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Pozdravljeni!

Pred vami je priročnik Slogine delovne skupine GCAP Slovenija z naslovom Vstani in ukrepaj, 
ki predstavlja največjo svetovno mrežo z imenom Global Call To Action Against Poverty – GCAP 
ali Svetovni poziv k boju proti revščini, ki so jo ustanovili z namenom povezati organizacije 
civilne družbe in posameznike po vsem svetu k aktivnostim za zmanjšanje ekstremne revščine 
in uresničitev Razvojnih ciljev tisočletja OZN do leta 2015. Sloga je del evropske platfor-
me CONCORD, ki je članica svetovnega GCAP-a, zato je toliko pomembnejše, da se globalno 
sporočilo še bolj uveljavi pri nas. Uresničevanje Razvojnih ciljev tisočletja je v času trenutne 
svetovne gospodarske krize aktualno tako doma kot v svetu. 

Priročnik je namenjen tako nevladnim organizacijam in posameznikom, kot tudi vladnim 
inštitucijam, saj je današnja Slovenija globoko vpeta v svet in njegove izzive, poleg tega pa 
ponuja možnosti za globalno sodelovanje ter lokalne aktivnosti. Na kratko je predstavljeno 
bistvo GCAP-a, njegovi dosedanji rezultati in naloge, ki čakajo GCAP v prihodnosti, material za 
vsakoletno izvedbo akcije Vstani in ukrepaj za Guinessovo knjigo svetovnih rekordov, informa-
cije o koalicijah GCAP-a po svetu ter vizija za slovensko uradno razvojno pomoč v prihodnosti. 

Upam, da boste iz priročnika izvedeli veliko koristnih informacij, ki vas bodo vzpodbudile, da 
se nam tudi v prihodnje pridružite pri skupnih akcijah za boljši svet.

Veliko sonca, vztrajnosti in dobre volje!

Robin Dewa, za Slogino delovno skupino GCAP Slovenija
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GCAP je največja svetovna koalicija civilne družbe, tako or-
ganizacij (več kot 100 nacionalnih platform GCAP-a) kot po-
sameznikov, ki se zavzema za boljši svet in uresničevanje 
Razvojnih ciljev tisočletja OZN na mednarodni, regionalni in 
lokalni ravni. Člani GCAP-a so mednarodne organizacije kot 
Caritas International, UN Millenium Campaign, Amnesty 
International, Unicef, Friends of the Earth, Concord ter po-
samezniki (npr. bivši južnoafriški predsednik Nelson Mande-
la, bivša predsednica Irske Mary Robinson ter glasbenika in 
organizatorja Live Aid in Live 8 koncertov za Afriko Sir Bob 
Geldof in Bono iz skupine U2).

Sama ideja se je pojavila že septembra 2003 na zasedanju 
nevladnih afriških organizacij, kjer je sodeloval sedanji vodja 
Greenpeace in sovoditelj GCAP-a Kumi Naidoo. Uradno se je 
začela akcija GCAP-a leta 2005, ko je bila na zasedanju Sve-
tovnega socialnega foruma (World Social Forum) v Braziliji 
sprejeta ideja o aktivnostih po vsem svetu za izpolnitev Ra-
zvojnih ciljev tisočletja OZN. Samo v letu 2005 je potekalo 
preko 32.000 dogodkov po vsem svetu, najbolj znan dogo-
dek pa so bili svetovni koncerti Live 8 v državah članicah G8 
in Južnoafriški Republiki v okviru kampanje Make Poverty 
History (Naj revščina postane preteklost) v organizaciji Sira 
Boba Geldofa 2. julija 2005. Bob Geldof je že s koncertom Live 
Aid in izdanimi posnetki zbral leta 1985 okoli 150 milijonov 
funtov za pomoč Afriki, pri Live 8 koncertih pa je šlo za oza-

veščanje, kasnejši Live 8 DVD pa so izdali za pomoč dobro-
delni organizaciji Band Aid Charitable Trust. Založba EMI in 
organizacija Live 8 sta se dogovorili, da se bo levji delež od 
prodaje Live 8 DVD-ja stekal na račun sklada Live Aid Trust za  
lajšanje problemov lakote in revščine v Afriki.

Simbol GCAP je beli trak (white band), ki simbolizira pove-
zanost v svetu.

GCAP od vlad zahteva izpolnitev obljub za odpravo revščine 
in neenakosti, predvsem na področjih kot so pravično vla-
danje, spoštovanje človekovih pravic, trgovinska pravičnost, 
večja in boljša uradna razvojna pomoč, odpis dolgov, enako-
pravnost spolov, ukrepanje za zmanjšanje vpliva podnebnih 
sprememb ter pravica do zdrave hrane.

V letu 2006 je prišlo do prvega srečanja predstavnikov članic 
GCAP v Bejrutu, Libanon, kjer je bila sprejeta tudi Bejrutska 
deklaracija o delovanju GCAP akcije, istega leta pa je GCAP 
prvič organizirala akcijo Stand Up Against Poverty (preime-
novano v Stand Up and Take Action), kjer je sodelovalo 23,5 
milijona ljudi in postavilo Guinessov svetovni rekord. V letu 
2007 je bilo drugo zasedanje GCAP v Montevideu, Urugvaj. V 
okviru regionalnih GCAP so potekala različna zasedanja, kot 
npr. štirikratno zasedanje GCAP Europe v Atenah, Rimu, Sankt 
Petersburgu in na Malti.

Nastanek 
in delovanje
GCAP-a
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PREAMBULA

Na začetku 21. stoletja je več kot milijarda ljudi ujetih v po-
ložaj ekstremne revščine in velikanske neenakosti. 70 % le-
teh predstavljajo ženske. Soočamo se z epidemijo HIV/AIDSa 
in malarije, ki neposredno ogrožata 40 milijonov ljudi. 104 
milijone otrok nima možnosti do osnovnošolskega izobra-
ževanja, okoli 860 milijonov ljudi (70 % žensk) pa ne zna ne 
brati ne pisati. Na milijone ljudi je brezposelnih ali delajo v 
delovnih pogojih, ki se slabšajo, in nimajo zanesljivega vira 
dohodkov za vzdrževanje družin. Otroci in mladina sestavlja-
jo polovico svetovnega prebivalstva in trpijo zaradi nevklju-
čevanja v družbo in pomanjkanja osnovnih storitev. Lakota 
je vsakodnevna resničnost za številne ljudi. Ponekod so smrti 
mater in dojenčkov po porodu še vedno nekaj čisto vsakda-
njega, kar bi lahko preprečili z osnovno zdravstveno oskrbo. 
1,4 milijarde ljudi nima dostopa do čiste pitne vode. Njiho-
ve vsakodnevne borbe za zagotavljanje pravice do fizičnega 
obstoja, virov, sredstev in osnovnih storitev so vir navdiha za 
naše delovanje. Danes ima svet dovolj virov, znanja in tehno-
logije za odpravo revščine.

Revščina predstavlja masovno kršitev človekovih pravic. Ne-
nehno se povečuje zaradi vedno večje militarizacije sveta, 
uničevanja naravnega okolja, pomanjkanja demokratičnih 
oblik vladanja in izločitve skupin ljudi zaradi njihove pripa-
dnosti določenemu razredu, kasti, spolu, veri, zaradi telesnih 
pomanjkljivosti in invalidnosti, starosti itd.

Oboroženi konflikti, vojne in njihove posledice uničujejo 
življenjska okolja, demokratične procese, človekove pravi-
ce, vključno s pravico do samoodločbe, in terjajo finančna 
sredstva, ki bi morala biti usmerjena v razvoj in socialno pra-
vičnost. Investicija v varno življenje posameznikov najbolje 
preprečuje konflikte in gradi mir. Zaščita ljudi je univerzalna 
dolžnost vseh držav in mednarodnih demokratičnih institucij. 
Povečana militarizacija in oboroževalna tekma v svetu ožata 
politični prostor in javno odgovornost držav. Namesto da bi 
denar vlagali v razvoj, se sredstva preusmerjajo drugam. Po-
sledica tega je, da se ustvarja vtis, da je trajen mir iluzoren in 
nemogoč. Vojne in konflikti še posebej prizadenejo varnost, 
dostojanstvo in prihodnost žensk ter otrok.

