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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, 

Pred vami je 10. jubilejna številka Slogopisa. Slogopis je začel izhajati junija leta 2010 
in do danes naslovil številne teme, predstavil razmišljanja številnih slovenskih stro-
kovnjakov in akademikov, predstavil načrte številnih odločevalcev, vključno z zadnji-
ma zunanjima ministroma, obema aktualnima relevantnima Evropskima komisarje-
ma; Piebalgsom in Georgijevo. Tudi primeri dobre prakse nevladnih organizacij so bili 
predstavljeni v vsaki številki. Ustvarjanje Slogopisa so do sedaj vodile že tri različne 
sodelavke – urednice, ki so dosedanje delo opravile z odliko.

Slogopis izhaja v nakladi 1.000 izvodov, ki jih vestno posredujemo vsem relevantnim 
ministrstvom in drugim organom Vlade rs, vsem članom Državnega zbora rs, Držav-
nega sveta rs, vsem euro-poslancem, vsem slovenskim občinam, knjižnicam srednjih 
šol, v Sloveniji akreditiranim veleposlaništvom, nevladnim razvojnim organizacijam in 
drugim zainteresiranim. 

Odzivi oz. kritike na Slogopis so bile v celotnem obdobju izhajanja zelo pozitivne, kar 
nas navdaja z vedno večjim optimizmom. Spoznali smo, da smo z njim zapolnili infor-
macijsko vrzel in mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije vse bolj pri-
bližujemo vedno bolj zainteresiranim in angažiranim različnim ciljnim skupinam. Upa-
mo, da bomo nekega dne lahko dosegli vsako gospodinjstvo v Sloveniji, ravno tako, 
kot tudi, da bo v svetu zavladala socialna pravičnost in bodo različni geografski predeli 
trpečih zaradi kakšne od oblik depriviligiranosti zgolj še bled spomin krute preteklosti. 

Žal pa je realnost precej bolj kruta in še zelo oddaljena od naših ciljev oz. sanj. Vedno 
bolj se statistika poigrava s številkami in prikazuje kruto realnost v luči, ki je bolj všeč-
na. Pa si poglejmo primer, ki se tako pogosto citira, da na svetu živi 1 milijarda ljudi 
v pogojih absolutne revščine, kar je z manj kot 1,25$ dnevno. Če številko zvišamo 
zgolj na 2$ dnevno, dobimo že 2,7 milijarde ljudi. Tri milijarde ljudi nima dostopa do 
elektrike ali plina za kuhanje. Kar 4 milijarde ljudi trpi v revščini. Po podatkih Zdru-
ženih narodov, Svetovne banke in oecd, več kot 60 % svetovnemu prebivalstvu niso 
zagotovljene osnovne človekove pravice, še posebej pravica do dostojnega življenja. 
Več kot 80 % svetovnega prebivalstva živi z manj kot 10$ dnevno. Na svetu pa nas je 
7 milijard. 

Podatki so grozljivi, še posebej ob dejstvu, da so se svetovni izdatki za oboroževanje 
držav v zadnjih desetih letih povečali kar za 50 % in to kljub svetovni krizi še vedno 
naraščajo. V letu 2011 so znašali 1,63 trilijona $, kar predstavlja 2,6 % svetovnega bdp-
-ja. Za svetovno razvojno pomoč pa se letno nameni manj kot 10 % zneska, ki ga vsako 
leto potrošijo države zgolj za oboroževanje. 

Mednarodno razvojno sodelovanje nujno potrebujejo države v razvoju, kot tudi razvi-
te države. Lahko vam le zagotovim, da bomo sanjali še naprej, si zastavljali ambicio-
zne cilje in polni trmaste zagnanosti vztrajali zgolj z željo, da bi bili še boljši in vam še 
bolj koristni. Slogopisu in njegovim urednicam ob tej priložnosti želim še veliko pogu-
ma in elana.

Vse vas, drage bralke in bralci pa naprošam za vaš čim večji odziv še naprej.

Marjan Huč,
koordinator platforme Sloga / direktor
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

Slogino prednovoletno srečanje in predstavitev osnutka Smernic  
o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS in nevladnih  
organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja  
in humanitarne pomoči
sloga, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je ob zaključku 
leta organizirala prednovoletno srečanje svojih članic, katerega so se udeležili tudi 
predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve rs (mzz) in takratna vodja zagovorni-
štva pri Evropski konfederaciji nevladnih organizacij (nvo) za pomoč in razvoj – con-
cord, Klavdija Černilogar. Slednja je vsem prisotnim na kratko opisala najaktualnej-
še teme, s katerimi se concord trenutno ukvarja, predstavniki mzz pa so predstavili 
okvirje za razpise za nvo v letu 2013 in osnutek Smernic o sodelovanju mzz z nvo 
s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Le-te 
opredeljujejo načine in oblike sodelovanja med mzz in nvo na omenjenem podro-
čju, določajo pa tudi splošne cilje tega sodelovanja (okrepitev in nadgraditev sodelo-
vanja med mzz in nvo ter krepitev dela nevladnega sektorja). sloga je, z namenom 
oblikovanja in posredovanja skupnega stališča nvo glede Smernic na mzz, v začetku 
januarja organizirala usklajevalno srečanje na to temo, nvo pa so lahko svoje ko-
mentarje na Smernice oddale tudi prek orodja e-participacije.

Nadaljevanje zbiranje starega papirja tudi v letu 2013
17. decembra se je uspešno zaključila že druga dobrodelna okoljevarstvena akcija Star 
papir za novo upanje, v okviru katere je bilo zbranih 193 ton starega papirja. Za preje-
mnika sredstev je bilo izbrano Humanitarno društvo Adra Slovenija s projektom Na-
polnimo Slovenijo s srečnimi otroki, v okviru katerega se zbira denar za šolske sklade 
slovenskih šol z največjim deležem otrok iz socialno ogroženih družin, otrok, ki izha-
jajo iz družin, v katerih je vladalo nasilje, ter otrok iz materinskih domov, varnih hiš in 
mladinskih domov, pa tudi za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Društvo 
Ekologi brez meja sporoča, da lahko star papir še tekom celotnega leta 2013 dosta-
vljate na vse lokacije podjetja Dinos, zbrana sredstva pa bodo namenjena za projekt 
Napolnimo Slovenijo s srečnimi otroki, za projekt Društva Ela, ki je prejelo sredstva od 
zbranega papirja v okviru akcije Star papir za novo upanje 2011 in s tem v celoti zgra-
dilo šolo v Malaviju, ter za delovanje Društva Ekologi brez meja. 

Slovenska filantropija poudarja pomembnost aktivnejšega vključevanja 
vprašanj staranja v mednarodno razvojno sodelovanje
Generalni direktor Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno 
pomoč (mzz) Mitja Štrukelj je v začetku decembra sprejel predstavnike Slovenske 
filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, ki so na srečanju predali nedavno 
izdano študijo z naslovom »Staranje v 21. stoletju: praznovanje in izziv« (Ageing in the 
Twenty-First Century: A Celebration and Challenge) in se zavzeli za dejavnejše vklju-
čevanje vprašanj staranja v mednarodno razvojno sodelovanje in aktivnejšo vlogo 
mzz na tem področju v mednarodnih forumih. Študijo sta pripravila Sklad Združenih 
narodov (zn) za prebivalstvo in mednarodno združenje nvo HelpAge International, 
pri izdaji pa je sodelovala tudi Slovenska filantropija. Na Slovenski filantropiji namreč 
menijo, da obstajajo priložnosti za aktivnejše delovanje na območju Zahodnega Bal-
kana, in sicer predvsem zaradi znanja in izkušenj, ki jih ima slovenska starejša ge-
neracija na tem območju. V okviru srečanja se je razpravljalo tudi o kompleksnosti 
vprašanja staranja prebivalstva in izzivih na tem področju, s katerimi se soočajo tako 
razvite države kot tudi države v razvoju. 
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Različni pogledi na razvoj in razvitost
Na pobudo Slogine delovne skupine za globalno učenje in s finančno podporo mzz 
je sloga 9. oktobra v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja organizirala stro-
kovni posvet o razvojnem diskurzu, ki predstavlja temelj mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. V razpravi o paradigmi razvoja so sodelovali dr. Ana Sarah Lunaček Bru-
men (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Janez Pirc (Inštitut za narodnostna 
vprašanja), dr. Nina Vodopivec (Inštitut za novejšo zgodovino) in Max Zimani (Zavod 
za globalno učenje in razvoj projektov), povezoval pa jo je Matej Delakorda iz Stu-
dia 12. Vsebina razprave je bila osredotočena na različne poglede na termin razvoja 
in razvitosti ter na uspešnost Slovenije pri uveljavljanju novih razvojnih diskurzov oz. 
usposabljanju na tem področju. Posvet se je zaključil z interaktivno razpravo med ude-
leženci in panelisti, v okviru katere so bili predstavljeni še drugačni razvojni diskurzi, 
predvsem pa vloga nvo in izobraževanja pri oblikovanju različnih pogledov na razvoj.

4. Slovenski razvojni dnevi
V organizaciji mzz in Sloge so 4. in 5. oktobra v Ljubljani potekali že 4. Slovenski 
razvojni dnevi (srd) z naslovom »Mednarodno razvojno sodelovanje: leto 2015 
in pogled naprej«. Dvodnevni dogodek, ki ga je odprl slovenski minister za 
zunanje zadeve Karl Erjavec, je vključeval štiri panele, vsebinsko osredotočene na 
najbolj aktualna vprašanja mednarodnega razvojnega sodelovanja, in sicer tako 
na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni (uresničevanje ciljev rs na področju 
razvojnega sodelovanja in pogled naprej, uresničevanje dogovorov konference 
Rio+20, migracije in razvoj ter javno-zasebno partnerstvo v razvojnem sodelovanju). 
Dogajanje sta prvi dan popestrila Sejem sodelovanja na temo migracij in razvoja ter 
neformalno druženje vseh udeležencev srd, v petek pa je panelu o javno-zasebnem 
partnerstvu sledila še delavnica za podjetja na temo razpisov za razvojne projekte eu. 
Letošnji srd so se sklenili s Sejmom o razvojnem sodelovanju na Prešernovem trgu, 
na katerem se je predstavilo 16 slovenskih nvo. V drugi polovici oktobra so v Bruslju 
potekali tudi Evropski razvojni dnevi, katerih naslovna tema se je glasila »Podpora 
vključujoči in trajnostni rasti za človekov razvoj«. Dogodka na visoki ravni so se 
udeležili tako predstavniki Sloge kot tudi državni sekretar na mzz dr. Božo Cerar.

