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Razvojno sodelovanje  
in prihodnost Evropske unije

ob s lovenskem predsedovanju  svetu EU      3

Albin  Keuc
SLOGA, platforma NVO za razvoj ,  g lobalno učenje in  humanitarno pomoč

Predsedovanje Svetu Evropske unije je za Republiko Slovenijo izjemno po-
memben proces. V času predsedovanja država članica vodi in usmerja 
predvsem zakonodajno delo ter oblikuje skupna stališča Sveta EU za po-

govore z Evropskim parlamentom kot sozakonodajalcem in Evropsko komisijo. 
Tega ne počne sama, temveč skupaj z Nemčijo in Portugalsko, ki predsedujeta 
pred nami. Tako je bil junija 2020 objavljen 18-mesečni program dela Sveta EU, ki 
so ga tri države pripravile skupaj z visokim predstavnikom, ki predseduje Svetu 
za zunanje zadeve.

Predsedovanje ponuja veliko priložnosti za krepitev evropske razsežnosti na 
nacionalni ravni. Še posebej je to pomembno za krepitev prepoznavnosti in pome-
na področij razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči v 
Sloveniji.  Gre za pomemben del slovenske zunanja politike, za naš skupen prispe-
vek, namenjen sodelovanju z državami globalnega juga, za zmanjševanje vrzeli 
med revnimi in bogatimi, za izkoreninjenje revščine in za zagotavljanje skladnosti 
politik za razvoj.

Na podlagi Osemnajstmesečnega programa Sveta (1. julij 2020 - 31. december 
2021) smo identificirali devet pomembnih področij, ki bodo na različne načine vpli-
vali na prihodnost razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na ravni Evrope 
in tako tudi na mednarodno razvojno sodelovanje samih držav članic. Ta vsebinska 
področja so: podnebne spremembe, enakost spolov, odnosi med Afriško in Evrop-
sko unijo, pomen demokracije in človekovih pravic, migracije, digitalna preobrazba, 
davčna pravičnost, socialna odgovornost podjetij in krožno gospodarstvo.

V času pred in med slovenskim predsedovanjem se bodo na vseh teh pod-
ročjih sprejemale pomembne odločitve o programih in ukrepih, ki bodo zaradi 
enovitosti in usklajenosti imeli različne učinke na izvajanje mednarodnega raz- 
vojnega sodelovanja - ne gre pozabiti, da se Evropska unija rada postavi, da je 
največja donatorica sredstev razvojne pomoči v svetu. Tako bo evropska pod-
nebna politika pomembno vplivala na vsebino in obseg uradne razvojne pomoči 
EU za izvajanje ukrepov za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe v 
podnebno izpostavljenih državah, ki so v največji možni meri države globalnega 
juga. Sprejemal se bo nov akcijski načrt za enakost spolov do leta 2025, ki pred-
videva vključevanje vidika spola v vse dejavnosti zunanje politike EU. Šesti vrh 
med Afriško in Evropsko unijo bo prispeval odločitve za spremenjeno sodelovanje 
med obema kontinentoma, navkljub velikemu številu neznank. Sprejemali se bodo 
akcijski načrt za človekove pravice in demokracijo do leta 2024, nova strategija 
za izvajanje Listine o temeljnih pravicah in akcijski načrt za evropsko demokra-
cijo, kar vse skupaj pred nas postavlja pomembne naloge zagovarjanja krepitve 
institucij spoštovanja človekovih pravic. Objavljen bo nov dogovor o migracijah 
in azilu, ki bo gotovo sprožil dodatne ukrepe na ravni držav članic. Digitalizaci-
ja je sama po sebi izjemno pomembno področje, saj učinkuje na vse elemente 
sodobnega življenja - od zaščite zasebnosti do pravične in varne digitalizacije v 
partnerstvu med Afriko in Evropo. Zagotavljanje davčne pravičnosti prinaša na-
loge zmanjševanja nedovoljenih finančnih tokov, ki samo Afriko „stanejo“ več, 
kot znaša vsa razvojna pomoč. Prostovoljni aranžmaji zagotavljanja odgovornega 
ravnanja podjetij po celotnih vrednostnih verigah so dokazano nezadostni - po- 
trebujemo pravno zavezujočo podlago za ukrepanje.

Vloga civilne družbe je, da opozori, predlaga in tudi zahteva, da se soočimo  
z zadevami, na kritičen, konstruktiven in predvsem stvaren način. Prispevki v tej 
posebni številki Slogopisa so prav to – stvarna podlaga za skupen razmislek o 
tem, kaj Slovenija lahko prispeva k izgradnji evropskih politik. Ob spoštovanju na-
čel skladnosti politik za razvoj in človekovih pravic za doseganje ciljev trajnost- 
nega razvoja iz Agende 2030. 
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Podnebne spremembe – nujnost ukrepanja

Glede na navedeno je težko oceniti, v kakšni fazi bodo pro-
cesi izvedbenih aktivnosti za uresničitev Zelenega dogovora 
v drugi polovici leta 2021, ko bo Slovenija prevzela predse-
dovanje Svetu EU. Okvir predstavlja 18-mesečni program 
predsedujočih držav Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki 
daje pomemben poudarek tudi prizadevanjem za doseganje 
ciljev Pariškega sporazuma in izvajanju Zelenega dogovora. 
V zvezi s predsedovanjem Slovenije sta javno dostopna do-
kumenta Projektna naloga za izvedbo projekta Predsedova-
nje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 na spletni 
strani Vlade ter Osnutek prednostnih nalog predsedovanja 
Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 
2021 ter pregled aktualnih vsebin, ki jih je Vlada posredovala 
Državnemu zboru septembra 2019. Glede področja varstva 
okolja bi morala, še posebej zaradi zahtev Aarhuške konven-
cije, o vsebini teči javna razprava.

Kljub temu da vsebinski program prioritet in namer Repub- 
like Slovenije v času predsedovanja javnosti ni znan, je gle-
de prizadevanj v zvezi s podnebnimi spremembami vseeno 
možno postaviti nekaj vsebinskih zahtev do Vlade Republi-
ke Slovenije. Čeprav so prizadevanja za blaženje podnebnih 
sprememb v času nove vlade uplahnila, je MOP v začetku sep- 

mag.  Senka Ši fkovič  Vrbica 
Pravno- informaci jsk i  center  nev ladnih  organizac i j  –  P IC

V okviru okoljskih prioritet slovenskega predsedovanja je ključen pojem ambicioznost in zavedanje, da se nahajamo v izrednih podnebnih 
in okoljskih razmerah. Glede blaženja podnebnih sprememb in doseganja ciljev Pariškega sporazuma je ključno načrtovanje in izvedba 
potrebnih, ne zgolj pozitivnih, ukrepov, da se preprečijo katastrofalne posledice, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Podnebne spremembe in nujnost ukrepanja glede na 
stanje okolja v Evropski uniji so bile ena osrednjih 
prioritet nove Evropske komisije v drugi polovici leta 

2019. Evropski parlament je razglasil izredne okoljske in pod-
nebne razmere ter pozval k ukrepanju in ozelenitvi vseh po-
litik. Zahvaljujoč prizadevanjem Evropske komisije je bil de-
cembra 2019 sklenjen Evropski zeleni dogovor. Ta priznava 
podnebne in okoljske izzive kot najpomembnejše naloge te 
generacije, za cilj si med drugim zastavlja podnebno nevtral-
no EU do leta 2050 z vzpostavitvijo krožnega gospodarstva, 
oblikovanjem pravičnega, zdravega in okolju prijaznega pre-
hranskega sistema prek ohranjanja in obnavljanja ekosiste-
mov in biotske raznovrstnosti ter ničelnega onesnaževanja 
okolja brez strupov. Glede blaženja podnebnih sprememb in 
spopadanja z drugimi okoljskimi izzivi želi EU postati vodilna 
v svetu. Tako sta sredi leta 2020 potekala priprava ali spre-
jem številnih izvedbenih predpisov in dokumentov, ki so v fazi 
javne razprave ali v nadaljnjih fazah sprejemanja, pri čemer je 
epidemija covid-19 pomembno vplivala na te procese, saj je 
reševanje stagnacije gospodarstva zaradi epidemije postalo 
prednostna naloga, katere reševanje zaenkrat poteka v duhu 
Zelenega dogovora.
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tembra objavil osnutek dolgoročne podnebne strategije, ni pa  
se nadaljeval proces sprejemanja predvidenega Zakona o 
podnebni politiki, lahko privzamemo, da bo morala biti pod-
nebna problematika, tako glede na 18-mesečni program pred-
sedovanja, predvsem pa zato, ker se bo v času predsedova-
nja odvijalo tudi 26. srečanje pogodbenic Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja (COP26 novembra 
2021 v Glasgowu), ena izmed okoljskih prioritet predsedo-
vanja. V okviru te prioritete je ključen pojem ambicioznost in 
zavedanje, da se nahajamo v izrednih podnebnih in okoljskih 
razmerah. Namreč glede blaženja podnebnih sprememb in 
doseganja ciljev Pariškega sporazuma je ključno načrtova-
nje in izvedba potrebnih, ne zgolj pozitivnih, ukrepov, da se 
preprečijo katastrofalne posledice, zato so na mestu najmanj 
naslednje zahteve, oblikovane tudi v mrežah nevladnih orga-
nizacij, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami v Evropi:
- Nujna je določitev bolj ambicioznih ciljev zmanjševanja to-

plogrednih plinov (TGP) do leta 2030, saj je to desetletje 
ključno za preusmerjanje družbenega razvoja. Tako bi mo-
ral biti cilj do leta 2030 65-odstotno zmanjšanje TGP glede 
na leto 1990, pripravljeni pa so tudi scenariji za realizacijo 
tega cilja.

- Izpolnjevanje Zelenega dogovora naj bo glede podneb-
nih sprememb ambiciozno in v duhu priporočil Evropske 
okoljske agencije, da trajnost postane vodilno načelo za 
usklajene politike in ukrepe v celotni družbi, pri čemer naj 
se zagotovi in omogoči sodelovanje vseh vladnih podro-
čij in ravni ter vključi ustvarjalnost državljanov, podjetij in 
skupnosti. Zato se morajo tudi vse druge politike presojati 
s stališča doseganja podnebnih ciljev s hkratnim upošte-
vanjem varstva biodiverzitete (predvsem gre za ukinitev 
rabe premoga do leta 2030, takojšnjo ukinitev subvencij 
za fosilna goriva in davčno politiko, ki bo upoštevala obre-
menitev okolja in emisije TGP, bolj odločno ukrepanje gle-
de emisij TGP iz prometa, kmetijstva in industrije). 

- Glede COP26 bi morala biti ključna ambicija EU premosti-
tev razkoraka med nacionalno določenimi cilji in trenutni-
mi politikami in ciljem Pariškega sporazuma – EU bi mora-
la imeti pri tem vodilno vlogo. 
Razvojno sodelovanje in razvojna pomoč sta v okviru priza-

devanj za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe 
izrednega pomena. Zgodovinska odgovornost razvitih držav 
glede njihovega prispevka k stanju okolja na Zemlji jim nala-
ga, da pomagajo drugim državam, revnejšim, ter zlasti zara-
di podnebnih sprememb ogroženim državam in skupnostim. 
Temu sta namenjena tako Zeleni podnebni sklad Združenih 
narodov in Sklad za prilagajanje. Vloga EU, ki želi biti vodilna 
na področju okoljskih in podnebnih prizadevanj, je tudi v tem, 
da države članice spodbuja k vplačevanju sredstev v ta sklada, 
saj je pri reševanju teh problemov potreben globalni pristop. 