Zmaga nad revščino ne bo mogoča, ne da bi izzvali patriar-
halni sistem, kapitalizem in sedanji model razvoja, ki na prvo 

mesto postavlja dobiček pred  javnim dobrom, varnostjo ljudi 
in splošnim blagostanjem. Še več, uveljavitev pravičnejše raz-
delitve zemlje je nujna za odpravo revščine na podeželju.

Mednarodni inštrumenti za človekove pravice ščitijo pravico 
vseh ljudi do dostojnega življenja, kar vključuje hrano, oble-
ke, nastanitev, čisto vodo in zdravstveno oskrbo. Nepravično 
vladanje, dolgovi, pogojenost in vezanost različnih oblik po-
moči ter trenutna praksa svetovne trgovine izničuje rezultate 
boja za univerzalnost človekovih pravic.

Obljube za izvajanje Milenijskih razvojnih ciljev OZN za od-
pravo revščine, neenakopravnosti, nepravičnosti in za za-
gotavljanje trajnostnega razvoja večinoma niso izpolnjene.
Vlade se vse prevečkrat ne posvečajo zadevam, ki se tičejo 
ljudi znotraj njihovih držav. Pomoč bogatih držav je neustre-
zna v količini in v kvaliteti, obljube za odpis dolgov pa niso 
uresničene. Bogate države morajo udejaniti svoje obljube, 
da se bodo lotile nepoštenih trgovinskih pravil in postopkov. 
Imamo sredstva, da to lahko spremenimo, zato je skrajni čas, 
da vlade začnejo ukrepati.

Spodbujene spričo vseh teh dejstev so se septembra 2004 v 
Johannesburgu v Južni Afriki zbrale skupine dejavnikov civil-
ne družbe, med katere spadajo nevladne organizacije, med-
narodne mreže, socialna gibanja, sindikati, ženske organiza-
cije, verske organizacije in ostali. Sprožile so Svetovni poziv k 
boju proti revščini (GCAP) in si izbrale 2005 za leto, ko se vlade 
lahko lotijo ustreznih akcij, da izpolnijo obljube Milenijske de-
klaracije in začnejo odpravljati revščino.

PRVI REZULTATI IN IZZIVI

V letu 2005 smo dosegli sledeče uspehe:
zavezo EU za sredstva za prekomorsko razvojno pomoč •	
(ODA) v višini 0,56 % do leta 2010 in 0,70 % do leta 2015,
obnovitev obljube držav G8 za podvojitev vsote pomoči,•	
sporazum za odpravo dolgov 18 najrevnejšim državam in Nigeriji,•	
obljubo, da države G8 ne bodo več silile revnih držav v li-•	
beralizacijo.

Do te politične volje je prišlo spričo globalne množične akci-
je in spremenjenega pogleda na revščino. Zato obnavljamo 
Svetovni poziv k boju proti revščini.

Bejrutska
deklaracija
GCAP-a
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Svetovni poziv k boju proti revščini in neenakopravnosti vklju-
čuje vedno večje število dejavnikov civilne družbe v razvitih 
državah in v državah v razvoju. K sodelovanju vabimo organi-
zacije civilne družbe, ki sprejemajo vrednote, osnovno sporo-
čilo in skupno akcijo. Za sodelovanje ni potrebno članstvo.

V zadnjih letih je prišlo do globalne razdrobitve sil in do loče-
vanja med državami. Ljudje po vsem svetu se počutijo vedno 
manj varne. Verjamemo, da se lahko svet znova združi v boju 
zoper revščino, zato smo se odločili za skupno akcijo in mobi-
lizacijo v letih 2006 in 2007. Naše akcije simbolično združuje 
skupen znak. To je beli trak.

Obstaja velika raznolikost znotraj naše skupine, ampak ver-
jamemo, da smo lahko učinkovitejši, če delujemo skupaj. Ne 
prizadevamo si, da bi dosegli popolno soglasje v političnih 
podrobnostih, ampak želimo pritisniti na vlade za odpravo re-
vščine, za čimvečje zmanjšanje razlik glede neenakopravnosti 
in da dosežemo Milenijske razvojne cilje.

ZAHTEVE

Zahtevamo:
javno odgovornost, pravično vladanje in izpolnjevanje člo-•	
vekovih pravic,
trgovinsko pravičnost,•	
povečanje količine in kvalitete pomoči in financiranje razvoja,•	
odpis dolgov revnim državam.•	

Zahtevamo, da je enakopravnost spolov v ospredju izkore-
ninjanja revščine. Zahtevamo še spoštovanje pravic otrok, 
mladine, žensk in ostalih izključenih skupin, in njihovo ena-
kopravno sodelovanje v družbi.

Pozivamo vlade, da začnejo takoj in odločno ukrepati zoper 
revščino. Pozivamo civilno družbo, da pritisne na vlade in da 
mobilizira politično voljo, ki je potrebna, da dosežemo ta cilj. 
Pozivamo ljudi, da nosijo bele trakove in s tem izrazijo pod-
poro Svetovnemu pozivu. Vabimo organizacije, da aktivno 
sodelujejo pri akciji, da sodelujejo med seboj in koordinira-
jo svoje sodelovanje, še posebej na nacionalnem nivoju, da 
spodbujajo medsebojno sodelovanje, mobilizacijo in posta-
vijo v ospredje človeka. Iniciative sodelujočih organizacij naj 
izhajajo iz njihovega domačega okolja.

Javna odgovornost, pravično vladanje, izpolnjevanje člo-
vekovih pravic:

Vse države morajo izpolnjevati svoje obveznosti. Odgovorne 
morajo biti svojemu prebivalstvu in transparentne glede po-
rabe javnih sredstev. Vlade, inštitucije in skupine civilne druž-
be, morajo zagotoviti odločno borbo zoper vzroke korupcije, 
vključno s korupcijo v zasebnem sektorju.

Po mednarodnem zakonu so vlade dolžne zagotoviti spošto-
vanje in uresničevanje človekovih pravic, vključno z ekonom-
skimi, socialnimi in kulturnimi pravicami. Svojo odgovornost 
morajo izraziti z ekonomijo, ki zagotavlja enakopravnost in 
dostojno delo tudi najrevnejšim in ki zagovarja kvalitetne 
javne storitve.

V formulaciji bilateralnih in multilateralnih dogovorov, ki se ti-
čejo razvojne pomoči, dolgov, trgovine in investicij, ne smejo 
vlade postavljati in tudi ne sprejemati zunanjih pogojev, ki bi 
izvajanje zgoraj sprejetih obveznosti onemogočile.

Vlade morajo:
zagotoviti enakopravnost spolov, socialno pravičnost, pre-•	
prečiti vse oblike nasilja zoper ženske in zagotoviti uresni-
čevanje ženskih pravic, med njimi tudi njihovo politično 
udeležbo in dostop do sredstev,
zagotoviti celostno zaščito otrok – pravno, fizično, social-•	
no in ekonomsko,
vzpostaviti mehanizme za obstoječo ali novo državno po-•	
litiko in proračune za zagotavljanje enakopravnosti kot so 
npr. zemljiška reforma in progresivno obdavčevanje, ter  
strategije za zmanjšanje revščine,
uveljaviti politiko, ki zagotavlja polno in produktivno zapo-•	
slovanje, s posebnim poudarkom na zaposlovanju mladih,
aktivno vključiti različne dejavnike civilne družbe – eko-•	
nomsko zapostavljene, ženske, otroke ter ostale socialno 
izločene skupine kot so invalidi, daliti (kasta nedotakljivih 
v Indiji) in staroselska ljudstva – v načrtovanje, odločanje 
in izvajanje mednarodnih in nacionalnih razvojnih priori-
tet, politik in načrtovanj,
vzpostaviti in podpreti svobodo izražanja, vključno s svo-•	
bodo tiska in združevanja,
razviti aktivne nacionalne protikorupcijske strategije, ki so •	
v skladu z mednarodnimi konvencijami zoper korupcijo,
zagotoviti sodelovanje civilne družbe v procesih spreje-•	
manja državnih proračunov,
zagotoviti kvalitetne in splošne javne storitve (zdravje, iz-•	
obraževanje, voda, preskrba z osnovnimi življenskimi do-
brinami) in zaustaviti privatizacijo tam, kjer se le-ta  izraža 
v odtujevanju osnovnih življenjskih dobrin in s tem v večji 
revščini,
v nacionalnih zdravstvenih politikah poudariti preven-•	
tivno in reproduktivno zdravstvo in se aktivno spoprijeti 
s pandemijo HIV/AIDS ter z boleznimi, ki so povezane z 
revščino,
zagotoviti ustrezna prebivališča prebivalcem,•	
zagotoviti vključitev mladih kot partnerjev v državnem ra-•	
zvoju in političnem odločanju,
popolno podpreti učinkovito gradnjo miru in strategije •	
za preprečevanje konfliktov in zagotoviti, da programi 
obnove po končanju konfliktov zagotavljajo socialno in 
ekonomsko pravičnost, odpravo revščine in javno odgo-
vornost.

