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Pripravo časopisa delno financira Evropska unija iz Evrop-
skega 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.

Projekt je delno financiran s strani Ministrstva za  
zunanje zadeve.

Spoštovane bralke in bralci, 

svet v katerem živimo, se hitro spreminja. Če se nam je še pred leti zdelo nepred-
stavljivo, da ima lahko kriza v Evropi tako boleče posledice za ves svet, se danes ve-
dno bolj zavedamo potrebe po spremembah tudi v Sloveniji. Nevladne organizacije 
(NVO), združene v okviru platforme SLOGA, si na različne načine prizadevamo, da kri-
za ne bi vplivala na slovensko uradno razvojno pomoč. Vendar pa izredno omejevalno 
zakonsko okolje, ki na vsakem koraku regulira nevladne organizacije, te dobesedno 
duši. Še posebej v razmerah, ko si slednje prizadevajo, da bi kljub omejenim sred-
stvom izvedle aktivnosti v največji možni meri. Žal omejevalna zakonodaja vpliva tudi 
na konkurenčnost slovenskih NVO. 

Še neobdelani podatki iz raziskave, ki smo jo na Slogi izvedli že tretje leto zapovrstjo, 
glede angažmaja slovenskih NVO v državah v razvoju, nam o slovenskih NVO kljub 
omejevalnemu zakonskemu okolju dajejo vzpodbudno sliko:
• V letih 2009–2011 so slovenske NVO izvajale projekte na področju mednarodne-

ga razvojnega sodelovanja, mednarodne humanitarne pomoči in globalnega uče-
nja v skupni višini približno 9 mio EUR od česar pa so slovenski viri prispevali zgolj 
(a nujno potrebnih) 3 mio EUR.

• Slovenske NVO so v tem obdobju izvajale projektne aktivnosti 57 različnih drža-
vah v razvoju, od teh v 18 različnih afriških državah (v obdobju zadnjih 5 let pa v 
34 različnih afriških državah).

• Na terenu je projekte izvajalo 33 različnih NVO, ki so uspešno izpeljale 90 projek-
tov na področju globalnega učenja in 220 projektov na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči.

• Pri bežni oceni direktnih koristnikov izvedenih aktivnosti smo prišli do ocene pre-
ko 1 milijona ljudi.

Zbrani podatki o delu nas navdajajo z optimizmom. Slovenske NVO so v zadnjih letih 
na tem področju pridobile potrebne izkušnje, dokazale svojo profesionalno delova-
nje in pridobile zaupanje različnih domačih in tujih financerjev. Navkljub temu, pa nas 
zelo skrbi načrtovano ponovno zniževanje finančnih sredstev v okviru uradne razvoj-
ne pomoči Republike Slovenije (še posebej za področje neprogramirane bilaterale, 
katero načrtuje MZZ). To bo izredno poslabšalo konkurenčno sposobnost slovenskih 
izvajalcev na razpisih za sofinanciranje aktivnosti na tem področju s strani EU. Vse slo-
venske NVO letno preko razpisov od države pridobijo le približno 1 % vse slovenske 
uradne razvojne pomoči. Slovenija je v letu 2011 za uradno razvojno pomoč namenila 
nekaj več kot 45 mio EUR, Evropska Unija pa skupaj 53 mrd EUR.

Pred nami je obdobje, ki bo ključno z vidika oblikovanja prioritet in modalitet izvajanja 
slovenske uradne razvojne pomoči. Zaradi zmanjševanja sredstev za neprogramirano 
bilateralo je ogroženih precej zelo uspešnih projektov nevladnih organizacij, tako na 
področju Z Balkana, kot tudi na področju Afrike. Brez podpore v Sloveniji, bo skoraj 
nemogoče pridobiti dodatna finančna sredstva tudi iz tujine. 

Upam, da bomo Slovenci po izvedenih reformah iz krize izšli kot družbeno odgovorni 
in globalno solidarni »zmagovalci«. 

Marjan Huč,
koordinator platforme Sloga
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

SpLETNA STrAN O gLObALNEm prOSTOvOLjSTvU 
V Sloveniji področje globalnega prostovoljstva še ni sistematično in celovito ureje-
no, saj ni nabora skupnih smernic, ki bi organizacije ustrezno vodile pri pošiljanju 
ljudi na prostovoljno delo v države globalnega juga. Velik korak k bolj sistematič-
ni ureditvi tega področja je bila zagotovo ustanovitev Slogine delovne skupine za 
globalno prostovoljstvo, pod okriljem katere je bila na pobudo Zavoda Voluntariat 
vzpostavljena tudi spletna stran www.globalno-prostovoljstvo.info. Slednja obi-
skovalcem ponuja najrazličnejše informacije s področja prostovoljstva (predvsem 
globalnega), bazo prostovoljskih projektov, vse, kar mora prostovoljec vedeti pred 
odhodom na prostovoljno delo, izkušnje prostovoljcev, in še marsikaj zanimivega 
ter uporabnega.

UTrINKI Z ObISKA drUgEgA AFgANISTANSKEgA prOSTOvOLjcA  
v SLOvENIjI 
V okviru projekta Konzorcij nevladnih organizacij (NVO) za Afganistan, ki ga financira 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ), v sodelovanju z nemško NVO Help (regional-
nemu direktorju Alfredu Hornu je bil, tudi po zaslugi tega projekta, podeljen prvi na-
ziv častnega mešana tujemu državljanu v Afganistanu) pa izvajajo tri slovenske NVO 
(SLOGA, Zavod Krog in Povod), je Slovenijo obiskal še drugi prostovoljec iz Afgani-
stana, Naser Mohammadi (vodja integracijskega oddelka Help). G. Mohammadi se je 
srečal s predstavniki različnih slovenskih NVO (pri posameznih je opravljal tudi prakso) 
in s predstavniki MZZ ter izobraževalnih institucij. S številnimi zainteresiranimi mediji 
je delil informacije o aktualnih razmerah v Afganistanu, v organizaciji Sloge pa so se 
odvile tudi popoldanske razprave z g. Mohammadijem, namenjene širši javnosti. 

NAdALjEvANjE dObrOdELNIh AKcIj SLOvENSKE KArITAS  
ZA pOmOč AFrIKI 
Na Slovenski Karitas so konec avgusta pričeli z vsakoletno dobrodelno akcijo – Za 
srce Afrike, v okviru katere zbirajo sredstva za razvojne projekte na področju oskrbe 
z vodo, zdravstva in šolstva, ki jih s pomočjo sofinanciranja MZZ in v sodelovanju s 
slovenskimi misijonarji izvajajo v osrednjem delu Afrike. Že v letu 2010 so v sklopu 
omenjene akcije pričeli z zbiranjem mesečnih prispevkov, ki družinam v Afriki omo-
gočajo, da lahko z lastnim delom preživijo svoje družine in dostojno živijo. Gre za 
dobrodelno akcijo Z delom do dostojnega življenja, s katero nadaljujejo tudi letos. V 
okviru akcije Za srce Afrike lahko prispevate dar v višini 1,00 EUR ali 5,00 EUR s posla-
nim SMS-sporočilom in pripisanim geslom AFRIKA ali AFRIKA5 na številko 1919 ali na 
Slovensko Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, sklic: 
2127, namen: Za srce Afrike. Podrobnejše informacije o obeh akcijah in možnostih 
darovanja najdete na spletni strani Slovenske Karitas. 

vESELE črKE IN pOmOč gANSKIm OTrOKOm prI šOLANjU 
V obdobju od maja 2011 do aprila 2012 so slovenski donatorji sredstva, ki bi jih v na-
sprotnem primeru porabili za nakup 52 daril, namenili za dobro delo in v katalogu 
Krilc – daril s čarobno močjo, ki ga izdaja Umanotera, izbrali darilne pakete Veselih 
črk, ki otrokom v Gani pomagajo končati šolo, in sicer tako, da jim zagotovijo bodisi 
obvezne uniforme ali šolske potrebščine za eno leto. Umanotera izvaja projekt Vese-
le črke skupaj z društvom Humanitas, ki je v sodelovanju z gansko organizacijo EHT 
Network tokratno akcijo izvedlo v dveh osnovnih šolah na zahodu Gane. Slovenski 
donatorji so na tak način olajšali dostop do izobrazbe več kot 50 ganskim šolarjem. 
Predstavniki obeh šol in EHT Network ob tem poudarjajo, da projekt Vesele črke 
spreminja možnosti posameznikov in skupnosti za izobraževanje, zaradi česar si že-
lijo, da bi lahko s tem nadaljevali tudi v prihodnje. Podrobnejše informacije o pomoči 
ganskim šolarjem najdete na spletni strani društva Humanitas.
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OdvILA SE jE dELAvNIcA mINISTrSTvA ZA ZUNANjE ZAdEvE ZA 
NEvLAdNE OrgANIZAcIjE 
MZZ je 10. julija organiziralo delavnico za NVO na temo javnih razpisov. Generalni 
direktor za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Mitja Štrukelj 
je uvodoma pojasnil, da je namen delavnice izboljšati razpise in odnose z NVO ter po-
sledično omogočiti pripravo kvalitetnejših projektov. Na področju javnih razpisov sta 
tako MZZ kot tudi NVO še v učnem procesu, zaradi česar je bila delavnica namenjena 
tudi predstavitvi priporočil s strani NVO, ki naj bi jih MZZ upoštevalo pri prihodnjih 
razpisih. Predstavniki MZZ so predstavnike NVO seznanili s tehničnimi in drugimi 
težavami, ki so se pojavljale pri prijavah na pretekle razpise, pa tudi s predlogi o iz-
boljšavah na tem področju. Tekom razprave o vsebini razpisov je bil sprejet dogovor, 
da se bo MZZ glede vsebinskih prioritet prihodnjih razpisov sestalo z NVO, novi raz-
pisi pa naj bi bili, po besedah predstavnikov MZZ, objavljeni predvidoma že v jeseni. 

NEvLAdNE OrgANIZAcIjE OpOZOrILE NA KrčENjE SrEdSTEv ZA 
gLObALNI rAZvOj 
Predstavniki Sloge so 29. junija državnemu sekretarju na MZZ dr. Božu Cerarju predali 
Poročilo Aidwatch 2012, ki ga v sodelovanju z nacionalnimi platformami NVO pripra-
vlja Evropska konfederacija NVO za pomoč in razvoj – CONCORD, katere članica je tudi 
SLOGA. Anita Ramšak (Ekvilib Inštitut) je ob tem opozorila na nevaren trend zmanjše-
vanja sredstev za razvojno pomoč v času, ko jo države v razvoju še najbolj potrebujejo, 
in poudarila, da je poleg višine pomoči pomembna predvsem njena kakovost, ter, da 
bi morala biti razvojna pomoč v prvi vrsti osredotočena na zmanjševanje revščine in 
ne zgolj na doseganje gospodarskih in ostalih interesov Slovenije. Slovenske NVO so 
tako MZZ pozvale k večji transparentnosti pri sprejemanju odločitev in razdeljevanju 
sredstev ter k določitvi kriterijev za vključevanje zasebnega sektorja.

SpOšTUj mOjE prAvIcE – Od jESENI TUdI v ObLIKI INTErAKTIvNE 
SpLETNE pLATFOrmE
Junija je zaživela nova spletna stran o dostojanstvu in človekovih pravicah (dostojan-
stvo.amnesty.si), ki jo je Amnesty International Slovenije pripravila v okviru projekta 
Izobraževanje za človekovo dostojanstvo, sofinanciranega s strani EU. Vsebine, obrav-
navane v okviru omenjenega projekta, bodo jeseni zaživele tudi v interaktivni obliki – v 
obliki spletne platforme, namenjene predvsem mladim. Obiskovalci se bodo na spletni 
platformi (www.respectmyrights.org) lahko seznanili z najpomembnejšimi informaci-
jami o človekovih pravicah, dostojanstvu, revščini in pravici do bivališča ter o poveza-
vah med temi pojmi, hkrati pa bodo imeli priložnost, da tudi sami ukrepajo, in sicer 
tako, da svoje misli, izkušnje in ideje v obliki fotografij, besedil ali posnetkov delijo z 
uporabniki platforme s celega sveta. 

pOSvET O vKLjUčEvANjU SLOvENSKIh NEvLAdNIh OrgANIZAcIj v 
AKTIvNOSTI IZgrAdNjE mIrU 
SLOGA je 14. junija v sodelovanju z romunsko organizacijo PATRIR in slovensko 
Družbo za mediacijo in reševanje sporov organizirala posvet z naslovom »Slovenske 
NVO gradijo mir: Vključevanje NVO v aktivnosti izgradnje miru na konfliktnih po-
dročjih«. Poudarek posveta je bil na možnostih umeščanja izgradnje miru kot ene 
izmed vsebinskih prioritet civilnih mirovnih misij in pa na možnostih sistemske uredi-
tve vključevanja NVO v aktivnosti izgradnje miru na mednarodnih mirovnih misijah. 
Aleš Rovšnik (SLOGA) je v svojem nagovoru poudaril, da so NVO izredno pomemben 
akter na tem področju, saj so pri svojem delu prisotne na terenu in so tako v neposre-
dnem stiku z ljudmi. Izpostavil je tudi številne izkušnje slovenskih NVO z različnimi 
tehnikami izgradnje miru, a hkrati izrazil potrebo po dodatnih usposabljanjih na tem 
področju, predvsem pa po krepitvi sodelovanja z relevantnimi vladnimi institucija-
mi. Na posvetu so sodelovali še predstavniki MZZ (Marko Purkart), Ministrstva za 
obrambo RS (Srečko Zajc) in PATRIR (Sabin Muresan in Andra Tanase). 
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prvO SpOrOčILO EvrOpSKE KOmISIjE O SOcIALNI ZAščITI  
v rAZvOjNEm SOdELOvANjU EvrOpSKE UNIjE 
V drugi polovici avgusta je Evropska komisija (EK) objavila svoje prvo sporočilo o so-
cialni zaščiti v razvojnem sodelovanju EU, ki poudarja vlogo razvojne pomoči EU pri 
spodbujanju vzpostavljanja politik in sistemov socialne zaščite. Pomanjkanje socialne 
zaščite namreč močno ovira dolgoročen in trajnosten razvoj držav s srednjim in niz-
kim dohodkom. Navkljub rasti svetovnega gospodarstva več milijard ljudi še vedno 
nima dostopa do socialne zaščite. Sporočilo zato predlaga: podpiranje nacionalnih 
politik, izvedba ukrepov za ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje, vključe-
vanje civilne družbe in zasebnega sektorja, odpravljanje ključnih vzrokov ranljivosti 
(predvsem med ženskami) ter delitev izkušenj EU na tem področju. Omenjeni predlo-
gi so rezultat široko zasnovanega posvetovalnega procesa, v katerem je sodelovalo 
več kot 250 deležnikov in 17 držav članic EU, v prihodnjih mesecih pa bodo o tem 
razpravljali še razvojni ministri EU ter evropski poslanci.

