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V pričujoči bazi so opisane tiste organizacije in osebe, ki so po lastnem prepričanju (informacijah iz prve roke) ali 
javno dostopnih informacijah delovale ali pa še delujejo na področju izgradnje miru. Dejavnost izgradnje miru 
se v tem primeru razume v najširšem možnem pomenu besede, zato smo v bazo vključili VSE subjekte, katerih 
dejavnost je na kakršenkoli način povezana z izgradnjo miru. Gre torej tudi za dejavnosti grajenja kapacitet, po-
vojne obnove infrastrukture in civilno-družbenih institucij, izobraževalno, raziskovalno in svetovalno dejavnost na 
področju grajenja miru in razreševanja konfliktov, kot širšega procesa ter kakršnekoli dejavnosti, katerih eden od 
ciljev je grajenje trajnega miru. K opisom smo dodali tudi Center za evropsko prihodnost, ki je VLADNA organiza-
cija, a se nam zaradi svoje ekspertize zdi primeren vir informacij. 

Omejitve omenjene raziskave so precejšnje. Predvsem je tu odsotnost akterjev v slovenskem prostoru, ki bi se z 
omenjeno problematiko aktivno ukvarjali, pa tudi splošna izobrazba o tej tematiki. Pri iskanju dosedanjih aktiv-
nosti smo se bolj opirali na obstoječo bazo organizacij Slovenske platforme za razvojno in humanitarno pomoč 
SLOGA ter priporočila in povezave ostalih organizacij in oseb. Še večji problem je predstavljala neodzivnost oz. 
nedosegljivost za komunikacijo organizacij, ki smo jih neposredno kontaktirali. Zato dopuščamo možnost, da se 
katera od organizacij, ki je v bazo nismo uvrstili, dejansko ukvarja s to problematiko, a zaradi pomanjkanja komu-
nikacije oz. neodzivnosti nismo mogli priti do želenih podatkov. 

Baza je sestavljena iz naslednjih kategorij: 

Imena organizacije ali relevantne osebe•	
Splošnega opisa organizacije/osebe •	

     Gre za splošno dejavnost organizacije, njeno organiziranost in glavne cilje.
Dejavnosti in projekti povezani z izgradnjo miru•	  

 Opis najbolj relevantnih dejavnosti, ki jih je dana organizacija/oseba izvajala ali še vedno izvaja, katerih  
 eden od ciljev je izgradnja miru.

Leto nastanka in območje delovanja •	
 Leto nastanka se nanaša le na organizacije, območje delovanja pa je mišljeno kot geografsko ciljno 
 področje delovanja organizacije/osebe.

Finančni viri•	  
 Glavni viri financiranja organizacije.

Kontakt •	
 Predvsem telefonska številka in email naslov. 

K opisom želimo pripomniti, da so bili podatki pridobljeni večinoma iz lastnih izjav organizacij in oseb preko elek-
tronske pošte ter iz njihovih internetnih strani. Pri nekaterih organizacijah/osebah smo uspeli pridobiti več podat-
kov, kot pri drugih in smo zato vključili le tiste najbolj relevantne. 

Aleš Rovšnik

01 uvod
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02
Mirovni inštitut

SPLošNI oPIS

Je neprofitni raziskovalni zavod, ki zajema široko po-
dročje humanistike in družbenih ved. Povezuje razisko-
vanje aktualnega družbenega dogajanja z izobraževal-
nim in svetovalnim delom. Njegovo delovanje obsega 
tudi mednarodne projekte in izdajanje številnih publi-
kacij iz naslednjih področij: človekove pravice in manj-
šine, kulturna politika, mediji, politika in spol. 

DEJAVNoStI IN ProJEKtI 
NA PoDročJU IzgrADNJE mIrU

Že od ustanovitve, leta 1991, je angažiran pri prepreče-
vanju konfliktov in povojni pomiritvi na mikro ravni na 
področju nekdanje Jugoslavije ter težavah beguncev v 
Sloveniji. Aktualni projekti in aktivnosti sta predvsem 
analizi genocidov v Ruandi in nekdanji Jugoslaviji. V 
povezavi s prvim poteka tudi projekt povojne pomi-
ritve, ki vključuje vzpostavitev samozaposlovalnega 
centra v Nyamirambuju. Med leti 2000 in 2007 so v 
okviru skupine REKOS potekale različne dejavnosti na 
področju reševanja konfliktov v skupnosti. Osnovni cilji 
oz. aktivnosti projekta so bili predvsem: usposabljanje 
trenerjev za reševanje konfliktov, razvijanje programa 
reševanja konfliktov, vzpostavljanje dialoga med druž-
benimi in etničnimi skupinami. Trenutno so aktivno 
vključeni v projekt povojne rekonciliacije skupine RE-
KOM na področju nekdanje Jugoslavije. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljen je bil leta 1999, sodeluje z več kot 60. orga-
nizacijami v Evropi (predvsem Balkan), Aziji, Severni in 
Južni Ameriki ter Avstraliji. 

VIrI fINANCIrANJA

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Open So-
ciety Institute, razna ministrstva RS, Evropska komisija, 
Mestna Občina Ljubljana. 

KoNtAKt

e: info @ mirovni-institut.si
t: 01/234 77 20

Zavod voluntariat

SPLošNI oPIS

NVO, ki nudi pomoč depriviligiranim družbam preko 
prostovoljcev. Preko prostovoljcev promovira svoje 
vrednote in ideje: mir, družbena pravičnost, mednaro-
dno sodelovanje, človekove pravice in solidarnost. De-
luje predvsem v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in 
organizacijami. 

DEJAVNoStI IN ProJEKtI
NA PoDročJU IzgrADNJE mIrU

Kot člani mednarodne zveze SCI deluje na področju 
Peace education ter sodeluje z delovno skupino Pea-
ce Messengers. Prostovoljci se tako v delovnih taborih 
soočajo s tematiko izgradnje miru, zagovarjanju člove-
kovih pravic ter preseganjem družbenih razlik. Primer 
tega je bil delovni tabor v Albaniji, kjer so v okviru SCI 
programa in v sodelovanju z lokalnimi Peace Messen-
gers organizirali nekajdnevne delavnice na temo mul-
tietničnosti, transformacije konflikta in promocije miru. 
Mladinska izmenjava You(th) Act for Peace je še en pri-
mer delovnega tabora (v Sloveniji), kjer so imeli pred-
vsem manj priviligirani udeleženci iz Belgije, Bolgarije, 
Slovenije in Madžarske delavnice na temo razumeva-
nja konfliktov in uspešnega reševanja le-teh.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljen je bil leta 1999, sodeluje z več kot 60 orga-
nizacijami v Evropi (predvsem Balkan), Aziji, Severni in 
Južni Ameriki ter Avstraliji. 

VIrI fINANCIrANJA

Odvisno od projekta. Nekaj od Mestne občine Ljublja-
na, nekaj na mednarodnih razpisih. 

KoNtAKt

e: info @ zavod-voluntariat.si
t: 01/239 16 23

BaZa slovenskih organiZa-
cij in oseB, ki delujejo na 
podrocju iZgradnje Miru
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inštitut Za Mediacijo 
concordia

SPLošNI oPIS

Predvsem izobraževalni zavod, ki se ukvarja tudi z raz-
iskovanjem mediacije in je namenjen predvsem stro-
kovnim delavcem s področja vzgoje, izobraževanja, 
sociale ter ostalim posameznikom. Je član Evropskega 
foruma družinskih mediatorjev ter nacionalni pred-
stavnik za Slovenijo mednarodnega združenja za me-
diacijo (World mediation forum).

DEJAVNoStI IN ProJEKtI
NA PoDročJU IzgrADNJE mIrU

Precej časa je bilo posvečenega predvsem mediaciji 
v šolstvu ter družinski mediaciji. V zadnjem času se je 
usmeril tudi v področje mediacije v lokalni skupnosti, 
vendar pa to področje še razvija. Njegova glavna aktiv-
nost je še vedno izobraževanje na področju mediacije, 
zato ne deluje zunaj meja svojih prostorov. Je zelo zain-
teresiran za sodelovanje na področju izgradnje miru.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljen je bil leta 2003, deluje le v Sloveniji.

VIrI fINANCIrANJA

Evropski socialni sklad, Ministrstvo za šolstvo in šport, 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna 
občina Ljubljana.

KoNtAKt

e: maja.kadunc @ concordia.si
t: 01/530 98 91

center Za evropsko 
prihodnost

SPLošNI oPIS

Predvsem izobraževalna ustanova, ki je bila ustano-
vljena s strani Ministrstva za zunanje zadeve. Ukvarja 
se predvsem z razvojno pomočjo in grajenjem kapa-
citet držav Zahodnega Balkana na njihovi poti k EU. 
Njegove glavne naloge so: graditi demokratične in 
funckionalne insitucije javne uprave, ki bi doprinesle k 
stabilnosti in razvoju regije; utrditi slovenski vložek pri 
razvoju regije, predvsem na področju misij in civilnega 
kriznega managementa; zagovarjanje dobrih politik na 
ekonomskem, varnostnem in razvojnem področju.

DEJAVNoStI IN ProJEKtI
NA PoDročJU IzgrADNJE mIrU

Za doseganje prej omenjenih ciljev organizira pred-
vsem predavanja, usposabljanja, delavnice in konfe-
rence na mednarodnem in regionalnem nivoju. Vsi do-
godki so organizirani na željo izobraževanca (države), v 
njih pa v glavnem, kot predavatelji sodelujejo strokov-
njaki iz slovenske javne uprave (ministrstva). V smislu 
izgradnje miru delajo predvsem na grajenju kapacitet 
in infrastrukture, ki bi zagotavljala trajno stabilnost 
regiji. Primera projektov: Educational reform in BiH: 
Intercultural challenge; The EU negotiations – tech-
niques, skills and the content. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljen je bil leta 2004 kot Center za evropsko in-
tegracijo, leta 2006 pa se je preimenoval v CEP. Od leta 
2007 je član European group of Training Consortium. 
Deluje skoraj izključno na področju bivše Jugoslavije 
ter Albanije. 

VIrI fINANCIrANJA

Financiran je s strani Vlade RS in raznih ministrstev.

