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Begunci so dejstvo in potrebujejo pomoč. Včeraj, danes in jutri
'Begunstvo danes in jutri' je bil naslov javne razprave v
ljubljanski Kavarni SEM, ki jo je 16. julija 2015 organizirala
evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD). Svoja mnenja so z
občinstvom, ki je dobro napolnilo klub, delili Nina Gregori z
Ministrstva za notranje zadeve, Andrej Šter z Ministrstva za
zunanje zadeve, Tomo Križnar, aktivist za človekove
pravice,
Faila
Pašić
Bišić,
častna
ambasadorka
medkulturnega dialoga, Klemen Mihelič iz humanitarne
ustanove H.O.P.E. in Suleiman Jamous, humanitarni
koordinator JEM.
Ključni poudarki iz razprave lahko strnemo v naslednje
misli. Tanja Fajon je javnost pozvala: »Moramo biti odprti za begunce, z leti bodo tveganja samo še
večja. Ne smemo se bati lastnih strahov.« Andrej Šter iz MZZ je izpostavil: »Ne smemo si domišljati,
da smo premajhni, da bi nas begunci našli. Vsak, ki prihaja z dobrimi nameni, nas bogati.« Nina
Gregori iz MNZ, je poudarila, da imamo v Sloveniji izkušnjo begunstva - v Sloveniji živi 12 % ljudi, ki
so se rodili izven državnih meja. Tomo Križnar je dodal vidik odnosa do staroselcev: »Do staroselcev
imamo posebno odgovornost, a najbolj uničujoč odnos. Oni imajo odgovore na naše duševne stiske.
Na naše izzive. Zato jih moramo zaščititi pred nami.« Faila Pašić Bišić, častna ambasadorka
medkulturnega dialoga, je izpostavila odnos medijev: »Soočiti se moramo s predsodki. Zaradi
predsodkov danes trpi ogromno ljudi. Ustrahovanje, manipuliranje s strani medijev - potrebujemo
pozitivne begunske zgodbe. Za strpnost in medkulturni dialog.«
Posnetek razprave je dostopen na tukaj.

O vizualizaciji podatkov
V okviru projekta Svetovljanska Evropa: skladnejša Evropa za pravičnejši
svet (World-Wise Europe: a more coherent Europe for a fairer world),
katerega projektni partner je tudi SLOGA, je bilo junija 2015 v Bratislavi
izvedeno usposabljanje na temo vizualizacije podatkov. Usposabljanje je
vodil nemški strokovnjak Michael Hörz. Namen je bil udeležencem predstavnikom razvojnih nevladnih organizacij predstaviti smotrnost
uporabe vizualizacijske metode, osnove vizualizacije podatkov, orodja za
izdelavo različnih vizualizacij in jih praktično preizkusiti.
Za razvojne nevladne organizacije je pomembno, kako uspešne so pri prenosu svojih sporočil do
javnosti. Sama javnost in tudi načini dostopanja do informacij so se z razvojem digitalnih orodij,
spletnih orodij in socialnih omrežij bistveno spremenile. Zato tradicionalni prijemi dela z javnostmi
ne dajejo več želenih razultatov in potrebujejo adaptacijo. Vizualizacija podatkov, npr. o distribuciji
uradne razvojne pomoči iz posamične države v države v razvoju, je takšno orodje za adaptacijo.
Omogoči nam, da številčne podatke z uporabo spletnih orodij (na primer Datawrapper) predstavimo v
dinamični spletni obliki. Tako pridobimo obliko, ki jo lahko ponudimo drugim medijem v objavo ali pa
jih sami objavimo na svojih spletnih straneh in družabnih omrežjih.
Četudi smoter ostaja enak kot v preteklosti - še zmeraj pripovedujemo zgodbo z željo po mobilizaciji
ljudi za nekaj dobrega - z vizualizacijo podatkov pri posamezniku spodbudimo razumen in čustven
odziv hkrati. Hkrati jim omogočimo lastno raziskovanje, kako globoko želijo poseči po vsebino.

