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Vse avtorske pravice pridržane. 
Izdano julija 2013.

Pripravo časopisa delno financira Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna 
in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve 
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in 
socialnega dialoga.

Spoštovane bralke in bralci! 

Razburkanemu obdobju, ki ga nekateri imenujejo »kriza«, kar ni videti konca. Nav-
kljub težavam, ki bi jih bistveno lažje reševali s skupnimi močmi, parcialni interesi na 
globalni ravni žal še vedno prevladujejo in usmerjajo naše vedenje. Globalna solidar-
nost postaja vse nujnejša in upam, da je zaradi vedno večjih izzivov doma ne bomo 
spregledali.

Ministrstvo za zunanje zadeve rs (mzz) je pred dobrim mesecem sprejelo Smernice 
za sodelovanje med mzz in nevladnimi razvojnimi organizacijami (nvro) na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Za mzz simbolično 
dejanje, za nvro pa pomemben korak, ki bo nekoliko bolj formaliziral medsebojno 
sodelovanje. Smernice so del dolgotrajnega procesa, ki je potekal zadnjih pet let, in 
Slovenijo končno uvrščajo ob bok večini držav eu, ki imajo sodelovanje z nvro na tem 
področju zgledno urejeno. Hkrati je mzz tudi v Sloveniji s tem dejanjem lahko za zgled 
veliki večini ostalih ministrstev, ki tovrstne formalizacije sodelovanja še nimajo. Žal pa 
je letos ponovno platforma nvro, navkljub sprejetim Smernicam, ostala brez kakršne 
koli finančne podpore mzz.

K dodatnemu poslabšanju položaja slovenskih nvro pa je prispeval tudi Europe Aid, 
Generalni Direktorat Evropske Komisije, ki (poenostavljeno rečeno) skupaj z Evropsko 
službo za zunanje delovanje skrbi za izvajanje evropske zunanje politike. Pred nekaj 
tedni je najavil izredno zaostritev pogojev kandidiranja nvro na razpis v okviru In-
strumenta za razvojno sodelovanje za za civilno družbo in lokalne oblasti za projekte 
globalnega učenja. Najmanjša vrednost projekta naj bi se dvignila s sedanjih 100.000 
€ na najmanj 3 milijone €. Ta poteza bi skoraj vse nvro iz eu12 pustila brez sleherne 
možnosti za pridobivanje projektov in jih pahnila na pleča lastnih ministrstev. Tudi kot 
rezultat Smernic se je mzz na tovrstni poizkus odzvalo zelo aktivno in s skupnim po-
zivom, ki ga je podpisalo 11 držav eu, preprečilo najhujše. Predstavniki Europe Aida 
so že napovedali, da bodo pogoje za kandidiranje eu12 oz. eu13 za ta razpis omilili. 
nvro iz teh držav bodo tako deležne pozitivne diskriminacije, kar pomeni, da se bodo 
dejansko lahko še naprej potegovale za sredstva generalnega direktorata Europe Aid.

Vsi ti primeri kažejo, da navkljub krizi ne smemo vreči puške v koruzo in se prepustiti
splošni apatiji. Ne pozabimo, da je lahko čas krize tudi čas priložnosti, da se bolje pri-
pravimo na naslednje obdobje, ko bo »kriza« minila.

Vsem želim prijetne poletne dni.

Marjan Huč,
koordinator platforme Sloga / direktor
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

Mednarodno prostovoljstvo in humanitarna pomoč
sloga je v okviru evropskega pilotnega projekta eurosha (European Open Source Hu-
manitarian Aid), ki ga je kot slovenska partnerica izvajala v sodelovanju z Zavodom 
Voluntariat, 27. maja organizirala Debatno uro o vlogi mednarodnega prostovoljstva 
v humanitarnih izzivih, katere namen je bil spodbuditi nadaljnji dialog med nevla-
dnimi organizacijami (nvo) in Ministrstvom za zunanje zadeve rs (mzz) na področju 
mednarodnega prostovoljstva in humanitarne pomoči, s poudarkom na globalni hu-
manitarni pobudi »eu Aid Volunteers«. V razpravi so sodelovali Janja Mikulan (sloven-
ska prostovoljka eurosha v Keniji), Zorica Bukinac Cimperšek (Sektor za izvajanje 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč na mzz), predstavni-
ki nvo, ki se ukvarjajo z mednarodnim prostovoljstvom, predstavnica Uprave rs za 
zaščito in reševanje idr., povezovala pa ga je Katja Celin Yere z Zavoda Voluntariat. 
Dan kasneje je na Slogi potekala še delavnica o pripravi zemljevidov v humanitarnem 
in razvojnem sektorju, ki jo je skupaj z Janjo Mikulan vodila Barbara Trzmiel, poljska 
prostovoljka eurosha v Keniji. 31. maja je Janja Mikulan projekt eurosha predstavila 
še s pomočjo fotografske razstave v Mladinskem centru Litija, kjer je udeležencem 
poleg končnih verzij zemljevidov, ki so nastali v okviru misije, pokazala tudi naravne 
lepote in vsakdanje življenje Kenije.

Slogin poziv k sprejetju ambicioznih sklepov Sveta Evropske unije o 
vseobsegajočem post-2015 okviru 
Konec maja je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta za zunanje zadeve eu v sestavi mi-
nistrov za mednarodno razvojno sodelovanje. sloga je državnega sekretarja mzz v 
vlogi ministra za mednarodno razvojno sodelovanje dr. Boža Cerarja pozvala k spre-
jetju ambicioznih sklepov, s poudarkom na treh pomembnih vprašanjih: celostnega 
in v prihodnost usmerjenega post-2015 okvira, skladnosti politik za razvoj in ravni 
uradne razvojne pomoči. Ena pomembnejših obravnavanih tem na zasedanju je bila 
sprejetje odločitve glede stališča eu o post-2015 okviru. Zaradi pomena tematike je 
bila sloga v postopek sprejemanja odločitve aktivno vključena. Marca 2013 je tako 
odločevalcem posredovala mnenje razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij 
glede komunikacije Evropske komisije (ek) na to temo, aprila pa je oblikovala stališče 
glede novo nastajajočega okvira (vsa stališča so objavljena na Slogini spletni strani). 
Dr. Cerar se je na Slogine pozive in oblikovane predloge odzval ter pozdravil Slogino 
stališče do agende po letu 2015, hkrati pa je izrazil tudi spoštovanje do dejavnosti 
Sloge na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Po zaključku zasedanja 
Sveta za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 
je sloga pozdravila sklepe zasedanja in poudarila, da predstavljajo dobro osnovo za 
nadaljnje delo na tem področju. Istočasno pa je izpostavila, da je potrebno več po-
zornosti usmeriti v mehanizme za zagotavljanje odgovornosti držav do uresničeva-
nja in izvajanja dogovorjenih zaključkov. sloga bo vse do sprejetja novega post-2015 
okvira aktivno sodelovala v procesu, ki bi lahko imel velik vpliv na življenje vseh ljudi 
v vseh državah sveta.

Sloga aktivno sodeluje pri načrtovanju razvoja Slovenije
Na vladni ravni poteka priprava državnih razvojnih dokumentov, ki bodo med drugim 
služili tudi kot podlaga za načrtovanje operativnih programov nove evropske finanč-
ne perspektive. Vlada rs je pripravila osnutek Državnega programa prioritet in in-
vesticij 2014–2017, na prioritetna področja znanost, podjetnost, zeleno, vključujoča 
družba in učinkovit javni sektor ter pravna država pa se je skupaj s svojimi članica-
mi odzvala tudi sloga. Podali smo naslednje predloge: vključitev pravične trgovine, 
globalnega učenja in mednarodnega prostovoljstva, vključitev priprave programa 
harmonizacije priseljencev na podlagi njihovih kompetenc, spola, kulture in veroiz-
povedi ter priprava programov za njihovo hitrejšo integracijo v družbo, podpora ne-
vladnemu sektorju, vključno z mrežami nvo (horizontalne, vsebinske in regionalne 
mreže) ter horizontalna vključitev načela mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
spoštovanja človekovih pravic pod več prioritet. Ko bo Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo pripravilo drugi osnutek, bodo sledili delovni sestanki po priori-
tetah, na katerih bo aktivno sodelovala tudi sloga.
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Aktivno sodelovanje Sloge pri akciji povezovanja z mediji  
Vsak dan novinar – en dan nevladnik
sloga se je spomladi pridružila akciji povezovanja z mediji Vsak dan novinar – en 
dan nevladnik, ki jo v okviru pobude moja družba ter v sodelovanju z regionalnimi 
stičišči in vsebinskimi mrežami vodi Center nevladnih organizacij Slovenije cnvos. S 
tem je sloga pričela s procesom aktivnejšega prizadevanja za ozaveščanje javnosti 
preko medijev. Akcija je priložnost, da nvo z različnih področij povečajo svojo pre-
poznavnost v družbi, njen začetek pa so ponovno zaznamovali novinarski zajtrki, ki 
so 10. maja istočasno potekali v sedmih mestih po Sloveniji. Novinarskega zajtrka v 
Ljubljani so se v okviru Sloge udeležili tudi predstavniki sedmih razvojnih nvo in se 
tako spoznali z novinarji ter jih povabili, da se za en dan prelevijo v nevladnike in ga 
preživijo z njimi. Prispevki bodo nastajali še celo poletje, hkrati pa bo potekalo tudi 
glasovanje o nastalih prispevkih. Zmagovalci bodo znani septembra, razglasili pa jih 
bodo na festivalu nevladnih organizacij lupa 2013. Prav tako v teku je načrtovanje 
nadaljevanja omenjena akcije, katerega cilj je dogovoriti se za tematske oddaje v raz-
ličnih medijih nacionalnega dosega in predstaviti splošno problematiko nevladnega 
sektorja. Informacije o aktivnostih in rezultatih akcije bomo sproti objavljali na Slo-
gini spletni strani. 

