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Najprej vam želim srečno in uspešno leto, predvsem pa vztrajno na 
vseh vaših poteh do zastavljenih ciljev.

Za nami je zahtevno, vendar vseeno uspešno leto 2010, v katerem so bili na Slogi v 
ospredje postavljeni številni dosežki. V maju smo uspešno organizirali Teden Afri-
ke, v okviru katerega smo skupaj z Društvom Afriški center in drugimi NVO izvedli 
preko deset različnih in zelo medijsko odmevnih aktivnosti. Prav tako smo oktobra 
soorganizirali druge Slovenske razvojne dneve (SRD), tokrat posvečene področju 
vključevanja gospodarstva v mednarodno razvojno sodelovanje. Med drugim, smo 
imeli čast gostiti tudi evropskega komisarja za razvojno sodelovanje Andrisa Piebal-
gsa. V novembru pa smo že tradicionalno izvedli Teden globalnega učenja (TGU), v 
okviru katerega se je aktivno vključilo preko sto učiteljev osnovnih in srednjih šol. 
V preteklem letu beležimo pričetek delovanja mednarodnega Humanitarnega od-
zivnega centra nevladnih organizacij (HOC), katerega glavna naloga je promocija in 
koordiniranje na področju mednarodne humanitarne pomoči. Omembe vredno je 
tudi naše delo na področju zagovorništva. V septembru je bila predstavnica Sloge 
uvrščena v uradno delegacijo Vlade RS na Vrhu o Razvojnih ciljih tisočletja (MDGs), 
ki je potekal od 20. do 22. septembra 2010 v New Yorku. Pomemben pa je tudi za-
četek diskusije na najvišji politični ravni o oblikovanju prioritet sodelovanja z Afga-
nistanom, ki bo temeljilo primarno na potrebi lokalnega prebivalstva in ne „zgolj“ 
zagotavljanju tamkajšnje varnosti s pošiljanjem slovenskih vojakov v to državo, ki 
se jo še vedno prikazuje kot varnostno zelo nestabilno. Diskusija se je konec leta 
zaključila z zelo odmevno razstavo priznane fotografinje Mance Juvan.

Pred nami je novo obdobje, ki bo še v večji meri zaznamovano z izzivi, ki jih na po-
dročje mednarodnega razvojnega sodelovanja prinašajo spremembe v svetu. Naj 
jih navedem le nekaj:

uveljavitev Evropske (zunanje) diplomatske službe (EEAS), ki naj bi se osredoto-•	
čila predvsem na zunanjo in varnostno politiko;
polnitev Evropskega razvojnega sklada (EDF), v katerega naj bi Slovenija v na-•	
slednjih letih vplačala nekaj več kot 40 milijonov evrov, hkrati pa si s tem prido-
bila možnost za kandidiranje za izvajanje predvsem infrastrukturnih projektov 
v državah podsaharske Afrike;
vse večji prodor novih držav donatoric, kot so Kitajska, Indija, Brazilija in druge. •	
Slednje s svojo neposrednostjo in predvsem bilateralno naravnanostjo v drža-
vah v razvoju puščajo mešane občutke;
nenazadnje tudi vedno večji pritiski za spremembo dosedanjega koncepta ra-•	
zvojnega sodelovanja in večje vključevanje gospodarstva. 

Izzivov bo torej tudi v tem letu dovolj. 

Naj vas na koncu še spomnim: Sloga bo v marcu 2011 praznovala peto obletnico 
svojega delovanja. Upam, da se boste praznovanju pridružili tudi Vi. 