Slogina pretekla in prihodnja usposabljanja
sloga je v septembru, s pomočjo slovenskih in tujih strokovnjakov, organizirala 4 
usposabljanja za nvo, ki so pokrivala naslednja področja: vključevanje pristopa z vidi-
ka človekovih pravic v mednarodno razvojno sodelovanje rs, zbiranje sredstev s strani 
zasebnega sektorja, spolno in reproduktivno zdravje ter pravice in zagovorništvo. Po-
drobnejše opise posameznih usposabljanj najdete na Slogini spletni strani, gradiva z 
delavnic pa lahko dobite v pisarni Sloge. sloga bo tudi v letu 2013 nadaljevala z organi-
zacijo usposabljanj za nvo, razdeljenih na 3 sklope: zagovorništvo in vodenje kampanj, 
vsebinske teme ter evalvacija projektov. Več informacij o načrtovanih usposabljanjih 
najdete v Katalogu Sloginih usposabljanj, ki je objavljen na Slogini spletni strani.

Odvil se je že 6. Teden globalnega učenja
V Sloveniji je med 10. in 18. novembrom, pod okriljem Slogine delovne skupine 
za globalno učenje, potekal že 6. Teden globalnega učenja (tgu) z naslovom 
»Premaknimo svet«. Pester program je vključeval prek 30 raznovrstnih dogodkov, 
organiziranih v sodelovanju z mnogimi slovenskimi nvo, šolami in društvi, ki se na 
najrazličnejše načine ukvarjajo z globalnim učenjem. V okviru tgu sta sloga in Zavod 
Povod, s finančno podporo Fundacije Anna Lindh (alf), organizirala dvodnevni 
mednarodni forum Skupaj močnejši, ki se je pričel z zanimivim panelom z naslovom 
»Evro-mediteranski prostor v času sprememb – arabska pomlad in naprej«. Slovenski 
in mednarodni gostje so tekom panela razpravljali o političnih, družbenih in kulturnih 
spremembah v arabskih državah po arabski pomladi, vplivu dogodkov na odnose 
v širši evro-mediteranski regiji ter o vlogi civilne družbe pri tem. Sledili sta še dve 
delavnici (o položaju in vlogi žensk v arabskem svetu med revolucijo in novimi 
politično kulturnimi razmerami ter o mladih kot nosilcih novih idej ali ideologij), redno 
letno srečanje članic alf v Sloveniji ter neformalno druženje vseh zainteresiranih za 
sodelovanje z organizacijami iz Tunizije in Libanona.
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NOVIČKE IZ SVETA
V veljavo stopila nova Konvencija o pomoči v hrani
S 1. januarjem je v veljavo stopila nova Konvencija o pomoči v hrani, ki jo je evropska 
komisarka za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristali-
na Georgieva podpisala že avgusta lani, v decembru pa jo je Evropska unija še ratifi-
cirala (poleg Kanade, Danske, Finske, Japonske, Švice in Združenih držav Amerike). 
Konvencija o pomoči v hrani iz leta 1999 je namreč prenehala veljati 30. junija 2012. 
Nova Konvencija predstavlja zavezo mednarodne skupnosti k boju proti lakoti in ne-
zadostni prehrani, eden izmed njenih največjih dosežkov pa je strinjanje podpisnic o 
tem, da se bo hrano razdeljevalo le v nujnih primerih, sicer pa se bo pomoč zagotovila 
v obliki denarja, s katerim bodo lahko ljudje kupovali lokalno pridelano hrano. Tovr-
sten pristop bo pripomogel k bolj učinkovitemu odzivu na prehranske potrebe ranlji-
vega prebivalstva, hkrati pa bo pomenil spodbudo za lokalne trge.

Publikacija OECD o partnerstvu med uradnimi donatoricami pomoči in 
organizacijami civilne družbe
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-
-operation and Development – oecd) je decembra izdala publikacijo z naslovom »Par-
tnering with Civil Society: 12 Lessons from dac Peer Reviews«. Publikacija poudarja 12 
najpomembnejših lekcij in nekaj primerov dobrih praks sodelovanja članic Odbora 
za razvojno pomoč (Development Assistance Committee – dac) oecd in organizacij 
civilne družbe. Lekcije temeljijo na dokazih in izkušnjah, upoštevaje različne cilje in 
vloge uradnih donatoric in organizacij civilne družbe pa opredeljujejo skupne temelje 
za dialog in sodelovanje. Osredotočajo se torej na način, kako lahko članice dac in 
organizacije civilne družbe, z namenom doseganja skupnih razvojnih ciljev, vzposta-
vijo močno in uravnoteženo partnerstvo. Poudarki lekcij so: z dokazi podprta politika 
glede civilne družbe, krepitev civilne družbe v državah v razvoju, spodbujanje ozave-
ščanja javnosti, partnerstvo za doseganje ciljev, smiseln politični dialog, usmerjanje 
ob spoštovanju neodvisnosti, namenska uporaba sredstev iz finančnih mehanizmov, 
minimaliziranje transakcijskih stroškov, močno partnerstvo s humanitarnimi nvo, fo-
kusiranje poročil na rezultate, večja transparentnost in odgovornost ter evalvacija.

Ministri na zasedanju OECD-DAC izrazili podporo učinkovitemu razvoju
4. in 5. decembra je v Londonu potekal sestanek na visoki ravni oecd-dac, katerega 
so se udeležili ministri za razvojno sodelovanje iz članic oecd in vzhajajočih gospo-
darstev, Slovenijo pa je predstavljal državni sekretar na mzz dr. Božo Cerar. Ministri 
so poudarili, da v vseh državah, navkljub uspehom na razvojnem področju v zadnjih 
20 letih in napredovanju številnih vzhajajočih gospodarstev, narašča neenakost, 1.4 
milijarde ljudi pa še vedno živi v absolutni revščini. Sestanek je odražal spremembe v 
samem sistemu razvojnega sodelovanja: članice dac in države v razvoju sodelujejo s 
civilno družbo, zasebnim sektorjem in ostalimi partnerji; podpora s strani Združenih 
narodov (zn) vodenemu procesu določanja razvojnih ciljev; in inovativno financiranje 
za razvoj. Na dnevnem redu je bila tudi razprava o razvojni agendi po letu 2015, v 
okviru katere so se ministri med drugim strinjali o nujnosti usmerjanja razvojne po-
moči tja, kjer je le-ta najbolj potrebna, tiste članice oecd, ki so trenutno v dac opazo-
valke (tudi Slovenija), pa so bile povabljene k članstvu v dac.

Evropska unija prejela Nobelovo nagrado za mir
Navkljub najhujši krizi od svojega nastanka je eu 12. oktobra zaradi 60 let prizadevanj 
za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice dobila Nobelovo nagrado za mir. Sa-
mo v zadnjih dveh desetletjih je eu za pomoč žrtvam konfliktov in katastrof v več kot 
140 državah po svetu namenila približno 14 milijard evrov. eu pri izvajanju humanitar-
ne pomoči spoštuje načela humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, 
nudi pa jo predvsem tistim, ki jo najbolj potrebujejo, in sicer brez ozira na nacional-
nost, veroizpoved, spol, etnično pripadnost ali politično prepričanje. Evropska komi-
sija (ek) se je 14. novembra odločila, da bo denarni del Nobelove nagrade namenila za 
pomoč otrokom, ki so žrtve vojn in konfliktov po svetu. V zadnjih 20 letih si je namreč 
ek izjemno prizadevala za pomoč otrokom v številnih državah, ki se soočajo s konflikti, 
posebno pozornost pa je namenjala predvsem preprečevanju podhranjenosti otrok 
ter zagotavljanju varnega okolja za izobraževanje in psihosocialne pomoči otrokom.

Vir: ONE
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Evropska komisija sprejela sporočilo o pomoči ogroženim skupnostim pri 
krepitvi odpornosti na bodoče prehranske krize
ek je 3. oktobra sprejela sporočilo o pomoči ogroženim skupnostim po vsem svetu pri 
krepitvi odpornosti na bodoče prehranske krize z naslovom »Pristop eu k odpornosti: 
izkušnje s krizami prehranske varnosti«. Sporočilo navaja izkušnje z odzivanjem na 
nedavne prehranske krize in predstavlja ukrepe, s katerimi bo eu pomagala ogroženim 
skupnostim pri zmanjševanju posledic prihodnjih kriz in katastrof (povečanje 
dostopa do hrane prek podpore partnerskim državam pri hitrem opozarjanju vlad 
ob izbruhu kriz, zaščita naravnih virov idr.), predstavila pa sta ga evropska komisarka 
za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina 
Georgieva ter evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs. Slednji je poudaril, da se 
mora eu osredotočiti na odpravljanje temeljnih vzrokov ponavljajočih se kriz in se 
prenehati ukvarjati le s posledicami, Georgieva pa je dodala, da sta za to potrebni 
skupna vizija in zaveza humanitarne in razvojne skupnosti (ravno tesno sodelovanje 
obeh je ključnega pomena za krepitev odpornosti).

Nadaljevanje podpore civilni družbi v partnerskih državah
ek je 12. septembra objavila sporočilo z naslovom »Korenine demokracije in trajno-
stnega razvoja: sodelovanje Evrope s civilno družbo na področju zunanjih odnosov«, v 
katerem poudarja, da bo povečala podporo organizacijam civilne družbe v partnerskih 
državah, saj jih priznava kot učinkovitega in neodvisnega akterja na področju medna-
rodnega razvojnega sodelovanja. ek v sporočilu predlaga predvsem sodelovanje z vla-
dami in javnimi institucijami (z namenom zagotavljanja bolj spodbudnega, pravičnega 
in demokratičnega okolja za organizacije civilne družbe) ter oblikovanje časovnega 
načrta za krepitev partnerstva med eu in organizacijami civilne družbe (prek delegacij 
eu). Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je ob tem poudaril, da bo eu pomagala 
pri vzpostavitvi dinamične, pluralistične in kompetentne civilne družbe v partnerskih 
državah, ter, da bo posebna pozornost usmerjena v njihove aktivnosti na področju de-
mokratičnega vladanja in pravičnega razvoja, evropski komisar za širitev in sosedsko 
politiko Štefan Füle pa je dodal, da sodelovanje z organizacijami civilne družbe in pod-
pora le-tem predstavljata ključno točko nove evropske sosedske politike.

