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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, 

v naslednjih dneh, točneje med 20.–22. junijem 2012 bo v Riu de Janeiru (Brazilija) po-
tekalo zasedanje svetovne politične elite na temo trajnostnega razvoja in upravljanja 
našega skupnega planeta Zemlje. Slovensko delegacijo bo vodil predsednik vlade, Ja-
nez Janša. Z veseljem ugotavljam, da Ministrstvo za zunanje zadeve nadaljuje s pozi-
tivno prakso vključevanja tudi predstavnikov nevladnih organizacij v vladno delegacijo. 
Zaradi finančne krize si bo moral predstavnik NVO, ki bo del vladne delegacije žal sam 
pokriti potne stroške, vendar pa bo imel dostop do večine uradnih dogodkov in tako 
kot mnogi predstavniki NVO iz drugih držav, možnost vpliva na stališča odločevalcev. 
Sloga je v sodelovanju s slovenskimi nevladnimi razvojnimi organizacijami uskladila 
stališča NVO v zvezi s problemi, ki bodo obravnavani na konferenci, ter jih posredovala 
Ministrstvu za zunanje zadeve. V slednjih smo predvsem opozorili na evropocentrič-
ni pogled na zeleno gospodarstvo, ki se v preveliki meri osredotoča zgolj na okoljski 
aspekt trajnostnega razvoja in vlogo zasebnega sektorja pri nadaljnji komercializaciji 
naravnih virov. Žal pa se premalo pozornosti namenja problemom prekomerne pro-
dukcije in prekomerne potrošnje ter na drugi strani pravim vzrokom absolutne revšči-
ne. V naprej nakazani zaključki konference sicer spodbujajo učinkovito rabo energije, 
vendar pa se ob tem postavlja vprašanje ali bo slednja res vodila v manjšo porabo na-
ravnih virov. Prav na enormnem izkoriščanju namreč temelji trenutni model svetovne 
potrošnje. Po oceni nevladnih razvojnih organizacij bi morala letošnja konferenca v Riu 
nakazati ambicije po bistveno bolj drastičnih spremembah – po tako imenovani spre-
membi aktualne paradigme. 
Slovenija je na podlagi indeksa osnovnih človekovih potreb, ki ga v 167 državah meri 
nevladna organizacija Social Watch, uvrščena zelo visoko. Naj navedem samo nekaj 
podatkov:

• kumulativa svetovnega izvoza se je v zadnjih 20 letih povečala za pet krat; iz 
781mrd $ v letu 1990 na 3,7 milijard $ v letu 2010. 

• povprečni svetovni dohodek na prebivalca se je v zadnjih 20 letih zgolj podvojil; od 
4.079 $ v letu 1990 na 9.116 $ leta 2010.

• indeks osnovnih človekovih potreb pa se je v zadnjih 20 letih povečal za samo 10%.
Slednje nam dokazuje, da se družbene razlike v zadnjih desetletjih neizmerno hitro 
povečujejo. Na eni strani imamo zelo premožne in vedno bolj ekološko ozaveščene 
ljudi, ki si izjemen luksuz z nizkim ogljičnim odtisom lahko privoščijo, na drugi strani pa 
stotine milijonov ljudi, ki si zaradi visokih ekoloških standardov in posledičnih omejitev 
ne uspejo zagotoviti niti enega dnevnega obroka.
V Sloveniji bi bili prenekaterim državam v razvoju lahko zgled tako na področju izvaja-
nja trajnostnega upravljanja z gozdovi, vodami, itd, kot tudi z trajnostnim razvojem v 
širšem družbenem smislu, na področju socialnih pravic marginaliziranih skupin.
Žal pa je moralo Ministrstvo za zunanje zadeve v letošnjem letu drastično – za več kot 
40 % zmanjšati bilateralno uradno razvojno pomoč. Zaradi tega je ogroženih kar nekaj 
zelo uspešnih projektov nevladnih organizacij, tako na področju Z Balkana, kot tudi na 
področju Afrike.
Še vedno smo prepričani, da lahko s skupnimi močmi slovensko mednarodno razvojno 
pomoč še izboljšamo, vendar zgolj z zadostnim številom uspešnih primerov konkretnih 
projektov in z zadostno javno podporo.

Marjan Huč,
koordinator platforme Sloga
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

NA ObISKU v SLOvENIJI PROSTOvOLJEc IZ AFgANISTANA
V okviru projekta Konzorcij NVO za Afganistan, ki ga izvajajo tri slovenske NVO (SLO-
GA, Zavod Krog in Društvo Povod) v sodelovanju z nemško NVO Help, financira pa 
MZZ, se na obisku v Sloveniji mudi Zabiwollah Monib iz Afganistana. Namen projekta 
je podpora na področju socialne in ekonomske integracije afganistanskih povratnikov 
iz Irana, in sicer predvsem preko poklicnega izobraževanja in usposabljanja v provinci 
Herat. G. Monib se je že srečal s predstavniki slovenskih NVO, MZZ, Ministrstva za 
obrambo, izobraževalnih institucij in mediji. Trenutno opravlja prakso na Evro-sredo-
zemski univerzi (EMUNI univerza), izkušnje pa si bo nabiral tudi pri NVO na Ptuju. Vtise 
g. Moniba o obisku v Sloveniji si lahko preberete na njegovem blogu na Sloginem sple-
tnem portalu o Afganistanu.

»TRAJNOSTNI RAZvOJ JE vEč KOT OKOLJE: RIO+20 IN NJEgOvE 
POSLEDIcE ZA DRŽAvE v RAZvOJU« 
SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je v sodelovanju 
s partnerji 23. maja v luči bližajoče se konference Združenih narodov (ZN) o traj-
nostnem razvoju (Rio+20) organizirala posvet »Trajnostni razvoj je več kot okolje: 
Rio+20 in njegove posledice za države v razvoju«, namenjen večji prepoznavnosti 
procesa priprav na Rio+20 in njenega pomena za države v razvoju (DVR). Slovenske/
mednarodne priprave na Rio+20 (z vladnega/nevladnega vidika) so predstavili na-
slednji gostje: Janos Tisovszky (direktor Informacijske službe ZN na Dunaju), mag. 
Ksenija Škrilec (vodja Sektorja za globalne izzive, Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
(MZZ)), Hélène Debbari (predstavnica Eurostep), Živa Gobbo (predsednica Društva 
Focus) in Eyachew Tefera (direktor Inštituta za afriške študije). G. Tisovszky je pred-
stavil osnovni namen in ključna pričakovanja ZN glede Rio+20, ga. Škrilec pa se je 
osredotočila na slovenske priprave na Rio+20 in predstavila stališča RS. V nadaljeva-
nju je ga. Debbari priprave na Rio+20 pokomentirala še z vidika evropskih razvojnih 
nevladnih organizacij (NVO), ga. Gobbo pa je k temu dodala še stališče slovenskih 
okoljskih NVO. Panelno razpravo je zaključil g. Tefera, ki se je v nagovoru osredo-
točil na problematiko trajnostnega razvoja v DVR. Po posvetu je SLOGA z ostalimi 
zainteresiranimi NVO oblikovala skupna izhodišča za stališče do Rio+20 in jih posre-
dovala MZZ. Poročilo z dogodka in omenjena izhodišča si lahko preberete na Slogini 
spletni strani. 

OKROgLA mIZA O PRIhODNOSTI SLOvENSKEgA mEDNARODNEgA 
RAZvOJNEgA SODELOvANJA 
SLOGA je v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom 10. maja organizirala Okroglo mizo o 
prihodnosti slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS), v okviru ka-
tere so svoje mnenje o Posebnem poročilu OECD/DAC o sistemu MRS RS (OECD/
DAC Special review of Slovenia), o prihodnosti slovenskega MRS ter o vlogi NVO na 
tem področju podali Mitja Štrukelj (generalni direktor za MRS in humanitarno po-
moč, MZZ), dr. Maja Bučar (profesorica, Fakulteta za družbene vede Univerze v Lju-
bljani), Eva Marn (predsednica Sveta Sloge, direktorica IRD Slovenija) in Gašper Jež 
(direktor Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj). Okrogli mizi je sledila evalva-
cija Javnega razpisa MZZ za financiranje projektov NVO s področja MRS v letu 2012, 
ki je vključevala tudi splošno razpravo o razpisih MZZ. Evalvacijo/razpravo, katere 
osrednja gostja je bila Irena Gril (Direktorat za MRS in humanitarno pomoč, MZZ), 
je povezoval koordinator Sloge Marjan Huč, v debati pa so sodelovali tudi vsi ude-
leženci – predstavniki različnih slovenskih NVO. Slednji so predstavili vrsto pripomb 
glede preteklih razpisov MZZ ter podali številne predloge za izboljšave pri naslednjih 
razpisih. Vsi prisotni so se strinjali, da bodo s to razpravo nadaljevali na posebnem 
srečanju, ki ga bo v kratkem organiziralo MZZ. Podrobno poročilo z dogodka si lahko 
preberete na Slogini spletni strani.
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POSvET O UPOšTEvANJU NAčELA PREhRANSKE vARNOSTI 
v RAZvOJNEm SODELOvANJU IN FINANcIRANJU PROJEKTOv 
EKOLOšKEgA KmETIJSTvA 
20. aprila se je na Slogi odvil posvet s predstavniki političnih odločevalcev in NVO, ki 
delujejo na področju prehranske varnosti in ekološkega kmetijstva. V središču posve-
ta je bila vključitev vsebinskega kriterija prehranske varnosti v načrtovanje razvojnih 
aktivnosti na nacionalni ravni in s tem povezana prihodnost financiranja projektov 
pridelave hrane. Izvedena je bila še krajša delavnica o dobrih praksah ekološkega 
kmetijstva v DVR, ki jo je vodila predstavnica Kooperative Amarant, skupaj s pred-
stavniki NVO in predstavnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje pa so bile oblikovane 
tudi okvirne smernice izvajanja projektov na področju prehranske varnosti. 

JAvNA PREDSTAvITEv POSEbNEgA POROčILA OEcD/DAc O SISTEmU 
mEDNARODNEgA RAZvOJNEgA SODELOvANJA REPUbLIKE SLOvENIJE 
18. aprila je MZZ, skupaj z Odborom OECD za razvojno pomoč (DAC) in Slogo, or-
ganiziralo javno predstavitev Posebnega poročila OECD/DAC o sistemu MRS RS 
(OECD/DAC Special review of Slovenia). Na predstavitvi so sodelovali predstavniki Se-
kretariata OECD, Švice, Nove Zelandije, MZZ, akademske sfere, NVO in izvajalskih 
ustanov. Poročilo ugotavlja, da je Slovenija od leta 2004, ko je tudi uradno postala 
donatorica, dosegla pomemben napredek na tem področju. Delež ODA se je dolgo-
ročno gledano povečeval, izvajanje projektov in programov razvojnega sodelovanja 
pa je postalo ustaljena praksa in nepogrešljiv del zunanje politike RS. Poročilo med 
ključne izzive RS na tem področju uvršča potrebo po posodobitvi pravnih podlag 
in strateških usmeritev ter po spodbujanju specializacije diplomatskega poklica in 
hkrati priporoča, da naj Slovenija razvojno sodelovanje poskuša izvajati manj razdro-
bljeno in strateško bolj osredotočeno na tista področja/območja delovanja, kjer ima 
pomembne primerjalne prednosti. RS se v splošnem strinja z vsemi priporočili OECD/
DAC, njihova uresničitev pa je odvisna tudi od sodelovanja z NVO. 

