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Vse avtorske pravice pridržane. 
Izdano aprila 2011.

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.

Prvi zametki združevanja slovenskih NVO, z namenom ustvarjanja večjih sinergičnih 
učinkov pri povezovanju z nevladnimi organizacijami iz držav Zahodnega Balkana 
in Afrike segajo v leto 2001, obdobje, ko je bila Republika Slovenija še prejemnica 
razvojne pomoči. Navkljub zelo zadržanemu stališču Ministrstva za zunanje zadeve 
RS, so nevladne organizacije z veliko vnemo in zagnanostjo ustvarjale podlage za 
formaliziranje njihovih želja, da bi združene pridobile glas pri vplivanju na načrtova-
nje, izvajanje in vrednotenje mednarodne razvojne politike. Njihova prizadevanja in 
v skupno dobro žrtvovanih nešteto prostovoljnih ur dela, so se uresničila konec me-
seca februarja 2006, ko je bila ustanovljena Platforma NVO za razvojno sodelovanje 
in humanitarno pomoč, SLOGA.

Po ustanovitvi so se pojavili prvi izzivi, in sicer sodelovanje pri pripravi »Resolucije 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS«, vzpostavitev podlag za sodelovanje 
v Regionalnem partnerskem programu (RPP), mednarodna umestitev platforme in 
priprave NVO na slovensko predsedovanje Svetu EU. Tekom predsedovanja je Slo-
ga organizirala preko 50 različnih dogodkov, na katerih je sodelovalo preko 1.000 
slovenskih in tujih področnih ekspertov. Z veseljem ugotavljam, da je Republika 
Slovenija, tudi s pomočjo predanega in zelo zavzetega dela nevladnih organizacij v 
tistem obdobju, vedno bolj pridobivala mednarodni ugled kot država, ki se zaveda 
svoje odgovornosti in spoštuje svoje zadane obljube. Tudi po koncu predsedovanja 
Slovenije Svetu EU, so nevladne organizacije uspešno nadaljevale s promocijo od-
govorne vloge Republike Slovenije v svetu. Po zadnji raziskavi, so bile slednje v za-
dnjih štirih letih s svojimi projekti prisotne v 33. različnih državah Afrike, 11. državah 
Azije, 8. državah Zahodnega Balkana, 6. državah Latinske Amerike in 3. državah 
evropske V soseščine. 

SLOGA, njihovo interesno združenje, pa je v tem obdobju na področju mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja postala priznan informacijski kanal, prostor NVO za 
oblikovanje skupnih ekspertnih stališč, soorganizator različnih dogodkov, med ka-
tere spadajo Slovenski razvojni dnevi (SRD), Teden globalnega učenja (TGU), Teden 
Afrike in drugi. Na različnih dogodkih smo imeli čast gostiti predsednika Evropskega 
parlamenta, Jerzya Buzeka, evropskega razvojnega komisarja, Andrisa Piebalgsa, in 
druge visoke goste. Sloga je trenutno ugledna in aktivna članica evropske platforme 
CONCORD, evropske mreže EUROSTEP, Evropske mreže raziskovalnih razvojnih in-
štitutov EADI in mreže na področju Euromediterana (ALF).

Vse navedeno  je še posebno priznanje Slogi ob njenem jubileju in hkrati naša zaveza 
za resno, strokovno  in predano delo v korist mednarodnega razvojnega sodelovanja 
tudi v prihodnje. Upam, da bo Sloga in več kot 65 NVO, ki z njo tesno sodelujejo, tudi 
v prihodnje ohranila medsebojno složnost in energičnost svojega delovanja. Vabim 
vas, da naše delo še naprej spremljate na  www.sloga-platform.org.

Marjan Huč
koordinator Sloge/direktor
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

DILEME GLEDE rAZpISA MZZ ZA SOFINANcIrANJE prOJEKTOV
MZZ je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov NVO s področja MRS
in mednarodne humanitarne pomoči v letih 2011–2013, objavljenega 18. februarja 
2011, v začetku marca, v sodelovanju s Slogo, organiziralo predstavitveno delavnico, 
na kateri so udeležence seznanili z vsemi podrobnostmi razpisa ter odgovarjali na 
vprašanja predstavnikov NVO glede dilem oz. problemov pri pripravi vlog. Ker je bilo 
slednjih že takrat veliko, je SLOGA 31. marca organizirala še sestanek predstavnikov 
NVO glede omenjenega razpisa, katerega namen je bil zbrati komentarje udeležen-
cev. Največ pripomb je bilo izraženih glede odsotnosti področja globalnega učenja in 
osveščanja o razvojnih temah v razpisu, sicer pa tudi glede neprimernosti finančnih 
omejitev prihodkov posamezne NVO, ustvarjanja umetnih partnerstev med NVO, 
vsebinsko in geografsko omejujočih področij, logičnega okvirja in ostale dokumen-
tacije, točkovanja projektov itd. O vseh zbranih komentarjih na razpis bo SLOGA ob-
vestila pristojno ministrstvo.

SVETOVNI DAN bOJA prOTI rASNI DISKrIMINAcIJI
21. marca je svet obeležil svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji, ki ga je Gene-
ralna skupščina Združenih narodov (GS ZN) razglasila že leta 1966, saj je na ta dan 
leta 1960 policija v Južnoafriški republiki ubila 69 in ranila preko 300 ljudi, ki so mirno 
demonstrirali proti politiki apartheida. Letošnji dan boja proti rasni diskriminaciji je 
posvečen afriškim ljudstvom, to pa je tudi v skladu z razglasitvijo GS ZN leta 2011 kot 
mednarodnega leta za ljudi afriškega rodu. Amnesty International Slovenije je ob tej 
priložnosti opozorila na prisotnost rasizma in diskriminacije tudi v Sloveniji, s čimer 
se strinjamo tudi na Slogi in dodajamo, da so najbolj na udaru Romi, Afričani, ljudje iz 
držav nekdanje Jugoslavije ter muslimani. Očitno bo potrebno še veliko truda vložiti 
v spodbujanje medkulturnega dialoga in ljudi še bolj osvestiti o pozitivnem prispevku 
drugih kultur, ki slovenske družbe ne ogrožajo, ampak jo zgolj bogatijo. 

DELAVNIcA O MEDNArODNI hUMANITArNI prAKSI IN STANDArDIh
SLOGA je 13. aprila v okviru Humanitarnega odzivnega centra – HOC organizirala 
delavnico z naslovom »Humanitarna praksa in standardi«. Delavnico je izvedla ga. 
Jasna Djordjević, ki, kot svetovalka s številnimi in dolgoletnimi izkušnjami na podro-
čju mednarodne humanitarne pomoči, tesno sodeluje predvsem z Mednarodnim 
odborom rdečega križa (ICRC), pa tudi z ostalimi mednarodnimi akterji s področja 
humanitarnega delovanja. Delavnice so se udeležili predstavniki NVO, predstavnik 
ministrstva za obrambo in posamezniki, zainteresirani za področje mednarodne hu-
manitarne pomoči. V prvem delu delavnice so se udeleženci seznanili s temeljnimi 
principi humanitarne prakse in humanitarnih standardov, s standardiziranimi pogledi 
na naravo nesreč in fazami humanitarnega odziva. Drugi del pa je bil namenjen pred-
stavitvi standardnih področij in storitev v okviru humanitarnega delovanja, standar-
dov ocenjevanja potreb in evalvacij, financiranja in človeških virov, standardov Sphe-
re ter najnovejših trendov na področju mednarodne humanitarne prakse.

V TEKU JE NOVA VSESLOVENSKA AKcIJA »STAr pApIr ZA NOVO UpANJE« 
V organizaciji društva Ekologi brez meja od začetka aprila poteka akcija »Star papir 
za novo upanje«, katere namen je povezati varstvo okolja in dobrodelnost. Star pa-
pir tako zbirajo posamezniki, vrtci, šole, podjetja in javne organizacije. Sredstva od 
zbranega papirja bodo v celoti namenjena v dobrodelne namene. Končni znesek bo 
razdeljen na dva sklada: sredstva iz prvega bodo namenjena za humanitarni projekt 
v Sloveniji, iz drugega pa se bo financirala gradnja izobraževalnega centra v Malaviju, 
in sicer za otroke s posebnimi potrebami. V okviru projekta je potekal tudi nagradni 
natečaj, pri katerem so mladi prispevali svoje predloge o tem, komu v Sloveniji želijo 
nameniti polovico zbranih finančnih sredstev. Cilj projekta je namreč aktivirati mlade 
za sodelovanje v družbi, dvigniti stopnjo osveščenosti pri ravnanju z odpadki in pre-
buditi čut za sočloveka.
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SLOGA JE MArcA SKUpAJ S prIJATELJI ObELEžILA žE 5. ObLETNIcO 
SVOJEGA DELOVANJA
V začetku marca je SLOGA slavnostno obeležila 5. obletnico svojega delovanja, in 
sicer v obliki srečanja vseh članov, podpornikov in drugih, ki so kakorkoli aktivni na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS), humanitarne pomoči in 
globalnega učenja. Po kratkih nagovorih predsednice Sveta Sloge Eve Marn, koor-
dinatorja Sloge Marjana Huča in vodje Sektorja za mednarodno sodelovanje in hu-
manitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) Alenke Suhadolnik, so za 
prijetno vzdušje poskrbeli še plesalci tradicionalne brazilske borilne veščine capoeire 
(Capoeira Senzala) in bobnarji (društvo Baobab), udeležencem pa smo predvajali tudi 
novi predstavitveni video Sloge, ki vključuje vtise posameznikov, ki so tako ali dru-
gače povezani s Slogo (povzetek misli nekaterih od njih si lahko preberete v rubriki 
»Intervju« na strani 9). Najpomembnejši del srečanja pa je nedvomno predstavljalo 
neformalno druženje, ki je omogočilo izmenjavo mnenj in interesov, rodilo nova po-
znanstva in ponudilo možnosti za poglobitev že tako uspešnega sodelovanja.

S KOLESOM DO IZObrAZbE
Društvo Humanitas, ki se zavzema za človekove pravice in depriviligirane skupine 
po celem svetu, še posebej aktivno pa deluje v Sloveniji in Afriki (Gana, Burkina 
Faso), je v sodelovanju s partnersko organizacijo iz Gane pričel zbirati sredstva za 
nakup koles za otroke iz vzhoda Gane. Kolesa bodo tamkajšnji otroci uporabljali 
za pot v šolo, saj je le-ta od vasi oddaljena od 5 do 7 kilometrov, javnega prevoza 
pa ni. Da bi jim olajšali to pot in s tem pot do izobrazbe, sta se Društvo Humanitas 
in lokalna partnerska organizacija odločili za nakup 20 koles, kar bo zelo vplivalo 
na šolanje teh otrok. Eno kolo, primerno za vaško cesto, v Gani namreč stane 70 
evrov, tako da za nakup 20 koles potrebujejo 1400 evrov. Ob tem bodo 10 odstotkov 
od zbranega denarja namenili za vzdrževanje koles, zato je njihov cilj zbrati 1540 
evrov, pri tem pa jim lahko pomagate tudi vi! Dodatne informacije najdete na sple-
tni strani Društva Humanitas. 

MArcA SE JE ODVILA MEDNArODNA OKrOGLA MIZA »SKUpAJ DO TrAJ-
NOSTNIh SprEMEMb«
Pod okriljem SLOGE se je 10. marca v Ljubljani (Center Evropa) odvila mednarodna 
okrogla miza »Skupaj do trajnostnih sprememb«. Na okrogli mizi so sodelovali Ra-
mush Lekaj (QPEA – Kosovo), Emina Hadžić (Zavod Krog), Aleš Verdir (Ministrstvo za 
zunanje zadeve), Martin McDowell (Veleposlaništvo ZDA), Vasja Badalič (novinar), 
Jana Gruden (SALTO YOUTH SEE RC) in Urška Hartman (Zavod Voluntariat). Namen 
okrogle mize je bilo osveščati, spodbujati in nadaljevati razprave o humanitarnih in 
razvojnih izzivih na Kosovu in v Afganistanu, pa tudi spregovoriti o vlogi Slovenije in 
mednarodne skupnosti ter o koristih mednarodnega prostovoljstva v tem procesu. 
Ob zaključku okrogle mize je bilo poudarjeno, da je za trajnostni razvoj držav po-
membna dosledna, učinkovita ter koordinirana podpora vseh akterjev, ki mora biti 
zasnovana na odgovornem ravnanju mednarodne skupnosti, tako vladnih kot nevla-
dnih strani, analizi in upoštevanju lokalnih potreb, medkulturnemu dialogu ter izme-
njavi znanj in izkušenj.