Ključni pomen povezovanja pomoči, rehabilitacije in razvoja
V septembru sta concord in voice, evropska mreža humanitarnih nvo, predstavi-
li svoje skupno stališče glede povezovanja pomoči, rehabilitacije in razvoja (Linking 
Relief, Rehabilitation and Development – lrrd), v katerem poudarjata ključni pomen 
lrrd za povečanje učinkovitosti pomoči ranljivemu prebivalstvu. ek je sicer že v dveh 
sporočilih (1996, 2001) poudarila močnejšo povezanost med pomočjo, rehabilitacijo 
in razvojem, vendar do večjega napredka na tem področju ni prišlo. Dejstvo je, da se 
izrazita potreba po lrrd pokaže predvsem ob velikih krizah. Humanitarni in razvojni 
oddelki evropskih institucij in držav članic so tako lrrd ponovno namenili posebno 
pozornost šele po razglasitvi lakote v Afriškem rogu, concord in voice pa poudarja-
ta, da mora eu omenjeni koncept nujno upoštevati pri oblikovanju dolgoročne politi-
ke in določanju prioritet financiranja za obdobje 2014–2020.

Posebno poročilo CONCORD-a o agendi za učinkovitost razvojne pomoči
Evropska konfederacija nvo za pomoč in razvoj – concord, katere članica je tudi 
sloga, je 28. novembra izdala posebno poročilo o agendi za učinkovitost razvojne 
pomoči po Busanu z naslovom »Making Sense of eu Development Cooperation 
Effectiveness: Special report on the post-Busan development effectiveness agenda«. 
Poročilo prikazuje napredek na področju učinkovitosti pomoči, a hkrati izpostavlja 
potrebo po večjem poudarku na izkoreninjenju revščine. Opozarja na pomembnost 
kakovosti in količine pomoči, za doseganje večje učinkovitosti pa predlaga krepitev 
koordinacije med ek in državami članicami. Slovenske razvojne nvo, združene v 
okviru Sloge, so ob tem concord-u posredovale skupno stališče o transparentnosti 
slovenske urp. Navkljub pozitivnemu napredku rs in mzz na tem področju obstajajo 
po njihovem mnenju številne možnosti za izboljšave, poudarjajo pa še pomanjkanje 
prevodov dokumentov v tuje jezike. Kot najpomembnejši izziv izpostavljajo 
zagotovitev preglednosti in transparentnosti dodeljevanja sredstev.

Vir: EK

Vir: LuMaxArt

Vir: ZN



7

AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV

Irsko 
predsedovanje – 
sodelovanje  
s partnerji  
za boljši razvoj

Irska je 1. januarja 2013 prevzela pred-
sedovanje Svetu Evropske unije (eu). 
To je začetek pomembnega obdobja 
za mednarodno razvojno sodelova-

nje, saj pričakujemo posebni vrh zn, na 
katerem se bo proučilo uspešnost ukre-
pov, sprejetih za doseganje razvojnih 
ciljev tisočletja, ter začetek oblikovanja 
okvirja za globalno razvojno sodelova-
nje po letu 2015. Irsko predsedstvo si bo 
prizadevalo za konstruktiven in učinkovit 
angažma eu v teh daljnosežnih mednaro-
dnih razpravah. 

Leta 2013 bomo obeležili tudi 40. oble-
tnico irskega vstopa v Evropsko gospo-
darsko skupnost in oblikovanje našega 
lastnega programa s področja razvojnega 
sodelovanja, ki je trenutno posvečen pred-
vsem Podsaharski Afriki. Poleg tega bo Ir-
ska leta 2013 prvič postala članica v Svetu 
zn za človekove pravice, in sicer po uspešni 
izvolitvi novembra 2012.

To bo sedmo irsko predsedovanje Svetu 
eu. V času vseh dosedanjih predsedovanj 
smo si prizadevali za učinkovitost, fleksi-
bilnost in nepristranskost. V sodelovanju z 
drugimi državami članicami smo si prizade-
vali doseči jasno zastavljene in realistične 
cilje. Tako smo med zadnjim irskim pred-
sedovanjem leta 2004 pripomogli k najve-
čji širitvi eu, saj se je Uniji pridružilo deset 
novih članic, med njimi Slovenija.

Seveda se je institucija predsedovanja 
eu po ratifikaciji Lizbonske pogodbe razvi-
jala ter spreminjala, in sicer predvsem na 
področju zunanje in razvojne politike, kjer 

ima sedaj vodilno vlogo visoka predstav-
nica Cathrine Ashton. Evropska služba za 
zunanje delovanje in Evropski parlament 
sta prevzela nove, večje odgovornosti. Ir-
ska bo tesno sodelovala z vsemi ključnimi 
institucijami eu, da bo zagotovila uspešno 
izvajanje našega programa razvojnega so-
delovanja v času predsedovanja.

Med predsedovanjem bosta razvojna 
in humanitarna politika pogosto in visoko 
na dnevnem redu. Irska se bo osredotočila 
na tri področja: aktivno sodelovanje eu pri 
razvoju programa razvojne politike po letu 
2015; poudarjanje medsebojne povezano-
sti problema lakote, prehranske varnosti 
in klimatskih sprememb; krepitev poveza-
nosti med nujno humanitarno pomočjo in 
dolgoročno razvojno pomočjo.

Mednarodna razprava o oblikovanju 
okvirja razvojne politike po letu 2015 po-
staja vedno pomembnejša. Zavedamo se 
nujnosti aktivnega udejstvovanja eu in 
drugih partnerjev v tem procesu, hkrati 
pa ne smemo pozabiti, da moramo posku-
šati na področju razvojnih ciljev tisočletja 
čim več doseči že do leta 2015. Ključnega 
pomena je, da eu učinkovito prispeva k 
razvoju okvirja po letu 2015 kot del vseob-
segajočega procesa, ki ponazarja izzive, s 
katerimi se soočamo na poti proti skupnim 
razvojnim ciljem. 

Reševanje problema lakote v najrev-
nejših državah sveta predstavlja temelj 
irskega razvojnega programa. Pri tem iz-
hajamo iz naše lastne izkušnje lakote ter 
analize realnosti revščine v življenjih ljudi 
v državah v razvoju. 

Vedno bolj se priznava, da lakota in pod-
hranjenost ter naraščajoč vpliv klimatskih 
sprememb spodkopavajo širša prizadeva-
nja na področju razvojnega sodelovanja. 
Mednarodna teorija in praksa na podro-
čju kmetijstva in prehranske varnosti le 
počasi priznavata ključno vlogo prehrane 
pri izboljševanju življenjskega standarda 
najbolj ranljivih. Tudi potencial ukrepov 
za boj proti klimatskim spremembam, ki 
istočasno pripomorejo k izboljšanju pre-
hranske varnosti ljudi, je postal priznan le 
pred kratkim. 

V času predsedovanja si bo Irska priza-
devala za globlje razumevanje povezanosti 
lakote, prehranske varnosti in klimatskih 
sprememb. V Dublinu bomo 15. in 16. apri-
la gostili mednarodno konferenco z naslo-
vom »Lakota – Prehrana – Klimatska pra-
vičnost«. Konferenca, ki jo organiziramo v 
sodelovanju z Ustanovo Mary Robinson – 
Klimatska pravičnost, Svetovnim progra-

mom za hrano ter Svetovalno skupino za 
mednarodne kmetijske raziskave, bo pri-
pomogla k začetku dialoga in razprave o 
teh med seboj povezanih izzivih in spodbu-
dila ter navdihnila inovativno razmišljanje 
in iskanje rešitev. Na njej se bodo zbrali in 
povezali najpomembnejši politični odlo-
čevalci in svetovni misleci ter predstavniki 
lokalnega prebivalstva in strokovnjaki s te-
rena, ki se soočajo z realnostjo naraščanja 
cen hrane, podhranjenostjo ter nezmožno-
stjo lokalnega prebivalstva, da izrazi svoje 
mnenje. Cilj konference bo spodbuditi spo-
štljiv dialog in učenje iz praktičnih izkušenj 
ter oprijemljivih dokazov, da razvijemo nov 
pristop reševanja problema lakote, zago-
tavljanja prehranske varnosti in klimatske 
pravičnosti v kontekstu nove agende med-
narodnega razvojnega sodelovanja.

S partnerji iz eu bomo sodelovali tudi pri 
krepitvi povezanosti med humanitarno in 
razvojno pomočjo. Naraščajoče število in 
moč naravnih katastrof sta glavni grožnji 
dolgoročnemu napredku in gospodarskemu 
razvoju revnejšega prebivalstva v državah 
v razvoju. V zadnjem desetletju smo vsako 
leto zabeležili krizne razmere velikih razse-
žnosti – od konflikta v Darfurju, ki se je začel 
leta 2003, do lakote na Afriškem rogu leta 
2011. Medtem ko število tovrstnih kriz nara-
šča, postaja potreba, da jih v prihodnje upo-
števamo pri načrtovanju razvojne pomoči, 
vse nujnejša. Irska se že dolgo časa zaveda, 
da sta krepitev odpornosti ranljivih skupin 
ter globlja povezanost humanitarnih in ra-
zvojnih aktivnosti pomembni komponenti 
razvojne pomoči in sodelovanja. Vedno 
bolj se tudi zavedamo, da so prizadevanja 
in ukrepi za preprečevanje kriz cenejši od 
odstranjevanja in sanacij posledic katastrof.

Na podlagi izkušenj in lekcije, ki smo se 
jo naučili med lakoto v Vzhodni Afriki leta 
2011, ter na podlagi izkušenj in nasvetov 
naših partnerjev s terena nameravamo 
proučiti praktično uporabo teh načel zno-
traj eu. Poleg tega si bomo za vzor vzeli 
najboljše prakse, vključno s sodelovanjem 
Irske ter drugih partnerjev pri podpiranju 
pobud, kot je na primer etiopski program 
proizvodne varnostne mreže. Ta je obliko-
van za boljše in pravočasno odzivanje na 
potrebe ranljivejših gospodinjstev in se je 
izkazal za izredno koristnega pri spopada-
nju Etiopije z lansko sušo.

