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Vse avtorske pravice pridržane. 
Izdano oktobra 2010.

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.

V septembru smo bili po desetih letih priča Vrhu o Razvojnih ciljih tisočletja. Na 
sedežu Združenih narodov v New Yorku so voditelji držav pregledovali ure-
sničevanje ciljev za odpravo svetovne revščine in solidarnejši globalni razvoj, 

zadanih do leta 2015. Po dveh tretjinah zastavljenega obdobja, v katerem naj bi raz-
vite države dosegle simbolično gesto, da se 0,7 % (cilj za Slovenijo je 0,33 %) BND 
razvitih držav nameni za sodelovanje z državami v razvoju, ugotavljamo, da lahko 
zastavljene cilje z veliko dobre volje in zadostno politično voljo tudi dosežemo.

Omenjenega vrha se je letos v okviru redne vladne delegacije, ki jo je vodil pred-
sednik republike, dr. Danilo Türk, udeležila tudi predstavnica NVO v okviru Sloge, 
Tereza Novak, kot predstavnik svetovne akcije GCAP pa tudi Robin Dewa. Udelež-
ba slednjih je zelo pomemben napredek v odnosu med Vlado in NVO na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Vzporedno z Vrhom so nekatere NVO, v so-
delovanju s Slogo, v Ljubljani organizirale »Dneve uresničevanja milenijskih razvoj-
nih ciljev«. Namen slednjih je bil širši javnosti predstaviti dosežke ter jo vzpodbuditi 
k še večji angažiranosti. 
 
Slovenija je v letu 2009 prišla že zelo blizu zastavljenim ciljem (v 2009 je za pomoč 
državam v razvoju namenila 0,15 % BND, torej le nekoliko manj od zastavljenega 
cilja 0,17 % v 2010). Žal pa še vedno ugotavljamo, da multilateralno sodelovanje 
bistveno prednjači pred (po oceni NVO) bolj učinkovitim in fokusiranim bilateralnim 
sodelovanjem. Bilateralno sodelovanje s konkretnimi projekti v državah v razvoju (ki 
po drugi strani predstavljajo tudi številne trge) povečujejo ugled Slovenije. Sloven-
ske nevladne organizacije so bile v zadnjih treh letih prisotne v kar 33 različnih afri-
ških državah z neprofitnimi projekti! Gre preprosto za neprecenljiv človeški kapital 
in priložnosti, ki jih tudi najbolj lokalno usmerjeno podjetje ne bi smelo prezreti.

Osem Razvojnih ciljev tisočletja je najbolj osnovni cilj, na katerem temeljijo prizade-
vanja razvitih držav in držav v razvoju, z namenom vsem prebivalcem planeta zago-
toviti najosnovnejše možnosti preživetja (podrobnejše informacije o ciljih na www.
milenijski-cilji.org). Vendar pa se je, navkljub vsem prizadevanjem razvitih držav, v 
zadnjih tridesetih letih seznam najrevnejših držav sveta, katerih BND na prebivalca 
ne presega 2,5 ameriških dolarjev dnevno, povečal iz 23 na kar 49 držav. 

Pred Slovenskimi razvojnimi dnevi, ki bodo potekali med 14. in 16. oktobrom 2010, 
in Tednom globalnega učenja, ki bo potekal tretji teden v novembru, ponovno 
apeliramo na vse, da tudi v času gospodarskega okrevanja ne bodo govorili o ra-
zvojnih ciljih s figo v žepu. Ljudje, ki se dnevno borijo za preživetje, potrebujejo 
naše ukrepanje!

Marjan Huč, 
koordinator platforme Sloga
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

Organizacije civilne družbe O Strategiji evrOpa 2020 pred vrhOm eu
Dan pred junijskim Vrhom EU, na katerem so vodje držav odločali o Strategiji Evro-
pa 2020, so slovenske organizacije civilne družbe poslale pismo predsedniku vlade 
Borutu Pahorju in vsem ministrom. Predstavniki civilne družbe so izpostavili zahte-
ve po: uvedbi davčnih obremenitev rabe neobnovljivih naravnih virov in hkratno 
davčno razbremenitev dela; odločnem prehodu v nizkoogljično družbo, s hkratno 
zagotovitvijo socialno pravične porazdelitve bremen; izboljšanju demokracije s 
konkretnimi ukrepi za omogočanje dela nevladnih organizacij, zlasti z dostopnostjo 
do finančnih virov za njihovo delovanje; povečanju višine in učinkovitosti razvojne 
pomoči na 0,33 % BND do leta 2015; povečanju globalnega učenja v širši javnosti, za 
zagotovitev globalne solidarnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

Odvila Se je OkrOgla miza O mnenju SlOvencev O afričanih v SlOveniji
V zadnjem tednu junija je v Sloginih prostorih potekala okrogla miza na temo »Kaj 
Slovenci mislijo o Afričanih, živečih v Sloveniji?« ki jo je moderiral mag. Vlado Odar 
(SLOGA), nastopili pa so Fred Uduma (Društvo Nigerijcev Slovenije), mag. Eyachew 
Tefera (Inštitut za afriške študije), mag. Franci Zlatar (Slovenska filantropija), mag. 
Adam Rudder ter mag. Idris Fadul (Društvo Afriški center). Osnova okrogle mize so 
bili izsledki spletne raziskave o mnenju Slovencev o Afričanih v Sloveniji, udeleženci 
pa so bili seznanjeni še z vzroki migracij iz Afrike, problemi afriških migrantov, ko 
pridejo v Slovenijo, rasizmom in ksenofobijo, pa tudi z lastnimi izkušnjami Afričanov 
pri integraciji v slovensko družbo.

SlOga Organizirala izObraževanje O piSanju razvOjnih prOjektOv 
Med 14. in 15. junijem je v prostorih Sloge potekalo Trialogovo izobraževanje »EC 
Application Proposal Writing«. Predavateljica Andra Tanase je udeležencem predsta-
vila projekt Trialog, nato pa so v dveh dneh spoznavali postopek pisanja projektov 
ter razpis Evropske komisije za nedržavne akterje in lokalne oblasti. Udeleženci so 
ob koncu usposabljanja predstavili svoje projekte, ki jih je ga. Tanase tudi informa-
tivno ocenila.

dnevi ureSničevanja milenijSkih razvOjnih ciljev: vStani in ukrepaj!
Med 15. in 19. septembrom so v organizaciji SLOGE – Platforme za razvojno sodelo-
vanje in humanitarno pomoč, Voluntariata, Humanitasa, MEOS-a (Društva za spod-
bujanje in razvoj mednarodnih odnosov), v sodelovanju z Društvom za Združene 
narode za Slovenijo, potekali Dnevi uresničevanja Milenijskih razvojnih ciljev: Vstani 
in ukrepaj!, v okviru katerih so se odvili številni dogodki – simulacija Združenih na-
rodov (SiMUN), posvet o uresničevanju Razvojnih ciljev tisočletja, kulturni dogod-
ki, tržnica nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z uresničevanjem razvojnih ciljev 
(A.W.A.R.E.) ter družabni, glasbeni in filmski večeri.

Odvil Se je Seminar O krepitvi zmOžnOSti nevladnih 
humanitarnih Organizacij 
V Kranjski Gori je v organizaciji Ustanove Skupaj – Regionalnega centra za psihoso-
cialno dobrobit otrok, Platforme SLOGA in slovaške nevladne organizacije People in 
Peril med 20. in 22. julijem potekal tridnevni seminar na temo krepitve zmožnosti 
nevladnih humanitarnih organizacij. Usposabljanje, ki je bilo podprto s strani Od-
delka za humanitarno pomoč Evropske komisije (ECHO), sta izvedla trenerja iz Pun-
to.Sud, italijanske ECHO partnerske organizacije, udeležilo pa se ga je 16 predstav-
nikov slovenskih in slovaških nevladnih organizacij. Kombinacija predavanj in dela v 
skupini je zajemala izobraževanje o načinu delovanja ECHO, velik poudarek pa je bil 
na pripravi in prijavi humanitarnega projekta pri ECHO.
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ObiSk bOSanSkO hercegOvSkih in kOSOvSkih OtrOk
Zavod Krog je v okviru humanitarno razvojnega projekta »Podari nasmeh« od 30. 
junija do 14. julija na slovenski obali gostil 86 socialno ogroženih otrok iz Bosne in 
Hercegovine ter Kosova. Otroke so obiskali številni pomembni gostje, tako iz Slo-
venije kot iz njihovih matičnih držav, spoznali so Ljubljano, Postojnsko jamo, Žival-
ski vrt, Piran in Portorož. Namen rehabilitacije je bil omogočiti otrokom vsaj kratek 
»pobeg« iz njihovega težkega vsakdanjika, izboljšati njihovo psiho-socialno stanje 
ter doživeti aktiven in sproščen oddih. V Zavodu Krog si prizadevajo v otrocih, prek 
druženja in interaktivnih delavnic, prebuditi občutke samozavesti in lastne vredno-
sti, pomoči pri socialni vključenosti v družbo, povezanosti, medsebojnih odnosov in 
sprejemanja drugačnosti ter možnosti medkulturnega dialoga in strpnosti. V Zavo-
du dodatno izpopolnjujejo tudi učitelje in strokovne delavce. 

YOuth underStanding pOliticS – že drugič! 
Dobrodelni Leo Club Murska Sobota je sodeloval kot partner v projektu mednaro-
dne izmenjave Youth Understanding Politics (YUP) v Belgiji. S podporo programa 
Mladi v Akciji, ameriških ambasad v Ljubljani in Bruslju, se je projekta udeležilo 35 
udeležencev, od tega šest Slovencev v starosti od 14 do 18 let. Pri projektu so sode-
lovali še udeleženci iz Belgije, Nemčije, Moldavije, Romunije in Ukrajine. YUP 2010 
je nadaljevanje uspešnega projekta usposabljanja, ki je lani potekalo v Murski So-
boti (YUP 2009), ter omogoča spoznavanje debate, človekovih pravic in simulacij 
zasedanj Evropskega parlamenta (EP). Na aktivnostih od 2. do 12. avgusta 2010 so 
mladi osvojili osnove javnega nastopanja, pridobili temeljno znanje o politiki in 
Evropskem sosedstvu, se izobrazili v načrtovanju novih projektov ter obiskali EP 
in Komisijo.

Odvil Se je Strateški fOrum bled 
Med 29. in 30. avgustom je na Bledu potekal že peti Strateški forum, tokrat pod naslo-
vom Svet v naslednjem desetletju, udeležil pa se ga je tudi koordinator SLOGE Marjan 
Huč. Po uradni otvoritvi in osrednji razpravi o svetu v naslednjem desetletju, so pote-
kali še panel o vlogi EU v več-polarnem svetu, večerja s slavnostnim nagovorom nek-
danjega ameriškega državnega sekretarja, Colina L. Powella, in razprava o inovacijah 
pri okrevanju po gospodarski krizi. Posebna pozornost na forumu je bila posvečena 
regiji Zahodnega Balkana, regionalne tematike pa se je dotaknil panel o izzivih regi-
onalne varnosti in sodelovanja v Srednji Aziji. Na panelu o vprašanjih vodne proble-
matike so udeleženci vodo označili za »presečno temo aktualnih globalnih izzivov«. 
Odvila sta se še panela o vplivih interneta in o prehodu na nove vire energije.

