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TRIALOG-ov sejem sodelovanja
TRIALOG med 4. in 6. majem 2015 na Dunaju (Avstrija)
organizira sejem sodelovanja (Partnership Fair) za nevladne
organizacije, aktivne na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja. Rok za prijavo je 17. april.
Letošnji sejem predstavlja priložnost za vzpostavljanje sodelovanja med nevladnimi organizacijami
in donatorji, za izmenjavo informacij o načrtih donatorjev in prednostnih področjih ter stališčih
nevladnih organizacij glede na lokalne značilnosti in za vzpostavljanje partnerstev.
Na sejmu bodo sodelovali ključni deležniki, vključeni v globalna prizadevanja za doseganje enakosti
in pravičnosti ter odpravo revščine (donatorji, predstavniki Evropske komisije in nevladne
organizacije), in sicer kot govorci, moderatorji ali udeleženci. Sejma se bo udeležilo približno 100
predstavnikov nevladnih organizacij.
Sejem je namenjen evropskim nevladnim organizacijam, ki iščejo nove in si prizadevajo za krepitev
obstoječih partnerstev z drugimi nevladnimi organizacijami ter za načrtovanje skupnih aktivnosti. K
sodelovanju so vabljene tudi nevladne organizacije, ki želijo vzpostaviti sodelovanje z donatorji in
spoznati možnosti financiranja.
Več informacij
Prijavnica

Anketa za NVO o DEAR razpisu
Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj
(European NGO Confederation for Relief and Development –
CONCORD) je pripravilo anketo o zadnjem razpisu v sklopu
programa za izobraževanje in ozaveščanje o razvoju (Development
Education and Awareness-Raising Programme – DEAR), objavljenega
novembra 2013.
Rezultati ankete bodo služili kot podlaga za nadaljnje zagovorniške aktivnosti glede pogojev razpisa,
ki so zaostrili možnosti financiranja projektov nevladnih organizacij iz novih držav članic Evropske
unije. Anketa bo odprta do 27. aprila.

Nacionalni teden prostovoljstva
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, vabi k soustvarjanju
Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki bo letos potekal med 18. in 24. majem. V
prejšnjih letih smo ga poznali pod imenom Festival prostovoljstva, a ker se je
razširil po vsej Sloveniji, je dobil tudi novo ime. Namen prireditve je predstavitev
delovanja prostovoljskih organizacij obiskovalcem, pridobivanje novih
prostovoljcev in simpatizerjev, ob tem pa tudi zabava, prijetno druženje in
mreženje med prostovoljci in organizacijami.

Delavnice Smetumet v Makedoniji
V okviru projekta Ekonomska krepitev žensk v
regiji Vardar, ki ga IRD Global zavod izvaja skupaj s
partnersko organizacijo Focus v Makedoniji, je v
začetku aprila potekala tri dnevna delavnica o
ponovni uporabi materialov. Delavnico sta izvedli
predstavnici društva Smetumet, ki sta predstavili
teoretičen in praktičen vidik odpadkov, njihove
ponovne uporabe in trajnostnega oblikovanja.
Delavnice se je udeležilo 35 žensk iz različnih
občin regije Vardar. Udeleženke delavnic so bile
nad novim znanjem in veščinami ponovne uporabe
navdušene. Potrebno je izpostaviti, da pristop ponovne uporabe prinaša socialne in ekonomske koristi
ne samo udeleženkam, ampak tudi širši skupnosti.
O izvedbi delavnic so poročali tudi lokalni mediji.
Projekt se izvaja ob finančni podpori MZZ.

