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Osnovne značilnosti post-konfliktne družbe predstavljajo razseljenost prebivalstva, zmanjša-
na varnost, psihična in fizična prizadetost prebivalstva, neobstoječa civilna družba, šibek ali 
neobstoječ politični sistem, ohromljen sistem izobraževanja in zdravstva, pretrgane trgovske 
vezi in slab ekonomski položaj. Zaradi delno ali popolnoma uničene osnovne infrastrukture je 
zmanjšana produktivna moč prebivalstva, posledično pa se povečuje delež oseb, katerih preži-
vetje je odvisno od socialne pomoči. Dobro so razviti siva ekonomija, vzporedni trg in kriminal. 
Običajno je takšna država tudi v slabem makroekonomskem položaju, saj jo pestijo visoka infla-
cija, proračunski primanjkljaj, slaba ekonomska rast in visok tržni primanjkljaj. Na poslabšanje 
makroekonomskega položaja pa vpliva tudi visoka stopnja brezposelnosti (Kumar, 1997).

Obnova post-konfliktne družbe je sestavljena iz več različnih in kompleksnih nalog, ki posegajo 
na varnostno, politično, družbeno in ekonomsko področje države, ter so običajno izvedene v 
sodelovanju mednarodnih in lokalnih akterjev. Predpogoj za začetek izvajanja post-konfliktne 
obnove je vzpostavitev in ohranjanje miru ter zagotovitev varnosti. Med dejavnosti politične 
obnove lahko prištevamo izgradnjo političnih institucij, podporo in organizacijo volitev, nadzor 
nad spoštovanjem človekovih pravic, reformo varnostnega sektorja itn. Med temeljne naloge 
post-konfliktne obnove na področju obnove družbe spadajo oživljanje in reforma šolskega sis-
tema in sistema zdravstvene oskrbe prebivalstva, pospeševanje in ponovna naselitev beguncev 
ter notranje razseljenih oseb, pomoč osebam, ki jih je spopad neposredno prizadel, ter obnova 
kohezije družb. Ekonomsko obnovo pa predstavljajo dejavnosti, ki bodo preko investicij in tujih 
naložb, makroekonomske stabilizacije ter oblikovanja pravnega okvira in predpisov omogočili 
ponoven zagon ekonomije (Kumar, 1997). Končni cilj obnove je zagotoviti ponovno vzpostavi-
tev sistema prizadete države in njeno samostojnost pri izvajanju vseh državniških funkcij.

Z vključitvijo zunanjih akterjev v obnovo se oblikuje eden izmed dejavnikov, ki pomembno 
vpliva na uspešnost post-konfliktne obnove, in sicer na odnos med mednarodnimi in lokalnimi 
akterji. Za odnose med notranjimi in zunanjimi akterji je nujno, da so dobri in produktivni. 
Dober odnos je definiran kot sodelovanje pri sprejemanju odločitev, izmenjava informacij, di-
alog, skupno oblikovanje in izvajanje izbranih projektov obnove, skupno soglasje o prioritetah 
obnove, vzajemno spoštovanje itn. Le takšen odnos lahko prispeva k uspešni in trajni post-
konfliktni obnovi, saj je uspeh obnove odvisen od zmožnosti in usposobljenosti lokalnih akter-
jev za prevzem in nadaljevanje dela zunanjih akterjev. Na koncu so notranji akterji odgovorni 
za trajnost in uspešnost pobud, s katerimi so začeli zunanji akterji (Schnabel, 2002). Pri tem 
je potrebno upoštevati, da so institucije, skupine in posamezniki hkrati prejemniki pomoči ter 
tudi akterji obnovitvenega procesa (Kumar, 1997). 

»Post-konfliktna obnova vključuje ponovno opredeljevanje in preoblikovanje odnosov med po-
litičnimi avtoritetami in prebivalstvom, ponovno definiranje odnosov med različnimi etnični-
mi in družbenimi skupinami, oblikovanje civilne družbe v najširšem pomenu, podpora obnove 
psihosocialnih odnosov in spravi, prenovi ekonomskih politik in institucij na način, da spod-
bujajo podjetništvo in iniciative posameznikov« (Kumar, 1997:2).
*OPOMBA: Podatki za Afganistan so bili pridobljeni predvsem iz poročila NRVA 2007/8 (2009). Novejši podatki do izida pričujoče brošure še niso 
bili objavljeni. Afganistan se sooča s težavami pomanjkanja zanesljivih podatkov, s katerimi bi lažje oziroma bolj zagotovo lahko spremljali in merili 
napredek pri doseganju Razvojnih ciljev tisočletja. Med številnimi lokalnimi NVO so bile izbrane predvsem tiste, ki predstavljajo mreže organizacij in 
na ta način tudi vir nadaljnjih informacij. Opisi organizacij so bili pridobljeni večinoma iz njihovih spletnih strani.

Uvodnik
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PREGLED STANJA V AFGANISTANU

celotna populacija (ocena za leto 2009) 28 149 900
etnična sestava
Paštuni  38 %
Tadžiki 25 %
Hazari 9 % 
Uzbeki 6 %
druge etnične skupine (Turkmeni, Beludži, etc.) 22 %
religija
Suniti 84 % 
Šiiti 15 % 
druge religije 1 %
uradna jezika

dari 50 % 

pašto 40 %
populacija po starostnih skupinah
0–14 let 49,0 %
15–64 let 48,6 %
nad 65 let 2,4 %
ostali podatki
povprečna življenjska doba 43,6 let
mestno prebivalstvo 20 %
podeželsko prebivalstvo 74 %
nomadsko Kuči prebivalstvo 6 % 

Tabela 1: Splošni podatki 
Vir: Fischer Weltalmanach 2009, (2008:44); NRVA 2007/8, (2009:xvii – 10)
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Afganistan je pretežno gorata, celinska država v jugozahodni Aziji. Razprostira se na površini 
652 225 km2, glavno mesto pa je Kabul. Od severovzhodnega dela države se proti jugozahodu 
razprostira skoraj 1 000 kilometrov dolgo gorovje Hindukuš, ki je v vzhodnem delu visoko več 
kot 7 000 metrov in razčlenjeno z globokimi dolinami. Proti severu se preko razčlenjenega 
gričevja in obsežne prodne vršaje spušča v Turansko nižavje in široko dolino ob Amu Darji. 
Zahodni in južni del Afganistana sta geološko in geografsko del Iranskega višavja. Tako se na 
zahodu obronki Hindukuša med rečnimi dolinami spuščajo proti širnim sušnim planotam, v 
jugozahodnem delu pa je planotasta puščavska pokrajina Registan. Le dolina ob reki Amu Dar-
ji in kotlina Sistan ležita na manj kot 600 metrih nadmorske višine. Vzhodne in južne gore 
zapirajo pot deževnemu indijskemu monsunu, zato ima Afganistan suho celinsko podnebje 
z vročimi poletji in hladnimi zimami. V visokih osrednjih predelih ima gorsko podnebje z mr-
zlimi zimami in relativno hladnimi poletji, na severu in jugozahodu pa puščavsko podnebje 
(Natek&Natek, 2006). 

