevladnimi organizacijami, na-
ša organizacija pa ima tesnejši odnos z 
drugim podpredsednikom Khalili-jem. 
Odnos je fantastičen, saj mu nikoli ni tež-
ko priti na teren in pogledati situacije. 

Ena od prioritet Mednarodnega rdeče-
ga polmeseca je tudi promocija med-
narodnega humanitarnega prava. Kdo 
se udeležuje predavanj in treningov, 
ki pokrivajo tovrstne vsebine in v koli-
kšni meri dejansko prispevajo k zaščiti 
civilnega prebivalstva? 

Izvajamo tovrstna predavanja in pri tem 
imamo veliko podporo Mednarodne-
ga odbora. Predavanja smo pripravili 
za policijo ter vojsko, izvajamo pa tudi 
izobraževanja za izvajalce nadaljnjih iz-
obraževanj. Danes je napredek še zelo 
počasen, a upam, da bo nekega dne do-
prinesel zelo veliko. 

Kaj menite o (ne)učinkovitosti razvoj-
ne pomoči Afganistanu?

Poraba denarja zagotovo ni povsem 
učinkovita. Če ga imaš malo, potem 
moraš resnično izbrati projekte, ki bo-
do imeli dolgoročni vpliv, kot na primer 
projekti opolnomočenja žensk. Če je 
ženska opolnomočena, bodo v šolo šli 
tudi otroci in celotna družina se bo spre-
menila. Več denarja bi morali porabiti 
tudi za zagotavljanje služb, kmetijstvo 
itd. Le na ta način bo Afganistan postal 
samozadosten. Izjemnega pomena pri 
tuji pomoči pa je tudi spoštovanje raz-
ličnih etničnih skupin in kultur- tukaj 
mednarodna skupnost ni uspela in zato 
boji potekajo še danes. 

Afganistan je največji dobavitelj opi-
juma za področje Evrope ter ZDA in 
veliko aktivnosti talibanov se financi-
ra ravno iz dobička od drog. Kaj so po 
vašem mnenju najboljši ukrepi za boj 
proti trgovini z drogami?

Za soočanje s takšnim problemom so 
potrebni strokovnjaki, ki bodo preu-
čili situacijo. Tudi v drugih državah so 
strokovnjaki že izkoreninili tovrsten 
problem - na primer v Turčiji. Sama sem 

včasih soočena z odvisnostjo od drog 
znotraj Afganistana, ki številnim druži-
nam prinaša veliko nesrečo in grozovi-
te posledice. Zagotovo moramo najti 
rešitev za ta problem, vendar ta rešitev 
ne sme priti s strani ljudi, kot sem sama, 
temveč s strani strokovnjakov s tega po-
dročja in seveda s podporo in sodelova-
njem vlade. 

Kaj bi bilo najbolj potrebno za dolgo-
ročni razvoj Afganistana?

Izjemnega pomena se je zavedati, da 
imamo v Afganistanu različne etnične, 
verske in jezikovne skupine, a vendar 
smo vsi Afganistanci, zato moramo de-
lovati enotno in zgraditi Afganistan, v 
katerem bomo vsi imeli enakopravne 
pravice in možnosti. Ta odgovornost le-
ži predvsem na strani voditeljev in elite. 
Poleg tega pa je potrebno priznati, da je 
eden največjih problemov v državi tudi 
korupcija in če le-ta ne bo odpravljena, 
mislim, da možnosti za uspeh ni. Poleg 
odprave korupcije, pa je za Afganistan 
ključnega pomena tudi dejstvo, da 
vzpostavimo programe, katerih rezultat 
bo samozadostno prebivalstvo. 

Opravili ste usposabljanje na Univerzi 
za muslimanske študije v Londonu in 
ker ste strokovnjakinja na področju is-
lama, me zanima ali menite, če Koran 
v kateremkoli delu spodbuja k nasilju?

Ne, verjamem da ne. Koran govori o 
odpuščanju in spravi. Prva beseda, ki jo 
izgovorimo, ko srečamo nekoga, je »sa-
lam«, kar pomeni mir in to je pomem-
ben del naše vere. Vsako religijo lahko 
interpretiramo na svoj način, a islam 
zagotovo ne govori o nasilju. Koran vse-
buje ogromno čudovitih vsebin- govori, 
na primer, o pismenosti, kar je zahteva s 
strani Boga. Ena izmed stvari, ki nas de-
finitivno ločuje od krščanstva pa je, da 
slednje uči, da ob enem udarcu po licu 
nastavi še drugega, medtem ko Koran 
spodbuja, da ustavimo roko in ne dovo-
limo, da nas nekdo udari še drugič. Tudi 
sama ne želim, da me nekdo udari še 
po drugem licu. Če po naši veri nekomu 
dovoliš, da te zatira, si prav tako grešnik 
in sama iskreno verjamem v to. Če bodo 
ljudje prijazni do mene, bom jaz prija-
zna do njih, če pa me bodo želeli udariti, 
bom zagrabila njihovo roko. 



kDaj? kje? kaj?
4.–11. julij 
2010 

Ljubljana in 
po Sloveniji

obisk ciprskih nvo v sloveniji
V času od 4. do 11. julija 2010 bodo Slovenijo obiskale ciprske NVO pod vodstvom Management centra. 
Predstavniki različnih NVO bodo med drugim obiskali slovenske NVO, različna resorna ministrstva ter na ta 
način izmenjali svoje izkušnje na področju evropskih integracij in delovanja.