Pomoč OECD ostaja rekordno visoka, vendar so najrevnejše države še vedno na izgubi
Razvojna pomoč s strani bogatih držav ostaja rekordno visoka, vendar se pritok denarja v najbolj
revne države sveta vztrajno manjša, poroča Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(Organization for Economic Co-operation and Development – OECD).
Razvojna pomoč je tako obstala na 135,2 milijardah ameriških dolarjev v letu 2014, medtem ko je
leta 2013 dosegla rekordno višino 135,1 milijard. Vendar pa uradna razvojna pomoč najbolj revnim
državam še naprej vztrajno pada. V lanskem letu je namreč zabeležila kar 8 odstotni padec. Od 28
držav članic OECD jih je zgolj 13 povečalo uradno razvojno pomoč, medtem ko jih je ostalih 15 držav
zmanjšalo.
Generalni sekretar OECD Angel Gurria je sicer izjavil, da je vztrajanje pri zgodovinsko visoki razvojni
pomoči, medtem ko se države donatorice srečujejo s hudo gospodarsko krizo, spodbudno. »Naš izziv
to leto bo poiskati nove načine za pritok čim več sredstev k državam, ki to pomoč potrebujejo, in
zagotoviti, da naredimo kar se da največ z vsakim zapravljenim dolarjem«, je še dejal.
Države, ki so v letu 2014 prispevale količinsko največ denarja, so bile ZDA, ki so prispevale 32,7
milijard ameriških dolarjev, sledijo Velika Britanija, Nemčija, Francija in Japonska. Bilateralna
pomoč afriškemu kontinentu je padla za 5 odstotkov na 28 milijard ameriških dolarjev, od katerih je
25 milijard odšlo v Podsaharsko Afriko. »Šokanten padec pomoči najmanj razvitim državam bi moral
sprožiti alarm«, je dejal Adrian Lovett, izvršni direktor razvojnega zagovorništva ONE Campaign za
Evropo. »Novi podatki DAC kažejo na padec pomoči najmanj razvitim državam za vsaj 6,7 milijard
dolarjev. To pomeni, da je bila razvojna pomoč najrevnejšim državam v letu 2014 zmanjšana za 128
milijonov dolarjev tedensko. S tem denarjem bi lahko cepili 6 milijonov otrok«.
Bilateralna pomoč je namenjena neposredno državam s strani držav donatoric in znaša dve tretjini
uradne razvojne pomoči OECD. Te zneski predstavljajo več kot dve tretjini zunanjega financiranja
najrevnejših držav na svetu.
Dobrodelna organizacija Oxfam je neposredno skritizirala bogate države zaradi neizpolnjevanja
njihovih zavez do najrevnejših ljudi na svetu. »Pomoč rešuje življenja. Kar smo videli, je sramotna
brezbrižnost s strani mnogih najbogatejših držav. Njihovi voditelji nekaznovano kršijo svečane
zaobljube, s katerimi so želeli narediti konec revščini (Make Povery History)«, je dejal Max Lawson,
vodja globalnih politik in kampanj v Oxfamu. »Francija bi se morala še posebej sramovati zaradi
padanja količine pomoči že četrto leto zapored«.

Samo pet članic Evropske unije je doseglo cilj, zastavljen znotraj okvira milenijskih razvojnih ciljev,
o porabi 0,7 odstotka BNP za namene razvojne pomoči. Te države so Danska, Luksemburg, Norveška,
Švedska in Velika Britanija. »Obljuba k pomoči revnim državam s strani EU je bila še ena žrtev
politike varčevanja«, je dejala Zuzana Sladkova, tiskovna predstavnica za CONCORD, Evropsko
združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj. »Te številke predstavljajo velik udarec za
kredibilnost EU in njenih držav članic v času kritičnega leta, ko se odvijajo številna pomembna
pogajanja o prihodnosti financiranja vprašanj povezanih z razvojem in podnebjem«.
Če želi EU nastopati kot resen akter na prihajajočih pogovorih o financiranju za razvoj v Addis Abebi,
bo morala narediti precej več kot vztrajati pri praznih obljubah«, je dejal Jeroen Kwakkenbos, vodja
politik in zagovorništva na Eurodadu.
Združeni arabski emirati znova poročajo najvišjo porabo glede na dohodek znotraj 34-držav članic
OECD, čeprav je le-ta zabeležila padec z 1,34 odstotka na 1,17 odstotka BDP, kar je bila posledica
manjše pomoči Egiptu.
Analiza načrtov za financiranje do leta 2018 nakazuje na stabilizacijo pomoči, namenjene
najrevnejšim državam v naslednjih nekaj letih, potem ko smo že nekaj let priča padajočemu trendu.
»Uradna razvojna pomoč ostaja ključnega pomena za najrevnejše države. Obrniti moramo trend
upadanja pomoči najmanj razvitim državam«, je dejal Eric Solheim iz OECD.
Vir: Thomas Reuters Foundation in CONCORD