ENO LETO pO rAZgLASITvI LAKOTE v AFrIšKEm rOgU 
Julija je minilo eno leto od razglasitve lakote v državah Afriškega roga (Džibuti, Etio-
pija, Somalija, Kenija) in od pričetka ene izmed največjih humanitarnih kriz tega sto-
letja. Regijo je namreč prizadela najhujša suša v zadnjih šestdesetih letih. EU velja za 
eno izmed največjih donatoric humanitarne pomoči Afriškemu rogu, saj je EK v letu 
2011 za reševanje tamkajšnje humanitarne krize namenila kar 181 milijonov evrov 
humanitarne pomoči, s katero je dosegla približno 6,5 milijonov ljudi. Vzporedno z 
nudenjem nujne pomoči je vzpostavila tudi poseben pristop za dolgoročno obdobje, 
namenjen zmanjševanju obsega in resnosti tovrstnih kriz v prihodnosti. Afriški rog se 
bo namreč še naprej soočal s sušami, lakoti pa se je vseeno možno izogniti, in sicer 
z odpravljanjem ključnih vzrokov prehranske nevarnosti in s krepitvijo odpornosti na 
posledice podnebnih sprememb. Razmere v Afriškem rogu so se sicer znatno izbolj-
šale, humanitarno pomoč pa še vedno potrebuje skoraj devet milijonov ljudi.

NOVIČKE IZ SVETA

SprEmLjANjE IZKUšENj NEvLAdNIh OrgANIZAcIj S SOdELOvANjEm 
Z dELEgAcIjAmI EvrOpSKE UNIjE v pArTNErSKIh držAvAh 
Evropska konfederacija CONCORD je konec julija izdala poročilo z naslovom »EU De-
legation Watch«, ki obravnava izkušnje NVO s sodelovanjem z delegacijami EU v par-
tnerskih državah. Ugotovitve poročila so: 1. za delegacije EU je značilno pomanjkanje 
transparentnosti in predvidljivosti na področju javnih razpisov, kar ovira organizacije 
civilne družbe pri črpanju evropskih sredstev; 2. delegacije EU v vseh fazah projekta 
zelo zamujajo pri odobritvah, kar ovira učinkovitost razvojnih projektov organizacij 
civilne družbe; 3. pozitiven vpliv postopkov spremljanja razvojnih projektov zmanjšu-
jeta nezadostna priprava delegacij EU in pomanjkanje povratnih informacij za organi-
zacije civilne družbe. Povečanje transparentnosti in predvidljivosti javnih razpisov bi 
lahko dosegli s pravočasnim in sistematičnim posvetovanjem z organizacijami civilne 
družbe, za boljše sodelovanje pa bi morala EK oblikovati t. i. kodeks dobrih praks.

vir: ZN

vir: ZN

pOZIv EvrOpSKEgA pArLAmENTA ZA KrEpITEv gLObALNEgA UčENjA 
Po štirih mesecih intenzivne kampanje, ki jo je v okviru programa DEEEP vodila 
Evropska konfederacija CONCORD, je bila 5. julija v Evropskem parlamentu sprejeta 
Pisna izjava o izobraževanju o razvoju in dejavnem globalnem državljanstvu. Podpi-
sali so jo vsi evropski poslanci iz Slovenije, k čemur je s svojimi pozivi pripomogla tudi 
SLOGA. Pisna izjava, ki spodbuja h krepitvi politik na področju globalnega učenja, 
tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, predstavlja najpomembnejši mejnik na 
omenjenem področju, hkrati pa postavlja okvir za novo razpravo o vlogi evropskih dr-
žavljanov v mednarodnem razvoju. Čeprav je bila nacionalna strategija o globalnem 
učenju sprejeta že v številnih državah članicah EU, pa je veliko držav vseeno še nima 
ali pa je še niso v celoti implementirale. CONCORD in DEEEP bosta zato z namenom 
promocije globalnega učenja še naprej sodelovala z evropskimi institucijami.
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gLObALNO pArTNErSTvO IN rAZvOjNI cILjI TISOčLETjA 
Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon je 2. julija javnosti predstavil »Poročilo o Razvojnih 
ciljih tisočletja 2012«, ki prikazuje, da so bili trije Razvojni cilji tisočletja (Millennium 
Development Goals – MDGs) uresničeni tri leta pred rokom (tj. 2015), in sicer tisti, po-
vezani z revščino, revnimi četrtmi in vodo. Po njegovih besedah je nadaljnji uspeh na 
tem področju odvisen od uresničitve 8. MDG – globalnega partnerstva za razvoj, ki 
je možna le, če se bodo vlade držale svojih zavez, sprejetih pred več kot desetletjem, 
in pa, če bosta svoje napore na tem področju okrepila tudi zasebni sektor in civilna 
družba. Tudi trenutna gospodarska kriza ne sme upočasniti ali celo zaustaviti napredka 
na področju zmanjševanja revščine. Poročilo namreč pojasnjuje, da sta se prvič, odkar 
spremljamo trende gibanja revščine, zmanjšala tako število ljudi, ki živijo v skrajni re-
vščini, kot tudi stopnja revščine v vseh regijah v razvoju, vključno s podsaharsko Afriko.

rAZvOjNA IN hUmANITArNA AgENdA cIprSKEgA prEdSEdOvANjA 
S 1. julijem je predsedovanje Svetu EU za šest mesecev prevzel Ciper in na čelu EU 
zamenjal Dansko. Razvojni del programa ciprskega predsedovanja poudarja, da bo 
predsedstvo na tem področju sodelovalo z vsemi državami članicami in institucijami 
EU. Prizadevalo si bo za sprejetje sporazuma o vseh relevantnih finančnih instrumen-
tih, predvsem pa bo nadaljevalo s spodbujanjem trajnostnih sprememb v tranzicij-
skih družbah. V programu je poudarjena poglobitev sodelovanja s civilno družbo in 
lokalnimi oblastmi, v ospredju pa je tudi povečanje podpore EU za področje socialne 
zaščite v partnerskih državah. Nadalje, predsedstvo bo zagotovilo napredek EU pri 
uresničevanju svojih ambicioznih razvojnih zavez, hkrati pa se bo posvetilo tudi po-
membnim humanitarnim vprašanjem, kot so Evropske prostovoljne enote za huma-
nitarno pomoč, revizija Instrumenta za humanitarno pomoč ter nadaljnja krepitev 
povezave med pomočjo, rehabilitacijo in razvojem. 

EU v LETU 2011 ZA rAZvOjNO pOmOč NAmENILA mANj KOT v LETU 2010 
26. junija je pod okriljem Evropske konfederacije CONCORD izšlo Poročilo AidWatch 
2012, ki vključuje analizo izvajanja razvojne pomoči držav članic EU in EK, s poseb-
nim poudarkom na obsegu in učinkovitosti pomoči. Letošnje Poročilo ugotavlja, da je 
devet držav članic EU (Luksemburg, Švedska, Danska, Nizozemska, Velika Britanija, 
Malta, Belgija, Finska in Irska) izpolnilo svoje zaveze na področju razvojne pomoči, 
medtem ko sta Nemčija in Francija v velikem zaostanku, saj sta za razvojno pomoč 
namenili manj kot 0,5 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). Rezanje finanč-
nih sredstev za razvojno pomoč je sicer vsesplošen trend, zaradi katerega je celotna 
razvojna pomoč EU v letu 2011 znašala 53 milijard evrov, kar je 500 milijonov evrov 
manj kot leto poprej. Poročilo tudi poudarja, da kar 14 odstotkov celotne razvojne 
pomoči EU ni doseglo držav v razvoju, najvišji delež t. i. resnične pomoči (genuine 
aid), ki predstavlja dejanski prenos sredstev v omenjene države, pa so imele Luksem-
burg, Švedska, Danska, Nizozemska, Velika Britanija in Irska.

cIvILNA drUžbA NEZAdOvOLjNA Z IZIdOm rIO+20
Med 20. in 22. junijem je v Riu de Janeiru potekala Konferenca ZN o trajnostnem 
razvoju (Rio+20). Sklenila se je s sprejetjem zaključnega dokumenta (»Prihodnost, 
ki jo hočemo«), ki ga je skupaj z ostalimi članicami EU podprla tudi Slovenija. Gre 
za politično izjavo, ki med drugim vključuje oblikovanje visokega političnega foru-
ma za trajnostni razvoj, Ciljev trajnostnega razvoja in pa indikatorjev, ki bodo do-
polnjevali merjenje razvoja z BND, medtem ko zeleno gospodarstvo obravnava kot 
enega izmed pozitivnih modelov za doseganje trajnostnega razvoja. Evropska mreža 
NVO – Eurostep, katere članica je tudi SLOGA, je zaključni dokument označila kot 
izgubljeno priložnost za oblikovanje ključnega globalnega okvirja za trajnostni razvoj 
v prihajajočih desetletjih. Konference se je udeležil tudi predstavnik Focusa, društva 
za sonaraven razvoj, Tomislav Tkalec, in prav tako poudaril, da je civilna družba neza-
dovoljna z njenim izidom, saj se ne sklada z obljubami, izrečenimi v procesu priprav.
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AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV

Intervju  
z ministrom  
za zunanje zadeve, 
gospodom Karlom 
Erjavcem

Slovenija spada v krog novih držav čla-
nic EU, ki so v preteklih letih bolj aktiv-
no zasledovale izpolnjevanje razvoj-
nih ciljev tisočletja (t.i. mdgs). Ali nam 
lahko predstavite umestitev slovenske 
politike mednarodnega razvojnega so-
delovanja v širši kontekst slovenske zu-
nanje politike.

Res je, Slovenija je od leta 2004, ko je 
postala donatorica, zgledno uresničevala 
cilje tisočletja, predvsem s tem povezane 
finančne zaveze. Naši prispevki so se po-
večevali v skladu z našimi mednarodnimi 
zavezami, torej namenjanjem 0.17% BND 
za razvojno pomoč do leta 2010 oziroma 
0.33% do leta 2015. Zadnji podatki pa žal 
kažejo na to, da tega cilja zaradi trenutne 
finančne situacije ne bomo mogli uresni-
čiti. Seveda zaradi začasnega zastoja 
ne bomo ustavili naporov ali spremenili 
našega končnega cilja. Zavedamo se, da 
je razvojno sodelovanje ena izmed po-
membnih politik, ki sooblikujejo global-
no dogajanje in razvoj. V zadnjih letih to 
postaja vedno bolj jasno, saj so se do se-

daj jasne meje med razvitimi državami in 
državami v razvoju zameglile ob dejstvu, 
da nekatere večje in močnejše države v 
razvoju dosegajo visoke ravni BND, soo-
blikujejo svetovne politike in so tudi same 
postale donatorice. Obenem pa številna 
razvojna vprašanja pestijo tudi razvite dr-
žave – dober primer so okoljska vpraša-
nja. To pomeni, da je potrebno vedno več 
pozornosti usmerjati k skladnemu delo-
vanju politik, k čemer si bomo prizadevali 
tako na nacionalni kot na globalni ravni.

Z vidika zunanje politike, predvsem 
mednarodnega razvojnega sodelovanja, 
so bile v Sloveniji v minulih letih v ospred-
ju države Zahodnega Balkana. Razvojni 
cilji teh držav so drugačni od ciljev držav, 
denimo v podsaharski Afriki, s precej 
manjšo sposobnostjo za financiranje la-
stnega razvoja. S temi državami Sloveni-
ja nima zgodovinskih, kulturnih ali drugih 
povezav, ki bi se odražale v močni priso-
tnosti na terenu, zato z njimi sodelujemo 
predvsem v okviru OZN, Svetovne banke, 
EU in drugih mednarodnih organizacij, 

katerim prispevamo del slovenske uradne 
razvojne pomoči. V letu 2012 smo v EDF 
prispevali znesek, ki predstavlja cca. 6 % 
proračuna ministrstva. Poleg tega smo v 
državah z najnižjimi dohodki prisotni še 
s slovenskimi nevladnimi organizacijami, 
ki tam izvajajo projekte s poudarkom na 
razvojnih ciljih tisočletja.

Slovenija je bila na področju tehnične 
pomoči v zadnjem obdobju zelo dejavna 
na področju Zahodnega balkana. gle-
de na zelo hitro približevanje teh držav 
Evropski Uniji, bo potrebno prioritetna 
področja nekoliko preoblikovati. Kate-
remu geografskemu področju načrtuje 
Slovenija v prihodnje nameniti več po-
zornosti?

Prednostne države slovenskega med-
narodnega razvojnega sodelovanja, so 
določene z Resolucijo o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju Republike Slo-
venije, ki jo je Državni zbor sprejel za 
obdobje 2008–2015. Države Zahodnega 
Balkana, s katerimi Slovenijo povezujejo 
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številne vezi, so v Resoluciji posebej izpo-
stavljene in so, kot že rečeno, v ospredju 
slovenskega razvojnega sodelovanja. Do 
izteka veljavnosti resolucije, torej do leta 
2015, spreminjanja ciljnih držav ne bo. 
Ministrstvo za zunanje zadeve v 2012 
pripravlja vmesni pregled izvajanja reso-
lucije. V bližnji prihodnosti bo o tem in o 
dokumentu, ki naj bi nasledil Resolucijo, 
potekala razširjena razprava. Tudi o geo-
grafskih in vsebinskih prioritetah. Prva, h 
kateri bo povabljena tudi širša javnost, bo 
organizirana v okviru letošnjih Slovenskih 
razvojnih dni, ki bodo potekali 4. in 5. ok-
tobra v Ljubljani. 

