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Med zgodovinskim, novim in izgubljenim - kaj nam je prinesel dogovor iz Adis Abebe?
Države so se dogovorile, da nadaljujejo s krepitvijo finančnih
ukrepov. Globalna civilnodružbena skupnost z dogovorom ni
zadovoljna. Glavni očitki: premalo zavezujoče, ostajamo brez
globalnega nadzornika nad davki, gradimo na vključevanju
zasebnega financiranja za razvoj brez zagotovljene odgovornosti
in transparentnosti. Združeni narodi o »zgodovinskem dogovoru«.
Globalno financiranje za razvoj - zakaj 238 milijard dolarjev konča v žepih korporacij?
Realnost se skriva v dveh številkah UNCTAD-a: države v razvoju letno izgubijo 100 milijard dolarjev s
triki korporacij v davčnih oazah in dodatnih 138 milijard dolarjev zaradi "nadradodarnih" davčnih
olajšav. Dovolj velike številke za potreben globalni sporazum. Odtekanje kapitala zaradi izogibanja
plačevanja davkov v deželah v razvoju je en od ključnih problemov na poti izkoreninjena revščine in
lakote v državah v razvoju. Pravzaprav je potreben temeljite reforme celoten mednarodni finančni
model, pisan na kožo v prvi vrsti razvitim državam in velikim, transnacionalnim korporacijam.
Obstoječe davčne oaze, dvo- ali večstranski trgovinski sporazumi, mednarodno pogodbeno pravo,
(ne)sledljivost finančnih tokov, netransparentnost lastništva podjetij se izrabljajo za nelegitimno
zmanjševanje osnove za obdavčitev oz. za davčno izmikanje. Pri tem je največja žrtev zmeraj
šibkejša stran - na globalni ravni nerazvite države, države v razvoju in na nacionalni ravni sistemi za
izobraževanje, zdravje, socialno varnost. Torej globalni državljan, izpostavljen plenjenju zaradi
enega samega naključja - da ni bil rojen v razviti državi. Kjer prav tako poteka davčno izmikanje.
Tretja mednarodna konferenca o financiranju za razvoj
Leto 2015 je za razvojno skupnost izjemno pomembno - poleg dogovora o financiranju za razvoj
pričakujemo še dogovor o globalnih ciljih trajnostnega razvoja in nov dogovor o soočenju s
podnebnimi spremembami, izziva, ki ogroža vse, ne glede na kraj rojstva. Pričakovanja javnosti so
gradila na predhodnih dogovorih o financiranju za razvoj, kot sta Monterreyski sporazum (Monterrey
Consensus) in Deklaracija iz Dohe (Doha Declaration). Danes je bil sprejet dogovor o financiranju za
razvoj - Akcijska agenda iz Adis Abebe (Addis Ababa Action Agenda).
Rezultat je »Akcijska agenda iz Adis Abebe«
Združeni narodi so dogovor že razglasili za »prelomen sporazum, ki zagotavlja podlago za
implementacijo globalne agende za trajnostni razvoj, ki jo bodo svetovni voditelji sprejeli
septembra«. Oglasil se je tudi generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon, ki je poudaril, »da
je rezultat iz Adis Abebe podlaga prenovljenemu globalnemu partnerstvu za trajnostni razvoj, ki
nikogar ne bo pustil zadaj«. A oglasile so se tudi organizacije civilne družbe. Kot še poroča IPS, je bil
dr. Danny Sriskandarajah, generalni sekretar CIVICUS, zelo neposreden: »Ta teden smo lahko videli še
en znak začetka konca svetovne ureditve, oblikovane po 2. svetovni vojni.« Skupna točka večine
kritik je, da dogovor ne zagotavlja dodatnih sredstev potrebnih za izkoreninjenje revščine. Druga
točka je nepripravljenost globalne skupnosti na dogovor o oblikovanju posebnega telesa Združenih
narodov, ki bi bedel nad davki - namesto funkcionalne institucije so se države dogovorile o
razširjenem mandatu posebnega odbora davčnih strokovnjakov, katerega člane bo imenoval generalni
sekretar ZN po konzultacijah z državami članicami.