Prioriteta Slovenije na področju razvojnega sodelovanja, 
kot je razvidno iz medijev, bo voda in potreba po vzpostavit- 
vi celostnega pristopa do vode, tako v luči varovanja okolja, 
miru in varnosti kot tudi globalnega zdravja, obravnave vode 
v politikah EU. Vsekakor je to tako okoljsko kot podnebno 
presečna tema, saj se dotika tudi problematike »podneb-
nih beguncev«, glede katerih je odbor za človekove pravice 
Združenih narodov v začetku tega leta v svojem mnenju prvič 
povezal in priznal ogroženost pravice do življenja zaradi pod-
nebnih sprememb, eden izmed vidikov te ogroženosti pa je 
tudi pravica do vode (primer Ioane Teitiota iz otoške drža-
ve Kiribati). Sicer pa bi bilo glede na naravo razvojne pomoči 
potrebno vsebinske predloge usmeriti na COP26, najmanj 
takojšnje in pomembno zvišanje finančne podpore revnim in 
podnebno izpostavljenim državam in skupnostim. 
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Enakost spolov v razvoju –
akcijski načrt Evropske unije  
za enakost spolov

Misel, da so ženske pravice človekove pravice, je 
bila prvič izrečena leta 18381. Tudi danes, skoraj 
200 let kasneje, moramo še vedno uporabljati te 

besedne povezave. Kaj hitro se zaplete tudi pri terminu »ena-
kost« spolov, ki se pogosto znajde pod kritičnim drobnogle-
dom skeptikov, saj mu pripisujejo željo po uveljavitvi istosti 
med spoloma. A to ne drži, enakost spolov temelji na pri-
znavanju razlik in drugačnosti med spoloma, zavzema pa se 
za enakopravnost, enakovrednost, enake možnosti, dosto-
janstvo in enake pravice v dejanskih življenjskih situacijah.

V zadnjih desetletjih se je stanje na področju enakosti 
spolov izboljševalo širom sveta. A kljub temu ženske pov-
sod ostajajo v slabšem položaju kot moški. Če je, skladno z 
raziskavo Agencije ZN za ženske in Medparlamentarne unije 
iz leta 20202, razveseljivo dejstvo, da še nikoli do sedaj na 
globalni ravni ni toliko žensk sedelo na položajih odločanja, 
so številke manj ohrabrujoče: 6,6 odstotka žensk zaseda po-
ložaj predsednice države in 6,2 odstotka predsednice vlade, 
ženske pa v povprečju predstavljajo 24,7 odstotka parlamen-
tarcev. Na globalni ravni ženske na istem delovnem mestu 
zaslužijo skoraj tretjino manj kot moški. Pomemben razlog 
za plačne razlike so spolni stereotipi, zaradi katerih ženske 
še vedno opravljajo večji delež skrbstvenih opravil in del, so 
tudi zaposlene v slabše plačanih poklicih in se jih ne dojema 
kot vodje. Svoje pa prispeva tudi diskriminacija, čeprav je v 
številnih državah z zakonom prepovedana. Neenakosti so 
prisotne še na številnih drugih področjih javnega in zaseb-
nega življenja.

V zadnjih letih smo priča retradicionalizaciji družbe in ved-
no večjih pritiskov na krčenje že pridobljenih pravic. Tako se 
na primer pojavljajo pritiski glede spolnega in reproduktiv-
nega zdravja in pravic kot tudi želja po vzpostavitvi »narav-
nega« reda oziroma »zakonov narave«. Epidemija covid-19 je 
položaj žensk iz več razlogov še dodatno poslabšala. Ženske 
predstavljajo 70 odstotkov delovne sile v zdravstvu, delež 
zaposlenih žensk v domovih za starejše občane je še viš-
ji, na globalni ravni pa opravijo 76,2 odstotka neplačanega 
skrbstvenega dela3, torej so prevzele glavnino oskrbe obo-
lelih. Ker so nadpovprečno zaposlene v sektorjih, kot so turi-
zem, gostinstvo, maloprodajne storitve in šolstvo, so zaradi 
karanten izgubile službe, ali vsaj povečale raven ekonomske 
odvisnosti od partnerjev. Zaradi zaprtja vzgojno izobraževal-
nih ustanov in ob še vedno močno prisotnih spolnih vlogah, 
so ženske prevzele ne le večji del bremena vzgoje in izobra-
ževanja otrok, temveč tudi preostalih gospodinjskih opravil. 
Zaradi karanten pa se je po vsem svetu povečalo tudi nasilje 
nad ženskami.

Evropska unija in Slovenija, kot njena članica, enakost spo-
lov razumeta kot predpogoj za trajnostni razvoj. Posledično v 
okviru razvojnega sodelovanja izvajata programe in projekte, 
katerih primarni cilj je krepitev vloge žensk in enakosti spo-

Ana Kal in
Forum za enakopraven razvoj

Epidemija covid-19 je položaj žensk še dodatno poslabšala. 
Ženske v zdravstvu so prevzele glavnino oskrbe obolelih. Mnoge 
zaposlene v sektorjih, kot so turizem, gostinstvo, maloprodajne 
storitve in šolstvo, so zaradi karanten izgubile službe, ali vsaj 
povečale raven ekonomske odvisnosti od partnerjev. Zaradi 
zaprtja vzgojno izobraževalnih ustanov so ženske prevzele 
tudi večji del bremena domače vzgoje in izobraževanja otrok 
ter gospodinjskih opravil. Zaradi karanten se je po vsem svetu 
povečalo tudi nasilje nad ženskami.
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lov v državah globalnega juga, prav tako pa enakost spolov 
vključujeta kot presečno temo v ostale projekte in progra-
me razvojnega sodelovanja. Politične podlage za napore EU 
in njenih držav članic pri prispevanju k večji enakosti spolov 
predstavljajo Soglasje za razvoj, sprejeto leta 2017, Akcijski 
načrt za enakost spolov med letoma 2016 in 2020, Akcijski 
načrt o ženskah, miru in varnosti iz leta 2019 ter Strategija 
Evropske komisije za enakost spolov 2020–2025. 

Trenutno se odvija proces, ki naj bi v jesenskih mesecih 
pripeljal do sprejetja novega Akcijskega načrta za enakost 
spolov med letoma 2020 in 2025 (GAP III). Pričakovanja so 
visoka, saj je bil njegov predhodnik (GAP II) temeljit doku-
ment, ki je izhajal iz osnov neenakosti med spoloma, torej 
neenakomerno porazdeljene moči med moškimi in ženska-
mi, družbenih norm, vrednot in s tem povezanih stereotipov. 
Vključevanje vidika spola predvideva za vse zunanje politi-
ke EU razvojno sodelovanje, vzporedno s tem pa je uvedel 
ključno spremembo za doseganje enakosti spolov v zunanjih 
odnosih EU: spremembo v institucionalnem načinu delovanja 
oziroma mišljenja. Kot podlago za vse aktivnosti predpostav-
lja analize enakosti spolov in podatke, ločene po spolu, prav 
tako spodbuja podporo in sodelovanje z lokalnimi in ženskimi 
organizacijami. 

Na papirju zapisani načrti so ambiciozni in so tudi privedli 
do večjega deleža novih projektov, ki v svoje aktivnosti vklju-
čujejo vidik spola. Kljub temu pa evalvacije GAP II, analiza 
Evropskega centra za upravljanje razvojnih politik (ECDPM) 
glede vključevanja vidika spola v Nujni skrbniški sklad EU za 
stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov za nezakonite 
migracije in razseljene osebe v Afriki (EUTF) in nedavno spre-
jeta Strategija Evropske komisije za enakost spolov kažejo, 
da je vidik spola v zelo majhni meri prisoten pri vprašanjih, 
ki so za EU izjemnega pomena, kot so trgovina, investicije 
zasebnega sektorja, ter s tem povezano mešanje zasebnih 
in javnih sredstev, varnostne pobude, migracije in podnebne 
spremembe. Nedavno sprejeti Evropski zeleni dogovor tako 
z eno samo besedo ne omenja enakosti spolov. Vse to pa 
postane še manj spodbudno, če upoštevamo dejstvo, da zu-
nanjo politiko EU v vedno večji meri vodijo notranji interesi.

Vsaka kriza odpre priložnost novim načinom delovanja in 
izgradnji boljše prihodnosti. GAP III se mora torej osredoto-
čiti na odpravljanje strukturnih razlogov za neenakosti med 
spoloma, avtonomija za spremembe mora preiti v roke žensk 
in deklic, posvetiti se je treba najbolj problematičnim podro-
čjem, kot so spolno in reproduktivno zdravje in pravice, za 
katerega pa tudi znotraj EU ni lahko najti skupnega jezika, 
vpliv trgovinskih politik EU in nezakonitega bega kapitala na 
pravice žensk, enakost spolov in podnebne spremembe, nep-
lačano skrbstveno delo in vpliv privatizacije javnih storitev na 
ženske in deklice. Obstaja pa tudi možnost, da nam korona- 
kriza uma ne bo zjasnila, temveč le zameglila. V tem primeru 
je pred nami pot krhanja položaja žensk, povsod po svetu. 

Na žalost je vidik spola v zelo majhni meri prisoten pri 
vprašanjih, ki so za EU izjemnega pomena, kot so trgovina, 
investicije zasebnega sektorja, ter s tem povezano mešanje 
zasebnih in javnih sredstev, varnostne pobude, migracije in 
podnebne spremembe. Če bomo dovolili, da nam koronakriza 
dodatno zamegli perspektivo, je pred nami pot krhanja položaja 
žensk, povsod po svetu.

1 S. M. Grmike (1838). Letters on the Equality of the Sexes and the 
Condition of Woman. Addressed to Mary S. Parker, President of the 
Boston Female Anti-Slavery Society. Boston: Published by Isaac Knapp. 
https://archive.org/details/lettersonequali00grimgoog

2 Un Women in Inter-Parliamentary Union: Women in politics: 2020. 
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-en.
pdf?la=en&vs=827

3 International Labour Organization. Care work and care jobs: for the 
future of decent work: Executive summary. https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/
wcms_633166.pdf
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Meje mobilnosti – migracije  
v (post)pandemijskem času
 

V Evropski uniji nastaja nov dogovor o migracijah in 
azilu. V tej zvezi v besedilu podajamo vizijo delovan- 
ja civilne družbe, ki izhaja iz načel solidarnosti in 

globalne pravičnosti. Zagovarjamo pristop kompleksnosti 
migracijskih poti in vzrokov ter nujnost naslavljanja celot-
ne migracijske poti, ki sega od delovanja v izvornih državah 
(npr. programi razvojnih pobud na področju opolnomočenja 
manjšinskih/ranljivih skupin, krepitev izobraževalnih aktivno-
sti za preprečevanje brezposelnosti itd.), v tranzitnih državah 
(oskrba ljudi na poteh, npr. ob balkanski poti, kjer je nujno 
zagotoviti humane pogoje bivanja in zdravstveno oskrbo) in 
v ciljnih državah (npr. inovativne oblike integracije v lokalnih 
prostorih). 