Predvsem v luči približevanja EU bo 
Zahodni Balkan za Slovenijo aktualen 
tudi po letu 2015. Zelo aktualne bi lahko 
bile tudi države evropske soseščine. Raz-
prave na to temo, bodo vsekakor morale 
upoštevati tudi razpoložljiva sredstva. 
Slovensko razvojno sodelovanje je gle-
de na sredstva, ki jih temu namenjamo, 
trenutno precej razdrobljeno. Po mnenju 
OECD celo preveč in zato manj učinkovi-
to. Odločanje o geografskih prioritetah 
bo potrebno umestiti tudi v razpravo o 
prestrukturiranju slovenske diplomat-
sko-konzularne mreže. Zadostna priso-
tnost na terenu je namreč predpogoj za 
učinkovito in usklajeno izvajanje razvoj-
ne pomoči. 

Slovenija je v zadnjem letu drastično 
zmanjšala finančna sredstva, ki so na-
menjena za neprogramirano bilatera-
lo. po mnenju nevladnih organizacij in 
drugih nacionalnih izvajalcev mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja se s tem 
zmanjšujejo njihove kapacitete za pri-
dobivanje sredstev pri drugih financer-
jih. Ali načrtujete v prihodnje razmerje 
med bilateralno in multilateralno pomo-
čjo prilagoditi praksi bolj izkušenih dr-
žav na področju mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja (izenačenje odstotka 
sredstev za bilateralno in multilateral-
no pomoč) in sredstva za neprogramira-
no bilateralo skladno z načrti povečeva-
ti? Ali lahko mZZ vzpostavi mehanizem 
za nedotakljivost teh sredstev v primeru 
prihodnjih gospodarskih nihanj?

Dovolite, da najprej nekoliko dopolnim 
vprašanje. Vsa sredstva, vključno s sred-
stvi za bilateralno razvojno sodelovanje se 
načrtujejo. Sredstev za neprogramirano 
bilateralo dejansko ni. Ta sredstva, torej 

bilateralna sredstva, so se v zadnjih letih 
res nekoliko znižala, čeprav v manjši meri 
kot to izhaja iz letnih poročil o mednaro-
dnem razvojnem sodelovanju. Upoštevati 
je treba, da je Slovenija prav v zadnjih le-
tih dopolnjevala metodologijo poročanja 
o uradni razvojni pomoči, z namenom, da 
se približa mednarodnim standardom na 
tem področju. S tem je prikazani obseg 
mednarodnega razvojnega sodelovanja 
nekoliko nižji kot bi bil sicer. Če izposta-
vimo zgolj slovenske nevladne organiza-
cije, lahko povemo, da se je financiranje 
projektov mednarodnega razvojnega so-
delovanja v izvedbi slovenskih nevladnih 
organizacij vse do letošnjega leta vseskozi 
povečevalo. 

Pri tem je treba izpostaviti, da obsega 
financiranja projektov v izvedbi posame-
zne skupine izvajalcev, kot na primer ne-
vladnih organizacij, nikakor ne gre enačiti 
s sposobnostjo le-teh za pridobivanje dru-
gih sredstev. Povezava sicer obstaja, ni pa 
bistvena. Prav zato ministrstvo že nekaj 
let pripravlja ločene razpise, namenjene 
programom izgradnje kapacitet nevla-
dnih organizacij. Za nevladne organizacije 
je od 2011 vzpostavljen tudi poseben me-
hanizem za pridobivanje dodatnih sred-
stev za projekte, s katerimi so uspešno 
kandidirale na evropskih razpisih.

Obseg bilateralnih sredstev v primer-
javi z multilateralnimi je težko napove-
dovati, sploh v trenutnih javnofinančnih 
razmerah. Sredstev za multilateralno ra-
zvojno sodelovanje, sploh sredstev, ki se 
namenjajo preko proračuna EU, praktično 
ne moremo krčiti. Tako so s krčenji običaj-
no bolj obremenjena sredstva, namenje-
na bilateralnemu sodelovanju.

v enem izmed intervjujev ste omenili, 
da je potrebno zaradi krize v Evropi (in 
Sloveniji) okrepiti gospodarsko sode-
lovanje z državami v razvoju. še pose-
bej ste izpostavili odpiranje novih vele-
poslaništev v centralni Afriki, ki hkrati 
predstavlja največji izziv na področju 
gospodarskega razvoja. Kako naj bi to 
vplivalo na slovenske izvajalce progra-
mov/projektov mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja?

Predstavništva na terenu so zelo 
pomembna za bilateralno razvojno so-
delovanje. Imajo pomembno vlogo pri 
načrtovanju in izvajanju bilateralnega 
razvojnega sodelovanja, skrbijo za uskla-

jevanje s prejemnico, drugimi donatorji 
in izvajalci ter za nemoteno izvajanje 
programov. Pri nas to vlogo v veliki meri 
izvajamo iz prestolnice, kar se bo ob pred-
postavki postopnega povečevanja sred-
stev za bilateralno razvojno sodelovanje 
v prihodnje moralo spremeniti. Ob tem 
je potrebno povedati, da je v tem trenut-
ku, ko se slovenska javna uprava nahaja 
v obdobju krčenj in varčevanj, težko na-
povedovati kdaj točno in na kak način bo 
Slovenija širila svojo diplomatsko–konzu-
larno mrežo v Afriki. 

v večini držav EU imajo med izvajalci 
mednarodnega razvojnega sodelova-
nja nevladne organizacije pomembno 
vlogo. Tudi v Sloveniji poteka zadnjih 
6 let sodelovanje mZZja s Slogo vedno 
bolj intenzivno. Kako vidite vlogo nevla-
dnih organizacij v okviru politike med-
narodnega razvojnega sodelovanja rS 
v prihodnosti?

Civilna družba je pomemben par-
tner pri naslavljanju razvojnih vprašanj 
in nevladne organizacije pri tem igrajo 
pomembno vlogo. Prav tako je nevladni 
sektor tudi eden izmed pomembnih izva-
jalcev mednarodnega razvojnega sodelo-
vanja, glas in neodvisna podpora pri oza-
veščanju javnosti o pomenu razvojnega 
sodelovanja, prav tako pa tudi pomem-
ben kritik in uravnilovka, brez katere bi bili 
končni rezultati slabši. 

V preteklosti so že bili uspešno vzpo-
stavljeni nastavki za še tesnejše sodelo-
vanje z nevladnimi organizacijami na po-
dročju oblikovanja politik mednarodnega 
razvojnega sodelovanja. Predvsem stali-
šča nevladnih organizacij do aktualnih ali 
perečih tem ob pripravi uradnih stališč 
Slovenije pred velikimi dogodki na ravni 
EU ali OZN so pri tem zmeraj dobrodošla. 
Menimo, da bi bil okrepljen dialog o aktu-
alnih temah, sodelovanju in nacionalnih 
politikah korak v pravo smer.

Še posebno dobrodošlo je sodelova-
nje na področju ozaveščanja javnosti. 
Potrebujemo skupni načrt za dvig ravni 
razumevanja razvojnega sodelovanja v 
slovenski javnosti. Glede na nizko javno 
podporo nas na tem področju čaka pre-
cej dela. Nevladni sektor in ministrstvo 
na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja zasledujeta enake cilje; eden 
pomembnejših je zagotovo kar najbolj 
učinkovito prizadevanje za doseganje 
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razvojnih ciljev tisočletja. Ravno zaradi 
tega je okrepljen dialog v teh zahtevnih 
finančnih časih še toliko pomembnejši. 
In pri tem ne govorimo samo o razdeli-
tvi in uporabi bilateralnih sredstev, ki so 
na voljo. Posebno pozornost je potrebno 
nameniti tudi nadaljnjemu razvoju nevla-
dnega sektorja, ki bo še bolj prepoznaval 
priložnosti tudi izven Slovenije, npr. v EU 
in drugih mednarodnih organizacijah, 
in za uresničevanje lastnih programov 
iskal tudi dodatne vire in mehanizme fi-
nanciranja. Vključevanje in povezovanje 
z ostalimi organizacijami, predvsem v 
mednarodnem prostoru, bi prispevalo 
tudi k okrepitvi kapacitet in mednarodni 
prepoznavnosti slovenskih organizacij.

v raziskavi Eurobarometra je pokaza-
la, da je v Sloveniji javna podpora med-
narodnemu razvojnemu sodelovanju 
veliko pod povprečjem njej primerlji-
vih držav znotraj EU. Kako načrtujete 
to podporo dolgoročno dvigniti vsaj na 
raven Sloveniji primerljivih držav? Ka-
ko vidite vlogo globalnega učenja, kot 
enega od promotorjev razumevanja 
mednarodnega razvojnega sodelova-
nja, kateremu pripisujejo velik pomen 
tako različne inštitucije EU kot tudi Svet 
Evrope?

Kot rečeno, dvigovanje podpore je na-
por, ki ga moramo storiti v partnerstvu z 
nevladnimi organizacijami. Vaša neodvi-
snost in želja po iskanju boljše prihodnosti 
za vse, sta tisti, ki zagotavljata veliko me-
ro zaupanja v javnosti. Trudimo pa se tudi 
na vladni strani; tako načrtujemo pripravo 
prve strategije o osveščanju javnosti. 

Kot veste, je tudi OECD naslovil to 
vprašanje, istočasno pa smo prepričani, 
da je predvsem v časih finančne in go-
spodarske krize potrebno več naporov 
usmerjati v predstavljanje potreb po na-
daljevanju naporov k zmanjševanju glo-
balnih razlik, enakosti in zagotavljanju 
pravic za vse. 

V skladu z Resolucijo o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju Slovenije (2008) 
je izobraževanje za razvoj in osveščanje 
javnosti pomemben segment medna-
rodne razvojne politike, saj pripomore k 
dvigu zavesti o pomenu mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in povečuje pod-
poro javnosti ter tako soustvarja razmere 
za njeno učinkovitost. V tem smislu mini-
strstvo spodbuja raziskovanje in razmi-

šljanje o globalni soodvisnosti, solidarno-
sti ter o globalnemu državljanstvu. V tem 
kontekstu je izrednega pomena učenje za 
globalno uravnoteženo sobivanje ali kraj-
še globalno učenje, ki vključuje vsebine, 
ki se nanašajo na posameznikovo vlogo v 
družbi in poudarjajo njegovo soodvisnost 
in vpetost v globalno dogajanje. Zlasti 
pomembne so aktivnosti, ki se izvajajo 
v šolah, s katerimi mlade spodbujamo 
k lastnemu angažiranju in delovanju na 
področju soočanja s ključnimi izzivi člo-
veštva. V tem kontekstu si bomo tudi v 
prihodnje prizadevali za promocijo glo-
balnega učenja na vladni ravni in v okviru 
neformalne medresorske delovne skupi-
ne za globalno učenje. 

Zavedamo se, da je na področju glo-
balnega učenja v Sloveniji zelo dejaven 
nevladni sektor, še posebno v okviru 
SLOGE. Ministrstvo je od leta 2009 sofi-
nanciralo projekte nevladnih organizacij 
na področju globalnega učenja in si bo za 
to prizadevalo tudi v prihodnje, v okviru 
svojih zmožnosti. Zavedamo se, da bo v 
prihodnosti potrebno razmišljati tudi v 
smeri bolj strateškega pristopa, pri ka-
terem bodo morali sodelovati vsi ključni 
akterji na tem področju.

v večini EU držav na področju mednaro-
dne humanitarne pomoči delujejo moč-
ne organizacije, ki imajo razvite kapaci-
tete za takojšnjo reakcijo na morebitni 
izbruh humanitarne katastrofe. v Slo-
veniji je v okviru Sloge začel pred ne-
davnim delovati humanitarni odzivni 
center, ki povezuje različne nacional-
ne organizacije s tega področja. Ali na-
črtuje vaše ministrstvo v prihodnje raz-
viti sodelovanje na tem področju tudi s 
temi organizacijami?

Res je. Učinkovito ukrepanje v primeru 
humanitarnih katastrof zahteva ustrezno 
usposobljenost, logistično podporo in pri-
sotnost na terenu. Zagotavljanje pomoči 
prizadetemu prebivalstvu ob humanitar-
nih katastrofah je izjemno odgovorna in 
zahtevna naloga, v katero se najpogoste-
je vključujejo mednarodne organizacije z 
dolgoletnimi izkušnjami, ekipami eksper-
tov z obilo izkušnjami in tudi specifičnih 
znanj, kot je npr. Mednarodni odbor Rde-
čega Križa (ICRC). 

Ob zagotavljanju pomoči v kriznih raz-
merah pa ne smemo zanemariti tudi var-
nostnega vidika humanitarnih delavcev. 

Specifika delovanja v kriznih razmerah, še 
zlasti v primerih nujnih humanitarnih kriz 
namreč zahteva izjemno dobro pripravlje-
nost in izkušenost. Zahtevnost tovrstnih 
aktivnosti humanitarnih organizacij se 
zrcali tudi v pogojih, ki jih morajo le-te 
izpolnjevati za pridobitev posebnega 
statusa in tako dostopa do sredstev, ki 
jih za humanitarno pomoč namenja Ge-
neralni direktorat Evropske komisije za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito. 
Kapacitete manjših organizacij so pogo-
sto prešibke za vključevanje v aktivnosti 
pomoči Evropske komisije ob nujnih kri-
znih situacijah. Evropska komisija tako 
vzpodbuja povezovanje organizacij in 
podpira krepitev kapacitet humanitarnih 
organizacij. 

Opaziti je, da je vzpostavitev Humani-
tarnega odzivnega centra (HOC) v sklopu 
projekta Evropske komisije 2010–2011, 
prispevala k povezovanju nevladnih 
organizacij aktivnih na humanitarnem 
področju v Sloveniji ter okrepila ozave-
ščanje o humanitarni dejavnosti in vlogi 
humanitarne pomoči v mednarodnem 
prostoru. Organizacija delavnic in se-
minarjev, na katerih so izkušeni pred-
stavniki mednarodnih humanitarnih 
organizacij predstavili svoje izkušnje in 
prakse humanitarnih misij, pomeni del-
ček v prizadevanjih za krepitev kapacitet 
nevladnih organizacij na tem področju. 
Ministrstvo je seveda naklonjeno krepi-
tvi slovenskih nevladnih organizacij na 
humanitarnem področju in v okviru raz-
položljivih možnosti podpira posamezne 
aktivnosti organizacij in HOC. 