ODVILO SE JE SrEČANJE NA TEMO EchO rAZpISA
V drugi polovici marca je na Slogi potekalo srečanje o možnostih oblikovanja kon-
zorcijskega projekta v okviru razpisa Generalnega direktorata EK za humanitarno 
pomoč in civilno zaščito (DG ECHO), katerega glavni cilji so identifikacija, izbor, 
usposabljanje in napotitev prostovoljcev na humanitarne akcije Evropske unije 
(EU). Na sestanku so predstavniki Sloge, zavoda Voluntariat, Mednarodnega sklada 
za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) in Zavoda za promocijo zdravega in var-
nega življenja – Biovital izmenjali ideje o projektnemu predlogu ter se dogovorili o 
nadaljnjem sodelovanju. 



5

MINISTrSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE ObELEžILO SVETOVNI DAN VODE 
MZZ je ob svetovnem dnevu vode, 22. marca, organiziralo konferenco »Voda za 
energijo, energija za vodo«, ki je potekala pod okriljem Zelene skupine (zunanji mi-
nistri Islandije, Kostarike, Singapurja, Združenih Arabskih Emiratov, Zelenortskih 
otokov in Slovenije). Slovenski minister za zunanje zadeve, Samuel Žbogar, je v uvo-
dnem nagovoru poudaril trend naraščanja potreb po vodi in energiji, pomembnost 
trajnostne rabe naravnih virov in nujnost prehoda v zeleno gospodarstvo. V nadalje-
vanju so preostali člani Zelene skupine preko video izjav predstavili ključne izzive na 
področju vode in energije v svojih državah, vključno s primeri dobrih praks za njiho-
vo reševanje, panelisti pa so izpostavili predvsem pomen oskrbe z vodo in energijo 
za izboljšane življenjskega standarda ljudi, spodbujanje gospodarskega razvoja in 
zmanjševanje revščine.

DržAVNI ZbOr pOTrDIL ZAKON O prOSTOVOLJSTVU
Poslanke in poslanci so 3. februarja 2011, brez glasu proti, sprejeli dolgo pričakova-
ni Zakon o prostovoljstvu, ki prvič sistemsko ureja področje prostovoljstva. Zakon 
predstavlja okvire prostovoljskega dela, določa pravice in obveznosti prostovoljcev 
in prostovoljskih organizacij ter ukrepe za spodbujanje prostovoljstva. Največ raz-
prav je potekalo o njegovem 5. členu, ki veleva, da se brezplačno opravljanje dela ne 
šteje v prostovoljstvo, pa tudi o 9. členu, ki govori o organiziranem prostovoljstvu. V 
Zakonu je prostovoljstvo opredeljeno kot družbeno koristno brezplačno delo, pro-
stovoljcem pa zagotavlja potrdila o pridobljenem znanju in izkušnjah. Zakon uvaja 
tudi novost na omenjenem področju, in sicer sistematično evidentiranje prostovolj-
cev ter opravljenega prostovoljnega dela. Slovenska filantropija, nosilka Slovenske 
mreže prostovoljskih organizacij, sprejetje Zakona razume kot prvi korak k spodbuja-
nju prostovoljstva tudi na državnem nivoju ter kot državno priznanje dobrim delom. 
Za sprejem omenjenega Zakona so si NVO namreč prizadevale že od leta 2004, ko so 
predlog zakona predložile takratni vladi.

»SpOLNE IN rEprODUKTIVNE prAVIcE SO ČLOVEKOVE prAVIcE!« 
Slovenska filantropija in SLOGA sta 14. januarja organizirali mednarodni posvet z na-
slovom »Ali so spolne in reproduktivne pravice (SRP) realna možnost ali utopija dana-
šnjega sveta?«. Na posvetu so strokovnjakinje s področja SRP spregovorile o težavah 
in izzivih, s katerimi se soočajo ženske v Ugandi, o uveljavljanju SRP na mednarodni 
ravni, torej o dokumentih, sprejetih v okviru ZN, o mandatu EU, o vlogi nevladnega 
sektorja, o pomembnih akterjih na omenjenem področju ter o pomenu implemen-
tacije, spremljanja in financiranja dejavnosti na področju SRP. Izpostavljena je bila 
tudi pomembnost opolnomočenja žensk, predvsem zagotavljanje politične partici-
pacije, in pa povezava med nasiljem nad ženskami in SRP. Ob koncu okrogle mize 
so se udeleženci seznanili še s konceptom in razvojem SRP, programskimi področji 
SRP, najbolj pogostimi kršitvami pravic, stanjem SRP v Sloveniji, pa tudi s pomenom 
zagovorništva za podporo SRP. 

ODVILA SE JE OKrOGLA MIZA O MEDNArODNI hUMANITArNI pOMOČI
V organizaciji Ustanove »SKUPAJ« in SLOGE je 20. januarja potekala okrogla miza na 
temo mednarodne humanitarne pomoči. Predstavnik slovaške platforme razvojnih 
in humanitarnih NVO, g. Mihalik, je predstavil dobro prakso sodelovanja s slovaškim 
ministrstvom za zunanje zadeve ter predlagano ureditev mednarodne humanitarne 
pomoči na Slovaškem. G. Verdir (Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno po-
moč na MZZ) je spregovoril o ciljih in sistemu MRS in humanitarne pomoči v Slove-
niji. Okrogla miza se je zaključila s poudarkom na izjemnem pomenu partnerstev, 
upoštevanja minimalnih standardov in zaupanja ljudi v delovanje humanitarnih NVO 
pri zagotavljanju mednarodne humanitarne pomoči. V sredini januarja je Sloga izdala 
tudi predstavitveno brošuro „Humanitarni odzivni center v luči mednarodne humani-
tarne pomoči“, ki si jo lahko preberete na spletni strani HOC-a.
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NOVIČKE IZ SVETA

pETIcIJA ZA pOVEČANJE UrADNE rAZVOJNE pOMOČI 
EK je pred zelo pomembno odločitvijo, ki bo imela izjemno velik vpliv na najrevnejše 
prebivalce sveta, saj bo določila, kolikšen delež svojega trilijon evrov visokega pro-
računa bo v naslednjih 7. letih namenila za boj proti revščini. Organizacija ONE je 
zato sredi marca javnosti ponudila posebno priložnost, in sicer da prek peticije vpliva 
na odločitev EK in tako pomaga pri sprejetju pravilne odločitve. ONE bo z akcijsko 
razvojno kampanjo predsednika EK Barrosa pozvala k podpori povečanja uradne ra-
zvojne pomoči, saj bo Evropa lahko le tako dosegla še večji napredek pri izkoreni-
njenju revščine in spremenila življenja milijonov ljudi. Peticijo lahko na spletni strani 
ONE podpišete tudi vi!

SrEČANJE prEDSTAVNIKOV EU IN KArIbSKIh DržAV SE JE ZAKLJUČILO 
V DUhU pOMEMbNOSTI rAZVOJNE KOMpONENTE TUrIZMA
Sredi marca je v Bruslju potekalo letno vrhunsko srečanje karibske turistične orga-
nizacije, s široko udeležbo številnih ministrov za turizem iz različnih karibskih držav, 
ambasadorjev, uradnih oseb ter predstavnikov privatnega sektorja in EK. Na srečanju 
so sodelovali tudi predstavniki ECDPM in izpostavili posamezne šibke točke v razvoju 
privatnega sektorja in političnega okvira za turizem v odnosu med EU in karibskimi 
državami. Pridobljena spoznanja iz izkušenj v turizmu v okviru sodelovanja med EU 
in karibskimi državami bi se lahko uporabilo za celotno regijo afriških, karibskih, pa-
cifiških (AKP) držav. Turizem namreč velja za edini pomembni gospodarski sektor na 
področju Karibov, saj vključuje ogromen potencial za zaposlovanje, vključujočo rast 
in razvoj. EU sicer priznava velik pomen privatnega sektorja in turizma za uresničeva-
nje razvojnih ciljev, v praksi pa so, tako karibske institucije, kot tudi EU, še vedno zelo 
zadržane pri izkoriščanju razvojnih priložnosti turizma.

GENOcID V rUANDI – KOLEKTIVNI NEUSpEh MEDNArODNE SKUpNOSTI
Letos mineva že sedemnajst let od genocida v Ruandi, ki velja za enega od najgro-
zovitejših zločinov proti človečnosti, saj je terjal več kot 800.000 človeških življenj. 
Mednarodni dan spomina na žrtve genocida v Ruandi obeležujemo 7. aprila, letos 
pa je Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon v sporočilu ob omenjenem dnevu pou-
daril, da si ZN neprestano prizadevajo, da bi preprečili podobne tragedije. Priznal 
je kolektivni neuspeh mednarodne skupnosti v primeru genocida v Ruandi in vojn 
na Balkanu, nedavno ukrepanje Varnostnega sveta glede Libije pa je, nasprotno, 
označil kot izjemen napredek na tem področju. Ban Ki-moon je še poudaril, da 
svet ne bo več toleriral tako brutalnih kršitev človekovih pravic in mednarodnega 
humanitarnega prava in preprečevanje genocida opredelil kot kolektivno in indi-
vidualno odgovornost. Po njegovem mnenju je edini način, da počastimo žrtve 
ruandske tragedije ta, da zagotovimo, da se podobna grozodejstva ne bodo več 
nikoli ponovila. 

EVrOpSKA KOMISIJA IN DAc ObJAVILA prVE pODATKE O UrADNI rA-
ZVOJNI pOMOČI ZA 2010 
Na spletnih straneh EU in Odbora OECD za razvoj (OECD/DAC) so objavili podatke 
o uradni razvojni pomoči (Official Development Assistance – ODA) za leto 2010. V 
letu 2010 je ODA EU (27) znašala 53,8 milijard evrov (0,43 odstotkov BDP). Tako EU 
ni uresničila svoje zaveze glede ODA 2010 (64,3 milijarde evrov/0,53 odstotkov BDP). 
Slovenija je v letu 2010 za ODA namenila 48 milijonov evrov (0,13 odstotkov BDP), 
v skladu z zavezami pa bi moral znesek znašati 60 milijonov evrov (0,17 odstotkov 
BDP). Pomoč Slovenije DVR je torej v primerjavi s preteklim letom (0,15 odstotkov 
BDP), ko smo verjeli, da bo v letu 2010 dosegla 0,17 odstotkov BDP, padla. Članice 
DAC so v letu 2010 za ODA namenile 129 milijard dolarjev in tako dosegle najvišjo 
vsoto doslej. Navkljub omenjenemu uspehu pa določene članice niso uresničile svo-
jih zavez, zato je tudi Generalni sekretar OECD A. Gurría vsesplošno pozval k izpol-
njevanju zavez in nadaljnjim prizadevanjem za doseganje MDGs.
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prIhODNOST rAZVOJNE pOLITIKE EU
Evropski center za vodenje razvojne politike (European Centre for Development Policy 
Management – ECDPM) je v drugi polovici marca na svoji spletni strani objavil članek, 
v katerem direktor ECDPM razpravlja o pričakovanem novem sporočilu EK, ki bo izšlo 
junija. V članku izpostavlja številna vprašanja, vključno s spodbujanjem uresničevanja 
načela delitve dela na ravni EU in razlikovanjem med različnimi partnerji EU in podpo-
ro le-tem. Eden izmed najpomembnejših poudarkov članka pa je, da mora EK oprede-
liti svojo primerjalno prednost, in sicer na osnovi svojih izkušenj na področju podpira-
nja tranzicijskih procesov, regionalnega razvoja in izkoreninjenja revščine v Evropi. EU 
namreč lahko postane učinkovita partnerica in podpornica trajnostnega razvoja le, če 
bo bolj natančno definirala svojo primerjalno prednost in vlogo ter s pomočjo boljše 
koordinacije in skladnosti svojih politik/postopkov za razvoj.

prIhODNOST prOrAČUNSKE pODpOrE EU ZA DržAVE V rAZVOJU
Člani Odbora Evropskega parlamenta za razvoj (DEVE) so 22. marca na srečanju raz-
pravljali o proračunski podpori EU za države v razvoju (DVR). Odbor je proračunsko 
podporo v večini podprl, kljub temu pa je izrazil tudi določene dvome. Proračunska 
podpora velja za prednostni instrument finančne podpore DVR, saj zmanjšuje razdro-
bitev pomoči (s pomočjo direktnih transferjev sredstev v nacionalne finance DVR) in 
poteka v skladu z dogovorjenimi pogoji plačila. Med prednostmi proračunske podpo-
re so poudarili okrepljeno lastništvo, poglobljen dialog in usklajenost prioritet med 
donatorji in partnerskimi državami. Opozorili so na nekatere šibke točke tovrstne 
oblike pomoči, in sicer na pomanjkanje natančno določenih in transparentnih metod, 
težavnost ocenjevanja vplivov proračunske podpore na izkoreninjenje revščine in na 
doseganje ostalih Razvojnih ciljev tisočletja (MDGs), pa tudi na kriterije pogojeva-
nja. Poleg zgoraj omenjenega je Odbor poudaril še pomembnost sodelovanja civilne 
družbe, tako pri razpravah, kot pri implementaciji proračunske podpore.