SLOGA organizirala Dneve zagovorništva 
7. in 8. maja so v organizaciji Sloge potekali prvi Dnevi zagovorništva, katerih pro-
gram je vključeval začetno in nadaljevalno usposabljanje o zagovorništvu in kam-
panjah ter posvet o nastajajočem post-2015 okviru. Slednji je bil namenjen temu, 
da v Sloveniji pričnemo s široko razpravo o prihodnosti sveta, v katerem živimo. 
Ker je pomembno, da v razpravo o trajnostnem razvoju in izkoreninjenju revščine 
vključimo čim širši krog deležnikov, smo na posvet poleg predstavnikov nvo pova-
bili tudi g. Bena Slaya iz regionalne pisarne Programa zn za razvoj (United Nations 
Development Programme – undp) v Bratislavi, ga. Martino Skok in ga. Ksenijo Škri-
lec z mzz ter g. Gašperja Ježa s Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj. G. 
Slay je na primeru držav evropske soseščine, ki ne predstavljajo najbolj revnih držav 
sveta, pokazal pridobljene izkušnje in znanja, ki jih je potrebno upoštevati v novem 
okviru. Tako kot predstavnici mzz, ga. Skok in ga. Škrilec, je tudi on poudaril pomen 
univerzalnega okvira, v katerem bodo sicer naslovljena globalna vprašanja, a jih bo 
vseeno možno prilagoditi nacionalnim potrebam držav, tako razvitih kot tudi držav 
v razvoju. V razvojno sodelovanje je zelo vpleten tudi privatni sektor, katerega sta-
lišče nam je predstavil g. Jež, vendar pa ni in tudi ne želi biti del formalnih struktur 
in okvirov.

Srečanje ministra Erjavca in predstavnikov nevladnih organizacij 
Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je 15. maja sprejel predstavnike nvo, ki so 
dejavne na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomo-
či. Izjemnega pomena je, da je minister Erjavec potrdil sprejetje Smernic o sodelova-
nju mzz in nvo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči (preberete si jih lahko na Slogini spletni strani ali spletni strani mzz), ki so bile 
usklajene in dogovorjene v sodelovanju s Slogo ter predstavljajo prvo formalno pri-
znanje partnerskega odnosa med mzz in nvo z omenjenega področja, pa tudi osnovo 
za njegovo uresničevanje in krepitev. Minister je poudaril tudi pomen sodelovanja 
predstavnika civilne družbe na pomembnih in relevantnih mednarodnih srečanjih, 
zaradi česar bo podprl udeležbo predstavnika nvo na septembrskem zasedanju Ge-
neralne skupščine zn. Predstavniki nvo so opozorili na pomen njihovega vključeva-
nja v pripravo različnih strateških dokumentov, minister pa jih je ob tem obvestil o 
oblikovanju prihodnje zunanje-politične strategije rs in jih povabil h konstruktivnem 
sodelovanju v tem procesu. Prav tako se je minister Erjavec zahvalil Slogi in drugim 
sodelujočim nvo za pomembno vlogo pri oblikovanju in izvajanju slovenskega med-
narodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter izrazil željo po nada-
ljevanju tega dobrega sodelovanja. 
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NOVIČKE IZ SVETA

Poročilo generalnega sekretarja OZN o razvojnih ciljih tisočletja
Generalni sekretar OZN Ban Ki-moon je 1. julija predstavil poročilo o razvojnih ciljih ti-
sočletja (MDGs) za leto 2013, ki služi tudi pripravam na septembrski Posebni dogodek 
o MDGs. Letošnje poročilo vključuje pregled doseženega napredka na tem področju, 
pogled do leta 2015, omenja pa tudi post-2015 okvir (predvsem kot nadgradnjo MD-
Gs). V poročilu je poudarjeno, da na izjemen napredek pri doseganju številnih ciljev 
vpliva usklajeno delovanje vladnega, nevladnega in zasebnega sektorja. Med že do-
seženimi cilji poročilo poudarja zmanjšanje skrajne revščine za polovico in dostop do 
pitne vode, med skoraj doseženimi pa zniževanje stopnje umrljivosti zaradi malarije 
in tuberkuloze ter preprečevanje okužb z virusom HIV, pa tudi zmanjševanje podhra-
njenosti in deleža prebivalcev slumov v mestih. Po drugi strani bo velik napredek po-
treben na naslednjih področjih: zdravje mater in zmanjševanje smrtnosti nosečnic in 
otrok, osnovnošolska izobrazba, dostop do sanitacije, enakopravnost spolov, okoljska 
trajnost, dostop do zdravil za HIV/AIDS in povečanje uradne razvojne pomoči. Poro-
čilo poudarja, da bo potrebno več pozornosti posvetiti zagotavljanju enakosti oz. od-
pravljanju velikih razlik pri doseganju napredka (med regijami, skupinami prebivalstva 
znotraj posameznih držav, prebivalci ruralnih in urbanih območij itd.).

Predstavnica Sloge skupaj s komisarjem Piebalgsom sodelovala na 
panelni razpravi o post-2015 okviru
Latvijska platforma NVRO, Lapas, je 14. junija organizirala panelno razpravo z na-
slovom »Naproti post-2015 z edinstvenimi izkušnjami: ali lahko države EU12 karkoli 
prispevajo?«. Na razpravi sta med drugim sodelovala tudi evropski komisar za razvoj 
Andris Piebalgs in predstavnica Sloge, Ana Kalin. Piebalgs je izpostavil, da post-2015 
ni le tehnično, temveč tudi intelektualno vprašanje, kjer moramo najti odgovor, v 
kakšnem svetu bi želeli živeti. Kalinova pa je poudarila, da post-2015 zahteva spre-
menjeni način razmišljanja ter iskanje rešitev za vzroke in ne posledice težav, s ka-
terimi se soočamo. Razprava je bila torej v prvi vrsti namenjena pričetku razprave o 
post-2015 v Latviji, tako med NVRO, kot tudi med civilno družbo in vladnimi ustano-
vami. Hkrati je dogodek pokazal, da lahko EU12 s svojo relativno zgodovinsko in po-
litično neobremenjenostjo v post-2015 prinesejo dokaj celovit pogled na prihodnost.