SEmINAR O KODEKSU O JAvNIh SPOROčILIh IN PODObAh
17. in 18. aprila je na Slogi potekal dvodnevni seminar o Kodeksu o javnih sporočilih 
in podobah (Code of Conduct on Images and Messages), ki ga je leta 2007 sprejela 
Irska zveza razvojnih NVO Dóchas, potrdila pa tudi Evropska konfederacija NVO za 
pomoč in razvoj CONCORD, katere članica je tudi SLOGA. Čeprav je bil Kodeks leta 
2010 preveden tudi v slovenščino, se je k njegovi implementaciji zavezalo le majhno 
število slovenskih NVO. Seminar s predavateljico Eilish Dillon iz Dóchas je bil tako 
organiziran z namenom predstavitve Kodeksa in implementacije le-tega, vključno s 
primeri dobrih/slabih praks. SLOGA ob tem poziva slovenske NVO, da se s podpisom 
posebne izjave pridružijo organizacijam, ki sledijo načelom Kodeksa.

mINISTER ERJAvEc SPREJEL PREDSTAvNIKE SLOvENSKIh NvO
Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je v pomladnem času dvakrat sprejel pred-
stavnike slovenskih NVO, in sicer najprej 24. aprila, ko se je srečal s predstavniki NVO, 
ki se ukvarjajo s področjem človekovih pravic in so dejavne tudi na mednarodni ravni, 
nato pa še 15. maja, ko se je sestal s predstavniki NVO s področja MRS in humanitarne 
pomoči. SLOGA je na prvem srečanju ministru Erjavcu predstavila svoje dosedanje 
delo v okviru delovnih skupin za človekove pravice in globalno učenje ter hkrati izrazi-
la zaskrbljenost nad nestabilno finančno situacijo, ki vpliva na financiranje projektov 
NVO. Na drugem srečanju so SLOGA in ostale NVO poudarile, da si želijo tudi v teh 
kriznih časih aktivno sodelovati pri načrtovanju konsistentnih korakov na tem podro-
čju, ter ministra Erjavca pozvale k opredelitvi MRS kot naložbe za prihodnost, prizna-
nju pomena številnih slovenskih NVO na tem področju, nadaljevanju aktivnega vklju-
čevanja NVO v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje uradne razvojne pomoči (Official 
Development Assistance – ODA), zavzemanju za doseganje zastavljenih ciljev v okviru 
Milenijske deklaracije in podpori projektov slovenskih NVO na evropskem nivoju ter k 
zavzemanju za promocijo slovenskih ekspertov na področju MRS.
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USPEšEN ZAKLJUčEK PROJEKTA OčISTImO SLOvENIJO 2012 
5. aprila se je s slovesno prireditvijo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zaklju-
čil največji vseslovenski prostovoljski projekt Očistimo Slovenijo 2012, ki je povezal 
več kot 270.000 ljudi. Prostovoljci so očistili okoli 3.500 divjih odlagališč, pri tem pa so 
iz narave odstranili okoli 5.000 ton odpadkov. 24. marca se je tako z veliko prostovolj-
sko čistilno akcijo v Sloveniji (in na Portugalskem) začel projekt »Očistimo svet 2012« 
(World Cleanup 2012), v okviru katerega se bo do 25. septembra tudi v številnih drugih 
državah sveta zvrstila serija velikih čistilnih akcij. Več informacij o rezultatih Očistimo 
Slovenijo 2012 si lahko preberete na spletni strani projekta, na kateri najdete tudi 
podrobnejši opis globalnega projekta »Očistimo svet 2012«.

POSvET O hUmANITARNI POmOčI 
16. aprila se je v organizaciji Sloge/HOC in IRD (International Relief & Development) 
Slovenija zaradi naraščajoče pomembnosti področja humanitarne pomoči v Sloveniji 
odvil Posvet o humanitarni pomoči. Po uvodnih nagovorih direktorice IRD Slovenija 
Eve Marn in koordinatorja Sloge Marjana Huča je sledil panel na temo institucionalne 
ureditve pri izvajanju humanitarne pomoči, v katerem so sodelovali: Irena Gril (Direk-
torat za MRS in humanitarno pomoč, MZZ), dr. Adam Koons (Oddelek za humanitar-
no pomoč, IRD) in Oldrich Pospisil (Oddelek za humanitarno pomoč in razvojno sode-
lovanje, Češka Karitas). Po zaključku panela je dr. Koons v okviru interaktivne okrogle 
mize in na primeru izkušenj IRD z udeleženci razpravljal o vlogi NVO in vlade v kriznih 
situacijah, posvet pa je sklenila projektna delavnica, namenjena razmisleku o priho-
dnjih aktivnostih HOC in zbiranju sredstev za naslednje akcije, ki jo je vodila sodelavka 
Sloge Mojca Krisper Figueroa. Poročilo z dogodka je objavljeno na spletni strani HOC.

POSODI SvOJO NOgO IN ZAvIhAJ hLAčNIcO!
Marec je bil posvečen mednarodni kampanji »Posodi svojo nogo« (Lend Your Leg), ki 
je bila namenjena osveščanju javnosti o nevarnosti, ki jo predstavljajo protipehotne 
mine, o humanitarnih in drugih posledicah uporabe le-teh v oboroženih spopadih ter 
o naporih za njihovo globalno prepoved. Izvedbo slovenske kampanje, ki je prav tako 
kot globalna potekala med 1. marcem in 4. aprilom, je prevzela ITF Ustanova za kre-
pitev človekove varnosti, v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije Univerze 
na Primorskem. Kampanja je vključevala številne projekte in aktivnosti, vrhunec pa je 
doživela 4. aprila, na mednarodni dan osveščanja o nevarnosti min, ko so tudi Slovenci 
zavihali hlačnico in s tem izrazili simbolično podporo vsem žrtvam, ki so zaradi min iz-
gubile del svojega življenja, in hkrati opozorili države, ki se še niso pridružile Konvenciji 
o prepovedi protipehotnih min (t. i. Ottawska konvencija), na nujnost globalne in uni-
verzalne prepovedi min. Več informacij najdete na spletnih straneh kampanje in ITF.

OKROgLA mIZA O SLOvENSKIh NEvLADNIh ORgANIZAcIJAh  
v AFgANISTANU
26. marca se je v organizaciji Sloge/Zavoda Krog in v okviru projekta Konzorcij NVO 
za Afganistan, ki ga izvajajo SLOGA, Zavod Krog, Povod in HELP Germany, financira 
pa MZZ, odvila okrogla miza »Slovenske NVO v Afganistanu«. V razpravi so sodelovali 
Marjan Huč (koordinator Sloge), Katja Kumar (prostovoljka Zavoda Krog in prva pro-
stovoljka slovenskih NVO v Afganistanu), Ralf Čeplak (kustos za Azijo v Slovenskem 
etnografskem muzeju) in Andrej Dernovšček (koordinator za Afganistan na MZZ). G. 
Huč je predstavil ozadje in aktivnosti omenjenega projekta, katerega splošni cilj je 
krepitev civilne družbe v afganistanski provinci Herat, ter opozoril na problematiko 
Afganistancev – prosilcev za azil v Sloveniji. V nadaljevanju je ga. Kumar spregovorila 
o svojih izkušnjah z delom pri Help Germany in o bivanju v Afganistanu. G. Čeplak 
se je v svojem nagovoru osredotočil na sodelovanje pri raziskovalnem projektu revi-
talizacije rokodelsko-obrtne dejavnosti v Afganistanu, g. Dernovšček pa je predsta-
vil MRS med Slovenijo in Afganistanom ter kot poglavitna razloga za udejstvovanje 
mednarodne skupnosti v Afganistanu izpostavil razvoj ene izmed najrevnejših držav 
na svetu in preprečevanje nadaljnjega širjenja mednarodnega terorizma.
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EvROPSKO POROčILO O RAZvOJU 2011–2012 
16. maja je bilo Evropski komisiji (EK) predstavljeno Evropsko poročilo o razvoju 
2011–2012 z naslovom »Soočanje s pomanjkanjem: Upravljanje z vodo, energijo 
in zemljo za vključujočo in trajnostno rast« (Confronting Scarcity: Managing water, 
energy and land for inclusive and sustainable growth), ki so ga pripravili ODI (Overse-
as Development Institute), DIE (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik) in ECDPM 
(European Centre for Development Policy Management). Poročilo izpostavlja priča-
kovanje, da se bo povpraševanje po hrani, vodi in energiji do leta 2030 povečalo za 
30–40 odstotkov, močan pritisk pa bosta za svetovno proizvodnjo hrane in varnost 
predstavljala tudi rast prebivalstva in krepitev srednjega razreda v vzhajajočih drža-
vah in DVR. Zaradi tega je pomembno, da postavimo učinkovito upravljanje z na-
ravnimi viri v središče politične razprave o razvoju. Kritiki Poročilu očitajo nejasnost 
pri opredelitvi zasebnega sektorja, direktor CONCORD Olivier Consolo pa poudarja, 
da države članice EU ne smejo preusmeriti nujne pomoči stran od najbolj ranljivih 
prebivalcev sveta.

»EvROPSKI NOgOmET PROTI LAKOTI« 2012 
EK se je z Organizacijo ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Evropsko profesio-
nalno nogometno ligo (EPFL) povezala v okviru kampanje »Evropski nogomet proti 
lakoti« 2012, ki je namenjena krepitvi ozaveščenosti o hudi prehranski krizi v afriški 
regiji Sahel, saj je večinski delež prebivalstva v Senegalu, Mavretaniji, Maliju, Burki-
na Fasu, Nigru in Čadu izpostavljen prehranski nevarnosti in podhranjenosti. Slogan 
kampanje se tako glasi »Skupaj lahko rešimo življenja«. Enega izmed vrhuncev leto-
šnje kampanje sta nedvomno predstavljala 31. marec in 1. april, ko se je združilo 20 
evropskih nogometnih lig in v 15 državah pomerilo več kot 300 profesionalnih nogo-
metnih klubov, pri kampanji pa kot ambasadorji dobre volje sodelujejo tudi nekate-
re največje zvezde evropskega nogometa. Več informacij najdete na spletni strani 
kampanje, kjer lahko podpišete tudi peticijo za konec lakote v svetu. V Ljubljani pa je 
27. maja v okviru Tedna Afrike potekal Nogometni turnir za mir in enotnost, katerega 
glavni cilji so bili krepitev telesa in duha, premagovanje drugačnosti ter spodbujanje 
integracije in socialne vključenosti ranljivih skupin. Turnir je organiziralo Društvo Ni-
gerijcev v Sloveniji v sodelovanju z Društvom Afriški center in v partnerstvu s Slogo.

ZASEDANJE RAZvOJNIh mINISTROv EvROPSKE UNIJE 
14. maja je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta za zunanje zadeve EU v sestavi mini-
strov za MRS, katerega se je udeležil tudi državni sekretar na MZZ dr. Božo Cerar. Mi-
nistri so se glede prihodnosti razvojne politike EU strinjali o reviziji evropskega pristo-
pa k razvoju (EU se mora v prihodnosti osredotočiti na tiste države/sektorje, kjer bo 
lahko dosegala največji učinek). Skladno s tem bodo v okviru večletnega finančnega 
okvira 2014–2020 delovali tudi finančni instrumenti EU za zunanje delovanje. Svet je 
sprejel tudi zaključke o novem pristopu EU k proračunski podpori DVR in drugo poro-
čilo Evropskemu svetu glede razvojnih ciljev EU (ministri so ponovno potrdili skupno 
zavezo EU in držav članic glede povečanja deleža ODA na 0,7 odstotka BND do leta 
2015). V luči bližajoče se konference Rio+20 so ministri, tudi z vidika razvojne agende 
po 2015, razpravljali o razvojnih vidikih njenih rezultatov, prvič pa so bili sprejeti tudi 
zaključki o skladnosti politik za razvoj. 

PISNO IZJAvO O IZObRAŽEvANJU O RAZvOJU IN DEJAvNEm gLObALNEm 
DRŽAvLJANSTvU PODPISALI ŽE vSI SLOvENSKI POSLANcI v 
EvROPSKEm PARLAmENTU 
Marca se je v Evropskem parlamentu pričelo zbiranje podpisov za Pisno izjavo o izo-
braževanju o razvoju in dejavnem globalnem državljanstvu (0007/2012), ki poziva h 
krepitvi politik izobraževanja o razvoju in dejavnega državljanstva tako na evropski 
kot tudi nacionalni ravni. CONCORD je takoj pričela s kampanjo, namenjeno spodbu-
janju evropskih poslancev k podpisu izjave. Rezultat uspešne kampanje je, da je do 
5. junija izjavo podpisalo že 306 evropskih poslancev (za sprejetje izjave je potrebno 
do 14. junija zbrati 374 podpisov), vključno z vsemi slovenskimi poslanci, k čemur je 
pripomogla tudi SLOGA, saj je slednje pisno pozvala k podpisu izjave. 

NOVIČKE IZ SVETA
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SKUPNA PRIZADEvANJA EvROPSKE UNIJE IN AgENcIJE ZDRUŽENIh 
NARODOv ZA ŽENSKE NA PODROčJU ENAKOSTI SPOLOv PO SvETU 
16. aprila je bilo med EU in Organizacijo ZN za ženske (UN Women) vzpostavljeno novo 
partnerstvo, namenjeno krepitvi sodelovanja in izmenjavi informacij/znanj na področju 
opolnomočenja žensk in enakosti spolov po svetu, in sicer s ciljem učinkovitega po-
speševanja pravic žensk. Sodelovanje bo prednostno osredotočeno na zagotavljanje 
zastopanosti žensk pri odločanju na področjih gospodarstva, politike in pravičnosti, pa 
tudi boljšega dostopa žensk na trg dela in do socialnih priložnosti. Najpomembnejši 
vidik sodelovanja bodo predstavljale skupne aktivnosti boja proti spolnem in na spolu 
temelječem nasilju, ki bodo vključevale predvsem podporo in zaščito za žrtve nasilja. 