KoNtAKt

e: cep@cep.si
t: 01/560 86 00

„Naša glavna aktivnost je izo-
braževanje na področju medi-
acije, zato ne delujemo zunaj 
meja svojih prostorov.“
Concordia
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sonja lokar

SPLošNI oPIS

Koordinatorka Evropske mreže za enakost spolov 
(EMAS), predsedujoča delovni skupini Pakta stabilnosti 
za JV Evropo, direktorica Gender Task Force.

DEJAVNoStI IN ProJEKtI 
NA PoDročJU IzgrADNJE mIrU

V okviru EMAS projekti grajenja mednacionalnega so-
delovanja in solidarnosti žensk iz povojnih področij bi-
vše Jugoslavije. GTF je usmerjen predvsem v spodbu-
janje žensk k politični participaciji ter sodelovanje med 
njimi, ki presega etnične, religiozne in družbene okvire 
na pokonfliktnih področjih JV Evrope. Primer pretekle-
ga projekta GTF: Southeast European Women’s Role In 
Conflict Prevention, Resolution and Post-Conflict Dia-
logue.

LEto zAčEtKA IN oBmočJE DELoVANJA

Sonja Lokar je na področju spodbujanja enakosti spo-
lov in politične participacije žensk aktivna že 20 let. 
Direktorica GTF, ki se ukvarja z vlogo žensk v grajenju 
miru, pa je od 1999.

KoNtAKt

e: Sonja.lokar @ siol.net

„Sem koordinatorka Evrop-
ske mreže za enakost spolov 
(EMAS), predsedujoča delovni 
skupini Pakta stabilnosti za JV 
Evropo in direktorica Gender 
Task Force.“
Sonja Lokar

Mitja Zagar

SPLošNI oPIS

Dr. Mitja Žagar je redni profesor na univerzah v Ljublja-
ni in na Primorskem, kjer v glavnem predava iz tematik 
o upravljanju in urejanju medetničnih odnosov in kon-
fliktov ter upravljanju različnosti. Vodi tudi raziskovalno 
enoto na Inštitutu za narodnostna vprašanja, katerega 
direktor je bil v letih 1998–2007. O tematiki medetnič-
nih odnosov in konfliktov predava tudi na univerzah v 
BiH, Italiji in na Madžarskem. Raziskovalno ga najbolj 
zanima preprečevanje in razreševanje etničnih kriz in 
konfliktov. 

DEJAVNoStI IN ProJEKtI 
NA PoDročJU IzgrADNJE mIrU

Poleg raziskovalnega dela v akademski sferi na podro-
čju razreševanja konfliktov, se je z omenjeno tematiko 
ukvarjal tudi praktično v sodelovanju z nacionalnimi 
in mednarodnimi vladnimi institucijami ter NVO. Ne-
katere dosedanje relevantne izkušnje vključujejo: član 
ekspertne skupine Sveta Evrope za manjšine, ki opra-
vlja monitoring za Pakt stabilnosti za JV Evropo (1999–
2002), sodelovanje pri projektu Legal protection and 
political participation of Indigenous peoples in Arctic 
circle (1992), organizacija konference International Col-
loquim of Ethnicity: conflict and cooperation; sodelo-
vanje pri projektu Institutionalizing Ethnic Diversity in 
Post-conflict Situations: The role of Human Rights and 
Minority protection in SE Europe (2000–2004). Opravil 
je tudi veliko svetovalnega dela pri razvoju in grajenju 
kapacitet lokalnih NVO v JV Evropi. 

LEto zAčEtKA IN oBmočJE DELoVANJA

Na področju etničnih konfliktov deluje že vse od za-
ključka študija. Veliko je (so)deloval v raznih projektih 
po svetu, vendar pa je področje njegovega največjega 
zanimanja predvsem JV Evropa oz. področje bivše Ju-
goslavije. 

KoNtAKt

e: mitja.zagar@guest.arnes.si
t: 01/200 18 70
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Pri sestavljanju baze evropskih organizacij, ki se ukvar-
jajo z izgradnjo miru, smo se opirali predvsem na člani-
ce European Peacebuilding Liaison Office (EPLO), sku-
pne evropske platforme, ki združuje vse organizacije 
zgoraj omenjenega področja. 

organizacije članice EPLo

V tej brošuri so opisane vse organizacije članice EPLO. 
Opis vsake organizacije sestoji iz naslednjih kategorij:

imena organizacije;•	
splošnega opisa organizacije – sem sodijo pred-•	
vsem cilji, misija in način delovanja organizacije;
dejavnosti organizacije – splošne dejavnosti in •	
konkretnih aktivnosti, ki jih na področju izgradnje 
miru organizacija opravlja; 
projektov organizacije – kratek opis nekaterih za-•	
nimivejših projektov, preteklih ali tekočih;
leta nastanka in območje delovanja – leto ustano-•	
vitve in geografsko področje delovanja;
finančni viri – našteti predvsem glavni viri financi-•	
ranja s poudarkom na državnih in vladnih virih;
kontakta organizacije – email naslov in telefonska •	
številka najbližje pisarne;
članica drugih mrež (če je to navedeno) – navede-•	
ne še druge mreže organizacij s področja izgradnje 
miru, v katere je vključena tudi dana organizacija. 

K opisom želimo pripomniti še naslednje: podatki so 
bili pridobljeni skoraj izključno s pomočjo internetnih 
strani danih organizacij, zato za resničnost podatkov 
ne odgovarjamo. Opisi v posameznih kategorijah se 
med organizacijami lahko razlikujejo, saj so odvisni 
predvsem od dostopnosti podatkov. Količina našte-
tih projektov nikakor ni povezana z dejansko količino 
projektov, ki jih je organizacija izvedla, ampak spet z 
dostopnostjo podatkov in spektrom dejavnosti, ki ga 
organizacija pokriva. Geografsko področje delovanja 
pomeni področje, kjer je organizacija fizično prisotna 
(s svojim osebjem), kar pa ne pomeni, da raziskovalne 
ustanove, ki fizično niso prisotne na določenem obmo-
čju, le-tega ne pokrivajo.

european network 
for civil peace 
services

SPLošNI oPIS

Mednarodna mreža NVO, ki deluje na področju nude-
nja civilne mirovne podpore (Civil peace services – CPS) 
na najnižjem in srednjemu nivoju družbe. Koncept CPS 
je lahko razumljen kot nudenje usposobljenega kadra 
(prostovoljcev ali profesionalcev) na konfliktnih obmo-
čjih. Namen je predvsem narediti odprto platformo za 
širjenje informacij in znanja za vse, ki ukvarjajo s CPS. 
Cilji: zgraditi usposobljeno in nepristransko alternati-
vo vojaškim mirovnikom, sodelovati pri oblikovanju 
evropskega razreševanja in upravljanja konfliktov in 
ustanovitvi European Civilian Peace Corps, spodbujati 
EU k sodelovanju z EPLO, spodbujati delovanje Non-vi-
olent peaceforce, kot del te mreže.

DEJAVNoSt

EN.CPS deluje predvsem preko svojih članskih organi-
zacij in ne kot organizacija sama. Sama skrbi za pretok 
informacij in redna zasedanja svojih članic. Poleg tega 
skuša oblikovati načine in principe delovanja organiza-
cij članic mreže na področju CPS.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Predvsem projekti članic mreže. EN.CPS je ena od usta-
noviteljic EPLO. O projektih, pri katerih bi bila izvajalka 
EN.CPS, pa ni zaslediti nobenih podatkov. 

VIrI fINANCIrANJA

Ni podatkov

KoNtAKt

e: contact @ en-cps.org

03 BaZa evropskih organiZa-
cij, ki delujejo na podro-
cju iZgradnje Miru
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the past in Israeli-Palestinian conflict and western Bal-
kans, Dilemmas and options in transforming war eco-
nomies, Berghof handbook of dialogue. Odporniška 
in osvobodilna gibanja: Mediating Identity Conflicts: 
Potential and Challenges of Engaging with Hamas, 
Negotiating Conflict Settlements. Lessons Learnt and 
Challenges, The Road to Peace in Ireland. Odnosi med 
državo in nevladnimi akterji: Conflict Parties' Interests 
in Mediation. Tranformacija konflikta: Systemic Con-
flict Transformation: Reflections on the Conflict and 
Peace Process in Sri Lanka. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Pod tem imenom deluje od leta 1993, od leta 1999 pa 
izdaja Berghof Handbook. Ni omejen na kakšno poseb-
no regijo, se pa sedaj veliko ukvarja z Zahodnim Balka-
nom in Bližnjim vzhodom. 

VIrI fINANCIrANJA

Financira se preko fundacije, ki je bila ustanoviteljica te 
organizacije – Berghof foundation for conflict research. 
Poleg tega še: nemški urad za zunanje zadeve, nemško 
ministrstvo za razvoj in sodelovanje EU – phare in tacis 
program, avstrijsko zunanje ministrstvo, švicarsko zu-
nanje ministrstvo, švedska in britanska agencija za ra-
zvoj in sodelovanje (SIDA in DFID) ter druge fundacije.

KoNtAKt

e: m.fischer @ berghof-conflictresearch.org
t: +49 (0)30 844 15 40

Berghof conflict 
research

SPLošNI oPIS

Nemška raziskovalna institucija, ki se ukvarja predvsem 
z raziskovanjem in consultingom. Predstavlja vezni 
člen med raziskovanjem konflikta in razvojem mirovne 
politike. Cilji: analizirati vzroke in dinamiko etnopoli-
tičnih konfliktov; na podlagi analiz svetovati vpletenim 
stranem in iskati mirne poti za razrešitev razlik, aplicira-
ti »participatory action« metodologijo v sodelovanju s 
svojimi partnerji; Conflict transformation – kot prehod 
nasprotnih strani iz nasilja k miru in obratno; Participa-
tory action research: vključuje sprte strani v oblikova-
nje same raziskave.