Odločeni smo, da bomo v času našega 
predsedovanja trdo delali in poskušali do-
seči čim več. Obenem se veselimo sodelo-
vanja s kolegi iz eu med tem pomembnim 
obdobjem. 

Minister Joe Costello

Vir: EK

Vir: LuMaxArt

Vir: ZN
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Razvojne politike na 
evropskem parketu

✎ Klavdija Černilogar, concord

Razvojni sektor se v teh mesecih 
ukvarja s celo vrsto vprašanj, ki 
bodo pomembno zaznamovala 
prihajajoče obdobje: eu spreje-

ma proračunski okvir za obdobje 2014–
2020, prav tako je dejavna v pripravah na 
obdobje po letu 2015, ko se iztečejo mile-
nijski razvojni cilji. Nadaljuje se razprava 
o vlogi zasebnega sektorja v razvojnem 
sodelovanju, obenem je v teku priprava 
foruma, ki bi na strukturiran način omogo-
čil stalen dialog med akterji, vključenimi v 
različne vidike razvojnih politik. concord 
in njegove članice v teh razpravah aktivno 
sodelujejo ter odločevalcem posredujejo 
stališča evropske civilne družbe.

Razvojno sodelovanje znotraj predloga 
proračunskega okvira Evropske unije za 
obdobje 2014–2020 bo morda ena od žr-
tev trgovanja med področji, ki se borijo za 
čim višji delež sredstev. Predsednik Evrop-
skega sveta Herman van Rompuy je v za-
dnjem krogu pogajanj denimo predlagal 
kar za tri milijarde nižji delež sredstev, na-
menjenih Evropskemu razvojnemu skla-
du od tistega, ki ga je predložila Evropska 
komisija. Taki rezi se dogajajo stran od oči 
javnosti, saj so manj »zanimivi za medije« 
kot nekatere druge proračunske postavke, 
in so zato marsikdaj lahke žrtve v trgova-
nju med različnimi interesi držav. Hkrati 
se pozablja, da razvojna pomoč predsta-
vlja minimalen odstotek proračuna eu, 
a ima kljub temu ogromen (http://www.
concordeurope.org/168-eu-aid-budget-
-mff) pozitiven vpliv na ljudi, katerim je 
namenjena. Samo v zadnjih desetih letih 
je eu med drugim poskrbela, da je bilo 5,5 
milijona otrok cepljenih proti ošpicam in 
drugim življenjsko nevarnim boleznim, ter 
za to, da je več kot devet milijonov otrok 
dobilo dostop do osnovne izobrazbe.

Poleg vprašanj finančne narave se eu 
dejavno ukvarja tudi z razpravo o ustroju 
sveta po izteku milenijskih razvojnih ciljev 

leta 2015. Andris Piebalgs, evropski komi-
sar za razvoj, je član (http://www.un.org/
News/Press/docs/2012/sga1364.doc.htm) 
panela eminentnih osebnosti, ki pod okri-
ljem Združenih narodov razpravlja o tem, 
kakšen predlog dati na mizo in vladam v 
obravnavo. Skupaj s še celo vrsto zna-
nih imen z vsega sveta imajo nalogo do 
spomladi pripraviti poročilo s predlogi za 
prihodnost, ki naj bi izhajali tudi iz posve-
tovanj s civilno družbo. Bomo imeli nove 
razvojne cilje, bomo nadaljevali z obstoje-
čimi, bodo ti cilji globalni ali diferencirani, 
kakšno vlogo bodo v tem kontekstu igrale 
države, mednarodne organizacije, civilna 
družba, drugi akterji? Okrog teh vprašanj 
je dejaven tudi concord, v tesnem sode-
lovanju s kampanjo Beyond 2015. Pred-
videno je, da bomo v naslednjih mesecih 
oblikovali stališče o teh in drugih ključnih 
vsebinskih elementih; vlogo concord-a in 
civilne družbe nasploh priznava Piebalgs 
sam, saj se pred in po sestankih foruma re-
dno posvetuje tudi z našimi predstavniki.

Vse bolj pomemben razvoj se doga-
ja v zvezi z vlogo zasebnega sektorja v 
razvoju, kar sicer ni nekaj novega, je pa 
dodaten zagon dobilo skozi finančno kri-
zo; tej je sledilo iskanje novih rešitev za 
financiranje razvojnih ciljev in to je raz-
vidno tudi v stališčih Evropske komisije 
(Agenda za spremembe ter iz nje izhaja-
joče pobude), oecd (zaključki iz Busana) 
ter drugih organizacij. Eno od vprašanj, s 
katerimi se sooča evropska civilna družba 
je, do kakšne mere sta cilja razvojne po-
moči ter zasebnega dobička skladna in kje 
v tem okviru ima svoje mesto spoštovanje 
človekovih pravic kot temeljno družbeno 
načelo. Temu je concord namenil svojo 
posebno konferenco na dan človekovih 
pravic 10. decembra. Po skoraj letu dni 
razprav v konfederaciji, ki so vodile k bolj-
šemu razumevanju konceptov, povezanih 
z vlogo zasebnega sektorja v razvoju, je 

POROČILO IZ BRUSLJA

bila konferenca dobra priložnost za dogo-
vor o tem, katere skupne točke in katera 
razhajanja v stališčih so bistvenega po-
mena za nadaljnje delo na tem področju. 
Poleg tega je konferenca zagotovila tudi 
izmenjavo mnenj z drugimi akterji na po-
dročju razvojnega sodelovanja, vključno 
seveda z zasebnim sektorjem. 

Pomembni koraki pa se odvijajo tudi 
na področju strukturiranega dialoga med 
evropskimi institucijami ter civilno druž-
bo in lokalnimi oblastmi. Po dveh letih 
razprav o tem, kako vzpostaviti delujoč 
sistem rednih izmenjav in srečanj o te-
mah, povezanih z razvojnimi politikami, 
je Evropska komisija lani pripravila že dve 
»poskusni« srečanji telesa (interim Policy 
Forum on Development), ki naj bi pripelja-
lo skupaj akterje iz vladnega, nevladnega, 
zasebnega in drugih povezanih sektorjev. 
Priprava končnega predloga o tem, kdo 
naj bi sedel v tem telesu in kakšna naj bi 
bila vloga rezultatov takih razprav, je tre-
nutno v teku. Po oktobrskem sestanku je 
postalo jasno, da ne bo enostavno najti 
formule, katera bi zagotovila tako razde-
litev sedežev med regijami in sektorji, ki 
bi bila kar najbolj reprezentativna. Prav 
tako bo potrebno bolje razdelati vlogo 
»priporočil«, ki naj bi jih ta forum imel 
možnost posredovati odločevalcem. In 
konec koncev, za pravi strukturirani dia-
log bo potrebno najti tudi načine, kako to 
prakso prenesti na regionalno/sektorsko 
raven – tako, da bodo predstavniki, ki bo-
do prihajali v Bruselj, svojo legitimnost in 
reprezentativnost lahko utemeljili s pred-
hodnim delom in izmenjavami na ravni 
svojih regij ali svojih sektorjev. Ko bodo 
ta vprašanja, povezana z vsebinskimi, or-
ganizacijskimi in finančnimi vidiki, reše-
na, ima forum velik potencial, da postane 
pomemben kanal za politične izmenjave 
na visoki ravni in za vključujoč pristop k 
oblikovanju tovrstnih evropskih politik.  
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Obdarovanje s trajnostnimi učinki 
Krilca, darila s čarobno močjo, 
obdarujejo že 5 let

V Umanoteri, Slovenski fundaciji 
za trajnostni razvoj, že peto le-
to predstavljajo družbeno od-
govorna darila – Krilca, darila s 

čarobno močjo. Sredi novembra so v lju-
bljanskem Klubu Daktari v družbi partner-
skih organizacij, kupcev, podpornikov in 
medijev praznovali 5. rojstni dan projekta. 

Kot je poudarila vodja projekta Gaja 
Brecelj, so Krilca marsikomu prirasla k 
srcu, ker so izjemno pozitiven projekt in 
ker sprožajo konkretne spremembe. Vsa-
komur ponujajo možnost, da prispeva in 
sodeluje, učinki pa so vidni takoj. »Seveda 
se borimo tudi za sistemske spremembe 
in seveda Krilca ne bodo spremenila sve-
ta, bodo pa na svoj, inovativen in poziti-
ven način naredila korak proti temu,« je 
poudarila Brecljeva.

Dogodek ob rojstnem dnevu Krilc je 
bil del promocijske kampanje »Promocija 
dobrodelnosti prek etičnih daril«, za kate-
ro je Umanotera finančna sredstva prido-
bila pri fundaciji Trust for Civil Society for 
Central and Eastern Europe (ta fundacija 
je pred petimi leti tudi financirala zagon 
projekta Krilca). V okviru kampanje je 
Umanotera ob sodelovanju mariborske 
oglaševalske agencije Aritmija pripravila 
4 kratke promocijske filme, ki Krilca pred-
stavljajo kot darila za vse priložnosti in za 
vsakogar: za božično novoletne praznike, 
za rojstni dan, kot poslovno darilo in za 
vse druge osebne praznike. Poleg filmov 
so oblikovali še druge promocijska orodja 
(spletne pasice, prenovljen katalog daril, 
paket za radijske postaje, pisma za medi-
je, glasnike, ambasadorje Krilc, awv, …), 
namen katerih je informiranje čim širšega 
kroga ljudi o Krilcih.

Navdih za Krilca so v Umanoteri sicer 
dobili pri britanski dobrodelni organiza-
ciji, The Charities Advisory Trust, ki je leta 
2003 predstavila nov inovativen koncept 
obdarovanja Good Gifts. Gre za posebna, 

domiselna darila, ki jih v obdarovančevem 
imenu namenimo za eno od številnih do-
brih del. Koncept takšnih »dobrih daril« 
se je iz Velike Britanije razširil tudi v druge 
države v Evropi in po svetu, od leta 2007 
pa so taka darila na voljo tudi pri nas. 