PODATKI O URADNI RAZvOJNI POmOčI v LETU 2011 KAŽEJO NA vPLIv 
gLObALNE REcESIJE NA ZmANJšANJE POmOčI DRŽAvAm v RAZvOJU 
4. aprila sta OECD in EK objavili prve podatke o ODA v letu 2011. Po podatkih EK 
je ODA EU27 v letu 2011 znašala 53 milijard evrov (0,42 odstotkov BND), torej se je 
v primerjavi z letom 2010 zmanjšala za 0,5 milijarde evrov oz. 2 odstotka. Direktor 
CONCORD Olivier Consolo je ob objavi omenjenih podatkov države članice EU po-
zval, da navkljub kriznim časom ne smejo pozabiti na najrevnejše prebivalce sveta in 
na pomembnost razvojnih programov za zmanjševanje globalne revščine. Slovenska 
ODA je v letu 2011 tako kot lani znašala 0,13 odstotka BND, sredstva pa so se vendar-
le povečala (iz 44 milijonov evrov v 2010 na 45 milijonov evrov v 2011). Po podatkih 
Poročila o MRS RS za leto 2011 se Slovenija tako oddaljuje od svoje zaveze, po kateri 
naj bi za ODA do leta 2015 namenila 0.33 odstotka BND.

NA vRhU EvROPSKE UNIJE O TRAJNOSTNI ENERgIJI ZA vSE POUDARILI 
POvEZANOST mED ENERgIJO IN RAZvOJEm 
EK in dansko predsedstvo Svetu EU sta 16. aprila gostila Vrh EU o trajnostni energiji 
za vse, katerega se je udeležil tudi državni sekretar na MZZ dr. Božo Cerar. Pred-
sednik EK José Manuel Barroso je na Vrhu predstavil novo pobudo EU »Energising 
Development«, s ciljem do leta 2030 zagotoviti dostop do trajnostne energije 500 mi-
lijonom ljudem v DVR, saj sta razvoj in energija tesno povezana. Omenjena zaveza 
EU je bila razkrita v okviru pobude o trajnostni energiji za vse (Sustainable Energy for 
All Initiative), ki jo je že lani predstavil generalni sekretar ZN Ban Ki-moon. Barroso je 
na Vrhu še poudaril, da si bo EU v času priprav na Rio+20 prizadevala za podporo v vi-
šini več 100 milijonov evrov za konkretne investicije na področju trajnostne energije v 
DVR. EU ima namreč, kot največja donatorica razvojne pomoči na svetu, tudi ključno 
vlogo v boju proti energetski revščini po svetu. 

EvROPSKO RAčUNSKO SODIščE OcENILO USPEšNOST RAZvOJNE 
POmOčI EvROPSKE UNIJE ZA ZANESLJIvO PRESKRbO S hRANO v 
PODSAhARSKI AFRIKI 
Evropsko računsko sodišče je 28. marca objavilo posebno poročilo »Uspešnost ra-
zvojne pomoči Evropske unije za zanesljivo preskrbo s hrano v podsaharski Afriki«, 
ki temelji na preučevanju ustreznosti razvojne pomoči EU potrebam/prioritetam par-
tnerskih držav in uspešnosti pri uresničevanju svojih ciljev. Sodišče je ugotovilo, da 
je razvojna pomoč EU na tem področju večinoma uspešna in pomembno prispeva k 
doseganju zanesljive preskrbe s hrano. Navkljub temu pa je Sodišče predlagalo nasle-
dnje ukrepe za izboljšave: 1. strukturirano oceno stanja na področju zanesljive preskr-
be s hrano v vsaki državi in sistematično preučitev možnosti uporabe podpore EU; 2. 
preučitev izvedljivosti stalnega instrumenta za spopadanje s posledicami morebitnih 
bodočih kriz, povezanih s hrano, v DVR; 3. namenitev več pozornosti prehrani, zlasti v 
okviru programov proračunske podpore; 4. določitev dosegljivih ciljev posredovanj, ki 
bodo dovolj natančno opredeljeni in ki jih bo s kazalniki uspešnosti mogoče izmeriti; 
in 5. večjo podporo finančni vzdržnosti programov za kmetijstvo in socialne transferje. 

vir:UN WOMEN
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vZPOSTAvITEv SREDOZEmSKE mREŽE ZA mIgRAcIJE
V februarju je bila s strani CARDET in InnovADE ter v okviru projekta, podprtega s 
strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav, vzpostavljena Sre-
dozemska mreža za migracije (Mediterranean Migration Network – MMN). MMN je 
namenjena spodbujanju sodelovanja in izmenjavi dobrih praks med javnimi in zaseb-
nimi akterji na področju migracij in integracije. Ustanovitelji MMN vabijo vse zainte-
resirane k registraciji na spletni strani MMN, ki omogoča tudi sodelovanje pri spletnih 
aktivnostih mreže. Pod rubriko e-Knjižnica lahko naložite relevantne dokumente s 
področja migracij in integracije, v splošnem pa spletna stran MMN nudi vse informa-
cije o aktivnostih (usposabljanja, dogodki idr.) v okviru MMN.

SKUPNA PRIZADEvANJA EvROPSKE KOmISIJE IN SvETOvNEgA PRO-
gRAmA ZA PREhRANO v SAhELU 
EK in Svetovni program za prehrano (WFP) sta 15. februarja sprejela odločitev o 
usmeritvi 30 milijonov evrov v krepitev skupnih prizadevanj na področju boja proti la-
koti v Sahelu, in sicer s posebnim poudarkom na najbolj ranljivih skupinah, predvsem 
ženskah in otrocih. Cilj omenjene odločitve je preprečiti podhranjenost in zmanjšati 
posledice prehranske krize, ki grozi kar 12 milijonom tamkajšnjim prebivalcem. Par-
tnerstvo EK-WFP je logična posledica dejstev, da je EK ena izmed največjih donato-
ric humanitarne pomoči na svetu, WFP pa največji svetovni akter na področju nujne 
pomoči v hrani. WFP bo tako pomoč v hrani zagotovil osmim milijonom prebivalcem 
Nigra, Čada, Malija, Senegala, Burkina Fasa, Mavretanije in Kameruna (natančneje 
otrokom, mlajšim od dveh let, ter nosečim in doječim ženskam).

SODELOvANJE EvROPSKE KOmISIJE IN PRIZNANIh AKADEmIKOv v 
bOJU PROTI REvščINI
Februarja je v Bruslju v okviru EK s svojim delovanjem pričel Znanstveno-sveto-
valni svet za razvojno politiko EU, ki bo zagotavljal najsodobnejše raziskave in 
širil ideje najbolj priznanih strokovnjakov na tem področju. Svet sestavlja osem 
mednarodnih akademikov, strokovnjakov s področja razvoja, ki se bodo sestajali 
nekajkrat letno in razpravljali o ključnih vprašanjih razvojne politike. Evropski ko-
misar za razvoj Andris Piebalgs je prepričan, da bo Svet vplival na večjo učinkovi-
tost razvojne pomoči EU in hkrati zagotavljal tudi povezanost med raziskavami ter 
konkretnim oblikovanjem politik in implementacijo le-teh. Svet se bo prednostno 
ukvarjal s področji, ki jih navaja že Agenda za spremembe, in sicer z zagotovitvijo 
trajnostne energije za vse do leta 2030 in s povečevanjem prehranske varnosti po 
svetu, ki vključuje tudi spodbujanje kmetijske proizvodnje v državah Afriškega roga 
in Sahela.

RAZvOJNI cILJ TISOčLETJA gLEDE DOSTOPA LJUDI DO PITNE vODE DOSE-
ŽEN PET LET PRED ROKOm
Marca je Skupni nadzorni program Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)/ Skla-
da ZN za otroke (UNICEF) izdal novo letno poročilo o napredku na področju pitne 
vode in sanitacije, ki spada v okvir 7. Razvojnega cilja tisočletja (MDG). Poročilo ugo-
tavlja, da je imelo konec leta 2010 dostop do pitne vode že 89 odstotkov svetovne 
populacije, torej en odstotek več, kot je bilo predvideno v okviru MDGs. Četudi je bil 
cilj glede pitne vode uresničen predčasno, pa poročilo poudarja, da mednarodna sku-
pnost še zelo zaostaja pri cilju glede sanitacije. K izboljšanju dostopa do pitne vode 
je prispevala tudi Evropska pobuda za vodo, ki je le-to postavila v središče razvojnih 
politik in tako omogočila dostop do pitne vode 32 milijonom ljudem po vsem svetu, 
devetim milijonom pa še dostop do sanitacije. Tudi MZZ je izrazilo zadovoljstvo nad 
predčasno uresničitvijo omenjenega MDG, saj je Slovenija podprla že več razvojnih 
projektov, ki so prispevali k izboljšanju oskrbe s pitno vodo in katerih izvajalci so bile 
tudi slovenske NVO.

vir: EK
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Dejanja,  
ne besede: 
moji upi za Rio

✎ Janez Potočnik, Evropski komisar

Rio+20 se približuje in doseči 
moramo ambiciozen in pošten 
rezultat konference, ki bo do-
ber za celoten planet. EU je 

prepričana, da mora rezultat konference 
vsebovati načrt za zeleno gospodarstvo, 
s konkretnimi cilji in akcijami na medna-
rodni ravni. Zeleno gospodarstvo namreč 
ponuja najboljšo rešitev za gospodarsko 
rast in za okolje.

Dejstva, da so naravni viri na tem pla-
netu omejeni, ne moremo spregledati. 
Prav tako ne moremo spregledati naše 
dolžnosti do izkoreninjenja revščine v 
svetu ter želje tistih, ki si povsem legiti-
mno prizadevajo za boljši življenjski stan-
dard. Za to potrebujemo nov pristop, ki 
ga ponuja zeleno gospodarstvo oz. učin-
kovito ravnanje z viri. Le-to lahko ustvari 
dodatne priložnosti za gospodarstvo in 
za preoblikovanje življenja najrevnejših. 
EU meni, da zeleno gospodarstvo prina-
ša koristi vsem – tako najrevnejšim kot 
državam v razvoju in razvitim državam. 
Če z naravnimi viri ne bomo upravljali na 
bolj trajnosten način, bodo najbolj priza-
deti prav najrevnejši v naši družbi, saj so 
ti najbolj neposredno odvisni od njih. Prav 
zato morajo politiki in aktivisti poudarjati 
razsežnosti in zmogljivosti zelenega go-
spodarstva. Pokazati moramo, da zele-
na rast ni namenjena le razvitemu svetu, 
temveč bo pomagala državam v razvoju v 
boju proti revščini, pri ohranjanju socialne 
vključenosti in pri njihovemu razvoju na 
trdni trajnostni osnovi. 

Izjave same seveda ne bodo dovolj. 
Potrebno je vzpostaviti gospodarske in 
tržne razmere, ki lahko to zagotovijo. 
Potrebujemo sodelovanje podjetij, ki 
morajo pokazati državam v razvoju, da 
lahko zeleno gospodarstvo prinese rast 
in delovna mesta, brez nesmiselnega 

izkoriščanja naravnih virov. Večina pri-
dobljene produktivnosti, ki jo ponuja 
bolj inteligenten pristop k uporabi virov, 
velja prav za države v razvoju: Poročilo 
McKinsey o učinkovitosti virov ocenjuje 
povečanje produktivnosti za 280 milijard 
dolarjev do leta 2030, predvsem v drža-
vah v razvoju.

