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EU ministri prepustili dosego cilja 0.7 % negotovi prihodnosti  

Zunanji ministri držav članic Evropske unije (EU), ki so se sestali 26. maja v Bruslju v okviru priprav 
na konferenco na temo financiranja za razvoj v Adis Abebi v juliju, se niso uspeli dogovoriti o 
zavezujočih datumih za dosego cilja 0,7 % bruto nacionalnega dohodka za uradno razvojno pomoč. 



Svet EU za zunanje zadeve je sprejel zaključke, ki v bistvu delujejo v smeri razvrednotenja 45 let 
stare zaveze o namenjanju 0.7 % bruto nacionalnega dohodka za razvojno pomoč s strani razvitih 
držav. 
 
Sodeč po zaključkih Sveta so »domače javne finance največji vir stabilnega in neposrednega 
financiranja za večino vlad in je posledično bistvena prvina financiranja za trajnostni razvoj«. 
 
Ministri vztrajajo, da mednarodno javno financiranje ostaja »pomemben element skupnega 
financiranja, ki je na razpolago državam v razvoju in še posebej nestabilnim državam ter tistim, ki so 
jih prizadeli konflikti«. 
 
Sodeč po dokumentu so EU in njene države članice radodarni donatorjiuradne razvojne pomoči, ki 
letno prispevajo več kot polovico globalne uradne razvojne pomoči. Čeprav je s kvantitativnega 
vidika uradna razvojna pomoč majhna, pa gre za ogromen vir financiranja za najmanj razvite in 
nestabilne države, ki nimajo lastnih zmožnosti pridobivanja sredstev iz drugih virov, so še dodali 
ministri. 
 
Kljub vsemu pa ministri niso sprejeli jasnega roka za dosego zastavljenega cilja 0.7 % BNP za uradno 
razvojno pomoč. Zaključki namreč »poudarjajo zavezo EU za dosego 0,7 % BNP za uradno razvojno 
pomoč znotraj okvira post-2015 agende«, vendar ta okvir nima postavljenega roka. 
 
»Države članice, ki so v EU vstopile pred letom 2002, se ponovno zavezujejo k doseganju 0,7 % BNP 
za uradno razvojno pomoč, pri čemer je potrebno upoštevati proračunske okoliščine. Tiste države, ki 
so ta cilj že dosegle, se zavezujejo k ohranitvi ali celo povišanju te ravni. Države članice, ki so v EU 
vstopile po letu 2002, se zavezujejo k povišanju svojega prispevka BNP na 0,33 %«, je zapisano v 
zaključku. 
 
Namestnik belgijskega predsednika vlade Alexander de Croo je pred sestankom dejal, da tudi države, 
kot je Belgija, ki se nahaja v »zgornji polovici« tistih, ki ne dosegajo 0,7% cilja, zastavljenega cilja 
ne bodo dosegle kmalu. 
 
Zato ministri poskušajo cilje preusmeriti v prenos virov v države, ki jih najbolj potrebujejo – najmanj 
razvite in nestabilne države. EU bo dosegla cilj zagotavljanja 0,15–0,20 % BNP namenjenega uradni 
razvojni pomoči najmanj razvitim državah na kratek rok, medtem ko bo poskušala doseči 0,20 % BNP 
namenjenega uradni razvojni pomoči najmanj razvitim državam znotraj okvirja post-2015 agende. 
 
'Zgodovinska napaka' 
 
Tik pred javno objavo zaključkov sestanke Sveta EU je Seamus Jeffreson, direktor Evropske zveze 
nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD), opozoril, da bi bila prelomljena obljuba o 
dosegu cilja 0,7 % zgodovinska napaka za države članice EU. 
 
»Kritičnega pomena za nadaljevanje pogajanj o post-2015 agendi znotraj Združenih narodov je, da 
EU ne pošlje signala preostalim akterjem, da je obupala nad uresničenjem zaveze, podane že pred 
45 leti. Izmikanje od zavez k pomoči bi resno ogrozilo uresničevanje na novo zastavljenih globalnih 
ciljev«, je dodaj Jeffreson. 
 