Namen Krilc je omogočiti stalne prili-
ve izbranim družbeno odgovornim pro-
jektom v Sloveniji, državah nekdanje 
Jugoslavije in državah globalnega juga, 
ki sprožajo dolgoročne pozitivne učinke. 
Obdarovanec prejme lično oblikovano 
čestitko z originalno ilustracijo, darovani 
denar pa gre v celoti za enega od dobrih 
namenov, ki ga kupe izbere sam. Tako lah-
ko z nakupom Krilc pripomoremo k ohra-
njanju rastlinskih in živalskih vrst, zmanj-
ševanju revščine v državah globalnega 
juga, pomagamo v boju s podnebnimi 
spremembami, ali pa razveselimo otroka 
brez staršev. Ostale dobre strani takšnega 
obdarovanja so še: z njim ne obremenju-
jemo okolja, izognemo se nakupovalni 
mrzlici in dolgim vrstam v trgovinah ob 
večjih praznikih, hkrati pa obdarovanca 
presenetimo na res izviren način. 

Od prvega kataloga se je ponudba daril 
iz različnih vsebinskih področij in geograf-
skih območij še povečala in v tem času je 
bilo narejenih veliko dobrih del. Podarje-
nih je bilo že več kot 6400 Krilc. Med dru-
gim je bilo s tem zavarovanega za več kot 
85 nogometnih igrišč tropskega gozda, 
skoraj 1000 otrok iz depriviligeranih okolij 
v Sloveniji se je udeležilo poslali na krea-
tivnih delavnic, skoraj 1500 m2 območja 
v Bosni je bilo očiščenega min in drugih 
nevarni sredstev, v Sloveniji je bilo posa-
jenih več kot 1600 sadik redkih avtohtonih 
drevesnih vrst in skoraj 500 otrok iz Gane 
je prejelo obvezno šolsko uniformo. 

V Sloveniji je na voljo 14 različnih daril-
nih kompletov Krilc (42 daril), ki so pred-
stavljena v katalogu. Info na telefon: 01 
439 48 95 in na www.krilca.si 

UTRIP NVO
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Opolnomočenje ljudstva Batwa  
na poti k univerzalni osnovnošolski 
izobrazbi v Ugandi

✎ Irma Šinkovec, Simona Seliškar, Društvo Edirisa Slovenije

Batwa (staroselsko ljudstvo v 
Ugandi) so do sredine devet-
desetih let živeli v gozdu in se 
preživljali z lovom ter nabi-

ralništvom, po ustanovitvi nacionalnih 
parkov za zaščito gorskih goril pa so bili 
brez nadomestila izgnani iz svojega ži-
vljenjskega okolja. Danes brez zemlje 
životarijo na robu gozdov. 

Na jz Ugande osnovno šolo obiskuje 
30–40 % otrok ljudstva Batwa, pa še ti 
pogosto izostanejo od pouka in le izje-
moma končajo osnovno šolo. Razloge za 
neobiskovanje šole gre pripisati revščini, 
diskriminaciji oziroma poniževanju, ne-
sprejemanju s strani učiteljev in sošolcev, 
nepoznavanju in s tem povezano nerazu-
mevanju njihove situacije ter pomanjka-
nju razumevanja pomena izobrazbe. 

Do izgona iz gozdov formalne izobraz-
be pravzaprav niso potrebovali, danes pa 
se bodo lahko prilagodili novemu načinu 

življenja in le s pomočjo ustrezne izobraz-
be zaživeli človeka dostojno življenje, saj 
poti nazaj v gozd ni. 

Glavni cilj projekta »Opolnomoče-
nje ljudstva Batwa na poti k univerzalni 
osnovnošolski izobrazbi v Ugandi«, ki ga 
Društvo Edirisa Slovenije izvaja v sodelo-
vanju z ugandsko nevladno organizacijo 
African International Christian Ministry 
(aicm), Ediriso Ltd iz Ugande ter Dru-
štvom Matafir – društvo za medkultur-
ne povezave iz Slovenije, je prispevati k 
večji vključenosti otrok ljudstva Batwa 
v osnovno šolo, in sicer v skupnosti Mu-
rambo in Makanga. Projekt sofinancira 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

Glede na želje in potrebe navedenih 
skupnosti se projekt osredotoča na ak-
tivnosti, ki bodo dolgoročno vplivale na 
večjo vključenost in aktivnejše sodelo-
vanje otrok v šoli. Poudarek projekta je 
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tudi na opolnomočenju žensk, zato so 
bile zanje izpeljane številne delavnice. 
Najbolj priljubljene so bile delavnice iz-
delovanja ročnih izdelkov, saj le-te proda-
jajo turistom in lokalnemu prebivalstvu, 
kar jim predstavlja reden vir zaslužka, ta 
pa ekonomsko neodvisnost. Izpeljane so 
bile tudi delavnice obdelovanja zemlje (v 
zadnjih letih so jim nevladne organizaci-
je kupile nekaj zemlje), veliko poudarka 
pa je bilo namenjeno delavnicam, kjer 
so bile posameznim ciljnim skupinam 
predstavljene temeljne človekove pravi-
ce s poudarkom na pravici do izobrazbe. 
Delavnice za starše so se osredotočale 
na pomen izobrazbe za njihove otroke, 
delavnice za učitelje na nediskriminato-
ren odnos do vseh otrok v razredu, de-
lavnice, namenjene različnim voditeljem 
in odločevalcem iz celega okrožja, pa so 
se nanašale na iskanje skupnih rešitev 
problemov, predvsem pa so prispevale k 
trajnosti projekta.

Ker veliko težav izvira iz nepoznavanja 
njihove situacije in kulture, je bil pomem-
ben del projekta namenjen promociji nji-
hove kulture in ozaveščanju o njihovi situ-
aciji. S tem namenom smo na delavnicah 
za ženske zbrali ljudsko izročilo. Del tega, 
ljudske pripovedke, je izdan v knjigi, ki je 
bila razdeljena po vaseh in vseh osnovnih 
šolah v okrožju Kabale. Poleg knjige je bil 
posnet film, ki se osredotoča na del nji-
hove preteklosti, pripravljena je bila ra-
dijska oddaja, kjer so imeli glavno besedo 
predstavniki ljudstva Batwa, ter fotograf-
ska razstava, ki je bila skupaj s knjigo in 
filmom predstavljena na predstavitvah 
v glavnem mestu Ugande, v mestecu 
Kabale in v vasi Kinyamari. Predstavitve 
so bile namenjene predvsem ozavešča-
nju Ugandčanov: kdo Batwa sploh so in 
s kakšnimi težavami se soočajo. Na vseh 
predstavitvah so bili prisotni predstavniki 
ljudstva Batwa, ki so sami spregovorili o 
svojih težavah, predstavniki nevladnih or-
ganizaciji, politični odločevalci ter vsi dru-
gi, ki so z ljudstvom Batwa na kakršenkoli 
način povezani. 

Pot do enakopravnega položaja ljud-
stva Batwa je še dolga, prehoditi pa jo bo-
do morali predvsem sami. Tega se kljub 
razočaranjem in krivicam, ki so jih in jih 
še doživljajo in zaradi katerih so že izgubili 
(za)upanje, zavedajo. Projekt je dosegel 
svoj cilj, uspešen pa je bil tudi zato, ker 
je obudil voljo, ki jo najbolje opiše njihov 
poziv ob zaključku delavnic: »Še se želimo 
učiti! Organizirajte nam nove delavnice in 
izobraževalne tečaje!« 
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Eurosha  
Humanitarna misija v Keniji

✎ Janja Mikulan, prostovoljka Eurosha v Keniji

Oktobra 2012 je šestindvaj-
set prostovoljcev iz Evrope 
in Afrike pričelo z delom na 
šestmesečnih humanitarnih 

misijah v štirih afriških državah. Misije so 
del projekta eurosha (European Open-
-Source Humanitarian Aid), ki je finan-
ciran s strani dg echa, koordinira pa ga 
nacionalna francoska platforma za med-
narodno prostovoljstvo France Volontai-
res, v partnerstvu z osmimi evropskimi 
nevladnimi organizacijami (vključno 
s Platformo sloga). eurosha je eden 
izmed pilotnih projektov, ki se izvajajo 
v okviru evropske iniciative za vzposta-
vitev evropskih prostovoljnih humani-
tarnih enot. V skupini šestindvajsetih 
prostovoljcev sta tudi dve predstavnici, 
izbrani v Sloveniji. Ena je del skupine, ki 
je napotena v Čad, sama pa sem del sku-
pine, ki bo svoje delo opravljala v Keniji. 

Z misijo smo pričeli po tritedenskem 
intenzivnem usposabljanju v Franciji. 
Glavni cilj naše misije je okrepiti izme-
njavo in upravljanje humanitarnih infor-
macij v kontekstu pripravljenosti na krize 
s pomočjo novih tehnologij (gps, pametni 
telefoni itd.) in odprtih virov podatkov 
(Open-Source). Glavni namen naše misije 
je zbrati informacije, pripraviti zemljevide 
ter oblikovati in nadgraditi humanitarno 
bazo podatkov, ki bodo služili pripravlje-
nosti in odzivu na humanitarne krize. 
Med naše poglavitne aktivnosti sodijo: 
identifikacija področij/tem in (humani-
tarnih) akterjev, ki jim bodo zbrane infor-
macije služile pri njihovem delu; zbiranje 
relevantnih informacij, ki bodo dostopne 
vsem zainteresiranim akterjem (preko 
odprtih virov podatkov); usposabljanja 
akterjev v aktivnostih, ki jih bomo izvajali 
tekom misije. 

V prvih tednih v Keniji je naša skupina 
šestih prostovoljcev (štiri Evropejke in dva 
Kenijca) pričela s srečanji z relevantnimi 
akterji. Z njihovo pomočjo bomo iden-
tificirali, katere informacije so v okviru 
konteksta pripravljenosti na krize že do-
stopne in katere je še potrebno zbrati in/

ali nadgraditi ter jih vključiti na zemljevide 
(OpenStreetMap) in v enotno bazo podat-
kov (Sahana Eden). V Nairobiju smo se ta-
ko srečali s predstavniki nekaterih večjih 
humanitarnih organizacij, kot so un ocha, 
kenijski Rdeči križ in World Vision, jim 
predstavili naš projekt ter poskušali prido-
biti zgoraj omenjene informacije. Prav ta-
ko smo imeli priložnost spoznati delovanje 
neprofitne organizacije Map Kibera Trust 
(mkt), ki, tako kot mi, zbira informacije, 
potrebne za učinkovit humanitarni odziv, 
predvsem v predmestjih (slumih) Nairo-
bija (Kibera je eden izmed slumov). V teh 
predelih namreč v katastrofalnih razme-
rah, ki smo jim bili priča tudi mi, živi več 
kot 60 % vseh prebivalcev Nairobija. Delo 
mkt tako dokazuje izjemen pomen zbira-
nja in izmenjave humanitarnih informacij. 