Odvil Se je pOSvet O vplivu lizbOnSke pOgOdbe na pOdrOčje med-
narOdnega razvOjnega SOdelOvanja
Posvet se je odvijal konec junija v prostorih Predstavništva Evropske komisije v Slo-
veniji, povezovala pa ga je predsednica Sveta SLOGE Eva Marn, ki je v uvodnem delu 
predstavila Lizbonsko pogodbo. Sledile so predstavitve Mateja Marna, političnega 
direktorja na Ministrstvu za zunanje zadeve, ki se je osredotočil na predloge za uredi-
tev položaja razvojnega sodelovanja Slovenije, Nataše Goršek Mencin, vodje Pisarne 
Evropskega Parlamenta (EP) za Slovenijo, ki je obravnavala vlogo EP in nacionalnih 
parlamentov, in pa predstavnice EUROSTEP-a Verene Winkler, ki je predstavila impli-
kacije lizbonske pogodbe na izvajanje evropskega razvojnega sodelovanja. Posvet 
je zaključil direktor SLOGE Marjan Huč, ki je predstavil probleme novih predlogov za 
institucionalno ureditev, kot jih vidijo organizacije civilne družbe v novih državah 
članicah EU.
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Odvila Se je OkrOgla miza »bilateralni in multilateralni meha-
nizmi bOja prOti pOdnebnim Spremembam v državah v razvOju« 
Okroglo mizo, ki sta jo v prostorih CEF-a organizirala SLOGA in Focus, društvo za so-
naraven razvoj, je povezoval koordinator SLOGE Marjan Huč. Nastopili so Monique 
Barbut (predsednica Global Environment Facility – GEF), Emil Ferjančič (Ministrstvo 
za okolje in prostor, predstavnik Slovenije v GEF), Alenka Suhadolnik (Ministrstvo za 
zunanje zadeve), Jernej Stritih (direktor Službe Vlade RS za podnebne spremembe) 
in Živa Gobbo (Focus). Udeleženci konference so se seznanili z GEF in delovanjem 
Slovenije znotraj GEF, z geografsko in sektorsko osredotočenostjo slovenske uradne 
razvojne pomoči. Slednja se bo na področju okoljskih vprašanj osredotočila na reše-
vanje problematike voda in podnebnih sprememb. Poudarjeno je bilo tudi dejstvo, 
da morajo podnebne spremembe postati del modela gospodarskega razvoja držav, 
in pa prednosti bilateralnega pristopa k reševanju podnebnih sprememb.

nvO pred vrhOm O razvOjnih ciljih tiSOčletja pOSredOvale 
miniStrStvu za zunanje zadeve predlOge Stališč
Med 20. in 22. septembrom 2010 je v New York-u potekal Vrh Združenih narodov o 
uresničevanju Razvojnih ciljev tisočletja, NVO pa smo pred tem na Ministrstvo za zu-
nanje zadeve poslale usklajene predloge stališč, ki temeljijo na Eurostepovih predlo-
gih. Naši poudarki se navezujejo na: dosledno uresničevanje načela skladnosti poli-
tik za razvoj (kot izhaja iz Evropskega soglasja o razvoju iz leta 2005); uresničevanje 
osmega razvojnega cilja in vzpostavitev globalnega partnerstva; finančno, fiskalno 
in gospodarsko pravičnost; povečanje uradne razvojne pomoči; zagotavljanje nače-
la lastništva in socialne pravičnosti; večji poudarek vloge civilne družbe.

SlOga Se je Srečala z bOdOčim pOlitičnim SvetOvalcem na 
delegaciji eu pri afriški uniji
V sredo, 25. avgusta 2010, so se predstavniki SLOGE in drugih razvojnih NVO srečali 
z Bogdanom Batičem, bodočim političnim svetovalcem na Delegaciji EU pri Afriški 
uniji. G. Batič je predstavil področja sodelovanja med EU in Afriko, ki so identificirana 
v okviru Skupne strategije EU–Afrika. Sam se bo osredotočal na področje človekovih 
pravic in demokracije. Strategija predvideva tudi veliko priložnosti za sodelovanje z 
NVO – npr. vključevanje v ekspertne skupine, neformalne forume, podajanje predlo-
gov ipd. Slovenske razvojne NVO bi se želele najbolj angažirati na področju človeko-
vih pravic, uresničevanja Razvojnih ciljev tisočletja in podnebnih sprememb, hkrati 
pa bodo dobrodošle informacije tudi z ostalih vsebin, ki tvorijo partnerstva, te pa 
bodo, po besedah g. Batiča, na voljo na predstavništvu. 

SeStanek O SlOvenSkem priSpevku na zaSedanju Ozn O razvOjnih 
ciljih tiSOčletja
Na Sektorju za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Ministr-
stva za zunanje zadeve je potekal sestanek na temo visokega plenarnega zaseda-
nja Generalne skupščine OZN o Razvojnih ciljih tisočletja (RCT), ki so se ga udeležili 
predstavniki različnih ministrstev in SLOGE. Na sestanku so bili predstavljeni glavni 
poudarki Slovenije v okviru teksta OZN o RCT, pa tudi nekaj konkretnih predlogov 
za govor predsednika RS Danila Türka na omenjenem Vrhu. Predstavnica SLOGE je 
predstavila Slogino kampanjo in konkretne aktivnosti v okviru RCT ter Festival dni 
uresničevanja Milenijskih razvojnih ciljev: Vstani in ukrepaj!, ki je potekal med 15. in 
19. septembrom 2010, v organizaciji Zavoda Voluntariat, Društva Humanitas, SLOGE 
in Društva za spodbujanje in razvoj mednarodnih odnosov, v sodelovanju z Dru-
štvom za Združene narode za Slovenijo.
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Odvila Se je OkrOgla miza predStavitev humanitarnega 
Odzivnega centra 
Na pobudo Ustanove »SKUPAJ« in Platforme SLOGA je v četrtek, 23. septembra, na 
predstavništvu Evropske komisije potekala okrogla miza o aktivnostih partnerskega 
projekta ECHO in zlasti o vlogi prvega koordinacijskega središča nevladnih humani-
tarnih organizacij v Sloveniji – Humanitarnega odzivnega centra (HOC). Prisotni so 
spregovorili o dosedanjem delovanju RS (na državni in nevladni ravni) na področju 
mednarodne humanitarne pomoči, o ovirah, s katerimi se soočajo NVO pri pripra-
vi in izvedbi mednarodnih humanitarnih akcij, možnostih za krepitev zmogljivosti 
NVO, krepitvi medsebojnega sodelovanja ter sodelovanja z vladnimi in mednaro-
dnimi akterji. Prisotni so se strinjali, da naj HOC predstavlja podporo nevladnim hu-
manitarnim organizacijam, jih obvešča o aktualnih humanitarnih krizah, organizaci-
jah, ki delujejo na terenu, in prispeva k učinkovitejšim odzivom RS na humanitarne 
katastrofe. 

nOva pObuda in Spletni pOrtal: glObalna SOfa / glObal State Of art
Ekvilib Inštitut skupaj s partnerji začenja z novo pobudo GLOBALNA SOFA (Global 
State OF Art), v okviru katere je nastal tudi nov spletni portal umetnosti za globalne 
družbene spremembe – www.sofaglobal.org. Z GLOBALNO SOFO želijo izpostaviti 
in promovirati vlogo umetnosti in kulture za doseganje trajnostnih družbenih spre-
memb na lokalni in globalni ravni. Pobuda se osredotoča na odnos med umetnostjo, 
družbeno – politično sfero in socialno pravičnostjo ter raziskuje moč kreativnega, 
domišljijskega in umetniškega izražanja in ustvarjanja za mobilizacijo ter doseganje 
osebnih, političnih, družbenih, ... lokalno – globalnih sprememb.

predStavitev humanitarnega Odzivnega centra (hOc) 
Na SLOGI, Platformi NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, se je v 
začetku septembra odvil posvet na temo vzpostavitve Humanitarnega odzivnega 
centra NVO (HOC). Na posvetu, ki je bil organiziran v okviru projekta ECHO, je Vera 
Remškar, direktorica Ustanove SKUPAJ, predstavila glavne cilje in aktivnosti projek-
ta, Marjan Huč, koordinator SLOGE, pa se je osredotočil na cilje in področja delova-
nja HOC. Predstavljeni so bili tudi rezultati vprašalnika glede aktivnosti in kapacitet 
NVO na področju mednarodnega humanitarnega delovanja in spletna stran HOC. 
Prisotni, med katerimi sta bili, poleg predstavnikov NVO, tudi predstavnici MZZ in 
URSZR, pa so predstavili svoja videnja in pričakovanja glede delovanja centra.

SlOvenijO SO ObiSkali predStavniki ciprSkih nevladnih Organizacij
Med 4. in 11. julijem smo na SLOGI gostili predstavnike nevladnih organizacij iz tur-
škega dela Cipra. Na svojem obisku v Sloveniji so spoznali delovanje slovenskih NVO 
in njihova prizadevanja za izboljšanje stanja na posameznih področjih, nudenje 
podpore drugim NVO ter načine povezovanja z njimi, pa tudi nekatere pravne okvi-
re, v katerih te organizacije delujejo. Veliko znanja so prispevale tudi predstavitve 
nekaterih zakonskih predpisov, ki jih na območju severnega Cipra še niso sprejeli, 
zaradi česar je delovanje njihovih NVO zelo omejeno. Najpomembnejša pridobitev 
tega obiska pa je bilo spoznavanje načinov lobiranja slovenskih NVO pri oblikovanju 
zakonodaje in politik ter tudi načinov ravnanja NVO z mediji, da bodo ti posredovali 
njihova prizadevanja širši javnosti. Ciprčani so se srečali z dvajsetimi nevladnimi or-
ganizacijami in s predstavniki štirih ministrstev, poleg tega pa jih je sprejel ciprski 
veleposlanik v Sloveniji, nj. eksc. g. Charalambos Panayides.
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NOVIČKE IZ SVETA

vrh g8 tOkrat v znamenju revščine, krize, irana in Severne kOreje
Ob kanadskem jezeru Muskoka je potekal vrh skupine G8, ki jo sestavljajo voditelji 
sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav in Rusije. Kanadski predsednik vlade je 
ob koncu dejal, da je bilo srečanje uspešno, saj so se ponovno osredotočili na pred-
nostna področja skupine G8: razvoj, mir in globalna varnost. Muskoka Iniciativi o 
maternalnem zdravju ter zdravju novorojenčkov in otrok so namenili skupno 7,3 
milijarde ameriških dolarjev, razpravljali pa so tudi o številnih globalnih izzivih, in 
sicer o širjenju jedrskega orožja, Iranu, implementaciji sankcij, predvidenih v Resolu-
ciji ZN 1929, Severni Koreji, Afganistanu, Pakistanu, Bližnjem Vzhodu in podnebnih 
spremembah. Strinjali so se, da mora skupina G8 nadaljevati z izpolnjevanjem svojih 
obljub, saj lahko le tako zagovarja svojo učinkovitost in kredibilnost.

zadnje Srečanje evrOpSkega Sveta v Okviru španSkega 
predSedOvanja Svetu eu
Na zadnjem Vrhu evropskih voditeljev v okviru španskega predsedovanja Svetu EU 
je španski premier z zadovoljstvom povedal, da je Španija dosegla enega ključnih 
ciljev predsedovanja, in sicer »močnejšo in bolj transparentno EU« na ekonomskem 
področju. Sporazumeli so se tudi o davku na banke, ki bo pomagal kriti stroške fi-
nančne krize. Voditelji so potrdili ekonomsko strategijo trajnostne rasti Evropa 2020, 
ki bo spodbudila vrsto reform na področju konkurenčnosti in zaposlovanja ter dala 
izjemen poudarek na raziskave in razvoj. Strategija Evropa 2020 bo služila kot okvir 
za mobilizacijo vseh instrumentov in politik, s ciljem doseganja 75-odstotne ravni 
zaposlenosti za moške in ženske ter 20-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov.

evrOpSki parlament pOdal predlOge za zmanjšanje revščine 
in zagOtavljanje Služb v državah v razvOju 
V Evropskem parlamentu so sprejeli poročilo na temo zmanjševanja revščine in za-
gotavljanja služb v državah v razvoju (DVR) in predstavili vrsto predlogov, ki se nana-
šajo na izzive DVR in donatorjev. Na ekonomskem področju se vladam DVR predla-
ga diverzifikacijo ekonomij, izogibanje preobremenjujočim poslovnim dogovorom, 
vključitev v »Decent Work Agenda« Mednarodne organizacije za delo, zagotavljanje 
osnovnih socialnih potreb, promocijo zaščite otrok, ranljivih žensk in mladih ter raz-
širitev zemljiškega lastništva na revne ljudi in tiste, ki jim je bila lastnina odvzeta. 
DVR naj bi podpisale tudi Konvencijo ZN proti korupciji, s čimer bi omogočile ne-
odvisnost parlamentov in uresničevanje pravice do nediskriminacije. Na področju 
razvojne pomoči pa je treba sprejeti skupno definicijo revščine, ki bo pripomogla k 
identifikaciji področij in upravičencev razvojne pomoči EU. 