Pismo DG ECHO
V sklopu projekta TRIALOG, v katerem sodeluje tudi SLOGA, je v
pripravi skupno pismo za g. Walterja Schwarzenbrunnerja z
Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno
zaščito (DG ECHO), ki bo sledilo odgovoru na TRIALOG-ovo
poročilo »A Decade of EU13 Civil Society Participation in European Humanitarian Action«. V pismo
bomo med drugim naslovili težave, ki jih imajo EU13 članice s pridobivanjem sredstev iz ECHO, in
predlagali morebitne rešitve.
Predvideno je, da bo pismo, poleg TRIALOG-a, podpisalo vseh trinajst EU13 platform oziroma
posamezne članice platform, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo. Poslano bo v tretjem tednu
julija.
Pismo je na voljo v Google dokumentu.
Vaše vsebinske pripombe pričakujemo na elektronskem naslovu patricija.virtic@sloga-platform.org.

Sprejeta Deklaracija o zunanji politiki RS, strategija tik pred sprejemom
Državni zbor Republike Slovenije je 10. julija 2015 po večletnih pripravah sprejel novo Deklaracijo o
zunanji politiki Republike Slovenije. Deklaracija določa vrednotne in pravne temelje slovenske
zunanje politike, sedem ciljev in deset prednostnih nalog. Deklaracija med cilje uvršča »okrepljeni
multilateralni sistem, ki temelji na [...] okrepljenem mednarodnem razvojnem sodelovanju in
trajnostnem razvoju.«
Med prednostna področja uvršča dejavno zavzemanje za pravice otrok, žensk, narodnih manjšin ter
najbolj ranljivih skupin, vključno z uveljavljanjem načela odgovornost. Vključuje pa tudi soočenje z
izzivi staranja prebivalstva, krepitev medkulturnega dialoga in strpnosti. Deklaracija je še izpostavila
»področje podnebnih sprememb, s poudarkom na trajnosti vodnih virov in gozdnega bogastva ter
biotski in geografski raznovrstnosti« kot prednostno. Med območji je izpostavljen Zahodni Balkan.
Deklaracija je bila prvi korak na poti do celovite zunanje politične strategije, ki jo je Vlada RS že
posredovala v seznanitev Državnemu zboru RS. Njeno sprejetje na Vladi RS bi naj bilo predvideno še
pred državnozborskimi počitnicami. Na podlagi deklaracije, sprejete v Državnem zboru RS, in
strategije, sprejete na Vladi RS, bo Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo še izvedbeni načrt.
MZZ je pozdravil sprejem deklaracije o zunanji politiki RS in izpostavil, da so bili v večletne priprave
tega dokumenta vključeni »številni slovenski diplomati, najvidnejši slovenski strokovnjaki s področja
mednarodnih odnosov (zbrani v Strateškem svetu za zunanjo politiko in izven njega), civilna družba,
nevladne organizacije, vladne institucije in Državni zbor RS«.

Na prostovoljenje v Malezijo na žepu prijazen način
Nevladna humanitarna organizacija SOLS 24/7 s sedežem v Maleziji, ki deluje na
področju podpore, izobraževanja in opolnomočenja deprivilegiranih skupin
posameznikov po vsej Maleziji, v sodelovanju z Zavodom Voluntariat vabi k
sodelovanju prostovoljce različnih profilov, interesov in starosti.
Organizacija potrebuje podporo prostovoljcev na različnih področjih v glavni pisarni
v Kuala Lumpurju ter različnih lokalnih skupnostih po Maleziji. V glavni pisarni se
iščejo prostovoljci za delo v uredništvu, na področju marketinga in družabnih

omrežij, marketinga in komunikacij, odnosov z javnostmi in organizacije dogodkov ter upravljanja s
človeškimi viri. V skupnostih po Maleziji pa so zaželeni prostovoljci za delo na področju razvoja
lokalnih skupnosti.
Obdobje trajanja prostovoljskih programov je odvisno od pozicije, od 3. mesecev do enega leta. Od
obdobja trajanja prostovoljskega udejstvovanja je odvisno tudi kritje stroškov prostovoljcem. Vsem
prostovoljcem organizacija krije stroške pridobitve vize, prehrano in nastanitev. Če prostovoljno delo
traja več kot 4 mesece, je kritje ostalih stroškov (žepnina, letalska karta itd.) po dogovoru z
organizacijo.
Spodnja starostna meja udeležencev je 18 let, zgornje starostne omejitve ni.
Zavod Voluntariat bo prostovoljcem nudil individualno podporo in skupinsko usposabljanje pred
odhodom, podporo med opravljanjem prostovoljnega dela in poskrbel za evalvacijo po povratku
nazaj.
Izpolnjene prijavnice obvezno pošljite na oba naslova, in sicer globalno@zavod.voluntariat.si in
apply@sols247.org. Roka za prijavo ni, prijave sprejemajo skozi vse leto.
Več informacij najdete na spletni strani Zavoda Voluntariat.