KLJUČNA VLOGA žENSK V bOJU prOTI LAKOTI IN rEVŠČINI
Letos smo 8. marca obeležili že 100. obletnico mednarodnega dneva žena, ki vsako 
leto opozarja na nujnost nadaljevanja prizadevanj za enakopravnost žensk po vsem 
svetu. Združeni narodi so ob letošnjem dnevu žena javnosti predstavili novoustano-
vljeno telo, Agencijo ZN za ženske (UN Women), katere namen je opolnomočenje 
žensk in enakopravnost spolov. Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (UN Food 
and Agriculture Organisation – FAO) pa je ob tej priložnosti izdala poročilo z naslo-
vom »Ženske v kmetijstvu: zmanjšanje prepada med spoloma za razvoj«, v katerem 
je izpostavljena izjemno pomembna vloga žensk v globalnem boju proti lakoti, ki bi 
jo lahko še bolj okrepili tako, da bi jim zagotovili enak dostop do proizvajalnih sred-
stev, zemlje, finančnih storitev, izobrazbe in tehnologije. Enakost spola je namreč 
ključnega pomena za razvoj kmetijstva in povečanje prehranske varnosti, obenem pa 
tudi ključen pogoj za zmago v boju proti lakoti in skrajni revščini. 

DOSTOp EU DO SUrOVIN GrOZI AFrIŠKIM DržAVAM
Tiste DVR, ki si prizadevajo za lasten ekonomski razvoj, so izrazile nezadovoljstvo 
nad strategijami EU, ki stremijo k zaščiti dostopa EU do surovin v omenjenih državah. 
Strokovnjaki opozarjajo, da bi takšno navzkrižje interesov lahko vodilo do globalne 
surovinske vojne. Po izdaji Sporočila EK o surovinah, ki poudarja nadaljnjo liberaliza-
cijo svetovnih trgov in tako zagotavlja dostop industrij EU do potrebnih surovin, je 
sledilo še srečanje strokovnjakov z omenjenega področja. Generalni direktor Oddel-
ka EK za trgovino, Mogens Peter Carl, je ob tem povedal, da je bil prav nadzor nad 
surovinami eden od glavnih razlogov za evropsko kolonizacijo Afrike, potrdil pa je tu-
di možnost vnovične surovinske vojne. Predstavnik nemških evropskih poslancev pa 
je pri povezovanju razvojne politike in dostopa do surovin izpostavil potrebo po bolj 
pravičnih cenah za surovine. DVR bi bilo torej treba odšteti več denarja za surovine in 
jim tako pomagati v boju proti revščini. 
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VZpOSTAVITEV KONTAKTNE SKUpINE EVrOpSKIh MrEž NA pODrOČJU 
MIGrAcIJ IN rAZVOJA
Zadnji dan februarja se je na pobudo mreže Eunomad (European Network on Migra-
tions and Development) odvil nadaljevalni sestanek z namenom ustanovitve kontak-
tne delovne skupine, ki bi omogočila izmenjavo informacij med mrežami na področju 
migracij in razvoja, vplivala na krepitev znanja o migracijah in razvoju in ponudila 
možnost za oblikovanje skupne politike in zagovorništva na omenjenem področju. 
Na sestanku so sicer razpravljali o številnih temah, povezanih z migracijami in razvo-
jem, eden izmed pomembnejših izidov sestanka pa je bila ustanovitev usmerjevalne 
skupine, ki bo oblikovala predloge za akcijski načrt in pričetek delovanja kontaktne 
skupine. Del usmerjevalne skupine je tudi Evropsko druženje razvojnih NVO – CON-
CORD, katere članica je tudi SLOGA. 

NEFOrMALNO SrEČANJE MINISTrOV EU ZA rAZVOJNO SODELOVANJE
V Bruslju so se 22. februarja na neformalnem srečanju sestali ministri za razvojno 
sodelovanje iz držav članic EU, največ časa pa so posvetili aktualnemu dogajanju na 
območju južnega Sredozemlja. Ministri so razpravljali tako o prihodnosti razvojnega 
sodelovanja in razvojni vlogi EU kot tudi o spremembah, ki jih je potrebno doseči na 
območju Severne Afrike, s posebnim ozirom na Egiptu, Tuniziji in Libiji. Strinjali so se, 
da ostaja poglavitni izziv omenjenega območja nadaljevanje procesa demokratične 
transformacije, v okviru katerega pa mora razvojna politika služiti demokraciji. Mini-
stri so razpravljali tudi o pomenu delovanja na osi »varnost–razvoj«, o razmerah po 
referendumu v južnem Sudanu ter o situaciji v regiji Sahel. Na srečanju je Slovenija 
poudarila pomembnost tranzicijskih izkušenj za razvojno sodelovanje in izpostavila 
stališče, da mora EU tudi v prihodnje največ pozornosti nameniti zmanjševanju re-
vščine, doseganju MDGs, spoštovanju človekovih pravic in enakopravnosti spolov.

pIEbALGS IN GEOrGIEVA ODGOVOrILA NA pOZIV OrGANIZAcIJ cIVILNE DrUžbE
Novembra lani je civilna družba pozvala vodilne na področju MRS k izpolnitvi zavez iz 
Akre in k določitvi skupnega stališča EU o vzajemni odgovornosti in transparentno-
sti. V okviru CONCORDa je pri omenjeni pobudi sodeloval tudi predstavnik Slogine 
delovne skupine Aleš Kranjc Kušlan (Ekvilib Inštitut). Med prejemniki poziva je bila 
evropska komisarka za mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno od-
zivanje Georgieva, komisar za razvoj Piebalgs in visoka predstavnica EU za zunanje 
zadeve Ashtonova. V januarju sta se na poziv skupaj odzvala Georgieva in Piebalgs 
in pozdravila tovrstna prizadevanja predstavnikov civilne družbe ter poudarila, da 
sta vzajemna odgovornost in transparentnost ključna pogoja za doseganje učinko-
vitosti mednarodne pomoči. Georgieva in Piebalgs sta izrazila tudi strinjanje glede 
pomembnosti oblikovanja skupnega stališča EU o vzajemni odgovornosti in transpa-
rentnosti za Forum na visoki ravni v Busan-u (29. 11.–1. 12. 2011) in obljubila, da bodo 
članice EU omenjeno stališče pripravile do julija.

ODVIL SE JE 16. Vrh AFrIŠKE UNIJE
Zadnji teden januarja je v prestolnici Etiopije potekal 16. vrh Afriške unije (AU) s slo-
ganom »S skupnimi vrednotami naproti okrepljeni enotnosti in integraciji«, osrednje 
točke dnevnega reda pa so bile razmere po referendumu v Južnem Sudanu, politične 
krize v Slonokoščeni obali, Tuniziji in Egiptu ter varnostno vprašanje Somalije. Vrha 
so se poleg predsednikov držav in vlad članic AU, predstavnikov mednarodnih orga-
nizacij, razvojnih agencij in civilne družbe udeležili tudi generalni sekretar ZN Ban 
Ki-moon, evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs in slovenski zunanji minister 
Samuel Žbogar. Minister Žbogar je predstavil interes RS za krepitev vsestranskih od-
nosov z AU in njenimi članicami, poudaril zanimanje za izzive afriške celine ter poz-
dravil predajo poverilnih pisem prvega veleposlanika RS, akreditiranega pri Komisiji 
AU. Tekom svojega obiska se je minister Žbogar srečal s številnimi zunanjimi ministri 
afriških držav, pa tudi s predsedujočim Komisiji AU Jean Pingom.
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»Sloga je prehodila pomembno pot. 
Izzivi za prihodnje ostajajo.«

Eva Pliberšek, Sloga

V letošnjem letu obeležujemo peto obletnico delovanja Sloge, ki je sicer svojo pot začrtala že nekaj let pred uradno ustanovitvijo. 
V tem času je, kot so dejali številni sogovorniki, prehodila pomembno pot na področju povezovanja, informiranja, zagovorništva 
ter promocije mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Ob jubileju smo pripravili predstavitveni video, 
v katerem smo ključne akterje z omenjenega področja – ustanovitelje, aktivnejše člane, koordinatorje delovnih skupin, pa tudi 
predstavnike političnih odločevalcev in stroke, povprašali, kako vidijo Slogo ter kakšno pot ji napovedujejo v prihodnjih letih. 
Povzetek njihovih izjav je zbran v pričujočem tekstu, celoten video pa je dostopen na Slogini spletni strani.

robert Križanič, po-
vod: »Pred petimi le-
ti smo ustanovili Slogo 
z namenom, da okre-
pimo sektor razvojnih 
NVO, ki v Sloveniji, žal, 
nima močne tradicije. V 

tem času je Sloga uspela povezati omenjene 
organizacije, ki sedaj sodelujemo na različnih 
področjih.  Hkrati je naš predstavnik in zago-
vornik v odnosu do širše javnosti, kar je še 
posebej pomembno za organizacije, ki ima-
jo sedež izven Ljubljane oz. veliko delovnega 
časa preživijo v državah v razvoju. Omenjen 
komunikacijski tok se z leti samo izboljšuje.«

živa Gobbo, Društvo 
Focus: »Slogo poznam 
zadnja tri leta in se ak-
tivno vključujem v njeno 
delo.  V preteklih letih 
se je vsebinsko okrepila; 
delovne skupine, pred-

vsem slednja za globalno učenje, so postale 
zelo močne, odprl se je Humanitarni odziv-
ni center, okoljske organizacije se povezuje-
mo… Trend je, skratka, pozitiven.«

primož Šporar, SKUp: 
»Trend je zelo dober, 
verjetno pa bi se bilo v 
prihodnje smiselno bolj 
osredotočiti na nekate-
ra izbrana področja. Se-
daj je obseg dela preši-

rok, z zmanjševanjem pa si omogočimo, da 
na izbranih področjih dosežemo velik preboj. 
Slovenija je namreč pomembna članica EU in 
slednje bi se moralo odražati tudi na podro-
čju razvojnega sodelovanja; Sloga pa naj po-
stane pomemben akter na celotnem evrop-
skem področju.«

Eyachew Tefera, In-
štitut za afriške študi-
je:  »Pričakujem, da se 
bodo v prihodnjih pe-
tih letih tako člani kakor 
tudi Sloga, okrepili. Za-
želeno je tudi, da Sloga 

vzpostavi večje sodelovanje z raziskovalnimi 
inštitucijami v Sloveniji.«

Dr. Maja bučar, Fakul-
teta za družbene vede: 
»Sloga je odigrala izje-
mno vlogo kot povezo-
valni člen med NVO in 
političnimi odločevalci, 
še posebej zaradi tega, 

ker se je samo razvojno sodelovanje v zadnjih 
preteklih letih šele oblikovalo. V prihodnje vi-
dim Slogo predvsem v luči izobraževalca ra-
zvojnih NVO, organizatorja sektorja ter sve-
tovalca tako političnih odločevalcev kakor 
tudi NVO.«

robin Dewa, GcAp 
Slovenija: »Sloga je v 
preteklih letih postala 
pomemben partner po-
litičnih odločevalcev na 
področju mednarodne-
ga razvojnega sodelo-

vanja in sicer predvsem na področju sodelo-
vanja na razvojnih projektih in posvetovanja. 
V prihodnjih letih si jo predstavljam  kot še 
močnejši dejavnik pri prizadevanjih za dose-
ganje ciljev na področju mednarodnega ra-
zvojnega sodelovanja, h katerim se je zave-
zala Slovenija in povečanju uradne razvojne 
pomoči do višine 0,7 odstotka bruto nacio-
nalnega dohodka, kot je bilo sprejeto v okvi-
ru Združenih narodov.«

Eva Marn, IrD Sloveni-
ja, predsednica Sveta 
Sloge:  »Sloga je nare-
dila veliko delo v prete-
klih letih, kljub temu je 
v odnosu s političnimi 
odločevalci še prostor 

za izboljšanje. Sloga se precej trudi, vendar je 
omenjeno področje še neraziskan teren. Sode-
lovanje z nekaterimi ministrstvi, predvsem Mi-
nistrstvom za zunanje zadeve, poteka zelo do-
bro, dialog z drugimi bo potrebno še ustvariti.«

Tereza Novak, Sloven-
ska Filatropija: »Slo-
ga je v teh letih odigra-
la pomembno vlogo pri 
povezovanju razvojnih 
NVO, saj je s tem omo-
gočila tudi večjo prepo-

znavnost organizacij samih. Po drugi strani 
je ta vloga vidna tudi v odnosu s političnimi 
odločevalci, pri samem oblikovanju politik in 
izvajanju programov. V prihodnje Slogo vi-
dim kot večjo, močnejšo organizacijo, z veli-
ko strokovnjaki, ki bodo lahko še intenzivneje 
sodelovali s slovensko vlado, v smislu obliko-
vanja politik in krepitve razvojnih NVO.«

Mag. Aleš Verdir, Mini-
strstvo za zunanje za-
deve: »Sprva bi želel 
Slogi in njenim članicam 
čestitati za prehojeno 
pot. Sloga je postala 
pomemben sogovornik 

Ministrstvu za zunanje zadeve, uspela je po-
vezati NVO in jih približati evropskim organi-
zacijam. Z njeno pomočjo je Slovenija prav 
tako uspešno izpeljala predsedovanje Svetu 
EU. V prihodnje bi morda Sloga dodatno raz-
vila svoj krog članic, postala strateški sogo-
vornik MZZ na posameznih temah, definirala 
kriterije odličnosti ter tako postala think-tank 
na svojem področju.«
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UTrIp NVO

Ekvilib Inštitut je v sodelovanju s 
SPP, Zavodom za promocijo foto-
grafije, v začetku marca v KUD-u 

Franceta Prešerna otvoril razstavo iz-
branih fotografij mednarodnega foto-
grafskega natečaja: »GLOBALNI SVET: 
skozi objektiv človekovih pravic«. Častna 
pokroviteljica fotografskega natečaja in 
razstave je Varuhinja človekovih pravic 
Republike Slovenije dr. Zdenka Čebašek-
Travnik, dr. med. 