Konkretni cilji nam bodo pomagali 
usmeriti naša prizadevanja v smer traj-
nostnega razvoja. EU predpostavlja pet 
ključnih področij, ki jih je potrebno na-
sloviti: 1. Trajnostna energija za vse; 2. 
Učinkovito ravnanje z vodo; 3. Zaustavi-
tev degradacije zemlje in ekosistemov; 
4. Ohranjanje in trajnostno izkoriščanje 
virov iz oceanov; in 5. Prehod na bolj 
učinkovito ravnanje z viri (pomembno 
vprašanje ravnanja z odpadki). Verjamem, 
da smo v položaju, ko lahko oblikujemo 
cilje na globalni ravni in ki bodo vodili k 
napredku. Glede trajnostne energije, na 
primer, že imamo cilje, ki jih je predlagal 
generalni sekretar Združenih narodov. 
Potrebujemo tudi sposobnost izvajanja 
zastavljenih ciljev, torej infrastrukturo, ki 
nam bo pomagala uresničiti te cilje. V ta 
namen Komisija priporoča preoblikova-
nje Programa Združenih narodov za oko-
lje (UNEP), v samostojno agencijo ZN z 
večjo zmogljivostjo. Prav tako pozivamo 
mednarodne organizacije, ki imajo ustre-
zno prepoznavnost in ustrezna orodja, da 
spremljajo celoten proces.

V zgodovino se bomo zapisali glede na 
naša dejanja, ne po naših besedah, zato 
si bomo borili do konca za oprijemljivi re-
zultat, ki prinaša resnično spremembo. V 
primeru, da bodo vse države in udeleženci 
usmerili svoje skupne napore v to, da bo 
izid te konference ponudil odgovor na 
globalne izzive, bo Rio+20 postal mejnik 
na poti prehoda v zeleno gospodarstvo. 

RIO +20

»Če z naravnimi viri 
ne bomo upravljali 
na bolj trajnosten 
način, bodo najbolj 
prizadeti prav 
najrevnejši v naši 
družbi.«
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Intervju  
z Adamom Koonsom

INTERVJU

✎ Aleš Rovšnik, Sloga

Kaj dela IRD oziroma na katerih podro-
čjih se specializira?

Organizacija za mednarodno pomoč 
in razvoj (International Relief and Deve-
lopment – IRD) je vodilna nevladna or-
ganizacija, ki najbolj ranljivim skupinam 
zagotavlja humanitarno pomoč ter po-
moč pri družbeni obnovi in trajnostnem 
razvoju. Več kot 5000 zaposlenih v orga-
nizaciji izvaja 130 projektov v 45 državah. 
Na humanitarnem področju se je IRD spe-
cializiral in izpopolnil svoje zmogljivosti 
pri programih dovajanja vode, vodovoda, 
higiene ter namakanja, zagotavljanja za-
vetišča, vzpostavitve samo oskrbovalnih 
sistemov, zaposlovanja ter tehničnega 
in poklicnega izobraževanja. Še posebej 
sem ponosen na naš tehnično-gradbeni 
oddelek, ki je eden največjih. Le-ta omo-
goča, da lahko IRD na terenu dejansko 
gradi klinike, ceste ali pomaga pri razvoju 
kmetijstva. Trenutno imamo precej teh-

entiranje na zasebnih sektor, velika pod-
jetja ali morda v nekoliko manjši meri 
na razne verske organizacije. Naslednje 
vprašanje se dotika človeških virov. Po-
trebno je zagotoviti ustrezno usposo-
bljene ljudi, ki pa morajo biti na razpolago 
le, ko vznikne potreba, narava dela pa je 
seveda začasna. Zadnje pomembno vpra-
šanje pa je seveda povezano z logistiko 
in varnostjo izvajanja humanitarnih akcij. 

Kaj so po vašem mnenju najbolj aktualna 
etična vprašanja pri humanitarnem delu?

Poleg najbolj očitnih etičnih vprašanj je 
v zadnjem času po mojem mnenju zelo ak-
tualna polemika o sodelovanju z vojsko na 
konfliktnih področjih. Tukaj bi sam izbral 
vodilo, da je sodelovanje povsem spreje-
mljivo, dokler takšno sodelovanje ne ogro-
ža zaposlenih na terenu ali prejemnikov 
pomoči. Sprejemanje finančnih sredstev 
od velikih korporacij je tudi precej pereča 

tema. Zdi se mi, da je 
takšno financiranje 
povsem dobrodošlo, v 
kolikor s temi sredstvi 
humanitarna organiza-
cija razpolaga avtono-
mno, brez predhodnih 
pogojev donatorja. Še 
vedno je namreč bolje 
pomagati s pomočjo 

teh sredstev kot sploh ničesar ne storiti 
zaradi pomanjkanja financ. Zelo proble-
matično je lahko tudi sodelovanje z lokalno 
vlado, ki je ali prešibka ali pa se ne strinja s 
strategijo oz. namerami humanitarne or-
ganizacije. Vsekakor se je treba zavedati, 
da se lokalnih oblasti ne more in ne sme 
ignorirati ali jim celo nasprotovati, saj lah-
ko to pripelje do zaostritve ali poslabšanja 
celotne situacije. 

»Potrebno je 
zagotoviti ustrezno 
usposobljene ljudi, 
ki pa morajo biti 
na razpolago le, ko 
vznikne potreba.«

nično-gradbenih projektov, npr. v Afgani-
stanu, Iraku, Indoneziji in Ethiopiji. 

Na humanitarnem področju sodeluje-
mo tudi z vlado ZDA, s katero izvajamo 
programe zmanjševanja tveganja pred 
naravnimi nesrečami, ki potekajo po stan-
dardih ZN. Izpostavil bi še naš Oddelek za 
stabilizacijo skupnosti, ki izvaja programe 
postkonfliktnih obnov in grajenja miru 
skupnosti, ki so bile ujete v konfliktu. Sem 
spadajo programi razvoja civilne družbe, 
vzpostavitve lokalnih oblasti, stabilizacija 
skupnosti itd. 

Dobro delamo tudi na področju mate-
rialnih donacij (zdravila, medicinska opre-
ma, …): organiziramo prevoze, dostave in 
razdeljevanje. 

Nam lahko predstavite eno izmed va-
ših nedavnih humanitarnih intervencij?

Ena izmed bolj aktualnih bi gotovo bi-
la tista na Afriškem rogu, in sicer v južni 
Etiopiji. Tu smo se ori-
entirali na področju 
zagotavljanja pitne 
vode. Cilj, ki je bil tudi 
dosežen, je bilo zago-
tavljanje pitne vode 
30 000 prebivalcem 
vsak dan v obdobju 
sušne dobe. Nato smo 
zgradili vodni sistem 
za zbiranje in prečiščevanje deževnice, ki 
bo ob ustreznem vzdrževanju lahko služil 
10–20 let.

Kaj so največji izzivi pri vzpostavljanju 
sistema za hitro odzivnost?

Predvsem bi izpostavil tri pereča vpra-
šanja, ki jih je tukaj treba nasloviti: Najprej 
je tu ustrezno financiranje. V Sloveniji bi, 
glede na situacijo, najbolj priporočal ori-
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UTRIP NVO

bodi prostovoljec, 
spreminjaj svet

✎ Faila Pašić bišić, Človekoljubno dobrodelno društvo UP

Prostovoljske dejavnosti pri-
našajo bogato učno izkušnjo, 
omogočajo razvoj družbenih 
veščin in kompetenc ter prispe-

vajo k solidarnosti. Delo, ki ga opravljajo 
prostovoljci vseh starosti, je ključno za 
razvoj demokracije in predstavlja eno 
izmed temeljnih načel Evropske unije. 
Evropska komisija je novembra 2009 z 
Odločbo Sveta o Evropskem letu pro-
stovoljnih dejavnosti za spodbujanje ak-
tivnega državljanstva (2011), razglasila 
leto 2011 za Evropsko leto prostovoljnih 
dejavnosti za spodbujanje aktivnega dr-
žavljanstva. 

Slovenski prostovoljci opravljajo pro-
stovoljsko delo na najrazličnejših podro-
čjih, kot so: varovanje okolja, civilna zašči-
ta in reševanje, kultura, sociala, človekove 
pravice in civilne svoboščine, vzgoja in iz-
obraževanje, zdravstvo, turizem, šport in 
družbena odgovornost. Kljub dolgi tradi-
ciji prostovoljskega dela v Sloveniji le-to ni 
celovito sistemsko urejeno in opredeljeno 
kot posebna oblika dejavnosti, ki se izvaja 
v javno dobro in prispeva k blaginji države. 
Dolgo pričakovani Zakon o prostovoljstvu, 
ki je bil sprejet letos, je velika priložnost 
za prostovoljske organizacije, saj področje 
prostovoljstva sistemsko ureja. 

Primer dobre prakse, kjer prostovolj-
stvo lahko razumemo kot izredno velik 

mladost, ta pozitivna energija, je lahko ve-
dno nova pobuda in nov zanos pri osebni 
asistenci, na delavnicah, izletih, zabavah, 
mikro ali makro menedžmentu. 

Sistemska ureditev se kaže izključno v 
tem, da ima direktor Inštituta za rehabi-
litacijo Soča mag. Robert Cugelj izreden 
posluh za prostovoljstvo in nikoli ne zane-
mari empatije kot pomembnega povoda k 
altruističnemu dejanju. Prostovoljci imajo 
tako možnost uvodnega in nadaljevalj-
nega usposabljanja za prostovljno delo, 
sklenjene pogodbe za opravljanje prosto-
voljnega dela, pravico do povračila potnih 
stroškov, prehrano med prostovoljnim de-
lom in izbranega mentorja. Ob opravlje-
nem delu mag. Robert Cugelj na posebni 
slovesnosti, ki je namenjena izključno pro-
stovoljcem, vsakemu prostovoljcu izroči 
zahvalo in ga spomni na njegov neprecen-
ljiv trud. Ustvarjanje prijetnega delovnega 
vzdušja z zaposlenimi na inštitutu pa je 
prav tako nagrada vsakemu prostovoljcu. 
Le tako lahko prostovoljec vidi in začuti 
svojo pomembno vlogo pri projektu. 

Prostovoljci, ki pri projektu Rehabilita-
cija otrok iz Gaze, ta za eno skupino otrok 
traja 30 dni, žrtvujejo svoj čas in nudijo po-
moč pri kvalitetni izvedbi projekta, imajo 
danes občutek, da projektu res pripadajo. 
Kar je dodaten motiv, da lahko začnejo 
spreminjati svet. Sebe so spremenili že 
zdavnaj. 

Prostovoljka sem zadnji dve leti. Zahvaljujoč temu projektu 
sem spoznala, da ni pomembno, od kod prihajaš, koliko denarja 
imaš, ali imaš obe nogi, temveč koliko volje imaš do življenja. Ti 
mali učitelji s seboj prinesejo življenjske lekcije, o katerih lahko 
ure in ure razmišljam. Najtežji so odhodi, vendar za njih upanje 
nikoli ne umre, saj sem od mnogih otrok slišala reči: »Vidimo se 
v raju!« (Sabina Sedić) 

Delo prostovoljke me veseli , ker vsak trenutek, ki 
ga preživim z otroki, poleg nasmeha, vedno tudi kaj 
pridobim. Ko sem opazovala njihovo pozitivno ener-
gijo, veselje, voljo do življenja, ne glede na to, kaj vse 
so v preteklosti preživeli in kako se veselijo majhnih 
stvari , sem spoznala, kaj so v resnici vrednote življe-
nja in da ljudje premalo cenijo tisto, kar imajo. Biti 
prostovoljka in delati z otroci iz Gaze je bila za mene 
enkratna priložnost in mi veliko pomeni. To ni samo 
delo, s katerim nekomu izkažeš svojo pozornost, po-
dariš nasmeh in pokažeš svojo dobro voljo. Vse, kar 
daš od sebe, se ti na koncu vrne, v resnici dobiš nazaj 
več , kot si sam podaril. (Elma Alibegović)

»

»

prispevek k razvoju projekta, je projekt 
Rehabilitacija otrok iz Gaze, ki ga pod po-
kroviteljstvom predsednika Slovenije dr. 
Danila Turka, izvaja Inštitut za rehabilita-
cijo Soča in Mednarodna ustanova – fun-
dacija za razminiranje in pomoč žrtvam 
min, ITF Slovenija. Z rehabilitacijo posku-
šajo otroke usposobiti za boljše gibanje ter 
jim omogočiti, da bi lahko lažje poskrbeli 
zase in čimprej zaživeli normalno življe-
nje. Pri projektu sodeluje 25 prostovoljcev 
človekoljubnega dobrodelnega društva 
UP Jesenice, ki prek različnih aktivnosti 
ranjenim palestinskim otrokom nudijo 
psihosocialno pomoč, vzpostavljajo zau-
pne odnose in so pomočniki pri razreše-
vanju težav. Prostovoljci, ki so študentje, 
strokovni delavci, dijaki, mladi in starejši, 
tako vsak dan z otroki preživijo osem ur 
in ob tem spoznavajo njihove temne plati 
življenja. Ko otroci v prostovoljcu najdejo 
pravega sogovornika, ki mu lahko zau-
pajo, njihove težave spontano izzvenijo. 
Uspešnost projekta je tako izjemna. 