DEJAVNoSt

Izdaja Berghof Handbook of conflict transformation, ki 
je nekakšna online platforma za vse, ki se ukvarjajo z 
eskalacijo konflikta in transformacijo. Deluje predvsem 
v povojnih regijah, svetujejo gibanjem, ki izbirajo ne-
nasilne oblike delovanja, je vezni člen med državo in 
nevladnimi akterji.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Berghof handbook, kontinuirani projekt od 1999: kri-
tična diskusija o transformaciji konflikta med akademi-
ki in izvajalci; premostitev razlike med teorijo in prakso 
na področju transformacije konflikta; čim širši geograf-
ski in multidisciplinarni razpon; v več jezikih. Druge 
publikacije: Berghof reports, Policy briefs, Transition 
series. Izgradnja miru v povojnih regijah: Dealing with 

„Smo nemška raziskovalna 
institucija in se ukvarjamo 
predvsem z raziskovanjem 
in consultingom. Delujemo 
predvsem v povojnih regijah, 
svetujemo gibanjem, ki izbira-
jo nenasilne oblike delovanja, 
smo vezni člen med državo in 
nevladnimi akterji.“
Berghof Conflict Research
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conciliation 
resources

SPLošNI oPIS

Britanska nevladna dobrodelna organizacija, ki se 
ukvarja predvsem z ohranjanjem miru in transformaci-
jo konflikta v regijah, ki so bile prizadete od vojne. Cilji: 
delovati na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem 
nivoju pri reševanju ekonomskih, socialnih in politič-
nih problemov, povezanih s konfliktom; pomagati pri 
vzpostavitvi inkluzivnega dialoga med sprtimi stranmi 
na mikro ravni; lobirati za promocijo miru pri vladnih 
strukturah; na podlagi izkušenj po svetu izboljšati do-
sedanje prakse izgradnje miru; boriti se proti stereoti-
pom in dvigovati zavest o človekovih pravicah, miru in 
konfliktih znotraj razdeljenih družb.

DEJAVNoSt

Deluje predvsem na mikro ravni na prizadetih obmo-
čjih v sodelovanju z lokalnimi civilno-družbenimi orga-
nizacijami, ki jim pomaga vzpostaviti pogoje za dialog 
med sprtima stranema in promovirati mir. Poleg tega 
redno izdaja osrednjo publikacijo Accord, katere na-
men je analizirati in dokumentirati pretekle izkušnje iz 
različnih peacmaking iniciativ. Ukvarja se tudi s sveto-
vanjem različnim subjektom na področju razreševanja 
oboroženih konfliktov ter izobraževanjem lokalnih or-
ganizacij na področju človekovih pravic, izgradnje miru 
in efektivnega upravljanja različnosti. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Izdajanje Accorda kot kontinuirani projekt. Projekti 
na prizadetih območjih vključujejo: podpora in sode-
lovanje med vojsko in civilno družbo v zahodni Afri-
ki, povojno razreševanje lokalnih konfliktov v severni 
Ugandi, vzpostavljanje dialoga med mladimi iz Južne 
Osetije, Rusije in Gruzije, odkrivanje novih načinov 

sodelovanja med sprtimi stranmi v regijah Jammu in 
Kashmir, promoviranje mirovnega sporazuma med in-
donezijsko vlado in gibanjem Free Aceh, promoviranje 
demokratičnega sistema in vladavine prava znotraj 
etnične pluralnosti na Fidjiju. Poleg naštetega še stalen 
vpliv na vlado in vladne strukture v VB, da se bolj aktiv-
no vključi v procese izgradnje miru po svetu.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Deluje od leta 1994, predvsem na kriznih odmočjih ši-
rom po svetu: Ruanda, Ukraina, Rusija, Somalija, Gam-
bija, Liberija, Šri Lanka, Zahodni Balkan, Angola, Nepal, 
Filipini, Kolumbija, Kavkaz, Fiji, Sierra Leone, Gvineja, 
Sudan, DR Kongo, Indija itd. Doma (VB) predvsem v 
obliki izobraževanja, ozaveščanja javnosti in vplivanja 
na vlado.

VIrI fINANCIrANJA

Državni/vladni viri: Evropska komisija, zunanja mini-
strstva Avstrije, Nizozemske, Norveške, Švice, nemški 
urad za zunanje zadeve, OVSE, britanski urad za razvoj 
in sodelovanje, švedska agencija za mednarodno so-
delovanje in razvoj, švicarska agencija za sodelovanje 
in razvoj, belgijska vlada. Nedržavni viri: razne funda-
cije (Fordova, Berghof, Rowntree...) Charity aid. 

KoNtAKt

e: acarl @ c-r.org
e: cr @ c-r.org
t: +44 (0)20 73 59 77 28 

čLANICA DrUgIh mrEž

Mediation Support network, Alliance for Peacebuil-
ding, BOND

„Smo Britanska nevladna do-
brodelna organizacija. Ukvar-
jamo se predvsem z ohranja-
njem miru in transformacijo 
konflikta v regijah, ki so bile 
prizadete od vojne.“
Conciliation Resources
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crisis ManageMent 
initiative

SPLošNI oPIS

Finska NVO, ustanovljena s strani Marttija Ahtisaarija, ki 
deluje predvsem na področju razreševanja konfliktov 
in izgradnje miru. Izrazito praktično naravnana: išče 
praktične rešitve in inovativne strategije za razreševanje 
konfliktov. Cilji: promovirati trajnostni mir; iskati rešitve 
za dialog med sprtimi stranmi; v mednarodni skupno-
sti razvijati znanje o prevenciji, razreševanju in transfor-
maciji konfliktov; uporabljati rešitve, ki vključujejo mir, 
varnost, sodelovanje, razvoj in pravičnost hkrati. 

DEJAVNoSt

Svojo dejavnost delijo na 4 tematske sklope: predvide-
vanje in napovedovanje prihodnjih morebitnih konflik-
tov in razvoj orodij za njihovo preprečevanje; mediacija 
za mir med sprtimi stranmi; povojni razvoj in obnova 
države (state-building); razvoj efektivnih orodij za raz-
reševanje kriz. Poleg tega imajo t.i. Enoto Marttija Ahti-
saarija za hitro odzivanje (MARRF), katere glavni namen 
je hitro posredovanje v konfliktih. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Projekti so razrvščeni po tematskih sklopih dejavnosti: 
FORESEC – trenutni projekt na evropski ravni, ki želi 
raziskati morebitne izzive evropski varnosti in razviti 
orodja za odzivanje. Projekt Black Sea Peacebuilding 
network – razvoj in sodelovanje na področju izgradnje 
miru med NVO iz Moldavije, Armenije, Gruzije, Gruzi-
je in Azerbajdzana. African Union Mediation support 
Capacity project – v sodelovanju z Afriško Unijo razviti 
in poglobiti znanje in vire s področja mediacije. Gover-
nance out of a box – orodje, ki pomaga pri hitri pokon-
fliktni obnovi infrastrukture države in njenih funkcij.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljena je bila leta 2000. Ni omejena na posebno 
regijo, vendar je do sedaj največ delovala v Gambiji, DR 
Kongo, Zahodnem Balknu, Kavkaz, Bližnjem vzhodu, ...

VIrI fINANCIrANJA

Več kot 60 % s strani Evropske komisije in evropskih 
vlad (ni navedeno katerih). Ostalo prihaja iz bolj ali 
manj privatnih fundacij (ni navedeno katerih). 

KoNtAKt

e: cmi.helsinki@cmi.fi (Helsinki) 
e: cmi.brussels@cmi.fi (Bruselj)
t: +358 94 24 28 10 (Helsinki), +32 22 39 21 15 (Bruselj)

institute for 
research and 
education on
negotiation essec – 
irene

SPLošNI oPIS

Francoski raziskovalni inštitut, ki se ukvarja predvsem z 
raziskovanjem in poučevanjem tehnik pogajanj. Je del 
ESSEC visokošolske institucije in združuje razne akade-
mike in praktike s področja pogajalskih veščin, media-
cije, razreševanja konfliktov itd. Njegov cilj je predvsem 
zapolniti praznino med teorijo in prakso na področju 
tehnike pogajanj. Raziskovalni cilji/tematike so: soci-
alni dialog, upravljanje kriz in konfliktov ter mediacija, 
evropska in druga javna pogajanja, medkulturna in di-
plomatska pogajanja, sklepanje pogodb in partnerstev. 

DEJAVNoSt

Predvsem raziskovanje in izobraževanje ter razširjanje 
znanja. Raziskovanje s pomočjo študij primerov na prej 
omenjenih tematikah ter organiziranje konferenc in sim-
pozijev. Poleg rednih izobraževalnih programov v sklopu 
ESSEC izvaja še usposabljanja za managerje, izobraževal-
ne seminarje na temo pogajanj za UN, WHO, FAO. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Razne publikacije na temo pogajalskih tehnik npr.: To-
wards a Dialogue between Conflict Theories and Prac-
tices across Paradigms and Cultures. Konference npr.: 
Medkulturna mediacija l. 2000. Zanimivi so izobraževal-
ni projekti v DR Kongo in Burundiju – The Burundi Lea-
dership Training Program ter Initiative for Collaborative 
Leadership and State Cohesion in DR Congo kot delav-
nice za dialog in obnovo zaupanja znotraj obeh držav. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Sama visokošolska institucija ESSEC obstaja že več kot 
100 let, glede ustanovitve IRENE pa ni podatkov. Podro-
čje raziskovanja je ves svet, prav tako projekti v obliki 
delavnic, redno izobraževanje pa predvsem po Evropi.

VIrI fINANCIrANJA 

ni navedeno 

KoNtAKt

e: irene @ essec.fr
t: +33 (0)1 34 43 31 32
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european centre for 
conflict prevention

SPLošNI oPIS

Nizozemska nevladna organizacija, ki promovira efek-
tivno preprečevanje konflikta in aktivnosti s področja 
izgradnje miru. Sedaj je ECCP v bistvu sekretariat glo-
balne mreže GPPAC, tako, da je ECCP nekakšen koor-
dinator in usklajevalec programov. GPPAC je globalna 
mreža nevladnih organizacij, ki se ukvarja s civilnim 
preprečevanjem oboroženega konflikta in izgradnjo 
miru. GPPAC je razdeljen na 5 programskih skupin, 
ki so v domeni teamov posameznih organizacij, le-te 
pa koordinira ECCP. Usmeritev svoje dejavnosti črpa s 
strani lokalnih organizacij, katerih potrebe in opaža-
nja potem prenaša na mednarodno raven. Prizadeva 
si predvsem za: čimboljšo izrabo mirovnih načinov za 
preprečevanje konflikta; čimvečjo udeleženost lokalnih 
virov pri prevenciji konflikta; različnost/inkluzivnost/
enakost vseh sodelujočih v potencialnem konfliktu; 
multilateralnost; trajnost miru; dialog kot glavna me-
toda doseganja miru; transparentnost delovanja orga-
nizacije; stalno učenje organizacije. GPPAC je razdeljen 
na 15 regionalnih skupin (sekretariatov), katerih nalo-
ge vodi mednarodna vodstvena skupina (International 
steering group). 