Podatki o številu prebivalcev so različni in se gibljejo med 24 in 29 milijonov, dejansko stanje 
pa je zaradi vojskovanja in številnih migracij težko natančno določiti, saj je od zadnjega popisa 
minilo že več kot 20 let. Prebivalstvo Afganistana se je bistveno povečalo tudi zaradi vračanja 
beguncev, pretežno iz Irana in Pakistana (NRVA 2007/8, 2009). V zelo različni narodni sestavi 
afganistanskega prebivalstva se kaže zgodovina številnih osvojitev in selitev. Afganistanci pripa-
dajo dvajsetim narodom, od katerih ima vsak svoj jezik in večinoma svojo kulturo, kar predvsem 
otežuje razvijanje enotnosti. Nekatera plemena so še vedno nomadska (Natek&Natek, 2006).

Manj kot mesec dni po terorističnih napadih v ZDA, natančneje 7. oktobra 2001, se je z ame-
riškim bombardiranjem ciljev v Kabulu, Kandaharju in Jalalabadu začela zavezniška vojaška 
operacija »Trajna svoboda« (ang. Operation Enduring Freedom – OEF), ki je povzročila padec 
talibanskega režima (7. december 2001) in vzpostavitev nove, prehodne, vlade pod vodstvom 
paštunskega voditelja Hamida Karzaija. Afganistan je z razglasitvijo nove ustave, ki jo je 4. ja-
nuarja 2004 sprejela za ta namen vzpostavljena afganistanska plemenska skupščina »Loja Jir-
ga«, postal islamska republika s predsedniškim sistemom, dvodomnim parlamentom in neod-
visnim sodstvom. Več kot 30 let oboroženih spopadov, zmeda in odsotnost vlade je povzročilo 
uničenje večine Afganistanskih institucij in infrastrukture ter resno izčrpalo človeški kapital 
in prizadelo gospodarski razvoj – tako je Afganistan danes ena najrevnejših držav na svetu, 
močno odvisna od tuje pomoči, kmetijstva ter trgovine s sosednjimi državami (NRVA, 2007/8, 
2009). BDP na prebivalca znaša okoli $900 (IMF, 2011), tujih naložb pa primanjkuje. 

Posledice krize
številni begunci oziroma veliko število notranje razseljenih oseb;•	
omejene možnosti za izobraževanje – več kot ⅔ odraslih je zato danes nepismenih;•	
slabe razmere v zdravstvu;•	
oviran dostop do pitne vode, elektrike in zdravstvenih storitev. Dostop do javnih zdra-•	
vstvenih storitev v roku ene ure je možen za 57 % prebivalstva (v mestih za 79 %, na 
podeželju za 54 % in za Kuči prebivalstvo 37 %) (NRVA, 2007/8, 2009:xx). 

Poleg tega se družba sooča tudi s številnimi minskimi polji, kršenjem človekovih pravic, ko-
rupcijo in z razširjeno pridelavo in trgovanjem s prepovedanimi drogami. Prostranstva in ko-
munikacijska izoliranost Afganistana, ki ga ločujejo puščave in visoka gorovja, ter svojevrstna 
kultura življenja Afganistancev, ponujajo neomejene možnosti za njihovo delovanje. 
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Podoba revščine v Afganistanu je bila zaradi pomanjkanja reprezentativnih podatkov do pred 
kratkim zelo nepopolna. Leta 2009 je bila izdana druga raziskava »Nacionalna ocena tveganja 
in ranljivosti 2007/8« (ang. National Risk and Vulnerability Assessment 2007/8), ki predstavlja 
najbolj obsežen vir statističnih informacij o Afganistanu in zagotavlja pomembne informacije 
za razvoj politik in afganistanske nacionalne razvojne strategije za zmanjšanje revščine (ang. 
Afganistan National Development Strategy – ANDS). Po podatkih NRVA 2007/8 je stopnja re-
vščine 36 %, kar pomeni, da okoli 10 milijonov ljudi ne more izpolniti svojih osnovnih potreb 
(NRVA 2007/8, 2009:54), medtem ko je več kot polovica prebivalstva izpostavljena revščini. 
Revščina je višja na podeželju ter se zaradi raznolikega reliefa, podnebja in kmetijskih območij 
močno razlikuje po regijah (WB, 2010).

Splošna analiza stanja delovnega trga v državi naleti na paradoks, ki prevladuje v državah 
v razvoju – relativno nizka splošna brezposelnost (7,85%) ne kaže na dobro razvit trg dela, am-
pak ravno nasprotno (WB, 2010:45). Podatek o odstotku zaposlenih ne pove veliko o stopnji 
vključenosti prebivalstva v produktivno in ustrezno plačano delo. Mnogi delavci tako ne opra-
vljajo dela, ki bi jim zagotovilo zadosten in varen zaslužek oziroma delajo v povprečju manj kot 
35 ur na teden in tako padejo v skupino pod-zaposlenih (WB, 2010:11). Po podatkih NRVA 
2007/8 poročila je v tej skupini kar 48 % za delo sposobnega prebivalstva (WB, 2010:44). Afga-
nistan se sooča tudi z izzivom zelo mlade in hitro rastoče populacije. Med drugim se te izzivi 
pojavljajo v povezavi z vse večjimi zahtevami po zagotavljanju izobraževanja, zdravstvenih sto-
ritev in osnovne infrastrukture, pa tudi zaposlitev. Spremembe v številu in porazdelitvi prebi-
valstva po regijah so povzročile tudi vrnitve beguncev oziroma notranje razseljenih oseb, kar 
ravno tako predstavlja dodaten pritisk (NRVA 2007/8, 2009). Za boljšo predstavo o dejanskem 
stanju brezposelnosti in sive ekonomije bi bilo potrebno izvesti bolj osredotočeno analizo o 
delovni sili kot jo ponuja NRVA raziskava, s čimer bi bili pridobljeni tudi natančnejši podatki o 
migraciji delovne sile in otroškem delu. V Afganistanu, v obdobju NRVA 2007/8 raziskave, še 
ni obstajala jasna opredelitev otroškega dela. Določeno je bilo le, da je formalna starost ob vsto-
pu na trg dela 16 let oziroma za posebne vrste lahkega dela minimalno 14 let (NRVA 2007/8, 
2009:34). Tako so podatki le grob približek mednarodnim smernicam o otroškem delu. Kljub 
temu pridobljeni podatki na splošno prikazujejo naslednjo sliko: približno 21 % vseh otrok, 
starih od 6 do 17, je vključenih v neko obliko delovne aktivnosti – od tega približno 13 % otrok 
pade v skupino del, ki so opredeljena kot otroško delo (NRVA 2007/8, 2009:25). 