Vlade se morajo zavezati, da bodo izpolnile oziroma še pre-
segle Milenijske razvojne cilje ter da bodo takoj razvile nacio-
nalne načrte glede Milenijskih razvojnih ciljev.

Trgovinska pravičnost:

Države v razvoju morajo imeti pravico, da same določajo 
svojo trgovinsko in investicijsko politiko in da postavijo in-
terese ljudi na prvo mesto. Mednarodna trgovska pravila in 
nacionalne trgovinske politike morajo podpirati življenje v 
trajnostni obliki, promovirati pravice žensk, otrok in domoro-
dnih ljudstev ter voditi k odpravi revščine. Trgovinska pravila 
in politika ter uveljavitev škodljivih pogojenih ekonomskih 
politik so postale orodje za nevzdržno liberalizacijo ekonomij 
držav v razvoju, ki otežkočajo trajnostni razvoj in pospešujejo 
revščino in neenakost.

Zato želimo opomniti vlade na njihove obveznosti glede uve-
ljavitve človekovih pravic in jih pozivamo, da uporabijo ves 
svoj vpliv v mednarodni trgovinski organizaciji (WTO), med-
narodnih finančnih inštitucijah ter v regionalnih in dvostran-
skih dogovorih, da:

ne zahtevajo odpiranje trgov držav v razvoju, če si tega ne •	
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želijo, ter jim omogočijo fleksibilno možnost tarif za traj-
nostni ekonomski razvoj,
zaščitijo javne storitve pred prisilnimi liberalizacijami in •	
privatizacijami,
zagotovijo pošteno plačilo dobrin revnim proizvajalcem,•	
zagotovijo pravico do hrane in enakopravnega dostopa •	
do zemlje in naravnih virov,
zagotovijo ustrezen dostop do osnovnih zdravstvenih sto-•	
ritev in nujnih zdravil,
zavrnejo škodljive regionalne in bilateralne dogovore o •	
svobodni trgovini,
prenehajo s subvencijami, s katerimi preplavljajo medna-•	
rodni trg s poceni izdelki,
povečajo transparentnost in odgovornost svojim drža-•	
vljanom v obrazložitvi pravil mednarodne in nacionalne 
trgovine ter zagotovijo spoštovanje delavskih pravic in 
človekovih pravic nasploh,
zagotovijo fleksibilnost držav v razvoju pri reguliranju tu-•	
jih investicij in vzpostavitvi domačih prioritet, 
dosežejo, da bodo korporacije odgovorne ljudem in vla-•	
dam glede socialnih, okoljskih in razvojnih učinkov.

Odpis dolgov in povečanje v kvaliteti in količini pomoči in 
financiranje razvoja:

Vlade donatorice in mednarodne inštitucije morajo povečati 
količino in kvaliteto sredstev, potrebnih za odpravo revšči-
ne, in promovirati socialno pravičnost, dosežke milenijskih 
razvojnih ciljev, enakopravnost spolov ter zagotoviti pravice 
otrok in mladine. Ta sredstva morajo podpirati trajnostni ra-
zvoj, pravice delavcev, migrantov ter interese na rob odrinje-
nih skupin kot so npr. staroselska ljudstva. Sredstva morajo 
spodbujati in ne spodkopavati prizadevanj vlad in javnega 
sektorja ter omogočiti uresničevanje pravic vsem državlja-
nom. Zato pozivamo vlade darovalke in mednarodne inšti-
tucije, da:

dosežejo in presežejo 0,7 % BDP za razvojno pomoč, da •	
omogočijo odpravo revščine na lokalni in državni ravni, da 
so usmerjene v prioritete trajnostnega razvoja in s tem za-
gotovijo odpravo revščine in trajnostni razvoj,
da uvedejo inovativne mednarodne davke in mehanizme •	
za zbiranje sredstev za razvoj, ki so dodatna sredstva ura-
dni razvojni pomoči v znesku 0,7 % BDP države,
da uveljavijo in izboljšajo Pariško deklaracijo za dolgotraj-•	
no, predvidljivo, usklajeno in učinkovito pomoč. Pomoč 
naj se ne povezuje s pogodbami podjetij držav donatoric 
in naj ne bo vezana na ekonomske pogoje, ki škodujejo 
ljudem, lokalnim skupnostim in okolju,
zagotovijo napredek na področju enakopravnosti spolov •	
ter da opazujejo potek in indikacije učinkovitosti pomoči,
izpolnijo obljube o izobraževanju za vse ter da izpolnijo •	
obljube v zvezi z bojem zoper otroško paralizo, malarijo, 
tuberkolozo, in omogočijo dostop do preventive oziroma 
zdravljenja in skrbi za bolnike HIV/AIDS preko financiranja 
multilateralne Iniciative hitrega tira (Fast Track Initiative) in 
globalnega fonda za boj proti HIV/AIDS-u, tuberkolozi in 
malariji,
da takoj in brez kakršnih koli zunanjih pogojev odpišejo •	
vse nelegalne in odplačila nezmožne dolgove revnih in 
srednjerazvitih držav preko poštenega, demokratičnega 
in transparentnega procesa, da se na ta način sprostijo 
sredstva za razvoj. Kjer so ukrepi odprave dolgov neustre-
zni, oziroma ne omogočajo revnim državam zagotovitev 
Milenijskih razvojnih ciljev in s tem osnovnih socialnih 
storitev, podpiramo skupno strategijo držav v razvoju za 
odpis vseh ilegalnih dolgov,

zaustavijo beg kapitala iz revnih držav, identificirajo in •	
vrnejo nezakonito odnešena finančna sredstva iz revnih 
držav, da se uvede akcija zoper davčne oaze, finančne 
inštitucije, multinacijonalke in ostale, ki so odgovorni za 
odtok teh sredstev,
vzpostavijo pošteno in pravično svetovno ureditev, v ka-•	
teri mednarodne finančne inštitucije, še posebej Svetovna 
banka (WB) Mednarodni monetarni sklad (IMF) in Svetov-
na trgovinska organizacija (WTO) delujejo v okviru princi-
pov in obveznosti, ki jih je OZN sprejela na področju člove-
kovih pravic in boljšega reguliranja svetovne ekonomije.

SKUPNA MOBILIZACIJA

Odločili smo se za mesec mobilizacije, ki se začenja 16. sep-
tembra, na dan vsakoletnega zasedanja mednarodnih finanč-
nih inštitucij, in bo vrhunec doseglo na svetovni dan za od-
pravo revščine, 17. oktobra.

Bel trak ostaja naš simbol in izraz solidarnosti boju zoper re-
vščino. Želimo, da beli trak postane globalni simbol boja proti 
revščini, zato bomo aktivno spodbudili ljudi, da ga nosijo in 
uporabljajo.

Mesec mobilizacije bomo začeli z odmevnimi javnimi priredi-
tvami za dvig zavedanja ter medijskimi dejavnostmi. V mese-
cu akcije se bodo nacionalne koalicije lotile akcij, ki ustrezajo 
njihovemu lastnemu kontekstu. Te akcije bodo dosegle vrh v 
globalnem dnevu belih trakov, to je okoli 17. oktobra na sve-
tovni dan za odpravo revščine.

Vrh lahko predstavljajo beli trakovi v obliki človeške verige 
ob spremljavi glasbe (npr. bobnanje). Nacionalne koalicije 
se same odločajo glede sporočil v zvezi z revščino ali tarčami 
delovanja (npr. Tema o pogojenost pomoči, mednarodne fi-
nančne inštitucije itd.)

Na vrhuncu bodo nacionalne peticije izročile peticije, razgle-
dnice ali pisma voditeljem in obravnavanim skupinam ali po-
dale povzetek akcij v enem mesecu.