DEJAVNoSt

Večina (oz. skoraj vse) dejavnosti ECCP je namenjena 
vodenju in koordiniranju mreže GPPAC. GPPAC ima 5 
programskih področij: dvigovanje zavesti o konfliktih 
in preprečevanju le-teh; zagovorništvo in dialog med 
lokalnimi in nadnacionalnimi organizacijami; grajenje 
mreže na lokalni, nacionalni in nadnacionalni ravni, ki bi 
pomagala pri preprečevanju konfliktov; ustvarjanje in 
razširjanje znanja o konfliktih; razviti znanje za zgodnje 
odkrivanje in zgodnje preprečevanje konfliktov. Pred 
prevzemom vloge sekretariata GPPAC pa je ECCP delo-
val tudi kot samostojna organizacija s svojimi projekti.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Pred prevzemom vloge sekretariata GPPAC: Searching 
for peace – raziskovalni projekt, ki je imel za namen 
raziskati in analizirati vse dotedanje izkušnje različnih 
NVO po celem svetu s preprečevanjem konfliktov. Vse 
to je bilo dokumentirano glede na regije in konflikte. 
The power of Media – raziskovalni projekt, ki je rezulti-
ral v izdaji priročnika za mediatorje o vlogi in odnosu z 
mediji pri preprečevanju konfliktov. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

ECCP je bil ustanovljen pred letom 2000, medtem ko 
GPPAC deluje od 2003 dalje, kot odgovor na priporoči-
lo Kofija Anana, da se ustanovi globalna mreža NVOjev, 
ki se ukvarja s prevencijo konfliktov. ECCP je bil takrat 
eden od predlagateljev ustanovitve GPPACa. ECCP je 
stacioniran na Nizozemskem kot sekretariat, GPPAC pa 
s pomočjo mreže deluje po vsem svetu. 

VIrI fINANCIrANJA

Državni/vladni viri: avstrijska agencij za razvoj, zunanja 
ministrstva Kanade, Finske, Nemčije, Nizozemske, Šved-
ske, Francije, Danske, Norveške, švedska agencija za ra-
zvoj SIDA, švicarski urad za zunanje zadeve EDA, novo-
zelandski urad za razvoj NZAID, britanski in irski urad 
za razvoj in sodelovanje (FDID), Avtonomna skupnost 
Baskov v Španiji. Nedržavni viri: razne fundacije (COR-
DAID, Fordova, IDRC, Oxfam, World vision, UNDP, ...)

KoNtAKt

e: info @ conflict-prevention.net, 
e: c.crockett@conflict-prevention.net
t: +31 (0)703 11 09 70 

čLANICA DrUgIh mrEž

GPPAC

„Usmeritev svoje dejavnosti 
črpamo s strani lokalnih or-
ganizacij, katerih potrebe in 
opažanja potem prenašamo na 
mednarodno raven.“
European Centre for Conflict Prevention
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fride (fundación 
para las relaciones 
internacionales y el 
diálogo exterior)

SPLošNI oPIS

Španski think-tank (raziskovalna institucija), ki se 
ukvarja z raziskovanjem mednarodne vloge EU na na-
slednjih področjih: razvojno sodelovanje, varnost in 
konflikti, Evropa in mednarodni sistem, demokracija in 
človekove pravice. 

DEJAVNoSt

Ukvarja se predvsem z raziskovanjem prej omenjenih 
tematik in posledično izdajanje raznih publikacij. In-
tenzivno sodeluje tudi z mediji kot opinion-makerji. 
Zanimajo jih predvsem aktualna politična vprašanja – 
veliko delajo na hitri odzivnosti na pereče teme. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Razen analiziranja in raziskovanja ni zaslediti nekih 
konkretnih projektov na področju peacebuildinga. 
Trenutni večji projekt, ki bi lahko spadal v to kategori-
jo je The gap between narratives and practices. Dar-
fur: Responses from the arab world, ki analizira vlogo 
arabskega sveta pri reševanju konflikta v Darfurju. Vča-
sih organizirajo tudi okrogle mize in srečanja na dolo-
čeno temo.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ni zaslediti podatkov o ustanovitvi, zagotovo pa de-
lujejo od leta 2000. Stacionirani v Španiji, raziskovalna 
zasedba pa je mednarodna.

VIrI fINANCIrANJA

ni podatkov

KoNtAKt

s: www.fride.org/contact
t: +34 91 244 47 40

katu – civil society 
and conflict preven-
tion network

SPLošNI oPIS

Mreža oz. platforma različnih finskih NVO, ki se ukvar-
jajo z preprečevanjem razvoja konfliktov. Cilji: zbirati 
in posredovati informacije in znanje o preprečevanju 
razvoja konfliktov in upravljanju kriz; organizirati uspo-
sabljanja in izobraževanja o teh področjih; svetovati 
subjektom v družbi in politiki pri aktivnostih za prepre-
čevanje konfliktov; izvajati konkretne projekte za pre-
prečevanje razvoja konfliktov. 

DEJAVNoSt

Odprti forum za vse organizacije in posameznike, ki se 
želijo pridružiti brez formalnih pravil. Skrbijo predvsem 
za pretok informacij, organizirajo seminarje in izobra-
ževanja na temo preprečevanja konfliktov. Poleg tega 
izdajajo e-novice o napredku in novostih na tem po-
dročju ter obširnejša poročila (KATU series on Conflict 
prevention), kjer so vključene razne raziskave in repor-
taže iz terenov. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Poleg prej omenjenih kontinuiranih projektov, še semi-
narji o človekovi varnosti v sodelovanju z Human secu-
rity study group; kot pristopnica kampanje Za nadzor 
orožja – številni seminarji na to temo; projekt človeko-
ve varnosti in preprečevanja konfliktov v Vzhodnem 
Timorju, začet 2006, še nezaključen.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Delujejo od leta 1997, predvsem kot mreža finskih 
NVO, en projekt v Vzhodnem Timorju. Sodelujejo z več 
kot 30. finskimi NVO (Amnesty International Finska, 
UNICEF, razni zavodi in inštituti, ...) ter nekaj mednaro-
dnimi akterji (EPLO, Berghof, IANSA, Non-violent Pea-
ceforce, ...).

VIrI fINANCIrANJA 

ni podatkov

KoNtAKt

e: info @ katunet.fi 
t: +358 (0)92 31 50 55 05 51 

čLANICA DrUgIh mrEž

GPPAC, ECCP, IANSA
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glencree centre 
for peace and 
reconciliation

SPLošNI oPIS

Irska nevladna organizacija, ki deluje na področju iz-
gradnje miru in sprave in je bila ustanovljena kot odgo-
vor na desetletja trajajoč konflikt na Severnem Irskem. 
Delujejo predvsem na mikro ravni skupnosti in posa-
meznikov, njihovi glavni cilji so: zagotoviti storitve in 
prostore, ki bi pomagali pri grajenju miru in sprave 
med irskimi, britanskimi ter drugimi skupnostmi; po-
nujati programe, ki pomagajo pri razreševanju konflik-
tov v demokratičnih sistemih; razvijati razumevanje 
kompleksnih odnosov znotraj pluralne irske družbe; 
razvijati nove odnose, ki bi doprinesli h graditvi miru in 
zaupanja med otokoma (VB in Irska). 

DEJAVNoSt

Glencree deluje predvsem kot nekakšen izobraževalni 
center. Gre predvsem za zagotavljanje infrastrukture, 
kot tudi ekspertize za grajenje miru in sprave. Večino-
ma svoje stranke (npr. sprte strani) povabijo v center, ki 
deluje kot »varno zavetje« in tam izvajajo razne progra-
me: poletne šole, študije konfliktov, razstave, ženske 
delavnice, programe za preživele v konfliktu itd. Nače-
loma se dejavnost deli v 4 tematike: dialog, izobraževa-
nje, mreženje, mednarodna aktivnost.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Projekti po tematskih sklopih: izobraževanje: Creative 
Approaches for Addressing Conflict – An Introducti-
on - tečaj kreativnega pristopa k konfliktom; Glencree 

women program – delavnice za ženske o njihovi vlogi 
v skupnosti, ki je v konfliktu, Principled Negotiation 
Skills – tečaj tehnike pogajanj; dialog: Sustainable pe-
ace projekt – projekt znotraj in med VB, Irsko in Juž-
no Afriko, ki vključuje spodbujanje dialoga med sku-
pnostmi, vzpostavljanje odnosa med žrtvami konflikta, 
razvijanje nekonfliktnega vodenja skupnosti; politični 
dialog: Political Dialogue and Training Programme – 
vključevanje strank in politikov v programe izobraže-
vanja o razrešitvi konfliktov; mednarodna aktivnost in 
mreženje: poletne šole za skupine in skupnosti iz Haiti-
ja, Afganistana, Palestine itd. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljen je bil leta 1974, kot odgovor na konflikt na 
severnem Irskem. Trenutno dela bolj na področju obeh 
otokov (VB in Irska), vendar si želi razširiti dejavnost 
(oz. vključiti v svoje programe) več skupnosti iz drugih 
konfliktnih območij (Haiti, Afganistan, ...).