Identificiramo devet tematskih sklopov, ki pomembno 
opredeljujejo relacijo migracije–pravice–pandemija covid-19, 
ter predstavljajo gradnike za oblikovanje programov in izva-
janja aktivnosti. Torišča delovanja organizacij in posamez- 
nikov civilne družbe na terenu so družbena vprašanja na 
naslednjih področjih: 1. meje in (ne)mobilnost, 2. ranljivosti 
v procesih migracij, 3. namestitve, stanovanjska problema-
tika beguncev in migrantov, 4. komuniciranje z javnostmi 
in preprečevanje sovražnega govora, 5. krepitev kapacitet 
civilne družbe, 6. prepoznavanje novih oblik migracij, zlasti 
podnebnih migrantov, 7. digitalnost, neenakosti in migracije,  
8. inovativne oblike integracije ter 9. razvojno sodelovanje 
med EU in globalno periferijo. 

Relacijo migracije–pravice–pandemija covid-19 pomembno opredeljuje devet tematskih sklopov: 1. meje in (ne)mobilnost, 2. ranljivosti 
v procesih migracij, 3. namestitve, stanovanjska problematika beguncev in migrantov, 4. komuniciranje z javnostmi in preprečevanje 
sovražnega govora, 5. krepitev kapacitet civilne družbe, 6. prepoznavanje novih oblik migracij, zlasti podnebnih migrantov, 7. digitalnost, 
neenakosti in migracije, 8. inovativne oblike integracije ter 9. razvojno sodelovanje med EU in globalno periferijo.
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Priporočila
Naš pristop k migracijam izhaja iz jasno opredeljene vi-

zije solidarnosti in globalne pravičnosti, k temu cilju pa so 
usmerjena naslednja priporočila v okviru nastajajočega druž-
benega dogovora o migracijah in azilu v EU v (post)pande-
mijskem času. Kontekst javnega zdravja in varnosti v odnosu 
do migracij tudi zaznamuje in definira nove politike in ukrepe, 
potrebne za spoštovanje načela varni smo lahko le, ko smo 
varni vsi.

Priporočila izhajajo iz predstavljenih vsebinskih sklopov 
kot okvirja delovanja civilne družbe, pri čemer je namen nji-
hovo povezovanje in usmeritev k aktivnostim civilne družbe 
na terenu – v obliki zagovorništva, delovnih pobud, razvojnih 
projektov ipd.

- Krepitev pravne zaščite, vključujoč (post)pandemijsko 
situacijo migrantov in beguncev. Izključenost iz javnega 
zdravstva, morebitno izkoriščanje na trgu dela ali v vir-
tualnem prostoru itd. zahtevajo ustrezno pravno varnost 
v smeri preprečevanja zlorab ter izkoriščanja. Prepreče-
vanje tveganih poti ljudi na begu je mogoče le z zagotav- 
ljanjem varnih in zakonitih poti posameznikom na begu, s 
sodelovanjem Slovenije in drugih držav članic EU v progra-
mu trajne preselitve beguncev, ki ga koordinira Visoki ko-
misariat ZN za begunce, in v shemi premestitev prosilcev 
za mednarodno zaščito znotraj EU ter z vzpostavitvijo hu-
manitarnega vizuma. S sodelovanjem v programu trajne 
preselitve države EU zagotavljajo trajno rešitev in dostoj-
no življenje najbolj ranljivim ljudem na begunskih poteh ter 
krepijo zakonite, varne migracije.

- Prilagoditev nacionalne strategije migracij novim tren-
dom in zahtevam v kontekstu pandemije covid-19. Držav-
ne migracijske in azilne politike naj zagotovijo nemoten 
dostop do javnega zdravstva vsem prebivalcem, vključ-
no z migranti in begunci. Migrantom in beguncem mora 
biti omogočen dostop do zagovornikov, pravnih zastop-
nikov in podpornih organizacij civilne družbe. Pri obliko-
vanju migracijske politike je treba zagotavljati skladnost 
z drugimi relevantnimi politikami. Tako Slovenija kot EU 
morata izpolniti zavezo krepitve sredstev za mednarodno 
razvojno sodelovanje. Politike mednarodnega razvojnega 
sodelovanja Slovenije in drugih držav članic EU ne smejo 
biti usmerjene v omejevanje migracij oziroma migracijskih 
tokov proti Evropi, temveč morajo temeljiti na lokalno pre-
poznanih potrebah in biti oblikovane ob tvornem sodelo-
vanju partnerskih držav skladno z načeli lastništva. 

- Pripraviti je treba protokole ravnanja in ukrepanja z ran- 
ljivimi skupinami na družbenem obrobju, med drugim tudi 
migranti, begunci, brezdomci (med slednjimi se pogosto 
znajdejo begunci). Protokoli so potrebni na ravni lokalnih 
skupnosti, opredeljujejo ravnanje v smeri zaščitnih ukre-
pov javnega zdravja in zagotavljanja namestitev, kadar so 
potrebne. 

- Identificiranje ranljivih skupin in posameznikov. Podpor-
ni programi za ogrožene posameznike, temelječi na pre-
sečnem modelu ranljivosti (npr. spol, etnična pripadnost, 
družbeni razred, starost), ki preprečujejo vsakršno nasil-
je do migrantov in beguncev. Pomembni so programi za 
preprečevanje spolno specifičnega izkoriščanja, npr. trgo-
vanja z ljudmi za namene seksualne industrije (tudi v vir-
tualnem prostoru) in izkoriščanje mladoletnih migrantov 
(prisilne poroke, beračenje ipd.). 

- Preprečevanje in ničelna toleranca sovražnega govora 
do migrantov, beguncev, družbenih manjšin. Potrebno je 
kontinuirano delovanje v smeri demokratičnega in spoštlji- 
vega komuniciranja do posameznikov in manjšin; jedro de-
lovanja predstavljajo kampanje ozaveščanja preko mno-
žičnih medijev, spleta in neposredno v lokalnih skupnostih. 
Nasloviti je potrebno vse bolj resen problem sovražnega 
govora na spletu, še zlasti, ko gre za širjenje sovražnih in 
diskriminatornih mnenj s strani političnih predstavnikov. 

- Globalno učenje in izobraževanje za človekove pravice, 
globalno pravičnost in migracijske procese je temeljna ak-
tivnost v procesih grajenja družbene solidarnosti in vklju-
čevanja manjšinskih in migrantskih skupnosti v nove druž-
be. Zlasti v perspektivi lokalnih prostorov vzdolž zunanje 
meje EU je potrebno izobraževanje, krepitev kompetenc 
in širše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki pogosto ne 
premorejo znanj in informacij o globalnih migracijah, ki se 
pojavljajo na njihovih mejah. 

- Krepitev civilne družbe kot nosilca ključnih izobraževal-
nih, informacijskih, humanitarnih in drugih podpornih ak-
tivnostih v družbah solidarnosti. Le opolnomočena druž-
ba se uspešno spopada s kršitvami človekovih pravic in z 
nedemokratičnimi praksami, obenem pa tudi preko civil-
nodružbenih gibanj in pobud utrjuje solidarnostne prakse 
in načine življenja. Boj za močno civilno družbo je boj za 
globalno pravičnost in solidarnost. 

- Načrtovanje preventivnih aktivnosti na relaciji migraci-
je–covid-19. Migrantski delavci morajo biti v času (post)
pandemije informirani o tveganjih za zdravje in delovnih 
pravicah, pri čemer je treba poskrbeti za ustrezno jezikov-
no sporočanje (npr. prevodi navodil za varovanje zdravja 
ipd.). Na splošno velja, da ukrepi proti pandemiji ne smejo 
spregledati beguncev, prosilcev za azil in migrantskih de-
lavcev. Prav tako ni dopustno izvajanje deportacij. 
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Človekove pravice in demokracija 

vekove pravice, morajo biti nujni in sorazmerni, obenem 
pa upoštevati ranljive skupine, kot so invalidi, osebe, ki 
živijo v nefunkcionalnih domovih, migranti, osebe, ki jim 
grozi diskriminacija in revščina ter druge. Nevladne orga-
nizacije smo pri tem močan glas ljudi z ranljivostmi, zato 
je treba vztrajati, da se civilnodružbene organizacije po-
vabi, da aktivno sodelujemo pri oblikovanju, spremljanju 
in ocenjevanju teh ukrepov z vidika poseganja v človeko-
ve pravice.

- Slovenija si mora prizadevati za boljše zavedanje o po-
menu Listine o temeljnih pravicah ter njeno uporabo na 
vseh ravneh in področjih, na katera ta vsebinsko posega. 
Vzpostaviti je treba vključujoče mehanizme, s katerimi se 
bo zagotovilo, da se civilnodružbene organizacije siste-
matično vključujejo v vseh fazah in na vseh ravneh, ter da 
jim zagotovi dovolj sredstev za relevanten prispevek in 
implementacijo nove strategije o izvajanju Listine.

- Slovenija si mora še naprej prizadevati k pristopu EU 
tako k Evropski konvenciji o človekovih pravicah kot k 
Istanbulski konvenciji in s tem dati jasen znak, da sta ti 
dve konvenciji med temeljnimi dokumenti na področju 
varstva človekovih pravic. Zlasti v povezavi z Istanbulsko 
konvencijo mora Slovenija poudarjati, da so to standardi, 
ki bi jih države morale doseči, ne pa razmišljati o odstopu 
od konvencije. Nasilje nad ženskami in nasilje v družini os-
tajata med tistimi področji, ki bi jih EU morala učinkoviteje 
naslavljati, predvsem z vidika preventive in ozaveščanja o 
pomenu enakosti spolov, nenasilja in posledicah, s kateri-
mi se soočajo tako žrtve kot celotna družba. 
Slovenske nevladne organizacije in civilne iniciative naj 

se pridružijo že obstoječim pobudam, ki so usmerjene na 
predsedujoči trio. Ena izmed teh je pobuda nemških orga-
nizacij, imenovana »Initiative Lieferkettengesetz«, ki zahteva 
vzpostavitev odgovornosti vseh deležnikov v gospodarskih 
verigah za spoštovanje okoljskih standardov in varstva člo-
vekovih pravic. Takšnih iniciativ je v času predsedovanj več, 
s priključitvijo se poveča moč in okrepi glas ter možnosti za 
dosego ciljev pobude. 

Slovenija bo v drugi polovici leta 2021 drugič pred-
sedovala Svetu Evropske unije, a se je vloga pred-
sedujoče države članice Svetu EU po uveljavitvi 

Lizbonske pogodbe sicer spremenila glede na prvo pred-
sedovanje, še vedno pa je ključna vsebinska naloga pred-
sedujoče države članice vodenje dela Sveta EU, predvsem 
usmerjanje zakonodajnega dela EU in oblikovanje skupnih 
stališč Sveta EU za pogovore z Evropskim parlamentom kot 
sozakonodajalcem in Evropsko komisijo.