Poslanci v Evropskem parlament bi znali ostro odreagirati na odločitev ministrov. 21. maja je namreč 
Evropski parlament že pozval EU k ponovni zavezi o spoštovanju danih obljub, medtem ko so 
predlagali, da se kar 50 % uradne razvojne pomoči in vsaj 0,2 % BNP nameni najmanj razvitim 
državam. 
 
 
Več o tematiki lahko preberete tukaj. 

 
 
 

 

http://www.euractiv.com/sections/development-policy/EU%20ministers%20abandon%200.7%25%20target%20to%20uncertain%20future-314868


Slovenski politološki dnevi 2015: Panel o razvojni pomoči in Zahodnem Balkanu 
 
Na Fakulteti za družbene vede so med 28. in 29. majem 2015 potekali Slovenski politološki dnevi 
2015, ki jih je organiziralo Slovensko politološko društvo. Namen dogodka je spodbujanje refleksije o 
aktualnih družbenopolitičnih vprašanjih. 
 
V okviru dogodka je potekal panel z naslovom »Zahodni Balkan: Razvojna pomoč – pomoč državam 
in/ali gospodarstvu?«. Na njem so sodelovali veleposlanik Mitja Štrukelj, generalni direktor 
Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Boris Jež, direktor Centra 
za mednarodno sodelovanje in razvoj,  veleposlanik mag. Franci But, Kabinet ministra za zunanje 
zadeve ter docent dr. Boštjan Udovič iz Fakultete za družbene vede. 
 
Panelisti so naslovili obstoječe trende v kontekstu mednarodne razvojne pomoči ter vlogo Slovenije, 
strateški pomen Zahodnega Balkana za Slovenijo in povezavo z mednarodno razvojno pomočjo ter 
vlogo gospodarstva in gospodarske diplomacije v kontekstu mednarodnega razvojnega sodelovanja. 
 
Veleposlanik Štrukelj je izpostavil letošnje leto kot ključni mejnik na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, saj se izoblikuje post-2015 agenda, katera predstavlja dve novosti: 
univerzalnost zavez ter osredotočenost na izkoreninjenje revščine ter zagotavljanje trajnostnega 
razvoja. Boris Jež, direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, je poudaril pomembnost 
prilagajanja mednarodne razvojne pomoči potrebam državam prejemnicam. Veleposlanik mag. 
Franci But pa je medtem opozoril na dejstvo, da Slovenija predstavlja eno manjših donatoric in 
akterjev na Zahodnem Balkanu. Dr. Boštjan Udovič je na koncu pozval h kritičnemu premisleku o 
vlogi in naravi razvojnega sodelovanja znotraj kontekstom določanja strateških zunanjepolitičnih 
prioritet Republike Slovenije. 
 

 

Preprečevanje smrti na morju in odzivanje EU - mediteranski pogled 
 
Italijanska nacionalna platforma CONCORD Italija in nevladna organizacija Terres des Hommes Italia, 
ki je aktivna na Siciliji, nam v nadaljevanju članka ponuja njihovo vizijo in predloge na temo 
trajajoče migrantske krize v Sredozemlju. 
 
Kakšno vlogo bi morala igrati Evropska unija? 
 
»Od januarja letos je zabeleženih več kot 950 smrtnih v Sredozemskem morju.  Od leta 1998 je nekje 
med 15 000 in 25 000 ljudi umrlo med prečkanjem Sredozemskega morja. Te številke opisujejo žrtve 
'tihe' vojne, ki se odvija na samih mejah 'trdnjave Evrope', medtem ko je odziv EU blokiran z veti, 
sebičnimi politikami in propagando. Prišel je čas sprememb. 
 
Ponavljamo poziv CONCORD-a, izdan pred vrhom EU 23. aprila, in Evropski komisiji in Svetu EU 
predlagamo sledeče: 
 
1. 'Evropeizacija' misije Mare Nostrum. 
 
Načrtovanje, izvajanje in financiranje misije raziskovanja in reševanja, ki temelji na modelu 
italijanske misije Mare Nostrum, z mandatom za zaščito in reševanje migrantov iz Sredozemskega 
morja. 
 