viSOkO plenarnO zaSedanje zn Se je zaključilO S Sprejetjem 
glObalnega akcijSkega načrta za ureSničitev razvOjnih ciljev 
tiSOčletja dO leta 2015
Zasedanje je potekalo med 20. in 22. septembrom, zaključilo pa se je s sprejetjem 
globalnega akcijskega načrta o uresničitvi osmih ciljev izkoreninjenja revščine do 
leta 2015 in z razglasitvijo obsežnih zavez za zdravje mater in otrok ter drugih inicia-
tiv proti revščini, lakoti in boleznim. Do leta 2015 nas loči le še pet let, zaveze pa bo 
zelo težko uresničiti, hkrati pa dosežen napredek ogrožajo tudi kriza preskrbe s hra-
no, gospodarska in finančna kriza ter podnebne spremembe. Uresničitev zavez je 
možna le s politično voljo, angažmajem in odgovornostjo vseh akterjev na področju 
razvojnega sodelovanja. Slovenijo je na zasedanju predstavljal predsednik države 
dr. Danilo Türk, v slovenski delegaciji pa je bila tudi predstavnica NVO.
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ban ki-mOOn predStavil pOrOčilO O dOSeganju razvOjnih ciljev 
tiSOčletja za letO 2010
Svetovna gospodarska kriza po ocenah Združenih narodov (ZN) ne ogroža dose-
ganja prvega razvojnega cilja tisočletja (RCT), ki si prizadeva do leta 2015 za po-
lovico zmanjšati raven skrajne revščine. Generalni sekretar ZN, Ban Ki-moon, je ob 
predstavitvi poročila o doseganju RCT poudaril, da so Cilji dosegljivi, če nacionalne 
razvojne strategije in politike posameznih držav podpirajo mednarodni partnerji. 
Poročilo navaja velike uspehe pri doseganju RCT, kot recimo vključevanje otrok v 
osnovnošolsko izobraževanje (kar je še posebej uspešno v Afriki), preprečevanje 
aidsa in malarije ter izboljšanje zdravja otrok. Zelo verjetno pa bo dosežen tudi cilj, 
ki predvideva ustrezno zagotavljanje dostopa do varne pitne vode.

zaključek pOdnebnih pOgajanj v bOnn-u
Med 2. in 6. avgustom 2010 so v nemškem mestu Bonn potekala podnebna poga-
janja, ki so del cikla priprav na podnebno konferenco Združenih narodov (ZN), ki se 
bo med 29. novembrom in 10. decembrom odvijala v Cancún-u v Mehiki. Pogajanj 
so se udeležili predstavniki 175 držav, ki so dosegli določen napredek pri odločanju 
o vsebini rezultatov konference v Mehiki, kljub temu pa je treba zmanjšati število 
pogajalskih možnosti. Tekom pogajanj so predstavniki vseh vlad dobili možnost za 
jasno predstavitev svojih individualnih stališč, na naslednjih pogajanjih, ki bodo ok-
tobra potekala na Kitajskem, pa bodo razpravljali o možnem skupnem stališču.

belgija na čelu eu 
Po Španiji je predsedovanje Svetu EU z julijem prevzela Belgija. Med prednostne na-
loge belgijskega predsedovanja spadajo ustvarjanje novih delovnih mest, vzposta-
vitev evropskega azilnega sistema in dokončanje pogajanj o evropski diplomatski 
službi. Za področje razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so pomembni 
predvsem nominacija Visoke predstavnice EU, ključna vloga EU na Vrhu ZN o uresni-
čevanju MRC, krepitev sinergij med razvojnim sodelovanjem in bojem proti podneb-
nim spremembam, izboljšave na področju koordinacije humanitarne pomoči EU ter 
Evropski razvojni dnevi, ki bodo med 6. in 7. decembrom 2010 potekali v Bruslju.

združeni narOdi SO uStanOvili nOvO telO za OpOlnOmOčenje ženSk 
Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je s soglasjem sprejela ustanovitev 
novega telesa – Agencije ZN za ženske (UN Women), ki bo pospešila napredek pri 
zadovoljevanju potreb žensk in deklet po vsem svetu ter je rezultat dolgoletnih po-
gajanj med članicami ZN in svetovnega gibanja za pravice žensk. Hkrati je telo tudi 
del reforme ZN, saj združuje različne vire in mandate na področju pravic žensk za do-
seganje večje učinkovitosti ter vpliva ZN na tem področju. Ustanovitev Agencije ZN 
za ženske je pozdravil tudi generalni sekretar ZN Ban Ki-moon in napovedal, da bo 
Agencija bistveno okrepila prizadevanja ZN pri spodbujanju enakopravnosti spolov, 
krepitvi priložnosti žensk in preprečevanju diskriminacije po vsem svetu.

vzpOStavitev evrOpSke Službe za zunanje zadeve 
Konec junija je bil sprejet politični sporazum o vzpostavitvi Evropske službe za zu-
nanje zadeve (EEAS), Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve, Catherine Ashton, 
pa je ob tem izpostavila pomembnost sprejetega sporazuma, ki bo omogočil, da bo 
EEAS že jeseni pričela z delovanjem. Na zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega 
parlamenta pred parlamentarnimi počitnicami pa je EEAS – kar se tiče njene sestave 
in delovanja – dobila močno podporo poslancev. Parlament bo imel namreč prav 
na tem področju znatne pristojnosti, vključno s potrjevanjem proračuna. EEAS bo 
vključevala različne akterje, saj se izvajanje razvojne politike razlikuje od diplomaci-
je, kriznega upravljanja in humanitarne pomoči, še vedno pa bodo vsi skupaj delo-
vali v okviru skupne in skladne politične strategije.
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dr. Maja Bučar

Kdo ni izpolnil 
zavez v okviru 
Razvojnih ciljev tisočletja?

Te dni se veliko govori o 
doseganju razvojnih ciljev 
oziroma o regijah ali kar 

državah, ki jim do 2015 ne bo 
uspelo doseči zastavljenih na-
log. Najpogosteje se v tem kon-
tekstu izpostavlja države pod-
Saharske Afrike, kjer je dejstvo, 
da ciljev ob sedanji dinamiki 
marsikje ne bo moč doseči. Manj 
pa se izpostavlja nedoseganje 
zavez na strani razvitih držav v 
okviru tako imenovanega Cilja 8: 
Globalno partnerstvo za razvoj. 
Večina zavez se v sklopu tega ci-
lja veže na razvite države in nji-
hove obljube. Njihova realizacija 
je predmet poročila MDG Gap 
Task Force, ekspertne skupine, ki 
jo je imenoval Generalni sekre-
tar Združenih narodov za boljše 
spremljanje doseganja ciljev. 

V sklop doseganja osmega cilja so zaje-
ti podcilji, kot so: oblikovanje odprtega, 
urejenega, predvidljivega in ne-diskri-
minatornega trgovinskega in finanč-
nega sistema; upoštevanje posebnih 
potreb najmanj razvitih držav, držav 
brez dostopa do morja in otoških držav 
ter celovito reševanje problemov držav 
v razvoju z odplačevanjem dolgov. V 
sodelovanju s farmacevtskimi podjetji 
naj bi razvite države zagotavljale manj 
razvitim dostop do ključnih zdravil, pri-
vatni sektor pa naj bi bil vključen tudi v 
zagotavljanje dostopa do novih tehno-
logij, zlasti na področju informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij. Kazalci 
za merjenje Cilja 8 se osredotočajo na 
uradno razvojno pomoč, na dostop do 
trgov (mednarodna trgovina), vzdr-
žnost dolgov ter na dostopnost do 
zdravil in novih tehnologij. In kaj nam 
kaže letošnje poročilo?

Že pri prvem kazalcu lahko ugotovimo, 
da razvite države doseganje milenijskih 
ciljev ne postavljajo med svoje priori-
tete: uradna razvojna pomoč (ODA) je 

STROKOVNI ČLANEK
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tijstvu do leta 2013, nam podatek, da 
je le-tem še vedno namenjeno 0,88 % 
bruto domačega proizvoda ali kar 376 
milijard dolarjev (2008), pokaže, da tudi 
tu cilj ne bo dosežen. Nekoliko spodbu-
dnejše so na prvi pogled številke o po-
moči, namenjeni trgovini (Aid for Trade 
– gre za projekte, ki usposabljajo DVR 
za sodelovanje v mednarodni trgovini), 
ki je samo v letu 2008 narasla za 35 %, 
a kaj, ko so tudi te pomoči deležne le 
nekatere izbrane države.

Posledice gospodarske krize so najbolj 
očitne pri odplačevanju dolgov: manjši 
izvozni prihodki, dražja posojila in manj 
nakazil s strani zdomcev so poslabšali 
sposobnost zadolženih držav redno od-
plačevanje svoje obveznosti. Posredno 
ima odplačevanje mednarodnih obve-
znosti za posledico tudi preusmerjanje 
proračunskih sredstev znotraj DVR: na-
mesto za doseganje drugih razvojnih 
ciljev (torej različnim socialnim progra-
mom, izobraževanju, zdravstvu, itd.) se 
denar namenja odplačevanju dolga. 
Tudi zato ekspertna skupina poziva k 
reprogramiranju ali celo začasnemu 
moratoriju na odplačevanje državam 
pod največjim pritiskom. 

Na področju zagotavljanja dostopa do 
zdravil se je v nekaterih državah v ra-
zvoju položaj izboljšal, a ekspertna sku-
pina svari, da je napredek skromen in 
prepočasen. Poleg zdravil za HIV/AIDS 
je še vedno veliko zdravil za tipične 
bolezni manj razvitih – kot sta malarija 
in tuberkuloza – za številne prebivalce 
manj razvitih držav nedostopnih. Tudi 
možnost, ki jo manj razvitim ponuja 
posebno določilo STO o obveznem li-
cenciranju na področju nujnih zdravil, 
je zaradi zahtevnega postopka redko 
uporabljana. Med generičnimi proizva-
jalci zdravil za HIV/AIDS izstopata Indija 
in Južna Afrika, drugim, posebno afri-
škim proizvajalcem, pa stroga pravila 
mednarodnih donatorjev ne omogo-
čajo samostojne proizvodnje za lokal-
ni trg. Tako ostajajo države odvisne od 
velikih farmacevtskih družb.

Manj težav povzroča dostopnost do in-
formacijsko-komunikacijskih tehnolo-
gij (IKT). V državah v razvoju se relativ-

no hitro širi mobilna telefonija (že 59 % 
pokritost v letu 2009). Manj dostopne 
so storitve širokopasovnega interneta, 
ki so za tako imenovano preskakovanje 
(leapfrogging) v uvajanju novih tehno-
logij, in s tem za hitrejši gospodarski 
razvoj, ključnega pomena. 

Dostop do sodobnih tehnologij pri-
dobiva na pomenu tudi v soočanju 
s podnebnimi spremembami, saj so 
sodobnejše tehnologije običajno do 
okolja bolj prijazne (manj energetsko 
potrošne, z manj odpadki, kakovo-
stnejšimi materiali, itd.). Zato se od raz-
vitih držav pričakuje, v skladu z njihovi-
mi zavezami v Copenhagnu, da bodo, 
poleg zagotavljanja dodatnih sredstev 
za pomoč manj razvitim pri soočanju s 
podnebnimi spremembami, poskrbele 
tudi za ustrezno motivacijo privatnega 
sektorja za prenos sodobnih tehnologij 
v DVR. Za zdaj je bolj prisotno delova-
nje v smeri selitve okolju manj prijazne 
tehnologije (ki običajno ne zadostuje 
več okoljskim standardom v razvitem 
okolju) v manj razvite države.

Če sklenemo, osmi cilj tako ostaja vsaj 
tako daleč od uresničitve kot nekateri 
drugi v primeru najrevnejših držav. Ven-
dar v tem primeru ne gre za pomanjka-
nje sredstev: razviti svet, kot smo lahko 
opazovali ob reševanju finančne krize, 
ima na razpolago tako finančna sred-
stva kot človeški kapital – kar najmanj 
razviti pogrešajo. Očitno spoznanje o 
medsebojni odvisnosti, ki ga navajajo 
številni dokumenti, še ni seglo dovolj 
globoko, da bi si zaslužilo zadostno 
mobilizacijo politične volje. Ob razpra-
vi, kdo vse ni dosegel Razvojih ciljev 
tisočletja, se je zato nujno ozreti tudi 
vase: smo mi naredili dovolj?