Slovenija v okviru mednarodnega ra-
zvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči pretežni del humanitarne pomoči 
namenja pomoči v postkonfliktnih situa-
cijah, tako je bilo sofinanciranih tudi več 
projektov nevladnih organizacij. Podpora 
humanitarnim projektom NVO v post-
konfliktnih razmerah je predvidena tudi 
v prihodnje; prav tako krepitvi kapacitet 
NVO, tudi na humanitarnem področju. 
Humanitarno pomoč v primerih nujnih 
kriznih razmer – humanitarnih katastrof 
pa, upoštevaje lastne kapacitete in cilj 
zagotoviti hitro in učinkovito nujno po-
moč prizadetemu prebivalstvu, Slovenija 
zagotavlja zlasti s podporo programom 
izkušenih mednarodnih humanitarnih or-
ganizacij (predvsem ICRC, IFRC, UNHCR, 
WFP, UNICEF). 
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STROKOVNI ČLANEK

Kaj prinaša pestrost akterjev na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja?

✎ dr. maja bučar, FDV

mednarodno razvojno sode-
lovanje se v zadnjih letih 
močno spreminja. Koncept 
mednarodnega razvojnega 

sodelovanja1 oziroma uradne razvojne po-
moči, kot jo je utemeljila na metodoloških 
usmeritvah in standardih Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj – OECD, 
doživlja številne spremembe, tako glede 
akterjev kot oblik in vsebin pomoči. Le-te 
imajo po mnenju nekaterih strokovnjakov 
lahko dolgoročne koristi za prejemnice, saj 
menijo, da prinaša večja pestrost »ponud-
be« tudi bolj ustrezne in učinkovite oblike 
sodelovanja. Spet drugi pa opozarjajo, da 
lahko množica bolj ali manj usposobljenih 
akterjev vodi k manjši preglednosti, kaj kdo 
kje počne in tako vodi v podvajanja sode-
lovanja, neustrezno ravnanje v državah v 
razvoju ter posledično v vse manjšo učin-
kovitost razvojnega sodelovanja, ne glede 
na to ali gre za uradno razvojno pomoč ali 
sodelovanje, ki poteka prek nevladnega ali 
korporativnega sektorja. 

V mednarodnih krogih, ali v okviru 
OZN, v okviru OECD, Svetovne banke ali 
EU, se diskusije o učinkovitosti razvojnega 
sodelovanja običajno vežejo na področje 
uradne razvojne pomoči, tako multilate-
ralne kot bilateralne, kot jo opredeljuje 
veljavna definicija. Uradna razvojna po-
moč (ang. »official development assistan-
ce« – ODA) je skupen izraz za vse tiste 
mednarodne tokove državam prejemni-
cam pomoči, ki izpolnjujejo naslednje tri 
kriterije: (i) njihov vir je javni sektor, (ii) 
usmerjeni so na spodbujanje gospodar-
skega razvoja in blaginje v državah pre-
jemnicah, in (iii) so dani po koncesijskih 
pogojih, kar pomeni, da vsebujejo stopnjo 
finančne pomoči, ki ni manjša od 25 %.2 
OECD-jeva definicija in klasifikacija ura-
dne razvojne pomoči ter njegova meto-
1 Pojem »mednarodno razvojno sodelovanje« lahko zajame različne oblike sodelo-
vanja države z manj razvitimi državami: od uradne razvojne pomoči, humanitarne 
pomoči kot sodelovanja nevladnih organizacij, posameznikov, podjetij in fundacij. 
V literaturi in v praksi se pogosto enači izraz »razvojno sodelovanje« z izrazom 
»razvojna pomoč«, ki pa se jo postopoma v strateških dokumentih zamenjuje v 
korist pojmu »sodelovanje«. Termin naj bi sam po sebi pokazal na spremenjen od-
nos med državami, ki zagotavljajo sredstva in tistimi, ki sredstva prejemajo: če je 
v preteklosti ta odnos izražal predvsem (pokroviteljsko) pomoč razvitejših, naj bi 
pojem sodelovanje kazal na enakopravnejši in partnerski odnos v skladu s principi, 
zapisanimi v Pariški deklaraciji o učinkovitosti razvojnega sodelovanja in Deklaraciji 
iz Akre (OECD, 2008). (Bučar in Milosavljević, 2011)
2 http://www.oecd.org/development/aidstatistics/dacglossaryofkeytermsand-
concepts.htm#ODA

dologija za beleženja finančnih in drugih 
tokov na tem področju so danes sprejeti 
v svetu kot tisti metodološki okvir, ki naj 
bi ga uporabljale države in mednarodne 
organizacije, ko poročajo o uradni med-
narodni razvojni pomoči. 

Seveda pa je uporaba metodologije in 
posledično poročanje v skladu z njo, za-
vezujoča le za države članice Odbora za 
mednarodno razvojno sodelovanje (OE-
CD DAC), države članice EU ter tiste, ki 
se same zavežejo, da bodo o svojem ra-
zvojnem sodelovanju tako poročale. Ta-
kih »ne-DAC« donatoric beleži statistika 
OECD 21, od tega je 11 držav članic EU 
(med njimi je tudi Slovenija). Niz držav, 
ki vstopajo v razvojno sodelovanje danes 
in jih radi imenujemo kar »nove donatori-
ce« (čeprav so nekatere med njimi v svoji 
zgodovini že bile prisotne v državah v ra-
zvoju), ni dolžnih o svoji razvojni pomoči 
poročati v skladu z uveljavljenimi medna-
rodnimi standardi, številne med njimi pa 
svoje razvojno sodelovanje tudi ne želijo 
povezovati s pojmom uradna razvojna po-
moč. Menijo namreč, da gre v njihovem 
primeru za kakovostno drugačen odnos, 
kjer gre za sodelovanje med enakimi (Jug- 
Jug) in se tako ne more primerjati z odno-
som razvitih držav do manj razvitih. 

V krog novih držav, ki na različne nači-
ne usmerjajo svoja sredstva in tehnično 
pomoč v manj razvite, tako sodijo Kitaj-
ska, Indija, Rusija, Brazilija, Turčija, Juž-
noafriška republika, pa tudi Kolumbija, 
Egipt, Tajska, Mehika, Čile, Venezuela 
itd. Najbolj izstopajo države BRICS-a3, 
tako zaradi obsega sredstev za razvojno 
sodelovanje kot zaradi preseganja zgolj 
3 BRICS je kratica, ki se pogosto uporablja za oznako naslednjih držav: Brazilija, 
Rusija, Indija, Kitajska in Južnoafriška republika.

»sosedskih« okvirjev mednarodnega de-
lovanja. Druge, manjše nove donatorice, 
se osredotočajo predvsem na pomoč v 
regiji oz. sosedskim državam. Ker ura-
dnih podatkov o obsegu sodelovanja ni, 
si moramo pomagati z ocenami, ki jih ob-
javljajo različne institucije. Tabela spodaj 
je nastala na osnovi ocen OECD-jevih 
analitikov, ki so črpali podatke iz nekate-
rih uradnih objav izbranih držav.

Tudi Walz in Ramachandram (2011) 
ugotavljata, da je razkorak med različni-
mi ocenami o obsegu razvojne pomoči s 
strani novih donatoric izjemno velik: od 
konzervativnih ocen, ki govorijo o 11 mi-
lijard $ do zelo širokogrudnih podatkov, 
ki navajajo številko 41,7 milijard $ – ali 
prevedeno v razmerje do uradne razvojne 
pomoči članic DAC: 8–31% globalne bruto 
razvojne pomoči. Ta druga številka vklju-
čuje med nove donatorice tudi arabske 
države, za katere bi se težko strinjali, da 
so »nove«, saj se že tradicionalno vklju-
čujejo v razvojno sodelovanje, le članice 
OECD DAC niso. Avtorja posebej opo-
zarjata, da, v kolikor veljajo optimistični 
podatki, kar štiri od ne-DAC donatoric 
celo presegajo cilj 0, 7% bruto domačega 
dohodka (GNI): Venezuela, Savdska Ara-
bija, Združeni arabski emirati in Kitajska 
namenjajo večji delež svojega dohodka 
drugim manj razvitim državam kot kar 18 
držav, članic DAC.

Kaj pomeni vstop4 novih donatork za 
prejemnice pomoči? Najpogosteje se 
omenja, da poleg dodatnih sredstev po-
meni širitev akterjev tudi nove oblike po-
moči, ki so s strani prejemnic dobrodošle. 
Celo na področje mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja vstopa »konkurenca« 
in države lahko izbirajo, čigava pomoč 
jim bolj ustreza. Princip nevmešavanja v 
notranje zadeve posebno močno izposta-
vlja Kitajska, ki svoje pomoči ne pogojuje 
s sprejemanjem določenih ekonomskih ali 
političnih ukrepov: edini pogoj je nepri-
4 Tudi glede tega se odpirajo razprave v strokovnih krogih: ali res lahko govorimo, 
da so to nove donatorice? Kar nekaj držav se je v razvojno sodelovanje vključilo 
že v šestdesetih letih in pojem tehničnega sodelovanja med državami v razvoju 
je bil tako v Gibanju neuvrščenih kot v Skupini 77 uveljavljena oblika sodelovanja. 
Gospodarsko močnejše države Juga so pomagale s šolanjem kadrov, tehničnim 
svetovanjem, pa tudi s finančnimi sredstvi, le da se te oblike niso poimenovale kot 
razvojna pomoč – uporabljal se je termin medsebojno sodelovanje.

Vir: http://www.oecd.org/dac/aidstatistics/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm

Tabela: Ocena bruto finančnih tokov pod ugodnejšimi pogoji za razvojno sodelo-
vanje (ODA – podobni tokovi) držav BRICS (podatki so v mio US $)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

brazilija 158 277 291 336 362 n.a.

Kitajska 911 1033 1466 1807 1947 2010

Indija 414 381 392 609 488 639

rusija 101 101 210 220 785 472

jAr 42 49 85 89 119 98
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znavanje Tajvana. A hkrati tudi tu ne gre 
povsem brez zahtev. Velik del pomoči je 
vendarle vezan: izvajalci razvojnih projek-
tov so podjetja iz držav novih donatoric, 
tehnična oprema je iz države donatorice, 
v zameno za izgradnjo določenega infra-
strukturnega objekta se sklepajo dolgo-
ročne pogodbe o črpanju naravnih virov 
itd. Čeprav »stare« donatorice kritizirajo 
tako politiko, tudi med njimi številne dr-
žave kljub zavezam, da bodo izkoreninile 
delež vezane razvojne pomoči, tega cilja 
ne uresničujejo. ZDA na primer še vedno 
prek 23 % svoje uradne razvojne pomoči 
»vežejo« na dobavo iz ZDA.5

Odprta vezava razvojne pomoči s trgo-
vinskimi sporazumi, kot to počneta npr. 
Kitajska in Indija v Afriki, predstavlja izziv 
tradicionalnim donatoricam, tudi člani-
cam EU. Na eni strani imamo široko pale-
to mednarodnih in evropskih zavez, kako 
izboljšati učinkovitost pomoči s pomočjo 
principov, kot so koordinacija, lastni-
štvo, partnerstvo, proračunska pomoč, 
skladnost, delitev dela itd., na drugi pa 
države, ki smatrajo, da so njihove oblike 
sodelovanja izvzete, saj niso del sistema 
mednarodne razvojne pomoči. Kritično 
spremljanje ravnanja novih donatoric 
pa mora spremljati tudi analiza lastnega 
obnašanja in odkrita ocena, v kakšni meri 
»stare« donatorice vodijo v razvojno sode-
lovanje ekonomski in politični interesi in v 
kakšni meri altruistična skrb za dobrobit 
prejemnic (Lundsgaarde, 2011a). 

Poleg razvojnega sodelovanja na ravni 
držav so vse pomembnejši tudi drugi ak-
terji – nevladne organizacije,korporacije in 
njihove fundacije, premožni posamezni-
ki. Nevladne razvojne organizacije naj bi s 
svojo neposrednostjo, prilagodljivostjo in 
prisotnostjo v lokalnih skupnostih, boljšim 
razumevanjem položaja posameznikov v 
družbi delovale bolj inovativno kot drža-
ve, ki morajo paziti na politične posledice 
svojih dejanj. Zato so se na številne med 
njimi obrnile tudi države in jih vključile 
kot izvajalce svojih razvojnih programov 
in projektov. Njihova prednost v izvajanju 
razvojnega sodelovanja naj bi bila pred-
vsem sposobnost hitrega reagiranja, ki jo 
dovoljuje neobremenjenost z birokratski-
mi postopki, značilnimi za uradne razvoj-
ne agencije. (Lorgen, 1998; Glenzer, 2011). 

5 Še posebno velik delež vezane pomoči v primeru ZDA gre pri pomoči v hrani, kjer 
na ta način ZDA posredno subvencionira lastno kmetijstvo.

Vendar je za nekatere analitike sporna 
prav povezanost z državami in drugimi, 
ki zagotavljajo finančna sredstva za nji-
hovo delovanje. Ta odvisnost je privedla 
številne nevladne razvojne organizacije 
v položaj, ko niso več progresivno in kri-
tično politično dejavne, ampak bolj kot 
za interese državljanov v revnih državah 
skrbijo za ustrezne odnose s svojimi dona-
torji. Banks in Hulme (2012) v svoji analizi 
delovanja nevladnih razvojnih organizacij 
tako opozarjata, da je tesnejša poveza-
nost z donatorji in vladami kot s končnimi 
prejemniki postavila pod vprašaj osnovne 
komparativne prednosti NVO. Te niso nič 
več avtonomne, inovativne organizacije 
s posluhom za probleme malih ljudi, zato 
je pod vprašajem tako njihova legitimnost 
kot sposobnost preživetja. Pomembno pa 
je izpostaviti dejstvo, da je različnih nevla-
dnih organizacij, ki delujejo na razvojnem 
področju, veliko in da so izrazito heteroge-
ne, zato je vsako posploševanje tvegano. 