2. Odprtje učinkovitih humanitarnih koridorjev 
 
Potrebno je omogočiti preselitev ljudi, ki jim pripadajo mednarodni ukrepi zaščite, z zagotavljanjem 
varnega prehoda v Evropo. To lahko storimo s sodelovanjem z Visokim komisarjem Združenih narodov 
za begunce in mednarodnimi organizacijami civilne družbe, ki se ukvarjajo z zaščito pravic 
migrantov, na način, ki omogoča spoštovanje človekovega dostojanstva in podpira človekov razvoj. 
 
3. Opustitev uporabe pogodbe iz Dublina za 12 mesecev 
 



Pogodba ustvarja neravnovesje med državami članicami pri naslavljanju problematike, katero bi 
morala voditi deljena in skupna dolžnost za podporo in pomoč ljudem v stiski, saj sili migrante k 
iskanju azila v prvi državi EU v katero stopijo. Posledično morajo te osebe trpeti še po prihodu v EU. 
Ravno obratno, videti moramo izboljšan mehanizem, ki omogoča deljenje odgovornosti med 
državami članicami, ob vedno večji krizi v Sredozemlju. 
 
4. Vzpostavitev EU politik in programov, ter mednarodnih dogovorov, ki bi povezovali vprašanja 
migracij s programi razvojnega sodelovanja, ter v njih vključevali države, iz katerih migranti 
prihajajo. Mednarodno mobilnost je potrebno dojeti kot skupek možnosti, ki promovirajo človekov 
razvoj. Omenjeni mednarodni dogovori morajo od držav izvornic zahtevati spoštovanje človekovih 
pravic, a hkrati na njih ne smejo prelagati celotne odgovornosti za upravljanje prilivov priseljencev. 
 
5. Vzpostavitev kulturnih programov in kampanj, ki naslavljajo evropsko javnost in ki so sposobni 
zgraditi "novo zgodbo" o migracijah, ki temelji na realnosti in ne na propagandi in ksenofobiji.« 
 
Vidiki s Sicilije 
 
Terres des Hommes Italia je nevladna organizacija, ki deluje na Lampeduzi in celotni Siciliji ter 
zagotavlja psiho-socialno oskrbo in zdravljenje za otroke in mladino migrantov ob prihodu in med 
začasnim bivanjem v sprejemnih centrih. 
 
Federica Giannotta, programska direktorica omenjene organizacije, opozarja in pričakuje inflacijo 
štirih glavnih izzivov, s pričakovanim rastočim tok migrantov letos: »nezadostno zmogljivost za 
varstvo in skrb za ranljivo skupino mladoletnih oseb brez spremstva po tako travmatičnem potovanju; 
visoko stopnjo tveganja za izginjanje otrok in mladine, ki bežijo iz centrov; njihov prepočasen 
prehod v strukture stalne družbene integracije na italijanskem ozemlju in ozemlju ostalih držav 
članice EU; ter ključno vprašanje mladostnikov, ki dosežejo starost 18 let, vendar jim ne pripada 
noben pravni status«. 
 
»Otroci brez spremstva in mladina, ki  so sami prispeli na Sicilijo, ne smejo biti dojeti kot problem, 
temveč kot del rešitve«, je dejala Raffaela Salinari iz Terres des Hommes. Salinari pravi, da imajo 
mladi migranti »neverjetne sposobnosti in spretnosti in bo posledično večina njih ostala v Evropi. 
Posledično moramo čim prej začeti investirati v njihovo zaščito, skrb in družbeno integracijo. Pripada 
jim mednarodna zaščita in iskanje življenjskih obetov v Evropi. Njihove človekove pravice morajo biti 
spoštovane od njihovega prihoda.« 
 
Vir: CONCORD 

 

SLOGA na srečanju v okviru projekta LADDER 
 
SLOGA se je med 6. in 8. majem 2015 v Podgorici v Črni gori udeležila srečanja vključenih v projekt 
LADDER. Srečanje je vključevalo delavnice za krepitev zmogljivosti organizacij na področju 
monitoringa in evalvacije in sestanek geografske poti za Jugovzhodno Evropo, katere sopredsedujoča 
je SLOGA. 
 