VIrI fINANCIrANJA

Državni/vladni viri: EU program PEACE II, irski urad za 
zunanje zadeve, Mednarodni sklad za Irsko, Irish Aid, 
Urad predsednika irske vlade, FAS, ambasade Austra-
lia, Austria, Canada, Finland, Germany, Great Britain, 
India, Israel, Netherlands, Pakistan, General Delegation 
of Palestine, South Africa, Switzerland, United States of 
America. Privatne fundacije: ni navedneno

KoNtAKt

e: david.bloomfield @ glencree.ie, info @ glencree.ie
t: +353 (0)12 82 97 11

„Smo irska nevladna organi-
zacija. Delujemo na področju 
izgradnje miru in sprave, na 
mikro ravni skupnosti in po-
sameznikov. Ustanovitev or-
ganizacije je bila odgovor na 
desetletja trajajoč konflikt na 
Severnem Irskem.“
Glencree Centre
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international alert

SPLošNI oPIS

Mednarodna neodvisna NVO z dolgo zgodovino ukvar-
janja z izgradnjo miru, ki deluje tako na mednarodni 
(EU, ZN), kot na mikro ravni (lokalno na prizadetih ob-
močjih). Trajnostni mir je glavni cilj, ki ga je treba doseči 
z delovanjem na več področjih: družbeni in ekonomski 
razvoj, transparentno in odgovorno upravljanje drža-
ve, varnost vseh državljanov, nepristranska pravičnosti 
in sprava za vse. Glavni principi dela so: ljudje vključe-
ni v konflikt so na prvem mestu, človekove pravice in 
humanitarno pravo, nepristranskost, odgovornost do 
vseh, humanitarnost in pomoč potrebnim, spoštova-
nje kulturnih razlik, neodvisnost, zaupnost. 

DEJAVNoSt

Tematska področja, ki jih pokriva: učinkovitost med-
narodne humanitarne pomoči, klimatske spremembe, 
enakost spolov, razvoj lokalne ekonomije, varnost in 
preprodaja orožja. To dosega z naslednjimi metodami: 
spodbujanje dialoga med (sprtimi) stranmi, raziskovanje 
– iskanje novih strategij in možnosti za uvedbo le-teh; 
zastopništvo/zagovorništvo – tistih, ki ponavadi nimajo 
možnosti dostopa do določenih institucij/organizacij/
sfer družbe; usposabljanje – razvoj kapacitet in usposa-
bljanje akterjev, ki so vključeni v proces izgradnje miru. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Primeri konkretnih projektov na prizadetih območjih: 
Centralna Afrika: Fostering Social and economic rein-
tegrtion and reconciliation – projekt v Ruandi, ki želi 
ponovno razviti lokalno mikro ekonomijo in zaupanje 
v nekoč sprti družbi; Zahodna Afrika: Liberia Media 
Project – poskus razvoja medijev kor sredstva komu-

nikacije in artikulacije v bolj odmaknjenih predelih 
države; Kolumbija: Conflict Sensitive Business Prac-
tice – spodbujanje lesne in rudarske industrije k bolj 
ekološkim metodam; Kavkaz: Georgian and Abhaz 
civil society dialogue – spodbujanje dialoga med ci-
vilno družbenimi iniciativami iz obeh držav in grajenja 
zaupanja. Poleg omenjenih projektov IA veliko dela 
z EU, ZN, World bank in drugimi akterji na področju 
spremembe politik, učinkovitega razdeljevanja pomo-
či. Veliko raziskav so naredili na področju klimatskih 
sprememb, kot vzrokov za konflikte (Climate change, 
conflict and fragility: understanding the linkages, sha-
ping effective responses). Z raznimi javnimi debatami 
in drugimi projekti spodbuja sprejetje zakonodaje o 
nadzoru nad lahkim orožjem. Poleg vsega ponuja še 
številne izobraževalne programe in usposabljanja na 
področju izgradnje miru.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Deluje od leta 1984. Geografsko gledano so regional-
ni projekti v Centralni Afriki, Kolumbiji, Zahodni Afriki, 
Kavkazu, Centralni Aziji, Nepalu, Filipinih in Šri Lanki. 
Ostali projekti so na mednarodni ravni. 

VIrI fINANCIrANJA

Glavni donatorji: Irish Aid, nizozemsko zunanje mini-
strstvo, Švedska agencija za razvoj in sodelovanje SIDA, 
Švicarska agencija za razvoj in sodelovanje SDC, Enota 
za sodelovanje in razvoj VB (DFID). Poleg tega še razne 
fundacije: Fordova, Eurasia fundation, IDRC, Comic Reli-
ef, Westminster foundation for Democracy. Manjši dele-
ži prihajajo s strani ambasad raznih vlad, UNICEFa, itd. 

KoNtAKt

e: communications @ international-alert.org
t: +44 (0)20 76 27 68 00

„Smo mednarodna neodvisna 
NVO z dolgo zgodovino ukvar-
janja z izgradnjo miru. Deluje-
mo tako na mednarodni kot na 
mikro ravni, kjer je naš glavni 
cilj trajnostni mir, ki ga je tre-
ba doseči z delovanjem na več 
področjih.“
International Alert
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international crisis 
group

SPLošNI oPIS

Velika mednarodna raziskovalno-svetovalna NVO, ki de-
luje predvsem na področju napovedovanja, raziskovanja 
in analize konfliktov na konfliktnih območjih ter sveto-
vanja glavnim mednarodnim akterjem za njihovo razre-
šitev. Ima razširjeno mrežo raziskovalcev in svetovalecev 
po celem svetu, ki poročajo neposredno iz konfliktnih 
območij. Njihov glavni cilj je biti vodilni svetovni napove-
dovalec, analitik in poročevalec iz konfliktnih področij.

DEJAVNoSt

Dejavnost lahko delimo na naslednja področja: napo-
vedovanje razvoja potencialnih konfliktov, strokovno 
svetovanje pri mirovnih pogajanjih, podajanje stro-
kovnih analiz strategij in politik mirovnega procesa ter 
svetovanje za izboljšave, podajati informacije težko 
dostopne informacije iz konfliktnih področij, razvijati 
strateško mišljenje glede najbolj zapletenih svetovnih 
konfliktov, spodbujati mednarodni mir in red, osnovan 
na mednarodnem pravu. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Raziskave, poročanja, analize in svetovanja na vseh sve-
tovnih konfliktnih območjih. V Evropi npr.: spremljanje 
implementacije daytonskega sporazuma v BIH; razvoj 
Kosova, kot novonastale države ter vloge misije EULEX; 
analiza evropske sposobnosti odzivanja na krize ipd. 
Vsak mesec izdajajo CrisisWatch, ki je detaljna aktual-
na publikacija o razvoju in napredku v vseh aktualnih 
kriznih območjih. Večino analiz, poročil, raziskav tudi 
izdajo v obliki publikacij.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljena je bila leta 1995, deluje po vsem svetu oz. 
vseh kriznih žariščih (trenutno pokriva 60 po vsem svetu).

VIrI fINANCIrANJA

Viri (teh je res veliko): približno 51 % so državni/vladni 
viri, 26 % razne fundacije in institucije, 22,5 % pa ostali 
viri (posamezniki, skupine, ...). Med vladnimi/državni-
mi viri najdemo: zunanja ministrstva Belgije, Češke, Ni-
zozemske, Danske, Finske, Francije, Luxemburga, Šved-
ske, Norveške, Turčije, Združenih arabskih emiratov in 
Švice. Poleg tega še agencije za razvoj in sodelovanje 
in Mednarodne fundacije

KoNtAKt
  
t: +322 502 90 38

international centre 
for transitional 
justice

SPLošNI oPIS

Mednarodna raziskovalno-svetovalna institucija, ki se 
ukvarja predvsem s tematiko tranzicijskega prava oz. 
pravice. Gre za delovanje na področjih, ki so preživela 
nasilne konflikte, množična kršenja človekovih pravic, 
diktatorske režime. V obdobju ponovnega grajenja dr-
žavne infrastrukture je zato ključnega pomena vzposta-
viti mehanizme, ki bi pravično obsodili dejanja iz prete-
klosti, kar bi doprineslo k spravi med sprtimi stranmi. 

DEJAVNoSt

Predvsem gre za raziskovanje preteklih dejanj (npr. kr-
šitev človekovih pravic, genocid), analizo, svetovanje 
vladam, organizacijam in institucijam glede potrebnih 
politik ter zastopanje žrtev teh dejanj. Ob tem se aktivno 
vključuje tudi v samoizobraževanje in raziskovanje tran-
zicijskega prava oz. pravice in izdaja številne publikacije. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

MMM Program – razvoj potenciala javnih memorialov, 
spomenikov kot načina pokonfliktne sprave; stalno so-
delovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem ICC v 
Haagu, predvsem pri pripravi sojenj večjim kršiteljem 
človekovih pravic; sodelovanje pri pokonfliktnih repa-
racijah in izdaja publikacije The Handbook of Repara-
tions. Izobraževalni programi na temo tranzicijskega 
prava oz. pravice: Transitional justice fellowship pro-
gram, Human rights and democratization process, ...

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Deluje od leta 2000, do sedaj pa je bil aktiven na nasle-
dnjih pokonfliktnih področjih: Afrika (Maroko, Alžirija, 
Kongo, Rwanda, Uganda, JAR, Zambija, Zimbabwe), 
Azija (Kavkaz, Turčija, Irak, Afganistan, Burma, Indone-
zija), Evropa (BIH, Srbija, Španija), J. in S. Amerika. 

VIrI fINANCIrANJA

Vladni/državni viri: zunanja ministrstva Finske, Danske, 
Norveške, Nizozemske, Španije, Švedske, Švice, Luxem-
burga; Švedska razvojna agencija SIDA, Japonska Agen-
cija za razvoj in drugi. Mednarodni viri: OVSE, UNDP, UN 
democracy fund ter razne fundacije in institucije. 

KoNtAKt

e: brussel@ictj.org
t: +322 227 61 40
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interpeace

SPLošNI oPIS

Mednarodna NVO s področja izgradnje miru, ki je nasta-
la kot podaljšek programa ZN War Torn societies. Deluje 
predvsem na lokalni mikro ravni, kjer želi vzpostavljati 
dialog in zaupanje med sprtimi enotami družbe. Želi 
razvijati kapacitete prizadetih družb, da bi same premo-
stile razlike in razhajanja, ki so privedla do konflikta ter 
razvile zaupanje, ki bi bil temelj za trajen mir. Principi 
dela oz. vrednote: mir mora priti s strani sprtih akter-
jev in mora biti rezultat njihovega dialoga; inkluzivnost 
vseh akterjev konflikta v proces razreševanja; ključ traj-
nega miru je zaupanje, ki je rezultat dolgotrajnega gra-
jenja odnosov; izgradnja miru je dolgotrajen proces, ki 
ga je treba ves čas dograjevati; celovit in trajnosten pri-
stop k izgradnji miru. Kot zanimivost: tudi Slovenija je v 
njihovem Svetovalnem organu (advisory council).