Program tria je bil že predstavljen in se z nastopom nem-
škega predsedovanja že izvaja, žal pa končni 6-mesečni 
program slovenskega predsedovanja še ni v celoti znan; 
trenutno naj bi se sicer jeseni 2019 predstavljeni osnutek 
slovenskega programa revidiral. Znana so zgolj prednostna 
področja, združena v tri vsebinske sklope: 
- Evropska unija, temelječa na trajnostnem razvoju (prehod 

v krožno gospodarstvo, poglabljanje notranjega trga/‘pra-
vični‘ notranji trg, starajoča se družba, digitalizacija in ra-
zvoj umetne inteligence, sprememba paradigme razvoja 
Evropskega raziskovalnega prostora, zagotavljanje pre-
hranske varnosti),

- Evropska unija, temelječa na vladavini prava (neodvisnost 
sodstva, notranja in zunanja varnost, azilni sistem), in

- Evropska unija kot garant dobrega partnerja v soseščini 
in svetu (krepitev notranje in zunanje varnosti EU, Zahod-
ni Balkan in zunanje delovanje EU). 
Na področju človekovih pravic in demokracije se v času 

predsedovanja tria pričakuje oblikovanje in uveljavitev več 
dokumentov in mehanizmov s področja človekovih pravic in 
(evropske) demokracije. Med pomembnejše, tiste, do kate-
rih se bo morala opredeliti tudi Slovenija in zato tudi civilna 
družba v Sloveniji, pa sodijo predvsem Akcijski načrt za člo-
vekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024, nova 
strategija za izvajanje Listine o temeljnih pravicah, Akcijski 
načrt za evropsko demokracijo, Letno poročilo o vladavini 
prava v EU in nov večletni finančni okvir za obdobje 2021–
2027. 

Pregled in razumevanje pomena posameznega doku-
menta in možnih aktivnosti EU na področju človekovih pravic 
v času slovenskega (so)predsedovanja napotuje k nasled-
njim prioritetam, ki bi jih civilna družba v tem času morala 
izpostaviti: 
- Letno poročilo o vladavini prava v EU mora vključevati 

oceno zakonodajnega in političnega okolja za delovanje 
nevladnih organizacij in civilne družbe ter spremljanje iz-
vajanja na to vezanih pravic, kot so svoboda združevanja, 
zbiranja, izražanja in pravica do sodelovanja. Civilni pros-
tor in civilna družba sta sestavna dela sistema nadzorov 
in ravnotežij, ki podpirata demokratični sistem, ki temelji 
na vladavini prava. Zmanjševanje civilnega prostora po-
meni, da je pravna država ogrožena. 

- Ukrepi za reševanje krize po pandemiji, ki omejujejo člo-

Katar ina Bervar  Sternad
Pravno- informaci jsk i  center  nev ladnih  organizac i j  –  P IC
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Krožno gospodarstvo v luči 
prihodnjega slovenskega predsedovanja 
Svetu Evropske unije

Primerjalno je Slovenija v slabšem položaju z vidika trenu-
tne krožnosti procesov in snovne učinkovitosti, ima pa dobre 
rezultate na področju ravnanja s komunalnimi odpadki in od-
lično izhodišče za hitro napredovanje. Krožno gospodarstvo 
kot koncept se pri nas sicer useda v podzavest počasneje 
kot drugod, a narejenih je vedno več korakov, ki bodo kon-
cept iz skoraj čiste upravne teorije spremenili v splošno raz-
širjeno vsakdanjo prakso.

S tako popotnico bo čez slabo leto Slovenija začela svo-
je predsedovanje Svetu Evropske unije. Znan je skupni pro-
gram, ki ne negira prizadevanj Evropske komisije in parla-
menta, bolj konkretna slovenska vsebinska izhodišča pa še 
niso znana.

Okoljski program OZN (UNEP) v svoji tekoči strategiji pre-
poznava uvajanje elementov krožnega gospodarstva kot 
prioriteto v vseh regijah sveta. EU je največji in najglasnejši 
zagovornik krožnega gospodarstva. Iz zelenega dogovora je 
jasno, da se Evropska komisija zaveda svoje vloge pri razog- 
ljičenju sveta, zato od predsedstva Sveta EU pričakujemo, da 
bo:
- zagovarjalo stališče, da naj bo EU globalni svetilnik kro-

žnega gospodarstva in to brez fige v žepu. Prenehati mo-
ramo prenašati naša bremena na druge konce sveta, to 
je prenehati izvažati tehnologije, ki na naših tleh niso več 
dopustne, dodatno omejiti izvoz odpadkov v tretje države 
in poskrbeti za krožnost po celih dobavnih verigah, tudi ko 
je njihov del izven EU,

- zagovarjalo koncept globalne okoljske pravičnosti,
- zahtevalo, da finančni mehanizmi razvojnega sodelovanja 

in razvojne pomoči upoštevajo kriterije krožnosti (takso-
nomija zelenih investicij),

- podprlo pripravo mednarodnega dogovora o ravnanju z 
naravnimi viri in drugih mednarodnih listin, ki bodo pripo-
mogle k doseganju ciljev Agende 2030 tudi drugod.
Nevladne organizacije imajo do pre- 

hoda, odziva na pandemijo in 
slovenskega predsedova- 
nja cel kup zahtev. Prepo- 
znavajo, da gre za zgo- 
dovinsko priložnost za 
preoblikovanje Evro-
pe v odporno, zdravo  
in nizkoogljično celi- 
no z ohranjenim na-
ravnim kapitalom. Ve- 
čina zahtev se zato 
nanaša na zagotovi-
tev pravočasnega, am-
bicioznega, pravičnega 
in učinkovitega ukrepa-
nja. 

Jaka Kranjc
Ekologi  brez  meja

Krožno gospodarstvo je koncept, ki je že pred desetlet- 
ji nastal kot odziv na spoznanje, da živimo na plane-
tu z omejenimi viri in ogroženo nosilno sposobnostjo 

okolja. Zaznamujejo ga preoblikovanje, ponovna uporaba, 
popravila in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Te-
melji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo 
nevarnih kemikalij ter znižuje porabo surovin. Izdelki v krož-
nem gospodarstvu so skrbno zasnovani tako, da omogočajo 
kroženje materialov, ohranjajo dodano vrednost kolikor dol-
go je to mogoče in znižajo nastajanje odpadkov proti ničelni 
stopnji. Znotraj gospodarstva ostajajo tudi po tem, ko mate-
rial ali izdelek doseže konec svoje življenjske dobe. Skratka, 
krožno gospodarstvo zapira in krajša snovne zanke, da bi 
izboljšalo ekonomičnost ob hkratnem ustvarjanju novih de-
lovnih mest in da bi minimiziralo izpuste v okolje. Za Evropo, 
ki je revna z naravnimi viri in zato močno odvisna od uvoza, 
je to pomembno tudi z geopolitičnega vidika. Koncept je do-
končno posvojila kot svojo novo razvojno paradigmo s prvim 
akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo leta 2015.

Marca 2020 je Komisija sprejela nov akcijski načrt, ki se 
še bolj posveča preprečevanju nastajanja odpadkov, krožni 
zasnovi in celotnemu življenjskemu ciklu izdelkov. Nov načrt 
je eden glavnih gradnikov Evropskega zelenega dogovora, 
ki določa ambiciozen časovni načrt za ogljično nevtralno 
krožno gospodarstvo, ki je z viri gospodarno in v katerem je 
gospodarska rast ločena od rabe virov. S tem bo krožno gos- 
podarstvo prišlo v vse pore evropskega načrtovanja, Evrop-
ska komisija pa načrtuje postati njegov ambasador tudi na 
globalni ravni.

Evropska unija se zaveda svoje vpetosti v svet in da pra-
vega prehoda ne bo uspela izvesti brez delovanja tudi izven 
svojih meja. Seveda v tem prav tako vidi gospodarsko pri-
ložnost, ne le prednosti za druge države. Načrt prehoda je 
spremljal delovni dokument s podrobnostmi trenutnih in bo-
dočih prizadevanj na globalni ravni Leading the way to a glo-
bal circular economy: state of play and outlook. Prenovljena 
bodo pravila o izvozu odpadkov, načela krožnega gospodar-
stva pa bodo vgrajena v smernice za državno pomoč na po-
dročju okolja in energije. V procesih širitve EU, predvsem na 
Zahodnem Balkanu, bo okrepljena prisotnost načel krožnega 
gospodarstva. Podobno velja za tesnejše mednarodno so-
delovanje z Afriko, politične in finančne mehanizme razvoj-
nega sodelovanja, prostotrgovinske sporazume ter ukrepe 
namenske krožne diplomacije. Predlagana bo ustanovitev 
globalnega zavezništva za krožno gospodarstvo (Global Cir-
cular Economy Alliance) in priprava mednarodnega dogovora 
o ravnanju z naravnimi viri.

Teh načrtov ni omajal niti nastop pandemije novega koro-
navirusa, saj je bil prehod na nizkoogljično krožno gospodar-
stvo prepoznan kot edina smiselna rešitev za izhod iz nasta-
jajoče gospodarske krize. Tako izgleda, da bo pandemija celo 
pospešila ta prehod.
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Odnosi med afriškim 
in evropskim kontinentom

Investicije naj bi kot končni cilj zasledovale vključujočo in 
trajnostno rast ter ustvarjanje delovnih mest. Učinki načrta 
bodo odvisni od vključenosti afriških držav v projektih, tre-
nutno slednje niso vključene v procese odločanja. V odboru, 
ki na podlagi ocen zunanjih strokovnjakov podajo mnenje 
glede projektov, sedijo le države članice EU. Pomemben za 
prihodnost gospodarskega razvoja v Afriki pa je Sporazum 
o ustanovitvi afriškega kontinentalnega območja proste tr-
govine, ki je za 24 držav stopil v veljavo maja 2019. Njegov 
cilj je ustvariti enoten kontinentalni trg za dobrine in storit- 
ve, s prostim pretokom poslovnežev/-ic in investicij, ter s 
tem tlakovati pot za carinsko unijo.

Zadnja leta pa je v ospredju odnosov med kontinento-
ma vprašanje migracij. Rabatski in Kartumski proces sta se 
konec 2015 združila v Valletti, kar je bila izjemna priložnost 
za utrditev solidarnosti, partnerstva in skupne odgovorno-
sti pri upravljanju z migracijami. Kritiki proces ocenjujejo kot 
preoblikovanje razvojnega sodelovanja med EU in Afriko, pri 
čemer je razvojna pomoč postala pogojevana z nadzorom 
migracij iz Afrike. V Valletti je bil tudi ustanovljen Nujni skrb-
niški sklad EU za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzro-
kov za nezakonite migracije in razseljene osebe v Afriki kot 
mehanizem na področju razvojnega sodelovanja za ustvar-
janje stabilnosti in boljše upravljanje z migracijami. Novem-
bra 2017 je Oxfam objavil raziskavo o delovanju Sklada, ki 
priznava potencial mehanizma, predvsem njegovo fleksibil-
nost in možnost hitrega odziva. Prav tako pa ugotavlja, da 
je prežet z migracijskimi interesi EU, saj je bilo 22 odstotkov 
sredstev namenjenih upravljanju z migracijami, 13,5 odstot-
ka pa varnostnim ukrepom in upravljanju z mejami. EU naj bi 
prvotne vzroke za migracije naslavljala tudi s pomočjo Par-
tnerskega okvira, in sicer v sodelovanju z državami izvora 
in tranzicije. Sporazum je bil podpisan z Etiopijo, Nigrom, 
Nigerijo, Senegalom in Malijem. Civilna družba slednje drža-
ve je svojo vlado obtožila, da jih je izdala v zameno za 145 
milijonov evrov vreden sporazum med EU in Malijem, ki so 
ga poimenovali kar sporazum o vračanju migrantov.