Na mednarodni konferenci o vlogi in pomenu razvojnih  
nevladnih organizacij v novih državah članicah EU sodelovala  
tudi predstavnica Sloge
V okviru projekta »Update of the current status of implementation of internatio-
nal/bilateral trade regimes with ODA recipients and the current role of civil society 
and private sectors as development actors in the new EU Member states«, ki ga v 
sodelovanju s partnerji (tudi Slogo) izvaja bolgarski Center za ekonomski razvoj, se 
je predstavnica Sloge, Mojca Krisper Figueroa, 21. junija v Sofiji udeležila zaključne 
konference projekta. Na konferenci je na podlagi pripravljene raziskave in objavlje-
nega članka predstavila vlogo NVO v razvojnem sodelovanju v Sloveniji. Izpostavila 
je probleme, s katerimi se soočajo NVO v Sloveniji (pomakanje finančnih sredstev, 
administrativne ovire pri izvajanju in poročanju projektov,  nezadostno priznanje vlo-
ge NVO s strani MZZ  in pomanjkanje kolektivnega zagovorništva), pa tudi priporoči-
la NVO in MZZ glede vloge civilne družbe v razvojnem sodelovanju (priporočila NVO: 
MZZ se mora držati svojih zavez do razvojnih NVO in fleksibilno pristopati k finančni 
pomoči, njegovi predstavniki pa naj se razvojnim projektom pridružijo tudi na terenu; 
priporočila MZZ: razvojne NVO se morajo povezovati in graditi konzorcije, se stro-
kovno podkovati in si prizadevati za dolgoročne in učinkovite projekte).
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Migracije so gibalo razvoja 
ek je 22. maja izdala komunikacijo z naslovom »Prizadevanja za maksimiranje 
razvojnega učinka migracij«, ki bo podlaga za skupno stališče eu in njenih držav 
članic v okviru dialoga na visoki ravni o mednarodnih migracijah in razvoju, ki bo 
v organizaciji Generalne skupščine zn potekal oktobra letos. S tem je predstavila 
svoje mnenje o prispevku migracij in mobilnosti k vključujočemu gospodarskemu 
in socialnemu razvoju ter o tem, kako na svetovni ravni okrepiti sodelovanje 
na omenjenem področju. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je ob tej 
priložnosti poudaril, da bi morali migracije priznati kot gibalo vključujočega 
gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja ter jih kot tako v obliki prednostne 
naloge vključiti v razvojni okvir po letu 2015. V sporočilu je prav tako predlagano, 
kako bi lahko eu sprejela bolj ambiciozen pristop k migracijam in razvoju, in sicer 
še posebej v okviru globalnega pristopa k vprašanju migracij in mobilnosti ter 
razvojne politike eu.

Slovenske nevladne organizacije zaključile razvojni projekt  
na severu Črne gore
Zavod Krog je v sodelovanju z Zavodom Emma meseca maja v severnem delu Črne 
gore uspešno zaključil triletni razvojni projekt »Od okolja do družine«, podprt s strani 
MZZ. Pri projektu so sodelovali še Kulturno ekološko društvo Smetumet, Center za 
socialno delo Ljubljana-Šiška, Center za socialno delo Plav, občina Plav, SOS telefon 
Plav in društvo Help Plav. Na zaključnem dogodku, ki je 23. maja potekal v mestu 
Plav, so podelili nagrade sodelujočim akterjem in institucijam, predstavili evalvacijo 
projekta in video z utrinki rehabilitacije črnogorskih otrok v Sloveniji, odrasli 
udeleženci pa so si lahko ogledali tudi projekcijo dokumentarnega filma Moje lepe 
noge, ki je del širše akcije osveščanja javnosti o nasilju v družini in družbi ter je nastal 
s sodelovanjem Zavoda Emma in Luksuz produkcije Krško.
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Ambiciozno zaključno poročilo Panela Združenih narodov na visoki 
ravni o post-2015 razvojni agendi 
Panel zn na visoki ravni o post-2015 razvojni agendi je 30. maja predstavil poročilo 
z naslovom »A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies 
through Sustainable Development«, ki določa univerzalno agendo za izkoreninjenje 
skrajne revščine po celem svetu do leta 2030 in zagotavljanje trajnostnega razvoja. 
Poročilo poleg tega še poudarja, da mora biti nova razvojna agenda univerzalna, 
veljati za vse države sveta enako in biti prežeta z duhom partnerstva. Evropski 
komisar za razvoj Andris Piebalgs je po izdaji poročila le-to pozdravil in ga opisal 
kot dragocen, ambiciozen in spodbuden prispevek k aktualni razpravi o post-2015 
razvojnem okviru. Po njegovem mnenju je poročilo izjemno pomembno predvsem 
zaradi tega, ker izpostavlja potrebo po enotnem okviru, ki bo vključeval tako 
izkoreninjenje skrajne revščine kot tudi zagotavljanje trajnostnega razvoja. fo

to
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Evropska unija: boj proti podhranjenosti in zagotavljanje  
prehranske varnosti v najrevnejših državah sveta 
V začetku junija je bila evropska javnost obveščena o tem, da bo eu v obdobju 
2014–2020 za izboljšanje prehrane v nekaterih izmed najrevnejših držav sveta na-
menila 3,5 milijarde evrov. ek bo lahko zaradi omenjene finančne zaveze do leta 
2025 uresničila tudi svoj cilj zmanjšanja števila otrok, zaostalih v rasti, za sedem 
milijonov. eu je 15. junija prejela tudi nagrado Jacquesa Dioufa, poimenovano po 
bivšem generalnem direktorju Organizacije zn za prehrano (Food and Agriculture 
Organisation – fao), in sicer za svoje pionirsko delo na področju prehranske varnosti 
ter izboljšanje življenja več kot 59 milijonom ljudi v 50 državah sveta. Že marca je ek 
objavila tudi komunikacijo z naslovom »Enhancing Maternal and Child Nutrition in 
external assistance: an eu policy framework« in tako predstavila novo politiko eu na 
področju boja proti podhranjenosti. Njen cilj je izboljšanje prehrane mater in otrok 
in zmanjšanje umrljivosti ter števila bolezni oz. motenj v rasti in razvoju, ki jih pov-
zroča podhranjenost.
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Analiza načrtov o objavi večjega števila informacij  
o aktivnostih na področju razvojne pomoči 
Globalna kampanja za transparentnost razvojne pomoči Publish What You Fund je 
marca objavila primerjalno analizo implementacijskih načrtov o objavi večjega števila 
informacij o aktivnostih na področju razvojne pomoči s strani donatorjev, kar spada 
v okvir zavez s področja transparentnosti pomoči, sprejetih v Busanu. Analiza eu je 
pokazala, da je pet njenih držav članic (Nizozemska, Finska, Španija, Švedska, Velika 
Britanija) in ek napredovalo na področju objavljanja informacij v skladu s standardom 
Mednarodne pobude za transparentnost pomoči (International Aid Transparency 
Initiative – iati), osem držav članic pa se je iati šele pridružilo (Belgija, Češka, Danska, 
Nemčija, Irska, Luxembourg, Poljska, Slovaška). Nadalje, devet držav članic in ek 
je pripravilo zmerno ambiciozne do ambiciozne implementacijske načrte (Belgija, 
Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija, Češka, Finska, Španija), 
medtem ko so načrti Nemčije in Slovaške opisani kot neambiciozni. V času objave 
analize mnenje glede Francije in Italije še ni bilo dokončno, štiri države članice – 
Avstrija, Grčija, Portugalska in Slovenija – pa so razočarale, ker svojih podatkov ne 
načrtujejo izboljšati oz. do leta 2015 ne bodo implementirale standarda iati.

Kampanja ozaveščanja o »tihih krizah« 
Mednarodna zveza društev rdečega križa in rdečega polmeseca (International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – ifrc), echo in 11 evropskih 
nacionalnih združenj rdečega križa so 18. februarja pričeli s kampanjo, namenjeno 
povečanju ozaveščenosti o t. i. tihih krizah. Dejstvo je, da kar o 91 odstotkih kriz, 
na katere se odzove ifrc, mediji ne poročajo, saj le-te veljajo za nesreče majhnih ali 
srednjih razsežnosti, toda trpljenja ljudi nikakor ni mogoče meriti. Kampanja je bila 
prvič predstavljena v Evropskem parlamentu, kjer je kot glavna govorka nastopila 
evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno 
odzivanje Kristalina Georgieva. Prisotni so se strinjali o izjemnem pomenu sodelovanja 
z mediji za povečanje ozaveščenosti o omenjenih krizah, med predlaganimi rešitvami 
za preprečevanje nesreč pa so poudarili predvsem pripravljenost na nesreče, 
zmanjševanje tveganja in povečanje odpornosti. fo
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Evropska unija bo podprla gradnjo največje solarne elektrarne  
v podsaharski Afriki
Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs in burkinafaški minister za energijo 
in rudnike Salif Lamoussa Kaboré sta 23. aprila podpisala finančni sporazum 
o fotovoltaičnem projektu solarne elektrarne v Burkina Fasu, za katero bo EU 
namenila 25 milijonov evrov. To bo največja tovrstna elektrarna v podsaharski Afriki, 
ki se bo pričela graditi konec leta. Po besedah Piebalgsa ta elektrarna predstavlja 
konkreten primer uresničevanja agende EU za spremembe, pomemben prispevek k 
uresničevanju razvojnih ciljev EU ter napredek pri doseganju cilja EU v okviru pobude 
Trajnostna energija za vse, ki vključuje podporo državam v razvoju pri zagotavljanju 
dostopa do trajnostne energije 500 milijonom ljudem, in sicer do leta 2030.