še daleč od obljubljenega 0,7 odstotka 
bruto nacionalnega dohodka (BND), ki 
ga je doseglo le pet držav donatoric. 

V povprečju znaša ODA 0,31 % ali 120 
milijard dolarjev v 2009 oziroma kar 26 
milijard manj kot je bilo načrtovano. 
Dodatno sliko »pokvari« še razporedi-
tev sredstev, saj poleg izjemno visoke 
koncentracije na le nekaj držav preje-
mnic (za prvih deset prejemnic gre kar 
38 % pomoči, največ za Irak in Afgani-
stan), najmanj razvitim – torej pomoči 
najbolj potrebnim – države namenjajo 
komaj 0,09 % BND ali 36 milijard dolar-
jev (zadnji podatek za 2008). 

Poleg obsega pomoči so za države pre-
jemnice pomembni še kazalci njene 
učinkovitosti: dolgoročnost sredstev, 
proračunsko financiranje namesto pro-
jektnega, delitev dela in koordinacija 
med donatoricami, ki bi znižala transak-
cijske stroške. Tudi na tem področju je, 
sodeč po poročilu, prišlo do skromnih 
premikov v korist državam v razvoju. 

Še bolj kot razvojna pomoč, je za go-
spodarski razvoj pomembna dosto-
pnost do mednarodnega trga, ki naj bi 
bil vsaj za najmanj razvite države olaj-
šan, brez carinskih in, še pomembneje, 
necarinskih omejitev. Nedokončana 
pogajanja v okviru kroga pogajanj iz 
Dohe (poimenovane tudi »razvojne«) 
v okviru Svetovne trgovinske organi-
zacije (STO) tu najbolj bode v oči. Po-
gajanja so zabredla tako globoko, da 
le še največji optimisti verjamejo, da 
se lahko uspešno končajo, hkrati pa 
ni ne države ne skupnosti držav, ki bi 
si odprto upali predlagati njihovo do-
končno prekinitev. Očitno sta velikost 
STO in obsežnost problematike, ki je 
predmet pogajanj, prerasla operativ-
ne zmožnosti za dovolj široko soglas-
je. Hkrati ni pravega interesa na strani 
razvitih držav, saj ni posebnih koristi 
za njih – lahko celo rečemo, da bi bile 
zahtevane koncesije manj razvitim na 
področju odpiranja trgov kmetijskim 
proizvodom prevelike za sedanje po-
krizne razmere. 

Čeprav so se razvite države zavezale 
k ukinjanju subvencij svojemu kme-
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Projekt Ustavimo revščino! sofinancira Vlada Republike Slovenije. 
Mnenja in vsebina plakata ne predstavljajo uradnega mnenja Vlade RS.
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Najmanj 963 milijonov ljudi vsak 
večer zaspi lačnih, ena milijarda 
ljudi na svetu živi v slumih (bara-

karskih naseljih), vsako minuto umre ena 
ženska zaradi težav v povezavi z noseč-
nostjo, 2,5 milijarde ljudi nima dostopa 
do ustreznih sanitarij, zaradi česar pa 
dnevno umre 20.000 otrok. 

Vsak ima pravico do dostojnega življe-
nja. Ima pravico do hrane, vode, osnov-
ne zdravstvene oskrbe, izobraževanja in 
ustrezne nastanitve. Zgornja dejstva so v 
veliki meri posledica zlorab teh pravic in 
vsa so povezana z revščino. Revščino pov-
zročajo in vzdržujejo zlorabe človekovih 
pravic. Ta ni nujna ali samoumevna, am-
pak je rezultat določenih odločitev; je po-
sledica obnašanja in izbire odločevalcev.

Revni ljudje se ne soočajo zgolj s prikraj-
šanjem, ampak so ujeti v začaran krog 
pomanjkanja, negotovosti, izključeva-
nja in prezrtosti. Človekove pravice so 
ključ, s katerimi se lahko ta past razkle-
ne, izobraževanje in osveščanje mladih 
pa sta eni od poti do tega ključa.

Amnesty International Slovenije je v 
letošnjem letu pričel s triletnim pro-
jektom Ustavimo revščino!, katerega 
cilj je izobraževati in ozaveščati mlade, 
učitelje, pedagoške delavce, medije in 
splošno javnost o perečem problemu 

revščine in kršitvah človekovih pravic. 
Projekt finančno podpira Evropska Uni-
ja, prvo fazo, ki traja od marca do okto-
bra 2010, pa podpira tudi Ministrstvo za 
zunanje zadeve Republike Slovenije. Z 
izobraževanjem o človekovih pravicah 
želimo učencem, dijakom in študentom 
ter njihovim učiteljem podati pogloblje-
na znanja o povezavi med revščino in 
človekovimi pravicami, s poudarkom na 
primerih držav v razvoju. 

S projektom Ustavimo revščino! bomo 
izpostavili kršitve pravic zaradi prikrajša-
nja, negotovosti, socialne izključenosti 
in dejstva, da so revni brez glasu v jav-
nosti. Prav tako bomo poudarili kršitve 
pravice do zdravja in zdravstvene oskr-
be, in sicer s prikazom primerov smrtno-
sti med materami v državah v razvoju, 
kršitve pravic do urejenega doma – s 
prikazom primerov barakarskih naselij 
oziroma urbanih slumov – ter kršitve 
pravic zaradi neodgovornega ravnanja 
korporacij/industrije. 

Osrednje aktivnosti prve faze projek-
ta Ustavimo revščino! so naravnane k 
osveščanju in izobraževanju o človeko-
vih pravicah v povezavi z revščino. Tako 
bomo pripravili izobraževalna gradiva 
(plakate, metodični priročnik) in orodja, 
pri katerih bo poudarek na primerih re-
vščine in kršitev človekovih pravic držav 

v razvoju, ter usposobili učitelje in mla-
dinske delavce za prihodnji samostojni 
prikaz revščine, v povezavi s človekovi-
mi pravicami na šolah. Dodatno bomo 
podpirali mlade pri razvoju in imple-
mentaciji akcij, ki bodo pripomogle k 
zmanjšanju revščine iz perspektive spo-
štovanja človekovih pravic, predstavljen 
pa je bil tudi konkreten primer kršitev 
človekovih pravic zaradi revščine, in si-
cer z gostom iz tujine. 

V prvih devetih mesecih projekta si bo-
mo tako prizadevali poglobiti znanja o 
povezavi med revščino in kršitvami člo-
vekovih pravic v okviru petnajstih de-
lavnic, ki jih bomo izvedli po šolah, s či-
mer bomo posledično dosegli približno 
315 učencev, dijakov in študentov. Prav 
tako bomo usposobili okoli 50 osnov-
nošolskih in srednješolskih učiteljev ter 
mladinskih delavcev, ki bodo pridobili 
ustrezna znanja za uvrstitev revščine 
na področje poučevanja človekovih 
pravic, znanja o metodologiji izvajanja 
in boljše razumevanje odnosov Sever-
Jug, in kot taki bodo lahko delovali kot 
usposobljeni multiplikatorji na temo 
revščine. Dodatno se je okoli 160 štu-
dentov udeležilo dveh predavanj tuje-
ga gosta na dveh slovenskih fakultetah 
in se spoznalo s prikazom primera krši-
tev človekovih pravic zaradi revščine iz 
konkretne izkušnje.

Ustavimo revščino 
v okviru izobraževalnega projekta 
Šole človekovih pravic

Simona Kemperle, Amnesty International
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Med turisti in proizvajalci bombaža
mag. Barbara Vodopivec, Društvo Humanitas

Načeloma nihče od nas ne hodi gol 
po svetu. Se sicer najdejo tudi ta-
kšni, a takšna obnašanja so redko 

družbeno sprejemljiva. Zaradi družbenih 
norm in hladnih temperatur vsak dan 
nase damo obleko, malokdo pa ve, kje je 
bila obleka sešita, kdo jo je sešil ter pod 
kakšnimi pogoji. In kdo ve kaj povedati o 
surovinah, iz katerega so obleke narejene, 
kot npr. o bombažu? Kdo ga je vzgajal in 
na kakšen način? Mnogim se takšna vpra-
šanja niti ne zdijo pomembna in trdijo, 
da življenja drugih niso njihova skrb. Tudi 
prav, a vendar so zgodbe bolj povezane, 
kot si mislimo: ko proizvajalec bombaža 
šprica s pesticidi, kemikalije ob pridelavi v 
bombažne niti in blago ne izginejo in ta-
ko potrošniki nosimo obleke prepojene s 
strupi, ob tem pa se začudeno sprašujemo 
o novih kožnih izpuščajih in alergijah.

Burkina Faso je ena večjih svetovnih proi-
zvajalk bombaža, v Zahodni Afriki se bori 
za prvo mesto z Malijem. A visoki proizvo-
dnji navkljub ji subvencije ameriškim pro-
izvajalcem onemogočajo konkurenčnost 
na svetovnem trgu in svetovna cena bom-
baža naj bi bila že od leta 2003 v neneh-
nem padcu. Cene pa niso le številke, saj so 
od njih odvisna življenja ljudi. Leta 2004 je 
Burkina Faso pričela s proizvodnjo ekolo-
škega bombaža, ki ga prodajajo po pra-
vilih pravične trgovine. To pomeni, da pri 
gojenju upoštevajo okoljske kriterije, poleg 
tega pa so zaradi pravil pravične trgovine 
manj odvisni od cen svetovnega trga. 

Predsednik skupine proizvajalcev ekološke-
ga in pravičnega bombaža na JZ Burkina 
Fasa, Signon Sibiri, poudarja, da so se »za 

proizvodnjo ekološkega bombaža odločili, 
ker s tem pripomoremo k ohranjanju oko-
lja, hkrati pa poskrbimo za svoje zdravje 
in zdravje potrošnikov.«. Gille Bessin, mlad 
agronom, ki v imenu burkinafaškega Na-
rodnega združenja proizvajalcev bomba-
ža v Burkina Fasu svetuje petim skupinam 
proizvajalcev ekološkega in pravičnega 
bombaža, dodaja, da se je s proizvodnjo 
ekološkega bombaža zmanjšalo tudi šte-
vilo bolezni, ki načeloma nastopijo s škro-
pljenjem, ki tukaj poteka brez kakršnekoli 
zaščitne opreme. 

A vendar se ob tem pojavljajo številni 
problemi. Ker gre predvsem za manjše 
obdelovalne površine, je težko zagotoviti 
ustrezno razdaljo od ostalih, ne-ekoloških 
obdelovalnih površin. Hkrati je vzgoja 
bolj zahtevna in občutljiva, poleg tega 
pa zaradi majhnosti obdelovalne povr-
šine ne zmorejo pridelati velikih količin. 
Z vstopom GSO (gensko spremenjenih 
organizmov) bombaža na burkinski trg, 
za katerim stoji razvpita multinacionalka 
Monsanto, le-ta s podporo večjih plantaž 
izpodriva vzgojo ekološkega in pravične-
ga bombaža. Gilles, čeprav trdno in zvesto 
stoji za svojim delom, ni preveč optimisti-
čen. »Skrbi me, da bo GSO bombaž sčaso-
ma izpodrinil ekološki bombaž, saj ima 
večjo državno podporo, za katerim stojijo 
izredno močna in bogata multinacional-
na podjetja.«

Besedilo je prirejen izvleček bloga, ki je 
nastal julija 2010 v okviru projekta Do 
trajnostnega razvoja preko odgovornega 
turizma in pravično-trgovinskega pove-
zovanja v Burkina Fasu. V okviru projek-

ta, ki ga financira Ministrstvo za zunanje 
zadeve RS, Društvo Humanitas v sodelo-
vanju z Umanotero, slovensko fundacijo 
za trajnostni razvoj, in burkinafaškim 
društvom Kafuli, nadaljuje z delom na 
področju pravične trgovine, hkrati pa od-
pira področje odgovornega turizma.