Pri analizi različnih akterjev v mednaro-
dnem razvojnem sodelovanju ne smemo 
spregledati še ene skupine donatorjev: 
fundacij, ki so jih ustanovile korporacije 
ali bogati posamezniki. Korporacijska fi-
lantropija, kot jo poimenuje Lundsgaarde 
(2011b), je pritegnila veliko pozornosti, saj 
se predpostavlja da privatni sektor prina-
ša povsem nove modele nudenja pomoči, 
ki v dobrodelno dejavnost vnašajo poslov-
ne principe. Določena stopnja prekriva-
nja poslovne dejavnosti in filantropije je 
privedla do oblikovanja terminov kot je 
filantropo- kapitalizem ali strateška fi-
lantropija, kjer predvsem slednji kaže na 
razvojno pomoč kot neposredni prispevek 
k izboljšanju poslovnega ugleda podjetja. 
Take iniciative lahko vplivajo na uvajanje 
razvoju prijazne orientacije znotraj pod-
jetja in odpirajo možnosti za partnerstva 
z javnim sektorjem pri naslavljanju razvoj-
nih ciljev. Vendar je sistematičnih analiz 
takih pobud z vidika razvojnega vpliva 
zelo malo, kakor tudi podatkov o višini 
sredstev, ki jih korporacije neposredno 
ali preko svojih fundacij namenjajo za 
projekte v državah v razvoju6. 

Ena takih izjem je članek Metzger in dr. 
(2010), ki obravnava delovanje korpora-

6 Ena redkih institucij, ki spremlja različne oblike razvojne pomoči glede na vir 
sredstev je Hudson Institute, ki za leto 2010 navaja podatek, da so ameriške kor-
poracije v letu 2010 namenile državam v razvoju 7,6 milijard $, fundacije pa 4,6 
mlrd. $. The Index of Global Philanthropy and Remittances 2012, Hudson Institute: 
http://www.hudson.org/files/publications/2012IndexofGlobalPhilanthropyandRe
mittances.pdf .

cije Nestle na področju razvoja. Nestle je 
v letu 2007 zagotavljal finančno pomoč v 
70 državah. Skupna vrednost projektnega 
financiranja na ravni lokalnih skupnosti v 
vseh državah, tudi članicah OECD, je v 
tem letu znašala 55 milijonov $.7 Avtorji 
so analizirali povezanost financiranja raz-
ličnih razvojnih projektov in Nestlejevega 
izvoza ter neposrednih naložb v določenih 
državah. Zanimalo jih je, ali vzorec usmer-
janja financiranja pokaže, kaj vodi korpo-
racijo pri odločitvah o razvojni pomoči. 
Naivno bi bilo pričakovati, da komerci-
alni samo-interes ne vpliva na odločitve 
profitno organiziranih korporacij. Tudi v 
primeru Nestle so avtorji potrdili poveza-
nost višine tujih naložb z višino razvojne 
pomoči v državi prejemnici. Če bi sklepali 
na podlagi tega vzorca o usmeritvah kor-
poracijske filantropije, zbuja skrb dejstvo, 
da je prisotnost neposrednih naložb tako 
pomemben dejavnik. Najmanj razvite 
države, ki potrebujejo različne oblike ra-
zvojne pomoči, na korporacije in njihove 
fundacije tako ne morejo računati, saj ra-
zen izjem8 niso pomembnejši prejemnik 
tujih neposrednih naložb.

Dejstvo, da na področje razvojnega so-
delovanja vstopajo številni novi in ponovni 
akterji odpira nova vprašanja, povezana s 
prisotnostjo donatorjev v različnih drža-
vah in na različnih področjih. Poseben izziv 
predstavlja koordinacija akterjev, njihova 
specializacija za posamezne naloge in po-
dročja ter prilagajanja, ki jih spremembe 
zahtevajo od obstoječih razvojnih agencij 
in institucij, ki skrbijo za koordinacijo in si 
prizadevajo izboljšati učinkovitost razvoj-
ne pomoči. Tako je nedvomno v ospredju 
pomembno vprašanje zagotavljanja glo-
balne delitve dela med različnimi akterji, 
ki bo zagotavljala učinkovito usmerjanje 
sredstev v posamezni državi prejemnicami 
ter med državami v razvoju in hkrati omo-
gočila polni izkoristek prednosti, ki jih lah-
ko prinaša taka pestra paleta donatorjev 
(Grimm in drugi, 2009). Prvi korak na tej 
poti pa bi moral biti mednarodni dogovor 
o skupnih pravilih za poročanje o vseh 
oblikah razvojne pomoči, ki bi omogočil 
boljše informiranje in preglednost, s tem 
pa pogoje za vsebinske dogovore o usmer-
janju razvojnega sodelovanja. 
7 Čeprav se ta znesek v primerjavi s celotno razvojno pomočjo Švice, ki je v istem 
letu znašala 1,4 mlrd $, ne zdi posebno impresiven, predstavlja ob 265000 zapo-
slenih v korporaciji po svetu znesek preko 200 $ na zaposlenega, kar presega per 
capita razvojno pomoč Švice v višini 190 $.
8 Izjeme so tiste države, ki razpolagajo z določenimi primarnimi viri.
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UTRIP NVO

»brčKO & ZENIcA blues – 
pričarajmo nasmeh na otroška lica«

✎ Sanela Alić, prostovoljka Zavoda Krog

Tako. polna adrenalina in po-
dob, ki se mi še vedno vrtijo 
pred očmi, ter izrečenih be-
sed, katerih odmev je slišati v 

mojih mislih vsakih nekaj minut, sem 
se vrnila s poti, polne novih izkušenj 
in spoznanj. S poti, ki mi je bila name-
njena popolnoma nepričakovano, a 
najbrž z razlogom. dve leti bo, odkar 
kot prostovoljka sodelujem z Zavodom 
Krog oz. z direktorico Emino hadžić v 
sklopu projektov, ki se ukvarjajo z re-
habilitacijo socialno ogroženih otrok 
s področja balkana. po vseh teh pro-
jektih in sodelovanjih se je med nama 
spletla prijateljska, iskrena in trdna 
vez, ki jo povezujejo iste misli, želje in 
cilji po boljšem jutri. Saj veste, kako je 
dejal Lennon: »maybe I'm a dreamer, 
but I'm not the only one…« Torej, pred-
stavljajte si svet, poln nasmeškov na 
vSEh otroških obrazih. Na obrazih, 
ki si zaslužijo brezskrbnost in igrivost 
in ne trpljenja ter solz, ki jih dejansko 
prikrivajo sence njihovih utrujenih, od 
življenja izčrpanih, lic. pričarati na-
smeh na njihov obraz _ je to težko? Ali 
nemogoče?

Nikakor ne. Ti otroci so skromni in 
dobrosrčni in to kljub ekstremno težkim 
pogojem, v katerih živijo s starši ali brez 
njih. So večni optimisti in želijo dobro bli-
žnjim in vsem ostalim. Pričarati nasmeh 
na njihove obraze je preprosto. Ko za te-
den dni obiščejo Slovenijo, skozi različne 
rehabilitacijske programe občutijo sre-
čo, brezskrbnost in igrivost. Teden dni je 
kratko obdobje, vendar za njihova življe-
nja pomemben čas ker vidijo, kako bodo 
lahko živeli, če bodo redno obiskovali šolo 
in če se bodo izobraževali. Skratka, gre za 
otroke iz področja bivše Jugoslavije, ki so 
žrtve nasilja, alkoholizma ali pa so na ka-
kršenkoli način socialno ogroženi. Letos 
poleti bomo gostili otroke iz Črne Gore in 
Bosne, stare od sedem do trinajst let. 

 Kot prostovoljka sem, ponavadi v Slo-
veniji pričakala avtobus z otroki, zdaj pa 

 V Brčkem pa sva z Emino obiskali vsa-
ko družino posebej. Ti primeri so se mi še 
bolj vtisnili v spomin, kajti spoznala sem 
starše in tudi razmere, v katerih ti ljubi 
otroci živijo. Na določene situacije nisem 
bila pripravljena. Mali, prisrčni otroci, z 
velikimi, radovednimi očmi in pričako-
vanji na obrazu, živijo v napol propadlih 
hišah oz. naseljih. Staršem pomagajo pri 
preživljanju cele družine, delajo v goz-
du, na njivi ali pomagajo doma, čeprav 
so stari le deset let in imajo pravico do 
brezskrbnega otroštva. Še nikoli niso bili 
na izletu s starši, si ogledali risanko v kinu 
ali predstave v gledališču, ne poznajo ob-
čutka, kako je, ko imaš polno sobo igrač, 
ne vedo niti, kako se igrati… Preprosto ne 
vedo, kako je biti otrok. Večina mater ima 
po tri ali štiri otroke in so znova noseče ter 
pravijo, da se je tako pač zgodilo. Otroci 
pa so po rojstvu prepuščeni sami sebi ali 
pa starejšim bratom in sestram, ki so pri-
morani hitro odrasti, saj starši nimajo časa 
skrbeti zanje. Ko smo te matere povpra-
šale o zaščiti in kontracepciji, so dejale, da 
je to plačljiva storitev in da si je ne morejo 
privoščiti. Na otroka pa niti ne gledajo kot 
na še ena lačna usta, temveč na še en par 
delovnih rok. 

Še posebej močno pa se me je dotaknil 
primer matere treh hčera, starih do deset 
let. Srednjo hči je posvojila bratova žena, 
ki jo punčka kliče kar mama. Biološka ma-
ti pa pričakuje že četrtega otroka. 

Misli na te zgodbe, usode in same otro-
ke, mi tudi po koncu te najine poti nikakor 
ne dajo miru. Vem, da lahko za njih sku-
paj storimo veliko. Vem, da to zmoremo. 
Vem, da v sebi premoremo veliko dobre-
ga. Stopimo skupaj, pokažimo svoja ve-
lika srca in jim skupaj narišimo nasmeh. 
Skozi humanitarne akcije jim pokažimo, 
da je lahko življenje tudi lepo. Podeli-
mo košček svojega…časa, starih oblačil 
ali igrač in jim naslikajmo nove sanje! V 
imenu vseh teh otrok, ki vas ne morejo 
doseči sami, se vam zahvaljujem, iskreno 
in srčno, za kakršnokoli obliko pomoči. 

me je Emina pred izvedbo same rehabili-
tacije povabila na t. i. kratko popotovanje, 
na katerem sva se odpravili obiskat vse 
družine varovancev v Brčkem ter varno 
hišo in t. i. dnevni center v Zenici, ki sta 
pod okriljem Medice. V varni hiši se za-
držujejo ženske žrtve nasilja, v dnevnem 
centru pa otroci ulice. Ko žrtve bivajo v 
prostorih Medice, policija v sodelovanju 
s socialno službo poskrbi, da so njihovi 
primeri na sodišču obravnavani hitro in 
učinkovito. Medtempa je ženskam omo-
gočeno obiskovanje različnih tečajev, od 
šiviljstva do frizerstva, na katerih ob za-
ključku pridobijo licenco in se potem lažje 
zaposlijo. V dnevnem centru je trenutno 
41 otrok, starih od sedem do osemnajst 
let, nekateri med njimi celo niti en sam 
dan niso preživeli pri pouku. Medica to 
omogoča, poleg tega pa jim nudidnevne 
obroke hrane, oblačila, zdravniški pregled 
in izobraževanje. To so otroci, nekateri 
med njimi sicer imajo starše, nekateri ne, 
ki so dobesedno primorani k beračenju 
ali pa domapreprosto nimajo osnovnih 
sredstev za življenje, zato so prepuščeni 
ulici, da bi zaslužili za hrano zase in za do-
mače. Šokiralo me je dejstvo, da obsta-
jajo tudi primeri najstnic, štirinajstletnic 
do osemnajstletnic, ki so bile prisiljene v 
prostitucijo in so se nekako uspele zateči 
k organizaciji Medica. 

Ko smo z ekipo vstopili v prostore 
dnevnega centra, nas je pričakal deček 
z imenom Islam, ki je za dobrodošlico 
vsakomur od nas narisal risbo s posve-
tilom. Otroci so bili nad našim obiskom 
navdušeni. Hiteli so kazat risbice in svoje 
spretnosti s plastelinom, na koncu pa so 
nam zapeli tudi nekaj pesmic. V zahvalo 
jim je naša Emina zapela slovensko verzijo 
Ringaraja, njen prijatelj in sodelavec Ži-
ga pa jim je prinesel polne vrečke dobrot. 
Nekatere izmed njih bom spet srečala ju-
lija v Kopru. Zagotovo bom poskrbela, da 
bo za njih teden pri nas brezskrben, poln 
ljubezni in smeha. Prisrčnega in iskrenega 
otroškega smeha.
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Intervju s predstavnikom češke Karitas, 
gospodom Oldrichom pospisilom

INTERVJU

✎ jure Ftičar, prostovoljec

Za začetek nam prosim povejte nekaj o 
vaši organizaciji.
Karitas je na Češkoslovaškem deloval že 
pred 2. svetovno vojno, vendar je zaradi 
razmer po njej za grobih 50 let z delova-
njem prenehal. Po padcu komunističnega 
režima, torej pred približno 20 leti, je svoje 
delovanje na novo obudil. Vključeni smo v 
Karitas Internationalis, ki povezuje preko 
150 Karitas organizacij po svetu. Sprva smo 
delovali na domačih tleh, leta 2000 pa smo 
svoje delovanje razširili tudi na druge drža-
ve. Ena izmed prvih je bila Čečenija, v kateri 
še danes delujemo kot ena izmed redkih 
organizacij. Poleg tega pri humanitarnih in 
razvojnih projektih sodelujemo v mnogih 
drugih državah.