Marjan Huč, 
koordinator platforme Sloga
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

IDentIfIkacIja argumentIranIh preDlogov za Spremembo razpISa 
mInIStrStva za zunanje zaDeve 
Po uradni najavi javnega razpisa Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ) za sofinanci-
ranje NVO v okviru instrumentov za financiranje zunanje pomoči EU, 3. decembra, 
je SLOGA podala predloge za spremembo nekaterih kriterijev omenjenega razpisa.
SLOGA sicer še vedno nadaljuje s procesom zbiranja argumentiranih predlogov za 
spremembe v prihodnje, ki jih bo nato posredovala MZZ-ju z namenom, da bi se jih 
upoštevalo pri naslednjem tovrstnem razpisu, in v upanju, da bodo razpisi v priho-
dnje prilagojeni interesom obeh strani.

meDnaroDnI fotografSkI natečaj 2010: 
„globalnI Svet: SkozI objektIv človekovIh pravIc“
Ekvilib Inštitut v sodelovanju s SPP, Zavodom za promocijo fotografije, vabi k sode-
lovanju pri fotografskem natečaju GLOBALNI SVET: skozi objektiv človekovih pravic, 
s katerim želi spodbuditi odgovorno uporabo fotografije, kot orodja za zaščito in 
promocijo človekovih pravic ter za izražanje kritičnega pogleda na globalna druž-
bena dogajanja. Častna pokroviteljica fotografskega natečaja je varuhinja človeko-
vih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik. V središču letošnjega natečaja so aktualni 
mednarodni razvojni izzivi z vidika človekovih pravic, vključno z globalno revščino, 
podnebnimi spremembami, (prisilnimi) migracijami, prehransko varnostjo, vojnami 
in konflikti, itd. Na natečaju lahko sodelujejo tako profesionalni fotografi kot ostali 
zainteresirani, katerih vizija je prispevek k bolj pravičnemu in uravnoteženemu glo-
balnemu razvoju ter k družbeno odgovornemu prikazovanju aktualnih razvojnih 
izzivov. Nagrada za zmagovalno fotografijo oz. fotoreportažo je 2000 EUR za pod-
poro avtorjevega naslednjega fotografskega projekta s področja človekovih pravic. 
Več informacij o pobudi in fotografskem natečaju 2010 najdete na spletnem portalu 
GLOBALNA SOFA.

vzpoStavItev baze ekSpertov na humanItarnem poDročju
SLOGA pripravlja bazo ekspertov s področja (mednarodne) humanitarne pomoči, 
ki bo služila izmenjavi znanj in izkušenj, predstavljala podporo pri pripravi in izved-
bi humanitarnih projektov ter posledično prispevala k učinkovitejšim odzivom slo-
venskih nevladnih organizacij (NVO) na humanitarne krize. Vse predstavnike NVO in 
ostale zainteresirane posameznike, ki bi želeli biti vključeni v bazo ekspertov, napro-
šamo, da nas o tem obvestite. Več informacij o vključitvi v bazo najdete na Slogini 
spletni strani in spletni strani HOC.

razprava o zelenI knjIgI o razvojnI polItIkI eu
Evropska komisija je 10. novembra 2010 izdala Zeleno knjigo z naslovom „Razvojna 
politika EU v podporo vključujoči in trajnostni rasti – Povečevanje učinka razvojne po-
litike EU“, ki bo predstavljala osnovo za reformo evropskega razvojnega sodelovanja, z 
namenom, da se zagotovi večja učinkovitost in odgovornost. 