Razstavljene fotografije so zmagovalna 
dela drugega mednarodnega fotograf-
skega natečaja »GLOBALNI SVET: skozi 
objektiv človekovih pravic«, s katerim 
želi Ekvilib Inštitut spodbuditi odgovor-
no uporabo fotografije kot orodja za za-
ščito in promocijo človekovih pravic ter 
za izražanje kritičnega pogleda na glo-
balna družbena dogajanja. 

Pobuda se osredotoča na fotografije 
dokumentarne narave, ki spodbujajo re-
fleksijo in razpravo, imajo moč politične 
in družbene mobilizacije ter spodbujajo 
kritičen razmislek o globalnih razvojnih 
prizadevanjih. Tovrstne fotografije se 
izogibajo senzacionalizmu, izražajo de-
jansko stanje ter so spoštljive do subjek-
ta in gledalca. Svoj objekt prikazujejo na 
nediskriminatoren in nestereotipen na-
čin ter skušajo spodbujati razumevanje 
ključnih vzrokov, ki so v ozadju kršitev 
človekovih pravic in razvojnih izzivov.

Mednarodna žirija v sestavi dr. Zdenka 
Čebašek-Travnik (Varuhinja človekovih 

pravic RS), Giulio Di Sturco (fotograf, 
zmagovalec natečaja GLOBALNI SVET 
2009), dr. Hanno Hardt (Fakulteta za 
družbene vede, Slovenija/ZDA) in Anita 
Ramšak (Ekvilib Inštitut) je za zmagoval-
no fotoreportažo izbrala delo avtorice 
Sarah Elliott z naslovom Slabe izbire (Po-
or choices), ki prikazuje močno vizualno 
zgodbo o opravljanju splava, ki je v Keniji 
nelegalen, ter se navezuje na vprašanje 
spolnih in reproduktivnih pravic. Sarah 
Elliott je na Parsons School of Design di-
plomirala iz fotografije, njene fotografije 
pa so bile, med drugim, objavljene v revi-
jah Los Angeles Times, New York Times, 
International Herald Tribune, The Obser-
ver, The Times in The Guardian. Zmago-
valka bo prejela denarno nagrado za pod-
poro njenega naslednjega fotografskega 
projekta s področja človekovih pravic. 

Poleg zmagovalne fotoreportaže bodo 
v naslednjem letu v različnih galerijah 
po Sloveniji razstavljene še fotografije 
ostalih finalistov – priznanih fotografov, 
med njimi Fernando Moleres (Špani-
ja), Alessandro Grassani (Italija), Robin 
Hammond (Južnoafriška republika), 
Charlie Mahoney (Španija) in Ed Kashi 
(Združene države Amerike), ki upoda-
bljajo številna, trenutno zapostavljena, 
vendar pomembna vprašanja človekovih 
pravic, ki bi jih morali nasloviti tisti, ki 
imajo nadzor nad družbenimi in politič-
nimi razmerami v posamezni državi.

Na natečaj je prispelo več kot 1100 fo-
tografij 224 avtorjev iz različnih koncev 

sveta, med drugim iz Kitajske, Izraela, 
Bangladeša, Jemna, Brazilije, Kambod-
že, Rusije, Italije, Argentine, Belorusije, 
Mehike, Indonezije in Slovenije. Član ži-
rije, dr. Hanno Hardt, je o tem povedal: 
»Dokumentarna fotografija in spremlja-
nje kršitev človekovih pravic na globalni 
ravni sta nujna elementa kampanj za 
širjenje zavesti in spodbujanje družbe-
nih sprememb. Veliko število fotografij, 
ki jih je Ekvilib prejel na letošnjem nate-
čaju, dokazuje zavezanost fotografov, 
da razvijajo in nadaljujejo s projekti v 
mnogih delih sveta, hkrati pa je to ve-
liko število tudi znak, da obstaja široka 
zbirka vizualnega dokaznega gradiva. 
V tem pogledu so zmagovalke prav vse 
fotografije.«

Kriteriji za izbor zmagovalnih fotografij 
so bili: pomen fotografije za promocijo 
človekovih pravic in mednarodnih ra-
zvojnih prizadevanj, tehnična dovrše-
nost fotografije, osebni stil fotografa in 
originalnost pristopa k izbrani tematiki 
človekovih pravic ter skladnost s temo 
natečaja in pobudo Globalni svet: skozi 
objektiv človekovih pravic.

Izbrane fotografije bodo na ogled v sed-
mih galerijah po Sloveniji – po Ljubljani 
se razstava seli v Krško, Maribor, Novo 
Gorico in druge kraje po Sloveniji. Po-
drobnosti o bodočih razstavah so razvi-
dne v rubriki »Aktualni dogodki po Slo-
veniji« na strani 19.

Vljudno vabljeni k ogledu!

Otvoritev fotografske razstave 
»Globalni svet: skozi objektiv človekovih pravic«

ekipa Ekvilib Inštituta
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Projekt »Maasai Adventure School« 
je luč sveta ugledal v letu 2010 – v 
evropskem letu boja proti revščini 

in socialni izključenosti in je nastal v po-
vezavi z idejo »Drugačen svet je mogoč«. 
S tem namenom in mojim povabilom 
nas je obiskal Masaj Edward Kened Losi-
ko iz masajske vasice Lesoit v Tanzaniji. 
Projekt sva predstavila na lokalni ravni in 
Osnovna šola Litija, kjer poučujem, se je 
v projekt vključila kot botrska šola.

V okviru Tedna globalnega učenja sva 
z etnologinjo in zgodovinarko Andrejo 
Žbogar-Perakis na šoli pripravili afriške 
delavnice in predavanja na temo »Sre-
čanje s kulturami«, da bi lokalno in širšo 
javnost opozorili na solidarnost med lju-
dmi in spodbudili k aktivnemu sodelova-
nju za dosego pravičnejšega sveta.

Organizacijo »Maasai Adventure 
School«, ki vključuje vsestransko po-
moč vasici Lesoit, v kateri prebiva več 
kot 800 Masajev, so na mojo pobudo 
ustanovili Masaji iz vasice Lesoit, ki se 
trudijo ohraniti sožitje med tradicijo in 
sodobnostjo. Zavedajo se, da moder-
nizacija prodira v vse plasti njihovega 

nomadskega življenja, ne pomaga pa 
jim pri odpravljanju revščine in socialne 
izključenosti, pri izobraževanju pasto-
ralne skupnosti in preprečevanju bole-
zni HIV/AIDS. Mnogo groženj prihaja s 
strani vladnih institucij, ki neusmiljeno 
odvzemajo zemljo za »vladne« pro-
jekte (npr. širitev zasebnih nacionalnih 
parkov ali rančev za lov na divje živali, 
ki jih ponavadi upravljajo tujci). Mnogi 
Masaji ostajajo brez dostopa do vode, 
zemlje in pašna živina umira. Večinoma 
jim ostanejo le najbolj suha in najmanj 
rodovitna območja.

V decembru 2010 in januarju 2011 sem 
obiskala masajsko skupnost iz vasice 
Lesoit, spremljala gradnjo šole in doku-
mentirala projekt. V tem obdobju sem se 
srečala s koordinatorjem NVO, g. Jose A. 
Mwaleba, iz okrožja Kiteto, ki je organi-
zacijo MAS, decembra 2010, vpisal v raz-
vid. Na srečanju z masajsko skupnostjo 
iz vasice Lesoit, koordinatorjem projek-
ta Edwardom Kenedom Losikom, pogla-
varjem skupnosti Ndatuyango Ndango 
Idi ter predstavnikom Masajev v okrožju 
Kiteto, g. Maingom Lemalalijem, smo 
soglašali, da je potrebno z razvojem pro-

jekta nadaljevati in spodbuditi izobraže-
vanje masajske skupnosti. Zase namreč 
pravijo:

»Masaj brez svoje kulture je kot zebra 
brez prog. Če se odpovemo svojemu 
načinu življenja, bo naš naslednji ko-
rak lahko izumrtje. pomagajte nam 
ohraniti naš način življenja. Kajti raje 
bi bili snovalci naših sprememb, kot 
žrtve sprememb.«

Masaj Kakuta Ole Maimai

Za namenom ohranjanja masajske kul-
ture, smo marca pripravili potujočo fo-
tografsko razstavo »Masaji – sožitje med 
tradicijo in sodobnostjo« ter dejavnosti 
in akcije ozaveščanja ljudi, kakor tudi 
predstavitve projekta v letu prostovolj-
stva. V prihodnje se nameravamo pove-
zati z drugimi nevladnimi organizacijami 
in se dogovoriti za odhod prvih prosto-
voljcev v masajsko vasico Lesoit. K pro-
jektu hkrati vabimo vse slovenske šole 
in vse, ki lahko kakorkoli pomagate. Na 
ta način si prizadevamo zagotoviti, da se 
projekt ohranjanja masajske kulture na-
daljuje tudi v prihodnje.

projekt »Maasai Adventure School« – 
sožitje med tradicijo in sodobnostjo

Filipina Gale Šparemblek, koordinatorka projekta OŠ Litija
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Svetovni socialni forum 
in mednarodno srečanje NVO platform

mag. Barbara Vodopivec, Društvo Humanitas

ram, pohlepu, neoliberalnim politikam 
in privatizaciji naravnih virov, opozarjali 
na nevarnosti podnebnih sprememb in 
gensko spremenjenih organizmov, se 
zavzemali za mir, nenasilje in človeko-
ve pravice. »Zvezda« foruma je bil tudi 
letos latinoameriški predstavnik, tokrat 
bolivijski predsednik Evo Morales ali 
»otrok Svetovnega socialnega foruma«, 
kot mu pravijo nekateri udeleženci la-
tinoameriškega kontinenta. Pozval je k 
uporu proti privatizaciji naravnih virov, 
kot sta voda in zemlja, in pohlepu mul-
tinacionalnih podjetij. 
 
WSF in vloga družbenih gibanj
Nekateri kritiki foruma trdijo, da so ga 
»prevzele« velike nevladne organizaci-
je, s čimer so izpodrinile manjša in manj 
močna družbena gibanja, drugi pa, da ne 
prinaša konkretnih, otipljivih rezultatov. 
A vendar, tisti, ki v forumu še vedno vi-
dijo njegov namen in pomen, trdijo, da 
so mnogi od samega foruma imeli pre-
velika pričakovanja in so bili ravno zato 
razočarani. Forum je prostor izmenja-
ve, refleksije, načrtovanja in delovanja, 
a vendar ne ponuja rešitev na pladnju. 
Še posebej jih ne more ponuditi v tako 
kratkem času. Predstavnik gvatemal-
skih NVO Helmer Velásquez dodaja: »Ne 
smemo pozabiti, da je upor proti dana-
šnjemu sistemu zgodovinski boj, ki ga ne 
moremo rešiti v 10. letih.«

Ena izmed svetovno bolj znanih govork 
na WSF v Dakarju, Naomi Klein, novinar-

ka in avtorica uspešnic, kot sta No Logo 
in Doktirna šoka, je poudarila, da danes 
nismo več klasični predstavniki druž-
benih gibanj, temveč moramo postati 
pripovedovalci zgodb. Izzvati moramo 
današnje prevladujoče narative in mite 
o neskončni rasti ter jih nadomestiti s 
krožnimi, takšnimi, ki nas opozarjajo, da 
ni neskončnih meja, da ima vsaka akcija 
svojo reakcijo ter da je življenje preveč 
vredno, da bi ga ogrozili zaradi profita. 
 