Večji del naše misije bomo opravili v 
okrožju Molo in sosednjih dveh okrožjih 
(Njoro in Kuresoi), ki se nahajajo v pro-
vinci Rift Valley. Ravno zato smo se v teh 
okrožjih srečali z izjemno gostoljubnimi 
predstavniki lokalnih avtoritet (vodje 
okrožij, vodje in predstavniki različnih od-
borov, policija), ki predstavljajo pomem-
ben vir informacij za naše delo, hkrati pa 
je njihova odobritev in podpora nujna za 
naše nemoteno in varno delo.

Po številnih srečanjih smo tako prišli 
do spoznanja, da so potrebe po informa-
cijah trenutno največje predvsem na na-
slednjih področjih: splošne volitve, spori 
med plemeni, notranje razseljene osebe 
(idps) in njihove preselitve (resettlement) 
ter lastništvo nad zemljo. V središču doga-
janja v Keniji so tako prihajajoče volitve, 
ki se bodo odvile 4. marca 2013. Te volitve 
so ene izmed ključnih volitev v zgodovini 
Kenije. V prvi vrsti zato, ker bodo to prve 
volitve po novosprejeti ustavi iz leta 2010, 
ki je uvedla številne spremembe v Keniji, 
v drugi vrsti pa zaradi prejšnjih spornih 
volitev, ki so bile povod za izbruh nasi-
lja v letih 2007/08. Okrožje Molo je eno 
izmed območij, kjer je bilo post-volilno 
nasilje najhujše, predvsem zaradi velike 
plemenske raznolikosti in spodbujanja 

nasilja med skupnostmi s strani politikov. 
Hkrati pa je Molo območje, kamor je pred 
nasiljem pribežalo ogromno število no-
tranje razseljenih oseb (idp s) (vlada jim je 
namreč ravno na tem območju zagotovila 
zemljo). Čeprav od volitev mineva že pet 
let, so v Keniji še vedno prisotni idp kampi/
vasi, kjer se ljudje soočajo z mnogimi teža-
vami. Prebivalci dveh tovrstnih kampov v 
Molu, ki smo jih obiskali, so nam povedali, 
da imajo številne težave pri dostopu do pi-
tne vode in hrane, primernih sanitarij, šo-
lanja, pridobivanja zaposlitve itd. Po drugi 
strani pa velik problem ostaja identifikaci-
ja »resničnih« notranje razseljenih oseb. 
Nekateri prebivalci z okolice se namreč 
pretvarjajo, da so žrtve post-volilnega na-
silja, saj želijo situacijo izkoristiti za dostop 
do brezplačnih dobrin in storitev, zemlje 
in bivališča. S problematiko razseljenih 
oseb pa je tesno povezano tudi vprašanje 
lastništva zemlje. Nakupi zemlje za notra-
nje razseljene osebe s strani vlade namreč 
sprožajo nezadovoljstvo tako lokalnih 
prebivalcev, ki živijo v bližini teh območij, 
kot tudi plemen, ki zatrjujejo, da je, zgo-
dovinsko gledano, zemlja njihova. Nakupi 
zemlje pa lahko povzročijo konflikte tudi 
med novonaseljenimi prebivalci. Čeprav 
je večina lokalnih avtoritet prepričanih, 
da po volitvah 2013 ne bo prišlo do nasilja, 
se večji del opazovalcev strinja, da bo do 
nasilja najverjetneje prišlo, humanitarna 
skupnost pa pripravlja načrt za ukrepanje 
ob izrednih razmerah. 

Ravno zato bo naše delo v prihodnjih 
mesecih usmerjeno v zbiranje tistih in-
formacij, ki bodo služile pripravljenosti 
in (humanitarnemu) odzivu na morebi-
tno krizo. Med tovrstne informacije sodijo 
na primer informacije o volilnih središčih, 
bolnišnicah, idp kampih, cestah, humani-
tarnih organizacijah in njihovih projektih 
na tem področju itd.

Nadaljnje delo naše skupine kot tudi 
skupin v ostalih treh državah lahko spre-
mljate na našem blogu na naslednji po-
vezavi: http://eurosha-volunteers-blog.
org/. 
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Organizacije afriške enotnosti. Med rezul-
tati lahko pokaže upravljanje s konflikti v 
Afriki, čeprav mnoge vojne, vprašanje 
izobraževanja in zaposlovanja mladih 
Afričanov ter projekt afriške prostotrgo-
vinske cone ostajajo med izzivi, s kateri-
mi se sooča nova predsednica Komisije 
au, ga. Dlamini – Zuma. Evropska unija 
je najpomembnejša razvojna partnerica 
au. Sredstva namenja predvsem razvoju 
kapacitet in afriškim vojakom v Somaliji 
in Centralnoafriški republiki.

Z minerali bogata Abesinija ostaja med 
najrevnejšimi državami, vendar so trendi 
pozitivni. V zadnjem desetletju je dosega-
la gospodarska rast med 8 in 10 % letno, 
kar je nad šestodstotnim povprečjem 
podsaharske Afrike. Etiopija se spogle-
duje s kitajskim razvojnim modelom, kjer 
prevladuje pristop od zgoraj navzdol, jav-
ni sektor, birokratski postopki, poudarek 
na socialnih in ne na individualnih člove-
kovih pravicah, porazdeljeni prihodki ter 

Etiopija –  
ljubljenka donorjev  
in partnerjev

✎ Bogdan Batič, od septembra 2010 kot slovenski nacionalni ekspert
     zaposlen v Delegaciji Evropske unije pri Afriški uniji v Adis Abebi

Etiopija je po prebivalstvu za Ni-
gerijo največja dežela v Afriki, 
vendar je njen največji banko-
vec vreden štiri evre. Večina od 

85 milijonov prebivalstva živi na drob-
nih samozadostnih kmetijah, dnevno 
pa povprečna Etiopijka prehodi enajst 
kilometrov. Etiopski koledar šteje leto 
2005, kar pomeni, da se obiskovalci v 
Etiopiji v trenutku začasno pomladimo 
za sedem let.

Dinamična Etiopija
V Sloveniji se starejši spomnijo »kralja 
kraljev« Haileja Selasija, ki je med de-
setimi obiski v nekdanji širši domovini 
vzljubil Bled. V Evropi prevladuje stere-
otip o sušah, lakoti in nasilju, iz časa vo-
jaškega režima sovjetskega tipa (Derg) 
v osemdesetih letih. Današnja Etiopija 
je bolj dinamična, čeprav v praksi ostaja 
enostrankarska parlamentarna federalna 
demokracija. Med človekovimi pravicami 

je poseben izziv svoboda izražanja, s šte-
vilnimi novinarji za zapahi.

Adis Abeba je prestolnica, kjer se sre-
čajo novozgrajeni nebotičniki kitajskih 
gradbenih izvajalcev in stare vile iz časa 
italijanske okupacije. Mesto je gradbišče, 
saj oblast obnavlja glavne vpadnice, gradi 
tramvajski sistem, trgovinski centri poga-
njajo kot gobe v deževni dobi. 

Mesto oživi pred sončnim vzhodom, ko 
se na ulice podajo pripadniki najpopular-
nejšega športa – teka oz. maratona. Ob 
sedmih je tudi med vikendi mesto mra-
vljišče ekonomske aktivnosti – kako dru-
gače od zaspanih mest na Zahodu. Večer 
pa nudi odlične kulinarične in glasbene 
možnosti, med katerimi najbolj navdu-
šuje etiopski jazz v živo.

Na jugozahodu prestolnice nov konfe-
renčni center Komisije Afriške unije spo-
minja na obelisk z veliko metalno bučo 
pod nogami. Afriška unija bo maja 2013 
praznovala petdesetletnico ustanovitve 

PRISPEVEK S TERENA
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za afriške razmere nizka korupcija. Sicer 
pa je za ostalo podsaharsko Afriko razvoj-
ni model Indija – sobivanje rasti, večanje 
razlik med prebivalstvom in korupcija. 

Razvojni izzivi
Etiopsko kmetijstvo ustvari več kot 40 % 
bdp-ja in zaposli 80 % prebivalstva ter 
ustvari 80 % izvoza. Etiopija je največja 
proizvajalka in izvoznica kave v Afriki. 
Je ljubljenka donorjev, ker vlada vlaga 
razvojno pomoč v doseganje milenijskih 
ciljev (zdravstvo, izobraževanje, odpra-
vljanje revščine) ter prometno in ener-
getsko infrastrukturo. Ker je Etiopija fe-
deralna država z več kot osemdesetimi 
različnimi narodi, plemeni in jeziki, si 
vlada prizadeva za policentričen razvoj, 
kjer se razvijajo tudi regionalni centri. 
Država je zadovoljna z diverzifikacijo do-
norjev, posebej prihodom Kitajske, Bra-
zilije, Turčije in Indije. Med krizo v Evropi 
je Etiopiji uspelo povečati izvoz v Azijo. 
Zaradi azijske prisotnosti v Afriki se je iz-
datno okrepila mreža Ethiopian airlines, 
ki je med najhitreje rastočimi letalskimi 
prevozniki na celini. Kitajske investicije se 
poslužujejo tudi ugodnega trgovinskega 
režima med Etiopijo in zda. Etiopija je 
primer znatnega skupnega programira-
nja razvojne pomoči med institucijami in 
državami (ne)članicami eu, obenem pa se 
obseg trgovine in investicij krči. V medna-
rodni skupnosti se pojavljajo dvomi glede 
gradnje (pre)velikega »renesančnega« je-
zu na Modrem Nilu, ki že nekaj let dviga 
diplomatsko temperaturo med Kairom in 
Adis Abebo.