Danes turizem predstavlja enega najhi-
treje rastočih ekonomskih sektorjev na 
svetu. Od leta 1950 do 2008 se je števi-
lo mednarodnih turistov povečalo iz 25 
milijonov na 900 milijonov. Zaradi svo-
je razsežnosti turizem močno posega v 
naravno, kulturno in družbeno okolje 
ljudi in krajev po celem svetu. Ključno 
vprašanje danes je, kako lahko turizem 
zmanjša svoje negativne vplive in spod-
budi trajnostni razvoj ter pripomore k 
zmanjšanju svetovne revščine. Masovni 
turizem v Burkina Faso še ni prodrl in 
prav zato je izredno pomembno, da se 
razvijejo odgovorne oblike turizma, ki 
bodo prispevale k ohranjanju naravne-
ga in družbenega okolja.

V društvu Kafuli v mestu Bobo Diuolas-
su bomo oblikovali številne delavnice, 
prek katerih se bodo lahko turisti se-
znanili z življenji in delom lokalnih pre-
bivalcev. Ena izmed takšnih delavnic bo 
tudi obisk proizvajalcev ekološkega in 
pravičnega bombaža. Ključen poudarek 
projekta pa bo na ozaveščanju sloven-
skih turističnih agencij, turistov in po-
potnikov o pomenu odgovornega turiz-
ma, saj si danes nikakršnih sprememb 
ne moremo zamisliti brez zavedanja o 
naši lastni vlogi v svetovnih procesih in 
globalnih problemih.
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Janja Mikulan, Sloga

»Nikdar ne pošiljaj vpraševat komu zvoni, 
zvoni tebi«: Ustanovitev Humanitarnega 
odzivnega centra v Sloveniji

Naravne nesreče in nesreče, ki jih 
povzroči človek, vsako leto priza-
denejo milijone ljudi, med kate-

rimi so zelo pogosto najrevnejši, najbolj 
marginalizirani in najranljivejši posame-
zniki, ki povečini živijo v državah v razvo-
ju. Kot del mednarodne skupnosti mora 
delež odgovornosti za mednarodno hu-
manitarno delovanje prevzeti tudi Slove-
nija. Mednarodna humanitarna pomoč 
RS je del razvojne pomoči, katere koor-
dinator je Ministrstvo za zunanje zadeve, 
v okviru svojih pristojnosti pa humani-
tarno pomoč zagotavljajo tudi nekatera 
ostala ministrstva in Uprava za zaščito in 
reševanje. Predvideva se, da bo Slovenija 
okoli deset odstotkov razvojne pomoči 
namenila programom humanitarne in 
postkonfliktne pomoči, ob nezadostnem 
obsegu sredstev za pomoč v izrednih 
razmerah, pa se bo manjkajoči del finan-
ciral iz drugih proračunskih virov, tudi iz 
splošne proračunske rezerve. Velik delež 
svoje humanitarne pomoči RS posreduje 
prek mednarodnih humanitarnih orga-
nizacij, v manjši meri pa RS nudi tudi bi-
lateralno humanitarno pomoč.

Pri humanitarnih odzivih igrajo bistveno 
vlogo nevladne organizacije (NVO), saj 
zaradi svoje prisotnosti na terenu in pro-
žnosti, pogosto pa tudi specializiranosti, 
zagotavljajo večino mednarodne huma-

nitarne pomoči, hkrati pa so tudi nepo-
sredni izraz aktivnega državljanstva, ki 
služi humanitarnemu namenu. V Sloveniji 
delujejo številne organizacije, ki v okviru 
svojega delovanja izvajajo tudi humani-
tarne projekte, a se hkrati soočajo s števil-
nimi ovirami, predvsem pomanjkljivimi 
finančnimi, kadrovskimi in logističnimi 
kapacitetami ter nezadostnim medse-
bojnim sodelovanjem. Iz tega razloga bo 
v okviru Platforme SLOGA ustanovljeno 
prvo koordinacijsko središče NVO Huma-
nitarni odzivni center – HOC.

Namen HOC-a je predvsem v povezo-
vanju in medsebojnem usklajevanju 
slovenskih humanitarnih organizacij za 
mednarodne humanitarne akcije ter spo-
sobnosti hitrega odziva na humanitarne 
katastrofe. Poleg tega bo HOC deloval 
tudi na področju rednega informiranja 
svojih članic o mednarodni humanitar-
ni pomoči in humanitarnih aktivnostih, 
ki jih izvajajo slovenske NVO, krepitve 
zmogljivosti NVO, krepitve sodelova-
nja z Ministrstvom za zunanje zadeve, 
civilno zaščito ter ostalimi relevantnimi 
ministrstvi in zvezami, povezovanja in 
sodelovanja s humanitarnimi organiza-
cijami in agencijami v tujini in iskanja 
primernega partnerja na terenu. Glavni 
cilj HOC-a je torej izboljšati koordina-
cijo in učinkovitost humanitarnih akcij 

slovenskih NVO ter okrepiti vlogo RS v 
mednarodni humanitarni skupnosti. 

Za potrebe obveščanja NVO, državnih 
akterjev, medijev, gospodarstva in splo-
šne javnosti je vzpostavljena tudi spletna 
stran HOC-a (www.humanitarni-center.
si), ki ponuja informacije o aktivnostih 
centra, izobraževanjih in usposabljanjih, 
aktualnih humanitarnih krizah po svetu 
in ostale relevantne podatke o medna-
rodni humanitarni pomoči.

NVO imajo torej pred seboj širok spek-
ter možnosti in izzivov za delovanje v 
mednarodni humanitarni skupnosti - od 
aktivnega delovanja v HOC-u, krepitve 
zmogljivosti na področju priprave in 
izvedbe humanitarnih projektov, poda-
janja policy predlogov za ureditev med-
narodnega humanitarnega področja, 
tesnejšega sodelovanja z državnimi ak-
terji, povezav z evropskimi platformami 
humanitarnih NVO (npr. VOICE), vzpo-
stavitve partnerstev na terenu do oza-
veščanja različnih javnosti o pomenu 
mednarodnega humanitarnega delova-
nja. Na koncu se je treba zavedati misli 
Johna Donne, da smo vsi kos celine, del 
človeštva in, da tudi RS, vključno z NVO, 
ob humanitarnih katastrofah po svetu, 
ne more zgolj spraševati komu zvoni, 
saj zvoni tudi nam. 
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Z Dnevi uresničevanja Milenijskih razvojnih ciljev 
do trdnejših zavez javnosti

Maja Dolinar, Zavod Voluntariat

Razvojni cilji tisočletja v svoji zasta-
vljeni obliki marsikoga spominjajo 
na pravljice, zlasti, če upoštevamo 

zastavljene roke njihove uresničitve, 
trenutni interes posameznih vlad in de-
jansko hitrost uresničevanja nekaterih 
postavk. Zdi se, da preprosto manjka ali 
zanimanje ali denar za tovrstne proble-
matike na vseh ravneh. Čeprav v Sloveni-
ji nekaj akterjev v vladnem in nevladnem 
sektorju deluje na področju uresničeva-
nja Razvojnih ciljev, je poznavanje njiho-
ve vsebine med splošno javnostjo nizko. 
Na podlagi raziskave, ki sta jo izvedla 
Zavod Voluntariat in Društvo Humanitas 
jeseni 2009, Razvojne cilje pozna le 17 % 
anketiranih Slovencev. V okviru Dnevov 
uresničevanja Milenijskih razvojnih ci-
ljev: Vstani in ukrepaj!, ki so potekali od 
15. do 19. septembra 2010 v Ljubljani, so 
se zvrstili številni dogodki, ki jih je pove-
zovalo iskanje ravnotežja med pravljično-
stjo ciljev na eni in resničnostjo na drugi 
strani. Zavod Voluntariat, Sloga – platfor-
ma za razvojno sodelovanje in humani-
tarno pomoč, Društvo Humanitas, Dru-
štvo za Združene narode za Slovenijo in 
Društvo MEOS so z organizacijo Dnevov 
skušali približati vsebino Razvojnih ciljev 
tisočletja širši javnosti ter spregovoriti o 
aktivnostih različnih akterjev, ki delujejo 
na področju njihovega uresničevanja. Pri 
tem so skušali izpostaviti možne rešitve, 
ki bi zagotavljale hitrejši napredek k ure-
sničevanju ciljev do leta 2015.

Prvi dan Dnevov smo se ukvarjali z vpra-
šanjem, 'od kod prihajajo pravljice'. Dne-

ve smo svečano otvorili na Fakulteti za 
družbene vede s slavnostnimi govori 
profesorjev s Fakultete za družbene ve-
de, g. Bojka Bučarja in g. Milana Brgleza, 
ter ge. Kristine Plavšak-Krajnc, direktori-
ce Informacijskega urada Sveta Evrope. 
Večer je bil namenjen spoznavanju ne-
katerih primerov dobrih praks s strani 
slovenskih nevladnih organizacij na po-
dročju uresničevanja Razvojnih ciljev in 
afriške glasbe ter kulinarike. 

Drugi dan Dnevov smo spoznavali zgod-
bo nevladnih organizacij. Na Tržnici 
AWARE: Uresničimo Milenijske razvojne 
cilje! so se na Prešernovem trgu predsta-
vile slovenske nevladne organizacije s 
svojimi delavnicami in projekti s podro-
čja doseganja ciljev. Tu smo spoznali, kaj 
počno posamezne slovenske nevladne 
organizacije, ki s pripravo in izvedbo 
številnih projektov, tako doma kot v tu-
jini, bistveno prispevajo k uresničevanju 
zastavljenih razvojnih ciljev. 

V petek, 17. septembra, smo na posve-
tu z naslovom Uresničevanje Milenij-
skih razvojnih ciljev: Med pravljico in 
resničnostjo na Fakulteti za družbene 
vede ugotavljali, zakaj imajo Razvojni 
cilji ravno osem nog in se spraševali, 
kdaj bo vsebina katerega od loncev s 
cilji skuhana. Posvet je svečano otvoril 
g. Maher Nasser, direktor Informacijske 
pisarne Združenih narodov na Dunaju, 
ki je poudaril, da »Milenijski razvojni ci-
lji niso zgolj pravljica, saj svet poseduje 
znanje in vire za njihovo doseganje, pro-

blem je politična volja, ki bi omogočila 
njihovo hitrejšo uresničitev«. Sledila je 
panelna razprava, kjer so svoje pogle-
de na uresničevanje Razvojnih ciljev 
predstavili predstavniki vladnih in ne-
vladnih institucij ter fakultete. V okviru 
posameznih delavnic pa smo oblikovali 
nekatera priporočila, ki bodo omogočila 
boljše poznavanje in hitrejše uresniče-
vanje Razvojih ciljev. Posvet je svečano 
zaključil politični direktor na Ministrstvu 
za zunanje zadeve, g. Matej Marn. Panel-
no razpravo si lahko ogledate na spletni 
strani www.s12.si. 

Dneve smo zaključili z dobrodelnim 
koncertom Ane Pupedan v Orto baru, na 
katerem smo zbirali sredstva za projekt 
v Gani, ki se ukvarja z izobraževanjem 
tamkajšnjih otrok in žensk. Zbrana sred-
stva bomo v celoti namenili za knjižnico 
in otroke v vasi Larabanga. Koncert se je 
izkazal za uspešnega in je potrdil misel, 
da lahko skupaj dosežemo več! 

Dnevi uresničevanja Milenijskih razvoj-
nih ciljev: Vstani in ukrepaj! so še enkrat 
dokazali, da potrebujemo v Sloveniji še 
več tovrstnih dogodkov, saj lahko le z 
osveščanjem približamo tovrstne vsebi-
ne ljudem in pripomoremo, da vsak (če 
ne drugače) vsaj s poznavanjem in širje-
njem znanja o tovrstnih problematikah 
prispeva k uresničevanju zastavljenih 
ciljev. Seveda pa naloga še zdaleč ni kon-
čana. K uresničevanju Razvojnih ciljev 
tisočletja lahko še naprej prispevamo vsi. 
Skrajni čas je, da vstanemo in ukrepamo!
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Evropske globalne zgodbe
mag. Majda Naji, Zavod RS za šolstvo

V skladu s temeljnimi cilji Maastri-
chtske izjave (2002) o globalnem 
izobraževanju v Evropi do leta 

2015 so se vse države, članice EU obveza-
le, da bodo v nacionalne šolske kurikule 
vključevale globalno dimenzijo izobra-
ževanja in razvijale globalne kompe-
tence v aktualni šolski praksi. Globalno 
izobraževanje se v različnih evropskih 
državah udejanja v šolski praksi zelo raz-
lično, predvsem v skladu z nacionalnimi 
kurikuli, v katerih se odseva nacionalni 
portret neke države. V nadaljevanju bo 
predstavljenih pet evropskih držav, ki 
vsebine in cilje globalnega izobraževa-
nja uspešno vključujejo v aktualno šol-
sko prakso, z željo, da bi njihovim zgod-
bam sledila tudi Slovenija.