Oktobra letos bo v Bruslju potekal že šesti vrh Afrika-EU. 
Zaradi koronakrize ostaja še veliko neznank, tako glede na-
rave dogodka kot vsebine in sprejetja politične deklaracije. 
Svet EU je konec junija sprejel sklepe Sveta o Afriki. Ti so 
relativno uravnoteženi, v večji meri kot v preteklosti izha-
jajo iz regionalnih in ne evropskih mehanizmov ter rešitev, 
posledično so tudi manj pokroviteljski. Klub temu pa pouda-
rek ostaja na Afriki, izpuščeni so negativni vplivi nekaterih 
zunanjih politik EU oziroma načini za njihovo odpravljanje. 
Ob tem pa je treba pogled vrniti k petemu vrhu, kjer je bila 
konec leta 2017 v Abidjanu resda sprejeta politična dekla-
racija, ki pa nikoli ni bila prevedena v akcijski načrt, tako je 
sodelovanje med kontinentoma ostalo na deklarativni ravni. 

V Abidjanu sta se zgodili še dve pomembni prelomnici: afri-
ška stran se je prvič zelo jasno postavila po robu evropski drži 

Ana Kal in
Forum za enakopraven razvoj

Prva konvencija iz Loméja, sprejeta leta 1975, naj 
bi nakazala začetek nove oblike sodelovanja med 
t. i. industrializiranimi državami globalnega severa 

in t. i. tretjim svetom pod okriljem enakopravnega part- 
nerstva. Predstavljala je most med Evropsko gospodarsko 
skupnostjo (EGS) in njenimi bivšimi kolonijam v Afriki, Kari-
bih in Pacifiku (AKP), ki naj bi presegel kolonialno preteklost 
in slednjim državam omogočil prehod v post-kolonialno pri-
hodnost. Leta 1989 je bila podpisana zadnja, četrta, v vrsti 
konvencij, a vse do njenega izteka leta 2000 ni bilo stor-
jenega veliko napredka. Konvencijo je nasledil Sporazum 
iz Cotonouja. Prost dostop brez recipročnosti, ki je veljal v 
konvenciji iz Loméja, naj bi zamenjali recipročni ekonomski 
partnerski sporazumi, ki pa jih do danes še niso podpisale 
vse afriške države. Vzpostavljen je bil formalen političen dia- 
log, ki je med drugim vključeval sankcije za države, ki so 
kršile demokratične vrednote, človekove pravice in vlada-
vino prava. 

Z zaključkom hladne vojne se je sodelovanje Evropske 
unije z afriškim kontinentom močno spremenilo in EU je od-
nose pričela deklarirati kot »posebne«. Z željo po vzposta-
vitvi tesnejšega sodelovanja je tako leta 2000 potekal prvi 
vrh EU-Afrika v Kairu, kjer je bil lansiran celovit okvir za po-
litični dialog med EU in Afriko, s poudarkom na regionalni 
integraciji znotraj Afrike, njenega vključevanja na svetovni 
trg, izgradnjo miru, krepitvi demokracije in vladavine pra-
va ter razvojnem sodelovanju. Leta 2005 je na podlagi teh 
strateških usmeritev Evropski svet sprejel Strategijo EU za 
Afriko, v kateri pa so številne afriške države videle preveč 
enostranski spisek evropskih prioritet; sprejeta je bila od-
ločitev o oblikovanju skupne strategije EU-Afrika, ki je bila 
nato na drugem vrhu Afrika-EU leta 2007 sprejeta v Lizboni. 

Skupna strategija Afrika-EU (Joint Africa-EU Strategy, 
JAES) je krovni politični dogovor, ki opredeljuje skupne inte-
rese in vrednote. Njen cilj je določiti dolgoročni okvir sode-
lovanja med kontinentoma. Z njenim sprejetjem je bilo part- 
nerstvo nadgrajeno na strateško raven, ki naj bi bilo širše 
od odnosa donatorjev in prejemnikov pomoči. Poleg stra-
tegije, ki se osveži in nadgradi vsaka tri leta, odnose med 
kontinentoma določajo še številni drugi dogovori. Prvi je že 
omenjeni Sporazum iz Cotonouja, ki je sicer pravno zavezu-
joč, a le za podsaharsko Afriko. Njegov osnovni cilj je odpra-
va revščine, in sicer s podporo pri razvoju in spodbujanjem 
dostopa do trgov EU.

Gospodarsko sodelovanje poleg ekonomskih partnerskih 
sporazumov določa tudi Evropski načrt za zunanje naložbe, 
ki je bil ustanovljen po pričetku t. i. migrantske krize za spod-
bujanje trajnostnega investiranja in spopadanja s prvotnimi 
vzroki za migracije. Ta naj bi s pomočjo 4,1 milijard evrov 
razvojne pomoči spodbudil 44 milijard investicij zasebnih 
naložb in s tem uvedel nov pristop EU k odpravljanju revšči-
ne, kar bi potencialne migrante obdržalo v domačih krajih. 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-summ-en_1.pdf
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odločevalke, ki v rokah drži škarje in platno, s sporočilom, da je 
treba izhajati iz lokalnih in regionalnih rešitev, ter dejstvom, da 
EU ni edini afriški partner. Prvič od leta 2007 pa je bila z vrha 
zbrisana civilna družba, ki ni dobila priložnosti za predstavitev 
usklajenega stališča afriških in evropskih organizacij. Zadrža-
nost nekaterih afriških držav glede vključevanja civilne druž-
be ni novost, a h končnemu cilju so tokrat prispevale države 
EU, ki so celotni vrh podredile cilju zajezitve migracij, in civilna 
družba je tako postala žrtev kolateralne škode. 

Trenutno potekajo tudi pogajanja o prihodnosti odnosov 
med EU in AKP, saj Sporazum iz Cotonouja preteče konec 
letošnjega leta. V pogajanjih se kažejo raznoliki pogledi med 
kontinentoma na vprašanja, kot so spolne in reproduktivne 
pravice, LGBTI, migracije, Mednarodno kazensko sodišče, 
prihodnost ekonomskih partnerskih sporazumov in posledi-
ce neizpolnjevanja obveznosti, vezane na temeljne elemente 

sporazuma, na primer človekove pravice. Še pred začetkom 
pogajanj je Afriška unija (AU) pozvala k ločenim pogajanjem 
za vsak medkontinentalni sporazum. Kasneje je nekoliko 
omilila svoje stališče, tudi zaradi dejstva, da so njene člani-
ce sodelovale v skupnih pogajanjih, a poziv k ločenemu po-
gajalskemu procesu, ki bi privedel do medkontinentalnega 
dogovora med AU in EU, ki bi pomenil nadgradnjo JAES, os-
taja. Samozavestna drža AU je posledica krepitve pan-afriške 
agende in institucij v zadnjih petnajstih letih, medtem ko so-
liranje držav članic kaže, da AU še nima politične moči, ki bi 
si je želela, zunanja politika pa ostaja v domeni držav. Kljub 
temu oba procesa nakazujeta na možnost bolj uravnoteže-
nega prihodnjega sodelovanja med kontinentoma, v katerem 
se bo civilna družba zaradi krčenja prostora za delovanje na 
obeh celinah morala krepko boriti za svoj prispevek in vklju-
čitev v partnerstvo. 
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Evropska politika in predlogi usmeritev 
predsedovanja Slovenije Svetu Evropske 
unije na področju digitalne preobrazbe

EU se nanaša na podrejanje vplivu korporativnega lobiran-
ja ključnih industrij in velikih podjetij na račun evropskega 
javnega interesa. Posledice korporativnega vpliva se kaže-
jo v umiku nemške podpore evropski rešitvi za obdavčitev 
dohodkov digitalnih korporacij ter odsotnosti rezervnega 
načrta za primer propada pogajanj na ravni OECD. Na pod-
ročju e-zasebnosti ima nemška vlada dokaj naklonjeno sta-
lišče do zaščite uporabnikov, še vedno pa ostaja dovzetna 
za interese oglaševalske industrije s tem, ko podpira sporne 
sledilne zidove. Zato je pomembno, da nemško predsedo-
vanje doseže soglasje, ki se bo zavzemalo za večjo zaščito 
e-zasebnosti evropskih državljanov. V povezavi s pregled-
nostjo predsedovanja Svetu EU je Evropski parlament po-
zval Nemčijo, da zagotovi večjo zakonodajno preglednost 
odločanja v Svetu EU, preglednost lobiranja, nova pravila in 
kulturo preprečevanja čezmernega korporativnega vpliva na 
predsedovanje EU ter zavrne vsa korporativna sponzorstva 
za predsedovanje EU. Nemčija se ni odzvala na poziv Evro-
pskega parlamenta. Na področju razvojnega sodelovanja je 
Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih or-
ganizacij izpostavilo nujnost pravične in varne digitalizacije 
v partnerstvu Afrika-Evropa. Združenje predlaga tretjo pot 
na področju digitalizacije, ki bo osredotočena na demokraci-
jo, participacijo in zaščito naravnih virov, spodbujala skupno 
dobro in trajnostni gospodarski razvoj Afrike. V ta namen po-
ziva nemško predsedovanje, da vzpostavi mrežo za digitalno 
pravosodje na vrhu Afriška unija-Evropska unija, spodbuja 
širše zavezništvo za digitalne veščine in podpre lokalne digi-
talne pobude civilne družbe v Afriki.

Slovenija bo v drugi polovici 2021 prevzela predsedovan-
je Svetu EU. Programski okvir predsedovanja na področju 
digitalizacije določata skupni 18-mesečni program Nemčije, 
Portugalske in Slovenije ter 6-mesečni program s prednost-
nimi nalogami. Vlada Republike Slovenije je septembra 2019 
sprejela osnutek prednostnih nalog predsedovanja Svetu 
EU, ki vključuje digitalizacijo in razvoj umetne inteligence. V 
zvezi z njima želi Slovenija odpreti razpravo o različnih vidikih 
digitalizacije, izzivih za znanost, potencialu za podjetja, mes-
ta, vasi in potrošnike ter o etičnem in regulativnem vidiku, ki 
temelji na varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Slovenija si bo prizadevala tudi za krepitev sodelovanja EU 
na področju odvračanja terorističnih, kibernetskih in infor-
macijskih napadov ter hibridnih delovanj.