Delavnica »Izzivi dela v državah v razvoju«
Kdaj? 21. april 2015 med 10. in 15. uro.
Kje? SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana).
SLOGA vabi na drugo v nizu delavnic za krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v državah
prejemnicah uradne razvojne pomoči z naslovom »Izzivi dela v državah v razvoju«.
SLOGA organizira tri delavnice za krepitev kadrov nevladnih organizacij za delo v državah
prejemnicah uradne razvojne pomoči. Druga delavnica se bo osredotočala na odnose v humanitarnem
delu in razvojni pomoči, vrednote in načela delovanja ter etiko v razvojnem in humanitarnem delu.
Program delavnice najdete tukaj.
Delavnico bosta vodili dr. Anica Mikuš Kos in Vahida Huzejrović.
Udeležba na delavnici je brezplačna. Prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do 17. aprila 2015 na
adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest na delavnici je omejeno.
Vljudno vabljeni!
Udeležba na prvi delavnici, ki je potekala 12. februarja 2015, ni pogoj za udeležbo na drugi
delavnici.

Protest proti trgovinskim sporazumom TTIP, CETA in TISA
Kdaj? 18. april 2015 ob 11. uri.
Kje? Prešernov trg (Ljubljana).

Koalicija proti tajnim sporazumom organizira protest pod geslom »Kratice, ki kratijo nam pravice!«
Civilno družbene organizacije, sindikati, kmetje, lokalna gibanja in zeleni aktivisti se s protestom v
Ljubljani pridružujejo Svetovnemu dnevu akcije proti uničujočim trgovinskim sporazumom. S
sodelovanjem v globalni akciji želijo zaustaviti prostotrgovinske in investicijske sporazume ter
podpreti ekonomijo, ki bo delovala za ljudi in za naš planet. Nasprotujejo tajnim in
nedemokratičnim pogajanjem o trgovinskih sporazumih in poseganju v naše delavske, socialne,
potrošniške in okoljske pravice. Zato zahtevajo takojšnjo zaustavitev pogajanj o sporazumih TTIP,
CETA, TiSA in oblikovanje nove trgovinske politike, ki bo temeljila na človekovih pravicah in ne na
privilegijih korporacij.
Več o sporazumih na www.kraticetatice.si.