PODPORA NACIONALNIM KOALICIJAM

Nacionalne koalicije so osnova naših akcij in sodelovanja. 
Nacionalne akcije izhajajo iz domačega okolja in vključujejo 
domače prioritete in zahteve in delujejo že preko obstoječih 
iniciativ. Masovna mobilizacija, delo v domačem okolju in 
globalna solidarnost so ključni deli kampanje. Preko izkušenj 
smo ugotovili, da morajo biti teme čim bližje ljudem. Ideje 
GCAP moramo napraviti čimbolj domače vsem tistim, ki so 
prizadeti zaradi revščine in podati njihove stiske na nacio-
nalni, regionalni in globalni ravni. GCAP proces bo ojačan, 
če bo prisoten občutek lokalnega ali nacionalnega vodenja 
kampanje. Povečati moramo obseg vključenih. Nacionalne 
koalicije bodo spodbujale in omogočile prostor tudi drugim 
dejavnikom civilne družbe, organizacijam na lokalnih nivojih 
in lokalnim skupnostim, predvsem mladinskim, ženskim in 
obrobnim skupinam, da igrajo večjo vlogo v kampanji. Zago-
toviti moramo dovolj sredstev za izvedbo akcije in dejavnosti 
za promoviranje pravic žensk, mladine in otrok. Udeleženci 
GCAPa naj v duhu sodelovanja podpirajo drug drugega in 
nacionalno koalicijo s tem, da si delijo izkušnje, znanja, ana-
lize, material in sredstva in se tako medsebojno dopolnjujejo 
v raznolikosti.
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To vključuje:

sredstva in pripomočke za lobiranje in kampanjo,•	
material za načrtovanje,•	
izobraževalni material,•	
stike z mediji.•	

Sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije so lah-
ko še posebej koristne pri komunikaciji. GCAP bo ustvarila 
internetno knjižnico in forum, kjer bodo lahko nacionalne ko-
alicije in mednarodni partnerji shranjevali in pridobivali vire 
kot npr. o ciljih GCAP-a ali o materialu za ozaveščanje glede te 
problematike in preučili možnosti za sodelovanje.

Sredstva za spremljanje in ocenjevanje učinkov kampanje, 
spremljanje napredka držav glede uresničevanja Milenijskih 
razvojnih ciljev, najboljše metode podpiranja mobilizacijskih 
dejavnosti, srečanja predstavnikov nacionalne koalicije, pre-
vode dokumentov v lokalne jezike, proizvodnja materialov 
(letakov, brošur, posterjev).

Struktura, koordinacija in komunikacija:

Nacionalne kampanje in koalicije so fokus akcije in mobiliza-
cije v naslednjih letih. Potrebna je prerazporeditev koordina-
cije na regionalne in nacionalne koordinacijske mehanizme 
za ohlapno, a globalno sodelovanje.

Glavni nivo priporočil, koordinacije in mobilizacije so nacio-
nalne platforme in regionalni forumi. Obstaja potreba za olaj-

šanje izmenjave informacij na globalni ravni. GCAP koordina-
cijo vodi 8 temeljnih principov:

ustvariti trenutek za skupno akcijo, ki omogoča najbolj •	
učinkovito sodelovanje in transparentnost za vse,
imeti fleksibilne in lahke mehanizme, da lahko hitro ukrepamo,•	
omogočiti dostop vsem tistim, ki podpirajo Svetovni poziv •	
k boju proti revščini,
služiti krepitvi nacionalnih koalicij,•	
da predstavljamo interes Svetovnega poziva kot celote, ne •	
kot posameznih osnovnih delov,
da deluje v najbolj primernem trenutku za učinkovitost in •	
da je čim bližje datumu akcije,
da poskrbi za transparentni proces za vse podporne orga-•	
nizacije, ki dajejo sredstva za GCAP dejavnosti,
da bodo vse globalne iniciative, ki so usmerjene na kon-•	
kretno nacionalno raven, narod ali voditelje, izvedene le 
ob posvetovanju s tamkajšnjo nacionalno koalicijo.

GLOBALNI AKCIJSKI FORUM

Civilna družba in vsi državljani, ki so zainteresirani za sodelo-
vanje v globalni koordinaciji in za predstavitev globalne kam-
panje v okviru nacionalnih in regionalnih mrež, in ki želijo biti 
redno obveščeni oziroma se je z njimi potrebno posvetovati 
glede glavnih načrtov in akcij, tvorijo globalni akcijski forum. 
Vključevanje je organizirano preko spletne strani, ki zagota-
vlja izmenjavo informacij na podlagi regionalnih in nacio-
nalnih dejavnosti kot tudi informacije in posvetovanja glede 
globalne koordinacije.
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Regijske GCAP (npr. GCAP Evropa, GCAP Afrika, ...) se same 
odločajo za najbolj učinkovite načine delovanja in podpira-
nja nacionalnih koalicij, podajanje globalne platforme v regi-
onalni kontekst in za koordiniranje vseh regionalnih funkcij. 
Regije morajo biti transparentne in odgovorne nacionalnim 
kolicijam. Morajo spodbudjati delovanje ženskih organizacij 
in združenj na nivoju regij.

Do junija 2009 je akcije GCAP vodila Mednarodna ekipa za 
lajšanje delovanja akcije GCAP (International Facilitation Te-
am–IFT) Glavna naloga IFT je bila navdihovati in promovirati 
medsebojno sodelovanje ter podpirati sodelujoče regionalne 
in nacionalne koalicije in mreže. Sprejeta politika in mobiliza-
cijski načrt z zasedanja v Bejrutu sta določala delovanje IFT.

Naloge so bile:

lajšati prenos Poziva, s čimer vzpodbudimo širok krog or-•	
ganizacij, da se vključijo v GCAP kampanjo in tako razširi-
mo in poglobimo Poziv,
lajšati promocijo politike GCAP in zahtev za izmenjavo in-•	
formacij glede možnosti lobiranja,
lajšati delo GCAP pri pripravi materialov, za delo v medijih, •	
za spletno stran in razvoj ostalih komunikacij,
načrtovati mednarodni mesec akcij v globalnem merilu,•	
najti ustrezne predstavnike za stik z javnostjo, ko je to po-•	
trebno, in to ob ustrezni uravnoteženosti spolov, starosti 
in regij,
zagotoviti tekoč in transparenten pretok informacij, za-•	
gotoviti redne novosti Forumu za globalno akcijo (Global 
Action Forum) in organizirati srečanja GCAP.

IFT ni imela naloge podeljevanja sredstev. Podporna ekipa 
IFT, ki sta jo sestavljali dve osebi, je poročala IFT in je delovala 
s poudarkom na komunikacijah, spletni strani, delitvi infor-
macij in splošni pomoči IFT.

IFT je imela ustrezno proporcionalno predstavitev, ob upo-
števanju števila aktivnih nacionalnih koalicij glede na regijo, 
število prebivalstva in raznolikost, z jasnim upoštevanjem 
paritete spolov in z manjšo kvoto mednarodnih organizacij 
in mrež.

V IFT so prevladovali predstavniki držav v razvoju, zato je imel 
sledečo zastopanost predstavnikov:

Afrika 4 (2),•	
Azija in Pacifik 4 (2),•	
Latinska Amerika in Karibi 3(1),•	
Evropa 3 (1)*, od tega 1 predstavnik iz Evrope zunaj EU,•	
Severna Amerika 2 (1),•	
Bližnji vzhod 1,•	
Mednarodne organizacije 6 (3),•	
Ženska gibanja/Ženska delovna skupina (Feminist Task •	
Force) 1,
Mladi in otroci 1,•	
Delavska gibanja 1,•	
UN Millenium Campaign 1.•	

Spodbujalo se je regionalno predstavništvo mladih in otrok 
v IFT. Vse predstavnike v IFT so imenovali tisti, ki podpirajo 
Svetovni poziv k boju proti revščini, zato so bili njim tudi od-
govorni.
*Številke v oklepajih označujejo minimalno število žensk.