Pri podedovanih digitalnih dosjejih in predloženih aktih 
Evropske komisije mora Slovenija slediti načelu evropske-
ga pristopa k digitalni preobrazbi s poudarkom na digitalni 
koheziji. To pomeni, da si mora prizadevati za soglasje držav 
članic o čim večji zaščiti e-zasebnosti evropskih državljanov, 
vzpostavitev evropske obdavčitve dohodkov digitalnih kor-
poracij, sprejem na etiki utemeljene regulacije umetne in-
teligence, sprejem priporočil za učinkovito preprečevanje 
sovražnega govora na spletu in družbenih omrežjih, pripra-

mag.  S imon Delakorda
Inšt i tut  za  e lektronsko part ic ipac i jo

Digitalna preobrazba se nanaša na gospodarske in 
družbene učinke digitizacije in digitalizacije. Prva 
pomeni tehnični proces pretvorbe analognih infor-

macij v digitalno obliko, druga označuje tehnološko povzro-
čene spremembe organizacijskih ali poslovnih procesov v in-
dustrijah, organizacijah, panogah ali na trgih. Evropska unija 
si prizadeva za politiko na področju digitalne preobrazbe, ki 
odraža evropske družbene vrednote, spodbuja vključenost 
in je združljiva z evropskim načinom življenja. Takšna digi-
talna kohezija Evrope je po mnenju evropskih političnih od-
ločevalcev pogojena z digitalno in gospodarsko konkurenč-
no Unijo, katere ključna vzvoda sta digitalna suverenost in 
kibernetska varnost. Potrebam digitalnega trga prikrojena 
digitalna preobrazba EU se kaže tudi na področju politike 
razvojnega sodelovanja, ki izhaja iz paradigme medvladne-
ga gospodarskega sodelovanja pri doseganju ciljev trajnost-
nega razvoja.

Aktualno nemško predsedovanje Svetu Evropske unije 
si je zastavilo ambiciozen digitalni dosje, ki sledi političnim 
usmeritvam nove strateške agende za obdobje 2019–2024 
in sklepom Sveta »oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope«. 
Prvi del digitalnega dosjeja vključuje krizne politike in digital-
na orodja za naslavljanje pandemije covid-19, drugi del za-
jema strateške prioritete na področju digitalne preobrazbe 
in digitalne suverenosti. Nemčija zagovarja digitalno preob- 
razbo, ki temelji na evropskih standardih, kot so večja traj-
nost, nižja poraba energije in virov, poštena konkurenca, so-
cialna kohezija, varstvo potrošnikov, družbena odgovornost 
itd. Prizadevala si bo za uveljavljanje teh standardov pri digi-
talnem upravljanju notranjega trga, zagotavljanju dobrih de-
lovnih pogojev in socialne varnosti ter posredovanju veščin 
in kompetenc za digitalno dobo. Na področju digitalne su-
verenosti so prioritete nemškega predsedovanja izgradnja 
evropske digitalne infrastrukture, širokopasovnih povezav, 
krepitev omrežnih zmogljivosti, kibernetske varnosti, skup-
na podatkovna politika ter evropska digitalna suverenost na 
davčnem in finančnem področju. Digitalizacija se navezuje 
tudi na krepitev odpornosti družbe v odnosu do lažnih in za-
vajajočih informacij na spletu, digitalne udeležbe državljanov 
ter vloge interneta pri dejavnostih civilne družbe in evropske 
javne sfere. Na področju razvojne politike je v načrtu Nem-
čije sprejetje skupne strategije EU-Afrika, ki bo vključevala 
partnerstvo za digitalno preobrazbo s poudarkom na vzpo-
stavitvi enotnega afriškega digitalnega trga. Nemški digital-
ni dosje ima močno podporo v programu Digitalna Evropa, 
ki v sklopu Enotni trg, inovacije in digitalno predvideva 6,7 
milijarde evra naložb za obdobje 2021–2027.

Nevladne organizacije in civilnodružbene skupine kri-
tično ocenjujejo digitalni dosje nemškega predsedovanja 
z vidika digitalne obdavčitve, e-zasebnosti, zakonodajne 
preglednosti in pravičnega digitalnega partnerstva Afri-
ka-Evropa. Najpogostejši očitek nemškemu predsedovanju 
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vo političnih ukrepov za doseganje okoljskih ciljev EU s po-
močjo digitalizacije, sprejem skupnega evropskega okvira 
za varen dostop in izmenjavo elektronskih zdravstvenih 
kartotek, sprejem političnih ukrepov za doseganje enake 
zastopanosti žensk in moških na trgu dela, ki ga digitalno 
preoblikujeta umetna inteligenca in platformno delo ter 
sprejem globalne digitalne razvojne strategije, ki bo upoš-
tevala priporočila civilne družbe za pravično digitalno part-
nerstvo Afrika-Evropa.

Poleg tega ima Slovenija priložnost, da v času predsedo-
vanja Svetu EU izpostavi družbene vidike digitalizacije, ki se 
nanašajo na zaupanje ljudi v digitalne tehnologije. V okviru 
digitalnega dosjeja, ki bo imel poudarek na digitalni koheziji, 
bi morala Slovenija izvesti naslednje aktivnosti: 
1)  organizacijo večdeležniške konference z naslovom Za-

upanje družbe v digitalne tehnologije, ki bi oblikovala 
politično deklaracijo za krepitev digitalne kohezije EU s 
poudarkom na opolnomočenju ljudi za naslavljanje gos-
podarskih, socialnih in okoljskih vidikov digitalnih tehno-
logij, 

2)  oblikovanje politične pobude za dopolnitev Indeksa di-
gitalnega gospodarstva in družbe s komponento, ki bo 

merila kakovost življenja v digitalnih družbah držav članic 
EU, 

3)  zagovarjanje interesov manjših držav članic v povezavi z 
digitalno suverenostjo (jezikovna enakopravnost in enak 
dostop za uporabnike internetnih platform in digitalnih 
storitev) in 

4)  pripravo političnih ukrepov za izboljšanje preglednosti 
delovanja Sveta EU z uporabo digitalnih orodij.
Predlagane dopolnitve digitalnega dosjeja slovenskega 

predsedovanja Svetu EU bodo imele naslednje tri pričako-
vane učinke: 
1)  Slovenija se bo predstavila kot država članica, ki zago-

varja digitalno kohezivnost ter predlaga ustrezne politič-
ne rešitve za trajnostno digitalno preobrazbo EU, 

2)  ambiciozen digitalni dosje na evropski ravni bo spodbudil 
politične odločevalce v Sloveniji, da oblikujejo nacionalni 
politični konsenz o dolgoročnih vsebinskih in organizacij-
skih okvirih digitalne preobrazbe Slovenije in 

3)  izzivi trajnostne digitalizacije in zaupanja v digitalne te-
hnologije so področja, ki bodo prispevala k povezovanje 
različnih deležnikov in spodbudila čezsektorsko sodelo-
vanje. 

Vlada Republike Slovenije je septembra 2019 sprejela osnutek prednostnih nalog predsedovanja Svetu EU, ki vključuje digitalizacijo  
in razvoj umetne inteligence. V zvezi z njima želi Slovenija odpreti razpravo o različnih vidikih digitalizacije, izzivih za znanost, potencialu 
za podjetja, mesta, vasi in potrošnike ter o etičnem in regulativnem vidiku, ki temelji na varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Slovenija si bo prizadevala tudi za krepitev sodelovanja EU na področju odvračanja terorističnih, kibernetskih in informacijskih napadov 
ter hibridnih delovanj.



s logopis ,  in format ivn i  časopis  za  razvojne teme 16      

Davčna pravičnost

večji transparentnosti in boljši koordinaciji davčnih sistemov 
po svetu, z namenom, da se državam v razvoju omogoči, 
da mobilizirajo več domačih virov ter posledično financirajo 
lastni razvoj. Leta 2018 je namreč OECD potrdil, da nedovol- 
jeni finančni tokovi, vključno z namenom izogibanja davkom 
s strani podjetij, stanejo afriške države vsako leto vsaj 50 mi-
lijard dolarjev, kar je več kot znaša vsa razvojna pomoč, ki 
jo kontinent prejme7. Ključni pomen globalne davčne pravič-
nosti predvsem za države v razvoju je med drugim prepoznan 
tudi v ciljih trajnostnega razvoja8. Kljub temu običajno davčne 
politike niso del strategij razvojnega sodelovanja evropskih 
držav ali pa so celo z njimi neposredno v nasprotju.9 Med dru-
gim se to izraža v pomanjkanju volje za ustanovitev medvlad- 
ne komisije za davke v okviru ZN, ki bi obravnavala izzive 
globalnega davčnega sistemu in omogočala državam v raz- 
voju enakopravno sodelovanje v pogovorih.10 Nalogo global-
nega koordinatorja na področju davkov tako prevzema OECD 
z, milo rečeno, pomanjkljivo reprezentativnostjo držav sveta. 

Oblikovanje davčnega sistema je sicer suverena pravica 
vsake države, a nižanje davčnih stopenj za podjetja v neki 
državi je pripeljalo do domino učinka v drugih državah in zna-
šli smo se v uničujoči tekmi proti dnu. Svetovno povprečje 
stopnje davka od dobička je namreč v 35. letih padlo s 40 od-
stotkov na manj kot 25 odstotkov. Če se bo trend nadaljeval, 
bomo do leta 2052 dosegli ničelno stopnjo.11 Tudi Slovenija 
sodeluje v svetovni tekmi proti dnu na področju obdavčitve 
dobičkov podjetij. Leta 2017 je vlada sicer prekinila trend in 

Maruša Babnik
Ekvi l ib  Inšt i tut

Deset let do roka za uresničitev ciljev trajnostnega  
razvoja, začrtanih v Agendi 2030, pred družbami 
sveta ostajajo veliki izzivi, ki jih je dodatno pouda-

ril izbruh pandemije covid-19. Neenakosti znotraj držav in 
med njimi se povečujejo: v letu 2019 je imelo 2153 milijar-
derjev skupno več bogastva kot 4,6 milijarde ljudi1, obenem 
pa skoraj polovica sveta živi z manj kot 5,50 dolarja na dan2. 
Da dosežemo zastavljene cilje, je zatorej potrebno več po-
litične volje, več dejanj in zadostna finančna podpora. Kljub 
temu Združeni narodi opozarjajo, da nam globalno gledano 
za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja še vedno zmanjka 
2,5 bilijona dolarjev letno3. 

Najpomembnejši vir državnih dohodkov je obdavčitev in 
kot takšni so davki že dolgo prepoznani v mednarodni skup-
nosti kot ključni in najzanesljivejši vir za financiranje trajno-
stnega razvoja. Vseeno pa države letno izgubijo ocenjeno 
skupno 500 milijard dolarjev prihodkov na račun izogibanja 
davkom s strani podjetij4; EU izgubi letno 50–70 milijard 
evrov davčnih prihodkov na račun agresivnega davčnega na-
črtovanja5. Nedavna ocena za Slovenijo pravi, da s prenosom 
dobičkov multinacionalk v zgolj izbrane davčne oaze država 
vsako leto izgubi vsaj 70 milijonov dolarjev davčnih prihod-
kov6. Da sistem davčnih oaz in izogibanja davkom slovenskim 
in v Sloveniji poslujočim podjetjem res nista tuja, dokazujejo 
tudi razkriti dokumenti preteklih davčnih škandalov.