Finski nacionalni kurikulum (The Finni-
sh National Core Curricula) iz leta 2004 
s svojimi cilji, principi in tematskimi po-
dročji omogoča optimalni razvoj global-
ne dimenzije izobraževanja, ki se uspe-
šno izvaja v pedagoški praksi. Finski 
šolski strokovnjaki so med prvimi razvili 
koncept globalnega izobraževanja, ki 
med učenci promovira medkulturni di-
alog, učenje od drugih in spoštovanje 
različnih kultur, jih usmerja k spoznanju, 
da je Zemlja entiteta z omejenimi resursi 
ter pri učencih razvija znanja s področja 
globalne ekonomije ter socialne in kul-
turne raznolikosti. Osnovni cilj izobra-
ževanja tako predstavlja ozaveščanje 
kulturne identitete učencev in njihove 
pozitivne vloge v globalnem svetu.

Nacionalni portret Irske se precej razli-
kuje od nacionalnih portretov Finske, 
Škotske, Norveške ali Nizozemske. Ir-
ska je relativno majhna država z odprto 
ekonomijo, ki je bila v preteklosti sooče-
na z veliko emigracijo lastnega naroda, 
predvsem v ZDA in Avstralijo. Zadnjih 
deset let se Irska sooča z obratno situ-
acijo: velikim tokom imigrantov iz vzho-
dnih držav EU, Azije in Afrike. Zato se je 

tudi izobraževalni sistem na Irskem mo-
ral soočiti z raznovrstnostjo moderne 
globalne družbe. Na Irskem je situacija 
nekoliko drugačna tudi zaradi močne 
pozicije rimsko-katoliške cerkve v jav-
nem šolstvu. 

Globalno izobraževanje na Irskem teme-
lji na principu v učenca usmerjene kuri-
kulumske filozofije, ki vključuje partner-
sko sodelovanje in participacijo vseh 
udeležencev izobraževanja ter na princi-
pu enakih možnosti za izobraževanje, ne 
glede na vero, spol in socialni položaj. 

Globalno izobraževanje na Nizozem-
skem ima dolgo tradicijo predvsem na 
področju varovanja in ohranjanja narav-
nega okolja. Nizozemska družba je bila 
znana po svoji tolerantnosti, angažmaju 
na področju reševanja svetovnih pro-
blemov, solidarnosti z drugimi narodi 
ter strpnem odnosu do imigrantov in 
multikulturizma. 

Osnovni motiv za uvajanje globalne-
ga izobraževanja na Nizozemskem je 
spoznanje, da mladi ljudje živijo in se 
razvijajo v multikulturni družbi. Nizo-
zemski učni načrti ne vključujejo kro-
skurikularnih področij kot podlage za 
uvajanje globalnih tem v šolsko prakso, 
zato učitelji z osebno angažiranostjo 
in velikim srcem, vodijo raznolike glo-
balne projekte − kot je tudi navedeno 
v dokumentu »Global Education in The 
Netherlands« iz leta 2008. Norveška 
ima eno od najdaljših zgodb global-
nega izobraževanja, saj le-to traja že 
desetletja, vključuje vse ravni izobra-
ževanja, uživa veliko podporo politič-
nih strank, hkrati pa je vključeno tudi 
v razvojno politiko države. Globalno 
izobraževanje na Norveškem je posta-
vljeno v družbo, ki ima močno tradicijo 
aktivnega državljanstva, razširjen vo-
luntarizem, razvito skrb za pravico in 
enakost, velik občutek za vključevanje 

vseh članov družbe in razvito solidar-
nost z drugimi narodi.

Norveški model globalnega izobraževa-
nja temelji na kroskurikularnih dejavno-
stih in inovativni šolski praksi ter upora-
bi informacijske tehnologije, v skladu s 
ključnimi koncepti globalne dimenzije. 
Na Norveškem ustanavljajo – podobno 
kot v Angliji, Avstriji in Nemčiji – Centre 
za razvoj globalnega izobraževanja, v ka-
terih se usposabljajo učitelji za razvoj glo-
balnih kompetenc ter ocenjuje in spremi-
nja aktualno globalno šolsko prakso. 

Škotski nacionalni kurikul (Curriculum 
for Excellence) iz leta 2004 predstavlja 
globalno izobraževanje kot vitalni ele-
ment učenja in poučevanja, saj omogo-
ča mladim aktivno sodelovanje v glo-
balni družbi. Še več, po mnenju škotskih 
šolskih oblasti mora globalno izobraže-
vanje tvoriti jedro vseh sodobnih evrop-
skih kurikulov in usposabljati učence 
za aktivno sodelovanje na področju 
globalne ekonomije, politike, kulture in 
družbe v celoti.

Odlično podporo globalnemu izobraže-
vanju nudi tudi nacionalni portret Škot-
ske − podoben norveškemu in nizozem-
skemu −, in sicer z dolgo demokratsko 
tradicijo, ki omogoča medsebojno spo-
štovanje različnih kultur in verovanj. 

Na koncu se moramo vprašati, kako 
se odvija slovenska zgodba na podro-
čju globalnega izobraževanja. Po moji 
osebni presoji je uspešna na področju 
nevladnih organizacij, manj uspešna pa 
na področju formalnega izobraževanja. 
Globalne teme se vključujejo v šolsko 
prakso brez ustreznega koncepta, kar 
onemogoča njihovo sinhrono in smisel-
no vključevanje v šolske predmete. Slo-
venska globalna zgodba je torej izziv in 
priložnost za vse, ki vzgajamo in izobra-
žujemo mlade ljudi v 21. stoletju.

AKTIVNOSTI PO MINISTRSTVIH
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Svet po Vrhu v New Yorku
mag. Ana Kalin, Ministrstvo za zunanje zadeve

Svet, v katerem živimo, je svet številnih 
razlik in neenakosti. Velik del prebivalstva 
razvitih držav živi v izobilju, kjer sta izo-
braževanje in zdravstvo samoumevna. 
Na drugi strani pa več kot milijarda pre-
bivalcev držav v razvoju živi z manj kot 
dolarjem na dan, tolikšno je tudi število 
lačnih, njihova življenja pa so dnevno 
ogrožena z razmeroma enostavno pre-
prečljivimi boleznimi. 

Razprave o odpravljanju neenakosti se-
gajo že v leto 1970, ko se je dvaindvajset 
najbogatejših držav zavezalo, da bo na-
menjalo 0,7 % BDP razvojnemu sodelo-
vanju, ključnemu instrumentu medna-
rodne skupnosti za izboljšanje življenja 
vseh prebivalcev sveta. Trideset let kasne-
je so svetovni vodje prepoznali globalno 
soodvisnost in potrebe po skupnem 
reševanju problemov, k čemur je pripo-
mogla tudi ekonomska blaginja. Leta 
2000 je bila sprejeta Deklaracija tisočle-
tja, ki je v osmih razvojnih ciljih tisočletja 
podrobno definirala namen razvojnega 
sodelovanja. Cilji morajo biti izpolnjeni 
do leta 2015. Odgovornost za doseganje 
prvih sedmih ciljev imajo države v razvo-
ju, vendar le-te ne bodo uspele izpolniti 
svojega dela dogovora, če razvite države 
ne bodo izpolnile svojih obveznosti, to 
so zagotavljanje več in bolj učinkovite 
razvojne pomoči, vzpostavljanje bolj 
pravičnih pravil trgovanja ter trajnostne-
ga odpisa dolgov (osmi cilj).

Do zastavljenih ciljev nas loči še pet let. 
Na številnih področjih je bil dosežen na-
predek, in sicer predvsem pri zmanjša-
nju revščine, na področju izobraževanja, 
zmanjšanju umrljivosti otrok in številu 
ljudi, okuženih s HIV/AIDS. Navkljub na-
predku na določenih področjih pa kaže, 
da bo do leta 2015 težko uresničiti vse 
zaveze. Najmanj napredka je bilo dose-
ženega pri nedohodkovnih ciljih člove-
kovega razvoja, v geografskem smislu pa 
najbolj zaostaja Afrika. Potrebe revnega 
prebivalstva morajo biti osnova za pro-
grame in projekte razvojnega sodelova-
nja. Države v razvoju morajo v skladu s 
potrebami in nacionalnimi okoliščinami 
same poiskati rešitve in oblikovati načr-
te za lasten razvoj. Potrebna je politična 

volja in razvoj domačega zasebnega sek-
torja, ki je nujen za zmanjševanje gospo-
darske odvisnosti. Pomembno je tudi po-
speševanje regionalnega gospodarskega 
sodelovanja. Največjo prepreko razvoju 
pa predstavljajo šibke institucije, ki ogro-
žajo načela preglednosti in odgovornosti 
držav ter s tem dobrega upravljanja. Brez 
slednjega ni zaupanja oblastem, kar pri-
pelje do nestabilnosti in okolja, ki slabo 
vpliva na razvoj in gospodarsko rast. 

Toda razvite države ne bodo same zmo-
gle premagati vseh preprek. Potrebno je 
mednarodno sodelovanje in partnerstva. 
Tudi razvite države morajo pri svojem de-
lovanju izpolnjevati načela preglednosti 
in odgovornosti. Slediti morajo medna-
rodnim zavezam, ki zahtevajo povečanje 
uradnega razvojnega sodelovanja na 0,7 
% BND do leta 2015 (0,33 % BND za Slo-
venijo in nove države članice Evropske 
unije). Zagotoviti morajo, da sredstva 
dosežejo tiste, ki so pomoči najbolj po-
trebni. V nasprotnem primeru sicer lah-
ko pride do izboljšanja statistik o ciljih 
tisočletja, hkrati pa do povečevanja razlik 
znotraj družb. Pomembna je koordinaci-
ja med donatorji, ki izboljša učinkovitost 
porabe razvojnih sredstev in delovanje v 
skladu s potrebami na terenu. Ključnega 
pomena pa je skladnost politik za razvoj: 
to pomeni, da je treba zagotoviti uskla-
jenost vseh politik razvitih držav, ki vpli-
vajo na delovanje držav v razvoju, med 
drugim trgovinske, kmetijske in migra-
cijske politike ter delovanje na področju 
podnebnih sprememb s cilji, ki jih želi 
doseči razvojna politika. 

Namen razvojnega sodelovanja je od-
prava revščine in razlik znotraj in med 
državami. Za to je potrebno okrepiti in 
usposobiti prebivalstvo, da bo samo po-
skrbelo za lasten razvoj. Zagotoviti mu je 
potrebno politično moč, saj bodo države 
v razvoju le tako lahko predstavljale svoje 
interese v globalnem svetu. Kritiki razvoj-
ne pomoči trdijo, da milijarde do sedaj 
danih dolarjev niso prispevale k razvoju. 
Nasprotno, zaradi njih države v razvoju 
postajajo vedno bolj odvisne od razvitih 
držav. Pomoč obenem spodbuja korup-
cijo, saj ni nadzora nad sredstvi, prav tako 

pa ne predstavlja motivacije vladam za 
izboljšanje domačega gospodarstva, saj 
so nova sredstva vedno znova na voljo.