Rast prebivalstva postaja vse večji ra-
zvojni izziv. Prebivalstvo je od 1983 zra-
slo iz 33 na 85 milijonov, kar pripomore k 
temu, da v sušnih letih nekatere predele 
države privede do roba lakote in sproži 
mednarodno pomoč v hrani, ki tudi v ze-
lenih časih skrbi za cca 7 milijonov ljudi. Po 
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uradnih statistikah je večina prebivalstva 
krčanske koptske veroizpovedi, relativ-
ni delež muslimanov pa hitreje narašča. 
Kljub izjemam (odpor na širjenje prote-
stantizma med muslimani, vladno vme-
šavanje v verske zadeve) je sožitje obeh 
veroizpovedi zgledno; mešane poroke so 
pogoste.

Stiki s Slovenijo
Prvi Slovenec je obiskal Etiopijo pred sko-
raj tristo leti, 1737. leta. V Sloveniji je v prej-
šnjem stoletju študiralo nekaj etiopskih 
študentov, nekateri so ostali. V Etiopiji so 
delali slovenski eksperti na programih ozn 
ter diplomati v veleposlaništvu nekdanje 
sfrj. Nekateri so zgodovinske prelomnice 
v Etiopiji zabeležili v publikacijah.

Slovenska vlada je leta 2011 akredi-
tirala nerezidenčno veleposlanico pri 
Afriški uniji in podprla razvojna projekta: 
namakanje ob jezeru Tana in izgradnja 
vodnjaka na somalijski meji v Dolo Ado. 
Etiopijo obišče vse več slovenskih turi-
stov, ki se navdušujejo nad vulkani, skal-
natimi samostani, vaškimi tržnicami in pi-
sanimi plemeni. Tu živi drobna slovenska 
skupnost, ki jih je na Afriški rog prinesla 
akademska, razvojna ali diplomatska ra-
dovednost. 

Etiopija bo dolgo potrebovala razvojno 
pomoč, vendar si vlada bolj kot podreje-
nega donorskega odnosa želi partnerjev, 
predvsem gospodarskih. Na tem področju 
bi Slovenija lahko povečala izvoz svojih iz-
delkov in prenesla tehnologije. Zaenkrat 
se po etiopskih cestah vozijo priklopniki 
nekdanjega podjetja Vozila Gorica, ki pa 
danes prihajajo iz Zaliva pod imenom Go-
rica Dubai. Posebej v privatnem sektorju 
narašča interes za sodelovanje s sloven-
skimi podjetji. Podjetniki želijo diverzi-
ficirati ponudbo na etiopskem trgu, kjer 
v odsotnosti kvalitetnejših opcij vladajo 
ceneni kitajski izdelki. 
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začne izobraževati dekleta, je dobil šele 
po večletnem vztrajanju od britanskega 
uradnika, ki je sicer dejal, da bi raje vi-
del, če ne bi uporabljali izraza »šola za 
ženske«, vendar da v tem ne vidi hude 
škode. Tako je Babiker Badri leta 1907 v 
vasi Rufu'a odprl privatno šolo za dekle-
ta, v kateri se je sprva šolalo osem nje-
govih hčera in še nekaj okoliških deklet. 
Družina ali bolje rečeno dinastija Badri 
je uspela ohraniti in razviti to skromno, 
a vizionarsko pobudo prek treh genera-
cij vse do današnjih dni. Babikerjev sin 
Yusuf je nadaljeval očetovo delo in leta 
1966 ustanovil univerzitetni kolidž Ahfad 
za ženske, ki je sprva ležal preko Nila tik 
ob Kartumu, zelo blizu prizorišča bitke, 
kjer se je kot mladi vojščak bojeval nje-
gov oče. Začelo se je s triindvajsetimi 
študentkami, danes pa jih ima Univerza 
Ahfad prek pet tisoč. Nato so se preselili 
na bližnje veliko zemljišče, kjer se je uni-
verza razrasla v velik kampus. Prispevek 
Yusufa Badrija je bil, da izobraževanje ni 
le posvetno, temveč tudi apolitično. Po 
njegovem se lahko študentke politično 
in versko udejstvujejo izven kampusa, 
na njem pa naj bo čas in prostor name-

Ahfad ali za naše vnukinje  
Vtisi o ženskah in izobraževanju v Sudanu 

✎ Nataša Hrastnik, afrikanistka in učiteljica flavte

V Sudan me je pot zanesla lan-
skega avgusta in septembra. 
Bilo je presušeno in vroče, tik 
pred deževnim obdobjem, 

umaknjeno v postni čas, ki se je nato si-
lovito izteklo v obilno slavljenje, zalito s 
prvim dežjem, ki je ostajal v majhnih je-
zerih po netlakovanih ulicah, koder sem 
živela. Dežela je razprostranjena, plo-
dna, z dvema globokima rečnima žilama 
Nila, ki dajeta vsemu življenje in smisel. 
Velemestni Kartum je sestavljen iz treh 
delov: osrednjega Kartuma, severnega 
Bahrija in najstarejšega Omdurmana. V 
osrčju mesta se Modri in Beli Nil zdru-
žita in obkrožita stari otok. Naokoli vse 
ozelenita in v tem obdobju narasteta ter 
preplavljata. Tam ob zahodnih nilskih 
bregovih, ko prečkaš veliki most, osre-
dnji del mesta prehaja v Omdurman. V 
njem živi prek dva milijona prebivalcev in 
tu je bilo prizorišče znane omdurmanske 
bitke leta 1898. Znan je tudi po sufijskih 
derviših, ki se zavrtijo vsak petek ob 
sončnem zatonu pri mošeji velikega po-
kopališča in se tako v neposrednem stiku 
z bogom Alahom povežejo v transu, ki ga 
prekine šele klic h večerni molitvi. Tam 

sta največja tržnica in Mahdijeva grobni-
ca. Ob velikem nogometnem stadionu in 
nedaleč od pokopališča, kjer se zavrtijo 
sufiji, stoji kampus Univerze za ženske 
Ahfad. V Kartumu in Sudanu je precej 
velikih univerz, ki so se v arabskem in 
afriškem svetu dolgo postavljale kot 
ene najboljših izobraževalnih inštitucij, 
vse dokler niso dobili na oblast svojega 
sedanjega predsednika. Vendar je Ahfad 
edina, ki je namenjena ženskam. Njena 
zgodovina sega v čas pred začetkom 
dvajsetega stoletja. V omdurmanski bit-
ki, kjer je angloegipčanska vojska odloč-
no premagala sudanske nacionalne sile, 
se je boril mlad sudanski vojščak Babiker 
Badri, jo preživel, odpotoval po Modrem 
Nilu navzgor ter se nastanil v vasi Rufu'a. 
Čeprav je bil Babiker globoko veren mož 
in je Koran dobro poznal, se je odločil od-
preti posvetno šolo za fante, dotlej prvo, 
ki ni bila verska. V njem je nato vzniknila 
še ena napredna ideja, da naj bi tudi de-
kleta bila vsaj osnovno izobražena. Tako 
bi bile boljše sopotnice svojim možem. 
Dejstvo, da je imel poleg nekaj sinov 
Babiker trinajst hčera, pri tem verjetno 
ni bilo nezanemarljivo. Dovoljenje, da 
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njen izključno izobraževanju. Babiker je 
kot pionir sudanskega izobraževanja še 
pred smrtjo dočakal naziv šejk, prav ta-
ko njegov sin Yusuf, ki je umrl leta 1996. 
12. decembra letos (2012) je bila stota 
obletnica njegovega rojstva. Nasledil 
ga je njegov sin Gasim Badri, ki še danes 
vodi Ahfad ter uspešno širi izobraževalne 
programe in inovacije. Univerza Ahfad za 
ženske je pridobila polni univerzitetni 
status leta 1995, kot najstarejša in najve-
čja privatna univerza v Sudanu in morda 
celo edina privatna univerza za ženske 
v Afriki. Ahfad v arabščini pomeni »za 
naše vnuke in vnukinje«, kar je bilo od 
Babikerja jasnovidno, saj jo danes vodi-
jo in na njej delujejo mnogi potomci. Cilj 
naj bi bil pripraviti ženske na odgovorne 

vloge v njihovih družinah, skupnostih in 
v družbi. Še več, ženske naj bi postale 
aktivne v svojih družinah in prevzemale 
vodstvene vloge v družbi. Mnoge ženske 
iz Badrijeve dinastije so dokazale svoje 
sposobnosti na vodilnih akademskih, 
političnih in drugih položajih, ne le na 
univerzi, temveč tudi izven nje. Skratka, 
sloves univerze je nesporen in če se mne-
nja Sudancev delijo v mnogih stvareh, so 
si glede Univerze Ahfad enotni, zasluži si 
samo spoštovanje, saj so preživeli tudi v 
težkih časih ortodoksnega režima.