Kako na češkem poteka sodelovanje z 
vlado? 
Na Češkem konec leta zunanje ministrstvo 
izda strategijo. Ta strategija ponudi pregled 
nad glavnimi usmeritvami humanitarne 
pomoči Republike Češke za naslednje le-
to. Strategija ima več poglavij, od katerih 
so začetna podobna strategiji EU, nato pa 
preide na načrte češke vlade. Strategija 
zajema kompleksne probleme, ki trajajo 
daljši čas, ter obnovitvene potrebe po ka-
tastrofah. Za vsak del izberejo štiri države, 
ki jih bodo financirali. Selekcijo naredijo v 
sodelovanju s češko platformo NVO tako, 
da pred zaključkom prosijo za komentarje 
o prioritetnih območjih. Letos so priorite-
tne države Etiopija, Kenija, Somalija in Pa-
kistan, za kompleksne probleme pa Afga-
nistan, Burma, Demokratična Republika 
Kongo in Južni Sudan. Vlada da po izdani 
strategiji nevladnim organizacijam pobu-
do, da podajo predloge za projekte, za ka-
tere bi, v skladu s strategijo in na podlagi 
primernosti, dodelili sredstva. Približno 
četrtina denarja se v začetnem obdobju 
zadrži, v primeru, da pride do kakšne druge 
katastrofe in je pomoč potrebna še kje. Če 
se to zgodi, nas skličejo za nove predloge. 
Te pa lahko oddamo tudi, če sami čutimo, 
da je nekje velika potreba po pomoči, ne 
glede na to, ali so za predlog prosili ali ne. 
Seveda ni zagotovila, da bodo predlog 
sprejeli in financirali, vendar vedno lahko 

nje raka ter tudi nekatere druge, kot recimo 
dostava traktorjev, vzpostavljanje lokalnih 
društev… Imamo tudi projekte grajenja 
civilne družbe, ki jih vodimo v več državah 
(Moldavija, Gruzija, Burma). Na primer v 
južni Moldaviji smo vzpostavili platformo 
lokalnih mladinskih NVO ter drugih društev, 
ki so lahko šolska ali univerzitetna ali karkoli 
drugega. Učimo jih sodelovanja med seboj 
ter z javnimi ustanovami.

Sedaj pa če lahko nekaj poveste o po-
godbenem delu Framework partnership 
agreement, katerega izvajate preko hu-
manitarne službe evropskih skupnosti 
(EchO)?
Gre za projekte, vredne nekaj sto tisoč 
evrov, okoli 300.000 € na projekt. Trajajo od 
leta do leta in pol. Ravno prejšnji teden sem 
izpolnil letno ECHO partnerjevo ocenjeva-
nje. Ni bilo nič zahtevnejšega, večinoma se 
ECHO osredotoča na finance in dokler je to 
vredu, ni težav. Na dve do tri leta pa pride 
tudi do druge faze, revizije, ki pa ni samo 
finančna, ampak tudi organizacijska. Ta je 
zahtevnejša in se zavleče v več tednov, saj 
zajema celotni program. Opravljajo jo zu-
nanji revizorji, ki jih najame ECHO.

Kakšne projekte izvajate prek EchO?
Izvajamo zelo različne projekte. V Mongo-
liji smo recimo imeli pred leti projekt odzi-
va na tamkajšnjo hudo zmrzal, ki to deželo 
prizadene od časa do časa. Tla tako zmr-
znejo, da živali ne morejo do hrane in mno-
žično poginjajo. Lani smo imeli projekt, ki 
je ciljal naše partnerje v državah, kjer delu-
jemo. Zajemal je grajenje kapacitet ne le za 
Karitas, temveč za vse partnerske nevladne 
organizacije (NVO) v državah, kjer huma-
nitarno delujemo. Poleg usposabljanj smo 
organizirali tudi izlet v Indijo, kjer je Karitas 
posebej dejaven in tudi uspešen. 

Ste imeli prek EchO kakšne krizne  
odzive?
Ne, za to običajno uporabimo lastna 
sredstva, ki jih v primeru večjih katastrof 
zbiramo prek javnosti, za kompleksnejše 
probleme pa običajno dobimo državna 
sredstva. 

poskusimo. Včasih pa se celo zgodi, da 
ministrstvo samo pristopi k nam, če ve, da 
delujemo na določenem območju, kjer je 
potreba po pomoči ter prosijo za predlog.

Ali je strategija enotna za humanitarne 
in razvojne programe?
Ne, strategiji sta ločeni. Na Ministrstvu za 
zunanje zadeve imamo dve agenciji, za 
razvojne programe je to Czech develope-
ment agency, za humanitarne pa Czech 
humanitarian aid. Vsaka agencija izdela 
strategijo za svoje območje. Humanitarna 
se izdela za vsako leto posebej, razvojna pa 
običajno za štiri leta, čeprav je bila leta 2011 
izdana za šest let. Proces je bolj ali manj 
enak kot za humanitarno strategijo. Vendar 
pa se ta strategija razdeli na eno celostno 
ter posamezne strategije za vsako priori-
tetno državo. Te so štiri glavne ter še nekaj 
druih, ki niso tako v ospredju. Pred izdelavo 
strategij se pri platformi NVO ustanovijo 
delovne skupine za posamezne države, ki 
ugotavljajo, kateri sektorj najbolj potre-
buje pomoč ter kakšna strategija je najpri-
mernejša, kasneje pa se posvetujejo tudi 
z veleposlaništvi v posameznih državah. 
Sprejetih je bilo kar nekaj naših predlogov.

še nekaj besed o trenutnih in prihodnjih 
projektih češke Karitas.
Do zdaj smo delovali v vseh državah, ki so 
bile prepoznane kot prioritetne s strani če-
ške vlade, običajno imamo vsaj en projekt 
v vsaki državi. Lani smo s humanitarnimi 
projekti delovali v Pakistanu, Haitiju, So-
maliji, Burmi in Etiopiji, letos pa smo dobili 
financiranje za projekte v Južnem Sudanu, 
Pakistanu, oddali bomo še predloge za Mali 
in Afganistan. Z razvojnimi programi pa de-
lujemo tudi drugje. Kot rečeno že prej je bila 
ena izmed prvih držav, v kateri smo začeli 
delovati mednarodno, Čečenija. Pomaga-
mo povečini pri izobraževanju, naslednje 
leto pa se bomo zaradi stabilnosti razmer 
od tam umaknili, dejavnosti pa predali lo-
kalnim organizacijam. V južnem Kavkazu 
pa bomo ostali še v Gruziji, Armeniji in Azer-
bajdžanu. Naše delovanje tam je usmerjeno 
večinoma v družbene in zdravstvene pro-
jekte, kot je oskrba na domu in preprečeva-
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Na poti k novi razvojni agendi 
za obdobje po letu 2015

✎ Ana gabrovec, prostovoljka

Leto 2015 se približuje, kar pome-
ni, da se naglo približuje tudi rok 
za uresničitev razvojnih ciljev ti-
sočletja (Millenium Development 

Goals), s katerimi je bil vzpostavljen prvi 
globalni okvir razvoja v mednarodni sku-
pnosti. V poročilu iz julija 2012 Organiza-
cija združenih narodov (OZN) izpostavlja, 
da so bili trije izmed ciljev doseženi – po-
večala se je stopnja vključenosti v primar-
no izobraževanje, še posebej med dekleti, 
število ljudi, ki živijo v skrajni revščini, se 
je prepolovilo, prav tako se je prepolovilo 
število ljudi brez dostopa do pitne vode. 
Vendar pa je napredek neenakomeren. 
Medtem ko se je revščina v Vzhodni Aziji, 
še posebej na Kitajskem, občutno zmanj-
šala, regije kot je Subsaharska Afrika, ob-
čutno zaostajajo. Še posebej zaskrbljujo-
če je dejstvo, da najbolj ranljive skupine 
– ženske in dekleta živeče v najrevnejših 
državah in ljudje, živeči na stalnih kriznih 
žariščih – še naprej živijo v ekstremni re-
vščini. Velike razlike ostajajo tudi med ur-
banim in vaškim okoljem, hkrati pa se je 
v globalnem merilu poglobila neenakost 
med najbogatejšimi in najrevnejšimi. Od 
leta 2000, ko so bili razvojni cilji tisočletja 
vzpostavljeni, smo v svetu priča ogromni 
prerazporeditvi moči, revščine in neena-
kosti, hkrati pa se je spremenil tudi ton 
debate o razvoju. Države BRIK tako igrajo 
vse pomembnejšo vlogo v mednarodnem 
razvoju, predvsem z investicijami v Sub-
saharski Afriki. Svojevrsten paradoks pa 
predstavlja dejstvo, da same pogosto ne-
zadostno naslavljajo z revščino pogojene 
težave v domačih državah. Kljub osredo-
točenosti na razvojne cilje tisočletja, OZN 
v sodelovanju s civilno družbo in zasebnih 
sektorjem hkrati vodi priprave na obliko-
vanje nove razvojne agende za obdobje 
po letu 2015.

Že leta 2010 je generalni sekretar OZN 
Ban Ki-moon na pobudo držav, ki so sode-
lovale na vrhu o razvojnih ciljih tisočletja, 
imenoval delovno skupino za post-2015 
razvojno agendo v okviru sistema OZN 

(UN Task Team on the Post-2015 Deve-
lopment Agenda). Ugotovitve delovne 
skupine bo pri svojem delu uporabljal vi-
soki odbor (High-level Panel on post-2015 
Development Agenda), ki šteje 26 članov 
in je bil s strani generalnega sekretar-
ja imenovan 31. julija 2012. Gre za telo, 
katerega naloga je oblikovanje dejan-
ske razvojne agende. V njem najdemo 
predstavnike civilne družbe, zasebnega 
sektorja in politike, kar priča o široki in-
kluzivnosti samega procesa. Bistvo nove 
agende naj bi predstavljali trije ključni 
problemski sklopi in sicer, trajnostni ra-
zvoj, boj proti revščini in delitev odgo-
vornosti med državami. Prvo srečanje 
odbora je predvideno ob robu letnega za-
sedanja generalne skupščine konec me-
seca septembra, svoje predloge pa bodo 
državam članicam predstavili v začetku 
naslednjega leta. Pomembno je izposta-
viti, da bo odbor sodeloval z medvladno 
delovno skupino zadolženo za oblikova-
nje rograma trajnostnega razvoja (Susta-
inable development goals programme), 
katerega smernice so bile dogovorjene na 
letošnji konferenci Rio+20. 

Velik poudarek pri oblikovanju nove 
razvojne agende je na sodelovanju čim 
večjega števila različnih deležnikov. Glas 
civilne družbe je tako mogoče slišati sko-
zi mednarodno kampanjo Beyond 2015, 
ki je na podlagi dosedanjih posvetovanj 
izpostavila sledeče smernice razvoja za 
obdobje po letu 2015: transparentnost, 
inkluzivnost, medsebojna odgovornost 
in legitimnost. Prizadevati si je tako po-
trebno za učinkovita posvetovanja v vseh 
regijah sveta, s širokim spektrom deležni-
kov, ki pri posvetovanjih sodelujejo (inklu-
zivnost), vsem sodelujočim mora biti na 
voljo poln dostop do potrebnih informacij 
informacij (transparentnost), zaveze mo-
rajo sprejeti tudi industrijske države in ne 
zgolj nerazvite/države v razvoju (medse-
bojna odgovornost) in nenazadnje, po-
stopek voden s strani OZN, daje celotni 
agendi globalno legitimnost. 

AKTUALNO
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Skladnost politik za razvoj v luči evropskih 
razvojnih politik

✎ Aleš rovšnik, Sloga

današnji globalno povezani svet 
ne dovoljuje več razmišljanja, 
da je razvojno sodelovanje 
zgolj enosmeren proces. Prav 

tako ne dovoljuje razmišljanja, da je ra-
zvojna pomoč edini način za doseganje 
uspeha držav v razvoju. Evropska Unija 
(EU) na države v razvoju ne vpliva zgolj s 
svojo razvojno politiko. Težave EU na po-
dročju ekonomije, gospodarstva, podneb-
nih sprememb ali kmetijstva prizadenejo 
tudi države v razvoju in obratno. 

Koncept skladnosti politik za razvoj 
(SPR) temelji na principu, da nobena politi-
ka EU ne bi smela imeti negativnega učin-
ka na države v razvoju oziroma, da bi vse 
te politike morale imeti pozitiven učinek. 
Predvsem pa, da bi te politike bile skladne 
z razvojno politiko v državah v razvoju. To 
določa 208. člen lizbonske pogodbe. Politi-
ke, ki so neskladne s cilji razvojnega sode-
lovanja, so tudi stroškovno neučinkovite, 
tako za EU kot za države v razvoju. 

Svet EU je že maja 2005 zahteval ana-
lizo, evalvacijo in izboljšanje političnih 
mehanizmov, ki so imeli za cilj integracijo 
razvojnih komponent v politike, ki lahko 
posredno pomembno vplivajo na razvoj 
(npr. trgovinsko, ekonomsko, energetsko 
itd). Tako je identificiral 12 področij in po-
zval Evropsko komisijo (EK), da posveti 
pozornost izboljšanju skladnosti politik 
na teh področjih.

V letu 2007 je bilo prvič tudi izdano Po-
ročilo o napredku na področju skladnosti 
politik za razvoj od leta 2005. Leta 2009 je 
bilo izdano naslednje poročilo o napred-
ku. V letu 2010 se je Komisija na osnovi 
zaključkov teh dveh poročil odločila spre-
meniti način spremljanja skladnosti poli-
tik in namesto 12 področij določila širše 
teme, ki jih spremlja z vidika zagotavlja-
nja skladnosti med njimi. V letu 2011 pa 
je bilo izdano še eno poročilo o skladnosti 
politik za razvoj s strani EK. 