Kmetijstvo še vedno ostaja glavna panoga v državi, ki preživlja okoli 74 % prebivalstva. Po 
podatkih Svetovne banke (2007) kmetijstvo prispeva 37 % BDP-ja. Zaradi raznolike geogra-
fije in topografije je od 652.000 km2 skupne površine države le približno 12 % primernih za 
obdelovanje, 3 % površine pokrivajo gozdovi, 4 % predstavljajo trajni pašniki, 39 % območja 
pa je goratega (NRVA 2007/8, 2009:40). Poleg tega je vse bolj prizadeto tudi okolje – velik del 
gozdov je bil posekan, zaradi prekomerne paše in neustreznega upravljanja z okoljem pa se 
širi degradacija prsti. Velik del površin je tudi zaradi ostankov min neuporaben za pašnjo in 
kmetijske dejavnosti, bivanje, gradnjo prometnega in komunikacijskega omrežja ter izpeljavo 
drugih projektov za obnovo države. 

Zagotavljanje varnosti v Afganistanu še naprej ostaja velik problem. Kot pri vseh skupinah, 
ki sodelujejo pri obnovi in razvoju države, so tudi nevladne organizacije (NVO) za učinkovito 
in uspešno delovanje odvisne od razmeroma varnega okolja. Zaradi velike prisotnosti vojske 
na nekaterih področjih, so nevladne organizacije z njo prisiljene deliti operativne prostore. 
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To vpliva na naraščanje nezaupanja med lokalnim prebivalstvom in težav pri dojemanju ne-
odvisnosti, nevtralnosti in nepristranskosti NVO (ADB Report, 2009; ACBAR). Pomanjkanje 
vidnih rezultatov obnove in regionalne razlike v prejemanju pomoči, povzroča dodatno nezau-
panje tako do mednarodne skupnosti kot do afganistanske vlade.

Na učinkovitost pomoči močno vpliva družbeno, gospodarsko, pravno, politično in varnostno 
okolje. Čeprav je nujna previdnost pri izogibanju odvisnosti države od zunanje pomoči, je Afga-
nistan, v primerjavi z ostalimi post-konfliktnimi državami, prejel le minimalno podporo glede 
na obseg potrebne obnove. Neusklajenost velikega dela pomoči z nacionalnimi in regionalnimi 
potrebami je dodatno povzročila težave pri procesu obnove države. Preveč pomoči je bilo predpi-
sane in pogojene s strani donatorjev, kar je vodilo v ne-odzivanje na očitne afganistanske potre-
be. Preveč projektov je bilo usmerjenih v doseganje hitrih, vidnih in kratkotrajnih rezultatov, ne 
pa v doseganje trajnostnega zmanjševanja revščine oziroma krepitev zmogljivosti. ¼ vse pomoči 
v Afganistanu je sicer bila dodeljena tehnični pomoči, namenjeni izgradnji državnih zmogljivo-
sti, toda večina te pomoči je bila slabo izkoriščena. Poleg tega je približno ⅔ tuje pomoči obšlo 
Afganistansko vlado, kar spodkopava njeno prizadevanja za vzpostavitev učinkovitih državnih 
institucij, zlasti na regionalni ravni. To je deloma možno pripisati različnim težavam, s katerimi 
se afganistanska vlada sooča, npr.: izkoriščanje proračuna, slabo upravljanje, šibka zmogljivost 
absorpcije pomoči, pomanjkanje človeškega kapitala (Waldman, 2008). Vendar pa bodo morali 
biti donatorji in izvajalci projektov pri zagotavljanje učinkovite razvojne in humanitarne pomo-
či osredotočeni predvsem na upoštevanje lokalnih potreb in kapacitet, medsebojno sodelovanje 
in usklajevanje z ostalimi akterji na terenu, koordinacijo ter prevzemanje odgovornosti. Poleg 
tega bo potrebno izboljšati administracijo, nasloviti problem korupcije ter oblikovati trdno stra-
tegijo. Na drugi strani pa so vidni tudi številni dosežki, kot so vzpostavljene demokratične in-
stitucije in ministrstva, izboljšave v zdravstveni oskrbi, širitev osnovnošolskega izobraževanja, 
gradnja in obnova infrastrukture. Obstaja tudi veliko primerov dobro izkoriščene pomoči, še 
posebej na področju izobraževanja in razvoja podeželja (Waldman, 2008).

Navkljub tem dosežkom pa še vedno na milijone Afganistancev živi v skrajni revščini, saj so 
pozitivnih dosežkov reform deležni predvsem ljudje v večjih mestih, manj pa na podeželju, kjer 
živi največ ljudi (okoli 74%) ter tudi najbolj revno prebivalstvo (NRVA 2007/8, 2009:11).

»Afghanistan NGO Safety Office« – ANSO
ANSO je bila ustanovljena leta 2003 z namenom zagotavljanja brezplačnih varnostnih 
informacij in nasvetov NVO skupnosti, ki deluje v Afganistanu. Sedež ima v Kabulu 
ter regionalne pisarne v Kabulu, Mazar-i-Sarif-u, Heratu, Jalalabadu in Kandaharju. 
Julija 2006 je ANSO prišel pod upravo Welthungerhilfe (prej »German Agro Action«).

NVO registrirane pri ANSO, imajo dostop do storitev, ki vključujejo:
dnevna in tedenska opozorila o nevarnostih/incidentih, dvotedenska in četrtle-•	
tna poročila z analizami in projekcijami varnostnih trendov;
tedenske regionalne varnostne sestanke;•	
mesečne usmeritve za osebje NVO;•	
zastopanje NVO v odnosih z varnostnimi agencijami.•	

Kontakt: House #5, Street #5, Qala Fathulla, Kabul, Afghanistan; tel:+93 (0) 799 323 
792; spletna stran: www.afgnso.org



8

Razvojni cilji tisočletja in Afganistan

Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 2000 sprejela Deklaracijo tisoč-
letja, v katero so zapisali osem ciljev, ki naj bi jih človeštvo doseglo do leta 2015. Predstavlja 
obvezo svetovnih voditeljev za doseganje mirnejšega, uspešnejšega in pravičnejšega sveta. 

