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Slovenca v ganskem šolskem razredu
Ljubljana, 25. februar 2013 - Društvo Humanitas vabi k prebiranju bloga
dveh Slovencev, Sonje in Tomaža, ki trenutno opravljata trimesečno
prostovoljno delo pri Humanitasovi ganski partnerski organizaciji Embracing
Hidden Talents Network v vasi Busua v Gani. Foto: Tomaž Bevec

NAJ knjiga meseca februarja v knjižnici Hiša svetov
Ljubljana, 21. februar 2013 - Društvo Humanitas obvešča, da so tokrat v knjižnici Hiša
svetov izbrali NAJ knjigo meseca februarja, in sicer knjigo znanega avtorja in
raziskovalca etičnega marketinga, Chrisa Arnolda, z naslovom »Ethical marketing and
the new consumer«, izdano v letu 2009. Več o tem si lahko preberete na spletni
strani društva Humanitas.

Evropska unija pozdravlja sprejetje okvirnega sporazuma
»Peace, Security and Cooperation Framework for the
Democratic Republic of the Congo and the Region«
Bruselj, 24. februar 2013 – Visoka predstavnica EU za zunanje
zadeve in varnostno politiko / podpredsednica Evropske komisije

(EK) Catherine Ashton in evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs sta po sprejetju okvirnega
sporazuma z naslovom »Peace, Security and Cooperation Framework for the Democratic Republic of
the Congo and the Region« (Addis Ababa, 24. februar) v skupni izjavi pohvalila generalnega
sekretarja ZN in voditelje v regiji, saj so za osnovo naslavljanja številnih regionalnih izzivov izbrali
dialog in sodelovanje. Pozdravila sta tudi napovedano imenovanje posebnega odposlanca ZN in
mediacijo med vlado Demokratične Republike Kongo (DRK) in uporniško skupino M23 ter podprla
okrepljeno misijo ZN v DRK - MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the DR
Congo). EU že vrsto let sodeluje s to regijo in je zavezana k podpori implementacije omenjenega
sporazuma s strani vseh podpisnic in spodbujanju regionalnega sodelovanja. Več o tem si lahko
preberete na spletni strani EUROPA.

Krepitev ozaveščenosti o t. i. tihih krizah
Bruselj, 22. februar 2013 – 18. februarja so Mednarodna
zveza društev rdečega križa in rdečega polmeseca (IFRC),
ECHO in 11 evropskih nacionalnih združenj Rdečega križa
pričeli s kampanjo, namenjeno krepitvi ozaveščenosti o t. i.
tihih krizah. 91 odstotkov kriz, na katere se odzove IFRC,
mediji ne omenjajo, saj veljajo za nesreče majhnih ali
srednjih razsežnosti, toda trpljenja ljudi ni mogoče meriti.
Predstavitev kampanje je potekala v Evropskem
parlamentu, kot glavna govorka pa je nastopila evropska
komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč
in krizno odzivanje Kristalina Georgieva. Vsi prisotni so se strinjali o pomembnosti sodelovanja z
mediji pri krepitvi obveščanja o omenjenih krizah, med rešitvami za preprečevanje nesreč pa so
izpostavili pripravljenost na nesreče, zmanjšanje tveganj in krepitev odpornosti. Več informacij o
kampanji najdete na spletni strani ECHO.