Deset let po sprejetju Deklaracije tisoč-
letja je, kljub številnim nerešenim pro-
blemom, napredek viden. To je dokaz, 
da razvojno sodelovanje je smiselno. 
Smiselno je zaradi moralnih razlogov, kot 
sta zagotavljanje dostojnega življenja in 
preprečevanje nepotrebnih smrti. V glo-
baliziranem svetu pa nobena država ni 
toliko oddaljena, da nas njena usoda ne 
bi zadevala. Uresničevanje ciljev tisočletja 
je torej tudi v našem interesu, saj je verje-
tnost za izbruh konfliktov največja prav v 
najbolj revnih državah sveta. V desetih le-
tih smo pridobili veliko izkušenj in ugoto-
vili, kateri pristopi so uspešni. Ponekod je 
najbolj učinkovita proračunska podpora 
državam v razvoju, drugje se bolje obnese 
delovanje civilne družbe. V vseh primerih 
pa mora biti osrednji cilj človekov razvoj, 
torej izboljšanje kakovosti življenja, ki jo 
bo na dolgi rok mogoče uresničiti samo, 
če bo prebivalstvo samostojno in neodvi-
sno. To pomeni, da bodo rezultati našega 
dela sicer kratkoročno manj vidni, vendar 
pa zato dolgoročno trajnostni. Sloveni-
ja se pri snovanju razvojnih programov 
zaveda pomena sodelovanja s prejemni-
cami razvojne pomoči. Prav tako se zave-
damo mednarodnih zavez o povečevanju 
sredstev za razvojno sodelovanje. V letu 
2009 je slovenska uradna razvojna pomoč 
znašala 0,15 % BND, torej v skladu s priča-
kovanji. Žal pa je v letu 2010 gospodarska 
kriza prizadela tudi Slovenijo, kar vpliva na 
naše delovanje na razvojnem področju. 

Jasno je, da bo za doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja v začrtanem roku do leta 
2015 treba vložiti še veliko naporov, zbra-
ti veliko politične volje, delovati enotno 
in usklajeno ter prevzemati svoj delež 
odgovornosti za boljši jutri. Za dolgo-
ročni razvoj je potrebno ravnotežje med 
tistimi, ki se zanimajo samo za naravo, 
tistimi, ki vidijo le gospodarski razvoj, in 
tistimi, ki največ pozornosti posvečajo 
kakovosti človekovega življenja. Razvojni 
cilji tisočletja bodo uresničeni takrat, ko 
bomo vsi razumeli, da nas na Zemlji zdru-
žuje skupna usoda.
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»Moj nasvet za Slovenijo: 
izbrati manjše število 
mednarodnih organizacij 
in večino nameniti nepo-
sredno v države v razvoju«

Eva Pliberšek, Sloga

Monique Barbut je ena tistih osebno-
sti, ki, navkljub številnim izkušnjam v 
mednarodnem prostoru, trdno stoji na 
tleh ter odkrito in preprosto spregovori 
o temeljnih izzivih mednarodne sku-
pnosti. Kot Izvršna direktorica Sklada za 
mednarodno okolje (GEF) od leta 2006 
ter v preteklosti direktorica oddelka v 
okviru UNEP in še prej Francoske agen-
cije za razvoj, se je dodobra seznanila s 
področjem mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. Magistra ekonomije, ki svo-
jih kariernih uspehov še zdaleč ne meri 
zgolj na ekonomskem področju, je priče-
la veliko pozornosti že zgodaj posvečati 
tudi okoljskim tematikam. Za Slogopis je 
spregovorila o izzivih GEF, realnosti ure-
sničitve podnebnih zavez, učinkovitosti 
delovanja mednarodnih razvojnih orga-
nizacij in predlogih za majhno donatori-
co razvojne pomoči, kot je Slovenija.

Sklad za mednarodno okolje (Global 
Environmental Fascility – GEF) je neod-
visna finančna organizacija, ki deluje 
na področju okolja. V okviru svojih na-
log tesno sodeluje z različnimi progra-
mi in agencijami, kot so UNDP, UNEP, 
UNIDO, FAO, Svetovna banka idr. Zakaj 
potrebujemo dodatno organizacijo, ki 
deluje na sorodnih področjih? Kako 
se izogniti nepotrebnemu podvajanju 
aktivnosti ter zagotoviti delitev dela?

Treba je poudariti, da GEF ni okoljska 
organizacija kot takšna, ampak finanč-
ni mehanizem, ustanovljen s posebnim 
namenom, in sicer za financiranje aktiv-
nosti, vezanih na konvencije (Konvencija 
o biološki raznolikosti, Okvirna konven-
cija Združenih narodov za podnebne 
spremembe in druge). Z leti se je pomen 
omenjenih konvencij izjemno povečal 
in pravzaprav se dandanes dogaja, da 
druge organizacije posegajo na podro-
čja, ki jih pokriva GEF. Prav tako GEF ne 
izvaja posameznih projektov, temveč 
sredstva namenja prek že omenjenih 
organizacij in agencij za aktivnosti, ki jih 
vnaprej določimo na področju izvajanja 
sprejetih konvencij. Glede na to, da so 
sredstva namenjena agencijam, se od 
njih seveda pričakuje, da se dela medse-
bojno ne podvajajo.

V zvezi s projekti, ki ste jih omenili, se 
pogosto pojavljajo kritike, da so pre-
več eksotični, da se veliko sredstev na-
menja za administrativne stroške in 
podobno. Kako zagotoviti večjo učin-
kovitost porabe razvojnih pomoči?

Odkar sem pred štirimi leti prišla na 
GEF, smo šli skozi pomembne reforme. 
Ker vse omenjene kritike jemljem zelo 
resno, zlasti na področju porabe denar-
ja, je bilo pred kratkim dogovorjeno, 

da ima vsaka država pravico pridobiti 
sredstva za razvoj brez poseganja tujih 
agencij, pri čemer sama pripravi kon-
cept razvojnih aktivnosti, ki jih bo finan-
ciral GEF. Na ta način zagotovimo, da 
ostaja lastništvo na ravni držav. Kljub te-
mu si prizadevamo zagotoviti, da ideje 
ne prihajajo zgolj s strani enega človeka. 
Zato je edini pogoj, ko države pripravijo 
finančne načrte v okviru GEF, sprejetje 
slednjega s strani nacionalnega odbora, 
ki ga sestavljajo resorna ministrstva pa 
tudi nevladne organizacije in predstav-
niki privatnega sektorja.

Preidiva na Slovenijo. Kot smo slišali 
na okrogli mizi, 2010 ne bo dobro leto 
za Slovenijo na področju mednarodne-
ga razvojnega sodelovanja. Rebalans 
proračuna bo vplival na višino razvoj-
ne pomoči, po drugi strani pa so se pri-
spevki Slovenije mednarodnim orga-
nizacijam med letoma 2008 in 2009 
povišali. Lani je bilo za GEF namenje-
nih 1,2 milijona EUR. Kako lahko Slo-
venija upraviči ta znesek v odnosu do 
svojih državljanov? Kje so prednosti?

Seveda moram reči, da sem zelo poča-
ščena ob teh podatkih. Hkrati pa trdno 
verjamem, da morajo države kot je Slo-
venija, izbrati tri do štiri agencije, ki jim 
želijo namenjati večstranska sredstva za 
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razvojno pomoč, in sicer zaradi razlogov, 
ki so pomembni državi sami. Upam, da 
se GEF uvršča med slednje, če ne, je tudi 
vredu. Treba je izbrati določeno število 
vsebinskih področij, kot so zdravstvo, 
migracije ali podobno, ki so pomembna 
za Slovenijo – zaradi vaših primerjalnih 
prednosti, meddržavnih odnosov ali 
kakršnihkoli drugih razlogov – ter vanje 
usmerjati svojo večstransko pomoč. Vse-
kakor pa si, po mojem mnenju, država ne 
sme privoščiti, da se popolnoma izolira 
iz sistema mednarodnih organizacij, saj 
tako nima dostopa do novih informacij, 
političnih odločitev, novih programov 
in tega se ne da pridobiti zgolj z izvaja-
njem dvostranskih projektov v državah 
v razvoju. Razumem, zakaj večina drža-
vljanov podpira takšne projekte in moj 
nasvet za Slovenijo bi bil: skrbno izbrati 
mednarodne organizacije in prek njih 
nameniti del pomoči ter hkrati pridobiti 
koristne informacije o novostih, večino 
pa nameniti neposredno v države v ra-
zvoju na način, kot se po vaših izkušnjah 
zdi najprimernejši.

Če nadaljujeva pri dilemi dvostranske 
in večstranske pomoči – imate veliko 
izkušenj z obema. Katera je po vašem 
mnenju učinkovitejša?

Težko ocenim, katera je učinkovitejša. 
Res je, da je dvostranski mehanizem hi-
trejši, saj nisi podvržen procesom v okvi-
ru mednarodne organizacije in lahko 
pričneš izvajati aktivnosti neposredno 
v državi partnerici. Večstranska pomoč 
je pogosto bolj komplicirana. Treba pa 
se je zavedati tudi določenih predno-
sti. Če se, na primer, Slovenija odloči za 
izgradnjo nove strategije za Jadransko 
morje, slednjega ne more storiti sama. V 
vsakem primeru bo Slovenija potrebo-
vala večstranski mehanizem, saj se bo o 
strategiji moralo sporazumeti večje šte-
vilo držav. Po drugi strani so gradnja šol 
in določeni majhni projekti veliko bolj 
učinkoviti, v kolikor so izvedeni nepo-
sredno; pri tem ne potrebujemo med-
narodnih organizacij.

Spregovoriva še o podnebnih spre-
membah. Lanskoletno srečanje v Co-
penhagnu ni upravičilo pričakovanj 
mednarodne skupnosti. Države so si-

cer obljubile precej sredstev – ali so te 
napovedi sploh realne?

Glede razočaranja v Copenhagnu je pro-
blem v tem, da ljudje, ki so obljubili in 
tisti, ki so obljube slišali, niso govorili o 
isti stvari. Politiki, ki so se zavezali k do-
ločenim vsotam, niso omenili, ali bodo 
ta sredstva namenjena iz državnega 
proračuna ali ne. Omenjen znesek se na-
mreč lahko doseže pri seštevanju vseh 
možnih sredstev, tudi s strani privatne-
ga sektorja. Tisti, ki so obljube slišali, se-
veda pričakujejo, da bo do leta 2020 na 
voljo 100 milijard dolarjev, namenjenih 
s strani nacionalnih vlad. Ta pričakova-
nja ne bodo nikoli izpolnjena.

Tudi Slovenija je napovedala precej-
šen znesek – osem milijonov evrov in 
porajajo se vprašanja, od kod pridobi-
ti sredstva. Ali je možno zagotoviti, da 
bo vlada namenila dodatne vire ter se 
izognila seštevanju že obstoječih sred-
stev v to kvoto?

To je eden od primerov, ko vidim pred-
nost namenjanja sredstev prek med-
narodne organizacije. Če se država 
zaveže, mora nameniti dodaten denar, 
ki je viden takoj. V kolikor so sredstva 
namenjena dvostransko, vedno lahko 
obstaja sum, da gre za prikrojitev dru-
gih (razvojnih) programov za dosego 
cilja. Slednjega v primeru večstranske 
pomoči, namenjene prek mednarodne 
organizacije, ni. Tukaj se vsi zavedajo, 
kaj so obljube ljudi in kakšna je dejan-
ska realizacija. Je pa seveda vprašljivo, 
kako se lahko zagotovi povišanje sred-
stev za boj proti podnebnim spremem-
bam, še posebej, če se višina razvojne 
pomoči ohranja na enakem nivoju v 
času globalne krize. Za uresničitev sle-
dnjega pomeni, da moraš vzeti sredstva 
iz drugih programov, kar predstavlja 
velik problem, s katerim se sooča veliko 
število držav.

Zdi se, da zelo podpirate večstran-
ske mehanizme nudenja pomoči prek 
mednarodnih organizacij. Kaj pa kriti-
ke? Kako upravičiti visoke stroške de-
lovanja v primerjavi z nevladnimi or-
ganizacijami, ki delujejo praktično 
brez administrativnih stroškov?