Zaradi dobro izdelane strategije in sis-
temskega prostovoljstva, se prostovoljce 
nenehno spodbuja k vedno bolj učinkovi-
temu delu. Prostovoljci tako v sam projekt 
prinesejo posebna znanja in ga povežejo 
s skupnostjo in okoljem. V sam projekt 
vstopajo z veliko pozitivne energije in že-
lje po spremembi, to je vračanje otroštva 
otrokom z nesrečno usodo. In ravno ta 
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Festival migrantskega filma 
»Na poti« 2012

✎ Uroš Krasnik, Slovenska filantropija

Slovenska filantropija in Zavod 
Voluntariat že tretje leto zapo-
red pripravljata festival migrant-
skega filma »Na poti« (FMF), s 

katerim bomo skupaj z obiskovalci obele-
žili 20. junij, svetovni dan beguncev. 

Vsaj tako pestra kot ob prvih dveh edi-
cijah FMF bo tudi letošnja bera premier-
no prikazanih novitet ter izbora priznanih 
naslovov in prezrtih adutov mednarodne 
»migracijske« filmske produkcije. S sve-
čano otvoritvijo jo bomo pospremili 18. 
junija v Kinodvoru, nato pa boste lahko z 
nami migrirali po različnih prizoriščih in 
kotičkih Ljubljane vse do 22. junija, in si-
cer med Mestnim muzejem in Slovensko 
kinoteko, Atrijem SAZU in Galerijo ŠKUC, 
po AKC Metelkova in še kod. 

Kot je že v navadi, bodo filmske pro-
jekcije obogatene s pogovori z izbranimi 
gosti. Pridružili se nam bodo nekateri 
avtorji prikazanih filmov, strokovnjaki na 
področjih povezanih z različnimi vidiki mi-
gracij, vključevanja priseljencev in nude-
nja mednarodne zaščite beguncem, kakor 
tudi v Sloveniji živeči priseljenci ter posa-
mezniki, ki nam bodo s svojimi bogatimi 
izkušnjami pomagali razumeti različne 
dejavnike, trende in posledice migracij 
ter različne izzive in prednosti, s katerimi 
se soočamo med sobivanjem v čedalje 
bolj raznolikih in multikulturnih okoljih. 
Seveda ne bo manjkalo niti bogatega ob 
festivalskega kulturnega dogajanja, ki 
bo posvečen predvsem spoznavanju in 
uživanju v glasbenih, literarnih in drugih 
upodobitvah (utrinkov) življenja, kakor ga 
prepoznavajo in doživljajo oči različnih 
kulturnih tradicij. 

Osrednji trenutek festivala nedvo-
mno predstavlja počastitev svetovnega 
dneva beguncev, ob katerem se bomo 
poglobili v problematiko (izbranih) kri-
znih žarišč. Ob tej priložnosti bo ogled 
filma »Oči in ušesa boga« avtorjev Toma 
Križnarja in Maje Weiss ponudil bogata 
izhodišča za premislek in debato o vlogi, 
ki jo mednarodni akterji lahko oziroma 
bi jo morali prevzeti na področju reševa-
nja težav (civilnega) prebivalstva, ki je v 

konfliktnih situacijah primorano začasno 
ali trajno zapustiti svoje domove. Avtorja 
in ostali povabljeni govorci bodo posku-
šali s strokovnega vidika kakor tudi prek 
osebnih izkušenj in pogledov predstaviti 
ključne točke odnosa posameznih akter-
jev do (izbranih) konfliktnih žarišč ter do 
humanitane in drugih dejavnosti med-
narodne skupnosti in pristojnih ustanov 
usmerjenih k razreševanju kriznih situacij 
in pomoči pregnanemu in razseljenemu 
prebivalstvu.

Tudi na letošnjem FMF bo vprašanje 
begunstva v povezavi s kriznimi žarišči le 
eden izmed tematskih poudarkov v sicer 
širokem izboru aktualnih migracijskih tem 
in trendov na globalni in regionalni ravni. 
V okviru ekonomskih, okoljskih, ženskih 
in drugih »(pod)vrst« migracij se bomo 
spraševali o migracijah v globaliziranem 
svetu, o politikah EU in »razvitega« sve-
ta pri uravnavanju migracijskih tokov in 
vključevanju priseljencev v svoje družbe, 
a tudi o izrabi svetovnih virov in razpore-
ditvi ustvarjenih dobrin in premoženja 
kot osrednjimi vzroki bolj ali manj trajnih 
selitev skupin in posameznikov.

Če FMF s strokovnimi analizami odstira 
kompleksna ozadja in okoliščine sodob-
nih migracij, hkrati prek osebnih izpovedi 
migrantov na platnu ali v živo občinstvu 

ponuja bližnjo izkušnjo »življenja na poti«. 
Ko opozarja na (globalna) neravnotežja, 
krivice in nespoštovanje človekovih pravic, 
ki vse prepogosto sprožajo tokove (mno-
žičnih) migracij, ne pozabi na navdihujoče 
zgodbe posameznikov in pokaže na prido-
bitve, ki so človeštvo s pojavi migriranja 
in medkulturnega prenosa znanja in so-
delovanja plemenitile vse od njegovega 
nastanka. Predvsem pa si želi občinstvo 
spodbuditi k premisleku o vlogi, ki jo kot 
državljani sveta nosimo pri sooblikovanju 
»globalne vasi«, našega skupnega doma 
– poskrbimo, da bo nudila zavetje, pogoje 
za dostojno življenje in možnost prispeva-
nja skupnosti vsakemu izmed nas!

Celoten program festivala, urnik in 
lokacije vseh projekcij in spremljajočega 
dogajanja bo mogoče spremljati na sple-
tni strani www.fmf-napoti.si. Pridružite 
se nam! 
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Trajnostna 
razvojna pomoč

✎ Robin Dewa, koordinator DS GCAP 
Slovenija in Prehranska varnost

Konec marca in v začetku apri-
la sem bil kot slovenski pred-
stavnik povabljen na svetovni 
kongres zelenih političnih 

strank in gibanj v Dakarju, v Senegalu. 
Senegal je bil izbran kot ena izmed red-
kih stabilnih afriških držav, saj so pred 
kratkim imeli tudi predsedniške volitve. 
Zanimivo je, da je novi predsednik Macky 
Sall za ministra za okolje imenoval vodjo 
organizatorjev kongresa FEDES in okolj-
skega aktivista Haidarja Alija, za ministra 
za kulturo in turizem pa glasbenika in 
aktivista naše GCAP ter nastopajočega 
na Live 8 Youssou N'dourja, kar je svo-
jevrstno priznanje tako principom traj-
nostnega razvoja kot tudi pravičnejšim 
svetovnim razmeram. Obenem smo dali 
poudarek tudi večjemu sodelovanju med 
globalnim severom in jugom (npr. šved-
ski Groen namenja 1% svojega proračuna 
za delovanje zelenih gibanj v državah v 
razvoju).

V okviru zasedanja je poleg politič-
nega dela bilo tudi veliko predstavitev 
nevladnih organizacij in njihovih projek-
tov povezanih z trajnostnim razvojem. 
Tako sta bila npr. na delavnici o biološki 
raznolikosti, gozdovih in podnebju pred-
stavljena dva primera učinkovite prakse 
pogozdovanja (Alex Mugisha iz Rwanda 
Gren Society, Ruanda) in ohranjanja goz-
dov v lasti vaških skupnosti (Babu Kaji 
Shrestha-B K Dalit iz Team for Nature 
and Wildlife, Nepal). Zanimivo je, da sta 

bila oba projekta podprta tudi v okviru 
sredstev razvojne pomoči iz tujine, kar 
kaže, da je uradna razvojna pomoč lahko 
tudi trajnostno naravnana. Slovenija kot 
ena izmed držav, ki imajo največ svoje 
površine prekrite z gozdom, bi v priho-
dnosti lahko nudila konkretne izkušnje 
v okviru svoje uradne razvojne pomoči 
tudi na področju ohranjanja gozdov in 
pogozdovanja v državah v razvoju. Ohra-
njanje biološke raznolikosti pomaga pri 
ustvarjanju novih delovnih mestih (npr. 
ekoturizem, nabiranje užitnih in zdravil-
nih rastlin itd.) in s tem zmanjšuje global-
no revščino na jugu.

Senegalski gostitelji pa so nam na eni 
izmed delavnic predstavili tudi izkušnje 
njihovih ribičev, kiza zaradi podnebnih 
sprememb ter ribolova evropskih ribiških 
ladij v njihovih vodah, (s čimer se sreču-
jejo tudi druge afriške države) izgubljajo 
svoj vir zaslužka in s tem preživetja.

Obenem je bil kongres tudi zanimiva 
izkušnja na področju pomoči ekološki 
pridelavi hrane. Tako je zgoraj omenjeni 
Team for Nature and Wildlife vključen 
v projekt ekološke pridelave hrane v 
nepalski šoli, s predstavnikom organi-
zatorjev in učiteljem Ngoudo Senejem 
pa se dogovarjamo za projekt pomoči 
njegovi šoli v Faticku, ki bo med drugim 
vključeval tudi oskrbo z ekološkimi se-
meni zelenjave za potrebe tamkajšnjega 
šolskega vrta in kuhinje. Drugače smo že 
začeli podpirati projekt ekološke pride-

lave hrane v okolici mesta Kedougou v 
Senegalu, v okviru novih stikov z udele-
ženci kongresa pa bomo podprli še kaj. 
Zanimanje za delovanje naših delovnih 
skupin GCAP Slovenija in Prehranska 
varnost je bilo precejšnje.

Izkušnja kongresa kaže, da moramo 
v Sloveniji na tem področju še marsikaj 
postoriti. V luči klavrnih učinkov sloven-
ske uradne razvojne pomoči, ko Slove-
nija ne spoštuje svojih zavez o poveče-
vanju uradne razvojne pomoči, temveč 
jo samo še zmanjšuje (v letu 2010 in 
2011 je bila slovenska uradna razvojna 
pomoč zmanjšana na borih 0,13% BDP, 
za leto 2015 pa so predvidenja samo 
0,15% BDP), je tudi odsotnost pravih 
vizij tako pri političnih odločevalcih kot 
tudi pri nevladnem razvojnem sektorju, 
zaskrbljujoča. Naša država prav tako do 
sedaj ni finančno podprla še nobenega 
podnebnega in ekološko prehranskega 
projekta slovenskih nevladnih organi-
zacij v državah v razvoju. Zanimivo je, 
da so SMS Zeleni Evrope edina politič-
na stranka v Sloveniji, ki podpira uradno 
stališče naše delovne skupine GCAP 
Slovenije po povečanju slovenske ura-
dne razvojne pomoči na 0, 70% BDP v 
letu 2015 v skladu s priporočili OZN ter 
zavezo celotne EU. Uresničevanje ciljev 
pravičnejšega sveta zato ne bo možno 
doseči preko številnih posvetov, kon-
ferenc in podobnih srečanj, temveč le 
preko konkretnih dejanj. 
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AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV

Politike prihodnosti 
potrebujejo misli za 
spremembe

✎ Dirk Niebel, poslanec nemškega parlamenta in nemški zvezni minister za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj

Razvojna politika je politika obli-
kovanja globalne prihodnosti. 
To je osrednje načelo mojega 
delovanja. Ministrstvo za eko-

nomsko sodelovanje in razvoj vidim kot 
ministrstvo prihodnosti. Toda zato, da bi 
podoba razvojne politike kot politike obli-
kovanja prihodnosti postala jasna, mora-
mo najprej izkoreniniti nekaj starih pred-
stav in starih odnosov razvojne politike.

»Pomoč« je beseda, ki je nikoli nisem 
maral. Ta beseda deli svet na pomočnike 
in na prejemnike pomoči. Ugledni nemški 
ekonomist Alexander Rüstow je nekoč na-
zorno dejal: »Če potrebuješ roko pomo-
či, jo začni iskati s svojo desno roko.« Vse 
prepogosto se je za razvojno sodelovanje 
predpostavljalo, da so tisti, ki za pomoč 
prosijo, pred seboj sposobni zgolj drža-
ti beraško posodico in da niso sposobni 
vzeti prihodnosti v svoje roke. Države še 
vedno ne moremo razvijati brez pomoči 
same države. Mi lahko zgolj pomagamo 
državi, da si pomaga sama.