Neformalno srečanje ministrov za mednarodno razvojno
sodelovanje EU
Dublin, 21. februar 2013 – 11. in 12. februarja je v Dublinu
potekalo neformalno srečanje ministrov za mednarodno
razvojno sodelovanje EU, katerega se je udeležil tudi državni
sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve RS (MZZ) dr. Božo
Cerar (MZZ 2013). Ministri so se strinjali glede tega, da bi
morala imeti EU osrednjo vlogo pri oblikovanju okvirja za
obdobje po izteku roka za uresničitev Razvojnih ciljev tisočletja - MDGs (tj. leto 2015). Poudarili so
potrebo po sprejetju sporazuma, ki bo temeljil na napredku MDGs in naslavljal globalni izziv okoljske
trajnosti, kot ključni cilj pa so izpostavili odpravo skrajne revščine v obdobju ene generacije. Poleg
zavez o skupnem stališču o okvirju post-2015 so ministri sprejeli tudi odločitev o sprostitvi pomoči v
višini 250 milijonov evrov za Mali (dolgoročna podpora za razvoj Malija se bo torej nadaljevala tudi v
letu 2013). Sredstva bodo porabljena za ponovno vzpostavitev demokracije in miru ter za zagotovitev
dostopa ranljivim skupnostim do hrane, čiste vode in sanitarij. Omenjene odločitve so bile sprejete
le štiri dni po finančnem vrhu EU, na katerem so se voditelji EU strinjali o zmanjšanju skupne porabe
EU v obdobju 2014-2020, ter so tako spremenile načrte za globlje reze na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je tekom
srečanja predstavil cilje uradne razvojne pomoči EU v kontekstu novega sporazuma o večletnem
finančnem okvirju EU, ki v obdobju 2014-2020 predvideva povišanje sredstev za mednarodno
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, skupaj z evropsko komisarko za mednarodno
sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalino Georgievo pa je naslovil tudi
kompleksno krizo v Afriškem rogu, ki je v obdobju 2011-2012 prizadela več kot 13 milijonov ljudi (v
skupno osmih državah regije). Ministri in komisarja so se strinjali o nujnosti dolgoročnih rešitev, ki
bodo ranljive skupnosti podprle pri krepitvi odpornosti na različne šoke, kot npr. suše in nesreče. Več
o tem si lahko preberete na spletnih straneh irskega predsedstva Svetu EU, EUROPA in EurActiv.

Koristni viri
»Wealthy member states must cough up cash: Irish development minister« (intervju);
EurActiv.com PLC.
»Sanctuary in the city? Urban displacement and vulnerability in the Gaza Strip« (HPG Working
Paper, December 2012); Haysom, Simon in Wasseem el Sarraj, Overseas Development Institute.
»The Need for More Local Procurement in Haiti«; Walz, Julie in Vijaya Ramachandran, Center for
Global Development.

Interdisciplinarni dogodek Afriška izkušnja
Kdaj? V sredo, 27. februarja 2013, med 14. in 17. uro.
Kje? Fakulteta za družbene vede (predavalnica 3), Ljubljana.
Opis: Mirovni inštitut vas vabi na predavanje prof. Gertrude Fester iz Južne Afrike z naslovom
»Options for positive development, immigration and gender equality in Africa: a utopian dream or a
possible objective?«. Sledila bosta projekcija dokumentarnega filma »Save yourself? The life of a
development project in Rwanda« ter pogovor o procesu pokonfliktne obnove v Ruandi in Južni Afriki
z Vlasto Jalušič (avtorica dokumentarnega filma), Vestine Mutangampundu (članica Ženskega centra
Nyamirambo iz Ruande) in Gertrude Fester. Vabilo si lahko preberete v priponki.

Kaj »razvijamo« v konceptu razvojnega sodelovanja in
kakšno vlogo imajo pri tem migracije?
Kdaj? V četrtek, 28. februarja 2013, ob 18. uri.
Kje? Atrij Mestnega muzeja (Gosposka ulica 15, Ljubljana).
Opis: Mirovni inštitut vas vabi na omizje z naslovom Kaj »razvijamo« v konceptu razvojnega
sodelovanja in kakšno vlogo imajo pri tem migracije?, v okviru katerega bodo z Vlasto Jalušič z
Mirovnega inštituta, Francijem Zlatarjem iz Slovenske filantropije, Maxom Zimanijem iz Zavoda
Global, Nikolaiem Jeffsom s Fakultete za humanistične študije Koper in Gertrude Fester iz Centra za
spol, kulturo in razvoj iz Ruande kritično razmišljali o pojmih razvoja in migracij v današnjem
globaliziranem svetu. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku. Zaradi lažjega načrtovanja
organizatorji prosijo, da svojo udeležbo sporočite na maja.ladic@mirovni-institut.si ali na 01 234 77
20. Vabilo si lahko preberete v priponki.