Po odobritvi Deklaracije tisočletja s strani afganistanske vlade leta 2004 so bila izvedena in-
tenzivna nacionalna posvetovanja z namenom oblikovanje širšega nacionalnega konsenza gle-
de razvojnih prioritet in vsidranja Razvojnih ciljev tisočletja v afganistansko realnost. Zaradi 
omejenih zmogljivosti je vlada podaljšala rok za uresničitev razvojnih ciljev z leta 2015 na leto 
2020 ter sprejela »Vizijo 2020« za dosego teh ciljev. Poleg tega afganistanski cilji vsebujejo do-
datne specifične cilje, s čimer so upoštevali posebne omejitve v Afganistanu na področjih, kot 
so enakost spolov in zdravje mater. Kot zadnjo prilagoditev so dodali še 9. cilj (zagotavljanje 
varnosti) ter s tem izpostavili pomemben vidik varnosti kot predpogoj za doseganje trajno-
stnega razvoja v Afganistanu. 

Od leta 2005 je vlada naredila pomembne korake za doseganje zastavljene vizije
Vzpostavitev »•	 Afganistanskega dogovora« leta 2006 na londonski konferenci, kjer so 
podrobneje ter z merljivimi kazalniki opredeljeni koraki, ki jih mora mednarodna sku-
pnost in afganistanska vlada izvesti za dosego napredka v Afganistanu do leta 2011.

Oblikovanje »•	 Afganistanske nacionalne razvojne strategije (ang. ANDS)«, kjer so, z 
namenom doseganja Razvojnih ciljev tisočletja, določeni prednostni programi in politike 
v 17 sektorjih, vključno z varnostjo. ANDS, ki je bila usklajena z Vizijo 2020 in Afgani-
stanskim dogovorom, je bila potrjena s strani mednarodne skupnosti na donatorski kon-
ferenci junija 2008. ANDS ter kasnejša poročila o napredku doseganja Razvojnih ciljev 
tisočletja predstavljajo smernice za mednarodno skupnost za določitev oziroma prilago-
ditev strategij, ki bodo pomagale afganistanski vladi doseči zastavljene cilje (Vision 2020, 
2008).
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Razvojni cilj št. 1:  
Izkoreniniti skrajno revščino in lakoto
Do leta 2020 za 3 % na leto zmanjšati število ljudi, ki živijo z 
manj kot enim ameriškim dolarjem na dan in do leta 2020 za 5 % 
na leto zmanjšati število ljudi, ki trpijo za lakoto.

Razpoložljivi podatki kažejo, da se Afganistan še vedno sooča z izzivom zniževanja stopnje revščine.
Po podatkih NRVA 2007/8 (2009:54) raziskave je stopnja revščine 36 %, kar pomeni, da •	
skoraj 9 milijonov ljudi ne more izpolniti svojih osnovnih potreb, medtem ko je več kot 
polovica prebivalstva izpostavljena revščini. Pojav revščine je zelo neenakomerno porazde-
ljen. Revščine je višja med Kuči prebivalstvom (54 %), sledi podeželsko prebivalstvo (36 %) 
in nato še mestno prebivalstvo (29 %) (NRVA 2007/8, 2009:56). Zaradi raznolikega reliefa, 
podnebja in varnostnih razmer se revščina razlikuje tudi po regijah (WB, 2010:27). 
Faktorji, kot so velikost gospodinjstva in število otrok, dostop do zemljišča, spol in izo-•	
brazba nosilca gospodinjstva, zaposlitveni status in industrija dela, znatno korelirajo z re-
vščino. Poleg tega se revno prebivalstvo sooča tudi z omejenim oziroma slabim dostopom 
do osnovnih storitev, kot so pitna voda, sanitarije in električna energija. Otroško delo in 
sezonske migracije so strategije, s katerimi se revno prebivalstvo spopada z revščino. 

Razvojni cilj št. 2:  
Doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo
Zagotoviti, da bodo do leta 2020 vsi otroci (tako fantje kot dekle-
ta) lahko zaključili osnovnošolsko izobraževanje.

Kljub večjemu številu vpisanih otrok v osnovne šole, še posebej za deklice, nadaljevanje in 
zaključek šolanja ostajata še vedno velika izziva. Več kot ⅔ šol potrebuje obnovo, primanjkuje 
pa tudi učiteljev oziroma učiteljic.

Preteklo delovanje izobraževalnega sistema je pripeljalo do nizke stopnje pridobljenega •	
znanja – le 17 % vsega prebivalstva nad 25 leti je obiskovalo neko obliko formalne izobraz-
be, med njimi le 6 % žensk. Posledično je razširjena tudi velika stopnja nepismenosti, 74 
% , in sicer med prebivalstvom starim 15 let in več (moški – 61 %, ženske – 88 %; mestno 
prebivalstvo – 52 %, podeželsko prebivalstvo – 79 %, Kuči – 94 %) (NRVA, 2009:65).
Sedanji podatki o vpisu otrok v šole so med najslabšimi na svetu, toda, v primerjavi s •	
podatki iz leta 2005 (37 % za osnovno šolo), novejše stanje kaže na precejšnje izboljšanje 
v zadnjih letih (NRVA, 2009:xix). 
Čeprav 2.3 milijonov otrok še vedno ne obiskuje šole, okoli 52 % osnovnošolskih otrok, 
starih od 7 do 12 let, v mestih obiskuje pouk (42 % deklic, 60 % dečkov) – na podeželju ta 
odstotek znaša 35 %, za Kuči prebivalstvo pa le 11 % (NRVA, 2009:65). Analiza stopnje 
pismenosti za določeno starostno skupino ravno tako prikazuje izboljšanje šolskega sis-
tema predvsem v mestih: v starosti okrog 14 leta je stopnja pismenosti za dečke 62 %, za 
deklice 37 % (NRVA, 2009:65). Ti podatki ravno tako nakazujejo na zmanjševanje razlik 
med spoloma, a je to stanje vidno predvsem v mestih. Na podeželju se razlike med dečki in 
deklicami v splošnem ne spreminjajo (NRVA, 2009).
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Razvojni cilj št. 3:  
Zagotoviti enakost med spoloma  
in opolnomočiti ženske
Odpraviti neenakost med spoloma na vseh nivojih izobraževa-
nja, če je mogoče do leta 2010, in na vseh nivojih do leta 2020.

Kljub izboljšavam v zadnjih letih, se Afganistan še vedno sooča z velikimi izzivi na področju 
izboljšanja enakosti med spoloma.