Med izrazi iz človeške zgodovine je 
koncept razvoja, z drugimi besedami 
moralna odgovornost za spremembo 
stvari na bolje, relativno nov, saj se je 
pojavil pred približno 300 leti. Nastal je v 
dobi razsvetljenstva in liberalne politične 
filozofije in je šestkrat starejši od besede 
ministrstvo. V dobi globalizacije se ne 
želimo izogniti zavezam, da pomagamo 
spreminjati stvari na bolje.

Ne vemo, ali bo iPad čez 20 let še ve-
dno iPad. Če povemo še bolj dramatično – 
razvoj je del naše usode.

Vemo, da je na svetu precej stvari, ki jih 
je potrebno izboljšati. Osem Milenijskih ra-
zvojnih ciljev, ki so jih leta 2000 oblikovali 
Združeni narodi so, na primer, odziv na te 
potrebe. Zavezani smo tem ciljem in ti cilji 
bodo morali biti leta 2015 preoblikovani in 
sprejeti s strani mednarodne skupnosti.

Če želimo imeti prihodnost, se mora-
mo dogovoriti glede razvojne odgovorno-
sti. Misliti moramo na prihodnost in za-
gotoviti, da bodo tudi ostali akterji storili 
enako kot mi. V nasprotnem primeru so 
nevarnosti neizogibne. Walter Scheel, 
prvi nemški minister za ekonomsko so-
delovanje in razvoj, je nekoč identificiral 
globalne katastrofe, ki so posledica glo-
balnih neenakosti in predstavljajo grožnjo 
naši varnosti. Odkar je Walter Scheel prvič 
govoril o tej grožnji, se je pojavilo več glo-
balnih groženj in sistemskih kriz: spopad 
civilizacij, prehranske krize, suše, klimat-
ske spremembe in finančna kriza s katero 
se soočamo. Finančna kriza grozi, da bo 
eskalirala iz ekonomske in fiskalne krize 
v politično krizo, če ne bomo ustrezno 
ukrepali. Strokovnjaki govorijo o global-
nih javnih dobrinah in ravno te dobrine 
bodo določale našo prihodnost. Dobrine 
so v samem jedru vseh razvojnih politik, 
ki se osredotočajo na prihodnost.

Razvoj je torej v osnovi prepoznava-
nje groženj in priložnosti ter ukrepanje v 
skladu s temi dejavniki. Naša prihodnost 
je odvisna od razvojnih poti, ki si jih bomo 
zastavili sedaj. Ključno vprašanje, ki ga 
želim zastaviti, je enostavno. Kako lahko 
ustvarimo priložnosti za boljši svet? Vsak 
odgovor na to vprašanje mora vsekakor 
preseči področje delovanja našega mini-
strstva.

Nemška razvojna politika praznuje 50 
let. Sam sem zmerni optimist. Verjamem, 
da lahko ustvarimo boljši svet. V tem tre-
nutku se je smiselno vprašati, če bomo v 
naslednjih 50 letih to dosegli. Z delova-
njem kot v preteklosti zagotovo ne.

Zato sem na dogodek Misli za spre-
membe, ki je potekal v Berlinu med 13. 
in 14. novembrom 2011, povabil 70 odlo-
čevalcev iz Nemčije in tujine iz vseh se-
gmentov družbe. Ta dogodek predstavlja 
pomemben korak naprej. Moj namen je 
bil ustvariti prostor za nova razmišlja-
nja, prostor za razmišljanje izven seda-
njih okvirov in tudi prostor za inovativ-
no usmerjanje trajnostnega globalnega 
razvoja. Pripravljenost in sposobnost za 
inovacije so ključne za razvojno politiko, 
ki nas lahko popelje v prihodnost.

Misli za spremembe je tudi naslov naše 
nove strategije razvojne politike. Ta naslov 
vsebuje miselnost, ki zajema odprtost, raz-
ličnost, sposobnost sodelovanja in dialoga, 
interdisciplinarnost metodologij in glo-
balno povezanost. Temelji na vrednotah, 
odgovornosti in proaktivnem oblikovanju 
sprememb kot pot za prihodnost. V Berlinu 
smo zbrali precej misli za spremembe.

Misli za spremembe je bila odskočna 
deska za nov okvir razmišljanja o priho-
dnosti in učenja za prihodnost. Želimo, da 
ta okvir navdihne delo Ministrstva za eko-
nomsko sodelovanje in razvoj ter da se bo 
uporabljal tudi za različne druge težave. 
Ministrstvo za ekonomsko sodelovanje in 
razvoj vidimo kot učečo se organizacijo in 
hkrati kot platformo. Vemo, da nimamo 
vseh odgovorov. Želimo najti najboljše 
odgovore.

Vesel sem, da imam priložnost pred-
staviti prve ideje in inspiracije z dogodka 
Misli za spremembe v vaši reviji in upam, 
da vas bom spodbudil, da tudi vi prispe-
vate svoje misli in prizadevanja, da bo-
do stvari tekle dalje. Ključno sporočilo 
dogodka Misli za spremembe je bilo, da 
vemo veliko ter da je sedaj pravi čas, da 
ukrepamo. Toda kako lahko naredimo 
premik od zavedanja do kolektivne akci-
je? Pozivam vas, da postanete eden izmed 
mislecev za spremembe, ki bo spremenilo 
vaše mišljenje. 
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Podpora pravični trgovini 
iz sedeža številka 545 v 
Evropskem parlamentu

✎ mojca Kleva, Evropska poslanka

človeško dostojanstvo, svoboda, 
demokracija, enakost, načela 
pravne države in spoštovanje 
človekovih pravic so temeljne 

vrednote Evropske Unije, navedene v 
ustanovnih pogodbah EU. V praksi se s 
konkretizacijo teh načel in samo izvedbo 
ukvarjajo evropske inštitucije, med njimi 
tudi Evropski parlament. Poleg evropskih 
inštitucij so najpomembnejše akterke pri 
pogajanjih o mednarodnih trgovinskih 
sporazumih države članice EU. Ker je 
evropska družina zelo raznolika, interesi 
pa kulturno in zgodovinsko pogojeni, niso 
nujno vsi sporazumi v skladu z zgoraj na-
štetimi vrednotami in koristmi za vsake-
ga vpletenega posameznika, ki se znajde 
na dnu trgovinske verige. Sama s svojim 
delom v Evropskem parlamentu in v skla-
du s svojimi načeli poskušam prispevati 
košček v mozaiku potrebnih sprememb 
evropske trgovinske politike. Kot članica 
nadstrankarske delovne skupine Evrop-
skega parlamenta o pravični trgovini se 
pogosto srečujem s pravičnostjo.

Koncept pravične trgovine (Fair Trade) 
se je rodil v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja prav v Evropi. V začetku le kot al-
ternativa logiki velikih multinacionalnih 
korporacij, danes pa že dodobra razšir-
jen koncept. Pravična trgovina temelji 
na standardih in pravilih, ki jih tako proi-
zvajalci kot prodajalci morajo spoštovati. 
Mednje spadajo na primer pošteno plačilo 
in obvezen dialog o le-tem med proizva-
jalcem in ponudnikom, spoštovanje otro-
kovih pravic, zagotavljanje primernosti 
materialov, izdelkov in prevoza v skladu 
s skrbjo za okolje ipd. Glavni cilj koncepta 
pravične trgovine je torej proizvajalcem 
iz manj razvitih držav zagotoviti pravično 

ceno, ki ne odraža samo resničnih stro-
škov njihove proizvodnje in dela, ampak 
omogoča tudi družbeno pravično in okolj-
sko sprejemljivo proizvodnjo. Osnovna 
ideja je zagotoviti kar najbolj pošteno 
plačilo za opravljeno delo ali za določen 
proizvod. 

Na evropskih trgih in prav tako pri 
nas, v Sloveniji, je danes na voljo vse več 
izdelkov pravične trgovine, kot so kava, 
čaj, sadje in sadni sokovi ter izdelki roč-
ne obrti, predvsem žensk, ki na tak način 
tudi preživljajo svoje družine. Vsa glav-
na evropska zakonodaja o mednarodni 
trgovini pa ima velike težave z javnim 
naročanjem, saj se zaradi dolgotrajnih 
postopkov še ni uspela prilagoditi novim 
razmeram v svetovni trgovini. Še vedno 
je veliko prostora za nadgradnjo aktov, 
ki se dotikajo etičnih vidikov in principov 
pravične trgovine. Evropski parlament je 
s svojim delovanjem v zadnjih letih vedno 
bolj glasen, jasen in dosleden v pozivih 
Evropski komisiji za zagotovitev usklajene 
politike za podporo pravične trgovine. V 
Parlamentu odmeva podpora evropskih 
državljank in državljanov do etičnih vidi-
kov v mednarodni trgovini in naša delov-
na skupina je bila ustanovljena z name-
nom, da se široka paleta izdelkov pravične 
trgovine zagotovi v prostorih Parlamenta 
ter da s skupnimi močmi skušamo vplivati 
na tiste evropske zakonodajne predloge, 
ki se dotikajo zadevne tematike.

V zadnjih mesecih smo preučevali 
spremembe v strategiji k evropski politiki 
o korporativni odgovornosti podjetij. Pre-
dlog Komisije »Agenda za spremembe«, 
ki odgovornost podjetij iz prostovoljnih 
akcij prestavi v področje odgovornosti za 
vpliv na družbo, zavezuje podjetja, da za 

dosego svoje odgovornosti poleg okolj-
skih skrbi upoštevajo tudi človekove pra-
vice ter etične in potrošniške pomisleke. 
Nova strategija poudarja pomembno 
vlogo zasebnega sektorja pri dosegu 
razvojnih ciljev EU s poudarkom na po-
slovnih modelih, ki se osredotočajo na 
manj premožne potrošnike, proizvajalce 
in distributerje, s ciljem povečati razvojni 
učinek regije.

Osebno verjamem, da Evropa mora 
prevzeti del odgovornosti za evropska 
podjetja, ki poslujejo v državah v razvo-
ju. Zato podpiram civilne iniciative, ki se 
zavzemajo za pravičnejšo gospodarsko 
politiko in večjo odgovornost evropskih 
podjetij do držav v razvoju. Poleg Agen-
de za spremembe pa je trenutno v delov-
ni skupini o pravični trgovini v ospredju 
tudi predlog nove zakonodaje o javnih 
naročilih, ki ga je Komisija evropskim po-
slankam in poslancem predala decembra 
lani. Parlament je že tekom oblikovanja 
nove zakonodaje Komisijo pozval, naj za-
konsko spodbudi javne organe k uporabi 
meril pravične trgovine v svojih naročilih 
in nabavnih politikah. Kako dobro se je 
pri tem odrezal komisar za notranji trg 
in storitve Michel Barnier, drugače javni 
podpornik gibanja za pravično trgovino 
ter odgovorni za pripravo zakonodaje 
o javnih naročilih, bomo v Parlamentu 
preučili v naslednjih mesecih. Skupaj z 
mojimi evropskimi kolegi si bom priza-
devala, da se bodo v prihodnje pri krite-
rijih o dodelitvi javnih naročil v Evropski 
uniji upoštevala pravila pravične trgovine. 
Potrebujemo več kot le podporo ideji, po-
trebujemo konkretne in praktične rešitve, 
kako spodbuditi nakup izdelkov pravične 
trgovine tudi v javnih naročilih. 
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PRISPEVEK S TERENA

O Ženskem centru 
Nyamirambo v 
Kigaliju, Ruanda

✎ Katarina cvikl, maja Ladič

Ruanda letos obeležuje 18. oble-
tnico genocida, ki je v zgolj sto-
tih dneh za seboj pustil več kot 
pol milijona smrtnih žrtev ter 

na milijone razseljenih, ranjenih, poha-
bljenih ali posiljenih. Morda so njegove 
dolgoročne posledice še najbolj občutile 
ženske; skoraj pol milijona jih je ovdove-
lo, zaradi česar so morale v tradicionalno 
patriarhalni družbi same pričeti preživljati 
družine, medtem ko so številne žrtve po-
silstev zanosile ali se okužile z virusom 
HIV, družba pa jih je posledično odrinila 
na rob. V letih po genocidu je ruandska 
vlada v podporo močnejši vlogi žensk v 
družbi sčasoma sicer pričela sprejemati 
odločne ukrepe,, ki so prispevali k velike-
mu napredku pri izpolnjevanju ciljev iz-
hajajočih iz 3. razvojnega cilja tisočletja o 
opolnomočenju žensk. Kljub zadovoljivim 
vladnim ukrepom pa dejanski ekonomski 
in družbeni položaj večine žensk v Ruandi 
ostaja podrejen. 

