
 

 

 

 

 
SLOGA – Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč 

Metelkova 6, SI–1000 LJUBLJANA, Slovenija 
Tel: +386 1 434 44 02      Fax: +386 1 434 44 02 

Spletna stran: http://www.sloga-platform.org 
E pošta: info@sloga-platform.org 

 

Ministrstvo za zunanje zadeve 

Prešernova cesta 25 

SI-1001 Ljubljana 

deklaracija.mzz@gov.si 

info.mzz@gov.si 

Ljubljana, 15. april 2015 

 

ZADEVA:  Prispevek Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in 

humanitarno pomoč SLOGA za javno predstavitev mnenj o osnutku Deklaracije 

o zunanji politiki Republike Slovenije 

  

V imenu Platforme nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč SLOGA 

pozdravljamo pripravljenost Drţavnega zbora Republike Slovenije (RS), Vlade RS in Ministrstva za 

zunanje zadeve RS, da tako pomembni temi, kot je oblikovanje strategije nacionalne zunanje politike, 

odpira širok prostor za izmenjavo mnenj. Hkrati ţelimo opozoriti na srečno naključje, da priprava 

deklaracije in strategije zunanje politike sovpada z globalnim procesom oblikovanja ciljev trajnostnega 

razvoja do leta 2030. 

Zakaj menimo, da je to sovpadanje pomembno izkoristiti v procesu oblikovanja deklaracije in strategije 

o zunanji politiki? Kot nacionalna platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč SLOGA 

zdruţuje specifično mreţo organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, 

globalnega učenja in humanitarne pomoči. Osnovni namen platforme je povezovanje in krepitev 

partnerstva slovenskih nevladnih organizacij, aktivnih v drţavah v razvoju in ki ozaveščajo slovensko 

ter evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva in posledičnem pomenu 

globalne solidarnosti in soodvisnosti. Spremljamo in aktivno sodelujemo pri oblikovanju, izvajanju in 

evalvaciji slovenske ter evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja s ciljem 

zagotavljanja skladnosti politik in zagovarjanja javnega interesa na več vsebinskih področjih, med 

njimi: 

● socialna uravnoteţenost in odgovornost, 

● spoštovanje človekovih pravic, 

● enake moţnosti, 

● globalno učenje, 

● solidarnost, 

● trajnostni razvoj in 

● večje vključevanje ranljivih druţbenih skupin v odločevalske procese v okviru razvojnega 

sodelovanja. 

Vsa ta vsebinska področja si zasluţijo omembo v predlogu deklaracije o zunanji politiki Republike 

Slovenije. 
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Menimo, da je potrebno v preambuli okrepiti pomen trajnostnega razvoja. V zaključnem letu pogajanj o 

ciljih trajnostnega razvoja, ko se po objavi vrste dokumentov ţe kaţejo obrisi nove globalne razvojne 

paradigme, bi se morala deklaracija o zunanji politiki ambiciozneje izreči o prispevku ali vsaj 

pozornosti Republike Slovenije do implementacije pričakovanih ukrepov za doseganje ciljev. Zato 

predlagamo dodatno besedilo k preambuli, ki se glasi: 

"upoštevajoč soodvisnost globalnih izzivov in pomen vključujočega upravljanja ter skladnega 

izvajanja razvojnih politik za okrepljeno multi- in bilateralno mednarodno razvojno sodelovanje 

za doseganje ciljev trajnostnega razvoja na globalni ravni do 2030." 

Ţelimo tudi opozoriti, da je ta dodatek pomemben zato, ker predlagan osnutek deklaracije (1. poglavje) 

zaznamuje velik manko temeljnih vrednot in načel, na katerih stoji zunanja politika Republike 

Slovenije. V primeru vrednot in načel je v besedilu namreč izpostavljen zgolj seznam pravnih aktov. 

Prav tako menimo, da bi morala Deklaracija o zunanji politiki jasno določiti načela, s katerimi se bodo 

preverjali prihodnji ukrepi. Zato predlagamo, da se v 1. poglavju osnutka doda naslednji stavek: 

"Republika Slovenija bo pri oblikovanju in izvajanju ukrepov spoštovala načela dobrega 

upravljanja, zagotavljanja skladnosti politik za razvoj, deljene odgovornosti in gospodarnega 

ravnanja." 

Še posebej poudarjamo pomen zagotavljanja skladnosti politik za razvoj. Gotovo se strinjamo z oceno, 

da lahko za skladnost politik tako na notranjepolitičnem kot tudi na zunanjepolitičnem parketu 

naredimo še veliko. Isto velja tudi na področju zagotavljanja skladnosti razvojnih politik. Kot smo ţe 

lansko leto predlagali vladi,
1
 zaradi obstoječega stanja nizke skladnosti in hierarhije politik v primeru 

nestrinjanja med različnimi resorji pogosto prevladajo politike, katerim se pripisujeta večja politična 

teţa in pomen. To je še toliko bolj vidno na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki je ţe 

tradicionalno šibkejše področje v primerjavi s kmetijskim ali gospodarskim sodelovanjem. To hkrati tudi 

pomeni, da moramo a) vzpostaviti  mehanizme,  ki  bodo  pri  sprejemanju  vseh  politik  preverjali  

medsebojno  usklajenost  in preprečevali negativne vplive politik na drţave v razvoju; b) sprejeti 

indekse razvoja, s katerimi bomo lahko merili vplive  politik na mednarodno razvojno politiko; c) 

zagotoviti usklajenost med ţe obstoječimi reţimi in sporazumi, ki urejajo mednarodne odnose, s cilji 

trajnostnega razvoja kot ključnega globalnega izziva zunanje in notranje politike Republike Slovenije. 

V 4. poglavju, ki govori o izvajanju zunanje politike in uresničevanju deklaracije, je potrebno poleg 

rednega vladnega letnega poročanja Drţavnemu zboru RS jasno določiti vsaj štiriletno evalvacijsko 

preverjanje uspešnosti in učinkovitosti izvedenih ukrepov ter drugega ravnanja vladnih institucij in 

izvajanje prilagoditvenih ukrepov. 

Za konec predlagamo še dopolnitev odstavka, ki govori o zavezi dejavnega in sistematičnega 

sodelovanja z deleţniki - aktivna zunanja politika zahteva tudi aktivno finančno podporo delovanju 

nevladnih organizacij, ki so vsaj na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja eden od ključnih 

                                                 
1
 Stališče razvojnih, humanitarnih in okoljskih NVO glede post-2015 okvira, februar 2014 
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izvajalcev tega dela slovenske zunanje politike. Takšna krepitev bo posledično tudi okrepila dejavnosti 

drţave pri izvajanju ukrepov multi- in bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

 