Svetovne NVO platforme
Neposredno pred začetkom WSF je v 
Dakarju potekalo tudi mednarodno sre-
čanje nacionalnih NVO platform. Zbralo 
se je 65 predstavnikov NVO platform in 
regionalnih koalicij, od Slovenije do Bra-
zilije in Kolumbije, do Konga, Svazilan-
da in Mauriciusa. To je bilo prvo srečanje 
generalne skupščine »Mednarodnega 
foruma nacionalnih NVO platform« 
(ali IFP – International Forum of Natio-
nal NGO platforms), ki ga je leta 2008 
ustanovilo preko 70 platform. Namen 
srečanja je bilo spregovoriti o pomenu 
in dodani vrednosti mednarodne plat-
forme ter sprejeti ključne dokumente 
in postopke, kot so članstvo, vloge in 
naloge platforme ter njenih teles. Pred-
stavniki nacionalnih platform in regio-
nalnih koalicij so tudi predstavili, kaj so 
v letih od 2008 do 2010 delali na podro-
čju zagovorništva s področja podnebnih 
sprememb, regulacije kmetijskih trgov, 
zmanjševanja družbenih neenakosti in 
soočanja s konflikti.

Svet v Dakarju
»Drugačen svet je mogoč«, so leta 2001 
na prvem Svetovnem socialnem forumu 
v brazilskem mestu Porto Alegre raz-
glasile množice predstavnikov civilne 
družbe. Svetovni socialni forum (WSF) 
se je pričel kot alternativa Svetovnemu 
ekonomskemu forumu v Davosu, kot 
gibanje posameznikov in skupin, neza-
dovoljnih s smerjo današnjega sveta, ki 
z neoliberalno-kapitalističnim sistemom 
posameznika in njegovo okolje oblikuje-
jo v potrošniško blago. Od leta 2001 fo-
rum poteka vsako leto, letos pa je med 
6. in 11. februarjem potekal v glavnem 
mestu afriške države Senegal, v Dakarju. 
11 let kasneje, forum še vedno nosi napis 
»Drugačen svet je mogoč«, čeprav ne-
kateri, ki so na začetku v tovrstno moč 
foruma najbolj verjeli, niso več tako pre-
pričani. Navkljub kritikam, ki so bile tudi 
na letošnjem forumu prisotne, je bil duh 
foruma optimističen, igriv, pozitivno in 
čustveno nabit.

To energijo je bilo še najbolj občutiti 
na otvoritvenem pohodu po ulicah Da-
karja, kjer se je zbralo približno 70.000 
ljudi z vseh koncev sveta. Na poti od ra-
dijske postaje do Univerze Cheikh Anta 
Diop, so se prepletale svetovne zgodbe 
in združevali so se lokalni in regionalni 
upori. Pohod je bil igra in protest obe-
nem. Je bil gledališče, glasba, veselje in 
smeh, ki so se prepletali z jezo, žalostjo, 
tragedijami človeških usod. Ljudje z vseh 
koncev sveta so vzklikali proti diktatu-
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Zelo redko se zgodi, da kakšen 
»razvojni« praktik seže po kakšni 
»razvojni« teoretski knjigi. Po 

drugi strani pa so mnogim teoretikom 
malo mar poročila s terena, tiste majhne 
uspešne zgodbe, ki poleg mikro učinkov 
v razvojnem smislu stkejo tudi medkul-
turne človeške mreže. Kateri od nas je 
že slišal za Kolumbijca Artura Escobarja 
(Encountering development: the ma-
king and unmaking of the Third World), 
znanega profesorja v ZDA, ki pravi, da je 
razvoj nič drugega, kot inštrument eko-
nomske kontrole, je zamisel in strategija 
»Prvega sveta« o »Tretjem svetu«. Ali pa 
je ameriški teoretik Richard Peet (Theo-
ries of Development), ki pravi, da sta za-
hodnjaški modernizem in »razvojništvo« 
monopolizirala sanje o napredku in uni-
čila alternativne zamisli o prihodnosti 
– temelječe na starih kulturah iz izven 
evropskih regij, že kdaj videl nasmejane 
obraze vaščanov, ko je neka tuja organi-
zacija zgradila prvi vaški vodnjak?

Kakorkoli, leta 2008 se je v Pragi na kon-
ferenci z naslovom »Ali smo na pravi po-
ti?« zgodil dokaj resen miselni preskok 
nevladnih »razvojnikov« iz Evrope, – v 
smeri realističnega spoznanja, da smo 
prej del problema, kot del rešitve. Ob 
ugotovitvi, da razvojno sodelovanje 
od začetka obstoja ni doseglo svojega 
glavnega namena, to je zmanjševanje 
globalne revščine in velikih razlik med 
ekonomsko revnimi in ekonomsko bo-
gatimi, smo prepoznali tudi nekatere 
vzroke tega neuspeha. Ti so, med dru-
gim, prevladujoči razvojni model potro-
šniškega kapitalizma, ki ohranja sistem-
ske neenakosti in neenakopraven odnos 

s prejemniki oziroma partnerji v regijah 
prejemnicah. Ob tem so se postavila te-
meljna vprašanja o vsebinah delovanja 
organizacij civilne družbe, o tem, koga 
zares predstavljamo, o vprašanjih iden-
titete in vloge na področju razvojnega 
sodelovanja. Udeleženci Prage smo si 
zadali nalogo o teh vprašanjih spregovo-
riti več in ponovno.

Po nekaj vmesnih pripravljalnih dogod-
kih se je nadaljevanje zgodilo v Nika-
ragvi, konec novembra lani. Poizkušali 
smo odgovoriti na vprašanja o naši vlogi 
(organizacij civilne družbe) in perspek-
tivah za naprej. Čeprav, po moji oceni, 
Nikaragva še zdaleč ni dosegla moči 
Praške konference, je bila vendarle 
presežek v vsaj enem smislu: prvič sem 
doživela tako veliko udeležbo posame-
znikov, institucij in organizacij iz dežel 
prejemnic, torej predstavnikov tistih, v 
imenu katerih sami tako zelo prepogo-
sto govorimo. Seveda smo debato za-
čeli večji del na začetku, kakor je tudi 
prav, glede na to, da se je omenjeni prej 
večinoma niso udeležili. Predstavniki iz 
več latinoameriških držav, vzhodnoe-
vropskih in azijskih in celo iz Papue No-
ve Gvineje so govorili veliko in zanimi-
vo. Govora je bilo o problemih z vlogo in 
položajem organizacij civilne družbe, o 
preganjanju njihovih predstavnikov, o 
kršitvah človekovih pravic in pravic av-
tohtonih skupin prebivalstva, žensk, pa 
o problemih monopola tujih investicij 
in ropanja naravnih bogastev ter tudi 
o vsiljevanju pravil donatorjev, posebej 
USAid in EU – ki preko sporazumov o 
partnerstvu ali medsebojni trgovini vsi-
lijo svoje interese tako, da na koncu to 

niso dogovori o pozitivni pomoči, am-
pak o izkoriščanju.

Pomenljivo je, da predstavniki naših 
partnerjev niso govorili o potrebah po 
gradnji bolnic ali šol, ampak po dostopu 
do domačih naravnih bogastev ter po 
spoštovanju lastnih dobrih modelov in 
načina življenja. Večdnevne debate na 
panelih, v delovnih skupinah so obrodile 
rezultat v obliki končne deklaracije, ki je, 
kot komplementarno Odprtemu forumu 
za učinkovitost organizacij civilne druž-
be in njenih 8 načel, (sprejetih v Istan-
bulu septembra 2010) pogledal naprej 
od učinkovitosti, do identitete, vloge in 
perspektiv za prihodnost. V duhu akcije 
za naprej, so udeleženci pozvali sami se-
be, torej organizacije civilne družbe, pa 
tudi vlade, mednarodne organizacije in 
vse ostale deležnike k spoštovanju šte-
vilnih drugih načel, ki bodo omogočila 
bolj učinkovit boj proti neenakopravno-
sti, revščini in bodo zagotavljala večje 
vključevanje in participacijo. 

Sama sem bila povabljena kot govorka 
na prvem panelu, ki se je dotikal vloge, 
položaja in financiranja organizacij ci-
vilne družbe. Poročilo in zaključni do-
kument dogodka sta na voljo na spletni 
strani SLOGE. Konferenco smo zaključili 
z večdnevnim popotovanjem po najbolj 
oddaljenih delih Nikaragve, kjer smo obi-
skali Univerzo avtonomne pokrajine na 
vzhodu dežele in številne uspešne pro-
jekte, ki so rezultat avstrijskega razvoj-
nega sodelovanja, to pa je v Nikaragvi 
zelo uspešno že več desetletij. Potovanje 
je bilo fantastična izkušnja, posebej pa 
tudi potencial za bodoče sodelovanje.

Eva Marn, direktorica IDR Slovenije, predsednica Sveta Sloge

Med prago in Nikaragvo 
po konferenci z naslovom »Globalna križpotja: Vloga in  
perspektive organizacij civilne družbe v razvojnem sodelovanju«



SLOGOPIS  |  informativni časopis za razvojne teme14

Evropska unija (EU) mednarodno ra-
zvojno sodelovanje financira iz dveh 
virov: iz proračuna EU (poglavje 4: EU 
kot globalni partner) in izvenproračun-
skega Evropskega razvojnega sklada 
(EDF). Iz proračuna se financira so-
delovanje z državami kandidatkami, 
državami evropske sosedske politike, 
državami Azije in Latinske Amerike ter 
izbrani tematski programi, namenjeni 
vsem državam v razvoju. Razvojne-
mu sodelovanju z državami podsahar-

ske Afrike, Karibov in Pacifika (ACP) 
ter čezmorskih ozemelj in teritorijev 
(OCT), v veliki meri bivših kolonij neka-
terih držav EU, je namenjen EDF. 

Aktualna 10. polnitev EDF, ki zajema 
programsko obdobje med leti 2008 in 
2013, znaša 22,6 milijard EUR. Prispevek 
posamezne države je predmet medvla-
dnih pogajanj, slovenski je določen na 
0,18 %, kar predstavlja 40,8 milijonov 
EUR. Glede na likvidnostno situacijo 10. 

polnitve EDF so prva vplačila nastopila 
šele v letu 2011, za Slovenijo v višini 5,45 
milijonov EUR. V naslednjih letih se bo 
slovenski prispevek povečal na pribli-
žno 7 milijonov EUR letno, tudi zato, ker 
bomo prispevali še v Investicijski okvir 
EDF, ki ga upravlja Evropska investicij-
ska banka (EIB). Slednji je namenjen 
subvencioniranju posojil, financiranju 
študij izvedljivosti projektov in tehnični 
pomoči za investicijske projekte v drža-
vah ACP.

AKTIVNOSTI pOLITIČNIh ODLOČEVALcEV

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SKUPAJ 
EDF-10

EDF-10 (EC) 5,5 6,8 7,4 6,9 6,2 5,5 38,3

EDF-10 (EIB-EF) 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 2,5

SKUPAJ EDF 5,5 6,8 7,9 7,4 6,5 5,9 0,4 0,4 40,8

Kako lahko slovenske NVO črpajo sredstva 
z 10. polnitve Evropskega razvojnega sklada?

Matej Kramberger, Ministrstvo za zunanje zadeve
Mag. Robert Rampre, Ministrstvo za finance

Tabela: Slovenski prispevek v 10. polnitev EDF (okvirni izračun Ministrstva za zunanje zadeve) 
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reviziji. Organizacija, ki je podvrževa to-
vrstni preiskavi, do zaključka postopka 
ne more prejemati evropskih sredstev. 
Tovrstna revizija se lahko izvede tudi do 
7 let po nakazilu zadnjih sredstev. V tem 
obdobju morajo prijavitelji odgovarjati 
za vsa prejeta sredstva in jih morajo v 
primeru nenamenskosti porabe vrniti.

Postopek od najave in kasnejše objave 
razpisa, izbire ponudnika in podpisa po-
godbe običajno traja vsaj 6 do 7 mese-
cev, v izjemnih primerih najmanj 30 dni. 
Najave razpisov so objavljene vsaj 30 dni 
pred objavo razpisa in pravno ne zave-
zujejo, zato nekateri najavljeni razpisi 
nikoli niso objavljeni. 