»Globalna akcija za vključujočo in trajnostno prihodnost« 
9. aprila je izšlo novo Evropsko poročilo o razvoju (European Report on Development – 
erd) z naslovom »Post-2015: Global Action for an Inclusive and Sustainable Future«, ki 
ga je pripravil konzorcij treh evropskih razvojnih inštitutov (Overseas Development 
Institute, European Centre for Development Policy Management, German Development 
Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik). Namen letošnjega erd je 
zagotoviti neodvisen prispevek k razpravi o post-2015 okviru ter izpostavlja štiri 
bistvene točke: 1. mednarodna skupnost naj si prizadeva za bolj široko usmerjen 
pristop k razvoju, 2. ključni pomen nacionalnega lastništva, 3. krepitev globalne 
kolektivne akcije, 4. novi okvir naj bo osredotočen tako na cilje kot tudi na 
instrumente. Poročilo torej poudarja, da je potreben nov globalni razvojni okvir, ki bo 
spodbujal vključujoč in trajnostni razvoj, temeljil na sodobnem razumevanju revščine 
ter podpiral nacionalne politične odločitve in razvojne poti.
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Vsi indikatorji kažejo na to, da 
postaja »Afrika za začetnike«, 
kot se rado poimenuje Gano, 
razvita država. Politično je 

stabilna, ekonomski kazalci rastejo. V 
mednarodnem kontekstu velja za vzorčen 
afriški primer. Kljub zavedanju pomena 
izobraževanja za nadaljnji razvoj države, se 
Ganci na tem področju še vedno soočajo s 
številnimi izzivi. Izobraževalni sistem kljub 
gosti mreži osnovnih in srednjih šol še ni 
dovolj učinkovit. Luknje v sistemu se čutijo 
predvsem na obrobnih območjih, kjer je 
izobrazbena raven še vedno zelo nizka. 
Za regijo Ahanta West, kjer sva z možem 
tri mesece delovala kot prostovoljca, velja 
podatek, da kar sedem od desetih otrok v 
višjih razredih osnovne šole ne zna dobro 
pisati in brati. 

V ahantsko obmorsko vasico Busuo 
sva prispela konec januarja, na višku su-

✎ Sonja Gerič Bevec

he dobe. Pred nama se je zvrstilo že lepo 
število prostovoljcev iz Slovenije in drugih 
evropskih držav. Organizacija Embracing 
Hidden Talents Network (ehtn) namreč 
že leta sodeluje s slovenskima društvoma 
Humanitas in Voluntariat ter evropski-
mi društvi, kot sta evs in glen. Slovenci 
se lahko celo pohvalimo, da smo v Busui 
pomagali zgraditi knjižnični kompleks, ki 
je na voljo prebivalcem širšega območja 
in služi tudi za nastanitev prostovoljcev. 
Osnovni cilj ehtn je s pomočjo pošolskih 
ur prostovoljcev ter dostopa do knjižnice 
izboljšati znanje in stopnjo izobrazbe na-
darjenih otrok z manj možnostmi. Vizija 
Ebenezerja Pardeteyja, ustanovitelja ehtn, 
so bodoči aktivisti sprememb – visoko izo-
braženi, aktivni posamezniki, z razvito spo-
sobnostjo kritičnega mišljenja ter drugimi 
osebnostnimi in družbenimi veščinami. O 
uspešnosti programa pričuje dejstvo, da 

Prostovoljski projekt  
»Reading Busua«

je nekaj otrok prve generacije že uspešno 
zaključilo fakulteto.

V času projekta so nama bili zaupani 
mladi ganski upi v vaseh Azani in Butre, 
zelo različnih nivojev znanja, ki sva jih uri-
la v branju in pisanju. Knjige so za ganske 
otroke še vedno težko dosegljiva dobrina, 
do njih nimajo dostopa niti v šoli niti doma. 
Ne glede na to, da so bile najine delavnice 
ob koncu šolskega dne, je med učenci vladal 
izjemen entuziazem in zagon. Razdeljeni v 
skupinice po tri ali dva so glasno in z veliko 
vnemo prebirali drobne knjižice iz afriške 
kulture. Z veliko mero gotovosti lahko tr-
diva, da je trimesečno intenzivno bralno 
obdobje obrodilo številne sadove. Najino 
delo je bilo sicer le majhen prispevek, ka-
pljica v morje, pa vendar je skupaj z delom 
vseh prejšnjih ter prihodnjih prostovoljcev 
pomemben doprinos k razvoju ganske re-
gije Ahanta West.  

✎ Sonja Gerič Bevec
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»Afriški razvoj, uspešno 
uresničevanje gospodarskega 
in družbenega napredka 
afriškega ljudstva, doseganje 
trajnostnega razvoja in miru  
v prihodnjem stoletju v Afriki 
bodo v prvi vrsti odvisni 
od njihovih izobraževalnih 
sistemov. Nobena država 
na svetu namreč ni dosegla 
trajnostnega razvoja brez 
učinkovitega izobraževalnega 
sistema, brez univerzalnega 
primarnega poučevanja,  
brez raziskav in višjega 
izobraževanja, brez enakosti  
v izobraževalnih možnostih.«
(predsednik jar Thabo Mbeki  
v svojem govoru »Izobraževanje  
za afriško renesanso v 21. stoletju«,  
decembra 1999) 

Več podrobnosti o najini prostovoljski iz-
kušnji lahko preberete na blogu Reading 
Busua (readingbusua.blogspot.com).

9
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Ben Slay –  
vodja Enote za  
zmanjševanje revščine  
v regionalnem centru  
undp Bratislava

INTERVJU

Na področju gospodarskega razvoja 
ali razvojnega sodelovanja ste aktivni 
že več kot dvajset let. Ali bi lahko deja-
li, da je svet, v katerem živimo danes, 
boljši v primerjavi s svetom ob začetku 
vaše kariere?

Mislim, da je svet boljši. Predvsem, če 
gledamo z vidika blaginje ljudi. Čeprav je 
danes na Zemlji veliko več prebivalcev kot 
jih je bilo pred dvajsetimi leti, je istočasno 
veliko ljudi, ki so bili pred dvajsetimi leti 
revni, sedaj pa niso več, ali pa vsaj njihovi 
otroci niso več revni. In to je pomembno. 
Pri svojem delu sem veliko pozornosti 
namenjal Balkanu in bivši Sovjetski zve-
zi. V tej regiji je v zadnjih dvajsetih letih 
prišlo do razpada socialističnih imperijev 
in federacij, torej Jugoslavije in Sovjetske 
zveze. Kot je znano iz zgodovine, ob vsa-
kem razpadu imperijev prebivalstvo utrpi 
veliko škodo, ne glede na to, da imperiji 
pred tem niso dobro delovali, kar je moč 
reči v primeru obeh socialističnih federa-
cij. To seveda oteži oceno glede doseže-
nega napredka v zadnjih dvajsetih letih 
v meni najbolj poznani regiji. Po mojem 
mnenju je ena najbolj skrb zbujajočih 
stvari svetovna finančna kriza zadnjih 
petih let in njen vpliv na dinamiko razmi-
šljanja velike večine sveta. Le-ta se zdaj 
še bolj osredotoča na razmišljanja o go-
spodarski rasti ter ima še manj poguma 
za iskanje drugačnih rešitev za probleme 
okoljske trajnosti in sprejemanja bolj so-
cialno usmerjenih in solidarnih rešitev ob-
stoječim problemom. Veliko lažje je ljudi 
pripraviti k sodelovanju v obdobju izobilja, 
ko pa jih je strah, da že za njih ni dovolj do-
brin, jih ne želijo deliti z drugimi. In ravno 
to se dogaja od leta 2008.

Nadaljujva na točki, kjer ste omenili po-
gum za nove alternative, nove pristope. 
Začenja se obdobje številnih aktivnosti, 
povezanih z vzpostavitvijo okvira po le-
tu 2015, ki je mejnik za dosego razvojnih 
ciljev tisočletja. V tem trenutku se zdi, 
da so ambicije dokaj visoke, da ciljamo 
k vzpostavitvi novega okvira, ki bo izzi-
ve naslavljal celostno in globalno. Ka-
ko vidite prihodnost razvojnega sode-
lovanja po letu 2015 – ali mislite, da se 
bo trenutni način delovanja nespreme-
njeno nadaljeval ali se bodo po vašem 
mnenju našli posamezniki, ki bodo zbra-
li dovolj poguma in poskušali najti no-
ve načine, potrebne za iskanje rešitev 
v spremenjeni realnosti, v kateri se na-
hajamo danes?