DEJAVNoSt

Deluje kot koordinator aktivnosti s področja izgradnje 
miru na lokalni ravni, kjer vedno izbere lokalnega par-
tnerja, preko katerega izvaja program. Programi oz. pro-
jekti so večinoma namenjeni obnavljanju in grajenju za-
upanja med lokalnimi skupnostmi in se po aktivnostih 
med seboj razlikujejo. Gre predvsem za vzpostavljanje 
dialoga in soočanja z razlikami in razhajanji ter spravo. 
V ta namen ponavadi organizira razne delavnice, do-
godke, izobraževanja, debate, pogajanja itd. Ponavadi 
deluje po naročilu neke institucije (vlade, države, med-
narodne skupnosti) v sodelovanju z ZN ali samostojno.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Projekti so odvisni od lokacije/kriznega območja. Npr.: 
Ruanda: ponovno grajenje zaupanja in dialoga – 
ustvarjanje debatnih forumov na nacionalni, regijski in 
občinski ravni; Ciper: projekt Cyprus 2015, ki ima za na-
logo preseganje delitve družbe in ustvarjanje skupnih 
iniciativ v vseh sferah družbe. Poleg projektov na kriznih 
žariščih še obči projekti: Constitution Building process 
– razdelati načine in strategije, kot orodje za razvijanje 
ustave in ustavnosti v novonastalih ali pokonfliktnih 
državah; Youth Gangs: stalno socialno delo na lokalni 
ravni z mladinskimi tolpami v Srednji Ameriki. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Uradno ustanovljena leta 2000, kot naslednik progra-
ma ZN War torn societies. Trenutno je najbolj aktivna v: 
Burundiju, Ruandi, Palestini, Cipru, Gvatemali, Gvineji 
Bissau, Israelu, Liberiji, Somaliji, Vzhodnemu Timorju in 
Srednji Ameriki.

VIrI fINANCIrANJA

Okoli 97% virov pridobijo s strani vladnih/državnih ali 
medvladnih virov. Med vladnimi/državnimi viri so: 
Avstralija, Belgija, Kanada, Danska, Evropska komisija, 
Finska, Francija, Irska, Japonska, Nizozemska, Norve-
ška, Portugalska, Švedska, Švica, VB in ZDA. Viri iz pro-
gramov ZN: UNDP, UNDEF, UNICEF, UN Peacebuilding 
fund. 

KoNtAKt

t: +41 (0)22 917 85 93 (urad v Švici)

„Delujemo predvsem na lo-
kalni mikro ravni, kjer želimo 
vzpostavljati dialog in zaupanje 
med sprtimi enotami družbe. 
Želimo razvijati kapacitete pri-
zadetih družb, da bi same pre-
mostile razlike in razhajanja, ki 
so privedla do konflikta ter raz-
vile zaupanje, ki bi bil temelj za 
trajen mir.“
Interpeace
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life and peace 
institute

SPLošNI oPIS

Švedski raziskovalno-svetovalni center, ki raziskuje in 
se udejstvuje na področju transformacije konflikta ter 
vlogi religije pri vzpostavitvi miru. Ustanovljen je bil 
s strani švedskega Krščanskega sveta, zato sedaj veli-
ko dela z raznimi lokalnimi cerkvenimi ustanovami in 
mednarodnimi ekumenskimi organizacijami. Transfor-
macijo konflikta vidi kot boljšo alternativo klasičnemu 
razreševanju konfliktov, saj naj bi vsak konflikt lahko 
prinesel spremembo na bolje. Dela predvsem na kon-
fliktnih območjih in izključno z lokalnimi partnerji, ni-
koli sam. 

DEJAVNoSt

V grobem se ukvarja z: raziskovanjem konflikta in mo-
žnih načinih njegove transformacije ter samo transfor-
macijo konflikta. Raziskave so vedno podlaga za delo-
vanje, pri delovanju pa se opira na lokalne partnerske 
organizacije. Lokalnim organizacijam, poleg raziskav, 
ki jih opravi, praviloma ponudi strokovno in tehnično 
podporo, zagovorništvo na višjih ravneh, mreženje in 
finančno podporo. Raziskave pa pokrivajo predvsem 
naslednjo tematiko: vloga religije v konfliktu in miru, 
človekove pravice in ekonomska pravičnost, nenasilna 
transformacija konflikta. 

„Smo švedski raziskovalno-
svetovalni center. Raziskujemo 
in se udejstvujemo na podro-
čju transformacije konflikta ter 
vlogi religije pri vzpostavitvi 
miru. Transformacijo konflikta 
vidimo kot boljšo alternativo 
klasičnemu razreševanju kon-
fliktov, saj vsak konflikt lahko 
prinese spremembo na bolje.“
Life and Peace Institute 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Raziskave in analize, ki se ukvarjajo s konflikti in nji-
hovo transformacijo ter na koncu predstavijo rezulta-
te v obliki publikacije, npr.: Queens Without Crowns: 
Somaliland’s Women’s Changing Roles and Peace 
Building – raziskava o vlogi žensk v družbi v konfliktu; 
Drugs, arms & national security – The Global Beco-
mes Local in Papua New Guinea – raziskava o možnih 
dejavnikih (droge in orožje) in vplivih na potencialne 
konflikte; programi transformacije konflikta: Etiopija: 
v sodelovanju z Ethiopian Evangelical Church Mekane 
Yesus je uvedel serijo usposabljanj za lokalne duhov-
nike, da bi se bolj aktivno vključevali v transformacijo 
konfliktov med skupnostmi; Sudan: v sodelovanju z 
lokalnimi cerkvenimi sveti je poskušal zbližati pilot-
ske etnične skupine in vzpostaviti dialog med njimi na 
področju ekonomskega sodelovanja. LPI je trenutno v 
fazi vzpostavljanja prve pisarne v Sudanu. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Deluje od leta 1985, ima pisarne tudi v Nairobiju, Bu-
kavu in Kartumu. Trenutno je najbolj aktiven v Sudanu, 
DR Kongu, Somaliji, Kongu – Brazzaville in Etiopiji.

VIrI fINANCIrANJA

Glavnino zagotavlja Švedska agencija za sodelovanje 
in razvoj SIDA, švedska cerkev ter cerkvene in ekumen-
ske organizacije širom po svetu.

KoNtAKt

e: info@life-peace.org
t: +46 (0)18 16 95 00
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nansen dialogue 
network

SPLošNI oPIS

Norveška NVO, ki ima dve funkciji oz. dve dejavnosti: 
koordiniranje mreže NVO na Zahodnem Balkanu ter iz-
obraževalni center na Norveškem (Nansen Academy). 
Njen glavni cilj je predvsem pomagati pri izgradnji miru 
in spravi s pomočjo medetničnega dialoga. V mreži NVO 
na Zahodnem Balkanu so predvsem centri, katerih cilj 
je soočiti glavne akterje sprtih etničnih skupin.

DEJAVNoSt

Nansen Academy se ukvarja predvsem z rednim izo-
braževanjem na področju človekovih pravic, demokra-
cije, mirnega razreševanja konfliktov ter trajnostnega 
razvoja. Nansen network pa je organiziran kot mreža 
lokalnih izpostav NDN, ki se ukvarjajo z zbliževanjem 
etničnih skupin skozi dialog: različni skupni projekti, 
seminarji, projekti z otroki, mediji, debatni krožki itd. 
Delajo predvsem s ključnimi posamezniki v družbi: 
lokalni politični voditelji, učitelji, starši, novinarji ter 
lokalne NVO. Projekti se organizirajo znotraj izpostav 
NDN, kot tudi med njimi. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Projekte izvaja na kulturnem, izobraževalnem, admi-
nistrativnem, medijskem ter raziskovalnem področju. 
Primeri: razvoj gospodarskega in administrativnega 
sodelovanja med občinami Prijedor, Srebrenica in Bu-
janovavac; odprtje prve dvojezične šole v Jegunovcih 
(Makedonija), gledališka predstava »Kost u grlu« upri-
zorjena s strani otrok iz različnih etničnih okolij; do-
kumentarni film »Neizpovedane zgodbe« o nekaterih 
zgodbah iz obdobja vojne itd. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Nansen Academy je bila ustanovljena že leta 1938, 
medtem ko je Dialogue Network bil ustanovljen 1995 
z namenom delovati na področju bivše Jugoslavije. 
Glavno področje delovanja so tako pokonfliktna po-
dročja bivše Jugoslavije.

VIrI fINANCIrANJA

Večino virov dobi od norveškega zunanje ministrstva, 
medtem ko vse lokalne izpostave NDN pridobivajo še 
dodatna sredstva iz drugih virov.

KoNtAKt

e: ann-mereth @ nansen-dialog.no
t: +47 61 26 54 00 (Norveška glavna pisarna)

kvinna till kvinna

SPLošNI oPIS

Švedska dobrodelna fundacija, ki se ukvarja predvsem 
s podpiranjem projektov, povezanih z ženskami v kon-
fliktnih regijah. V prvi vrsti je fundacija, ki deluje kot 
podpora lokalnim organizacijam ter kot koordinator in 
povezovalec med njimi. Glavni cilji: spodbujanje žen-
sk k bolj aktivni vlogi v razreševanju konfliktov, ozave-
ščanje žensk o njihovih pravicah, preprečevanje zlorab 
žensk, spreminjanje odnosa do žensk in odnosa žensk 
do drugih v procesu spreminjanja družbe. 

DEJAVNoSt

Tematsko gledano je aktivna na naslednjih področjih: 
osebna varnost in svoboda gibanja, vloga žensk v mi-
rovnem procesu, aktivna vloga žensk v družbi, organi-
ziranje in druženje žensk, ženske in nadzor nad svojim 
telesom, svoboda gibanja in delovanja v družbi ter žen-
ske in mediji. Praktično gledano deluje na terenu kot 
koordinator ženskih iniciativ, ki jih podpira (financira) 
ali kot zagovornik in posrednik lokalnih ženskih inicia-
tiv na višji ravni. Veliko se ukvarja tudi z izobraževanjem 
in usposabljanjem ter pisanjem poročil in člankov. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Na lokalni ravni podpira razne ženske iniciative. Npr.: 
na Kosovu sodeluje, med drugim, z Ruka Ruci, ki spod-
buja k dialogu med srbskimi in muslimanskimi ženska-
mi v Kosovem polju. Podpira mrežo Kosova women's 
network, ki združuje preko 80 različnih iniciativ žensk iz 
vseh etničnih skupin; Armenia: sodelovanje z Women's 
resource centre za izboljšanje participacije žensk v jav-
nem življenju. Vedno gre za projekte lokalne organiza-
cije, ki jih KTK podpre. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Kot organizacija je registrirana leta 1995, že prej pa je 
obstajala kot iniciativa za pomoč ženskam v vojni v BiH. 
Območje delovanja so predvsem države bivše Jugosla-
vije, prizadete v vojni, Bližnji vzhod in države Kavkaza.