Na delavnicah o monitoringu in evalvaciji projektov, ki jih je vodila Monica Dimitriu, so se udeleženci 
podrobneje seznanili z vsemi procesi vodenja projekta. Potekala so tudi srečanja, katerih namen je 
bil podrobneje orisati prihajajoče dogodke in projektne aktivnosti. 
 
SLOGA je pripravila in vodila tudi prvo srečanje geografske poti za Jugovzhodno Evropo, kjer so 
zbrane organizacije, ki imajo interes za delo v državah na tem območju. Sodelujoči so izbrali teme in 
izzive, ki bi jih želeli nasloviti v času trajanja projekta, in se dogovorili o časovnici aktivnosti za to 
geografsko področje. 
 
SLOGA je v triletni projekt, ki ga financira EuropeAid, vključena kot partnerska organizacija. V 
projektu sodeluje še 25 organizacij in 20 pridruženih organizacij iz 18 držav članic Evropske unije 
(EU) in 17 držav, ki niso članice EU, ki bodo naslavljale globalno učenje in ozaveščanje kot izziv 
evropskih držav in sosednjih držav. 

http://www.concordeurope.org/shaping-development-policy/eu-development-framework/item/426-an-eu-response-to-stop-deaths-at-sea-a-mediterranean-view


Namen projekta Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising Awareness 
(LADDER) izboljšanje delovanja lokalnih oblasti na področju politik globalnega učenja in ozaveščanja 
s posebnim poudarkom na sosednjih državah članicah EU. 
 
Več informacij o projektu je objavljenih na spletni strani prijavitelja projekta Association of Local 
Democracy Agencies (ALDA). 

 
Slovenska pomoč za obnovo poplavljene javne infrastrukture v BiH 
 
Vlada Republike Slovenije je 3. 7. 2014 sprejela sklep, s katerim je namenila pomoč za sanacijo 
škode na poplavljenih območjih v Srbiji in Bosni in Hercegovini, od katerih je del namenjen 
projektom nevladnih organizacij. Eden od projektov pomoči v BiH bo vodil Zavod KROG v sodelovanju 
za bosansko hercegovsko humanitarno organizacijo Pomozi.ba, sofinanciranega s strani Ministrstva za 
zunanje zadeve Republike Slovenije. 
 
Včeraj je delegacija Zavoda Krog skupaj s Pomozi.ba obiskala javne institucije v BiH, ki so vključene 
v projekt „Pomoč obnovi poplavljene javne infrastrukture v BiH“. Osebno so se na terenu prepričali o 
nastali škodi v lanskoletnih poplavah in težavah, ki pestijo šole, zaradi slabega gospodarskega 
položaja države. V projektu je planirana obnova igrišča v Osnovni šoli Kovači v Občini Zavidovići, 
izdelava odvodnega sistema, drenaža za odvod vode, ureditev dvorišča in telovadnice v Osnovni šoli 
Duboki Potok in sanacija plazu v področni šoli Cage, rekonstrukcija sanitarij v Osnovni šoli Podorašje 
v Občini Srebrenik ter rekonstrukcija strehe v Zdravstvenem domu Sapna. 
 
S projektom se bodo izboljšali pogoji za izobraževanje 1.686 otrok (higienski, varnostni, učni) v 
občini Zavidoviči, izboljšali se bodo pogoji za izobraževalno, športno in zdravstveno udejstvovanje 
otrok v Dubokem Potoku in pogoji za zdravstveno oskrbo 15.850 občanov Sapna. 
 
Zavod Krog se je v maju 2014 skupaj z ostalimi nevladnimi organizacijami vključil v prvo pomoč 
prebivalcem poplavljenih področij v BiH. Ko se je počasi začelo stanje stabilizirati, je Zavod Krog 
skupaj z Sezamom v juliju 2014 poslal kamion šolske opreme in inventarja za Osnovno šolo Maglaj. 
Novembra 2014 pa je Zavod Krog ob pomoči donacij slovenskih osnovnih in srednjih šol poslal še en 
kamion šolskega inventarja in opreme za 11 osnovnih in srednjih šol ter vrtec v BiH. 
 