Slovenski subjekti lahko za sredstva 9. 
in 10. polnitve EDF kandidirajo od 1. 
julija 2008. Ne glede na to, je raven čr-
panja sredstev EDF s strani slovenskih 
subjektov nizka. Slednje gre pripisati 
omejenim izkušnjam in pomanjkanju 
lokalnih partnerjev v ACP državah. V 
primerjavi z večino preostalih evrop-
skih subjektov so slovenski prijavitelji 
majhni, zato bi bilo dobro, da si izku-
šnje pridobivajo v konzorcijih z drugi-
mi nevladnimi organizacijami iz starih 
EU držav. Slednje se zaradi kolonialnih 
vezi, jezika, izkušenj in nenazadnje 
velikosti lažje potegujejo na tovrstnih 
evropskih razpisih. Kot dodatno vzpod-
budo slovenskim nevladnim organiza-
cijam je Ministrstvo za zunanje zadeve 
za projekte, ki so bili izbrani na evrop-
skih razpisih, v 2011 uvedlo sofinancira-
nje. Tudi v prihodnje bo MZZ podpiralo 
prizadevanja NVO za črpanje evropskih 
sredstev za razvojno sodelovanje.

Vplačilo v EDF je del obveznosti do EU, 
ki jo je Slovenija prevzela leta 2007 z ra-
tifikacijo Notranjega sporazuma o finan-
ciranju pomoči za države ACP. Čeprav 
je sodelovanje prostovoljno, kar, na pri-
mer, ne drži za proračun EU, v njem so-
delujejo vse države članice EU. Za razliko 
od proračuna EU, o katerem soodloča 
tudi Evropski parlament, o EDF odloča-
jo zgolj države članice EU. Demokratski 
deficit, ki tako domnevno nastaja, je 
eden izmed razlogov za pritisk institu-
cij EU za vključitev EDF v proračun EU, 
čemur nasprotuje večina novih članic 
EU, Združeno Kraljestvo in Portugal-
ska. Skandinavske države, Nemčija in 
Francija so pobudi naklonjene. Za nove 
članice bi vključitev EDF v proračun EU 
pomenila več kot podvojitev finančnega 
prispevka. Za razliko od proračuna EU, 
kjer je prispevek v največji meri vezan 
na bruto družbeni proizvod posamezne 

države članice, je razdelitev bremen v 
okviru EDF predmet ločenega dogovo-
ra. Slednji v precejšnji meri odraža zgo-
dovinsko vzpostavljene odnose in raven 
političnega, gospodarskega, kulturnega 
in drugega sodelovanja.

Razvojno sodelovanje z državami ACP 
temelji na medsebojno usklajenih šestle-
tnih usmeritvah, ki so podlaga vsakole-
tnim programom in pripadajočim pro-
jektnim dokumentacijam. Le-te potrjuje 
Upravni odbor EDF v sestavi držav članic 
EU. Največji del sredstev se razporeja po 
državah, manjši regionalno, pri čemer 
skoraj tretjina vseh sredstev predstavlja 
neposredne transferje v proračune par-
tnerskih držav. Dve tretjini sredstev sta 
namenjeni izvedbi projektov. Nevladne 
organizacije se tradicionalno prijavljajo 

zgolj na razpise za neprofitne razvojne 
projekte, v redkejših primerih na javne 
razpise za storitve (tehnično pomoč). 

Razpisi se v manjši meri objavljajo v dr-
žavah prejemnicah, večinoma pa preko 
centralizirano vodenih javnih razpisov 
Evropske komisije, ki na svojih straneh 
sproti objavlja javna naročila za storitve, 
opremo in gradnje (profitna dejavnost) 
ter razpise za sofinanciranje razvojnih 
projektov (neprofitna dejavnost). Podob-
no velja tudi za razpise, ki se financirajo 
iz sredstev proračuna EU. Zainteresirani 
prijavitelji se morajo registrirati v sple-
tno bazo izvajalcev PADOR, ki je skupaj 
z razlago postopkov (Practical Guide to 
Contract Precedures for EU External 
Actions (PRAG)), vzorci pogodb in dru-
go dokumentacijo dostopna na spletnih 
straneh Evropske komisije.

Za črpanje sredstev so zelo dragocene 
izkušnje, tudi tiste, pridobljene kot drža-
va prejemnica. 

Prijaviteljem se priporoča nenehno 
spremljanje najav in konkurentov (na 
podlagi razpisov in sklenjenih pogodb) 
in prijavljanje v konzorcijih, kjer se naj 
osredotočijo na zahtevnejše, speci-
fične dele projektov. Uspešna prijava 
vsekakor zahteva smotrno izbiro par-
tnerjev (npr. iz novih držav članic EU in 
držav prejemnic). Pri manjših projektih 
(približno 200.000 EUR) se priporoča 
od 4 do največ 6 partnerjev. Organiza-
cije, ki merilom (PRAG) ne zadostijo, 
so lahko vključene kot družabniki. Ve-
čina informacij o možnih povezovanjih 
je dostopna na spletnih straneh Evrop-
ske komisije (sklenjene pogodbe, po-
deljeni projekti).

Načeloma se pri prijavah odsvetuje upo-
raba svetovalnih podjetij. Pričakuje se 
prijava odgovorne organizacije, z dobro 
premišljeno in izvirno izdelano strategijo 
izvajanja. Predstavitev predloga pred iz-
birno komisijo v primeru neprofitnih ra-
zvojnih projektov ni predvidena. Odsve-
tuje se tudi prijava podobnih projektov 
na različne evropske razpise. V primeru, 
da prijavitelji za bolj ali manj enako vse-
bino prejmejo sredstva iz različnih virov, 
bodo najverjetneje podvrženi zunanji 

»Za črpanje sredstev 
so zelo dragocene 
izkušnje, tudi tiste, 
pridobljene kot država 
prejemnica.« 
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Mednarodno združenje za razvoj 
(v originalu International De-
velopment Asociation – IDA), 

je bilo kot del Svetovne banke ustano-
vljeno leta 1960 in nudi pomoč 79 najbolj 
revnim državam sveta, v obliki brezobre-
stnih in dolgoročnih posojil ali donacij. 
To ga razlikuje od drugega dela Svetov-
ne banke, to je Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj (IBRD), ki nudi pomoč 
v obliki posojil srednje razvitim državam 
sveta. Sredstva za financiranje donacij 
zagotavljajo razvite države v okviru 3-le-
tnih polnitev (do sedaj jih je bilo skupaj 
16), IDA pa je svetovno največji financer 
projektov za dolgoročno trajnostno rast 
revnih držav v razvoju. 

Slovenija se je z graduacijo leta 2004 ob-
vezala, da ne bo več najemala posojil pri 
IBRD, temveč bo v skladu z zmožnostmi 
sama pričela prispevati sredstva za drža-
ve v razvoju. S tem dejanjem smo se tudi 
v Svetovni banki pridružili najbolj razvi-
tim državam sveta in prevzeli sorazmer-
ni del bremena financiranja donacij (do 
sedaj okoli 0,03 % polnitve). V pogajanjih 
za 14. polnitev, ki so potekala leta 2005, 
je Slovenija najavila svoj prvi prispevek v 
višini 4,94 milijona EUR, v naslednji, 15. 
polnitvi pa, glede na povečanje skupne 
višine polnitve, 6,29 milijonov EUR (oko-
li 2 milijona EUR letno). 

V letu 2010 so med donatorji IDA in pred-
stavniki držav prejemnic potekala po-
gajanja za 3-letni program 16. polnitve 
IDA, ki so se zaključila decembra 2010 
v Bruslju, kjer je bilo dogovorjeno finan-
ciranje in program polnitve. Polnitev bo 
zopet rekordna, saj bodo donacije držav, 
prilivi iz prejšnjih polnitev, donacije za 
odpis dolga in prenos dobička Svetovne 
banke skupaj nanesli 38 milijard EUR. 
Slovenija je najavila prispevek v višini 7 
milijona EUR in bo izpolnila obveznosti 
do pobude Multilateralnega odpisa dol-

ga (MDRI), s katero donatorji plačujejo 
odpis dolga visoko zadolženih revnih 
držav do IDA. Slovenija bo v ta namen 
v naslednjih 10 letih prispevala še doda-
tnih 2,8 milijona EUR.

Pomemben del polnitve predstavljajo tu-
di povračila preteklih posojil IDA, zato so 
bile nekatere uspešne graduantke IDA: 
Kitajska, Albanija, Makedonija, Indone-
zija, Egipt, Gvineja in St. Kitts and Nevis, 
ki imajo skupaj 9 milijard dolgoročnih 
posojil, pozvane, da pospešijo vračilo le 
teh, kar bi omogočilo več sredstev za no-
va posojila oziroma povečanje polnitve. 
Kitajska je najavila pospešeno vračilo 3 
od skupaj 6 milijard EUR posojil, ki jih 
ima do IDA, prav tako bo večino dolga 
povrnil tudi Egipt (obe državi sodelujeta 
tudi kot donatorja v polnitvi).

Program 16. polnitve IDA bo osredo-
točen na izpolnitev Razvojnih ciljev ti-
sočletja, poleg tega bo v naslednjem 
triletnem obdobju naslavljal t. i. poseb-
ne teme: vzpostavitev proti – krizne-
ga okna, zmanjšanje neenakosti med 
spoloma, prilagoditev držav v razvoju 
podnebnim spremembam in posebna 
pomoč nestabilnim – post konfliktnim 
državam. Polnitev bo uvedla nove indi-
katorje za merjenje uspešnosti, ki bodo 
naravnani na rezultate, dogovorjeno je 
bilo bolj transparentno delovanje IDA in 
večje vključevanje predstavnikov civilne 
družbe iz držav članic. 

Pred najavo donacij držav, je predsedu-
joča 16. polnitvi IDA, upravljavska direk-
torica Svetovne banke, sicer pa nekdanja 
finančna ter zunanja ministrica Nigerije, 
Ngozi Okonjo-Iweala, predstavila od-
ločitvi dveh institucij Skupine Svetovne 
banke IBRD in IFC o višini transfera dela 
njunega dobička v 16. polnitev IDA. IBRD 
bo tako prispeval 2 milijardi USD dobič-
ka, IFC pa 1 milijardo USD. IBRD je tako 

povečal svoj prispevek glede na prejšnjo 
polnitev, IFC pa je v luči z neuspele do-
kapitalizacije prispeval nekaj manj (v 15. 
polnitvi sta obe instituciji prispevali po 
1,5 milijarde USD). 

Na splošno je večina držav pri najavi 
donacij podprla s strani IDA predlagani 
finančni scenarij (povečanje polnitve za 
okoli 20 %), ob pogoju ohranitve dele-
ža iz prejšnje polnitve (torej, če se bo za 
povečanje odločila večina držav), saj so 
tako lažje upravičile povečanje svojega 
prispevka, kljub fiskalnim težavam, ki jih 
imajo doma. Največji donator IDA osta-
jata ZDA s 3,14 milijardami EUR in Veli-
ka Britanija s 3,12 milijardami EUR, nato 
sledita Nemčija z 1,67 milijardami EUR in 
Francija z 1,3 milijardo EUR. Per capita 
izstopajo skandinavske države, posebej 
Norveška in Švedska ter Luksemburg 
in Švica. Države BRIC se, kljub znatnem 
povečanju njihovih glasovalnih pravic pri 
odločanju v mednarodnih finančnih insti-
tucijah, niso odzvale pozivom, predvsem 
držav EU, po povečanju svojih prispev-
kov v IDA. Izjema je deloma Kitajska, ki 
je najavila povečanje prispevka iz okoli 30 
milijona EUR v prejšnji polnitvi, ko je so-
delovala prvič, na 124 milijona EUR in na-
javo hitrejšega odplačila posojil do IDA. 

Kot nov donator se je najavil Kazahstan, 
sicer pa so, med novimi donatorji iz sku-
pine EU 12, največjo donacijo najavile 
Madžarska in Češka (po 13 milijona EUR), 
nato pa sledita Poljska in Slovenija (okoli 
8 mio EUR). Slovenija je, ob dobri oceni 
globalnega pomena Svetovne banke za 
pomoč najbolj revnim držav sveta, kljub 
povečanju polnitve, ohranila svoj delež 
na 0,03 %, s čemer je utrdila svoj primat 
med „novimi“ donatorji po deležu na 
prebivalca. To je bilo na pogajanjih opa-
ženo s strani držav članic in vodstva Sve-
tovne banke, kar je pomembno za naše 
prihodnje sodelovanje s to institucijo. 