VIrI fINANCIrANJA

Viri prihajajo predvsem iz Švedske, tako iz gospodar-
skega (razna podjetja) kot javnega sektorja (švedska 
ministrstva, razvojni skladi, cerkve, stranke in nekatere 
druge NVO).

KoNtAKt

e: annika.flensburg @ kvinnatillkvinna.se
t: +46 (0)858 88 91 97
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nonviolent peace 
force

SPLošNI oPIS

Mednarodna NVO, ki deluje kot mreža NVO in kot orga-
nizacija zase. Deluje na področju izgradnje miru in ci-
vilnega varovanja miru . Glavni cilj je ustvariti globalne 
civilne sile za izgradnjo miru , ki bi na kriznih območjih 
po svetu preprečevale nasilne konflikte na nenasilni 
način in ustvarjale pogoje za dialog. Sebe vidi kot ne-
oboroženo alternativo klasičnim (vojaškim) misijam na 
področju varovanja miru. 

DEJAVNoSt

Glavna dejavnost je posredovanje v konfliktih oz. kri-
zah. Vedno pride na povabilo lokalnih NVO ali civilne 
družbe, ki trpi nasilje. V odvisnosti od konflikta deluje 
kot posrednik (ustvarjanje pogojev za dialog, nave-
zovanje stikov), kot klasični izgrajevalci miru (peace-
keeper) (ima svoje uniforme, vozila in skuša s svojo 
navzočnostjo prekiniti nasilje), kot pomoč civilnemu 
prebivalstvu v konfliktih (umik civilnega prebivalstva, 
zavarovanje nedolžnih), kot humanitarna pomoč (npr. 
za begunce ali izseljene). Svojo kredibilnost gradi na 
zaupanju in nepristranskosti. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Sri Lanka Project: pomoč pri vzdrževanju miru po mi-
rovnem sporazumu med vlado in tamilskimi tigri in 
zaščita vojnih veteranov. Philippines project: nadzo-
rovanje in pomoč pri mirovnem procesu med vlado in 
Moro Islamic Liberation front – predvsem gre za pre-
prečevanje ponovnega izbruha nasilja.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljena je bila leta 2002. Trenutno aktivna pred-
vsem na Šri Lanki, Filipinih in Sudanu. V preteklosti pa 
tudi drugod (Gvatemala, Kavkaz..). 

VIrI fINANCIrANJA

Okoli 40 % pridobi s strani vlad/držav, predvsem Uni-
cef, Kanadske razvojne agencije in Nizozemske agen-
cije za razvoj. 48 % dobi od individualnih donatorjev. 
Preostalo pa od raznih fundacij, tudi cerkvenih, ...

KoNtAKt 

Ni naveden – le preko spletne strani.

ngo support centre

SPLošNI oPIS

Ciprski center za tehnično in strokovno pomoč cipr-
skim NVO. S tem želijo zgraditi močno civilno družbo, 
kot osnovo za delovanje in spravo celotnega Cipra. Ci-
lji: z izobraževanjem in svetovanjem razvijati obstoječe 
NVO na Cipru; promovirati pomen tretjega sektorja pri 
razvoju moderne demokratične družbe; opolnomočiti 
civilno družbo na Cipru in spodbujati k razvijanju le-te.

DEJAVNoSt

Ciprskim organizacijam ponuja predvsem naslednje: 
pomoč pri zagonu organizacije, svetovanje in izobra-
ževanje, strateško planiranje, povezovanje in mreženje, 
tehnično in materialno pomoč ter pomoč pri zbiranju 
sredstev. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

V sodelovanju z drugimi izobraževalnimi institucijami 
je pripravil 18 mesečni izobraževalno-svetovalni pro-
gram o razvijanju civilne družbe na Cipru: Cypriot Civil 
Society Strengthening Programme – trenutno najbolj 
pomemben projekt. V preteklosti veliko predavanj in 
delavnic, npr: NGO’s – Strategic Planning for the 21st 
Century ali Communication in Divided Societies; What 
Women can do.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Nastal je iz Association of Management studies leta 
1999, deluje pa izključno na področju Cipra.

VIrI fINANCIrANJA

ni navedeno

KoNtAKt

e: info @ ngo-sc.org
t: +357 22 87 50 99

„Smo ciprski center za tehnič-
no in strokovno pomoč cipr-
skim NVO.“
NGO Support Centre
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pax christi 
international

SPLošNI oPIS

Nevladna katoliška mreža organizacij, ki se zavzema za 
mir, človekove pravice, pravico in spravo na konfliktnih 
območjih. Deluje tako na lokalni ravni s pomočjo svojih 
»izpostav« in partnerskih organizacij, kot tudi globalno 
na skupnih projektih, ki se dotikajo najvišjih ravni odlo-
čanja (EU, ZN, ...). Tematsko si prizadeva za: razorožitev, 
človeško varnost, človekove pravice in vladavino prava 
kot osnovo za mirno družbo. 

DEJAVNoSt

Zelo širok spekter dejavnosti, ki je odvisen predvsem 
od lokalnih izpostav in partnerskih organizacij: izobra-
ževanja, usposabljanja in delavnice na prej omenjenih 
temah, aktivna izgradnja miru na konfliktnih območjih, 
vzpostavljanje dialoga, spremljanje mirovnega procesa.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Projektov je zelo veliko in so odvisni od regije oz. lokal-
nih organizacij. Primer Afrika: organizirala dva All Africa 
posveta v l. 2000 in 2005 o prihodnosti urejanja kon-
fliktov v Afriki; pomagala pri povojni obnovi in spravi 
v Sudanu; Peace week – projekt izmenjave med DR 
Kongom in Ruando. Sodeluje tudi v globalnih projek-
tih, kot je mednarodna kampanja za nadzor orožja – 
International network against small arms.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljena že leta 1945, deluje praktično po celem 
svetu – na kriznih območjih. 

VIrI fINANCIrANJA

V glavnem cerkveni viri. Med necerkvenimi se najde-
jo: nizozemska vlada, CORDAID, Development & Peace 
Canada, Life and Peace Institute Švedska itd.

KoNtAKt

t: +32 (0)2 502 55 50 (Bruselj)

partners for 
deMocratic change 
international

SPLošNI oPIS

Partnerstvo 14 neodvisnih NVO po Evropi, J. Ameriki in 
Bližnjem vzhodu, ki delajo na področju razvoja civilne 
družbe, demokratičnega vodenja in upravljanja kon-
fliktov. V 14 različnih državah ima svoje »izpostave« – 
Partners Centers, ki si same določajo cilje dela, glede 
na potrebe v tej državi. Glavni cilj je grajenje kapacitet 
na prej omenjenih področjih v vsaki od izpostav.

DEJAVNoSt

Tematsko gledano obdelujejo naslednja področja: iz-
gradnja miru, klimatske spremembe in trajnostni ra-
zvoj, upravljanja konfliktov in sprememb, družbena 
inkluzivnost, demokratični razvoj in človekove pravice, 
razvoj civilne družbe. Praktično gledano gre predvsem 
za izobraževanja, usposabljanja, delavnice, raziskave 
in druge projekte, ki imajo za namen razviti kapacitete 
civilne družbe. Izobraževanja, usposabljanja in delav-
nice dajo veliko poudarka na učenju praktičnih veščin 
mediacije, razreševanja konfliktov in konstruktivenga 
dialoga.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Trenutno sodeluje v projektu Initiative for Peacebuil-
ding, ki je mednaroden projekt večih NVOjev, ki želijo 
razviti in poglobiti znanje na področju preprečevanja 
konfliktov in izgradnje miru. Znotraj tega projekta je 
PDCI zadolžen za raziskave v Mehiki in Argentini na po-
dročju upravljanja z viri in razvojem konfliktov ter na po-
dročju klimatskih sprememb. Poleg skupnega projekta 
je vsaka Partners center izpostava razvila svoje projekte. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA 

Delujejo od leta 1989, sprva le v vzhodni in srednji 
Evropi, sedaj tudi Bližnji vzhod in Južna Amerika. 

VIrI fINANCIrANJA

ni navedeno

KoNtAKt

t: +32 (0)2 230 71 10 (Belgija)
e: pdci@partnersglobal.org

čLANICA DrUgIh mrEž

Initiative for peacebuilding

„Delujemo na lokalni ravni in tudi 
globalno na skupnih projektih.“
Pax Christi International 
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safeworld

SPLošNI oPIS

Britanska NVO, ki se ukvarja s preprečevanjem in 
zmanjševanjem oboroženih konfliktov po svetu. De-
luje na vseh ravneh (državni, NVO in civilna družba), 
predvsem kot zagovornik, raziskovalec in ustvarjalec 
ustreznih politik. Ukvarja se s človeško varnostjo in 
nadzorom orožja v oboroženih konfliktih.

DEJAVNoSt

Tematska področja, kjer deluje: nadzor lahkega orož-
ja – raziskave, ozaveščanje javnosti, lobiranje vlad; 
pravičen trajnostni razvoj – vključevanje vseh lokalnih 
skupin v razvoj, ki je občutljiv na konflikte, varnost in 
pravica v razvijajočih se družbah – svetovanje vladam 
in skupnostim na področju razvoja notranje varnost; 
mednarodno zagovorništvo – predvsem povezovanje 
lokalnih skupin z mednarodno ravnijo; izobraževanje o 
vseh prej omenjenih tematikah.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Primeri projektov: okrogla miza na temo Mednarodne-
ga sporazuma o trgovini z orožjem (ATT), sodelovanje 
v kampanji Za nadzor orožja (Control Arms), Conflict 
sensitive development resource pack – orodje (publi-
kacija) razvita na podlagi raziskav za pravičen trajnostni 
razvoj; Kosovo: varnost v lokalni skupnosti – analiza in 
svetovanje lokalnim oblastem pri vzdrževanju varnosti 
na občinski ravni.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljena je bila 1989, trenutno deluje v vzhodni Afri-
ki, nekaterih državah Azije (Bandladeš, Kitajska, Nepal, 
Šri Lanka) in Evropi (Kavkaz ter jugovzhodna Evropa).