NRVA 2007/8 (2009) raziskava potrjuje dosleden vzorec glede manjših možnosti za žen-•	
ske na skoraj vseh področjih – na področju zdravja in izobraževanja, soočajo se tudi z ome-
jeno mobilnostjo, omejenim sodelovanjem v javnem življenju, pri odločanju ter dostopu 
in vključevanju na trg dela (v primeru, da so aktivne, pa delajo manj ur in so vključene 
v manj stabilne oblike zaposlitve). Zelo pereče težave pa še naprej pestijo podeželsko in 
Kuči prebivalstvo, kjer so razlike med spoloma, v primerjavi z mestnim prebivalstvom, še 
večje (NRVA, 2009:108).
Viden pa je napredek na področju sklepanja zakonskih zvez – vse manjši delež zelo mladih •	
(15 let) oziroma mladih (18 let) deklet se poroča, kar posledično zmanjšuje tudi možnosti 
zdravstvenih težav, povezanih z nosečnostjo. Poleg tega pa se občutno zmanjšuje tudi 
povprečna starostna razlika med zakonci (NRVA, 2009:99).

Razvojni cilj št. 4:  
Zmanjšati smrtnost otrok
Zmanjšati smrtnost otrok mlajših od 5 let za 50 % med letoma 2003 
in 2015 in do leta 2020 nadalje zmanjšati do ⅓ ravni iz leta 2003.

Po podatkih NRVA 2007/8 (2009) poročila umre 111 dojenčkov na 1.000 živorojenih in 161 •	
otrok mlajših od pet let na 1.000 živorojenih – te številke znašajo v tem zaporedju za dečke 
119 in 169 ter za deklice 102 in 153 (referenčni datum april 2004) (NRVA, 2009:133). Pri-
merjava s prejšnjimi ocenami umrljivosti kaže na zmanjšanje umrljivosti dojenčkov.
Celotno cepljenje z osmimi priporočenimi cepivi (BCG proti tuberkulozi, OPV3 proti otro-•	
ški paralizi, DTP3 davici, oslovskemu kašlju, tetanusu in ošpicam) je prejelo 37 % otrok, 
starih od 12 do 23 mesecev, 15 % pa jih še nikoli ni bilo cepljenih. Delež cepljenjih s posa-
meznimi cepiva znaša: 74 % proti tuberkulozi, 71 % proti otroški paralizi, 43 % proti davici 
in 56 % proti ošpicam. Podatki za mestno, podeželsko in Kuči prebivalstvo so: 63 %, 33 % 
in 13 % (NRVA, 2009: 76).
69 % otrok v starosti od 6–59 mesecev je prejelo dodatke vitamina A: v mestih 82 %, na •	
podeželju 68 % in med Kuči prebivalstvom 60 % (NRVA, 2009:77).
61 % gospodinjstev uporablja jodirano sol, kar pomaga preprečiti nastanek golše ter mož-•	
ganske okvare (NRVA, 2009:73).
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Razvojni cilj št. 5:  

Izboljšati zdravje mater
Za 50 % zmanjšati smrtnost mater – zaradi nosečnosti in poro-
da – med letoma 2002 in 2015 ter do leta 2020 nadalje zmanjšati 
stopnjo smrtnosti mater iz leta 2002 za 25 %.

Afganistan ime eno najvišjih stopenj umrljivosti mater na svetu – po ocenah umre okrog •	
1.800 žensk na 100.000 živih rojstev (NRVA, 2009:34). 
Analize v okviru NRVA raziskave prikazujejo zelo slabo sliko trenutnega stanja na po-•	
dročju zdravstvenega sektorja in njegove posledice na zdravstveno stanje prebivalstva. 
Desetletja konfliktov in socialnega konservatizma so zapustili zdravstveno strukturo, ki 
je škodljiva predvsem za reproduktivno zdravje žensk – slaba dostopnost do zdravstvenih 
objektov oziroma omejena mobilnost žensk, še posebej na podeželju, nizka razširjenost 
kontracepcije, nizka stopnja predporodne oskrbe in nizko število kvalificiranega ženskega 
zdravstvenega osebja (NRVA, 2009:73). 
Kljub zelo nizki ravni zagotavljanja zdravstvene oskrbe materam, NRVA 2007/8 raziskava •	
kaže bistveno izboljšanje v zadnjih nekaj letih. Čeprav je potrebna previdnost pri meto-
doloških razlikah v primerjavi s preteklimi raziskavami, le-te kažejo na povečanje števila 
usposobljenega osebja pri porodih – iz 16 % iz leta 2005 na 24 % v obdobju 2007–2008. 
Poleg tega, je splošna razširjenost kontracepcije narasla iz 10 % v letu 2003 na 23 % v •	
obdobju 2007–2008. Trenutna povprečna stopnja rodnosti je 6.3 otrok na žensko – na 
podeželju 6.49, v mestih 5.25, najvišja pa je med Kuči prebivalstvom, kjer imajo ženske v 
povprečju več kot sedem živorojenih otrok (7.3) (NRVA, 2009:xviii, xx, 17). 

Razvojni cilj št. 6:  
Boriti se proti virusu HIV/AIDSU, malariji  
in ostalim boleznim
Do leta 2020 zaustaviti in začeti zmanjševati širjenje virusa HIV/
AIDSA. Do leta 2020 zaustaviti in začeti zmanjševati širjenje 
malarije ter drugih bolezni.

Trenutno ni zanesljivih ocen o širjenju virusa HIV/AIDSA v Afganistanu. Dostopni dokazi •	
pa vseeno kažejo, da je problem še vedno lokaliziran na ogrožene skupine, kot so uživalci 
IV drog. Dodaten problem predstavlja tudi, že prej omenjena, nizka raven uporabe kon-
tracepcijskih sredstev, predvsem kondomov – le 2 % (referenčno leto 2006), kar povečuje 
tveganje prenosa (Vision 2020, 2008:20).
Glede na podatke ZN se je od leta 2000 razširjenost tuberkuloze zmanjšala za skoraj 40 %; •	
prav tako je stopnja umrljivosti zaradi tuberkuloze med letoma 2000 in 2006 ostro padla – z 
52 na 32 na 100.000 ljudi (Vision 2020, 2008:20).
Razpoložljive ocene prikazujejo tudi zmanjšanje razširjenosti malarije, saj so zaradi raz-•	
širitve osnovnega paketa zdravstvenih storitev znatno izboljšali dostop do zdravljenja te 
bolezni (Vision 2020, 2008).
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Razvojni cilj št. 7:  
Zagotoviti okoljsko varnost/trajnost
Vključitev načel trajnostnega razvoja v uradne politike in pro-
grame države ter zaustaviti izgubo naravnih virov, kar pomeni 
predvsem bistveno zmanjšanje izgube biotske raznovrstnosti. 
Do leta 2020 zmanjšati število ljudi brez dostopa do pitne vode in 
osnovnih sanitarij ter do leta 2020 bistveno izboljšati življenjske 
razmere prebivalcev barakarskih naselij.