Sprva naj poudarim, da si prizadevam 
v okviru GEF ohranjati administrativne 
stroške na ravni deset odstotkov, ka-
kor tudi pri vseh organizacijah, s kate-
rimi sodelujemo. Kot vidim, bi naj tako 
ostalo tudi v prihodnje, čeprav imajo 
morda nekatere institucije višje stroške 
delovanja in morajo potemtakem sred-
stva poiskati drugje. Po drugi strani so 
tudi nevladne organizacije upravičene 
do teh desetih odstotkov, kadar izva-
jajo projekte v okviru GEF. Kljub temu 
mislim, da je še prostor za določene pri-
hranke in prizadevala si bom delovati v 
tej smeri tudi v prihodnje. Ne razumem, 
recimo, kako lahko nekatere organizaci-
je organizirajo seminarje, ki stanejo tudi 
do 50.000 dolarjev – po mojem mnenju 
niso vredni več kot 5.000 dolarjev. Po 
drugi strani se moramo zavedati tudi, 
da projekti, zlasti tisti veliki, potrebujejo 
vmesne in končno evalvacijo ter revizijo, 
kar seveda ni zastonj. Zame je pomemb-
no le, da prihranimo tiste stroške, ki re-
snično niso potrebni. 

Še zadnje vprašanje: Na podlagi vaših 
izkušenj – v katero smer naj gre majh-
na donatorica kot je Slovenija? Kakšne 
so priložnosti v okviru GEF za sloven-
ske NVO?

Kot sem že omenila, prava pot za Slove-
nijo je, po mojem mnenju, izbor štirih 
ali petih vsebinskih področij, ki se jim 
je treba posvetiti na področju razvojne 
pomoči. Seveda morajo slednje temelji-
ti na primerjalnih prednostih, kar je za 
državo kot je vaša, izjemno pomembno. 
Majhne donatorice se morajo šele raz-
viti, zato je povezovanje uradne razvoj-
ne pomoči s primerjalnimi prednostmi 
ključno. Glede priložnosti za slovenske 
NVO pa moram poudariti, da obstaja 
program za donacije nižje vrednosti za 
NVO v okviru GEF, ki ga upravlja Pro-
gram ZN za razvoj (UNDP) v vsaki državi 
s podporo GEF. Če slovenske NVO izva-
jajo projekte v katerikoli od teh držav, ki 
jih je več kot 120, bi predlagala srečanje 
s koordinatorjem v okviru UNDP. V koli-
kor se slovenske NVO povežejo še s par-
tnerji iz držav v razvoju, vidim slednje 
kot zelo primeren projekt za sofinanci-
ranje s sredstvi GEF. Slednje pa je seveda 
obojim zelo v interesu.
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kdaj? kje? kaj?
14.–16. 
oktober 2010

Ljubljana SlOvenSki razvOjni dnevi
V okviru Ministrstva za zunanje zadeve in SLOGE, platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno po-
moč, bodo že drugič potekali Slovenski razvojni dnevi, v okviru katerih se bodo odvile številne aktivnosti. 
Več informacij najdete na Slogini spletni strani.

19. oktober 
2010 ob 20. uri 

Ljubljana 
(Moderna 
galerija)

OtvOritev razStave fOtOgrafij »afganiStan: (ne)Običajna življenja«
Razstava je del projekta »Perspektive Afganistana«, ki ga financira Ameriška ambasada, izvaja pa SLOGA, in 
sicer v sodelovanju s fotografinjo Manco Juvan. Odprta bo vse do 5. decembra 2010.

19. oktober
do 10. 
december 
2010

Ljubljana mednarOdna šOla prOjektnega upravljanja: člOvekOve pravice v 
razvOjnem SOdelOvanju
Ekvilib Inštitut ponovno organizira brezplačno mednarodno šolo, katere poudarek bo na kritičnem 
razmišljanju o dosedanjih globalnih razvojnih prizadevanjih. Več informacij najdete na spletni strani 
Ekvilib Inštituta.

20. oktober 
2010 ob 11. uri

Ljubljana 
(Moderna 
galerija)

predStavitev knjige »afganiStan: (ne)Običajna življenja«
V okviru projekta »Perspektive Afganistana« se bosta odvila tudi predstavitev knjige »Afganistan: (ne)obi-
čajna življenja« in pogovor z avtorico Manco Juvan.

26. oktober 
2010 ob 10.30

Ljubljana 
(Moderna 
galerija)

mednarOdna OkrOgla miza »razvOjnO vprašanje afganiStana«
Okrogla miza je del projekta »Perspektive Afganistana«, ključne teme pa bodo humanitarni in razvojni 
izzivi Afganistana, obstoječe (med)narodne razvojne strategije, možnosti za izboljšavo in vloga Slovenije 
v tem procesu. 

oktober in 
november 
2010

Ljubljana intenzivnO izObraževanje v tehnikah gledališča zatiranih z glObalnO 
dimenzijO
17-dnevno brezplačno mednarodno izobraževanje bo izvedeno v okviru projekta »GLOBALNA UMETNOST 
SVETA: Gledališče za globalne družbene spremembe«, ki ga koordinira Ekvilib Inštitut. Več informacij naj-
dete na spletnem portalu GLOBALNA SOFA.

november 
2010

Ljubljana predStavitev dela društva ediriSa SlOvenije
Društvo Edirisa Slovenije letos v sodelovanju z Edirisa Smiles CBO v Ugandi izvaja dvoletni projekt Knjižnica 
– temelj bralne kulture in vir znanja, ki ga sofinancira MZZ RS.

3.–6. 
november 
2010

Portorož Seminar »krepitev zmOgljivOSti nevladnih humanitarnih Organizacij«
Ustanova Skupaj in SLOGA vabita na 4-dnevno usposabljanje v okviru ECHO, ki se bo osredotočilo na kre-
pitev zmogljivosti humanitarnih organizacij, in sicer preko izobraževanja o pripravi in prijavi humanitarnih 
projektov, na oceno nujnih potreb ter na vzpostavitev humanitarne akcije na terenu.

10. november 
2010

Maribor razvOjne prilOžnOSti v eu ter predStavitev uSpešnih prOjektOv 
S partnerSkimi meSti
Na brezplačni lokalni dogodek vabi Služba za razvojne projekte in investicije Mestne občine Maribor, in 
sicer v okviru vseevropske konference Dnevi mest in regij 2010 – Open Days 2010.

13.–19. 
november 
2010

Slovenija gOStOvanje SOcialnO OgrOženih OtrOk iz črne gOre 
V okviru humanitarno razvojnega projekta »Podari nasmeh« bo Zavod Krog gostil socialno ogrožene otro-
ke iz ruralnega področja na severu Črne Gore.

13.–21. 
november 
2010

Dogodki po 
Sloveniji

teden glObalnega učenja 2010
V okviru Slogine DS za globalno učenje bo tudi letos potekal TGU, z naslovom »Otroški svetovi«, ki bo 
vključeval razne delavnice in predstavitve aktivnosti NVO, mladinskih centrov ter osnovnih in srednjih šol 
na področju GU, ter nacionalni seminar.

18. november 
2010

Ljubljana 
(Hotel M)

naciOnalni Seminar v Okviru tgu 2010 
Tudi letos bo osrednji dogodek Tedna globalnega učenja nacionalni seminar za učitelje in učiteljice ter 
zainteresirane NVO. Več informacij o samem seminarju in TGU najdete na Slogini spletni strani za glo-
balno učenje.

Vabljeni na dogodke, ki se bodo v Sloveniji odvijali med oktobrom in decembrom 2010

NAPOVEDNIK DOGODKOV



kdaj? kje? kaj?
16. oktober 
2010

po svetu SvetOvni dan hrane
Svetovni dan hrane obeležujemo z namenom ozaveščanja, razumevanja in informiranja svetovne javnosti 
o pomembnosti zmanjšanja lakote. 

17. oktober 
2010

po svetu mednarOdni dan izkOreninjanja revščine
Obeleževanje poteka že od 17. oktobra 1987, ko se je v Parizu, kjer je bila podpisana Splošna deklaracija 
človekovih pravic, zbrala množica ljudi, da bi se poklonili žrtvam skrajne revščine, nasilja in lakote. 

18.–21. 
oktober 2010

Strasbourg plenarnO zaSedanje evrOpSkega parlamenta
Med poglavitnimi temami bodo Evropska služba za zunanje delovanje, revščina, proračun za leto 2011, Vrh 
skupine G20, kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države, evroposlance pa bo nagovoril 
tudi generalni sekretar ZN Ban Ki-moon. 

20.–25. 
oktober 2010

Nagoya »2010 unep tunza children'S internatiOnal cOnference 
On the envirOnment«
Konferenca bo dala otrokom iz več kot 35 držav izjemno priložnost, da predstavijo svoje okoljske projekte, 
se medsebojno spodbudijo za ukvarjanje s področjem okolja ter razširijo svoje razumevanje okolja in izzi-
vov, ki jih to področje prinaša.

21.–22. 
oktober 2010

Bruselj nefOrmalnO Srečanje miniStrOv za razvOjnO SOdelOvanje članic eu
Na neformalnem srečanju bodo ministri razpravljali o politikah razvojnega sodelovanja v posameznih čla-
nicah, pa tudi o politiki razvojnega sodelovanja celotne Evropske unije.

29.–31. 
oktober 2010

Pariz mednarOdna kOnferenca O zahOdni Sahari
To bo že 36. konferenca za koordinacijo in podporo prebivalcem Zahodne Sahare. Namen srečanja je sve-
tovno javnost spodbuditi k razmisleku o pravici do samoodločbe prebivalcev omenjenega območja in 
opozoriti na kršenje njihovih človekovih pravic.

6.–10. 
november 
2010

Berlin mednarOdna kOnferenca O izgradnji miru, Spravi in glObalizaciji
Inštitut za kulturno diplomacijo v novembru organizira mednarodno konferenco »A World without Walls 
2010: An International Conference on Peace building, Reconciliation and Globalization in an Interdepen-
dent World«, ki bo potekala ob 21. obletnici padca berlinskega zidu.

10.–13. 
november 
2010

Tangier »medaYS 2010«
Dogodek z naslovom »The South: Between crises and emergence« organizira Amadeus Institute iz Maroka, 
poudarek pa bo na izmenjavi izkušenj med Afriko, Latinsko Ameriko in Azijo.

11.–12. 
november 
2010

Seoul Srečanje Skupine g20
Koreja v letu 2010 predseduje skupini G20, v njeni prestolnici pa se bo novembra odvilo srečanje voditeljev 
20 najrazvitejših in najhitreje rastočih gospodarstev.

24.–26. 
november 
2010

Managua kOnferenca O prihOdnOSti Organizacij civilne družbe
Konferenco o vlogi in perspektivah organizacij civilne družbe v razvojnem sodelovanju organizira TRIA-
LOG, predstavlja pa za nadaljevanje konference iz leta 2008. 

25. november 
2010

po svetu mednarOdni dan bOja prOti naSilju nad ženSkami
Organizacija ZN je 25. november proglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami proglasila z 
resolucijo Generalne skupščine leta 1999. Drugače pa je bil omenjeni Mednarodni dan razglašen že na prvi 
feministični konferenci Latinske Amerike in Karibov v Bogoti leta 1981.

29.–30. 
november 
2010

Pariz »Oecd glObal fOrum On agriculture«
Osrednja tema letošnjega Foruma bo namenjena politikam za razvoj kmetijstva, zmanjševanje revščine in 
prehransko varnost.

29. november 
do 10. 
december 
2010

Cancun pOdnebna kOnferenca združenih narOdOv cOp16/cmp6
Na konferenci podpisnic Konvencije o podnebnih spremembah in Kjotskega protokola bodo skušali s ši-
roko udeležbo državnih predstavnikov, vladnih in nevladnih organizacij ter medijev sprejeti konkretne in 
učinkovite odločitve za soočanje s podnebnimi spremembami. 

6.–7. 
december 
2010

Bruselj evrOpSki razvOjni dnevi
Evropska komisija tudi letos (v sodelovanju z belgijskim predsedstvom EU) organizira Evropske razvojne 
dneve (European Development Days), ki bodo že peti po vrsti.

10. december 
2010

po svetu SvetOvni dan člOvekOvih pravic
Na ta dan je bila leta 1948 v Parizu s strani Generalne skupščine ZN sprejeta splošna deklaracija človekovih 
pravic, leta 1950 pa je bil 10. december tudi proglašen za Svetovni dan človekovih pravic.

Vabljeni na dogodke, ki se bodo po svetu odvijali med oktobrom in decembrom 2010