Moj obisk Sudana je bil profesionalne 
narave. Tja sem se odpravila kot gostujo-
ča profesorica magistrskega študija em-
mir, European Master in Migration and 
International Relations, magistrskega 
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študija Multikulturalizma in mednarodnih 
odnosov. Vanj je vključenih šest evropskih 
in afriških univerz, med njimi tudi sloven-
ska Univerza v Novi Gorici, kjer sem v 
zadnjih letih na Fakulteti za Humanistiko 
predavala Metodologijo medkulturnih 
študij in Afriško književnost, ter afriška 
Univerza Ahfad za ženske, kjer sem med 
svojim enomesečnim bivanjem predavala 
na Regionalnem inštitutu za Študije spo-
lov, pravic in raznolikosti. Inštitut je pričel 
delovati leta 1986, se razvil v samostojno 
enoto do leta 1997 in postal samostojen 
leta 2002. Trenutno na inštitutu poteka 
magistrski in doktorski program za Spol 
in razvojne študije in dodiplomski ob-
vezni predmet Ženske in študije spolov. 
Predavala sem v sklopu magistrskega 
predmeta Spol in multikulturalizem in 
predmeta Multikulturalizem in migracije. 
V razredu je bilo prek trideset slušateljic 
in en slušatelj. Skupina je bila raznolika 
in multikulturna. Dva študenta sta bila iz 
evropskih držav, Litve in Avstrije, nekaj 
slušateljic je prihajalo iz drugih afriških 
držav, vendar so tudi študentke iz Suda-
na izhajale iz etnično in kulturno različnih 
okolij. Diplomirale so z različnih področij, 
nekatere med njimi v tujini in so tam tudi 
dlje časa živele, bile so različnih starostnih 
skupin, mlada dekleta, nekatera sveže 
poročena, zrele ženske, z družinami, od-
raslimi otroki, samske in ločene. Študent-
ke so bile verbalno artikulirane in debate, 
predvsem o temah, ki so zadevale ženske 
in njihovo vlogo v družbi, so bile aktivi-
stično obarvane in osebno angažirane. 
Teme so se navezovale tudi na vlogo vere 
ter povezavo vere in kulture. Navdihujoča 
izkušnja je bila okrogla miza s sudanskimi 
pisateljicami. Pisateljica in predavateljica 
na univerzi Ahfad Hadia Hassaballah, ki 
je znana po svojih žensko obarvanih ča-
sopisnih kolumnah, je govorila, kako je 
treba vstopati v prostor na subverziven 
način, pa o majhnih vratcih med hišami, 
skozi katera prehajajo ženske iz enega 
dvorišča na drugega, ne da bi se jim bilo 
treba pokazati zunaj. Ta majhna vratca so 
bila namenjena prvotno predvsem žen-
skam, zdaj pa jih uporabljajo tudi drugi, so 
prispodoba za prehajanje, odpiranje no-
tranjih ženskih svetov moškim. Dr. Asha 
Musa El Said, pisateljica, profesorica in 
prevajalka ter žena že umrlega znanega 
sudanskega pesnika, je govorila o tem, 
kako je čas žalovanja, ko se mora ženska, 
vdova, osamiti za štirideset dni, izkoristila 
za to, da je prevedla v arabščino evropsko 
literarno mojstrovino. Samoto, ki jo dolo-
ča verska in kulturna praksa, je izkoristila 
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za delo, žalovanje se je prepletlo s krea-
tivnostjo. Govorila je o moči žensk, o tem, 
da pišeš, ker se čutiš poklicano in da naj ne 
bodo ovira ali izgovor zunanje omejitve. 
Ko pišeš, pišeš, čeprav so cenzure hude 
in možnosti za objavo v Sudanu danda-
nes res pičle. Pisateljice, ki so se udele-
žile okrogle mize, so bile vseh generacij, 
a družil jih je pogum. Zdelo se je, da so 
znanilke sprememb, ki naznanjajo druž-
beni preobrat.

Sudanci so srčni, gostoljubni in rado-
darni, a tudi kritični, nezadovoljni in razo-
čarani nad oblastjo, v pričakovanju boljših 
časov, ki so nekoč že bili. Mnogi odhajajo, 
nekateri čakajo. Danes, ko obujam spomi-
ne na sudanski mesec, se v njem neti upor. 
Na Univerzi Gezira v Wad Medaniju, kjer 
sem preživela nekaj časa, saj je moja su-

danska prijateljica tam zaposlena, je prišlo 
do policijske intervencije na mirnem zbo-
rovanju študentov agronomije. Ti so žele-
li uveljaviti svojo pravico do neplačevanja 
šolnine, ki jim kot Darfurcem po deklara-
ciji v Dohi pripada. Zborovanje so nasilno 
prekinili, študente aretirali in odpeljali. 
Kasneje so štiri študente našli utopljene v 
bližnjem kanalu Nila. Precej jih je pogreša-
nih. Zdi se, da je bila to kaplja čez rob, saj je 
duh po vstaji blizu. V Kartumu so študenti 
v podporo množično demonstrirali na ce-
stah in univerzah. Prijateljica se ni mogla 
vrniti v službo, grozili so ji, da jo bodo zaprli 
na podlagi verske nepokorščine. Danes je 
doma. Pravi, da se ji zdi, da bo morala za 
nekaj časa zapustiti svojo ljubo domovino. 
Prijateljica odvetnica in politično aktivna 
marksistka, ki je bila zaradi svojega delo-

vanja že zaprta, je rekla, da je treba v tej 
državi stvari spremeniti in da na tem de-
lajo. Ona ne gre nikamor. Vodja inštituta, 
na katerem sem predavala, je bila polno 
zaposlena z večdnevnim seminarjem o 
pripravi predlogov za obravnavo pri spre-
membi ustave, ki bodo ženskam nudili več 
enakopravnosti in pravic. Ko sem odhajala, 
je pisateljica ženskih kolumn dejala, da se 
pripravlja revolucija. Nisem vedela, ali kaj 
o tem ve, zdi se, da jo je slutila. Tudi to je 
Sudan in tudi takšne so sudanske ženske. 
Mnoge nosijo tradicionalno oblačilo altob 
in si pokrijejo lase, a niso vse podrejene re-
striktivni verski in kulturni praksi, kakršno 
prakticira oblast. Ženske so ohranile veliko 
svojih otokov, kjer lahko dihajo in mislijo. 
In zdi se, da je izobrazba za takšno avtono-
mnost precej ključna. 



KDAJ? KJE? KAJ?

20.  
februar  
2013

prostori Sloge, 
Ljubljana, 
Slovenija

Strateško Srečanje članic Sloge
sloga vabi vse članice na strateško srečanje, ki bo osredotočeno na evalvacijo platforme sloga 
v letu 2012, razpravo o dolgoročnih prioritetah platforme in o načrtu dela za leto 2013 ter na 
predstavitev ideje o Standardih delovanja. 

vsako 1. 
sredo v 
mesecu  
(v primeru 
praznikov 
2. sredo v 
mesecu)

knjižnica Hiša 
svetov  
(pritličje mestne 
knjižnice otona 
Župančiča), 

Ljubljana, 
Slovenija

FilmSke Srede v knjiŽnici Hiša Svetov 
Društvo Humanitas v okviru »Filmskih sred v Hiši svetov« predvaja filme, povezane z globalnimi 
temami, denimo Cvetoči posel (2009), Denar sveta grobar (2008) in Doktrina šoka (2009). Ob 
robu projekcij poteka tudi izmenjava knjig. Osvežite si svojo knjižno polico ter prinesite in za-
menjajte že prebrane knjige! Podrobnejše informacije o posameznih Filmskih sredah najdete na 
spletni strani društva Humanitas.

5. 
april 
2013

po Sloveniji 4. dan za Spremembe 
Slovenska filantropija vabi na že 4. Dan za spremembe, ki je priložnost, da skupaj s prijatelji, dru-
žinskimi člani, sosedi, znanci in drugimi prostovoljci izvedete kakšno aktivnost v vaši skupnosti, 
ki bo vanjo prinesla pozitivne spremembe. Dan za spremembe je tudi idealna priložnost za pri-
dobivanje novih prostovoljcev in povezovanje z drugimi organizacijami. Več informacij najdete 
na spletnem portalu prostovoljstvo.org. 

3.–16.  
maj  
2013

Ljubljana 
(3.–10.maj),
Sežana,  
(10.–16.maj); 
Slovenija

Umetniška SkUpina rainbow HoUSe oF Hope iz Ugande
V okviru programa umetnosti za družbene spremembe – Globalna sofa bo Ekvilib Inštitut go-
stil skupino mladih umetnikov iz Ugande, ki bodo skozi gledališko-plesne delavnice in predstave 
spodbujali medkulturno kreativno sodelovanje in spoznavali kulturno raznolikost. Mladi umetni-
ki bodo prispevali k okrepitvi dialoga med mladimi iz različnih koncev sveta ter opozorili na druž-
beno-ekonomske izzive, s katerimi se soočajo v svojih skupnostih. Podrobnejši urnik predstav in 
delavnic bo objavljen na spletni strani Globalne sofe.

20.–21. 
februar 
2013

Dublin,  
irska

8. ForUm Svetovne zveze meSt proti revščini 
Po oceni ZN bo delež svetovnega prebivalstva, živečega v urbanih območjih, do leta 2050 nara-
stel na 70 odstotkov, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da mesta postanejo »pametna, 
varna in trajnostna«. Ravno to (»Smart, Safe and Sustainable Cities«) bo naslovna tema 8. foruma 
Svetovne zveze mest proti revščini (World Alliance of Cities Against Poverty – wacap), ki bo osre-
dotočen na iskanje načinov, kako bi lahko tehnološka podjetja v sodelovanju z mesti pomagala 
pri izgradnji varnejšega, pametnejšega in trajnostnega planeta. 

28.  
februar  
2013

London,  
velika 
britanija

zagotavljanje trajnoSti vladniH programov in njiHovega 
dolgoročnega Učinka
Overseas Development Institute organizira dogodek, na katerem bodo na primerih izkušenj iz 
Indije in Ugande razpravljali o naslednjih vprašanjih: na kakšen način se pri vladnih projektih za-
gotavlja trajnost ter partnerskim organizacijam pomaga pri tem, da bodo postale samo-vzdržne; 
ali obstajajo na tem področju kakšni primeri dobrih praks ter kateri izzivi so še pred nami? 

13.–15.  
marec 
2013

Dunaj,  
Avstrija

trialog-ov Sejem Sodelovanja 2013
trialog organizira že 4. Sejem sodelovanja (Partnership Fair), ki bo tokrat osredotočen na glo-
balno učenje in krepitev ozaveščenosti, sicer pa gre za dogodek, namenjen nvo in njihovemu 
usposabljanju, mreženju ter načrtovanju projektov. Dogajanja se bo udeležilo približno 100 ude-
ležencev, med katerimi bodo tako ključni akterji na področju mednarodnega razvojnega sodelo-
vanja (donatorji, predstavniki ek, nvo) kot tudi predstavniki sindikatov, akademske sfere, politič-
nih fundacij in lokalnih oblasti.

15.–16.  
april 
2013

Dublin,  
irska

konFerenca ne temo lakote, preHrane in podnebne pravičnoSti 
Irska vlada in Fundacija Mary Robinson za podnebno pravičnost v sodelovanju s partnerji orga-
nizirata mednarodno konferenco, namenjeno dialogu o treh povezanih globalnih izzivih: lakoti, 
prehrani in podnebni pravičnosti. Cilj konference je na podlagi spoštljive razprave, dokazov in 
praktičnih izkušenj oblikovati nov pristop naslavljanja omenjenih izzivov, ki bo skladen z novo 
agendo mednarodnega razvoja. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI IN SVETU