Mislim, da bodo stvari potekale podob-
no kot do sedaj in da bodo spremembe 
postopne. Prišlo bo do njih, a kar je bilo 
včeraj črno, jutri ne bo postalo belo oziro-
ma obratno. Deloma je to posledica dej-
stva, da svet ne deluje na takšen način, 
hkrati pa ni resnične želje po velikih spre-
membah. Vlade namreč niso pripravljene 
na drznost in tveganja, saj se bojijo, da bi 
bile zaradi delovanja sistema demokracije 
na prihodnjih volitvah lahko kaznovane s 
strani volivcev. Obstaja torej možnost, 
da bodo vlade sprejele relativno napre-
dne, vključujoče in socialne politike. Žal 
pa moramo priznati, če smo realni, da je 
to bolj izjema kot pravilo. To vidim v svo-
ji državi (zda) kot tudi v številnih drugih 
evropskih državah. Za večino prebivalstva 
ostaja prioriteta še vedno gospodarstvo, 
službe, plače in dohodek. Morda je tako 
prav, morda ne bi smelo biti tako, ampak 
takšna je realnost. Do velikih sprememb 

bi prišlo zgolj v primeru resnično drama-
tičnega šoka, ki bi spremenil način raz-
mišljanja ljudi. Mislim, da do tega ne bo 
prišlo. Če pogledamo nazaj na tovrstne 
šoke, je moč reči, da so grozljivi in vpra-
šanje je, če želimo, da do njih pride. Za 
spremembe bodo potrebni daljnovidni 
posamezniki v vladah, civilni družbi in 
privatnem sektorju, ki imajo vizijo, kako 
bi se lahko delovalo na drugačen način 
in postopoma ter metodično uresničilo 
te zamisli. Takšna razmišljanja so priso-
tna v vseh treh sektorjih in upam, da se 
bodo nadaljevala in okrepila. Vendar pa 
moramo biti realni in pričakovati, da bo v 
najboljšem primeru napredek postopen.

Obstaja mnogo obrazov revščine. Ali 
nam lahko poveste, kot vodja Enote 
za zmanjševanja revščine pri undp v 
Bratislavi, s kakšno vrsto revščine se 
soočamo na Zahodnem Balkanu in 
Osrednji Aziji. Ali bi lahko rekli, da je 
tovrstna revščina manj škodljiva kot 
revščina v najrevnejših regijah sveta?

V razvojnem sektorju se pogosto sre-
čujemo z dokaj neprimernim izrazom 
»bottom billion« (spodnja milijarda). 
Četudi je izraz problematičen, nas opo-
minja, da se več kot milijarda ljudi ozi-
roma kar petina ali šestina prebivalstva 
na svetu vsakodnevno sooča z izjemno 
težkimi izzivi in se bori za preživetje. Kva-
liteta njihovega življenja je z moje per-
spektive resnično grozljiva. Kot primer 
vzemimo ženske, katerih otroci umrejo 
pred prvim letom starosti, zaradi bole-
zni, ki se prenašajo z vodo, ali ženske, ki 
umrejo pri porodu, ker nimajo dostopa 
do zdravstvene oskrbe. Pomislimo na 
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ljudi po svetu, predvsem na konfliktnih 
območjih, pa tudi drugih delih sveta, ki 
umirajo zaradi lakote, žeje ali izposta-
vljenosti, saj nimajo dostopa do dobrin, 
ki jih ljudje v Evropi ali zda smatrajo za 
samoumevne. To je grozljivo in relativno 
gledano je eden največjih dosežkov na-
predka dejstvo, da so tovrstni problemi 
minimalizirani. Vendar to izboljšanje ne 
sme biti razlog, da bi ignorirali izzive, s 
katerimi se najrevnejši ljudje še vedno so-
očajo. Prav v tem je moč razvojnih ciljev 
tisočletja, ki nas opominjajo, da se mo-
ramo osredotočiti na osnovne probleme 
v Južni Aziji, Afriki in drugod. Prav tako 
pa ne smemo pozabiti na tovrstne izzive 
z razvojnega in humanističnega vidika, 
nenazadnje pa tudi s političnega in go-
spodarskega vidika.

Če se osredotočimo na Balkan in bi-
všo Sovjetsko zvezo, lahko rečemo, da 
so na srečo tovrstni problemi relativno 
nepomembni, saj nimamo tolikšnega 
števila ljudi, ki se sooča z zgoraj omenje-
nimi izzivi. Seveda lahko tudi v Sloveniji 
najverjetneje najdete določene skupine 
ljudi, kot so Romi ali drugi, ki se soočajo 
s težavami preživetja z razpoložljivimi 
sredstvi, ki ne dočakajo petdesetega le-
ta starosti, katerih otroci umrejo zaradi 
bolezni, ki se prenašajo z vodo. Vendar so 
tovrstne okoliščine očitno zelo izjemne. To 
drži za večino regije, kjer delamo, čeprav 
v nekaterih državah Osrednje Azije, kot 
je na primer Tadžikistan, torej državah z 
nizkim dohodkom, še vedno najdemo to-
vrstne probleme. Kjer le-ti obstajajo, ima 
razvojna skupnost dolžnost, da pomaga in 
z njimi sodeluje na podoben način kot ga 
poznamo v državah Afrike ali Južne Azije. 
Resnični problemi regije pa so bolj poveza-
ni z ranljivostjo, družbeno izključenostjo, 
dostopom do kvalitetnih osnovnih stori-
tev. Ljudem morda res ni potrebno skrbeti, 
da bodo poginili od lakote, se pa soočajo s 
strahovi, da bodo izgubili, kar imajo, star-
še pa skrbi, da svojim otrokom ne bodo 
mogli omogočiti življenjskega standarda, 
ki so ga bili sami deležni. Menim, da je to 
resnično pomembno vprašanje, ne zgolj s 
humanističnega vidika, temveč tudi zaradi 
dejstva, da ljudje, ki se bojijo za svojo pri-
hodnost, delujejo na način, ki jim morda ni 
v korist ali ni v korist njihove družbe. Gre 
torej za širše družbene izzive, kot tudi za 
skrb za posameznika. Bojim se, da se bo-
do tovrstne težave v naslednjih petih do 
desetih letih, tudi v najrazvitejših državah, 
še poglobile, predvsem zaradi svetovne fi-
nančne krize in demografije, ki ustvarjata 
pritisk na družbeni sistem blaginje.

Vrniva se k vašim aktivnostim v regiji. 
Kako bi opisali vaše sodelovanje s civil-
no družbo? 

Civilna družba je na takšen ali drugačen 
način vsepovsod, predvsem v Organizaciji 
združenih narodih (ozn). Po mojem mne-
nju je to eden največjih dosežkov bivšega 
generalnega sekretarja ozn, Kofi Annana, 
saj je resnično preoblikoval razmerje med 
civilno družbo in ozn. Pred tem je ozn v 
veliki meri zanemarjala civilno družbo. 
Partnerji so bile vlade in ne civilna družba. 
V času Kofi Annana pa so številna telesa 
ozn spoznala, tako na ravni organizaci-
je kot tudi na delovni ravni, da je civilna 
družba ključen partner ozn, kot tudi 
vlad, za učinkovito delovanje organizaci-
je. Prav tako je prišlo do razumevanja, da 
ozn ni prostor zgolj za vlade, temveč je 
tudi globalni forum za ljudi. In ko se ljudje 
samoorganizirajo z namenom naslavlja-
nja družbeno relevantnih vprašanj, je to 
za ozn pomembno, ne le z moralnega 
vidika, temveč to organizaciji dejansko 
omogoča, da opravlja svoje delo. 

Da agencije, kot so undp, unicef, unpf 
ali wfp, sploh lahko opravljamo svoje de-
lo, moramo pogosto sodelovati z nevla-
dnimi organizacijami (nvo) kot partnerji. 
Včasih so v vlogi izvajalskih partnerjev, 
včasih zagotavljajo intelektualni vložek, 
predvsem think-tanki, s čemer pomagajo 
konceptualizirati naše delo in svetujejo, 
na kakšen način to delo opraviti bolje. 
Menim, da so think-tanki zagotovili ve-
čino resnično dobrih idej, ki so izvirale iz 
ozn. Posamezniki, ki so v okviru ozn naj-
bolj prispevali k napredku, so originalno 
prišli iz vlad ali civilne družbe ali iz obeh. 
Posledično se razsežnosti in značilnosti 
civilne družbe, vlad in ozn v okviru med-
narodnega razvojnega sodelovanja vse 
pogosteje stapljajo in združujejo, tako 
da je včasih težko reči, kje se en sektor 
končna in drug začne. Čeprav so na tre-
nutke tovrstna razmerja lahko nejasna, 
pa so izjemno zaželena. Civilna družba je 
torej ključni partner ozn, tudi v undp, in 
truditi se moramo, da bomo sodelovali še 
v večji meri in bolje. Brez aktivnega delo-
vanja civilne družbe namreč ne bomo re-
šili problemov oziroma dosegli napredka 
v razvojnem sektorju. S tem pa ne želimo 
odvzeti odgovornosti, ki jo imajo vlade ali 
ozn. Vendar pa moramo razmišljati glo-
balno in delovati lokalno. 