Zaključek pogajanj 
16. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj 

mag. Robert Rampre, Ministrstvo za finance
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Ko govorimo o mednarodnih or-
ganizacijah, katerih poslanstvo 
je zagotoviti varnost človeku – to 

pomeni, zagotoviti okoliščinam primer-
no, a vendarle človeka vredno življenje 
– lahko ugotovimo, da bi jih, glede na 
njihovo prepoznavnost v javnosti, mogli 
razdeliti na dve skupini. V prvo skupino 
spadajo varnostno-obrambne ter eko-
nomsko-finančne mednarodne organi-
zacije. O mirovnih silah, pa naj bodo to 
operacije v okviru OZN ali zveze NATO, 
slišimo in beremo veliko. Prav tako sli-
šimo in beremo veliko o globalnem fi-
nančnem in trgovinskem sistemu in o 
dejavnostih Mednarodnega denarnega 
sklada, Svetovne banke, Svetovne tr-
govinske organizacije. V drugo skupino 
spadajo organizacije s področja (trajno-
stnega) razvoja, okolja ter varstva različ-
nih pravic depriviligiranih. V to skupino, o 
kateri redkeje beremo ali slišimo, spada-
jo nekoč ozko specializirane agencije, ki 
pa so danes del kompleksnejšnih politik. 

Tako npr. Program Združenih narodov 
za okolje ni sam po sebi sinonim za med-
narodno politiko varstva okolja. V to po-
litiko so vključene še druge organizacije, 
kot npr. Svetovna meteorološka organi-
zacija, Mednarodna pomorska organiza-
cija; te politike si ni mogoče zamisliti niti 
brez udeležbe Mednarodne agencije za 
jedrsko energijo. Enako bi lahko ugota-
vljali pri drugih politikah, kot so razvojna 
politika, vprašanja beguncev, prehran-
ska varnost in podobno. Toda, ne glede 
na njihovo prepoznavnost, je treba pou-
dariti – vse te organizacije so ključne za 
zagotavljanje človekove varnosti, kot je 
definirana zgoraj.

Vendar pa določeni ljudje, ki jim ni mar 
globalnih vrednot, ki živijo življenje brez 
jasne perspektive ali pa življenje, ume-
ščeno v črno-belo predstavo o svetu, 
mednarodnih organizacij ne razumejo 
tako. Za tiste nezadovoljne, ki imajo 
moč, tako kot npr. tisti v Iraku in Afga-

nistanu, so mednarodne organizacije, 
kot je OZN, politični nasprotnik, proti 
kateremu se je legitimno boriti. Zanje so 
simbol okupacije, zahodnega vpliva, so 
tujek. Vest o 22. mrtvih v bombnem na-
padu na postojanko Združenih narodov 
v Iraku, 19. avgusta 2003, med žrtvami je 
bil tudi posebni predstavnik Generalne-
ga sekretarja Združenih narodov v Iraku, 
Sergio Vieira de Mello, je bila tragična. 
Enako velja za žalostne dogodke 2. apri-
la 2011, ko so protesti lokalnega prebi-
valstva v Mazar-i-Sharifu dosegli vrhu-
nec z napadom na postojanko Združenih 
narodov. Poročila govorijo o 20. mrtvih, 
dva predstavnika Združenih narodov pa 
naj bi domačini obglavili. Toda napak bi 
bilo, če bi na takšne akcije gledali zgolj 
kot napade ekstremistov.Problem je 
kompleksnejši; načini gledanja na vlogo 
mednarodnih organizacij pa neuniver-
zalni. Treba je sprejeti, da po svetu ni 
malo takih, ki v mednarodnih organiza-
cijah ne vidijo simbola napredka, znakov 

STrOKOVNI ČLANEK

Mednarodne organizacije in 
zagotavljanje človekove varnosti

prof. dr. Zlatko Šabič
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drugačne, bolje organizirane mednaro-
dne skupnosti. Razumejo jih zgolj kot 
orodje v rokah (najmočnejših) držav. 

To velja tudi za tiste mednarodne or-
ganizacije, ki so deležne obtožb, da so 
vse prepogosto v službi kapitala. Za 
mednarodne finančne organizacije, kot 
sta Svetovna banka in Mednarodni de-
narni sklad, je to celo logično, saj gre za 
'delniške družbe'. Toda tej 'logiki' se je 
uprla globalna civilna družba. Gibanje 
„50 let je dovolj“(50 years is enough), 
je poudarjalo za tisti čas (torej v sredi 
devetdesetih let prejšnjega stoletja) še 
vedno revolucionarno, danes pa splošno 
sprejeto dejstvo. Obstajajo meje rasti; 
obstaja meja, do katere okolje še lahko 
vzdrži industrializacijo; obstaja meja, 
kjer še lahko govorimo o človekovemu 
dostojanstvu. Za to gibanje je bila pose-
bej problematična domnevna odgovor-
nost mednarodnih finančnih organizacij 
za naraščajočo revščino v svetu. V tem 
kontekstu so bili še posebej izpostavlje-
ni t. i. Strukturni prilagoditveni progra-
mi Mednarodnega denarnega sklada, ki 
so, v zameno za premostitvene kredite, 
terjali obsežne ukrepe od prejemnic, 
kot npr. devalvacija nacionalne valute, 
radikalno zmanjšanje javnega sektorja, 
omejitve javnih storitev, privatizacija, li-
beralizacija trgovine in odprava trgovin-
skih ovir. Če so države prejemnice boga-
tejše, potem se tak režim lahko izide. Če 
so države prezadolžene in hkrati revne, 
je možnost, da si s takšnimi programi 
opomorejo, bistveno manjša. Na to so 
opozarjali v tem civilnem gibanju. Po 
mnenju predstavnikov gibanja so ti pro-
grami postali pot k neokolonialni dobi. 
Politologinja in aktivistka Susan George 
cinično pritrdi; dolgovi držav v razvoju 
so učinkovito sredstvo za pridobivanje 
cenene delovne sile, celo za pridobi-
vanje dragocenih rud – vse seveda pod 
krinko sloganov stabilizacije, odprte 
trgovine, tujih investicij. Dodaten pro-
blem – ki je ostal akuten do danes – je 
podreprezentiranost držav prejemnic 
kreditov iz Mednarodnega denarnega 
sklada ali Svetovne banke v odločeval-
skih strukturah teh mednarodnih orga-
nizacij. Že res, da je težko pričakovati, 
da bodo države prejemnice imele odlo-
čilno vlogo pri razporejanju sredstev in 
pogojih za njihovo pridobivanje; toda z 

večjo prisotnostjo v procesih odločanja, 
z večjo možnostjo predstaviti specifič-
nosti njihovih problemov, bi te države 
lahko pomembno prispevale k optimi-
zaciji kreditnih režimov.

A problem ni samo v mednarodnih or-
ganizacijah. Dejstvo je, da države oz. 
njihove politične in ekonomske elite, ki 
potrebujejo finančno pomoč, niso zane-
sljivi sogovorniki. Največje krize, tiste, ki 
terjajo človeške žrtve, kjer se ljudje soo-
čajo z lakoto, revščino, se dogajajo v dr-
žavah z diktaturo, ki pogosto traja dese-
tletja. Sestavni del diktatur so korupcija 
in skrb za posameznika, ne za skupno 
dobro. Z diktaturo se ne rešuje perečih 
etničnih konfliktov, ne rešuje se gromo-
zanskih razlik pri razporeditvi bogastva 
držav, različni pogledi na reševanje kriz 
so nezaželeni. Posledica takšnih ravnanj 
z državami so iztrošena gospodarstva, 
nakupi orožja in akumulacija nagra-
bljenega denarja v zahodnih bankah. V 
takšnih primerih imajo mednarodne or-
ganizacije izjemno težko delo, ko gre za 
(ponovno) izgradnjo političnih sistemov 
(npr. v Somaliji, Demokratični Republi-
ki Kongo), k reševanju krize pristopijo 
prepozno (Ruanda) ali pa se reševanja 
krize sploh ne morejo lotiti (Severna 
Koreja). Ne kaže kriviti mednarodnih 
organizacij, če pri reševanju tovrstnih 
kriz niso vedno uspešne. V tem konte-
kstu ima Kofi Annan, nekdanji generalni 
sekretar OZN, celo prav, ko reče, da so 
mednarodne organizacije tako močne, 
kot so njihove države članice. Le da v 
tem primeru ni problem članstvo oz. 
procesi odločanja v mednarodnih orga-
nizacijah. Problem so zunanjepolitične 
preference držav, ko gre za bilateralno 
in multilateralno sodelovanje. V teh pre-
ferencah so prioritete jasne: politična 
stabilnost in gospodarsko sodelovanje. 
Mnogi diktatorji so prav zato brez težav 
preživeli konec hladne vojne in domnev-
ni začetek demokratizacije mednarodne 
skupnosti. 

In kako o mednarodnih organizacijah 
razmišljamo v Sloveniji? Premalo, odloč-
no premalo. Vzemimo primer. Koliko nas 
ve, da je bil proračun mesta Ljubljana za 
leto 2010 nekaj več kot 350 milijonov 
evrov? In koliko nas ve, da je v letu 2010 
proračun Mednarodne organizacije de-

la, globalne organizacije, specializirane 
agencije Združenih narodov, v katero je 
vključeno 183 držav in ki naslavlja števil-
ne probleme, relevantne tudi za Sloveni-
jo, kot so temeljne pravice delavcev, dis-
kriminacija, prisilno delo, zaposlovanje 
mladih in otroško delo, znašal le nekaj 
več kot 460 milijonov evrov? Sredstva, 
predvidena za delovanje Mednarodne 
organizacije za prehrano in kmetijstvo, 
so v letu 2010 znašala okoli milijarde 
dolarjev. Glede na število Zemljanov, ki 
trpijo zaradi pomanjkanja hrane, to po-
meni dolar na vsakega.

Za Slovenijo je aktivnost v mednarodnih 
organizacijah ključna, če želi mednaro-
dno prepoznavnost. Lahko smo prepo-
znavni. Denimo s tem, da v svoji politiki 
do mednarodnih organizacij vztrajamo 
na absolutni prioriteti razvojnim in okolj-
skim temam. Nestalno članstvo v Varno-
stnem svetu je za Slovenijo pomemben 
projekt. A če se glasovanje o kandidaturi 
v jeseni 2011 ne izide skladno s pričako-
vanju slovenske vlade, to ne pomeni, da 
bi lahko bila vloga Slovenije pri zagota-
vljanju mednarodnega miru in varnosti 
kaj manjša. S popolnim osredotoče-
njem na razvojne in okoljske projekte, 
bi Slovenija prav tako močno prispevala 
h krepitvi človekove varnosti kot teme-
lja stabilnosti mednarodne skupnosti, s 
tem pa tudi lastne prepoznavnosti in de-
leža v naslavljanju najhujših problemov 
tega sveta. Ne smemo namreč pozabiti: 
razvojni in okoljski problemi vedno bolj 
postajajo nevarni mednarodni skupno-
sti; postajajo politično-varnostna vpra-
šanja prvega ranga. 

Toda za uspešno udejstvovanje na teh 
področjih ni dovolj le politična volja. Po-
trebno je znanje, če želimo uveljavljati 
edino moč, ki jo lahko premoremo: moč 
argumentov. V Sloveniji z investicijo v 
znanje in raziskave, utemeljeno na 'po-
roki' med družboslovnimi in naravoslov-
nimi vedami, ki bi nam pomagala k sa-
mozavestnemu nastopu in zagovarjanju 
naših pogledov v mednarodnih organi-
zacijah in ki bi pomenila naš konkreten 
prispevek k razvoju mednarodne politike 
varstva okolja in (trajnostnega) razvoja, 
morda že zamujamo. 
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KDAJ? KJE? KAJ?

15.–29. april 
2011

Kulturni dom 
Zagorje

pOTUJOČA FOTO rAZSTAVA „MASAJI – SOžITJE MED TrADIcIJO IN SODObNOSTJO“
Na razstavo vabi Društvo humanosti Lesoit, in sicer v okviru mednarodnega projekta „Maasai Adventure 
School“, ki je nastal v povezavi z idejo „Drugačen svet je mogoč“ in vključuje vsestransko pomoč masajski 
vasici Lesoit v Tanzaniji. Avtorja razstave in koordinatorja projekta sta Filipina Gale-Šparemblek in Edward 
Kened Losiko – Masaj.

maj 2011 Jesenice, Ko-
per, Maribor

„pO SLOVENIJI – SKUpAJ DO TrAJNOSTNIh SprEMEMb“
Namen razprav, ki jih v sodelovanju z lokalnimi NVO organizira SLOGA, bo spodbujati prostovoljstvo in 
medkulturni dialog ter na primeru Kosova in Afganistana spregovoriti tudi o razvojnih in humanitarnih izzi-
vih. Razprave so del projekta »Razvojna vprašanja in kako naprej«, ki je sofinanciran s strani Veleposlaništva 
ZDA v Ljubljani, MZZ RS ter ESS. Podrobnejše informacije najdete na Slogini spletni strani.

maj 2011 Kranj 
(okrogla miza), 

Slovenija 
(okrogla miza, flash 
mob)

MObILIZAcIJA ZA JAVNI pOTNIŠKI prOMET (Jpp) – OKrOGLE MIZE IN „FLASh MOb“
Skozi lokalne okrogle mize in spremljajoče dogajanje (razstava„Ples za zadnji vlak“) želi društvo Focus po-
zornost širše javnosti usmeriti na nekonkurenčnost JPP, jim ponuditi prostor za posredovanje svojih mnenj 
in predlogov ter vzpostaviti platformo za komunikacijo med deležniškimi skupinami, ki imajo interes za 
promocijo JPP. Prikazali pa bodo tudi, da je raba JPP lahko zabavna. 