Pravice za mir v prostorih FDV
Kdaj? 20. - 22. april 2015.
Kje? Fakulteta za družbene vede (Kardeljeva plošad 5, Ljubljana).
Teden od 20. do 24. aprila je posvečen – miru. V tem času Ministrstvo za zunanje zadeve organizira
regionalno srečanje evropskih kontaktnih točk za odgovornost zaščititi in mednarodno konferenco
‘Pravice za mir: izzivi in priložnosti’, Pravna fakulteta v Ljubljani pa že drugo interdisciplinarno
konferenco o odgovornosti zaščititi v teoriji in praksi. K aktivnostim za zagovorništvu miru pri nas in
v svetu se pridružuje tudi FDV. V sodelovanju med Katedro za mednarodne odnose, Društvom za
spodbujanje in razvoj mednarodnih odnosov MEOS, MZZ, ter UNDP-EU (Kapuscinski lectures), FDV
ponosno najavlja naslednja predavanja v omenjenem tednu.
Vsa predavanja se bodo odvijala v Veliki dvorani FDV.
Ponedeljek, 20. aprila
10.00 – 11.00 “The silence of victims, no rescue from international actors: the Armenian Genocide
of 1915”
Predavatelj: dr. Vahe Gabrielyan, direktor, Diplomatic School of Armenia
13.30 – 16.30 Simulacija Izredne seje Sveta za človekove pravice OZN
Koordinator: Katja Cimermančič, dipl. medn. odn., predsednica MEOS
Uvodni nagovor: veleposlanica dr. Smiljana Knez, Ministrstvo za zunanje zadeve RS
18.00 – 19.00 “Preventing the Use of Child Soldiers from a Security Sector Perspective – General
Dallaire’s Ultimate Mission”
Predavatelj: General-polkovnik Romeo A. Dellaire, upokojeni kanadski senator in nekdanji vodja
misije OZN v Ruandi (UNAMIR) v letih 1993-94 (tudi v času genocida, ki je terjal več kot 800.000
žrtev)
Torek, 21. aprila
9.15-10.30 “The war, the genocide and Srebrenica twenty years after the genocide … Humanitarian
intervention and the Responsibility to Protect in the 21st century”
Predavateljici:
- Denisa Sarajlić Maglić, nekdanja namestnica ministra za civilne zadeve, BiH, ter ustanoviteljica
Vanjskopolitičke Iniciative
- prof. dr. Jennifer Welsh, posebna svetovalka generalnega sekratarja OZN za odgovornost zaščititi
(R2P)
Sreda, 22. aprila
17.00 “Women Rights in Afghanistan”

Predavateljica: dr. Sima Samar, predsednica afganistanske neodvisne komisije za človekove pravice
(Afghan Independent Human Rights Commission - AIHRC); po predavanju sledi panelna razprava

Predavanje »Women Rights in Afghanistan« Kapuscinski o razvoju z dr. Simo Samar
Kdaj? 22. april 2015 ob 17. uri.
Kje? Fakulteta za družbene vede (Kardeljeva plošad 5, Ljubljana).
Vabljeni na predavanja Kapuscinski o razvoju (Kapuscinski Development Lectures), ki jih v
sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV UL) organizirata Evropska
komisija in Program Združenih narodov za razvoj (UNDP).

V okviru letošnjega predavanja bo Univerzo v Ljubljani obiskala dr. Sima Samar, predsednica
Afganistanske neodvisne komisije za človekove pravice (Afghan Independent Human Rights
Commission - AIHRC). V okviru AIHRC dr. Sima Samar deluje na področju nadzora izobraževalnih
programov s področja človekovih pravic v Afganistanu, implementacije vsenacionalnega
izobraževalnega programa za pravice žensk in na področju zlorab človekovih pravic v Afganistanu.
Svoje življenje in delo je posvetila izboljšanju izobrazbe, zdravja in enakosti žensk in deklic v
Afganistanu in Pakistanu. S številnimi aktivnostmi na področju človekovih pravic, pravic žensk in
otrok je bilo delo dr. Samarjeve nagrajeno s številnimi mednarodnimi priznanji. Leta 2012 je dr.
Samar prejela alternativno Nobelovo nagrado, leta 2014 pa je bila imenovana med 10
najpomembnejših muslimanskih žensk na svetu.
Njenemu predavanju z naslovom »Women Rights in Afghanistan« bo sledila krajša panelna razprava,
v kateri bosta poleg dr. Samarjeve sodelovala tudi prof. dr. Danilo Turk, bivši svetovalec Kofija
Annana za politične zadeve, in red. prof. dr. Maja Bučar s FDV. Dogodku bo sledila odprta razprava z
vprašanji iz publike.
Organizatorji prosijo, da udeležbo predhodno potrdite po elektronski pošti na naslov pr@fdv.uni-lj.si.
Predavanje bo potekalo v Veliki dvorani FDV.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 8. in 15. aprilom 2015)
PAKISTAN (podpora akterjem civilne družbe na področju
vzpostavljanja miru in pripravljenosti na krizne razmere)
Rok za prijavo: 4. maj 2015.
Več informacij