Od začetka delovanja GCAPa je prišlo do nekaterih pozitiv-
nih premikov, predvsem v smislu povečanja uradne razvojne 
pomoči, ki pa je bila, žal, v veliki meri povezana z odpisom 
dolgov, kar je bil tudi eden izmed ciljev koncertov Live 8. Ura-
dna razvojna pomoč je po podatkih OECD DAC v letu 2005 
znašala 107,1 milijard USD, v letu 2006 104,4 milijard USD, 
v letu 2007 103,5 milijard USD in v letu 2008 119,8 milijard 
USD (podatki za leto 2009 še niso na voljo pri OECD DAC). 
Ti zneski niso realni, saj je v te številke všteta tudi t.i. napih-

njena pomoč z vključevanjem postavk kot so administra-
tivni stroški, oskrba beguncev, šolnine, tehnična pomoč in 
odpis dolgov, tako da so v resnici države prejemnice dobile 
precej manj denarja kot je bilo uradno objavljeno v vsako-
letnih poročilih OECD DAC. Ker obljub iz Glennaglesa niso 
v celoti izpolnili, so se platforme GCAP odločile, da bodo s 
svojim skupnim delovanjem vztrajale vsaj do leta 2015, ko 
bo potrebno Razvojne cilje tisočletja izpolniti.

Regionalna 
organiziranost

Dosedanji rezultati
delovanja GCAP
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Po sprejemu Bejrutske deklaracije GCAP se je delovanje akcije 
nadaljevalo v različnih oblikah in tudi spremenjeni organiza-
cijski strukturi. Še vedno je bil glavni mobilizacijski dan 17. 
oktober, svetovni dan za odpravo revščine, oziroma v okviru 
akcije Vstani in ukrepaj trije dnevi od 16.–18. oktobra 2009. 
Globalni svet GCAPa (GCAP Global Council) je pripravil 
strategijo za uresničitev ciljev GCAP, ki je objavljena na 
spletni strani: 
www.whiteband.org/about-gcap/reports/gcap-global-
council/2008-documents/finalgcap-strategic-directions-
2009-11-english/view

Januarja 2009 je potekalo zasedanje svetovnega socialnega 
foruma v Braziliji, kjer je sodelovala GCAP in tako obeležila 
pobudo, ki je omogočila njen nastanek.

8. marca 2009 je potekala akcija GCAP-a v organizaciji GCAP 
Feminist Task Force. Tu so delovali t.i. ženski tribunali, kjer so 
ženske iz marginaliziranih slojev pripovedovale svoje življen-
ske zgodbe in zahtevale uresničevanje enakopravnosti spo-
lov. Več informacij o GCAP Feminist Task Force: Ana Agostino 
(ana@icae.org.uy) ali Rosa Lizarde (Rosaencasa@aol.com)

V letu 2005 so voditelji držav G8 obljubili dodatnih 50 milijard 
USD za odpravo revščine, a žal obljube niso uresničili. Zato je 
na zasedanju G 20 v Londonu GCAP pripravila obsežno akcijo 
pritiska na voditelje držav G 20 za uresničitev obljub. Več infor-
macij o GCAP G 20 Group: Tim Gee, BOND, tgee@bond.org.uk 

GCAP G 8 Group je pripravila ozaveščevalne aktivnosti v času 
zasedanja voditeljev G8 v Italiji. Več informacij o GCAP G8: Kel 
Currah, kel@G8project.org

Od 16.–18. oktobra 2009 je potekala svetovna akcija GCAP 
Vstani in ukrepaj, kjer je v več kot 120 državah sodelova-
lo preko 173 milijonov udeležencev in s tem doseglo novi 
rekord za Guinessovo knjigo svetovnih rekordov. Več infor-
macij o GCAP Stand Up Take Action: Ciara O’Sullivan, GCAP 
Media and Communication Officer, ciara.osullivan@civicus.org

5. decembra je v okviru UNFCC konference v Kobenhavnu v 
okviru kampanje Global Campaign For Climate Action, kjer 
sodeluje tudi GCAP, potekala akcija pritiska na voditelje, da 
končno začnejo ukrepati v zvezi s podnebnimi sprememba-
mi. Več informacij o GCAP Global Climate Change Group: Ben 
Margolis, bengcca@googlemail.com 

V Evropi so vse platforme in posamezniki, ki sodelujejo v 
akcijah GCAP, povezani v GCAP Europe. Koordinacijsko telo 
GCAP Europe je GCAP Europe Steering Group. Sestavlja ga 
8 članov (Bruno Neto, GCAP Portugalska, Azra Sheikh, GCAP 
Škotska, Huseyn Humbatov, GCAP Azerbajdžan, Alessandro 
Bozzini, CONCORD, Alfredo Garcia, GCAP Španija, Anders Da-
hlbeck, GCAP Velika Britanija, Amanda van Nieuwenhoven, 
GCAP Nizozemska ter še neimenovani predstavnik GCAP 
Gruzije), ki sodelujejo z dvema evropskima predstavnikoma v 
GCAP Global Council (Glen Tarman, GCAP Velika Britanija, Li-
lit Stepanyan, GCAP Armenija). Steering Group ima sedež na 
sekretariatu GCAP Europe, ki deluje od leta 2009 v Madridu. 

Na zadnjem sestanku predstavnikov GCAP Europe novembra 
2009 na Malti so udeleženci predlagali posebno delovno sku-
pino za mir in varnost, v delovno skupino za otroke in mladino 
pa so predlagali predstavnika iz Slovenije Roberta Križaniča.

Od junija 2009 je namesto IFT glavno koordinacijsko telo GCAP 
Global Council, ki ga sestavljajo 3 predstavniki Azije, 2 pred-
stavnika Afrike, 2 predstavnika Latinske Amerike in Karibov, 2 
predstavnika Evrope, 1 predstavnik Bližnjega vzhoda in Sever-
ne Afrike, 1 predstavnik Severne Amerike, 1 predstavnica Femi-
nist Task Force, 1 predstavnik delavcev, 3 predstavniki medna-
rodnih nevladnih organizacij, 1 predstavnik Children and youth 
Task Force in 1 predstavnik Task Force on Social Exclusion. 

Sovoditelji GCAP Global Council so: Kumi Naidoo (Južnoafri-
ška Republika), Adelaide Sosseh (Gambija) in Sylvia Borren 
(Nizozemska).

Maja 2009 je nastala tudi GCAP Global Fundation s sedežem 
na Nizozemskem. Sestavlja jo 9 članov: Sylvia Borren, Amitabh 
Behar, Kinda Mohammadieh, Alison Woodhead, Ana Agostino, 
Hector Bejar, Rosa Lizarde, Salil Shety in Fatou Bom. Globalna 
fundacija GCAP ima nalogo zaposlovanja ljudi v Globalnem se-
kretariatu GCAP, iskanja finančnih sredstev za akcije GCAP ter 
podpore GCAP Learning and Accountability Task Force. 

Globalni sekretariat GCAP ima sedež pri organizaciji Civi-
cus v Južnoafriški republiki, načrt pa je prenesti sedež glo-
balnega sekretariata v Mumbai, Indija.

Trenutni člani GCAP Global Secretariat:
Ciara O’Sullivan, Media and Communication Coordinator, •	
Irene Ndiritu, Media Officer (irene.ndiritu@whiteband.org),•	
Helena Suarez, Web and New Media Coordinator (helena •	
.suarez@whiteband.org), 
Caitlin Blaser, Campaign Officer (caitlin.blaser@whiteband.org),•	
Budhi Bahroelim, Learning and Accountability Intern (budhi •	
.bahroelim@whiteband.org), 
Mercedes Alvarez Rudin, Learning and Accountability In-•	
tern (mercedes.alvarez@whiteband.org).

V okviru kampanje GCAP delujejo poleg zgoraj omenjenih 
delovnih skupin in mrež tudi GCAP Children and Youth Task 
Force, GCAP E-Communications Task Force, GCAP spokespeo-
ple and policy experts group (Caitlin Blaser: caitlin.blaser@whi-
teband.org), GCAP Learning and Accountability Group, GCAP 
Global Campaign (Lysa John) in GCAP Mobilisation Task Force.