18. maj 2011 Slovenija prOSTOVOLJSKA AKcIJA: OGLAŠEVANJE cO2

18. maja 2011 bo v veljavo stopila Uredba o informacijah o varčni rabi goriva in emisijah CO2, ki bo določala, 
da bodo morali prodajalci avtomobilov in oglaševalci na tiskanih in elektronskih oglasih za osebna vozila v 
primerni velikosti pisave obveščati, kakšna je poraba oglaševanega vozila. Na ta dan bo društvo Focus izve-
dlo akcijo s prostovoljci, ki bodo opozarjali na obcestne plakate, ki niso v skladu z novo direktivo. 

19.–25. maj 
2011

Ljubljana TEDEN AFrIKE 
SLOGA v sodelovanju z Društvom Afriški center in drugimi NVO ob svetovnem Dnevu afriške enotnosti 
pripravlja že drugi Teden Afrike. Namenjen je praznovanju afriške raznolikosti in združevanju Afričanov v 
Sloveniji, letos pa bodo v ospredju podobe Afrike v okviru globalnega učenja. Zvrstili se bodo številni dogod-
ki (okrogle mize, delavnice, afro-gledališče, nogometni turnir za mir in enotnost, itd.), predstavljen pa bo že 
drugi Glas Afrike, glasilo, ki ga je vse do osemdesetih let izdajala Zveza afriških študentov.

23. maj 2011 Center Evropa, 
Ljubljana 

KONFErENcA „VLOGA MEDIJEV prI pOVEZOVANJU rAZVOJNIh IN OKOLJSKIh IZZIVOV“
Konferenco organizirata društvo Focus in SLOGA, eden izmed gostov pa bo tudi Richard Harrabin (okoljski 
analitik, BBC). Konferenca je namenjena predstavnikom medijev, novinarjem in komunikatorjem, ki jih zani-
majo podnebne spremembe in razvojnimi izzivi, vpliv podnebnih sprememb na razvojno sodelovanje in učin-
kovitost uradne razvojne pomoči, pa tudi ostali zainteresirani javnosti.

25. maj 2011, 
med 13. in 18. 
uro.

Ljubljana 
(v okolici Brega 
in Čevljarskega 
mosta)

ŠOLA pOD SONcEM
V centru Ljubljane bo v organizaciji Društva Humanitas potekala poulična akcija, katere namen je preko 
različnih aktivnosti (razstave, igre) mimoidočim predstaviti ključne ideje medkulturne komunikacije, global-
nega učenja, opozarjati na podnebne spremembe in spodbujati trajnostni način življenja (in razmišljanja).

27. maj 2011 Slovenj 
Gradec

OTVOrITEV rAZSTAVE „AFGANISTAN: (NE)ObIČAJNA žIVLJENJA“
Razstava je del projekta „Perspektive Afganistana“, ki ga financira ameriška ambasada, izvaja pa SLOGA v 
sodelovanju s fotografinjo Manco Juvan. Fotografije bodo na ogled do 19. junija 2011. 

30. in 31. 
maj 2011

Konferenčna 
dvorana Me-
stnega muzeja, 
Ljubljana

KONFErENcA „IMprOVING rELIEF wOrK OF NGOS IN cENTrAL EUrOpE: FrOM 
cONSTrAINTS TO OppOrTUNITIES“
Ustanova „SKUPAJ“ in SLOGA organizirata zaključno dvodnevno konferenco DG ECHO projekta „Krepitev 
zmogljivosti nevladnih organizacij v ECHO nezadostno zastopanih državah“. Domači in tuji gostje, stro-
kovnjaki na področju humanitarnih zadev, se bodo skozi razprave osredotočili na vlogo in doprinos NVO iz 
srednjeevropske regije ter na možnosti regionalnega sodelovanja. 

1. junij 2011
 (Maribor) in 16. 
junij 2011 (Nova 
Gorica)

Maribor (Kultur-
no izobraževalno 
društvo Kibla) in 

Nova Gorica 
(Galerija Tir, 
Kulturni center 
Mostovna)

OTVOrITEV FOTOGrAFSKE rAZSTAVE „GLObALNI SVET: SKOZI ObJEKTIV ČLOVE-
KOVIh prAVIc“ V MArIbOrU IN NOVI GOrIcI
Ekvilib inštitut, v sodelovanju z zavodom za promocijo fotografije SPP, vabi na dve otvoritvi razstave izbra-
nih fotografij mednarodnega fotografskega natečaja: „GLOBALNI SVET: skozi objektiv človekovih pravic“, 
s katerim želijo spodbuditi odgovorno uporabo fotografije kot orodja za zaščito in promocijo človekovih 
pravic ter za izražanje kritičnega pogleda na globalna družbena dogajanja.

3. junij 2011 KUD France 
Prešeren, 
Ljubljana 

KONcErT ISKrIVA pOZITIVA
Dogodek organizirata Društvo Humanitas in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, saj že-
lita preko glasbe mladim približati pomen trajnostnega razvoja ter jim sporočiti, da je svet le en in da ga 
lahko skupaj izboljšamo, vendar pa je potrebno ukrepati tukaj in zdaj. Nastopili bodo Billysi, Kill Kenny, 
Los Ventilos, EkoArt, dogodek pa bosta vodila Katarina Čas in Tristan Zverina.

Vabljeni na dogodke, ki se bodo v Sloveniji odvijali med aprilom in junijem 2011

NApOVEDNIK DOGODKOV
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26.–29. april in 
2.–5. maj 2011

Washington, 
ZDA (april) 
Vicenza, Italija 
(maj)

KONFErENcA NA VISOKI rAVNI NA TEMO hIV/AIDS-A
Global Women's Health Organization (GWHO) aprila/maja organizira globalno srečanje na visoki ravni z na-
slovom „Global Summit On HIV/AIDS & Female Trafficking“, v okviru katerega bodo organizirane številne 
delavnice, na katerih bodo udeleženci lahko izmenjavali ideje in dobre prakse na omenjenem področju. 

27.–29. april 
2011

Rio de Janeiro, 
Brazilija 

SVETOVNI GOSpODArSKI FOrUM ZA LATINSKO AMErIKO
Letošnji Forum bo potekal v Braziliji, ki beleži najvidnejši napredek v regiji, tako na gospodarskem kot na 
družbenem področju. Dogodek bo združil prek 500 ključnih regionalnih in globalnih vodilnih oseb iz različ-
nih področij, ki bodo razpravljali o načinih za doseganje naslednjih ciljev: krepitev demokratične vladavine, 
povečanje inovacij in produktivnosti za enakomerno rast.

4.–6. maj 2011 Cape Town, 
Južnoafriška 
republika

SVETOVNI GOSpODArSKI FOrUM ZA AFrIKO
Naslov letošnjega foruma bo „Od vizije do dejanj. Naslednje poglavje za Afriko“, programsko pa bo osredo-
točen na naslednje tri tematske sklope: oblikovanje vloge Afrike v novi realnosti, podpiranje novih afriških 
prvakov razvoja in vzpostavitev partnerstev za vključujočo rast. 

9.–13. maj 2011 Istanbul, 
Turčija

ČETrTA KONFErENcA ZN O NAJMANJ rAZVITIh DržAVAh 
Na konferenci bodo ocenili napredek v najmanj razvitih državah (Least Developed Countries – LDCs), vključ-
no s problemi in ovirami, s katerimi se soočajo, oblikovali pa se bodo tudi predlogi za preseganje le-teh. 
Ključni cilji konference so: ocena izvajanja Bruseljskega programa, izmenjava izkušenj in dobrih praks, iden-
tifikacija novih izzivov, zagotavljanje posebnih potreb LDCs, dodatna mednarodna podpora. 

10.–13. maj 
2011

London, Velika 
Britanija

KONFErENcA ZN NA TEMO rAZVOJNIh cILJEV TISOČLETJA 
Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon je na konferenco, na kateri bodo ocenili napredek pri doseganju Ra-
zvojnih ciljev tisočletja (Millennium Development Goals – MDGs), povabil ekonomiste, pedagoge, upravne 
uslužbence, raziskovalce, NVO, verske voditelje, posameznike iz javnega in zasebnega sektorja idr., da bi 
skupaj oblikovali načrt za bolj učinkovito doseganje MDGs.

16.–18. maj 
2011

Madžarska SpODbUJANJE INTEGrAcIJE MIGrANTOV
V okviru madžarskega predsedstva Svetu EU bo potekala konferenca, ki bo osredotočena na vlogo medijev 
pri integraciji, in sicer v okviru prikazovanja kulturne raznolikosti evropskih družb, in na različne vidike med-
kulturnega dialoga. 

24. maj 2011 Bruselj, 
Belgija

SrEČANJE MINISTrOV EU ZA rAZVOJNO SODELOVANJE
V okviru rednega mesečnega zasedanja Sveta za zunanje zadeve EU (23. maj), se bodo dan kasneje zbrali še 
ministri za razvojno sodelovanje iz držav članic EU in razpravljali o aktualnih izzivih EU na področju MRS. 

26. maj 2011 Bruselj, 
Belgija

SIMpOZIJ „MIGrAcIJE IN INTEGrAcIJA V EVrOpI“
Migranti v EU predstavljajo že skoraj 4 % celotne populacije, zato je potrebno oblikovati učinkovit okvir za 
integracijo migrantov. Glavni govorki na simpoziju z naslovom „Migracije in integracija v Evropi: Skupnemu 
okvirju za integracijo nedržavljanov EU naproti“ bosta Eva Schultz (Generalni direktorat EK za notranje za-
deve) in Anna Platonova (Mednarodna organizacija za migracije).

30. maj–1. junij 
2011

Pariz, Francija KONFErENcA AbcDE 2011
Konferenco organizirajo OECD, francoski ministrstvi za zunanje in evropske zadeve ter za gospodarstvo, 
finance in industrijo in Svetovna banka. Naslovna tema letošnje konference je „Širjenje priložnosti za 
razvoj“, v razpravah pa se bodo osredotočili predvsem na merjenje neenakosti v priložnostih, ustvarjanje 
delovnih mest, regulacijo dela, strukturno transformacijo, človeški kapital, usposabljanja, mlade, social-
no varstvo in enakost spolov. 

5. junij 2011 po svetu SVETOVNI DAN OKOLJA
Za Svetovni dan okolja je GS ZN 5. junij razglasila leta 1972, v okviru tega dne pa ZN spodbujajo ozave-
ščenost o okolju in skušajo pritegniti večjo pozornost politikov in njihov angažma na omenjeno področje. 
Namen je spodbuditi ljudi, da si bodo aktivno prizadevali za pravičen in trajnostni razvoj ter vplivati na 
spremembo odnosa vseh javnosti do okoljskih izzivov. Tema bo „Gozdovi: narava, vam na uslugo“.

6.–9. junij 2011 Montreal, 
Kanada

MEDNArODNI GOSpODArSKI FOrUM ZA SEVErNO, SrEDNJO IN JUžNO AMErIKO
Letos junija bo potekalo že 17. letno zasedanje Foruma, ki bo nosilo naslov „Spreminjajoč gospodarski 
red: nove realnosti, novi modeli“, udeležil pa se ga bo tudi generalni sekretar OECD Angel Gurria.

23.–26. junij 
2011

Tunis, Tunizija SrEČANJE „IZMENJAVA ALF“
V organizaciji Fundacije Anna Lindh (ALF) se bo odvilo srečanje predstavnikov civilne družbe, ki si priza-
devajo za demokracijo in svoboščine z vidika medkulturnih vrednot. Srečanje bo ponudilo možnosti za 
izmenjavo dobrih praks in projektnih idej ter za vzpostavitev partnerstev. Potekale bodo tudi razprave na 
temo ključnih izzivov, s katerimi se družbe evro-sredozemske regije v tem obdobju soočajo.

Vabljeni na dogodke, ki se bodo po svetu odvijali med aprilom in junijem 2011