Pojem davčne pravičnosti je že dolgo tesno povezan z 
mednarodnim razvojnim sodelovanjem. Vključuje zahteve po 

Najpomembnejši vir državnih dohodkov je obdavčitev in kot takšni so davki že dolgo prepoznani v mednarodni skupnosti kot ključni 
in najzanesljivejši vir za financiranje trajnostnega razvoja. Vseeno pa se globalno letno izgubi ocenjeno skupno 500 milijard dolarjev 
prihodkov na račun izogibanja davkom s strani podjetij. EU izgubi letno 50–70 milijard evrov. Nedavna ocena za Slovenijo pravi, da  
s prenosom dobičkov multinacionalk v zgolj izbrane davčne oaze vsako leto izgubimo vsaj 70 milijonov dolarjev davčnih prihodkov.
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zvišala stopnjo davka od dohodka pravnih oseb na 19 od-
stotkov, kar pa je zvišalo efektivno davčno stopnjo zgolj na 
13,12 odstotka12, ter v letu 2019 uvedla minimalno efektivno 
stopnjo podjetij. S tem je preprečila, da bi si tudi v prihodnje  
podjetja z množico olajšav, ki so jim na izbiro, znižala svoj 
davčni prispevek na manj kot 7 odstotkov13. 

Z nižanjem davkov za določene skupine davkoplačevalcev 
se države postavijo v položaj, ko morajo ali varčevati pri dr-
žavnih storitvah, ali pa bolj obdavčiti druge skupine. In res je 
prišlo do tega, da se je od delavcev in potrošnikov pričakova-
lo, da plačajo vedno več.14 Tako se med drugim stopnja dav-
ka na dodano vrednost vztrajno viša. Leta 2018 je povprečje 
OECD doseglo rekordnih 19,3 odstotka15. Ker davki na po-
trošnjo nesorazmerno močneje vplivajo na najrevnejše, ima 
trend dviga davčne stopnje skrb vzbujajočo posledico, da 
davčni sistemi postajajo vedno bolj regresivni in namesto 
zmanjševanja tvegajo povečevanje neenakosti med revnimi 
in bogatimi.16 Slovenija je davek na dodano vrednost, ki da-
nes znaša 22 odstotkov (oziroma znižana stopnja 9,5 odstot-
ka) 17, uvedla leta 1999. Trenutna davčna stopnja je bila sicer 
sprejeta zgolj kot začasen ukrep v letu 2013 za premago-
vanje posledic finančne krize iz leta 2008, a je bila leta 2016 
potrjena kot stalna.18 Davek na dodano vrednost je tako v 
letu 2019 predstavljal 38,2 odstotka skupnih prihodkov slo-
venskega državnega proračuna, davek od dohodka pravnih 
oseb pa zgolj 9,8 odstotka19.

Po Corporate Tax Haven Index 201920 Slovenija sicer spada 
med davčne jurisdikcije, katerih zakoni, predpisi in dokumen-
tirana upravna praksa predstavljajo manjše tveganje, da bi 
nižali davčno osnovo drugih držav. Dober rezultat na indeksu 
pa je predvsem na račun majhnosti finančnega trga in neko-
liko manj na račun odličnosti politik. Sloveniji namreč ostajajo 
nekateri izzivi na področjih transparentnosti in boja proti izo-
gibanju davkom. Kljub temu da Slovenija sama velja za dokaj 
zgledno davčno jurisdikcijo, na mednarodnem parketu aktiv-
no ne zagovarja sprejemanja ukrepov, ki bi zahtevali podob-
no obnašanje tudi od drugih držav in velikih multinacionalk. 
V nekaterih primerih velja celo za zaviralko procesov na ravni 
EU. Poleg tega s svojimi dvostranskimi davčnimi sporazumi 
z državami v razvoju zmanjšuje stopnje partnerskih držav 
nad povprečjem 18 evropskih držav, zajetih v poročilu iz leta 
201721, in to prakso nadaljuje brez ocene tveganja škodljivih 
učinkov. Po drugi strani pa naj bi kot članica Davčne pobude 
iz Adis Abebe podpirala ukrepe za krepitev usposobljenosti 
za mobilizacijo domačih virov v državah v razvoju22. 

Trenutni izzivi in prihajajoče odločitve držav na področju 
davkov se bodo odvijali v luči boja proti pandemiji in okreva-
nja po njej ter izpostavljenih obstoječih strukturnih neena-
kostih znotraj in med državami. Učinke pandemije so dodat-
no poslabšale po krizi leta 2008 vpeljane neuspele politike, 
vključno z obsežnimi varčevalnimi ukrepi in nižanjem davkov 
podjetjem, ter nezadostni ukrepi za zmanjšanje izogibanja 
davkom. Kot vedno bodo učinke krize najbolj čutili najbolj 
ranljivi. 

Tokratna kriza je zato v nekaterih državah ponovno okre- 
pila pozive za pravičnejšo obdavčitev in transformativne po-
litike, ki ne bodo dovoljevale vrnitve v normalo. Čas je, da se 
blaginji množice da prednost pred bogastvom peščice, lju-
dem in planetu pa prednost pred dobičkom. Zato morajo 
države nemudoma nujno okrepiti pobiranje davčnih prihod-
kov s progresivnimi nacionalnimi davčnimi ukrepi, vključno 
s posebnim davkom na najpremožnejše posameznike in 
najdonosnejše multinacionalke, digitalne korporacije ter na 
finančne transakcije; uvesti transparentnost, ki bo državlja-
nom omogočila, da vidijo, kje multinacionalke poslujejo in ko-

liko plačujejo v davkih v posamezni državi, v kateri delujejo, 
ter zagotoviti postopno in odgovorno porabo, ki bo dosegla 
najbolj ranljive – doma in v državah v razvoju.

Nadalje se bi morale vlade posvetiti mednarodnemu sode-
lovanju, ustanoviti medvladno komisijo pod pokroviteljstvom 
Združenih narodov ter na podlagi nove ocene izzivov trenut-
nega mednarodnega davčnega sistema in obstoječih predlo-
gov reform začeti temeljito reformo, vključno z obdavčitvijo 
multinacionalk na podlagi njihovega konsolidiranega dobič-
ka, pri čemer bodo pravice do obdavčitve med vladami raz-
deljene na podlagi dogovorjene formule in dopolnjene z naj-
nižjo efektivno davčno stopnjo. Prav tako morajo zagotoviti 
samodejni dostop do informacij, potrebnih za preprečevanje 
izmikanja davkom, za vse države.

In končno, ko se začnejo izvajati zgornji ukrepi in se držav-
ni prihodki začnejo povečevati, bi morale vlade prednostno 
znižati ali odpraviti regresivne davke, ki nesorazmerno moč-
no vplivajo na najbolj ranljive, vključno z davkom na dodano 
vrednost.

Odgovornost Slovenije, kot države članice EU in kot kmalu 
predsedujoče Svetu EU, pa je, da se na evropskem parketu 
aktivno zavzame za davčno transparentnost multinacionalk 
ter vključujoče mednarodno sodelovanje, proti izogibanju 
davkom, in da sledi pozivom državljanov EU za progresivnej-
še davčne politike. 

1 https://www.oxfam.org/en/research/time-care

2 https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-
prosperity 

3 https://www.un.org/press/en/2019/dsgsm1340.doc.htm

4 https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2017-55.pdf

5 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558776/
EPRS_STU(2016)558776_EN.pdf

6 https://missingprofits.world/

7 https://www.euractiv.com/section/africa/news/illicit-financial-flows-cost-
africa-50-billion-a-year-states-new-report/ 

8 http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_
Outcome.pdf

9 http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/06/Capital-flight-
report.pdf

10 http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/12/STD_2017_
slovenian_FINAL.pdf

11 http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/12/Tax-Games-2017-
low-res.pdf

12 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Davcni-direktorat/
DOKUMENTI/Informacija-o-davku-od-dohodkov-pravnih-oseb-za-
leto-2017.pdf

13 http://www.racunovodski-servis-zeus.si/aktualne-informacije/vlada-
potrdila-predloge-sprememb-stirih-davcnih-zakonov

14 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policyreform-in-the-oecd-
2016_9789264260399-en 

15 https://www.oecd.org/tax/consumption-tax-trends-19990979.htm

16 http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/12/Tax-Games-2017-
low-res.pdf

17 https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_
dodano_vrednost_ddv/

18 http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/06/Prezivetje-
najbogatejsih_2016_STD-SLO_final.pdf

19 http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Plakati_ipro/Plakat_
ProracunRS2019.pdf

20 https://corporatetaxhavenindex.org/en/introduction/cthi-2019-results

21 http://www.ekvilib.org/sl/kaj-delamo/publikacije/davcne-igre-tekma-
proti-dnu/

22 http://www.ekvilib.org/wp-content/uploads/2017/12/STD_2017_
slovenian_FINAL.pdf
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Zasebni sektor, socialna odgovornost 
podjetij in skrbno ravnanje

njihove dobavne verige oziroma procese, povezane z njihovi-
mi izdelki in storitvami.2  

Novembra 2018 je slovenska vlada sprejela »Nacional-
ni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospo-
darstvu, katerega namen in cilj je zagotoviti uresničevanje 
Smernic OZN za spoštovanje človekovih pravic v gospodar-
stvu in prispevati k zagotavljanju spoštovanja človekovih 
pravic v gospodarskih dejavnostih v celotni vrednostni ve-
rigi ter dodatno razvijati sodelovanje med državo, podjetji in 
gospodarskimi združenji, sindikati, nevladnimi organizacijami 
in drugimi deležniki.«3 Slovenija je tako postala ena od zgolj 
sedmih držav članic Evropske unije, ki imajo sprejet nacional-
ni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospo-
darstvu, v sklopu katerega sta bila pripravljena tudi Zaveza k 
spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju4 za podjetja ter 
Smernice za izvajanje skrbnega pregleda človekovih pravic v 
gospodarstvu. 