Vabilo k sodelovanju na mednarodni izmenjavi
Mladinski center Brežice (ZPTM Brežice) vabi mlade k sodelovanju pri
mednarodnem projektu. Mladinski center Brežice in španska organizacija
Casal de Joves de Sant Just Desvern med 25. in 29. julijem 2015 v
Brežicah organizirata izmenjavo med slovenskimi in španskimi mladimi.
Srečanje je namenjeno povezovanju in predstavitvi mladinskega dela in programa mobilnosti za
mlade. V okviru različnih delavnic bodo udeleženci spoznavali, kako se prijaviti na mladinske
izmenjave, treninge, vse o Evropski prostovoljni službi, kako napisati dober projekt ter se naučili
nekaj o vedno bolj priljubljeni in uporabni video produkciji.
Več informacij o projektu najdete v vabilu ali preko e-pošte e-tocka@mc-brezice.si.

Spletno usposabljanje o medkulturni razsežnosti
globalnega učenja
Kdaj? 17. avgust – 11. september 2015.
Center Sever – Jug Sveta Evrope med 17. avgustom in 11. septembrom 2015 organizira spletno
usposabljanje o medkulturni razsežnosti globalnega učenja.
Usposabljanje ponuja vpogled, zakaj je medkulturno izobraževanje relevantno in potrebno, kaj
pomeni v teoriji in praksi ter kako ga je mogoče izboljšati v kontekstu globaliziranega sveta, lokalnih
potreb, vsebin in metodologije. Usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki delujejo ali se
srečujejo z medkulturnim učenjem v sklopu mednarodnih organizacij, nacionalnih izobraževalnih
institucij in nevladnih organizacij, odločevalcem in lokalnim oblastem.
Rok za prijavo je 9. avgust 2015. Več informacij in prijavnico najdete tukaj.

Oxfam Italia vabi na usposabljanja s področja globalnega učenja
Oxfam Italia vabi na 3 usposabljanja na temo globalnega učenja in
ozaveščanja, financirana iz programa Erasmus+ (ukrep za mobilnost).
Usposabljanja bodo naslovila nove participativne metode poučevanja in
učenja za učinkovito globalno državljanstvo, medkulturni mentorski
program in kako vplivati na vplivneže ter zagotoviti vzvode za vpliv.
Več informacij o usposabljanjih najdete na njihovi spletni strani.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 8. in 16. julijem 2015)
Razvoj obnovljivih virov in izboljšanje energetske učinkovitosti v državah članicah Indian Ocean
Commission
Rok za prijavo: 24. julij 2015
Več informacij
Upravljanje obalne, morske in specifične za otoke biotske raznolikosti v obalnih državah ESA-IO
Rok za prijavo: 21. avgust 2015
Več informacij
GVINEJA BISSAU (krepitev sektorja pridelave riža)
Rok za prijavo: 5. september 2015
Več informacij
ALBANIJA (izboljšanje lokalnih javnih socialnih storitev za ranljive skupine v primestnih
območjih Tirane)
Rok za prijavo: 7. september 2015
Več informacij
TUNIZIJA (krepitev pristojnosti nacionalnega organa za varstvo osebnih podatkov)
Rok za prijavo: 15. september 2015
Več informacij
BRAZILIJA (organizacije civilne družbe in lokalne oblasti)

Rok za prijavo: 21. september 2015
Več informacij
HRVAŠKA (podpora enakosti spolov)
Rok za prijavo: 25. september 2015
Več informacij
MAVRETANIJA (institucionalna krepitev na področju kmetijstva)
Rok za prijavo: 19. oktober 2015
Več informacij
NIGERIJA (organizacije civilne družbe in lokalne oblasti)
Rok za prijavo: 30. oktober 2015
Več informacij

Delovne priložnosti
Razpis za evalvatorja UNDP v BiH
Program Združenih narodov za razvoj (United Nations Development Programme UNDP) v Bosni in Hercegovini je objavil razpis za evalvatorja. Rok za prijavo je 22.
julij.
Evalvator mora imeti izkušnje s področjem migracij in razvoja. Več informacij
najdete na spletni strani UNDP.

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