Amnesty International Slovenije na Festivalu dokumentarnega filma
Kdaj? 1. - 8. marec 2013.
Kje? Ljubljana.
Opis: Žirija Amnesty International Slovenije (AIS) bo tudi na tokratnem
Festivalu dokumentarnega filma, ki ga organizira Cankarjev dom, razglasila
najboljši film na temo človekovih pravic. Ob robu festivala bodo 3. marca

organizirali še pogovor z dr. Andreo Saccuccijem, predavateljem in odvetnikom, ki bo imel nato 4.
marca predavanje na Pravni fakulteti v Ljubljani, na festivalu pa bodo opozarjali tudi na kršenje
pravic migrantov, beguncev in prosilcev za azil. Več o tem si lahko preberete na spletni strani AIS.

Projekcija filma Doktrina šoka
Kdaj? V sredo, 6. marca 2013, ob 17.30 uri.
Kje? V knjižnici Hiša svetov v pritličju Knjižnice Otona Župančiča
(Kersnikova ulica 2, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na filmski večer, na
katerem bodo predvajali film Doktrina šoka (2009), režiserjev Mata
Whitecrossa in Michaela Winterbottoma. Ogledu filma bo sledila kratka
razprava z gostom Tiborjem Rutarjem, članom programskega odbora
Delavsko-punkerske univerze (DPU). Ob robu dogodka bo potekala tudi
izmenjava knjig, več informacij pa najdete na spletni strani društva
Humanitas.

Literarni večer s Tendaijem Huchujem
Kdaj? V soboto, 23. marca 2013, ob 17. uri.
Kje? Klub Daktari (Krekov trg 7, Ljubljana).
Opis: Društvo Humanitas in Hiša svetov vabita na literarni večer z zimbabvejskim pisateljem
Tendaijem Huchujem, v okviru katerega bo predstavil svojo knjigo Frizer iz Harareja. Literarni večer
bo povezovala Tina Košir Mazi. Več informacij bo v kratkem objavljenih na Humanitasovi spletni
strani.

Zagotavljanje trajnosti programov upravljanja in njihovega učinka
skozi čas
Kdaj? 28. februar 2013.
Kje? London, Velika Britanija.
Opis: Overseas Development Institute (ODI) organizira dogodek, na katerem bodo na primeru
izkušenj iz Indije in Ugande razpravljali o naslednjih ključnih točkah: sposobnost skupnosti, da se
same ukvarjajo s svojimi problemi (brez podpore ali prisotnosti NVO) ter zagotovitev dostopa do
informacij in transparentnosti vladnih operacij in/ali operacij ponudnikov storitev, vključno s
participacijo NVO in drugih organizacij civilne družbe pri razvoju politik in sektorskih strategij. Več
informacij o dogodku najdete na spletni strani ODI.

Seminar na temo merjenja vpliva revščine
Kdaj? 5. marec 2013.
Kje? London, Velika Britanija (omogočen bo tudi spletni video
prenos)

Opis: Seminar z naslovom »Measuring poverty impact: the monitoring and evaluation of UK and EU
aid for trade and private sector development support« bo temeljil na ugotovitvah posebne skupine
ODI za mednarodni ekonomski razvoj, hkrati pa bo pomenil nadaljevanje Političnega dialoga o
pomoči za trgovino, organiziranega s strani OECD in ODI. Več informacij o dogodku najdete na spletni
strani ODI. Foto: SSIR