Afganistan se še vedno sooča z velikimi izzivi na področju varstva okolja.•	
Krčenje naravnih ekosistemov, gozdov in travišč, ogroža biotsko raznovrstnost. Številne •	
redke divje živalske vrste (npr. leoparde, kaspijske tigre, geparde) dodatno ogroža nezako-
niti lov (Afghanistan's Environment, 2008).
⅓ (34 %) afganistanskih gospodinjstev je prenaseljenih – več kot 10 ljudi živi v enem go-•	
spodinjstvu. V povprečju živi v enem gospodinjstvu okoli 7.3 oseb.
Okoli 27 % prebivalstva ima dostop do pitne vode – razlike med mestnim (58 %), podežel-•	
skim (20 %) in Kuči (16 %) prebivalstvom so ogromne.
Velik del populacije živi v gospodinjstvih s pomanjkanjem sanitarnih prostorov – v me-•	
stih je ta odstotek 21 %, na podeželju in med Kuči prebivalstvom pa so sanitarije skoraj 
neobstoječe.
20 % gospodinjstev je priključenih na električno omrežje (NRVA, 2009:xvii, xx).•	

Razvojni cilj št. 8:  
Vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj
Zagotavljanje in vpliv na porabo zunanje pomoči preko ustreznih 
ukrepov za vzpostavitev trajnostnega razvoja. Razvoj odprtega, 
na pravilih temelječega, preglednega in nediskriminatornega tr-
govinskega ter finančnega sistema, ki vključuje zavezo dobrega 
vodenja, razvoja in zmanjševanja revščine. Poleg tega pa v so-
delovanju z zasebnim sektorjem omogočiti izkoriščanje predno-
sti, ki jih nudijo nove tehnologije.

Čeprav je v zadnjih letih prišlo do izboljšav na tem področju, donatorji še vedno ne dosegajo •	
svojih zavez za izboljšanje učinkovitosti pomoči v Afganistanu, poleg tega pa so podatki za 
pomembne kazalnike učinkovitosti pomoči še vedno pomanjkljivi.
Afganistan se sooča z velikim izzivom pri zagotavljanju delovnih priložnosti za mlade.•	
Po zadnjih razpoložljivih podatkih Ministrstva za zdravje ima 75 % Afganistancev dostop do •	
cenovno ugodnih zdravil, leta 1999 pa le 65 %.
Dostop do tehnologije (telefoni, računalniki in internet) je postal bolj razširjen po letu 2001 – do •	
leta 2006 se je število mobilnih naročnikov povečalo na 21 % celotnega prebivalstva; uporaba 
interneta pa se je povečala na 1.7 % prebivalstva (Vision 2020, 2008:26, 27).
Storitve v telekomunikacijskem in energetskem sektorju ostajajo še naprej zelo nestabilne.•	
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NEVLADNI SEKTOR V AFGANISTANU
V Afganistanu obstajata dve osnovni obliki registriranih neprofitnih organizacij (Coun-
terpart International, 2005):

1. Nevladne organizacije (NVO)
NVO so na splošno opredeljene v zakonu iz leta 2005 o nevladnih organizacijah (•	 ang. Law 
on Non-Governmental Organizations), kjer so vključene tako domače kot tuje NVO.
Dostopno na: http://moec.afghanistan.af/en/page/1209
Za registracijo se morajo NVO prijaviti na afganistanskem ministrstvu za gospodarstvo.•	
V letu 2011 je bilo v Afganistanu registriranih 1767 nevladnih organizacij – od tega 1473 •	
lokalnih ter 294 tujih/mednarodnih (http://moec.afghanistan.af/en).

2. Družbene organizacije (ang. Social Organizations)
Zakon o družbenih organizacijah (2002) obravnava bolj specifično kategorijo organizacij. •	
Družbene organizacije (javne skupnosti in združenja) so opredeljene kot: »prostovoljne 
unije fizičnih ali pravnih oseb, organizirane z namenom zagotavljanja socialnih, kultur-
nih, izobraževalnih, pravnih, umetniških ali poklicnih ciljev.
Registracijo je potrebno opraviti na ministrstvu za pravosodje.•	
Od decembra 2010 je bilo v Afganistanu prijavljenih 2250 družbenih organizacij (USIG, 2011).•	
Dostopno na: http://www.acbar.org/downloads/Law%20on%20Social%20Organizations.pdf 

Zaključki poročila, pripravljenega s strani »Counterpart International, Inc.« (2005), so pokaza-
li, da v Afganistanu obstajata še dve splošni kategoriji organizacij civilne družbe:

1. »Village organizations«
Organizacije lokalnih odborov za pomoč, ustanovljene s strani donatorjev, z namenom •	
nudenja svetovanja oziroma koordiniranja določenih oblik pomoči.
Vključujejo svete za razvoj skupnosti (•	 ang. Community development councils – CDC), znane 
tudi kot razvojni sveti, »new Shuras« oziroma izobraževalni odbori.

2. »Shuras/Jurgas«
Tradicionalni lokalni sveti, ustanovljeni s strani vasi oziroma plemena, z namenom obli-•	
kovanja samouprave, poleg tega pa tudi za zastopanje interesov skupnosti. 
Shuras/Jurgas so lokalni organi odločanja, ki so najbolj tradicionalni gradniki afganistan-•	
ske civilne družbe. Običajno vključujejo vaško starešino in delujejo na neformalni ravni 
(neregistrirana skupina). 
Vsaka shura, ki želi prejeti finančna sredstva, se mora v okviru veljavnih zakonov registri-•	
rati kot družbena ali nevladna organizacija.

Tradicionalne oblike, shuras in njihove različice, uživajo edinstveno raven zaupanja in legi-
timnosti, zlasti v podeželskih skupnostih. Kot take so pomemben vir za obnovo in krepitev 
civilne družbe in zatorej ne smejo biti spregledane (Counterpart International, 2005).
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Afganistanske nevladne organizacije

naslov: Kabul, Afganistan
tel.: +93 775 934 920
spletna stran: www.acbar.org 
e-mail: webinfo@acbar.org

naslov: Kabul, Afghanistan
tel.: +93 799 689 079
e-mail: awn.kabul@gmail.com

Agency Coordinating Body for Afghan Relief – ACBAR

Afghan Women's Network – AWN

ACBAR je platforma nevladnih organizacij, ki je bila ustanovljena leta 1988 ter združuje več 
kot 105 članskih organizacij, tako domačih kot tujih. 