To je zelo zanimiva točka, saj se vča-
sih zdi, da vlade civilno družbo smatra-
jo kot samoumevno in predpostavljajo, 
da bo civilna družba popravljala napake 

sveta. Morda je to posledica pomanjka-
nja poguma, o čemer ste sami govorili, 
ali pa vlog, za katere mislimo, da jih mo-
ramo odigrati. Zaželeno bi bilo, da bi tu-
di vlade prevzele pobudo v svoje roke in 
delovale bolj proaktivno. 

Mislim, da pravila demokracije ožijo 
prostor, v katerem so vlade lahko pogu-
mne. Istočasno pa ta ista pravila dopu-
ščajo prostor za civilno družbo. Potrebno 
se je izogniti scenariju, kjer vlade ta na-
čin delovanja izkoristijo kot izgovor, da 
ne prevzemajo odgovornosti. Istočasno 
pa se mora civilna družba zavedati, kje 
so meje njenega delovanja, kjer mora dr-
žava prevzeti vajeti v svoje roke. Civilna 
družba namreč ni izvoljena, prav tako pa 
je lahko financirana s strani subjektov, 
katerih vodilo ni vedno javni interes. Naj-
ti ravnotežje, na obeh straneh, ni vedno 
enostavno.

Kakšne so možnosti za sodelovanje slo-
venskih nevladnih razvojnih organizacij 
z undp pisarno v Bratislavi in ostalimi 
regionalnimi pisarnami – tako na javno-
politični kot tudi projektni ravni?

To je zelo dobro vprašanje. Menim, da 
je na svetu, Zahodnem Balkanu in nena-
zadnje tudi v Sloveniji, ogromno proble-
mov, ki jih morajo slovenske nvo naslovi-
ti. Slovenija je majhna država, z majhnim 
številom nvo, zato je pomembno, da ste 
strateški glede tega, kje ste lahko najbolj 
koristni. Moj občutek je, da je to podro-
čje Balkan in sosednje države, s katerimi 
si delite skupno zgodovino, dobre kot 
tudi nesrečne trenutke, ki vam omogo-
čajo določeno stopnjo medsebojnega 
razumevanja. In tukaj lahko dosežete 
največji vpliv. V tej regiji imajo slovenske 
nvo dobre izkušnje in primerjalne pred-
nosti v nevladnem sektorju. Organizacije 
se že pozicionirajo, včasih celo v okviru 
programov ozn in undp, in upam, da bo 
tega sodelovanja vedno več. Mislim, da 
je le vprašanje dozorevanja slovenske-
ga nevladnega sektorja ter premika od 
projektov, ki so financirani s strani tujih 
donatorjev, sprva k projektom, financira-
nih s strani eu in vlade, do projektov, ki jih 
bodo v veliki meri financirali posamezni-
ki, ki verjamejo v smiselnost in delovanje 
nvo. To je izjemnega pomena za trajnost, 
neodvisnost in vpliv nevladnega sektorja 
v Sloveniji. Glede na videno verjamem, da 
gre razvoj slovenskih nvo v pravo smer 
in da ste identificirali področja in prostor, 
kjer ste lahko najbolj koristni. Upam, da 
boste nadaljevali v tej smeri, pri tem pa 
vam želim vse najboljše!  
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AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV

Na Kosovu ste kot posebni predstavnik 
eu in vodja Urada eu nekoliko več kot 
eno leto. Kaj ocenjujete kot največji iz-
ziv in, če se razlikuje, kaj kot največji ra-
zvojni izziv, s katerim se Kosovo sooča? 

Prišel sem januarja 2012, tako da bo 
kmalu že leto in pol. Opravljam dvojno 
vlogo: vodim Urad Evropske unije (vele-
poslaništva ni, ker pet držav članic eu Ko-
sova ne priznava), pri čemer je naša glavna 
naloga postopna transformacija kosovske 
družbe za polnopravno članstvo v eu. Kot 
posebni predstavnik pa odgovarjam tudi 
visoki predstavnici eu za zunanjo in varno-
stno politiko Catherine Ashton, pri čemer 
je najbolj opazen del našega angažmaja 

v zadnjem letu gotovo dvig dialoga med 
Srbijo in Kosovom s tehnične na politično 
raven. Prav te dni se je zaključil oboje-
stranski podpis načrta o konkretni uvelja-
vitvi sporazuma na terenu. Namenoma 
sem opisal obe funkciji – ne le zato, da bi 
videli, da se ju v resnici ne da ločiti, ampak 
predvsem zato, ker skozi to dvojno delo 
najlažje odgovorim na vaše vprašanje. 
Največji izziv je ravno svojevrstna dvojna 
normalizacija: politična normalizacija, ki 
nikakor ni možna brez ureditev razmer za 
srbsko prebivalstvo na Kosovu (od tod po-
treba po dialogu s Srbijo), ter gospodarska 
in družbena normalizacija, ki jo Kosovo iz-
kuša na poti v Evropsko unijo.

Šele razbremenjeno nenehne napeto-
sti na severu bo lahko Kosovo zadihalo in 
se lotilo ključnega razvojnega izziva, ki je 
gotovo zagotavljanje delovnih mest za 
mlade generacije. Kosovo se rado pohvali 
s tem, da je najmlajša država v Evropi, ta-
ko po datumu priznanja neodvisnosti kot 
po starostni strukturi. A prav to ogromno 
število mladih, ki je največji obet priho-
dnjega razvoja, je tudi največji izziv koso-
vski politiki: ali bo znala iz dnevne politi-
zacije preiti v resnične razvojne politike? 
Naša, evropska naloga je, da jim pri tem 
pomagamo: z znanjem, izboljševanjem 
zakonodaje, sredstvi iz predpristopnih 
fondov … 

Samuel Žbogar –  
vodja Urada Evropske 
unije na Kosovu
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eu je največji donator razvojne pomo-
či na Kosovu. Katerim prioritetam sledi 
pri svojem delu? Kateri so še drugi po-
membni donatorji na Kosovu in kako 
poteka usklajevanje med številnimi ak-
terji z namenom zagotovitve najboljših 
rezultatov na terenu? 

Da, Evropska unija je dejansko največji 
donator na Kosovu, v zadnjih desetih letih 
so se sredstva povzpela na več kot dve mi-
lijardi evrov. Poznate logiko ipa-sredstev, 
zato veste, da se prioritete postavljajo le-
ta vnaprej. Marsikaj sem zato podedoval, 
sem pa zadnje leto dobesedno prečesal 
celo Kosovo z obiski v vsaki občini. Za-
to lahko ne le iz prištinske pisarne, pač 
pa dobesedno s terena zatrdim, da so 
največje priložnosti kosovskega razvoja 
kmetijstvo, mala in srednja podjetja ter 
turizem. Zelo veliko naše pomoči gre tudi 
za zagotavljanje temeljne infrastrukture 
(vode, elektrike, ogrevanja) ter sodobno 
procesiranje odpadkov (odpadnih voda, 
smeti). Simbolno pa vam veliko pove po-
datek, da trenutno poteka naša največja 
infrastrukturna investicija v sodno pala-
čo – to je cel kompleks sodišč na obrobju 
Prištine. Skoraj trideset milijonov evrov 
težka investicija je materialen dokaz, ka-
ko veliko Evropa stavi na vladavino prava 
na Kosovu. Kot veste, je tu tudi največja 
evropska misija vladavine prava, Eulex, 
ki jo sestavljajo policisti, sodniki, tožilci 
in cariniki iz številnih evropskih držav, 
tudi Slovenije. Če bi pomen merili po teži 
investicij, pa bo imela daleč največji po-
men v prihodnjih letih energetika, saj eu 
vztraja na zaprtju stare kosovske termo-
elektrarne in izgradnji nove. Zaradi tega 
smo nedavno organizirali veliko donator-
sko konferenco, kjer se je eu zavezala k 
skoraj 100-milijonski investiciji.

Kako bi, glede na vaše dosedanje izku-
šnje na Kosovu, opredelili vlogo civilne 
družbe za razvoj in demokratično de-
lovanje države? Kakšna je vloga eu pri 
krepitvi civilne družbe na Kosovu? 

Z eno besedo: ključna. Sleherno poroči-
lo, ki ga eu pripravi na Kosovu, se pred fina-
lizacijo z oblastmi preverja s predstavniki 
civilne družbe. Mnogi naši razpisi so name-
njeni prav krepitvi sistemske vloge civilne 
družbe, tako v procesih odločanja kot tudi 
snovanja boljših rešitev na različnih podro-
čjih, od enakopravnosti spolov do boljšega 

upravljanja javnih zadev. V isti sapi moram 
reči, da je nevladna scena hkrati izredno 
razvejana in vsebinsko močna, po malem 
pa tudi razvajena zaradi klasične postkri-
zne prisotnosti številnih mednarodnih or-
ganizacij in donatorjev. Zato so se mnogi 
že zelo natrenirali za brezhibno pisanje 
prijav, manj pa jih zanima končni rezultat. 
Pri našem delu zato strogo vztrajamo na 
finalnem »outputu«: kaj bo iz našega sode-
lovanja dobrega izšlo za končne uporabni-
ke, državljane in državljanke?