Oktobra 2011 je EU izdala Agendo za 
spremembe, katere namen je poveča-
nje vpliva evropskih razvojnih politik s 

pomočjo mehanizmov prioritizacije ne-
katerih področij in politik, diferenciacije, 
izboljšanjem učinkovitosti in med drugim 
tudi skladnosti politik za razvoj. V času do 
maja letos, ko se je odvilo zasedanje Sveta 
zunanjih ministrov, ki so sprejeli zaključ-
ke Sveta glede Agende za spremembe, je 
med evropskimi NVO platformami pote-
kala intenzivna razprava o vlogi skladnosti 
politik za razvoj in njeni operacionalizaciji. 
Kljub vsem dosedanjim dokumentom EU, 
ki govorijo o pomembnosti SPR in kličejo 
po večji ambicioznosti na tem področju, 
namreč še vedno na evropski ravni ni bilo 
konkretnejših določil, kako operacionali-
zirati doseganje ciljev skladnosti politik, 
predvsem pa tudi, kako popraviti neskla-
dnosti, ki jih je odkrilo poročilo EK iz leta 
2011. V ta namen so se evropske platfor-
me razvojnih NVO pod okriljem Concorda, 
konfederacije evropskih platform NVO, 
odločile za skupno akcijo lobiranja svojih 
vlad in stalnih predstavništev v Svetu EU 
za sprejem posebnih zaključkov Sveta o 
Agendi za spremembe, ki bi se fokusirali 
zgolj na SPR. Zlasti je bilo pomembno, da 
se določijo konkretni mehanizmi, orod-
ja in instrumenti, ki bi začeli uveljavljati 
skladnost politik v praksi. Potrebna je 
določitev metodologije doseganja ciljev 
in ustrezni indikatorji na tem področju ter 
vključitev odgovornosti za SPR v mandat 
vodij delegacij EU. Rezultat skupnega de-
la so bili sprejeti posebni zaključki Sveta 
o Agendi za spremembe 14. maja letos, 
ki kličejo po večji operacionalizaciji dose-
ganja ciljev SPR, zlasti pa po odpravljanju 
pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo poročilo 
iz leta 2011 ter večjemu dialogu s partner-
skimi državami oziroma EU delegacijami 
v njih. Posebni zaključki vključujejo še eno 
pomembno določilo, in sicer poudarjajo 
potrebo po večjem dialogu in vlogi Evrop-
skega parlamenta. To je pomembno, saj 
igra evropski parlament osrednjo vlogo v 
procesu odločanja EU oziroma zagotavlja-
nju izvajanja evropske zakonodaje, SPR pa 
ni zgolj vprašanje tehnične narave, ampak 

predvsem politične volje ali pomanjkanje 
le-te. Zato so bili od maja dalje vsi napori 
evropskih platform delujočih na področju 
SPR usmerjeni v prvo poročilo stalne po-
ročevalke (Standing raporteur) evropskega 
parlamenta za področje SPR, ki je v pripra-
vo poročila vključila tudi vse relevantne 
deležnike. Konfederacija Concord je tako 
evropski parlament pozvala naj da večjo 
politično težo uresničevanju ciljev s podro-
čja SPR oziroma naj le-ti postanejo politič-
na zaveza, ki bo usmerjala delovanje vseh 
relevantnih evropskih institucij, vključno 
s ključnimi akterji, kot so predsednik EK 
Manuel Barroso, visoka predstavnica za 
Evropske zunanje zadeve Catherine Ash-
ton in razvojni komisar Andris Piebalgs. 
Evropski parlament bo moral odigrati 
aktivno vlogo pri operacionalizaciji SPR 
v praksi, za kar je še posebej potrebno 
okrepiti in podpreti vlogo posebne poro-
čevalke EP. Poročilo sedaj obeta veliko; 
po razpravi znotraj odbora Evropskega 
parlamenta za razvoj bo le-to šlo naprej 
v glasovanje. 

Pozornost evropskih platform NVO 
je sedaj usmerjena predvsem v gradnjo 
kapacitet na področju zagovorništva in 
ozaveščanja o SPR, kjer se kažejo tudi 
največje potrebe. Platforma Sloga je ena 
aktivnejših platform med novimi drža-
vami članicami in je že konec leta 2011 
lansirala informativni spletni portal skla-
dnost-politik.si ter se kasneje pridružila 
koordinirani akciji lobiranja stalnih pred-
stavništev za sprejetje posebnih zaključ-
kov Sveta glede agende za spremembe. 
Večina energije konfederacije Concord 
bo v prihodnjih mesecih usmerjena v t. i. 
Spotlight report 2013, poročilo o (ne)skla-
dnostih po političnih področjih, ki ga vsaki 
dve leti pripravlja Concord. Predvsem pa 
je pomembno, da vsi nevladni akterji na-
daljujejo in še okrepijo pozorno spremlja-
nje in naslavljanje primerov neskladnosti 
evropskih politik ter okrepijo sodelovanje 
s končnimi »uporabniki« politik – civilno 
družbo v državah v razvoju.  
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Svetovni trend staranja 
prebivalstva – slepa pega 
v strategijah in smernicah 
razvojnega sodelovanja?

✎ Uroš Krasnik, Slovenska filantropija

Nespodbitno dejstvo je, da se 
svetovno prebivalstvo po-
spešeno stara. Posledično 
se pomembno spreminjajo 

ustroj, funkcioniranje in potrebe global-
ne družbe. Te spremembe ključno vplivajo 
tudi na učinkovitost razvojnih strategij, ki 
jih je zato potrebno primerno prilagajati 
novim in nastajajočim okoliščinam.

Zdi se, da se vodilni v Evropski uniji 
(vsaj) na deklarativni ravni zavedajo iz-
rednega pomena tega demografskega 
trenda. To nakazuje tudi strateška usme-
ritev, predstavljena v krovnem dokumen-
tu Evropa 2020, ki predvideva vzposta-
vitev pogojev za pametno, trajnostno in 
vključujočo rast; ta naj bi predpostavljala 
potrebno mero medgeneracijskega so-
delovanja in vključenosti vseh starostnih 
populacij v družbeno življenje – zgradili 
naj bi torej Evropo za vse generacije. Ven-
dar pa »zunanja politika« EU, vključno z 
razvojnim sodelovanjem in humanitarno 
pomočjo, staranja prebivalstva ne prepo-
znava kot »presečnega trenda«, ki bi ga 
bilo potrebno sistematično upoštevati pri 
prizadevanjih na navedenih področjih. A 
brez upoštevanja (predvidenih) demo-
grafskih sprememb bo težko razviti in 
implementirati pristope, s katerimi bi bilo 
mogoče učinkovito prepoznati in naslo-
viti potrebe, kakor tudi vključiti in reali-
zirati človeške potenciale kar najširšega 
kroga prebivalk in prebivalcev v državah 
v razvoju. 

Oblikovalci evropskih razvojnih stra-
tegij premalo pozornosti namenjajo 
usklajevanju pristopov (vsaj na nekaterih 
področjih) »zunanjih« in »notranjih« po-
litik EU, čeravno je resnično trajnosten 
in vključujoč razvoj mogoče doseči le ob 
upoštevanju globalnega konteksta in prek 
skupnega naslavljanja (globalnih) razvoj-
nih izzivov.

rispa mudege  
(aktivistka ADA z vnuki,  
za kateri skrbi)

philomena maingi  
(aktivistka ADA z možem  
in vnukom, za katerega skrbi 
ob odsotnosti staršev)

rhoda Ngima  
(aktivistka ADA predstavlja 
aktivnosti gibanja starejšim  
v Keniji)
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Zavedanje, da so starejši (60+) naj-
hitreje rastoči segment prebivalstva na 
evropski ravni, je že dokaj dobro integri-
rano v zavest evropskega prebivalstva in 
zasidrano v diskurzih oblikovalcev politik 
na različnih področjih. Manj znano (ozi-
roma upoštevano) pa je dejstvo, da se 
pospešeno stara tudi prebivalstvo v dr-
žavah v razvoju, čeprav lahko utemeljeno 
domnevamo, da bo imelo velikanske so-
cialne, ekonomske in politične posledice 
na lokalni in globalni ravni. Tako naj bi se 
do leta 2050 število starejših povzpelo na 
2 milijardi, od tega jih bo kar 80 % živelo 
v (današnjih) državah v razvoju.

Hkrati so države v razvoju precej slab-
še pripravljene na soočanje s posledicami 
pospešenega staranja domačega prebi-
valstva, saj marsikje ni razvitih potreb-
nih podpornih sistemov, ki so se skozi 
desetletja (relativne) družbene blaginje 
vzpostavili v razvitih državah. To dobro 
ponazori dejstvo, da trenutno na svetu 
le polovica starejših od 60 let lahko ra-
čuna na varen in stalen dohodek (vklju-
čujoč plačilo za opravljeno delo), saj le 
slaba petina starejših prejema pokojni-
no! Z globalizacijo in modernizacijo se 
v razvijajočih se državah razkrajajo tudi 
tradicionalne družinske in skupnostne 
vezi, ki so tradicionalno predstavljale 
vir zaščite starejšim. Upoštevajoč nave-
deno, žal niso presenetljive projekcije 
UNDESA, po katerih naj bi v letu 2050 
kar 1, 2 milijarde starejših živelo brez 
varnih osnovnih dohodkov! Že danes pa 
so v globalnem merilu starejši revnejši od 
drugih starostnih skupin, dodaten pro-
blem z razvojnega vidika pa predstavlja 
tudi medgeneracijski prenos revščine na 
mlajše generacije (npr. v gospodinjstvih, 
v katerih so – predvsem kot posledica epi-
demij smrtonosnih bolezni in emigracije 
»srednje« generacije – glavni ekonomski 
nosilci starejše osebe).

Orisana situacija ne kaže na razvoj 
(globalnega) okolja, v katerem bi bili sta-
rejši obravnavani enakopravno z drugimi 
starostnimi skupinami in v katerem bi 
zadostno skrb posvetili zaščiti njihovih 
pravic ter dostojanstva, kakor tudi vzpo-
stavitvi pogojev za realizacijo njihovega 
potenciala pri izgradnji pravičnejše in bolj 
vključujoče družbe. Ta (človeški) potenci-
al, ki je vse prej kot zanemarljiv, se nahaja 

v njihovem akumuliranem znanju in izku-
šnjah, kakor tudi v posredovanju pozitiv-
nih vrednot, potrebnih za sodelovanje, 
solidarnost in vzdrževanje kohezivnosti 
družbenega tkiva.

Pri načrtovanju evropskih razvojnih 
strategij in smernic velja navesti dva aktu-
alna primera, ki ponazarjata pomanjkanje 
upoštevanja globalnega konteksta na eni 
ter posluha za trend staranja prebivalstva 
na drugi strani..

Prenovljene smernice razvojnega so-
delovanja za EU in države članice, pred-
stavljene oktobra 2011 v t. i. Agendi za 
spremembe, tako ne navajajo potrebe po 
»mainstreamingu« starajočim se popula-
cijam prijaznih pristopov kot ene izmed 
prioritet v načrtovanju evropskih razvoj-
nih prizadevanj. Regionalni predstavnik 
Visokega komisariata ZN za človekove 
pravice Jan Jarab je zato že opozoril na 
potrebo po spodbujanju aktivnega stara-
nja in uvajanju potreb starejšim prilago-
jenih pristopov v evropske zunanje poli-
tike, še posebej na področju razvojnega 
sodelovanja. Da bi bili učinki evropskih ra-
zvojnih programov resnično učinkoviti in 
trajnostni, bi morala po mnenju g. Jaraba 
EU integrirati starejšim prijazne pristope 
v vse relevantne politike in programe fi-
nanciranja ter s tem zagotoviti ustrezno 
podporo na vseh nivojih razvojne pomoči 
in sodelovanja.

Drugi primer se nanaša na Evropsko 
leto 2012, posvečeno spodbujanju aktiv-
nega staranja in medgeneracijske soli-
darnosti. Aktivnosti so osredotočene na 
osveščanje in vzpostavljanje pogojev za 
aktivno staranje in medgeneracijsko so-
delovanje v EU, nikakršne pozornosti (vsaj 
s strani evropskih ustanov) pa ni posveče-
ne promociji in integraciji starejših in sta-
rejšim prilagojenih pristopov na področju 
mednarodnega sodelovanja.

Zaradi navedenega si Slovenska filan-
tropija in partnerske organizacije iz mre-
že HelpAge European Network v Evrop-
skem letu 2012 še posebej prizadevamo 
spodbuditi prenos pozitivnih pristopov iz 
notranje na zunanjo politiko EU in njenih 
članic. S tem namenom smo sprožili kam-
panjo Leta niso pomembna, ki poteka v 
sedmih državah članicah EU ter v Keni-
ji in je namenjena osveščanju mladih o 
kompleksnih spremembah, s katerimi se 

bodo kot »generacija 2050« (ko bodo stari 
tudi sami), soočali v čedalje »starejšem« 
svetu. Hkrati smo v okviru kampanje 
vzpostavili dialog s političnimi akterji na 
nacionalni in evropski ravni, s čimer želi-
mo spodbuditi potrebne spremembe pri 
oblikovanju relevantnih politik.

Kampanjo je tako podprl slovenski 
zunanji minister Karl Erjavec, ki meni, da 
je pomembno »zavedanje, da je treba 
k problemom, povezanim s staranjem, 
pristopiti tudi onkraj meja EU [in] bi mo-
rala EU to problematiko upoštevati tudi 
v procesu pogajanj o načrtovanju ra-
zvojne pomoči za proračunsko obdobje 
2014–2020 ter začeti spodbujati starosti 
prijazno pomoč, ki bo ščitila pravice sta-
rejših ljudi.« Svojo podporo sta izrazila 
tudi evropska poslanca Ivo Vajgl (ALDE) 
in Mojca Kleva (S&D), s skupno izjavo pa 
so kampanjo podprli tudi slovenski člani 
in članice parlamentarne skupine Evrop-
ske ljudske stranke.

Med vidnejšimi podporniki kampanje 
sta tudi evropska poslanca Thijs Berman 
in Jean Lambert, ki bosta 4. 10. 2012 v 
prostorih Evropskega parlamenta gostila 
tudi zaključni dogodek kampanje. Ob tej 
priložnosti bomo predstavnikom pristoj-
nih evropskih ustanov in teles predali tudi 
zbrane podpise prebivalcev in prebivalk 
EU, ki so prek peticije podprli vključevanje 
starejšim prijaznejših pristopov v evrop-
sko razvojno sodelovanje. 