13. julij 2010 Ljubljana okrogla miZa s preDstavnico geF
V času od 13. do 15. julija 2010 bo v Sloveniji na obisku izvršna direktorica Sklada za svetovno okolje (GEF), 
Monique Barbut. V okviru obiska bo 13. julija potekala okrogla miza s predstavniki NVO, ki delujejo na po-
dročju okolja in razvojnega sodelovanja.

29.–30. avgust
2010

Bled strateški Forum bleD 
Na Bledu bo potekal že peti Strateški forum Bled, eno pomembnejših letnih srečanj politikov, gospodar-
stvenikov in akademikov iz Evrope, jugovzhodne Evrope in širše regije. Naslov letošnjega foruma je »Svet 
v naslednjem desetletju«, obravnaval pa bo poglavitne izzive prihodnjega desetletja, in sicer energetsko 
prenovo, vodno problematiko ter oživitev gospodarstva in transformacijske moči interneta.

september 
2010

Novo mesto javna raZprava »nikoli ni prepoZno«
V septembru bo v Novem mestu v okviru kampanje »TUDI TI si delček istega sveta« potekala javna razprava 
»Nikoli ni prepozno«, ki jo bo vodil Darko Nikolovski. V neformalnem pogovoru s publiko bo spodbujal k 
razmišljanju o lokalnih težavah in izzivih, iskanju rešitev ter pozival k razvijanju globalne solidarnosti.

september 
2010 

Ljubljana konFerenca meDnaroDno soDelovanje Za blaženje poDnebnih sprememb
Sloga, Focus društvo in Služba Vlade za podnebne spremembe bodo septembra 2010 v Ljubljani orga-
nizirali konferenco »Mednarodno sodelovanje za blaženje podnebnih sprememb«. Namen konference je 
raziskati, kakšna vrsta podpore bi bila najboljša rešitev za države v razvoju pri blažitvi podnebnih spre-
memb. Odgovor na omenjeno vprašanje bodo skušali poiskati številni strokovnjaki, nevladne organizacije, 
poslovneži in mednarodne organizacije, pri tem pa si bodo pomagali s primeri dobre prakse.

september 
2010 

Postojna javna raZprava »nikoli ni prepoZno«
V septembru bo v Postojni v okviru kampanje »TUDI TI si delček istega sveta« potekala javna razprava »Ni-
koli ni prepozno«, ki jo bo vodil Darko Nikolovski, slovenski glasbenik. 

17. september 
2010

Ljubljana okrogla miZa o revščini in raZvojnih ciljih tisočletja
V času od 14. do 19. septembra bo v sklopu priprav na septembrski Vrh Združenih narodov na Fakulteti za 
družbene vede potekala simulacija zasedanja Generalne skupščine (SIMUN), ki bo posvečena Razvojnim 
ciljem tisočletja. V okviru simulacije se bo 17. septembra odvila okrogla miza o revščini, ki bo združila pred-
stavnike NVO, vladnih ustanov in strokovnjake s področja razvojnega sodelovanja.

17.–19. 
september 
2010

po Sloveniji akcija »vstani 2010«
Tik pred septembrskim Vrhom o Razvojnih ciljih tisočletja bo v Sloveniji in po svetu med 17. in 19. septem-
brom 2010 potekala tridnevna akcija, ki bo omogočila vsem, da se organizirajo in sodelujejo na številnih 
dogodkih, ustreznih akcijah in pobudah in tako pokažejo svojo podporo doseganju MDGs, obenem pa 
izrazijo svoje zahteve od delegacij, ki bodo na Vrhu sodelovale.

kDaj? kje? kaj?
18.–23. julij 
2010

Dunaj 18. meDnaroDna konFerenca o aiDs-u
Na Dunaju bo potekala konferenca »AIDS 2010«, na kateri se bodo osredotočili na proučevanje globalnega 
vpliva virusa HIV, s poudarkom na spopadanju z AIDS-om v Vzhodni Evropi in Centralni Aziji.

5.–7. 
september
2010

Olomouc konFerenca »learning From the Futures«
Med 5. in 7. septembrom 2010 bo v Olomoucu na Češkem potekala mednarodna konferenca v organiza-
ciji Rimskega kluba na temo možnih scenarijev za prihodnost ter o poteh, ki bi lahko vodile do nekaterih 
izzivov v prihodnje.

5.–11. 
september 
2010

Stockholm teDen svetovnih voDa 
Mednarodni inštitut za vodo v Stockholmu med 5. in 11. septembrom 2010 organizira »World Water Week«, 
ki se bo odvijal v švedski prestolnici, namenjen pa bo izzivom v zvezi s čistostjo vode. 

20.–22. 
september 
2010

New York vrh ZDruženih naroDov o raZvojnih ciljih tisočletja
Organizacija ZN bo v New Yorku gostila svetovne voditelje. Namen Vrha je pregled doseganja Razvojnih 
ciljev tisočletja na svetovni ravni in dogovor o naslednjih korakih na omenjenem področju do leta 2015.

Vabljeni na dogodke, ki se bodo po svetu odvijali med junijem in septembrom 2010

Vabljeni na dogodke, ki se bodo v Sloveniji odvijali med junijem in septembrom 2010

NAPOVEDNIK DOGODKOV