Z Zavezo k spoštovanju človekovih pravic pri poslovanju 
se njeni podpisniki – podjetja – zavezujejo, da bodo ukrepe 
navedene v Nacionalnem akcijskem načrtu izvedli postopo-
ma, a najkasneje v treh letih od podpisa. V pol leta po spre-
jetju Nacionalnega akcijskega načrta je Zavezo podpisalo 12 
podjetij, a po maju 2019 je videti, da je pobuda zamrla. V dru-
gem letu pobude je še vedno zgolj 12 podpisnikov, a zgolj 
en, ki je za 2021 napovedal tudi pripravo lastnega akcijskega 
načrta za spoštovanje človekovih pravic. 5

V primeru slovenskega Nacionalnega akcijskega načrta 
gre za pristop prostovoljne zaveze podjetij. Kar pomeni, da 
je odločitev o udejanjanju smernic ZN s strani podpisnikov 
popolnoma v rokah posameznega podjetja. Ker se tovrstne 
prostovoljne zaveze in pobude večkrat izkažejo za neučin-
kovite, zlorabe človekovih pravic in uničevanje okolja pa os-
tajajo razširjena praksa po svetu, mnoge države razmišljajo 
o sprejetju zavezujoče zakonodaje, za kar se zavzema tudi 
civilna družba. Namreč tako študija Evropske komisije6 o 
skrbnih pregledih na področju človekovih pravic, ki ugotavlja, 
da dosedanji prostovoljni ukrepi niso bili uspešni pri zaščiti 
delavcev, skupnosti in okolja pred sistematskimi kršitvami 
človekovih pravic, ki so povezane s svetovnimi dobavnimi 
verigami evropskih podjetij in finančnih inštitucij, kot tudi 
nemški raziskavi7, ki sta zajeli več kot 5500 velikih nemških 
podjetij z več kot 500 zaposlenimi, in razkrili, da je zgolj 18 oz. 
22 odstotkov pregledanih podjetij uvedlo sistem za nadzor 
nad proizvodnjo njihovih izdelkov v drugih državah, vodita 
do zaključka, da je potrebno sprejeti za podjetja zavezujočo 
zakonodajo. Medtem je Francija prva z nacionalno zakonoda-
jo obvezala podjetja, da poročajo o temeljnih pravicah, sicer 
zgolj podjetja z vsaj 5.000 zaposlenimi in zahteva zgolj načrt 
ter opis izvajanja skrbnega pregleda, ne pa tudi poročanje 
rezultatov s strani podjetij.8,9 

V sklopu potekajočega trojnega predsedstva Nemčije,  
Portugalske in Slovenije, katerega program vključuje med 

Maruša Babnik 
Ekvi l ib  Inšt i tut

Podjetja imajo s svojim ravnanjem ogromen vpliv na 
življenja skupnosti, v katerih poslujejo. Ne zgolj preko 
zagotavljanja storitev in izdelkov ter delovnih mest, 

pač pa tudi z delovnimi pogoji, ki jih ustvarjajo, spoštovanjem 
človekovih pravic, varovanjem zdravja zaposlenih in okoliških 
prebivalcev, ter s skrbjo za naravno okolje. Zato državljani up-
ravičeno pričakujemo, da se podjetja zavedajo svojih vplivov 
na družbo in okolje, ter da v primeru negativnih vplivov pra-
vočasno ukrepajo v smeri ublažitve ali odprave posledic ter 
nenazadnje preprečitve samega pojava negativnega vpliva. 
Obenem pa, da prevzamejo odgovornost tudi za morebitne 
negativne vplive svojih podružnic, dobaviteljev in podizva-
jalcev, torej vzdolž celotne dobavne verige, ne glede na to, 
ali je ta omejena lokalno, ali pa se razteza čez državne meje 
in okoli sveta. Pri tem gre za družbeno odgovornost podje-
tij - koncept, znotraj katerega podjetja na prostovoljni ravni 
vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje vsakodnevno po-
slovanje in v svoja razmerja z deležniki.    

Družbena odgovornost podjetij koristi tako podjetjem sa-
mim, kot gospodarstvu in družbi ter je v prvi vrsti, vsaj v Slo-
veniji, vodena s strani civilne družbe in podjetij samih. Javne 
inštitucije na nacionalni in EU ravni pa imajo pomembno vlo-
go pri spodbujanju podjetij k odgovornemu poslovanju, za-
gotavljanju zakonskega okvirja ter po potrebi sankcioniranju 
kršitev. Obenem država pogosto nastopa tudi kot (naj)večji 
kupec in kot takšna lahko dodatno pozitivno vpliva na imple-
mentacijo družbeno odgovornega ravnanja v podjetja, ki po-
slujejo z njo. Dober primer tega sta zeleno in socialno odgo-
vorno javno naročanje, ki ju je Slovenija začela izvajati v letih 
2018 oz. 2019. Tretja vloga države je vloga investitorja, čigar 
družbe »lahko postanejo »vzor drugim družbam na področju 
trajnostnega poslovanja«. Za usklajeno delovanje države na 
področju DOP je treba imeti sprejete krovne dokumente kot 
sta npr. nacionalna strategija in nacionalni akcijski načrt. Slo-
venija ju kljub pozivu Evropske komisije iz leta 2011 še nima. 

Pandemija covid-19 pa ni razkrila zgolj pomanjkljivosti 
zdravstva, ampak tudi pomanjkljiv pristop podjetij na po-
dročju spoštovanja človekovih pravic vzdolž dobavne verige 
podjetja. Vse več mednarodnih iniciativ in standardov skuša 
spodbuditi družbeno odgovornost gospodarstva na področ- 
ju človekovih pravic, vključno s Smernicami OZN na področ- 
ju človekovih pravic v gospodarstvu ter Smernic OECD za 
večnacionalna podjetja. Skupno tem smernicam pa je jasno 
stališče, da imajo vlade dolžnost varovanja človekovih pravic 
in da imajo podjetja, ne glede na velikost, sektor in držav(e), 
kjer posluje, odgovornost spoštovanja človekovih pravic ter 
preprečevanja negativnih stranskih vplivov. Od podjetij se 
pričakuje, da izvajajo skrbne preglede1, s katerimi identifici-
rajo, preprečujejo, blažijo in/ali popravljajo posledice nega-
tivnih stranskih vplivov njihovega poslovanja na področju 
človekovih pravic kot tudi okolja. Skrbni pregledi vključujejo 
tudi vplive, ki jih imajo drugi subjekti in vlade, ki so vpleteni v 



      19 ob s lovenskem predsedovanju  svetu EU

drugim poziv »k pripravi novega sporočila o družbeni odgo-
vornosti podjetij, vključno z akcijskim načrtom EU za odgo-
vorno poslovno ravnanje, ob upoštevanju izkušenj in spo-
znanj iz krize zaradi covida-19«10, mora Slovenija aktivno 
podpreti pobudo iz programa ter kot predsedujoča ob za-
ključku 18-mesečnega programa tudi sama v sodelovanju s 
ključnimi deležniki pripraviti in objaviti svojo prvo nacionalno 
strategijo za družbeno odgovornost podjetij ter nacionalni 
akcijski načrt za njeno izvedbo, ter s tem demonstrirati svojo 
zavezanost k uresničevanju skupnega programa tria pred-
sedstev.

Program prav tako predvideva, da si bo »[t]rojno predsed-
stvo […] prizadevalo, da bi po vsej EU usklajeno izvajali vodil-
na načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah, smernice 
OECD za večnacionalna podjetja ter tristransko deklaracijo 
Mednarodne organizacije dela o načelih za večnacionalna 
podjetja in socialno politiko,« zato naj Slovenija v spodbujanje 
družbene odgovornosti podjetij vključi tudi aktivnejše spod-
bujanje uporabe mednarodnih pobud evropskih podjetij, 
predvsem pa - tudi na podlagi lastne izkušnje - naj razmisli o 

1  angl. due diligence

2  https://a9g3u8k4.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2018/03/
BusinessandHuman-Rights_SupplyChainge.pdf 

3  https://www.gov.si/teme/clovekove-pravice-v-gospodarstvu/

4  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/
clovekove-pravice/Zaveza-k-spostovanju-CP.docx 

5  SDH. Letno poročilo za 2018. Dostopno na AJPES-u.

6  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-
11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en

7  https://www.delo.si/novice/okolje/nemcija-za-pravicnejso-in-bolj-
trajnostno-preskrbno-verigo-341368.html

8  https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/france-leads-eu-
on-duty-of-care-requirements-for-multinationals/

9  https://www.csrandthelaw.com/2017/08/03/the-french-duty-of-
vigilance-law-what-you-need-to-know/

10  18-mesečni program Sveta EU. https://www.gov.si/assets/vlada/
Projekti/PSEU2021/18-mesecni-program-Sveta.pdf

uvedbi obveznih ukrepov za spodbujanje spoštovanje člove-
kovih pravic v gospodarstvu. 

Podjetja naj ravnajo socialno in okoljsko odgovorno, ali pa naj prevzamejo odgovornost za morebitne negativne vplive svojega delovanja, 
delovanja svojih podružnic, dobaviteljev in podizvajalcev, torej vzdolž celotne dobavne verige, ne glede na to, ali je ta omejena lokalno, 
ali pa se razteza čez državne meje in okoli sveta. Pri tem gre za družbeno odgovornost podjetij - koncept, znotraj katerega podjetja na 
prostovoljni ravni vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z deležniki. 
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- 9. oktober 
2020

Slovenija Tedni vseživljenjskega učenja (TVU)
Med 4. septembrom in 9. oktobrom bodo potekali Tedni vseživljenjskega 
učenja  (TVU). Gre za najvidnejša promocijsko kampanjo na področju izo-
braževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem cen-
tru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in 
posameznikov po vsej državi, pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo 
na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za 
vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. TVU poteka pod 
geslom Slovenija, učeča se dežela.

10. 
september 
2020

Ljubljana 19. Festival nevladnih organizacij LUPA
Sto raznolikih nevladnih organizacij se bo kljub izrednim razmeram letos 
predstavilo na devetnajstem Festivalu nevladnih organizacij LUPA. Kdo 
brezplačno zapelje starejše po opravkih ali na izlet? Koga lahko pokličejo 
onkološki bolniki v stiski? Kdo obnavlja večstoletni dvorec v Štatenbergu? 
Odgovore boste našli na stojnicah 19. Festivala nevladnih organizacij LUPA 
v četrtek, 10. 9. 2020, od 10. do 18. ure na Bregu v Ljubljani.

16. 
oktober 
2020

Berlin 
in internet

Konferenca »Civilna družba kot gonilo sprememb: k novi 
kakovosti afriško-evropskega partnerstva«
Nemška platforma razvojnih organizacij VENRO organizira hibridno konfe-
renco na temo »Civilna družba kot gonilo sprememb: k novi kakovosti af-
riško-evropskega partnerstva«. Konferenca bo 16. oktobra 2020 med 9.30 
in 18.00 po srednjeevropskem času v berlinskem hotelu Ameron (Alt-Moa-
bit 99, 10559 Berlin).  Med glavnimi govorci in panelisti so: Jutta Urpilainen 
(Komisarka Evropske unije za mednarodna partnerstva), Georges Chikoti 
(Generalni sekretar Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav), Jane 
Nalunga (Direktorica, Inštitut za južno- in vzhodnoafriške trgovinske infor-
macije in pogajanja, Uganda) ter predstavniki treh predsedujočih držav do 
konca leta 2021 (Nemčija, Portugalska, Slovenija).

10. - 12. 
november 
2020

Pariz 
in internet

Konferenca javnih razvojnih bank „Finance in Common“
Forus, inovativna globalna mreža, ki podpira NVO platforme in regijske ko-
alicije iz Afrike, Azije, Amerik, Evrope in Pacifika, bo skupaj z drugimi or-
ganizacijami in mrežami sodelovala pri zagotavljanju glasu perspektivam 
in zahtevam organizacij civilne družbe na konferenci “Finance in common 
- FiC”, prvem svetovnem vrhu vseh javnih razvojnih bank, ki ga bo gostila 
francoska vlada in bo v Parizu od 10. do 12. november 2020. Vabijo k ude-
ležbi na spletnem seminarju, ki ga organizirajo njihovi partnerji Eurodad, In-
ternational Change Oil & Climate Action Network: “Kako zagotoviti, da bo 
konferenca dala prave rezultate” (How to make sure FiC delivers). Več na 
https://forus-international.org/en
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