preprečevanja

konfliktov,

MOLDAVIJA (podpora nacionalnemu akreditacijskemu centru)
Rok za prijavo: 20. maj 2015.
Več informacij
TUNIZIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 22. maj 2015.
Več informacij
AFGANISTAN (razširitev in izboljšanje storitev za ljudi s posebnimi potrebami in duševnimi
motnjami)
Rok za prijavo: 25. maj 2015.
Več informacij
SRBIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 25. maj 2015.
Več informacij
INDONEZIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 27. maj 2015.
Več informacij
ARMENIJA (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti v razvoju)
Rok za prijavo: 29. maj 2015.
Več informacij
GRUZIJA (civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 29. maj 2015.
Več informacij
UKRAJINA (razpis za zbiranje predlogov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja - podpora
Državni davčni službi pri krepitvi elementov integriranega upravljanja meja na področju
carinskih zadev)
Rok za prijavo: 1. junij 2015.
Več informacij

BOSNA IN HERCEGOVINA (civilna družba)
Rok za prijavo: 2. junij 2015.
Več informacij
TURČIJA (izboljšanje zmogljivosti kriminalnih preiskav)
Rok za prijavo: 9. junij 2015.
Več informacij

TURČIJA (krepitev institucionalnih zmogljivosti turške nacionalne policije pri zagotavljanju
javnega reda in nadzora množic)
Rok za prijavo: 9. junij 2015.
Več informacij
TURČIJA (izboljšanje regulativne infrastrukture jedrske varnosti)
Rok za prijavo: 9. junij 2015.
Več informacij
TURČIJA (krepitev turškega sistema za upravljanje ribištva)
Rok za prijavo: 9. junij 2015.
Več informacij

TURČIJA (uskladitev pravilnika navzkrižne skladnosti)
Rok za prijavo: 9. junij 2015.
Več informacij
MAKEDONIJA (nadaljnje usklajevanje z EU na področju zavarovalništva in povečanja tržnih
operacij)
Rok za prijavo: 9. junij 2015.
Več informacij

TURČIJA (krepitev storitev pravne pomoči)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij

TURČIJA (krepitev zmogljivosti na področju uradnega nadzora in zaščito živali)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
UKRAJINA (razpis za zbiranje predlogov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja – pomoč pri
izvajanju zavez na področju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov iz sporazuma med EU in
Ukrajino)
Rok za prijavo: 16. junij 2015.
Več informacij
BOLIVIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 20. julij 2015.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Razpis Mednarodnega sklada za promocijo kulture
Odprt je razpis Mednarodnega sklada za promocijo kulture, na katerega se lahko prijavijo
posamezniki, zlasti umetniki in ustvarjalci, javne institucije, odgovorne za promocijo kulture in
umetniškega ustvarjanja, ter nevladne organizacije, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k promociji
kulture in umetniškega ustvarjanja. Rok za oddajo vlog na razpis je 29. maj 2015 do 12. ure.
Upravičene aktivnosti vključujejo:
(a) produkcijo kulturnih in umetniških del;
(b) organizacjio kulturnih in umetniških dogodkov na nacionalni, regionalni in/ali mednarodni ravni,
ki prispevajo k vzpostavitvi kulture ter razvojnih strategij in programov.
Več informacij o razpisu najdete med pogosto zastavljenimi vprašanji. Elektronski prijavni obrazec je
dostopen tukaj. Vprašanja lahko zastavite pisno na elektronski naslov infoifpc@unesco.org.

Delovne priložnosti
Razpis za koordinatorja projekta na področju zagovorništva
Fair Trade Advocacy Office je objavil razpis za koordinatorja projekta na področju zagovorništva. Rok
za prijavo je 29. april, več informacij pa najdete na njihovi spletni strani.

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