Kako vidite sodelovanje Slovenije pri ra-
zvoju Kosova? 

Slovenija ima zgodovinsko izjemen po-
ložaj: zaradi vzajemne solidarnosti v času 
Jugoslavije, tako naše podpore kosovskim 
uporom kot njihovega razumevanja za 
našo osamosvojitev. Vlogo pomembnega 
veziva imajo številni Kosovarji v Sloveniji 
in slovenska podjetja na Kosovu. Morda je 
še najmanj prisotna ravno država s svojo 
zunanjo in razvojno politiko. Sam moram 
skrbeti za interese vseh članic Evropske 
unije, vidim pa mnoge priložnosti za Slo-
venijo, tudi na tako imenovanih »mehkej-
ših« področjih. Nenazadnje sta bila dva 
gostujoča kustosa dveh zadnjih razstav 
domačih umetnikov v vodilni kosovski 
nacionalni galeriji prav Slovenca, Miran 
Mohar in Tevž Logar.

Vaše delo se odvija v državi v razvoju. 
Kako ocenjujete pomen in vlogo med-
narodnega razvojnega sodelovanja pri 
zunanjem delovanju eu? Ali menite, 
glede na to, da ste bili v preteklosti tu-
di vodja slovenske zunanje politike, da 
Slovenija v celoti izkorišča potencial, ki 
ga razvojno sodelovanje nudi?

Diplomacija se danes izjemno hitro 
spreminja, pogosto hitreje, kot je bila 
sicer navajena. Na to vplivata predvsem 
globalizacija in neslutene nove poti ko-
munikacije. Države se na te spremembe 
preprosto morajo odzvati. To vidite že 
po tem, da se zanjo iščejo novi izrazi, od 
gospodarske in digitalne diplomacije do 
mehke moči. Slovenija lahko računa na 
svojo polnopravno evropsko vpetost in 
marsikje nastopa združena. Velike prilo-
žnosti pa vidim prav v tistem, kar nas dela 
posebne: smo izobražen narod, ekološko 
visoko ozaveščen in z izjemnimi kulturni-
mi potenciali. 

Samuel Žbogar: 
»Da, Evropska 
unija je dejansko 
največji donator 
na Kosovu, v 
zadnjih desetih 
letih so se sredstva 
povzpela na več 
kot dve milijardi 
evrov.«
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STROKOVNI ČLANEK

Razvojne nevladne organizacije  
v Osrednji in Vzhodni Evropi  
v času gospodarske krize

✎ Balazs Szent-Ivanyi in Simon Lightfoot

Države iz Osrednje in Vzhodne 
Evrope so donatorice razvoj-
ne pomoči že več kot deset 
let. V tem času smo v teh dr-

žavah priča pojavu razvojnih nevladnih 
organizacij (nvo). Članek raziskuje izzi-
ve razvojnih nvo na dveh glavnih, med-
sebojno povezanih področjih. Prvo je 
področje odnosov z vlado, drugo pa se 
nanaša na zbiranje sredstev v času go-
spodarske krize. Tekom raziskave smo 
črpali iz izkušenj s strani razvojnih nvo 
iz držav Osrednje in Vzhodne Evrope ter 
primerov držav eu-15, kjer je to bilo re-
levantno. 

V akademskih raziskavah je večinoma 
poudarjeno, da imajo nvo in civilna druž-
ba v večji meri bolj omejeno vlogo v jav-
nih zadevah v primerjavi z državami eu-15 
(Börzel, 2010). Jasno je, da so organizaci-
je civilne družbe v splošnem šibkejše od 
podobnih organizacij v večini držav eu-
15 (glej Palubinskas, 2003; Börzel, 2010). 
Količina pomoči je neposredno povezana 
z zmožnostjo domače razvojne skupno-
sti, da mobilizira sredstva (glej Lister in 
Carbone, 2006). Skupnost nvo v državah, 
ki so članice Odbora za razvojno pomoč 
(dac), bi bila lahko glasna pri obsojanju 
kakršnihkoli rezov v okviru uradne razvoj-
ne pomoči, a je še vedno v začetniški fazi 
in močno odvisna od financiranja države. 
Bučar (2010) poudarja, da razvojne nvo 

de facto niso bile priznane s strani držav-
nih avtoritet kot strateško pomemben 
partner. Posebnost v vseh postkomuni-
stičnih družbah je bilo pomanjkanje za-
upanja med vlado in civilno družbo. Ta 
odnos ima svoje korenine v predtranzi-
cijskem obdobju, ko so se nvo pogosto 
ustanavljale in predstavljale kot nekakšna 
opozicija vladi (Grimm in Harmer, 2005). 

Raziskava odnosov med razvojnimi 
nvo in vlado je zato odločilnega pome-
na. V analizi se v večji meri osredotočamo 
na platforme nvo, do določene mere pa 
tudi na različne vrste nvo. V raziskavi na 
Nizozemskem in v Sloveniji so poudarjene 
različne vloge razvojnih nvo.

Tabela 1: Vloge razvojnih nvo – tipologija
Vir: Schulpen in Hoebink, 2012 v Bučar, 2012. 

Na podlagi raziskave smo identifici-
rali številne strategije, ki jih uporabljajo 
razvojne nvo. Identificirali smo dve jasni 
strategiji odnosov z Ministrstvom za zu-
nanje zadeve (mzz), čeprav te strategije 
niso medsebojno izključujoče. 

Ena izmed strategij vidi razvojne nvo 
v tesnem sodelovanju z mzz, s katerim si 
prizadevajo za vključevanje razvojnih tem 
na politični dnevni red, kljub nasprotova-
nju ostalih ministrstev. 

V tej strategiji je mzz (ali natančneje 
opredeljeno razvojni oddelki znotraj mzz) 
strateški partner nvo, kar je dokaj daleč 
od dejstva, da so številne razvojne nvo in 
platforme odvisne od financiranja mzz. 

Opis vloge Glavne aktivnosti
Financer Financiranje partnerjev z Juga za njihove razvojne ukrepe. 
Svetovalec Izgradnja kapacitet, zbiranje in širjenje znanja, zagotavljanje strokovnih 

nasvetov. 
Povezovalec Povezovanje organizacij (bodisi vladnih, nevladnih in/ali komercialnih) z 

namenom okrepitve sodelovanja in komplementarnosti.
Izvajalec Izvajanje aktivnosti s strani osebja razvojnih NVO s Severa. Gre za aktivnosti 

na različnih področjih, najpogosteje pa so razvidne na področju humanitarne 
pomoči in rekonstrukcije kot tudi na bolj podjetniškem področju (npr. pravična 
trgovina).

Lobist Vplivanje na javne politike vlad, medvladnih organizacij, multilateralnih 
agencij in privatnih podjetij preko lobiranja in zagovorništva.

Spreminjanje 
Severa

Spodbujanje sprememb na Severu z ozirom na prispevanje k razvoju na Jugu. 
Javno podprte aktivnosti imajo pomemben delež v tej vlogi.
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Če povzamemo, sta v tej strategiji mzz, 
navkljub svojim napakam, in platforma 
razvojnih nvo »zaveznika« pri promociji 
in spodbujanju tem, ki so jima v skupno 
korist (Bučar, 2012, str. 85). V strategiji 
je priznano, da za večino težav državne 
razvojne politike ni možno kriviti mzz. 
Ta je namreč zgolj eden izmed akterjev 
v kompleksnem vladnem sistemu, kjer 
razvojno sodelovanje običajno ni prio-
riteta. Strategija torej predpostavlja, da 
razvojne nvo ne bi smele spodkopavati 
mzz s pretirano kritiko (kar zagotovo po-
meni določeno stopnjo samocenzure), 
pač pa bi mu morale pomagati oziroma 
ga okrepiti proti ostalim ministrstvom in 
politikom.

Druga strategija vidi razvojne nvo, ki 
svoje zaveznike iščejo (in vzgajajo) izven 
mzz. Tako recimo obstajajo primeri, ko 
nvo povabijo člane parlamenta (poslan-
ce), pogosto iz relevantnih odborov, kot je 
Odbor za zunanje zadeve, na misije, kjer 
so poslanci priča delovanju konkretnih ra-
zvojnih projektov. V Veliki Britaniji (vb) je 
naredilo tovrstno ciljno lobiranje globok 
vtis na posamezne konservativne poslan-
ce in je bilo pogosto razlog za odločitev o 
dvigu razvojnih sredstev v vb. Takšen tip 
strategije lahko povzroči situacijo, v kateri 
poslanci zahtevajo aktivno delovanje od 
mzz na področjih, kot so strategije uradne 
razvojne pomoči, količina uradne razvoj-
ne pomoči itd. Hkrati pa ta strategija ra-
zvojnim nvo dovoljuje, da so bolj glasne 
v svojih kritikah do mzz. 

Ko se nvo torej odločajo o kampanjah, 
morajo upoštevati te strategije. Če je mzz 
razvojni »prvak«, morajo nvo paziti, da 
namerno ne spodkopavajo njegove po-
zicije znotraj vladne strukture. mzz se 
namreč prav tako bori tudi za ohranitev 
svojega statusa/financ, zato je lahko javna 
kampanja, ki je kritična do mzz, kontra-
produktivna, če ga oslabi. 

Vlade v Osrednji in Vzhodni Evropi, z 
nekaterimi izjemami, so v zadnjih nekaj 
letih zaradi krize zmanjševale sredstva za 
razvojno sodelovanje, to pa pomeni tu-
di težja leta za skupnost razvojnih nvo. 
Zaradi tega so morale slednje poiskati 
alternativne vire financiranja. Zaradi 
trenutnih gospodarskih razmer je ljudi 
težje prepričati, da darujejo sredstva v 
dobrodelne namene, predvsem v državah 
Osrednje in Vzhodne Evrope, kjer kultura 
dobrodelnosti ni tako zakoreninjena. Prav 
tako želijo ljudje zagotovilo, da je njihov 
denar porabljen za »razvojne« projekte 
in ne »zapravljen« za administracijo, ki 
se ukvarja s trženjem itd. Organizacija 
Oxfam ima na svoji spletni strani kate-
gorijo, kjer prikazujejo, koliko denarja je 
bilo porabljenega, kje in za kaj. Tovrstna 
transparentnost je izjemno pomembna, 
predvsem v povezavi z aktivnostmi, kot 
so zbiranje sredstev ali kampanje, saj so 
koristi lahko obrazložene (npr. £1, ki se 
porabi za zbiranje sredstev, se povrne v 
obliki £5). 

Tabela 2: Za vsak doniran £1 Oxfam porabi
Vir: http://www.oxfam.org.uk/donate/how-
-we-spend-your-money-non-flash.

Strategije transparentnosti, kot jih ima 
Oxfam, ne povečajo zgolj zaupanja in mo-
žnih donacij, temveč so lahko tudi dobro 
sporočilo za mzz. Razvojne nvo so tako v 
veliko boljšem položaju, da od mzz zah-
tevajo čim večjo transparentnost, če so 
transparentne tudi same in zagotavljajo 
čim več možnih informacij o svojem delu. 
Da bi zmanjšali stroške delovanja za kam-

panje, številne razvojne nvo uporabljajo 
družbene medije, kot so Facebook ali Twi-
tter. Sporočilo, ki ga uporabljajo številne 
skupine, je v skladu s časom, v katerem 
živimo. Jasno sporočilo je, da je pomoč 
stroškovno učinkovita (eu za pomoč pora-
bi 1,87 evra/mesec/osebo in s tem reši na 
milijone življenj) in da ima gospodarske 
koristi za države donatorice. 

Razvojne nvo morajo tako pozorno 
premisliti, kdo so potencialni »prvaki« na 
področju razvoja v njihovih državah in s 
kom naj se povezujejo. 
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KDAJ? KJE? KAJ?

12. 
september 
2013

Ženeva, 
Švica

Izdaja PoročIla o trgovInI In razvoju za leto 2013
Konferenca zn o trgovini in razvoju bo septembra izdala novo Poročilo o trgovini in razvoju, ka-
terega naslov se bo glasil »Vetrovi sprememb v svetovnem gospodarstvu: Ponovni razmislek o 
razvojnih strategijah«. Poudarek Poročila bo na tem, da se bodo morala gospodarstva, ki se bo-
disi razvijajo ali so v tranziciji, premakniti k novi obliki razvoja, usmerjeni h krepitvi domačega 
povpraševanja ter regionalnega in jug-jug gospodarskega sodelovanja.

16. in 17. 
septembra 
2013  
(predvidoma) 

ljubljana 
(prostori 
Sloge)

usPosabljanje In Posvet o globalnem učenju
sloga bo organizirala dvodnevno usposabljanje o globalnem učenju in zagovorništvu na tem po-
dročju. Usposabljanje se bo osredotočilo predvsem na načine, kako zbuditi pozornost političnih 
odločevalcev ter zainteresirane javnosti za vključevanje globalnega učenja v nacionalne sheme 
izobraževanja. Del dogodka bo namenjen tudi razpravi o prioritetah zagovorništva na področju 
globalnega učenja.

17. –19. 
september 
2013

Pariz,  
Francija

»ConvergenCes World Forum«
Letošnji »Convergences World Forum« bo že šesti po vrsti, osredotočen pa bo na izzive, 
povezane z bojem proti revščini in vzpostavitvijo trajnostne družbe. Udeležili se ga bo-
do raznoliki akterji, vključno s predstavniki civilne družbe, ki se ukvarjajo s področjem 
zmanjševanja revščine in neenakosti, tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju.

24. in 26. 
september 
2013

ljubljana FestIval nevladnIh organIzaCIj luPa 2013
V organizaciji Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (cnvos) 
bo septembra potekal že 12. Festival nevladnih organizacij lupa. Festival je namenjen promociji 
slovenskega nevladnega sektorja, ozaveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nvo ter zahvali 
organizacijam za njihov prispevek k skupni blaginji. Program bo sestavljen iz številnih prireditev 
in delavnic, osrednji dogodek Festivala pa bo ponovno Bazar nevladnih organizacij v središču 
Ljubljane. Podrobnejše informacije o letošnjem Festivalu najdete na cnvos-ovi spletni strani.

25. 
september 
2013

new York, 
ZDA

PosebnI dogodek za nadaljnjo obravnavo naPorov za 
doseganje razvojnIh CIljev tIsočletja 
Ob otvoritvi  68. zasedanja Generalne skupščine ozn bo potekalo srečanje na visoki ravni na 
temo doseganja razvojnih ciljev tisočletja (mdgs). Dogodek bo namenjen pregledu napredka, 
doseženega pri uresničevanju mdgs, identifikaciji dejavnosti, ki jih bo za uspešen zaključek mdgs 
procesa potrebno izvajati, ter razmisleku o okviru, ki bo nastopil po preteku mdgs.

4. – 5.  
oktober 
2013

Chisinau, 
moldavija

5. srečanje Foruma CIvIlne druŽbe Iz drŽav vzhodnega 
Partnerstva
Letnih srečanj Foruma civilne družbe se udeležuje približno 200 predstavnikov nvo iz držav regije 
vzhodnega partnerstva in eu, razprave pa so osredotočene predvsem na dosežke vzhodnega 
partnerstva in na načine, na katere bo lahko civilna družba tudi v prihodnje prispevala k uspe-
šnosti le-tega.

16. – 17. 
oktober 
2013

ljubljana 5. slovenskI razvojnI dnevI
Tudi letošnjo jesen bodo potekali Slovenski razvojni dnevi, ki predstavljajo največji in najpo-
membnejši dogodek na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja v Sloveniji, pri orga-
nizaciji pa bo sodelovala tudi sloga. Program bo vključeval razprave o različnih aktualnih in re-
levantnih temah z omenjenega področja (med drugim o humanitarni pomoči, enakopravnosti 
spolov in razvojnem sodelovanju ter o skladnosti politik za razvoj), kot gostja pa se bo letošnjih 
Razvojnih dni predvidoma udeležila tudi evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, hu-
manitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva.  

druga 
polovica 
oktobra 
ali prva 
polovica 
novembra

ljubljana regIonalnI semInar o globalnem učenju
sloga je bila ponovno izbrana, da v sodelovanju s Centrom Sever-Jug Sveta Evrope organizira 
regionalni seminar o globalnem učenju, namenjen vladnim in nevladnim predstavnikom držav 
Srednje in Jugovzhodne Evrope ter Evro-Sredozemlja. Cilj seminarja je izmenjava dobrih idej in 
praks na področju globalnega učenja, spodbuditi mreženje relevantnih akterjev iz omenjenih ob-
močij ter razširiti zavedanje o pomembnosti vključitve globalnega učenja v izobraževalne siste-
me. Več informacij o seminarju bo v kratkem objavljenih na Slogini spletni strani.

NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI IN SVETU