Eden izmed razvojnih projektov, ki na 
mikro ravni naslavljajo primanjkljaj v de-
janskem opolnomočenju žensk, je usta-
novitev Ženskega centra Nyamirambo 
v ruandski prestolnici Kigali. Projekt Mi-

rovnega inštituta in številnih partnerskih 
organizacij, ki je konec leta 2007 zrasel 
spontano iz raziskovalnega projekta Ja-
sminke Dedić in Vlaste Jalušič, je do danes 
prerasel v štiri medsebojno dopolnjujoče 
se projekte, ki utrjujejo dejavnost obstoje-
čega centra. Čeprav je bil center, kot pove 
vodja projektov Vlasta Jalušič, ustanovljen 
brez posebne strateške vizije in na pobu-
do skupine žensk, ki so želele storiti nekaj 
zase ter lokalno skupnost, ga Društvo za 
Združene narode za Slovenijo upravičeno 
uvršča med primere dobre prakse.

Osnovna zamisel je bila socio-eko-
nomsko opolnomočenje žensk in deklet 
iz pretežno muslimanske skupnosti Nya-
mirambo. Poudarek je bil na izboljševa-
nju njihovega marginaliziranega položaja 
skozi različne izobraževalne dejavnosti 
ter aktivnosti, ki ustvarjajo dohodek. 18 
prvotnih članic (danes jih je 14) starih med 
19 in 42 let in najrazličnejših izobrazbe-
nih profilov, kulturnih in verskih ozadij, je 
tako bilo na osnovi ideje o dvojnem opol-
nomočenju (tj. na individualni in skupinski 
ravni) deležnih različnih usposabljanj, da 
bi lahko nato pridobljena znanja širile tudi 
znotraj lokalne skupnosti. 
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Za razliko od številnih ostalih razvojnih 
projektov nevladnih organizacij (NVO), je 
Mirovni inštitut k izvajanju projekta pri-
stopil zelo inovativno, saj je bila izmed 
članic centra imenovana predsednica, 
katere naloga je samostojno – torej brez 
zaposlitve tujca v pisarni v Kigaliju – vo-
denje in upravljanje centra. S tem so v 
Mirovnem inštitutu želeli vzpostaviti 
odnos dveh enakovrednih partnerjev in 
se izogniti spodbujanju donatorske logi-
ke, kar je sicer pogosta kritika razvojnih 
projektov. Čeprav je pristop z zgolj vsa-
kodnevnim monitoringom na daljavo ter 
občasnimi obiski v Kigaliju v teoriji odli-
čen, se je v praksi pokazal v precej slabši 
luči. Predsednica je namreč neodvisnost 
centra in svojo vlogo v njem izkoristila za 
svoje osebne interese, njeno delo je po-
stajalo netransparentno, lokalne oblasti 
pa je prepričala, da center brez nje ne 
more obstajati. Po poroki se je preselila v 
Ugando in center zapustila, članice pa po 
njenem odhodu (sicer zelo subjektivno) 
govorijo tudi o slabi klimi znotraj samega 
centra. Po tem, ko se je pokazal ves obseg 
težav centra, je Mirovni inštitut predlagal, 
da članice centra izvolijo novo predsedni-
co – takšno, ki bo delala transparentno, 
dobro in za vso lokalno skupnost. Nova 
predsednica, s katero so tako ostale čla-
nice, partnerji kot lokalna skupnost za-
enkrat zelo zadovoljni, je postala Marie 
Aimee Umugeni. 

Kljub omenjenim težavam so pretekli 
projekti izpolnili zastavljene cilje, zlasti 
kar se tiče izvajanja dejavnosti – tako čla-
nice kot ostale ženske iz lokalne skupnosti 
so bile deležne tečajev opismenjevanja in 
angleščine, računalništva, računovodstva, 
ročnih spretnosti in turizma, ki so se jih 
redno udeleževale in prek njih pridobile 
uporabna znanja, ki so mnogim pomagala 

pri iskanju zaposlitve. V sklopu projektov 
so – večinoma pod vodstvom članic sa-
mih – uspešno izpeljali delavnice na temo 
pravic žensk, spolnega nasilja, dostopa 
do izobrazbe in zaposlitvenih možnosti 
ter dva študijska obiska v Sloveniji. Da 
bi centru samostojno zagotavljale dotok 
sredstev, so članice izvajale tudi dejav-
nosti urbanega skupnostnega turizma, 
v sklopu katerih so turistom predstavile 
center, vsakdanjik v lokalni skupnosti ter 
jim približale ruandsko kulturo. 

Predvsem krepitev dejavnosti, ki ge-
nerirajo dohodek, predstavlja pomem-
ben korak k spopadanju z največjim iz-
zivom, ki trenutno stoji pred centrom, tj. 
zagotavljanje trajnostne samovzdržno-
sti, za katero tako slovenski kot ruandski 
partnerji projekta priznavajo, da je še ve-
dno vprašljiva. Tesno je namreč povezana 
na eni strani z razpoznavnostjo centra, ki 
bi tudi v sami lokalni skupnosti lahko bila 
boljša, ter po drugi strani z načrtovano 
gradnjo hiše, ki bi članicam zagotovila 
potrebne prostore za delo, omogočila iz-
vajanje številnih aktivnosti in programov 
za lokalno skupnost in nudenje dodatne 
turistične in gostinske ponudbe, a žal ni 
bila izvedena. Zadnji v vrsti projektov, 
vezanih na center, »Ženske za ženske«, 
ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje 
zadeve, naslavlja prav te pomanjkljivo-
sti, saj krepi promocijske aktivnosti ter 
ozaveščanje o in izvajanje aktivnosti, ki 
lahko zagotavljajo dohodek dolgoročno. 
Ena izmed takšnih aktivnosti je gojenje 
gob na parceli, kjer bi morala stati hiša. 
Članice ženskega centra so se odločile, 
da bodo – glede na to, da gradnja hiše 
ni izvedljiva – zemljo, ki je že nekaj let v 
njihovi lasti, izkoristile drugače. 

Za ženski center je izrednega pomena 
skupnostni turizem, saj jih je od leta 2009 

do danes obiskalo že okrog 130 turistov. 
Za enkrat je to le skromni vir dohodka, 
ki ga članice namenjajo plačilu šolnin za 
otroke, sofinanciranje kakšnih drugih ak-
tivnosti, popravila itd. Vedno več interesa 
za ženski center pa je tudi med prostovolj-
ci. Vsakih nekaj mesecev v ženskem cen-
tru biva in pri različnih aktivnostih poma-
ga kakšen prostovoljec oz. prostovoljka, 
večinoma iz Evrope (iz Slovenije, Nemči-
je, Hrvaške, Velike Britanije); praktično 
vsak dan pa je v centru prisoten Eliab, ki 
tam sicer uči angleščino, prostovoljno pa 
izvaja še tečaj računalništva za ženske iz 
lokalne skupnosti in občasno vodi delav-
nice za otroke. 

Dosedanji projekti so bili glede dol-
goročnih ciljev časovno gledano morda 
preveč ambiciozno zastavljeni. Toda tre-
ba je omeniti tudi dejstvo, da so razpisi za 
NVO zastavljeni tako, da v čim krajšem 
času (ponavadi v letu in pol ali dveh letih) 
zahtevajo čim bolj trajne oz. dolgoročne 
rezultate, kar seveda pomeni, da se od iz-
vajalcev pričakuje zelo ambiciozne pro-
jekte. Pri vsem tem pa financerji pogosto 
pozabijo na drugačno kulturo, navade, 
način dela in specifičnost vsake države 
koristnice mednarodne razvojne pomoči. 

Mirovni inštitut bo kljub velikim kul-
turnim razlikam in vedno novim izzivom 
pri sodelovanju z ruandskim partnerjem 
skušal zagotoviti trajno in samostojno de-
lovanje ženskega centra – za kar pa ne bo 
dovolj peščica projektov, ki trajajo le leto 
ali dve. Poleg dolgoročnega sodelovanja 
je največji izziv za Ženski center Nyami-
rambo lastna angažiranost in motivacija 
članic. Najpomembneje je, da članice 
najdejo notranjo moč in željo, da center 
obstoji in deluje v korist lokalne skupno-
sti tudi v prihodnje – na to pa slovenski 
partner, žal, nima neposrednega vpliva. 
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INTERVJU

Intervju z vongai chikwando

Kakšna je trenutna politična in ekonom-
ska situacija v Zimbabveju?

Kar zadeva ekonomijo, je bil ravno pred 
volitvami 2008 vzpostavljen večvalutni sis-
tem, zimbabvejski dolar pa je bil odstra-
njen. Dolarizacija je zvišala cene dobrin, 
čemur ljudje niso bili zmožni slediti (še 
posebej, ker so bile elektrika in tudi vse 
druge storitve že zelo drage).

Kar zadeva politično situacijo, je ustava 
še vedno v procesu nastajanja. Za civilno 
družbo bi nova ustava pomagala organi-
zirati svobodne volitve. Vendar pa hoče 
politika po drugi strani (predvsem člani 
koalicijske stranke na oblasti) volitve že 
pred sprejemom nove ustave in to giba-
nje izničiti. Tako imamo na eni strani civilno 
družbo, ki želi »sveže« in svobodne volitve, 
na drugi strani pa dogovor o deljenju moči 
znotraj politike, ki prinaša birokracijo in 
druge težave. Pokazatelj politične situaci-
je v Zimbabveju so samo tri stranke, ki so 
trenutno na oblasti.

Katere so glavne civilno-družbene prio-
ritete?

Prva je svoboda izražanja, kamor sodi 
recimo radio v skupnostih. To leto oddaja 
samo pet postaj: ena nacionalna in štiri pri-
vatne. Kar zadeva televizijo imamo samo 
štiri programe (eden od teh je javni).

Potem lahko omenimo svobodo zbi-
ranja: v Zimbabveju je zelo težko sklicatii 
kakršnakol srečanja. Zakon »akt javnega 
reda in varnosti« zavezuje ljudi, da policijo 

o srečanju obvestijo tri dni vnaprej.Po tem 
zakonu policija nima pravice, da srečanje 
prepove, vendar ga v praksi želi prepreči-
ti na primer tako, da prepreči dostop do 
kraja sestanka. Povrh tega pa se tisti, ki s 
srečanji nadaljujejo, srečajo z neusmiljeno 
stranjo zakona…

Pomemben je tudi dostop do vode, pre-
bivalstvo pa se trenutno sooča s skrajnim 
pomanjkanjem čiste vode po vsej državi: 
čiščenje vode je še vedno nekaj, kar mora-
mo zagotoviti, saj se spopadamo z neka-
terimi epidemijami, kot je kolera.

Prizadevamo si tudi za primeren bivanj-
ski prostor. Že dolgo časa dejanja vlade lju-
di vodijo v revščino. Leta 2005 smo bili na 
primer priča množičnemu izselitvenemu 
načrtu s strani vlade.

Stopnja izobrazbe se v zadnjih nekaj 
letih zvišuje, vendar si še vedno veliko 
otrok in njihovih družin ne more privoščiti 
šolanja. Vsem otrokom bi morala biti za-
gotovljena pravica do šolanja in izobrazbe.

Zavzemamo se tudi za 50% delež žen-
sk v ekonomiji, politiki itd. Danes skrajno 
pomanjkanje političnih zakonov in volje 
ženske relegira, da ostajajo doma.

Kateri so glavni donatorji in kakšna so 
njihova posredovanja?

Amnesty International v Zimbabveju 
nima tujih donatorjev. Denar povečini pri-
spevajo njeni člani.

Splošno gledano pa ima Zimbabve 
različne podpornike. Nordijske države 
prispevajo veliko denarja za pomoč boju 
proti HIV in so tudi v podporo ženskam pri 
vtopu v parlament, donatorji iz ZDA prav 
tako veliko prispevajo pri boju proti HIV in 
boju za socialne pravice itd.

Omeniti moram tudi različna velepo-
slaništva, ki veliko prispevajo bolnišnicam.

UNICEF je največji podpornik za iz-
obrazbo (prispeva 8 milijonov dolarjev 
za knjige) in za rehabilitacijo bolnišnic in 
opreme.

Različne članice Evropske unije prispeva-
jo večinoma za obnovitev varnostnega sek-
torja ter krepitev civilnih in političnih pravic.

Katere so druge vloge Evropske komisi-
je (EK) v Zimbabveju?