Spletne strani akcij GCAP:
Mednarodna GCAP: http://www.whiteband.org•	
GCAP Testimonies: http://testimonies-whiteband.org•	
Whiteband Book: http://whitebandbook.org•	
IPS: http://ipsnews.net/new_focus/poverty •	
Banners against poverty: http://bannersagainstpoverty.com•	
Poverty Requiem: http://povertyrequiem.org•	
Stand Up Against Poverty: http://standagainstpoverty.org•	
GCAP videos: http://cs-tv.tv/wbd•	
Millennium Campaign: http://endpoverty2015.org•	
Endpovertyblog: http://endpovertyblog.org•	

GCAP 
v letu 2009
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ZA VSAKO REGIJSKO PODROČJE OBSTAJA REGIONALNI SEKRETARIAT GCAP:

GCAP Europe – Ximena Valente (gcapeuropesecretariat@whiteband.org)
GCAP Africa – Christophe Zoungrana (gcap.africa@whiteband.org) 
GCAP Latin America and Caribbean – Viviane Castro (gcap.lac@whiteband.org) 
GCAP Middle East and Arab Region – Hamdi Al-Khawaja (hamdi@dwrc.org) 
GCAP North America – Dennis Howlett (dhowlett@makepovertyhistory.ca) 
GCAP Asia – Chona Ramos (chlemara67@yahoo.com)

SEZNAM NACIONALNIH PLATFORM GCAP PO CELINAH:

EVROPA:

Albanija: The Albanian NGO Coalition, Lida Grabova, lidagra@yahoo.com
Armenija: GCAP Armenia, Naira Araqelyan, armavirdc@xter.net
Avstrija: Austrian Platform for Development and Humanitarian Aid, Rudolf Remler, rudolf.remler@dka.at, 
   www.nullkommasieben.at
Azerbajdžan: GCAP Azerbaijan, Sanubar Nazarova, snazarova@gcap.az, www.gcap.az
Belgija: 2015 De Tijd Loopt, Rudy De Meyer, Rudy.demeyer@11.be, www.11.be
BIH:  Zajedno, Edita Bešlija: edita.beslija@aldi.ba, www.zajedno.ba
Bolgarija: GERT, Jivka Marinova, gert@mbox.contact.bg
Češka: Česko proti chudobe, Ondrej Kopecný, kopecny@glopolis.org, www.ceskoprotichudobe.cz
Danska: DanChurchAid, Morten Emil Hansen, meh@dca.dk, www.makepovertyhistory.dk
Estonija: Estonian Round Table for Development Cooperation, Piret Tamberg, piret@terveilm.net
Finska: Tee Köyhyydestä Historiaa, Outi Hannula, outi.hannula@kepa.fi, www.makepovertyhistory.fi
Francija: Secours Catholique, Michel Roy, michel-roy@secours-catholique.asso.fr
Grčija: One Earth, Caroline Cunliffe, carolinecunliffe@yahoo.co.uk
Gruzija: Future Without Poverty, David Gogolishvili, david@welfarefoundation.org.ge, www.whiteband.ge
Irska: Dochas, Eamonn Casey, policy@dochas.ie
Italija: GCAP Italy, Ana Tinnirello, gcap@gcap.it, www.nientescuse.it
Luksemburg: Coopération Internationale Caritas Luxembourg, Norry Scheider, norry.schneider@caritas.lu
Madžarska: Anthropolis – Globalance, Balazs Frida, balazs.frida@anthropolis.hu, www.globalance.hu, 
Malta: Neqirdu l-Faqar, stopovertymalta@gmail.com, www.stopovertymalta.org
Moldavija: ONG Initiativa Social rurala, Maria Brodesco, mariabrodesco@yahoo.com
Nemčija: Deine Stimme Gegen Armut, Ulrich Schlenker, u.schlenker@venro.org, www.deine-stimme-gegen-armut.de
Nizozemska:  EEN, Amanda van Nieuwenhoven, www.een.nl
Norveška: Fagforbund, Kjartan Lund, Kjartan.Lund@fagforbundet.no
Portugalska: Pobreza Zero, Bruno G. M. Neto, bruno.neto@oikos.pt
Romunija: FOND, Adela Rusu, adela.rusu@fdsc.ro
Rusija: GCAP Russia, Vitaliy Kartamyshev, vkartamyshev@oxfam.org.uk, www.protivbed.ru
Slovaška: Slovak NGDO Platform, Danica Olexová, danica@erko.sk, www.svetbezchudoby.sk
Slovenija: Slogina DS GCAP Slovenija, Robin Dewa, ro.dewa@yahoo.com, Robert Križanič, krizo19@gmail.com
Srbija: GCAP Serbia, Miodrag Shrestha, ms@grupa484.org.rs
Španija:  CONGDE, Inés Sánchez, pobrezacero@coordinadoraongd.org, www.pobrezacero.org
Švedska: Tove Zetterström, tove.zetterstrom@diakonia.se, utrotafattigdomen.nu
Švica: Alliance Sud, Pepo Hofstetter, pepo.hofstetter@alliancesud.ch, www.gemeinsamgegenarmut.ch
Turkmenistan: Tamara Klychewa, dolemix@yahoo.com
Velika Britanija: BOND, Glen Tarman, campaigns@bond.org.uk

GCAP 
v letu 2009

Seznam 
regionalnih 
sekretariatov 
GCAP 
in nacionalnih 
platform GCAP
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AFRIKA:

Angola: Jubilee 2000 Angola, Joao Gregorio, lijua-jjg@angonet.org
Benin: Coalition Béninoise des Organisations pour l’EPT, Paul Houessou Loko, caeb@leland.bj
Bocvana: Botswana Council of NGOs, Babaloki Tlale, tlaleb@bocongo.org.bw
Burkina Faso: CCEB/BF, Saidou Ouedraogo, cceb.bf@fasonet.bf
Burundi: UGEAFI, Naum Butoto, ugeafi@yahoo.fr
Etiopija: PANE, Eshetu Bekele, ebdir@pane.org.et
Gambija: National Youth Association for Food Security, Alhagie Kebbeh, alhagiekebbeh@hotmail.com
Gana: Christian Council of Ghana, Rev. Albert V.Kwabi, christiancouncil@4u.com.gh
Gvineja: COGUIDE, Karamba Bayo, karambayo@afribone.net.gn
Južnoafriška Republika: GCAP South Africa, Watson Hamunakwadi, gcapsouthafrica@gmail.com
Kamerun: Cameroon Education For All, Josué Baloma, cefan2005@yahoo.fr
Kenija: Kenya Education and Community Development Programme, Charles Waituru Mwangi, waituru@gmail.com
Kongo: Centre des Droits de Homme et du Développement (CDHD), Emmanuel Bayeni, ebayeni@yahoo.fr
DR Kongo: LUNACOP, Watuta Ibungu Innocent, lunacoprdc_ca@yahoo.fr
Liberija: GCAP Liberia, Prince D. Kreplah, gcapliberia2015@yahoo.com
Malavi: CONGOMA, Simekinala Kaluzi, congoma@malawi.net
Mali: Alliance contre la Pauvreté au Mali, Barry Aminata Toure, alliancemali_pauvrete@yahoo.fr
Mavricij: Halley Movement, Mahendranath Busgopaul, halley@intnet.mu
Mozambik: Mozambican Debt Group, Silvestre Baessa Filipe Junior, divida@tvcabo.co.mz
Namibija: Namibia Development Trust, Matthew Rukoro, info@ndt.org.na
Niger: AMCP Niger, Abdou Mamane Lokoko, lokokoabdou@yahoo.fr
Nigerija: GCAP Nigeria, David Tola Winjobi, gcapnigeria2005@yahoo.com
Ruanda: GCAP Rwanda, René Niyonteze, gcaprwanda@yahoo.fr
Sao Tome in Principe: FONG, Dulce F. Bragança Gomes, dulcegomes@cstome.net
Senegal: CONGAD, Momar Talla Kane, congad@sentoo.sn
Sejšeli: Centre For Rights & Development (CEFRAD), Matthew A. Servina, cefrad@seychelles.sc
Siera Leone: Network Movement for Social Justice, Sallieu T. Kamara, sallieutee@yahoo.com
Somalija: Somali Organisation for Community Development Activities (SOCDA), Abdulkadir Khalif Sh. Yusuf, socda@socda.org
Sudan: Gender Centre for Research and Training, Neimat Kuku, kniemat@hotmail.com
Tanzanija: TANGO, Ngunga Tepani, tango@bol.co.tz
Togo: Challenges, Elvis Agbayizato, elvagba@tg.refer.org
Uganda: Uganda National NGO Forum, Deo Nyanzi, ngoforum@infocom.co.ug
Zambija: GCAP Zambia, Dennis Nyati, dennisnyatimdg@yahoo.com
Zelenortski otoki: Commissário Geral da Associação dos Escuteiros de Cabo Verde, José Maria Lopez De Simédo, lopezsimedo@  
   hotmail.com
Zimbabve: NANGO, Fambai Ngirande, fambai@nango.org.zw

AMERIKA:

Argentina: GCAP Argentina, Marta Baima, nomaspobreza@nomaspobreza.org.ar, www.nomaspobreza.org.ar 
Bolivija: AIS-CODEDCO Bolivia, Dr. Oscar Lanza, aisbol@ceibo.entelnet.bo
Brazilija: GCAP Brazil, Fernanda Carvalho, fernanda@ibase.br, www.chamadacontrapobreza.org.br
Čile: Consejo de Todas las Tierras (CTT), Aucan Huilcaman, aucanhuilcaman@hotmail.com, www.contraladesigualdad.cl
Dominikanska Republika: CIPAF, Magaly Pineda, cipaf@tricom.net, www.cipaf.org.do
Ekvador: REPEM Ecuador, Cecilia Viteri, ceciliaviteri@hotmail.com
Honduras: CEM H, Ana Mária Ferrera, anmfech@yahoo.es
Kanada: Make Poverty History Canada, Dennis Howlett, dhowlett@makepovertyhistory.ca, www.makepovertyhistory.ca
Kolumbija: Colombia Sin Pobreza, Alberto Yepes Palacio, alberyepes@gmail.com, www.colombiasinpobreza.org
Kostarika: Red Control Ciudadano CEP – ALFORJA, Mario Céspedes Avalos, cep.ciudadania@alforja.or.cr, www.alforja.or.cr/centros/     
   cep/odm/index.htm
Mehika: Comunidad en Movimiento, Humberto Jaramillo Guzmán, gcapmexico@gmail.com
Nikaragva: Coordinadora Civil, Georgina Muñoz, enlace@ccer.org.ni 
Panama: Transparencia Internacional, Angélica Justiniani, tipanama@cableonda.net 
Paragvaj: GCAP Paraguay, Victoria Peralta, pysinexcusascontralapobreza@gmail.com, www.paraguaycontralapobreza.org
Peru: CEDEP, Héctor Béjar, hecbejar@gmail.com, www.llamadoperu.org
Surinam: CAFRA Suriname, Sandra Clenem, clenem@yahoo.com
Urugvaj: CNS Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, Lilián Abracinskas, cnsmujeres@adinet.com.uy, www.cnsmujeres.org.uy
ZDA: ONE, Michelle Dixon, michelledixon1@yahoo.com, www.one.org
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BLIŽNJI VZHOD IN SEVERNA AFRIKA:

Alžirija: El-Irchad Organisation, Abdel Kader Bouderoua, irched@irched.org
Bahrein: GCAP Bahrain, Khalil Bohazza, k_bohazza@yahoo.co.uk
Egipt: Association for Health and Environmental Development, Eman Hasan, emanhcprs@yahoo.com
Irak: Iraqi Al-Amal Association, Jamal Mohammed Al-Jawahiri, jamal.j@iraqi-alamal.org
Jemen: Civil Society Thematic Working Group, Mugeeb Sultan, mugeebs@hotmail.com
Jordanija: Jordanian’s Women Union, Trez Al Rayyan, jordan_aah@yahoo.com
Kuvajt: Kuwaitian Economic Organisation, Faro_intl@hotmail.com 
Libanon: ANND, Kinda Mohamadieh, annd@annd.org
Maroko: Espace Associatif, El Hassan Sayouti, hassayout@caramail.com
Palestina: The Democracy and Workers Rights Center in Palestine (DWRC), Hamdi Al-Khawaji, hamdi@dwrc.org
Savdska Arabija: GCAP Saudi Arabia, Yousef Makki, makki@alwatan.com.sa
Sirija: Committee for Revival of Civil Society, Fayez Sarah, hay11@scs-net.org
Tunizija: Al Jahez Forum, Salah Eddine Al Jorchi, sjourchi@yahoo.fr
Združeni arabski emirati: Make Poverty History UAE, Saima Hassan, saima_hassan@yahoo.com, www.makepovertyhistory.ae

OCEANIJA:

Avstralija: Make Poverty History Australia, Leane Minshull, lminshull@acfid.asn.au, www.makepovertyhistory.com.au 
Fidži: FRIEND, Sashi Kiran, friend@connect.com.fj, www.Fidjifriend.com
Nova Zelandija: Make Poverty History NZ, Kirsty Wright, kirsty@oxfam.org.nz

AZIJA:

Afganistan: GCAP Afghanistan, Ahmad Fawad Durrani, sanayee@gmail.com, www.sanayee.org
Bangladeš: CAMPE, Sayed-ul-Alam Kazal, gcap_southasia@yahoo.com, www.campebd.org
Filipini: GCAP Philippines, Joel Saracho, joelsaracho@yahoo.com
Hong Kong: Hong Kong People’s Alliance on WTO, Mabel Au, pawto2005@yahoo.com.hk
Indija: Wada-Na-Todo-Abhiyan, info@wadanatodo.net, www.wadanatodo.net
Indonezija: GCAP Indonesia, Wahyu Susilo, jaringanmdgs@gmail.com
Japonska: GCAP Japan, Masaki Inaba, office@standup2015.jp, www.hottokenai.jp
Južna Koreja: Citizens’ Coalition for Economic Justice (CCEJ), Kim Do Hye, dohye@ccej.or.kr
Kambodža: NGO Forum on Cambodia, Ek Siden, siden@ngoforum.org.kh
Kitajska: ActionAid China, Yang Yang, gcap-China@actionaidchina.org
Mongolija: Erdenechimge, monwofed@magicnet.mn
Nepal: SAAPE, Arjun Karki, gopyaa@yahoo.com
Pakistan: Insan Foundation Pakistan, Mahar Safdar Ali, msafdar@insanpk.org
Singapur: ONE Singapore, Michael Switow, switow@onesingapore.org
Šri Lanka: GCAP-Sri Lanka, Deshapriya S. Wijetunge, gcapsl@sunfo.org 
Vietnam: Action Aid Vietnam, Nguyen Hoai Chau, chaun@actionaidvietnam.org
Vzhodni Timor: ETADEP, Barros Florindo Carlos Alberto, etadep2000@yahoo.com
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VSTANI in UKREPAJ je globalni poziv, s katerim izkažemo 
podporo cilju odprave revščine ter odločenosti uresničevanja 
in preseganja Milenijskih razvojnih ciljev. 

V dneh okoli 17. oktobra 2010 bodo ljudje dobesedno ter 
simbolično VSTALI in UKREPALI s tem, da bodo z različnimi 
AKTIVNOSTMI od svojih vlad zahtevali izpolnitev obljube o 
odpravi skrajne revščine.

Pred štirimi leti se je preko 23 milijonov ljudi odzvalo na prvi 
poziv VSTANI, s čimer so postavili prvi Guinnessov svetovni 
rekord te vrste, lansko leto pa je sodelovalo že več kot 173 
milijonov ljudi v več kot 120 državah, kar je novi Guinnes-
sov svetovni rekord za akcijo Vstani in ukrepaj. Cilj nam je, da 
bomo v letu 2010 še presegli zadnjo številko in s svojim deja-
njem vlade opogumili, da se začnejo resneje in hitreje loteva-
ti svetovnih problemov. 

Leta 2000 so voditelji iz 189 držav podpisali Milenijsko dekla-
racijo, s čimer so obljubili, da bodo naredili vse, kar je v njiho-
vi moči, da odpravijo revščino. Zavezali so se, da bodo svojo 
obljubo dosegli skozi Milenijske razvojne cilje, ki so smernica, 
kako odpraviti skrajno revščino do leta 2015. Kljub temu vsak 
dan umre 50.000 ljudi za posledicami skrajne revščine. Še več, 
prepad med bogatimi in revnimi se iz leta v leto veča. Skoraj 
polovica svetovnega prebivalstva živi v revščini, od tega 70 % 
žensk. Imamo moč, da to spremenimo. Sodelujoči v kampanji 
bodo po vsem svetu od svojih vlad zahtevali večjo in boljšo 
finančno pomoč državam v razvoju, odpis dolgov, izobraže-
vanje za vse deklice in dečke, zdravstveno oskrbo, pravično 
trgovino, enakost spolov in javno odgovornost.

GCAP in UN Millenium Campaign sodelujeta z velikim števi-
lom državnih in lokalnih partnerjev, tako s šolami in univerza-
mi kot tudi z lokalnimi družbenimi skupinami, združenji žensk, 
cerkvenimi zbori, športnimi društvi, verskimi skupinami, sin-
dikati, lokalnimi oblastmi, korporacijami in mnogimi drugimi. 
Dogodki bodo potekali v mestih in vaseh po vsem svetu.