ACBAR podpira transparentnost in odgovornost ter skrbi za koordinacijo med nevladnimi or-
ganizacijami, Afganistansko vlado, Združenimi narodi in bilateralnimi donatorji, z namenom 
izmenjave informacij, izkušenj, znanja ter oblikovanja smernic za usklajeno, učinkovito in 
uspešno uporabo virov. 

Glavna področja delovanja
informiranje, koordinacija in promocija NVO•	
–     vodenje evidence dejavnosti NVO po vsej državi, vzdrževanje NVO imenika;
zagovorništvo, posredništvo med vlado in oboroženimi silami;•	
učinkovito upravljanje in krepitev zmogljivosti NVO.•	

AWN mreža je postala formalna struktura leta 1996 in predstavlja več kot 65 NVO in posa-
meznikov, ki delujejo na področju opolnomočenja žensk in zagotavljanja njihove enakopravne 
udeležbe v afganistanski družbi. Poleg tega njihovo delovanje temelji tudi na opolnomočenju 
in zaščiti otrok. 

Glavne področja delovanja
povezovanje in koordinacija;•	
zagovorništvo in lobiranje;•	
krepitev zmogljivosti in izobraževanje.•	
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naslov: Kabul, Afghanistan
tel.: +93 700 291 722
spletna stran: www.cha-net.org 
e-mail: admin@cha-net.org

naslov: Kabul, Afghanistan
tel.: +93 700 263 794
spletna stran: www.awec.info
e-mail: awec.kabul@awec.info

Coordination of Humanitarian Assistance – CHA

Afghan Women's Education Center – AWEC

Afghan Civil Society Forum Organization – ACSFo

CHA je neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena leta 1987. Poslanstvo organizacije 
je zagotavljanje nujne pomoči žrtvam vojne, sanacije podeželja in mest ter trajnostnega razvo-
ja Afganistana v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Glavna področja delovanja so: izobraže-
vanje, kmetijstvo, zdravje, krepitev zmogljivosti.

AWEC je nevladna ženska organizacija, ustanovljena leta 1991, z namenom izboljšati razmere 
za afganistanske begunce na območju Islamabada/Rawalpindija v Pakistanu. Med glavne ak-
tivnosti spadajo ozaveščanje, zagovorništvo, izobraževanje in poklicno usposabljanje, krepitev 
pobud za trajnostni razvoj, zmogljivosti in samozadostnosti ter zagotavljanje zdravstvenih sto-
ritev in psiho-socialnega blagostanja med ženskami in otroki.

naslov: Kabul, Afghanistan
tel.: +93 708 198 279
spletna stran: www.acsf.af/English
e-mail: info@acsf.af 

ACSFo je neformalna mreža skupin afganistanske civilne družbe, ki je bila ustanovljena leta 
2001. ACSFo priznava veliko opredelitev civilne družbe, a je za njih najpomembneje, da orga-
nizacije oziroma posamezniki delujejo prostovoljno in v skupno dobro. To pojmovanje je vidno 
tudi v sami sestavi mreže, saj vključuje preko 55 najrazličnejših organizacij in posameznikov. 
Poglavitni cilj ACSF mreže je spodbujati razvoj civilne družbe v Afganistanu preko večjega so-
delovanja vseh sektorjev in nivojev afganistanske družbe v procesih obnove, razvoja in miru 
ter zagovorništva in mreženja.



16

Slovenske nevladne organizacije

naslov: Prešernova 27, 2250 Ptuj, Slovenija
spletna stran: www.povod.si
e-mail: povod@povod.si 

POVOD

Področja delovanja
kultura in izobraževanje;•	
opolnomočenje mladine in mladinskih struktur;•	
razvoj kompetenc posameznikov in organizacij;•	
socialna vključenost; medkulturni in medreligijski dialog.•	

Območje delovanja: Z Balkan, Kitajska, Vietnam, Turčija, Palestina in Afganistan. Trenutno so 
tudi v fazi vzpostavitve registrirane enote Povoda v Palestini, ki bo predvidoma ustanovljena 
tekom leta 2011.

Nekateri projekti
»Poulični festival Ptuj – odprto mesto«;•	
»Kreativnost spodbuja aktivno sodelovanje«; •	
Povod je partner v mreži EuroMedInCulture, ki izvaja projekte in programe podpore ra-•	
zvoja in mobilnosti umetnikov in kulturnih vsebin na tem področju.

ZAVOD KROG 

Zavod Krog je zasebna, neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2008. Teži k zagovarjanju 
ideje odprte družbe, ideje strpnosti in spoštovanja različnosti v Sloveniji, članicah EU ter v 
drugih državah sveta, k izvajanju socialnih programov, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih 
razmer ljudi ter k izvajanju vseh drugih programov, ki pripomorejo k boljši vključenosti v druž-
bo in zmanjšanju diskriminacije.

Nekateri projekti
psihosocialna pomoč ženskam žrtvam vojne v BiH in na Kosovu;•	
»Podari nasmeh« – rehabilitacija otrok iz Bosne in Hercegovine, Kosova in Črne Gore;•	
obeležitev Evropskega dneva spomina na žrtve genocida v Srebrenici.•	

naslov: Beblerjeva 11, 6000 Koper, Slovenija
tel.: +386 41 401 619
spletna stran: www.zavod-krog.si
e-mail: emina@zavod-krog.si

V letu 2011 sta spodaj omenjeni slovenski NVO začeli z izvajanjem dejavnosti v Afganistanu v 
okviru projekta »Konzorcij NVO za Afganistan«.
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naslov: Zabrv 12, 1292 Ig, Slovenija
tel.: +386 1 479 65 80
spletna stran: www.itf-fund.si
e-mail: info@itf-fund.si

MEDNARODNA USTANOVA –  
fundacija za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF)

Slovenske vladne organizacije

ITF je humanitarna, ne-profitna organizacija, ki se ukvarja z odpravljanjem groženj, s 
katerimi se soočajo države takoj po spopadih in drugih razdiralnih dogodkih, vključujoč 
protipehotne mine, eksplozivne ostanke vojne (ERW – »explosive remnants of war«) in neza-
konito lastništvo ter uporabo strelnega orožja manjšega kalibra in lahkega orožja, in sicer 
v regiji jugovzhodne Evrope in drugih prizadetih državah. ITF je marca 1998 ustanovila 
vlada Republike Slovenije z namenom pomagati Bosni in Hercegovini pri implementaciji 
mirovnega sporazuma in post-konfliktni obnovi. S tem dejanjem je želela prispevati svoj 
delež k svetovnemu programu razminiranja in pomoči žrtvam min, katerega realizacija 
se je začela s podpisom mednarodne Konvencije o prepovedi protipehotnih min v Ottawi 
3.–4. decembra 1997.