V času volitev leta 2008 je bil varno-
stni sektor politično naravnan: osrednji 
problem je bil, da niso bili izurjeni in niso 
poznali osnovnih človekovih pravic. Zdaj 
jih na tem področju usposablja EK, saj to 
nujno potrebujejo.

Drugo področje, kjer deluje EK, pa je 
voda: omogočajo procesiranje vode ter 
iščejo druga podjetja in organizacije, ki bi 
pomagale na tem področju. Na žalost je 
to vse, kar vem o vlogi EK v Zimbabveju.

Katere so vizije, naloge, vloge in aktiv-
nosti vaše organizacije?

Prvo kot prvo, smo majhna organiza-
cija, s samo 5 (mogoče kmalu 6) delavci. 
Vendar pa štejemo že 3200 članov in ima-
mo seveda tudi veliko podpornikov v civilni 
družbi, drugih združenjih in celo nekaterih 
univerzah.

Naša naloga je najprej zagotoviti dosto-
janstvo za tiste, ki so izgubili svoje domove 
predvsem po množični izselitvi leta 2005. 
Temu pravijo »povrnitev reda«. Zaradi uni-
čenih hiš so bili relocirani na nenaseljive lo-
kacije (preveč naseljene, brez dostopa do 
vode ali brez šol).

Prav tako želimo zagotoviti pravico do 
zdravja. V Zimbabveju ženske in otroci za-
radi slabih sanitetnih razmer umirajo pri 
porodu.

Prizadevamo si tudi za pravico do izo-
brazbe. Glavni problem v zimbabvejskih 
šolah je, da so učitelji zelo nekvalificirani 
(učitelji lahko postanejo brez izpita). To se 
pozna v zaostalem znanju cele generacije. 

Prav tako se v novi ustavi zavzemamo 
tudi za ukinitev smrtne kazni .

Kako vidite možnost sodelovanja s slo-
venskimi nevladnimi organizacijami 
(NvO)?

Z Amnesty International Slovenija (AIS) 
smo že sodelovali na temo človeškega 
dostojanstva. Večinoma je šlo za deljenje 
izkušenj, vendar nam je to res pomagalo. 
Zato bi želeli nadaljevati s sodelovanjem 
s slovenskimi NVOji, saj nam je zadnje res 
odprlo oči. Želela bi se zahvaliti AIS, da so 
nas pripeljali sem. Vidimo veliko delo, ki se 
opravlja v Sloveniji, in res smo navdušeni 
nad znanjem otrok tukaj. 

✎ baptiste calvet, prostovoljec
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20.–22.  
junij  
2012

Rio de Janeiro, 
Brazilija

KonfEREncA Zn o tRAJnostnEm 
razvoju (rio+20)
Države sveta se bodo 20 let po Vrhu Zemlje v Riu 
(1992) ponovno združile na konferenci, ki pred-
stavlja mejnik na področju naporov spopadanja 
z gospodarskimi in okoljskimi izzivi, pa tudi na-
predka pri uresničevanju zelenega gospodarstva 
in pospeševanju skupnih prizadevanj držav za 
doseganje trajnostnega razvoja in izkoreninjenje 
revščine. 

25.–27.  
junij  
2012

Dunaj,  
Avstrija

mEDnARoDnA KonfEREncA o spoD-
bujanju človekovih pravic in 
opolnomočenju civilne družbe
Konferenca z naslovom »Spodbujanje človeko-
vih pravic – opolnomočenje civilne družbe«, ki 
jo organizirata HORIZONT3000 in TRIALOG, bo 
združila partnerske organizacije iz držav global-
nega Juga, predstavnike razvojnih NVO in akter-
je Avstrijskega razvojnega sodelovanja. Namen 
dogodka je izmenjava izkušenj in dobrih praks na 
področju človekovih pravic in civilne družbe. 

17. – 23.  
julij  
2012

caux,  
Švica

konferenca TiGe 2012
Tudi letošnja konferenca TIGE (Trust and Integrity 
in the Global Economy) stremi k raznolikosti svo-
jih udeležencev, ki prihajajo iz različnih poklicev, 
kultur in socialno-ekonomskih okolij. V središču 
konference bo šest tematskih področij, vključno 
s prehrano in novo razvojno paradigmo, trajno-
stnim svetom in združevanjem mladih za trajno-
stno prihodnost ter učečo se družbo.

27.–28. 
september 
2012

santiago de 
chile,  
čile

6. forum evropske in laTinskoa-
meriške civilne družbe
6. forum evropske in latinskoameriške civilne 
družbe, ki ga organizirata MESA de Articulación 
de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de 
ONG de América Latina y el Caribe in CONCORD, 
je namenjen razpravi o skupnih izzivih evropskih 
in latinskoameriških organizacij civilne družbe, 
pa tudi oblikovanju skupnega stališča za nasle-
dnje vrhunsko srečanje vodij držav iz EU in Latin-
ske Amerike ter Karibov, ki bo potekalo januarja 
2013.

27.–28. 
september 
2012

santiago de 
chile,  
čile

narava razvoja v prihodnosTi: 
vGradiTev vključujoče rasTi v 
okvir po leTu 2015
Overseas Development Institute in Department for 
International Development organizirata dogodek, 
na katerem se bodo srečali globalni strokovnjaki s 
področja razvojne agende v prihodnosti. Razpra-
va bo temeljila na zaključkih konference Rio+20 in 
na aktualnih razmislekih o razvojnem okvirju po 
letu 2015.

NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SVETU

IZObRAŽEvANJE ZA 
čLOvEKOvO  
DOSTOJANSTvO 

>> na voljo brezplačna gradiva

Amnesty International Slovenije sode-
luje od 2010 v projektu Izobraževanje 
za človekovo dostojanstvo. Splošni cilj 
projekta je izobraževati in ozaveščati 
mlade, učitelje, pedagoške delavce, 
medije in splošno javnost o perečem 
problemu revščine in kršitev človeko-
vih pravic. Specifični namen projekta 
pa je z izobraževanjem o človekovih 
pravicah in participativnimi aktivnost-
mi učencem, dijakom in študentom 
ter njihovim učiteljem podati poglo-
bljena znanja o povezavi med revščino 
in človekovimi pravicami.

V sklopu projektnih aktivnosti smo 
natisnili dva izmed 3 priročnikov na te-
mo participatornih metod pri učenju 
človekovih pravic in revščine ter člo-
vekovih pravic, ki so ključni element 
pri obravnavi tovrstne tematike pri 
učenju človekovih pravic. 

V kolikor bi vaša nevladna orga-
nizacija želele prejeti priročnika naj 
prosim piše na amnesty@amnesty.si

Projekt Izobraževanje za človekovo dostojanstvo – Ustavimo re-
vščino! sofinancira Evropska unija (DCI-NSAED/2009/72).
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19. junij  
2012 
med 9.  
in 17. uro

Center urbane 
kulture Kino 
Šiška 
Trg prekomor-
skih brigad 3, 
Ljubljana

Konferenca Plana B za Slovenijo »odPiramo ProStor za zeleni 
razvojni PreBoj« 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v sodelovanju z ITRES, inštitutom za traj-
nostni razvoj Evrope in sosednjih regij, dan pred začetkom Konference ZN o trajnostnem razvoju 
(Rio +20) vabi na konferenco v okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, 
katere namen je predvsem: pozicionirati programe za zeleni razvojni preboj kot nosilno razvojno 
vizijo v slovenski strukturni politiki za novo finančno obdobje EU 2014–2020, potrditi obstoječa in 
ustvariti nova strateška partnerstva ter skupaj evidentirati nadaljnje korake in ukrepe za podporo 
izvedbi šestih programov zelenega razvojnega preboja. Več informacij o konferenci najdete na 
spletni strani Plana B za Slovenijo.

22. junij
2012

Ljubljana Predaja Poročila aidWatch 2012 
Predstavniki Sloge bodo državnemu sekretarju na MZZ v vlogi ministra za razvojno sodelovanje 
dr. Božu Cerarju predali Poročilo AidWatch 2012, ki ga v sodelovanju z nacionalnimi platformami 
NVO, vključno s Slogo, vsako leto pripravlja CONCORD. V Poročilu bo objavljena analiza ODA v 
letu 2011, hkrati pa bo SLOGA dr. Cerarju izročila še t. i. Country page – opis stanja slovenskega 
MRS z vidika slovenskih NVO.

28. junij–  
2. julij  
2012

Ljubljana feStival gledališča zatiranih Slovenije – med loKalnim in glo-
Balnim
Ekvilib Inštitut v okviru Globalne SOFE in v sodelovanju z Zavodom Voluntariat in društvom Hu-
manitas organizira prvi Festival gledališča zatiranih Slovenije. Tekom Festivala se bodo predsta-
vile slovenske in tuje gledališke skupine, program pa bo vključeval tudi delavnice gledališča zati-
ranih, predavanja in razprave. Več informacij najdete na spletni strani Globalne SOFE.

29. junij–  
1. julij  
2012

Ljubljana gledališKa delavnica »Korenine izKljučenoSti« 
Globalna SOFA (Ekvilib Inštitut) v okviru Festivala gledališča zatiranih Slovenije med drugim 
organizira tudi delavnico »Korenine izključenosti«, katere cilj je raziskati vzroke predsodkov in 
izključevanja ter oblikovati jasno idejo o položaju priseljencev v Sloveniji in jim pomagati preseči 
izključevanje, s katerim se nekateri izmed njih soočajo na vsakodnevni ravni. Delavnica je v prvi 
vrsti namenjena osebam z izkušnjo migranta v Sloveniji. Več informacij najdete na spletni strani 
Globalne SOFE.

22.–30. julij 
2012

Koper rehaBilitacija Socialno ogroženih otroK iz BoSne in hercego-
vine ter črne gore
Zavod Krog bo konec julija gostil socialno ogrožene otroke iz Bosne in Hercegovine (22.–28. 7.) 
ter Črne gore (23.–30. 7.). Otroci iz BiH bodo v Slovenijo prišli v okviru humanitarno-razvojnega 
projekta »Podari nasmeh«, ki ga podpirajo MZZ, KD Kapital in ABDS Sarajevo, otroci iz Črne gore 
pa v okviru razvojnega projekta »Od okolja do družine«, podprtega s strani MZZ, Aerodroma 
Podgorica in Adrie Airways.

13.  
september 
2012,  
ob 18. uri

Slovenski 
etnografski 
muzej, 
Ljubljana

PredStavitev ProjeKta in otvoritev fotografSKe razStave
Društvo Edirisa Slovenije skupaj s projektnim partnerjem, Društvom Matafir, vabi na predsta-
vitev projekta »Opolnomočenje ljudstva Batwa na poti k univerzalni osnovnošolski izobrazbi v 
Ugandi«, ki ga sofinancira MZZ. Ljudstvo Batwa je staroselsko ljudstvo na jugozahodu Ugande, 
ki se sooča s številnimi kršitvami pravic. Glavni cilj projekta je preko različnih aktivnosti (s pou-
darkom na opolnomočenjem žensk) zagotoviti večjo vključenost otrok v osnovno šolo. Organi-
zator dogodka ob tem vabi tudi na otvoritev fotografske razstave, ki je del omenjenega projekta.

20.  
september 
2012

Ljubljana Konferenca »zelena ProračunSKa reforma: temelj tretjega 
razvojnega Podviga Slovenije«
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vabi na konferenco o zeleni proračunski 
reformi (ZPR), katere glavni cilji so: združiti različne interesne skupine in širšo javnost v razpravi 
o ključnih (zeleno proračunskih) reformah za trajnostni razvoj Slovenije, informirati in motivirati 
splošno javnost za vključevanje v procese sprejemanja odločitev, ki so relevantne za nadaljnji 
razvoj Slovenije, in pridobiti in razviti vsaj pet specifičnih priporočil za ZPR v Sloveniji, s širokim 
soglasjem ključnih deležnikov. Več informacij o konferenci najdete na spletni strani Umanotere. 

27.–29. 
september 
2012

Fakulteta 
za turistične 
študije 
turistica, 
Portorož

Konferenca o odgovornem turizmu
Fakulteta za turistične študije Turistica (Univerza na Primorskem) organizira že 4. konferenco 
Encuentros, in sicer na temo odgovornega turizma. En del konference je namenjen tudi NVO in 
predstavitvam njihovih projektov/aktivnosti s področij odgovornega turizma, pravične trgovine, 
ekološkega turizma idr. Organizatorji zato prosijo zainteresirane NVO, da jim čim prej oz. še v 
juniju posredujejo povzetke svojih prispevkov. Več informacij o dogodku in celoten poziv za pri-
spevke najdete na spletni strani konference.

NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI


