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Predstavnica Sloge skupaj s komisarjem Piebalgsom
sodelovala na panelni razpravi o post-2015 okviru
Ljubljana / Riga, 26. junij 2013 - Latvijska platforma
nevladnih razvojnih organizacij (NVRO), Lapas, je 14.
junija 2013 organizirala panelno razpravo z naslovom
»Naproti post-2015 z edinstvenimi izkušnjami: ali lahko
države EU12 karkoli prispevajo?«. Na razpravi so
sodelovali evropski komisar za razvojno sodelovanje A.
Piebalgs, vodja »One UN« sekretariata za post-2015
razvojno agendo v OZN R.M. Valdes, dva predstavnika
NVRO starih držav članic EU: generalni sekretar finske platforme NVRO R. Lappalainen in
koordinatorka švedske post-2015 kampanje H. Hansson, ter dva predstavnika novih držav članic EU:
predstavnik češkega Glopolisa P. Patočka in predstavnica slovenske platforme (SLOGA) A. Kalin.
Piebalgs je izpostavil, da post-2015 ni le tehnično, temveč tudi intelektualno vprašanje, kjer moramo
najti odgovor, v kakšnem svetu bi želeli živeti. Meni, da je delitev na stare in nove članice nekoliko
umetna, da pa morajo finančni mehanizmi slednjim omogočiti normalno delovanje. Valdes je
povedal, da je za nami obdobje predlogov o prihodni ureditvi, s tem pa se začenja obdobje
medvladnih pogajanj. Na septembrskem Posebnem dogodku o MDGs bo generalni sekretar OZN podal
predlog o možnih prihodnjih korakih, leto 2015 pa bo najverjetneje izjemno intenzivno leto
multilateralne diplomacije. Lappalainen se je vprašal, če so evropske politike skladne in koliko to
vpliva na rezultate, Hansson pa je povedala, da bodo švedske organizacije mladih v sodelovanju s
partnerji na globalnem jugu izdale poročilo v senci, vzporedno s Poročilom Visokega panela. Patočka
je opozoril, da se mora EU zavedati, da njena politična in gospodarska moč padata, in skladno s tem
pristopiti k pogajanjem, Kalin pa je izpostavila, da post-2015 zahteva spremenjeni način razmišljanja
ter iskanje rešitev za vzroke in ne posledice težav, s katerimi se soočamo.
Razprava je bila torej v prvi vrsti namenjena pričetku razprave o post-2015 v Latviji, naj si bodi med
NVRO, kot tudi med civilno družbo in vladnimi ustanovami. Istočasno pa je dogodek pokazal, da EU12
s svojo relativno neobremenjenostjo, zgodovinsko in politično, lahko v post-2015 prinesejo dokaj
celovit pogled na prihodnost.

Slogino pismo Ministrstvu za zunanje zadeve glede
morebitnega spreminjanja prakse na področju
ocenjevanja projektov mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči
Ljubljana, 24. junij 2013 - SLOGA je tudi na podlagi prejetih
vprašanj s strani različnih organizacij članic o delni ponovitvi javnega razpisa za izvajanje projektov
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letih 2013 in 2014 na
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (MZZ) poslala pismo glede morebitnega spreminjanja prakse na
področju ocenjevanja projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. MZZ
se je na dopis odzvalo in pojasnilo, da je bila odločitev o objavi Javnega razpisa za izvajanje
projekta rehabilitacije otrok iz Ukrajine in Belorusije v letih 2013 in 2014 sprejeta zato, ker
omenjeni projekt izpolnjuje oba ključna pogoja, in sicer skladnost tako z geografskimi kot tudi
vsebinskimi prioritetami na tem področju. Slogino pismo in odgovor MZZ objavljamo v priponkah na
Slogini spletni strani.

Izšlo novo poročilo Social Watch Report 2013: »Gotovi ste! You’re finished!«
Ljubljana, 26. junij 2013 - Izšlo je novo letno poročilo Social Watch Report 2013. Za letošnje poročilo
je svoj prispevek ponovno napisal tudi Humanitas, in sicer o družbeni situaciji v Sloveniji v letu 2012
(»Gotovi ste! - You’re finished!«). Social Watch je globalna mreža, sestavljena iz nacionalnih
organizacij civilne družbe, kot je tudi društvo Humanitas. Več o tem si lahko preberete na
Humanitasovi spletni strani.

Poziv k spoštovanju človekovih pravic beguncev, azilantov
in migrantov v Libiji
Ljubljana, 20. junij 2013 - Amnesty International Slovenije (AIS)
obvešča, da je AI na svetovni dan beguncev (20. junij) pozvala
EU, da finančna in tehnična pomoč za Libijo ne sme omogočati
kršitve človekovih pravic beguncev, azilantov in migrantov v
državi. AI v svojem novem poročilu z naslovom »Scapegoats of
Fear, Rights of Refugees, Asylum-Seekers and Migrants Abused in Libya« opisuje, kako v Libiji v
katastrofalnih razmerah pridržujejo na tisoče tujih državljanov, vključno z otroci. Zaradi tega AI
poziva EU in njene članice, naj ne podpišejo nobenih pogodb sodelovanja z Libijo, dokler le-ta ne
zagotovi spoštovanja človekovih pravic beguncev, azilantov in migrantov ter vzpostavi primeren
sistem podeljevanja statusa azila. Več o tem si lahko preberete na spletni strani AIS. Foto: Guardian
News and Media Limited or its affiliated companies

Spremembe razpisa DEAR
Bruselj, 25. junij 2013 - Evropska komisija (EK) je po sestanku deležnikov
razpisa DEAR (Development Education and Awareness Raising), ki je
potekal 19. junija 2013, sprejela spremenjen predlog glede omenjenega
razpisa, ki ga načrtuje objaviti 16. septembra 2013. Spremenjene
kriterije si lahko preberete na naslednji povezavi (na straneh 5 in 6).

Forum civilne druţbe EU-Afrika – podaljšanje roka za prijavo
Bruselj, 25. junij 2013 – Kot smo vas že obvestili, bo v tednu od 21.
oktobra 2013 dalje potekal Forum civilne družbe EU-Afrika. Dogodka se
lahko udeležijo tudi članice CONCORD-a (in članice članic), vendar je
potrebna predhodna prijava (vključno z obrazložitvijo interesa za
udeležbo)
na
k.sohet@aprodev.net
in
Francesca.Minniti@concordeurope.org, ki je sedaj možna do 1.
julija 2013. K udeležbi vabijo predvsem predstavnike NVO, ki izvajajo
projekte v Afriki oz. se ukvarjajo s problematiko afriškega kontinenta. Organizatorji prosijo, da ob
prijavi navedete tudi, katero izmed naslednjih področij vas zanima oz. ali ste strokovnjaki s katerega
od le-teh: migracije; prehranska varnost (vključno s podnebnimi spremembami, kmetijstvom in
vprašanji zemljišč); socialno-ekonomska neenakost; mir, varnost in upravljanje; upravljanje,
človekove pravice in transparentnost; v trajnostni razvoj usmerjene investicije in trgovina med
Evropo in Afriko. 20 udeležencem bodo organizatorji pokrili del potnih in nastanitvenih stroškov (na
podlagi pisma o podpori s strani nacionalne platforme). Več informacij najdete v priponkah na Slogini
spletni strani. Foto: The African Executive

Tekmovanje posterjev ob mednarodnem dnevu prevajalcev
Basel, 20. junij 2013 - Mednarodna zveza prevajalcev (International Federation
of Translators - IFT) vabi k prijavi na tekmovanje posterjev, namenjeno
promociji mednarodnega dneva prevajalcev (30. september). Tema tekmovanja
se glasi »Language Rights: Essential to All Human Rights«, rok za prijavo pa je 15. avgust 2013.
Več o tem si lahko preberete v priponki.

Koristni viri
»Albania: Retirement of Berisha and return of the left-wing«; 2013. Mednarodni inštitut za
bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES). Najbolj zanimive dele analize si lahko preberete na
spletni strani IFIMES.
»Fall and Rise of Khan - Case Pakistan: General Elections 2013«; 2013. Dr. Muhammad Aslam
Khan, IFIMES.
»A history of the humanitarian system: Western origins and foundations«; 2013. Davey, Eleanor,
John Borton in Matthew Foley, Overseas Development Institute.

Sestanek Slogine delovne skupine za politike
Kdaj? V sredo, 3. julija 2013, ob 10. uri.
Kje? V prostorih Sloge (Metelkova 6, Ljubljana).
Opis: Na prihajajočem sestanku Slogine delovne skupine za politike se bo obravnavalo naslednje
teme:
- glavne teme dvodnevnega zasedanja političnega foruma CONCORD-a, ki je potekal 20. in 21. junija
2013;
- zaključke manjše Slogine raziskave v okviru projekta na temo PCD;
- pregled napredka pri post-2015 okviru, do katerega je prišlo po zagovorniškem zajtrku.

Za več informacij se obrnite na: ana.kalin@sloga-platform.org.

Promenada Gornji trg - Ulica oblikovanja (afriški dogodek)
Kdaj? 9. julij 2013, med 18. in 23. uro.
Kje? Gornji trg, Ljubljana.
Opis: V okviru dogodkov Za vsa ljudstva sveta se bo odvila tudi kulturna
prireditev, ki bo z mnogimi izrazi predstavila Afriko. Prireditev je hkrati
priložnost, da se predstavijo organizacije in podjetja, katerih delovanje je
povezano z afriškim kontinentom. Vsi, ki imate interes ali željo, da bi se
udeležili afriškega dogodka, se obrnite na g. Ibrahima Nouhouma (afriskiforum@yahoo.com, 031 829
446). Več o tem si lahko preberete v priponki.

Konferenca »Global Justice Through Global Citizenship«
Kdaj? 20. - 21. november 2013.
Kje? Bruselj, Belgija.
Opis: DEEEP v sodelovanju s partnerji organizira raziskovalno
konferenco z naslovom »Global Justice Through Global Citizenship:
the Role of Global Education and Public Awareness«. Dvodnevnega
dogodka se bodo udeležili raziskovalci, akademiki, izvajalci in
politični odločevalci, razpravljali pa bodo o globalnem državljanstvu, globalni pravičnosti in
globalnem učenju ter o njihovi povezanosti s širšim diskurzom mednarodnega razvoja. Več informacij
o dogodku najdete na spletni strani DEEEP.

Aktualni Europe-Aid razpisi (objavljeni med 19. in 26. junijem 2013)
BRAZILIJA (EIDHR)
Rok za prijavo: 9. avgust 2013.
Več informacij
KOLUMBIJA (vključevanje civilne druţbe v izgradnjo miru)
Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (lokalni ekonomski razvoj)
Rok za prijavo: 20. september 2013.
Več informacij

ČAD (podpora pri registraciji prebivalstva in decentralizaciji)
Rok za prijavo: 19. september 2013.
Več informacij
BENIN (EIDHR)
Rok za prijavo: 5. avgust 2013.
Več informacij
BELORUSIJA (nedrţavni akterji in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 5. avgust 2013.
Več informacij
HRVAŠKA (krepitev socialnega dialoga)
Rok za prijavo: 19. september 2013.
Več informacij
HAITI (raziskave v okviru programa podpore za obnovo in razvoj okroţij)
Več informacij
VSE DRŢAVE (boj proti diskriminaciji)
Rok za prijavo: 8. avgust 2013.
Več informacij
SENEGAL (podpora nedrţavnim akterjem pri krepitvi upravljanja zemljišč)
Rok za prijavo: 18. september 2013.
Več informacij
HRVAŠKA (lokalno zaposlovanje)
Več informacij
KAMERUN (podpora sodelovanju lokalne civilne druţbe in zasebnega sektorja pri implementaciji
VPA FLEGT (Voluntary Partnership Agreement - Forest Law Enforcement Governance and
Trade))
Rok za prijavo: 25. september 2013.

Več informacij
ARMENIJA (European Higher Education Area - EHEA)
Rok za prijavo: 3. september 2013.
Več informacij
ARMENIJA (podpora pri notranjem nadzoru javnih financ in operacionalizaciji novih sistemov)
Rok za prijavo: 3. oktober 2013.
Več informacij
ALŢIRIJA (podpora Nacionalnemu observatoriju za okolje in trajnostni razvoj pri krepitvi
operativnih zmogljivosti)
Rok za prijavo: 12. september 2013.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Razpis za srednje in velike projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in
finančnega mehanizma EGP
Objavljen je prvi razpis za projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega
mehanizma EGP višini 1.275.000 EUR. Ta razpis bo podprl velike projekte (s sofinanciranjem med
60.001 in 120.000 EUR) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 EUR).
Prednostna vsebinska področja Sklada za NVO v Sloveniji so demokracija, človekove pravice, socialna
enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja, zagotavljanje blaginje in socialne pravice.
Rok za prijavo je 6. september 2013. Več informacij o razpisu najdete na CNVOS-ovi spletni strani
in na naslednji povezavi, kjer najdete tudi gradiva z informativnih delavnic o razpisu v Ljubljani in
Mariboru.

Razpis za NVO Veleposlaništva ZDA
Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je objavilo nov razpis za NVO, v okviru katerega bodo posebno
pozornost pritegnili predvsem projekti, ki podpirajo raziskave, razprave in spodbujajo sodelovanje
med ZDA in Slovenijo, vključno s: spodbujanjem podjetništva in gospodarskega razvoja,
vključenostjo mladih v civilno družbo, spodbujanjem čezmejnega razvoja, spodbujanjem integracije
držav v jugovzhodni Evropi v evroatlantske institucije, spodbujanjem civilne vključenosti in socialne
odgovornosti, naslavljanjem mednarodno-varnostnih vprašanj, naslavljanjem protiterorističnega
delovanja, spodbujanjem okoljskih in/ali zelenih aktivnosti, obnovljive energije in nove tehnologije,
naslavljanjem ženske problematike, spodbujanjem odgovornih in neodvisnih medijev, spodbujanjem
med-etničnega dialoga in naslavljanja manjšinskih vprašanj.
Rok za prijavo je 1. avgust 2013. Več informacij o razpisu najdete na naslednji povezavi.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO (za leto
2013, objavljeni po 1. juniju 2013)
Svet
Afriški rog
Pakistan
Sahel
Ostale informacije glede možnosti financiranja s strani DG ECHO najdete na naslednji povezavi.

Usposabljanja ter delovne in druge priloţnosti
Delavnice za razvoj projektnih idej - Javni razpis 2013 za
srednje in velike projekte
V okviru pomoči prijaviteljem CNVOS in REC vabita na štiri delavnice za razvoj projektnih idej,
katerih namen je pomagati organizacijam, ki že imajo osnovno projektno idejo, le-to nadgraditi, da
bo čim bolj odgovarjala tako na potrebe okolja kot tudi ciljem razpisa. Delavnice bodo potekale: 1.
julija 2013 v Škofji Loki, 2. julija 2013 v Kopru, 3. julija 2013 v Moravskih toplicah in 4. julija
2013 v Novem mestu. Več informacij o delavnicah in e-prijavnico najdete na CNVOS-ovi spletni
strani.

Enoletno usposabljanje »Z lutko okoli sveta«
Zavod Global vabi k udeležbi na enoletnem usposabljanju »Z lutko
okoli sveta«, ki je namenjeno vsem z migrantskim ozadjem (iz
področij drugega in tretjega sveta ter bivše Jugoslavije), pričenja
pa se že v juliju. Usposabljanje bo vključevalo delo z lutkami in
pripravo predstav, pa tudi ljudsko izročilo udeležencev, pravljično
terapijo, izpopolnjevanje slovenskega jezika, širjenje socialnih
mrež udeležencev ter organizacijo kulturnih prireditev. Za več informacij in prijavo pišite na
globalnalutka@gmail.com.

Prosto delovno mesto na WWF-UK
Organizacija WWF-UK je objavila razpis za delovno mesto vodje PPA (Programme
Partnership Arrangement) v okviru svojega globalnega programa, ki ga financira
DFID. Rok za prijavo je 28. junij 2013, več informacij o razpisanem delovnem
mestu pa najdete na naslednji povezavi.

Prosta delovna mesta na IDLO
IDLO (International Development Law Organization) na svoji
spletni strani objavlja vrsto prostih delovnih mest. Organizacija ima sedež v Rimu, programske
pisarne pa v Afganistanu, Keniji, Kirgizistanu, Južnem Sudanu in v Tadžikistanu. Ob tem ima IDLO
tudi stalnega opazovalca pri Združenih narodih v New York-u.