Ob uspešnem reševanju minskega problema v Bosni in Hercegovini je ITF razširil svoje delova-
nje na področje celotne regije jugovzhodne Evrope. Kasneje, ko je Evropska komisija prepozna-
la ITF kot referenčni model za regionalno organizacijo na področju protiminskega delovanja, 
je le-ta na pobudo in željo minsko onesnaženih držav in donatorjev razširil svoje delovanje na 
območje drugih minsko prizadetih regij in držav, kot so Ciper, južni Zakavkaz, srednja Azija, 
Srednja Amerika in Bližnji Vzhod. 

Cilji
zmanjšanje humanitarnih in socialno-ekonomskih posledic protipehotnih min in drugih •	
eksplozivnih ostankov vojne;
omejitev nevarnosti, ki jih za človeško varnost predstavljajo izzivi po spopadih, ki niso po-•	
vezani s protipehotnimi minami in neeksplodiranimi ostanki vojne, ter za podporo refor-
mam varnostnega sektorja (SSR – Security Sector Reform) in programom razorožitve, de-
mobilizacije in reintegracije (DDR – Disarmament, Demobilisation and Reintegration);
zmanjšanje ogroženosti človeške varnosti s strani nepričakovanih dogodkov.•	

ITF & Afganistan
Projekt: Vključevanje Afganistana v regionalno sodelovanje v okviru OVSE iniciative

Uspešno razreševanje problematike min in eksplozivnih ostankov vojne v regiji Srednje Azije, 
predvsem v obmejnih območjih, je pogojeno z vzpostavitvijo regionalnega mehanizma sode-
lovanja na tem področju. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) oz. njena 
pisarna v Tadžikistanu je v letu 2009 začela z izvajanjem več faznega projekta »Razvijanje re-
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gionalnega sodelovanja v Srednji Aziji v protiminskem delovanju« (angl. Facilitation of Central 
Asian Regional Cooperation in Mine Action). 

Naloga izvedbe projekta je bila zaupana Mednarodni ustanovi – fundaciji za razminiranje in 
pomoč žrtvam min (ITF), in sicer na podlagi izkušenj in doseženih rezultatov v jugo-vzhodni 
Evropi. Do sedaj je bila v okviru projekta, poleg bilateralnih konzultacij, izvedena regionalna 
konferenca na političnem nivoju v letu 2009, ki je potrdila pripravljenost držav Srednje Azije, da 
se formalni mehanizem sodelovanja sploh razvije. Prav tako je bila izvedena regionalna delavni-
ca na tehničnem nivoju v letu 2010, ki je identificirala in preizkusila načine sodelovanja na prak-
tičnih vprašanjih. V letu 2011 bi tako prišlo do vzpostavitve stalnega sekretariata regionalnega 
telesa z delovnim naslovom Srednje azijski koordinacijski svet za protiminsko delovanje (angl. 
Central Asian Mine Action Coordination Council) pod okriljem OVSE pisarne v Tadžikistanu. 

Ključni partnerji pri sodelovanju v iniciativi v Afganistanu
Oddelek za čiščenje min (•	 angl. Department for Mine Clearance) v okviru Afganistanskega 
nacionalnega upravnega organa za ravnanje ob nesrečah (angl. Afghan National Disaster 
Management Authority);
Afganistanski center za protiminsko delovanje (•	 angl. Mine Action Coordination Centre of 
Afghanistan) pod okriljem Združenih narodov, ki sta skupno zadolžena za koordinacijo 
vseh aktivnosti protiminskega delovanja v Afganistanu. Dodatno pa je v konzultacije 
vključeno Ministrstvo za zunanje zadeve Afganistana. 

Pozitivni vidik vključevanja Afganistana v regionalno sodelovanje v Srednji Aziji temelji na 
dejstvu, da se je prav humanitarno razminiranje ter sodoben program protiminskega delovanja 
razvilo v Afganistanu konec 1980ih. V tem primeru se Afganistan, zaradi izkušenj, uspehov in 
dobre prakse, postavlja v položaj potencialnega posrednika pomoči in ne zgolj prejemnika.

Seznam ostalih registriranih lokalnih in tujih nevladnih organizacij v Afganistanu si 
lahko pogledate na strani afganistanskega ministrstva za gospodarstvo:

http://moec.afghanistan.af •	

Dodatne zanimive povezave
Afghanistan Conflict Monitor: www.conflictmonitors.org/countries/afghanistan/daily-briefing•	
Afghanistan Research and Evaluation Unit - AREU: http://www.areu.org.af Cooperation •	
for Peace and Unity: www.cpau.org.af
Coordination for Afghan Relief: www.coar.org.af•	
Integrity Watch Afghanistan: www.iwaweb.org•	
Islamic Republic Of Afghanistan. Central Statistics Organization: www.cso.gov.af•	
United States International Grantmaking (USIG): www.usig.org•	
Waisoba, Š. (2008). Post-War Reconstruction in Afghanistan and the changing NGO–Go-•	
vernment Relationship. China and Euroasia Forum Quarterly, 6 (3), p . 65–85. Dostopno na: 
www.humansecuritygateway.com/documents/CACI_AfghanistanPost-WarReconstructi-
on_NGO-GovtRelationship.pdf
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Osnovne značilnosti post-konfliktne družbe predstavljajo razselje-
nost prebivalstva, zmanjšanje varnosti, psihična in fizična prizadetost 
prebivalstva, neobstoječa civilna družba, šibek ali neobstoječ politični 
sistem, ohromljen sistem izobraževanja in zdravstva, pretrgane trgo-
vske vezi in slab ekonomski položaj. Običajno je takšna država tudi 
v slabem makroekonomskem položaju, saj jo pestijo visoka inflacija, 
proračunski primanjkljaj, slaba ekonomska rast in visok tržni primanj-
kljaj. Na poslabšanje makroekonomskega položaja pa vpliva tudi viso-
ka stopnja brezposelnosti.

Z vključitvijo zunanjih akterjev v obnovo se oblikuje eden izmed de-
javnikov, ki pomembno vpliva na uspešnost post-konfliktne obnove, 
in sicer na odnos med mednarodnimi in lokalnimi akterji. Za odnose 
med notranjimi in zunanjimi akterji je nujno, da so dobri in produk-
tivni. Takšen odnos lahko prispeva k uspešni in trajni post-konfliktni 
obnovi, saj je uspeh obnove odvisen od zmožnosti in usposobljenosti 
lokalnih akterjev za prevzem in nadaljevanje dela zunanjih akterjev. 
Na koncu so notranji akterji odgovorni za trajnost in uspešnost pobud, 
s katerimi so začeli zunanji akterji.