Konferenca na temo multikulturnosti
držav
Kdaj? 20. – 22. marec 2013.
Kje? London, Velika Britanija.
Opis: Konferenca z naslovom »State Multiculturalism: An Interdisciplinary Analysis of Political,
Economic, and Cultural Dimensions« bo udeležencem ponudila široko paleto pogledov na
medkulturne odnose (s posebnim poudarkom na Veliki Britaniji). Oblikovan bo tudi dokument o
premagovanju multikulturnih izzivov, ki bo vključeval najboljše prakse oblikovanja uspešnih in
harmoničnih multikulturnih družb. Več informacij o dogodku najdete na naslednji povezavi.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 21. in 26. februarjem 2013)
MAKEDONIJA (EIDHR)
Rok za prijavo: 12. april 2013.
Več informacij
KAMERUN (spremljevalni ukrepi za banane)
Rok za prijavo: 27. maj 2013.
Več informacij
HONDURAS (modernizacija sektorja za gozdarsko)
Rok za prijavo: 27. maj 2013.
Več informacij
JEMEN (EIDHR)
Rok za prijavo: 20. april 2013.
Več informacij

KOSOVO (Sklad za civilno družbo)
Rok za prijavo: 10. april 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »EU Aid Volunteers«
ECHO je objavil javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »EU Aid Volunteers« za leto 2013.
Višina razpisanih sredstev je 1.200.000 evrov, zaprosite pa lahko za največ 600.000 evrov. Rok za
prijavo je 2. april 2013, celoten razpis pa najdete na spletni strani ECHO.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. februarju 2013)
Centralna afriška republika
Fidži in Samoa
Sirija
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Razpis za zbiranje predlogov Fundacije ALF
Fundacija ALF (Anna Lindh Foundation) je objavila razpis za zbiranje predlogov za leto 2013,
namenjen podpori tistih projektov, ki bodo spodbujali mobilizacijo in opolnomočenje civilne družbe
na področjih vključevanja in državljanstva. Na razpis se lahko prijavijo le članice ene izmed mrež
ALF. Rok za prijavo na razpis je 15. april 2013, podrobnejše informacije o razpisu pa najdete na
spletni strani Fundacije ALF.

Usposabljanja in delovne priložnosti
Katalog Sloginih usposabljanj
SLOGA bo tudi v letu 2013 nadaljevala z organizacijo
usposabljanj za NVO, razdeljena pa bodo v tri sklope,
in sicer zagovorništvo in vodenje kampanj, vsebinske teme ter evalvacija projektov. Več informacij o
načrtovanih Sloginih usposabljanjih v obdobju do junija 2014 najdete v Katalogu Sloginih
usposabljanj, ki ga objavljamo na Slogini spletni strani.

Uvodno usposabljanje za prostovoljce - Primorska
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, vabi
vse tiste, ki ste ravnokar postali prostovoljci, in tudi tiste, ki vas

prostovoljstvo zanima, vendar ne veste, kako začeti, da se udeležite uvodnega usposabljanja, ki bo
16. in 17. marca 2013 potekalo v Vipavi. Več informacij o tem usposabljanju in termine ostalih
usposabljanj najdete na spletnem portalu prostovoljstvo.org.

Spletni seminarji v okviru Univerze
Harvard
Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (Harvard University) na svojem spletnem
portalu objavlja vabila na prihajajoče spletne seminarje, kot bo npr. seminar na temo različnih
pogledov na prihodnost humanitarne pomoči, ki bo v sodelovanju z Mednarodnim odborom rdečega
križa (ICRC) potekal 13. marca 2013.

Prosta delovna mesta na Overseas Development Institute
Overseas Development Institute (ODI) na svoji spletni strani trenutno objavlja
štiri prosta delovna mesta, z rokom prijave med 3. in 7. marcem 2013. Več
informacij o posameznem razpisanem delovnem mestu najdete na spletni strani ODI.