Slovenski NVO-ji v razvoj mentorstva in podjetništva v Kazahstanu
Zavod Povod in Razvojni center Ptuj sta oblikovala dogodek
»Mentoring For Young Entrepreneurs« z Univerzo za menedžment v
Almatiju, ALMA, in tamkajšnjim podjetniškim inkubatorjem MOST.
Namen dogodka je bila izmenjava dobrih praks in razvoj pobud za
mednarodno sodelovanje med evropskimi in kazahstanskimi
mladimi podjetniki in med institucijami, ki dajejo podporo
mentorstvu v podjetništvu. Ob tem je bila 8. 7. 2015 organizirana
celodnevna konferenca, pred tem pa še nekaj srečanj in študijski
obiski s podjetniškimi organizacijami in NVO-ji v Almatiju.

Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 3 - Razvojna pomoč, humanitarna pomoč
in mednarodno razvojno sodelovanje
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed«
nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit se nanaša na
konceptualne zmote, ki spremljajo področje mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
Mit št. 3: Razvojna pomoč, humanitarna pomoč in mednarodno
razvojno sodelovanje so različna imena za eno in isto stvar.
ODGOVOR: Ne drži. Po definiciji OECD uradna razvojna pomoč
predstavlja mednarodne tokove kapitala v države v razvoju, katerih
vir je javni sektor, ki se osredotočajo na spodbujanje gospodarskega in
socialnega razvoja v državah prejemnicah ter so v skladu s finančnimi
pogoji koncesivnega značaja. Enotna definicija mednarodnega razvojnega sodelovanja ne obstaja,
vendar je pogosto opredeljeno kot širši odnos, ki temelji na načelih vzajemne koristi in solidarnosti,
čigar namen je doseganje trajnostnega razvoja in reševanju globalnih izzivov 21. stoletja. Za razliko
od mednarodnega razvojnega sodelovanja je osnovni cilj humanitarne pomoči lajšanje človeškega
trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva v primeru humanitarnih kriz.

Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 4 - učinki uradne razvojne pomoči
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed«
nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit se nanaša
na pomanjkanje razumevanja pozitivnih učinkov uradne razvojne
pomoči.
Mit št. 4: Uradna razvojna pomoč ne deluje in predstavlja veliko
izgubo denarja.
ODGOVOR: Ne drži. Od leta 1990 je svetu uspelo prepoloviti
delež ljudi, ki trpijo za skrajno revščino, 90 % otrok po svetu ima
danes dostop do primarne izobrazbe, medtem ko je delež
smrtnosti dojenčkov skoraj prepolovljen. Še posebej pomembna
je uradna razvojna pomoč za najbolj revne države, kjer
predstavlja kar dve tretjini vseh zunanjih finančnih virov prej
omenjene skupine držav. Čeprav obstaja še ogromno izzivov, je
težko zavrniti pozitiven doprinos uradne razvojne pomoči v
zadnjih dveh desetletjih.

Mednarodna konferenca Development and Democracy: Thinking ahead for Sustainable
Democracy
Kdaj? 19. oktober 2015.
Kje? Bratislava (Slovaška).
Fundacija Pontis vabi na udeležbo na 4. konferenci na temo razvoja in demokracije z naslovom
Development and Democracy: Thinking ahead for Sustainable Democracy. Več o konferenci si lahko
preberete tukaj.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 16. in 21. julijem 2015)
HRVAŠKA (izboljšanje kakovosti pravosodnega usposabljanja – nadgradnja s pravom EU in
spletnimi usposabljanji)
Rok za prijavo: 13. oktober 2015
Več informacij
MAVRETANIJA (institucionalna krepitev na področju kmetijstva)
Rok za prijavo: 19. oktober 2015
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Poziv za partnerstvo - pobuda EU o humanitarnih prostovoljcih
Scope Global išče partnerske organizacije iz Evrope za sodelovanje pri napotitvi prostovoljcev v
sklopu pobude Evropske unije o humanitarnih prostovoljcih (EU
Aid Volunteers).
Za
več
informacij
Christine.Molitor@scopeglobal.com
Tim.Kleinig@scopeglobal.com.
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Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.
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