VIrI fINANCIrANJA

Državni/vladni viri: zunanja ministrstva Belgije, Fin-
ske, Nemčije, Norveške, Nizozemske, Švice; Švedska 
agencija za razvoj in sodelovanje SIDA, UK global con-
flict prevention tool, DFID, britansko veleposlaništvo v 
Bangladešu in Šri Lanki, delegacija Evropske komisije v 
Keniji; CARDS program evropske komisije; UNDP. Poleg 
tega še nekatere fundacije.

KoNtAKt

e: general@saferworld.org.uk
t: + 44 (0) 20 7324 4646 (London)

Quaker council for 
european affairs

SPLošNI oPIS

Mednarodna kvekerska organizacija odgovorna za 
evropske zadeve in je del globalne mreže kvekerjev. 
Glavni namen je vpliv na evropsko politiko (Evropski 
parlament, Evropska komisija, ...) na naslednjih podro-
čjih: mir in konflikti, človekove pravice, ekonomska pra-
vičnost, energetska varnost in demokratično vodenje.

DEJAVNoSt

Predvsem gre za svetovanje, lobiranje, kampanje in ini-
ciative na najvišji ravni. To dosega s pisanjem poročil in 
študij o danih evropskih politikah, izdajanjem publika-
cij in mnenj, mreženjem z drugimi (verskimi) organiza-
cijami in skupno lobiranje, svetovanjem pri oblikova-
nju bodočih politik.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Bila je ena izmed ustanoviteljev EPLO. Trenutno je aktu-
alno Peacebuilding and the EU – serija poročil iz dose-
danjih akcij EU na področju izgradnje miru in možnosti 
EU v prihodnosti, European peace directory – online 
baza vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo z mirom v Evropi, 
Peace tax – oblikovala je resolucijo, ki bi državljanom EU 
zagotavljala pravico do odpovedi davka za vojsko (oz % 
BDP) in jih namenila za operacije izgradnje miru. To so le 
nekateri od projektov, ki jih je veliko, vsako leto organi-
zira številna srečanja in konference ter poletne šole.

LEto NAStANKA IN PoDročJE DELoVANJA

Ustanovljena je bila leta 1979, področje delovanja je v 
glavnem Evropa. 

VIrI fINANCIrANJA

trenutno ni podatkov

KoNtAKt

e: info @ qcea.org
t: +32 2 230 49 35 (Belgija) 

„Naš glavni namen je vpliv na 
evropsko politiko.“
Quaker Council for European Affairs
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swiss peace

SPLošNI oPIS

Švicarski raziskovalni inštitut, ki se ukvarja z analizo 
konflikta in izgradnjo miru. Želi raziskati in razviti pred-
vsem orodja za hitro odkrivanje in učinkovite strategije 
za izgradnjo miru. Deluje tako na lokalnih kot na glo-
balnih projektih.

DEJAVNoSt

Zelo širok spekter dejavnosti, pri čemer presega meje 
zgolj raziskovalnega inštituta, ampak si s pomočjo pove-
zovanja in mreženja prizadeva odigrati aktivnejšo vlogo 
pri grajenju miru. Glavne dejavnosti: raziskovanje miru 
in konfliktov, aktivnosti izgradnje miru, svetovanje, izo-
braževanje in usposabljanje, izdajanje publikacij.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Primeri projektov glede na posamezno dejavnost: raz-
iskovanje konfliktov in načinov vodenja kot del med-
narodne programske skupine NCCR North-South v 
sodelovanju z drugimi raziskovalnimi institucijami; Me-
diation Support Project – projekt, ki želi izobraziti in 
razviti najboljše prakse na področju mediacije – vklju-
čuje raziskovanje, razvoj, izobraževanje in povezovanje 
številnih organizacij in akterjev tega področja; svetova-
nje pri projektu Conflict sensitivity in Uganda za Ka-
ritas Švica; sodeluje pri univerzitetnih izobraževalnih 
programih (European master of Advanced studies) 
na Univerzi v Baslu; lokalni projekt Sudan Platform, ki 
je nekakšen forum za razvoj novih pristopov k zadnjim 
težavam sudanske notranje politike.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljen je bil leta 1988 in deluje pa praktično po 
vsem svetu. 

VIrI fINANCIrANJA

ni navedeno

KoNtAKt

e: info @ swisspeace.ch 
t: +41 (0)31 330 12 12 (Bern) 

search for coMMon 
ground

SPLošNI oPIS

Mednarodna NVO, ki se ukvarja tako s konvencionalni-
mi (mediacija, prevencija) oblikami razreševanja kon-
fliktov, kot z bolj inovativnimi (delo z lokalnimi mediji, 
kulturo, umetnostjo, športom in drugimi področji druž-
be). Dela lokalno vendar predvsem na ravni celotne 
družbe. Njeno geslo delovanja pa je »Razumeti razlike 
in delovati na skupnih točkah«.

DEJAVNoSt

Deluje na konfliktnih področjih, kjer si prizadeva upo-
števati naslednje principe delovanja: dolgoročnost, in-
tegracija vseh ravni družbe, stalen razvoj in prilagajanje 
strategije, poznavanje lokalnih kultur, delovanje na sku-
pnih interesih. Pri tem uporablja širok spekter »orodij«: 
konvencionalne metode, kot so: mediacija, tiha diplo-
macija, razvijanje kapacitet in nekonvencionalne meto-
de: razvoj skupnih radiotelevizijskih oddaj, umetniških 
del, športnih dogodkov, usposabljanje novinarjev.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Njeni projekti se delijo na več kategorij, in sicer: global-
ni programi: npr. The Team – medijsko-športni projekt, 
kjer skuša s pomočjo nogometa presegati etnične deli-
tve; regionalni programi: npr. Radio for peace-building 
Africa – medijski projekt, ki želi vzpodbujati lokalne 
medije k promociji dialoga med skupinami; izobraže-
valni programi: stalno izobraževanje s področja dialoga 
in reševanja konfliktov ciljnih skupin; lokalni programi: 
npr. Angola programme – organiziranje lokalnih sku-
pin samopomoči in dialoga, delo z mediji, vlado.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA 

Deluje od leta 1982. Njeno področje je večinoma Afri-
ka, Azija in Vzhodna Evropa. 

VIrI fINANCIrANJA

Državni/vladni viri: zunanja ministrstva Finske, Fran-
cije, Danske, Norveške, Kanade in Belgije, Nizozem-
ske; agencije za razvoj in sodelovanje Avstralije, Švice 
(SADC), VB (DFID), ZDA (USAID). Mednarodne organi-
zacije: EU, UNCHR, UNDP, FAO, World Bank. Fundacije 
in NVO: Amnesty International, Foundation for west 
Africa, Humanity united fund in drugi. 

KoNtAKt

e: brussels @ sfcg.be
t: +32 2 736 72 62 (Bruselj)
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world vision

SPLošNI oPIS

Mednarodna krščanska humanitarna organizacija, ki 
deluje predvsem na področju pomoči otrokom, druži-
nam in lokalnim skupnostim. Ima veliko število lokalnih 
izpostav ter okoli 30.000 zaposlenih po celem svetu.

DEJAVNoSt

Izjemno širok spekter dejavnosti, vendar predvsem 
humanitarna. Poleg pomoči otrokom (šolanje, boj z re-
vščino, skrbništvo, zagovorništvo) tudi povojna rekon-
ciliacija in obnova infrastrukture.

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Primeri projektov, povezanih z razreševanjem konflik-
tov: Konflict Diamonds – lobiranje za skupno politiko 
do prodajalcev diamantov, ki so bili razlog za oboro-
žene konflikte; Children at war – pomoč otrokom in 
skupnostim v pokonfliktni obnovi v severni Ugandi ter 
lobiranje ameriške vlade za končanje konflikta.

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

Ustanovljena je bila leta 1950, deluje v več kot 100 dr-
žavah po svetu. 

VIrI fINANCIrANJA

ni navedeno

KoNtAKt

e: EULO-info@WorldVision.org
t: +32 2 280 34 26 (Bruselj)

toledo international 
centre for peace 
citpax

SPLošNI oPIS

Španska NVO, ki deluje kot raziskovalni think-tank kot 
tudi ustvarjalec politik, ki vodijo k procesom razreši-
tve konflikta. Deluje predvsem preko vpliva na civilno 
družbo s pomočjo javnega dialoga o možnih rešitvah 
konflikta.

DEJAVNoSt

Deluje kot mnenjski voditelj in voditelj javnih debat v 
civilni družbi, kjer so uradne poti do razrešitve konflik-
ta zaprte. Organizira srečanja in debate med ključnimi 
posamezniki in skupinami, delavnice in specializirana 
izobraževanja. Poleg tega redno izdaja raziskovalna 
poročila. 

PrEtEKLI IN AKtUALNI ProJEKtI

Primeri projektov glede na regije: Latinska Amerika: 
Interculturality and Conflict in Latin America: how to 
Reconcile the Plurinational State and the Autonomic 
Regime: the Case of Bolivia – javni seminar za akterje 
civilne družbe, da bi poiskali možne rešitve bolivijske-
ga problema; Azija: CITpax Initiative on Peacebuilding 
and Governance In Afghanistan – serija delavnic in 
seminarjev za vse tuje in domače akterje, ki oblikujejo 
prihodnost v Afganistanu. 

LEto NAStANKA IN oBmočJE DELoVANJA

O letu ustanovitve ni podatkov. Deluje predvsem v treh 
makro regijah: Bližnji vzhod in Mediteran, Evrazija, La-
tinska Amerika.

VIrI fINANCIrANJA

Iberia, Telefonica, Uria Menendez. O drugih (predvsem 
vladnih/državnih) virih ni podatkov.

KoNtAKt

e: toledopax@toledopax.org
t: +34 91 523 74 52 

„Smo mednarodna krščanska 
humanitarna organizacija. De-
lujemo predvsem na področju 
pomoči otrokom, družinam in 
lokalnim skupnostim.“
World Vision