Vir: Zavod Krog 

 
Socialna Akademija vabi k sodelovanju - BIVAK: festival popotnikov in popotniškega 
novinarstva 
 
Festival BIVAK predstavlja glavni dogodek projekta Popotniško novinarstvo, ki ga koordinira Socialna 
Akademija. V okviru projekta se uri in usposablja mlade ter izvaja delavnice preko celotnega, v 
sodelovanju s šolami, mladinskimi centri, nevladnimi organizacijami in študentskimi klubi. 
 
V okviru festivala ne bo govora le potovanjih - le-ta bodo služila zgolj kot odskočna deska za kritičen 
razmislek o svetu. Vse to je zajeto v geslu projekta Popotniško novinarstvo, ki ga izvaja Socialna 
akademija: Potuj. Misli. Deli. 
 
Več o dogodku in možnostih sodelovanja preberite tukaj. 
 

 
 
Veseli dan prostovoljstva 
 
Kdaj? 9. junija 2015 med 13. in 17. uro. 
 
Kje? Prešernov trg in Stritarjeva ulica. 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75
http://www.zavod-krog.si/#!Slovenska-pomoč-obnovi-poplavljene-javne-infrastrukture-v-Bosni-in-Hercegovini/c1qzv/ia9lq5vi11
http://www.popotniskonovinarstvo.si/


Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, vas vabi k soustvarjanju Nacionalnega 
Veselega dneva prostovoljstva 
 
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. 
 
Več o dogodku lahko preberete tukaj. 
 
Vljudno vabljeni! 
 

 

Evropski razvojni dnevi 
 
Kdaj? 3. in 4. junij 2015. 
 
Kje? Bruselj. 
 
Evropski razvojni dnevi (ERD), organizirani s strani Evropske komisije, so vodilni forum na tematiko 
razvoja in mednarodnega sodelovanja. Celotna konferenca temelji na osnovnem prepričanju, da je 
sodelovanje predpogoj za pravičnejši svet. Glavni cilj je torej olajšati mreženje in krepiti željo po še 
bolj tesnem sodelovanju v duhu pravega partnerstva. ERD je inkubator novih idej za ozaveščanje o 
našem skupnem cilju – pravičen in trajnosten svet brez revščine, kjer ima vsakdo možnost za 
dostojno življenje. 
 
Številne problematike s katerimi se sooča Evropska unija – nelegalne migracije, podnebne 
spremembe in terorizem – je najboljše naslavljati z reševanjem temeljnih vzrokov z mednarodno 
pomočjo in podporo na terenu. 
 
Več o samem dogodku lahko preberete tukaj. 
  
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 28. majem in 2. junijem 2015) 
 
UGANDA (zbiranje predlogov za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti)  
 
Več informacij 
 

 
UKRAJINA (Približevanje zakonodaje Ukrajine na področju certificiranja letališč z EU) 
 
Rok za prijavo: 31. avgust 2015. 
 
Več informacij 
 

 
DJIBOUTI (delovanje civilne družbe na področju zagotavljanja dostopa do čiste pitne vode) 
 
Rok za prijavo: 15. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

http://www.filantropija.org/aktualno-2/
http://eudevdays.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=150160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137173
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137160


 
GVAJANA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 15. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
KARIBI (zbiranje predlogov za civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti) 
 
Rok za prijavo: 31. avgust 2015. 
 
Več informacij 
 

 
RUANDA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 16. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
NIGER (projekt za trajnostni razvoj kmetijstva) 
 
Rok za prijavo: 27. julij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
ALBANIJA (državljanska pobuda in krepitev kadrov) 
 
Rok za prijavo: 31. avgust 2015. 
 
Več informacij 
 

 
UKRAJINA (implementacija evropskih standardov z namenom krepitve institucionalnih 
zmogljivosti) 
 
Rok za prijavo: 10. junij 2015. 
 
Več informacij 
 

 
MALDIVI (krepitev civilnodružbenih organizacij in lokalnih oblasti) 
 
Rok za prijavo: 3. september 2015. 
 
Več informacij 
 
 

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

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=136904
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433245560143&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=27%2F05%2F2015&orderby=pub&orderbyad=Asc&nbPubliList=50&page=1&aoref=137213
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