V trenutku, ko v EU potekajo inten-
zivna pogajanja o večletnem finančnem 
okvirju za razvojno sodelovanje za obdo-
bje 2014–2020 in se je obenem intenzivi-
rala debata o globalnem okvirju razvoj-
nega sodelovanja v obdobju po letu 2015, 
je še posebej pomembno, da državljanke 
in državljani EU pristojnim odločevalcem 
pošljemo jasno sporočilo, da v luči global-
nih demografskih sprememb potrebuje-
mo nove pristope in smernice, ki bodo 
temeljili na vključevanju in (medgenera-
cijskem) sodelovanju ter presegli obsto-
ječe, pogosto starostno-diskriminirajoče 
prakse, na področju mednarodnega so-
delovanja.

pridružite se spletnem shodu Leta 
niso pomembna (www.helpage.org/
make-it-ageless-slo) in dodajte svoj 
glas podpore starejšim v državah v ra-
zvoju! 
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malokrat tudi najbolj atraktivne turistične 
destinacije. Vendar ko tuj investitor pri-
de z idejo o gradnji še enega od množič-
nih turističnih kompleksov, je zgodba o 
okoljsko zaščitenih območjih pozablje-
na, prednost ima kapital. Posledice so 
vidne že zdaj – ogroženost (endemičnih) 
živalskih (npr. glavate želve) in rastlinskih 
vrst, erozija plaž zaradi nabiranja peska za 
gradbene namene, vdiranje slane vode v 
podtalnico, ne- ali slabo vključevanje lo-
kalnega prebivalstva v projektne aktivno-
sti, masovna poraba neprecenljive pitne 
vode turistov v primerjavi s povprečno 
majhno porabo vode s strani lokalnega 
prebivalstva itd. V nekem članku je bilo 
zaslediti komentar, da lahko otok Boa 
Vista v naslednjih desetih letih postane 
nova Jamajka: otok z dobro razvitim in 
donosnim gostoljubnim gospodarstvom, 
ločenim od družbenih napetosti prezrte-
ga lokalnega prebivalstva. Lokalni prebi-
valci so v veliki meri odvisni od prihodkov 
od turizma, ki ne upošteva principov od-
govorne turistične dejavnosti.

Kolegi iz službe govorijo, da je bitka za 
ustavitev masovne turistične dejavnosti 
že izgubljena. Januarja letos je Britain Re-
sort Group razkril načrte o gradnji šestih 
»resortov« in povečanju števila sob na 
otoku Boa Vista na štiri tisoč.

PRISPEVEK S TERENA

Zelenortski otoki – 
med Afriko in Evropo

✎ Katja celin Yere, od maja 2012 deluje kot prostovoljka Združenih narodov   
     (UNV) v Skupni pisarni ZN na ZO. Enoletno pozicijo financira MZZ RS.

državni voditelji Zelonort-
skih otokov (ZO) se radi po-
hvalijo s tem, da je njihova 
država leta 2008 s statusa 

indeksa človekovega razvoja ZN naj-
manj razvitih držav (Least developed 
countries – Ldc) prešla v razred držav 
s srednjimi dohodki (middle income co-
untries – mIc) ter da je postala članica 
Svetovne trgovinske organizacije. 

Situirani v Atlantskem oceanu 560 
km zahodno od afriškega kontinenta oz 
Senegala, so bili Kapverdski otoki prvič 
naseljeni s prihodom Portugalcev v drugi 
polovici 15. stoletja. Sedemdeset odstot-
kov prebivalstva ima portugalsko-afriške 
mešane korenine, okrog 30 odstotkov je 
Afričanov s kontinenta in odstotek Evro-
pejcev. Zato se prebivalci ZO sami težko 
opredelijo za Evropejce ali Afričane in 
nemalokrat na vprašanje, od kje prihaja 
kakšen prebivalec afriškega kontinenta 
(priseljenci iz Slonokoščene obale, Se-
negala, Gvineje Bissau itd.) odgovorijo 
»On(a) je pa iz Afrike«. Sami se po navadi 
opredeljujejo za oboje – za Evropejce in 
Afričane ali pa »pristne prebivalce Ka-
pverdskih otokov«. 

Leta 2005 je bivši predsednik države 
Mario Soares spodbudil peticijo, da EU 
začne s pogovori za članstvo ZO v EU, z 

argumentom da bi država delovala kot 
most med Afriko, Evropo in Latinsko 
Ameriko. Novembra 2007 je bil sprejet 
poseben partnerski sporazum med EU in 
ZO. Ob tem se država oddaljuje od afri-
škega kontinenta, saj je napovedala su-
spenzijo prostega pretoka blaga in trgo-
vine, h kateri je sicer zavezana kot članica 
ECOWAS. Poleg tega je napovedala tudi 
omejitev prostega prihoda migrantov iz 
ostalih držav ECOWAS, pri čemer jo EU 
znatno podpira, saj so ZO pogosta vme-
sna postojanka ilegalnih priseljencev na 
poti na Kanarske otoke.

EU je ZO znatno vezala nase s trgovi-
no, velika večina blaga prihaja iz EU (veči-
noma Portugalske), njeni interesi v državi 
pa so v veliki meri na področju turizma in 
nepremičninskih poslov. 

pasti turistične dejavnosti
Ena izmed pasti t. i. »razvoja« Kapverd-
skih otokov je ravno v hitro rastoči ma-
sovni turistični dejavnosti, ki se letno 
povečuje za 10 odstotkov, država pa se s 
tem uvršča med eno izmed najbolj hitro 
rastočih turističnih trgov na svetu. Eden 
izmed paradoksov t. i. »razvoja« na račun 
gospodarskih interesov je, da je država z 
zakonodajo predpisala okoljsko zaščitena 
območja in njihov način uporabe, ki so ne-
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Impresivna gospodarska rast, zniževa-
nje stopnje revščine, poseben sporazuma 
o partnerstvu z EU se na videz slišijo kot 
čudeži uspeha te afriške države, sicer ze-
lo skromne z naravnimi viri in porinjene v 
Atlantski ocean. Vendar je realnost precej 
drugačna, velika bojazen, kot po celi Afriki, 
je še bolj intenzivno brezobzirno vdiranje 
tujega kapitala v državo in ob tem neupo-
števanje potreb lokalnega prebivalstva, pri 
čemer se še poglabljajo razlike med soci-
alnimi sloji, s tem pa se izgublja boj za bolj 
enakomeren, pravičnejši razvoj dežele.

Izzivi razvoja
»Skromni z naravnimi viri in zgolj 10 od-
stotki obdelovalnih površin, Kapverdski 
otoki ostajajo ranljivi. Čeprav je stopnja 
revščine v zadnjih letih znatno padla, pod 
pragom revščine še živi četrtina prebival-
stva. Zaskrbljujoči so neenakost spolov, 
velike neenakosti v razvoju ruralnih in ur-
banih področij, ranljivost mladih in otrok. 
Ključni izzivi ležijo na področjih izobraže-
vanja, dostopa do zdravstvene oskrbe, 
varnost, okolje in klimatske spremembe. 
Kljub tem izzivom so Kapverdski otoki na 
poti k izpolnitvi nekaterih razvojnih ciljev 
tisočletja, posebej tistih, povezanih z od-
pravljanjem revščine, zdravjem, izobra-
ževanjem in enakostjo spolov«, navaja 

poročilo Skupne pisarne ZN na ZO »Na 
poti k razvojnim ciljem tisočletja« (2010).

V zadnjih parih letih se je nekaj dr-
žav donatoric umaknilo z ZO (Nemčija, 
Avstrija, Norveška, Švedska itd.), delež 
razvojne pomoči državi se je zmanjšal, 
povečal se je delež posojil. Pred kratkim 
je Svetovna banka vladi posodila 53 mi-
lijonov USD za izboljšanje električnega 
omrežja po vsej državi. S tem se državi 
povečuje zunanji dolg. Obstoječa razvoj-
na pomoč se je primarno usmerila v pro-
računsko podporo.

ZO so tudi ena izmed štirih prioritetnih 
držav slovenskega razvojnega sodelova-
nja, s katerimi Slovenija oz. Ministrstvo 
za zunanje zadeve sodeluje programsko. 
Pravno podlago sodelovanja predstavlja 
Sporazum o razvojnem sodelovanju med 
Slovenijo in ZO, ki je stopil v veljavo leta 
2011, kot vsebinska področja pa oprede-
ljuje krepitev dobrega vladanja, pravne 
države in družbenih storitev, spodbujanje 
trajnostnega razvoja, varovanje okolja, 
zdravje, podpora izobraževanju in štipen-
diranje, ter krepitev vloge žensk. 



KDAJ? KJE? KAJ?

1.–7.  
oktober  
2012

Ljubljana, 
Slovenija

UmEtnišKA SKUpinA EncontrArtE iz GvAtEmALE
Ekvilib Inštitut bo v okviru programa umetnosti za družbene spremembe Globalna SOFA v Lju-
bljani gostil umetniško skupino mladih deklet iz Gvatemale encontrARTE, ki bodo skozi gleda-
liške delavnice in predstave spodbujale povezovanje in medkulturnimi dialog med mladimi z 
različnih koncev sveta ter ob enem opozarjale na nasilje in ostale družbeno-ekonomske izzive, 
s katerimi se soočajo v svojih skupnostih. Podrobnejši urnik predstav in delavnic skupine encon-
trARTE je objavljen na spletni strani Globalne SOFE.

4.–5. 
oktober 
2012

Ljubljana, 
Slovenija

SLovEnSKi rAzvoJni DnEvi 
V začetku oktobra bodo v ljubljanskem Mestnem muzeju potekali Slovenski razvojni dnevi (SRD), 
ki jih organizirata SLOGA in Ministrstvo za zunanje zadeve. SRD se bodo odvili že četrto leto za-
pored, naslovna tema pa se tokrat glasi »Mednarodno razvojno sodelovanje: 2015 in pogled v pri-
hodnost«. SRD bo otvoril minister za zunanje zadeve g. Karl Erjavec. Program vključuje razprave 
o uresničevanju slovenskih ciljev na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, nadaljnjih 
ukrepih po konferenci »Rio+20«, migracijah in razvoju ter o javno-zasebnem partnerstvu na tem 
področju, delavnico na temo razpisov EU, t. i. razvojno tržnico idr. Vabilo s programom najdete 
na spletni strani Sloge oz. Ministrstva za zunanje zadeve.

16.–17.  
oktober  
2012

Bruselj, 
Belgija

EvropSKi rAzvoJni DnEvi 2012
Evropske razvojne dni (ERD) organizira EK, predstavljajo pa ključni evropski forum o medna-
rodnih zadevah in razvojnem sodelovanju. V središču letošnjih ERD bodo tri tematski sklopi, in 
sicer 1. trajnostno kmetijstvo, prehranska varnost in odpornost, 2. opolnomočenje ljudi za vklju-
čujočo rast in 3. vključevanje zasebnega sektorja za razvoj.

oktober 
2012

Ljubljana, 
Slovenija

StroKovni poSvEt o rAzvoJnEm DiSKUrzU 
Na pobudo Slogine delovne skupine za globalno učenje in s finančno podporo MZZ bo SLOGA 
organizirala strokovni posvet o razvojnem diskurzu. V središču posveta bo razprava o tem, kako o 
izzivih sedanjosti in skupne prihodnosti razmišljati brez delitev na »nas« ali »njih« ter se po drugi 
strani izogniti univerzalističnim težnjam, ki pod pretvezo enega človeštva vsiljujejo paradigmo 
poenotenih hegemonsko vseobsegajočih kulturnih in osebnostnih vzorcev. Podrobnejše infor-
macije o dogodku so objavljene na Slogini spletni strani.

31. oktober– 
2. november 
2012

Berlin, 
Nemčija

»Razvoj po 2015: tRajNostNi, pRavičNi iN ResNičNo globalNi«
Berlinski center civilne družbe bo gostil že četrto konferenco Globalne perspektive, v okviru ka-
tere bo več kot 100 predstavnikov civilne družbe, gospodarstva, politike in akademske sfere raz-
pravljalo o najbolj perečih globalnih izzivih in o inovativnih pristopih za nov model globalnega 
razvoja. Poudarek konference bo na štirih vidikih razvoja po letu 2015: geopolitični vidik, gonilne 
sile sprememb, trajnost in rast ter vodstvo in vladanje.

10.–18. 
november 
2012

po Sloveniji tedeN globalNega učeNja 2012 
V Sloveniji bo že šesto leto potekal Teden globalnega učenja (TGU), letošnja osrednja tema 
pa se glasi »Premaknimo svet« in se osredotoča na vse aktivnosti, povezane z odgovornim 
ravnanjem posameznikov do našega planeta in njegovih prebivalcev. SLOGA k sodelovanju pri 
aktivnostih TGU vabi šole, mladinske organizacije in NVO iz cele Slovenije. Prijavite se lahko do 
20. oktobra na dunja.segrt@sloga-platform.org. Prijavnico in podrobnejše informacije o TGU 
najdete na prenovljenem Sloginem spletnem portalu za globalno učenje, www.tuditi.si.

november, 
december 
2012

Ljubljana, 
Slovenija

USpoSABLJAnJE Act riGht
Ekvilib Inštitut bo skupaj s švicarsko organizacijo CODAP izvedel intenzivno izobraževanje v 
okviru projekta ACT right, katerega namen je spodbuditi civilno družbo k aktivnem delovanju na 
področju človekovih pravic. Izobraževanje se bo odvijalo v naslednjih terminih: 5.–7.w, 12.–14. in 
26.–28. november ter 3.–5. december, predavali pa bodo uveljavljeni mednarodni in slovenski 
strokovnjaki. Več informacij o projektu in o možnostih sodelovanja na usposabljanju najdete na 
spletni strani Ekvilib Inštituta.

6.  
december 
2012

Bruselj, 
Belgija

ForUm nA tEmo prEhrAnE, KmEtiJStvA, trGovinE in oKoLJA
V organizaciji Evropske konfederacije CONCORD se bo odvil že 3. Forum FATE (Forum on Fo-
od, Agriculture, Trade and Environment), ki je prvič potekal leta 2008, nato pa je bil organiziran 
na vsaki dve leti. Na letošnji Forum bosta vplivali tudi zakonodajna razprava o reformi skupne 
kmetijske politike po letu 2013, Konferenca ZN o trajnostnem razvoju (Rio+20) in pomembnost 
upoštevanja načela skladnosti politik za razvoj. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI IN SVETU