V sklopu kampanje se imaš možnost priključiti tako načrtova-
nim dogodkom kot tudi vzpodbuditi skupine ali organizacije, 
s katerimi sodeluješ, da postanejo del kampanje. S tem se ti 
ponuja edinstvena priložnost spregovoriti z enotnim glasom 
na temo revščine. Naj se tvoje sporočilo razširi skozi lastno 
dejavnost. 

V Sloveniji se bomo akciji pridružili na različnih krajih, tako 
kot prejšnje leto.

Pridruži se globalnemu gibanju vseh tistih, ki zavračajo pasiv-
nost in tišino, saj se vsi soočamo z revščino in prelomljenimi 
obljubami glede odprave le-te! 

VSTANI in UKREPAJ je globalni poziv, s katerim izkažemo pod-
poro cilju odprave revščine ter odločenosti uresničevanja in 
preseganja Milenijskih razvojnih ciljev. 

Organiziraj dogodek v šoli ali drugod (branje zaobljube, •	
plakate na temo za boljši svet, predavanja in delavnice, 
zbiranje sredstev za humanitarni projekt, ...).
Izberi vodjo dogodka in povabi ugledno ali znamenito •	
osebo iz lastnega okolja.
Širi vest o kampanji preko e-pošte, pisem, letakov, plaka-•	
tov in lokalnih medijev. 
Povabi predstavnike lokalnih oblasti, da sodelujejo na do-•	
godkih. 

Če želiš, da se dejavnost šteje kot del rekorda, mora biti izpe-
ljana v sklopu kampanje Vstani in ukrepaj, in sicer med 16. in 
18. oktobrom (3 dni).

TEKST ZAOBLJUBE VSTANI IN UKREPAJ:

Ali vas lahko prosim, da vstanete zoper revščino? (ljudje vstanejo)

Skupaj stojimo z milijoni ljudmi po vsem svetu na mednaro-
dni dan za odpravo revščine, da pokažemo svojo pripravlje-
nost za boj proti skrajni revščini in neenakosti.

Tukaj stojimo, ker zavračamo vse izgovore v svetu, kjer vsak 
dan umre 50.000 ljudi zaradi skrajne revščine, in ker se pre-
pad med bogatimi in revnimi vedno bolj poglablja.

Stojimo zato, ker zahtevamo od naših voditeljev, da spoštuje-
jo obljube, ki so jih dali glede uresničitve razvojnih ciljev tega 
tisočletja OZN, in ker želimo, da jih ne le uresničijo, temveč 
tudi presežejo.

Skupaj smo združeni v solidarnosti z ljudmi v več 100 državah 
in pravimo:
Voditeljem bogatih držav: Izpolnite svoje obljube glede re-
vščine, odpisa dolgov, več in boljše razvojne pomoči, trgovin-
ske enakopravnosti in enakopravnosti spolov.

Voditeljem revnih držav: Vaša prva dolžnost naj bo rešiti ži-
vljenja vaših najrevnejših ljudi. Spoprimite se z neenakostjo, 
bodite odgovorni svojim ljudem, vladajte pošteno in pravič-
no, borite se proti korupciji in upoštevajte človekove pravice.

Danes in vse druge dni bomo vstali in govorili zoper revščino. 
Nadaljevali bomo boj zoper revščino in neenakost in zahteva-
li od naših voditeljev uresničitev njihovih obljub.

Ne iščemo dobrodelnosti, temveč pravico. Mi smo milijoni 
glasov, ki skupaj stojijo v solidarnosti in sporočajo: 
DOVOLJ JE BILO IZGOVOROV, KONČAJMO REVŠČINO TAKOJ!

Svetovna akcija
Vstani in ukrepaj
za Guinnessovo 
knjigo svetovnih
rekordov
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V Sloveniji smo se kampanji GCAP pridružili leta 2005 s 
podpornim koncertom za Live 8, Dolga pot do pravice, v 
Ljubljani. Tako smo se pridružili znamenitim koncertom Live 
8, ki sta jih organizirala aktivista in glasbenika Bob Geldof in 
Bono v sklopu kampanje Make Poverty History, ki je bila del 
globalne GCAP kampanje. Sodelovale so različne organizaci-
je in glasbeniki (Stranka mladih Slovenije, Amnesty Interna-
tional, Misijonsko središče Slovenije, Unicef, Humanitas, Adi 
Smolar, Gianni Rijavec, Organ Gutan, Robin Dewa, Joseph 
Rakotorahalahy, itd.). Jeseni istega leta je bila na mladinskem 
festivalu v Stični v organizaciji Karitasa izvedena akcija z zape-
stnicami Make Poverty History.

Leta 2006 smo se udeležili prvega zasedanja mednarodne 
GCAP v Bejrutu, leta 2007 pa še drugega v Montevideu v 
Urugvaju. Istega leta smo se udeležili evropskega zasedanja 
GCAP v Rimu, novembra 2008 evropskega zasedanja GCAP v 
Sankt Petersburgu  ter novembra 2009 evropskega zasedanja 
GCAP na Malti.

Leta 2006 je v okviru kampanje GCAP potekala humanitarna 
akcija s prodajo CD-jev Make Poverty History za projekta na 
Madagaskarju in Burkini Faso. 

Leta 2007 smo v Sloveniji prvič sodelovali v akciji Vstani in 
spregovori (Stand Up Speak Out), ki je s 43 milijoni udele-
žencev prišla v Guinessovo knjigo svetovnih rekordov.

Leta 2008 in 2009 smo sodelovali v akciji Vstani in ukrepaj 
(Stand Up And Take Action), predvsem s pomočjo Društva za 
Združene narode, UNICEF in šol, obenem pa smo izvajali akci-
jo Semena življenja z zbiranjem ekoloških semen za projekte 
ekološke pridelave hrane v državah v razvoju. Po podatkih 
Boštjana Jermana, koordinatorja akcije v okviru Društva za 
Združene narode, ki je za namen Milenijske kampanje izdalo 
brošuro o Milenijskih razvojnih ciljih in ki med drugim izvaja 

tudi razvojni projekt v Keniji, naj bi v letu 2009 v Sloveniji so-
delovalo okoli 8000 udeležencev akcije Vstani in ukrepaj.

GCAP Slovenija je bila dvakrat nominirana za Sončno oseb-
nost/skupino v Sloveniji v letih 2007 in 2008 in sicer za akci-
ji Vstani in ukrepaj ter za akcijo Semena življenja. 

V Sloveniji akcija GCAP poteka v okviru Sloge, platforme 
slovenskih nevladnih razvojnih organizacij, znotraj katere 
obstaja delovna skupina GCAP Slovenija, ki je sestavljena iz 
različnih predstavnikov nevladnih organizacij in aktivistov.

Cilj GCAP Slovenije je spodbujanje povečanja uradne razvoj-
ne pomoči (ODA) Slovenije. Leta 2004 je znašala slovenska 
ODA 0,09 % BDP, v letu 2008 pa se je povečala na 0,13 % BDP 
ali 46,87 milijona EUR. Za leto 2009 se ocenjuje, da je bila po-
moč v znesku 0,14 % BDP. Zaveza Slovenije je povečati ODA 
na 0,17 % BDP v letu 2010 (po UMAR okoli 63, 6 milijonov EUR 
s podatki na dne 17. 7. 2009) in na 0,33 % BDP do leta 2015. 

Vizija Slovenije na področju uradne razvojne pomoči v pri-
hodnosti:

Po zgledu imenovanja posebne evropske komisarke za 
razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno od-
zivanje v okviru Evropske komisije, se je vladajoča sloven-
ska koalicija, ki je zmagala na volitvah leta 2016, odločila 
ustanovitvi posebno Ministrstvo za razvojno sodelovanje, 
v katerega so vključili ljudi iz Ministrstva za zunanje zadeve 
in drugih ministrstev, s konkretnimi izkušnjami na podro-
čju razvojnega sodelovanja. V novo ministrstvo so vključili 
tudi strokovnjake na področju mednarodnega sodelovanja 
iz civilne družbe. Proračun ministrstva je bil od takrat na-
prej vsaj 0,7 % BDP Slovenije v skladu s priporočili OZN in v 
skladu z dolgoletno dobro prakso predvsem skandinavskih 
držav. 

Akcija GCAP
v Sloveniji