V okviru posvetovalnega procesa je MZZ, skupaj s Predstavništvom Evropske komisije, 
12. januarja 2011 organiziralo razpravo o Zeleni knjigi, ki so jo odprli predsednik dr. 
Danilo Türk, državna sekretarka Dragoljuba Benčina in vodja Predstavništva Evropske 
komisije v Sloveniji Mihela Zupančič. Na razpravi so bili predstavljeni različni pogledi 
NVO, gospodarstva in relevantnih ministrstev, SLOGA pa je na kratko predstavila svoje 
komentarje na Zeleno knjige, ki jih je naknadno posredovala tako MZZ-ju kot Evropski 
komisiji. SLOGA se je v svojih predlogih osredotočila na naslednja 4 področja: vpliv 
evropske razvojne politike, spodbujanje rasti, ki vključuje tudi države v razvoju, spod-
bujanje trajnostnega razvoja in doseganje trajnostnega razvoja na področju kmetij-
stva ter varnosti preskrbe s hrano.
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zaključena meDnaroDna šola projektnega upravljanja: 
človekove pravIce v razvojnem SoDelovanju! 
S podelitvijo diplom 22 udeležencem je Ekvilib Inštitut uspešno zaključil drugo 
mednarodno šolo projektnega upravljanja: ČLOVEKOVE PRAVICE V RAZVOJNEM 
SODELOVANJU, ki se je odvijala med 19. oktobrom in 7. decembrom. V sklopu izo-
braževanja so slovenski in mednarodni predavatelji predstavljali teorijo in prakso 
projektnega upravljanja na področju razvojnega sodelovanja in človekovih pravic. 
Spodbujali so kritično razmišljanje o dosedanjih razvojnih prizadevanjih ter pred-
stavljali praktične vidike upravljanja razvojnih projektov z vidika človekovih pravic. 
Nekaj utrinkov z mednarodne šole najdete na spletni strani Ekvilib Inštituta. 

IDentIfIkacIja prIorItetnIh poDročIj nvo na poDročju Držav 
zahoDnega balkana, albanIje In molDavIje 
SLOGA se je decembra 2010 identificirala področja aktivnosti slovenskih NVO na 
območju Zahodnega Balkana. Pripravili smo pregled izvedenih projektov in na 
podlagi omenjenega izpostavili področja, na katerih so bile slovenske NVO aktiv-
ne. Omenjen pregled izvedenih projektov je bil posredovan MZZ kot podlaga za 
pripravo razpisa za NVO. Zaradi omejenih izkušenj sodelovanja z moldavskimi NVO 
na področju dela z Romi pa je bil že sredi novembra na Slogi sklican predstavitveno-
usklajevalni sestanek NVO glede možnega sodelovanja. Moldavska vlada je namreč 
v sodelovanju z Moldavsko zvezo Romov zaprosila Slovenijo za podporo pri krepitvi 
položaja Romov. Udeleženci sestanka, predstavniki NVO, predstavnik MZZ ter pred-
stavnici Urada RS za narodnosti in Informacijskega urada Sveta Evrope, so izpostavili 
področje izobraževanja kot enega ključnih področij za potencialno sodelovanje z 
relevantnimi moldavskimi NVO.

Sloga pozvala vlaDo rS k SklaDnoStI polItIk za Izrael 
SLOGA je ob 2. obletnici Izraelskega napada na južni del Gaze, ki se je zgodil 27. 
decembra 2008, pozvala nosilce političnega odločanja k skladnosti politik za Izrael. 
Vlado RS je tako opozorila na oblikovanje jasnih in odločnih stališč pri nadaljnjem 
vzpostavljanju stikov med Izraelom in Slovenijo, pozvala k obsodbi (v skladu s huma-
nitarnim pravom) izraelskega pobijanja civilistov v vseh oboroženih konfliktih nad 
Palestinci, pozivu Izraela k ustavitvi gradnje naselij na okupiranih območjih Gaze in 
k odprtju meja, pozivu Izraela k takojšnjemu izvajanju 23. člena 4. Ženevske kon-
vencije, ki zahteva popolno odpravo blokade ozemlja za prost prehod pošiljk hrane 
oz. humanitarne pomoči, in k pozivu Izraela k spoštovanju mednarodnega prava. 
G. Žbogar se je na omenjeni poziv zelo hitro in jasno odzval in tako se je odnos s 
političnimi odločevalci ponovno izkazal za primer zelo dobre prakse. Minister je v 
odgovoru poudaril, da se tudi Slovenija aktivno zavzema za konstruktivno reševanje 
izraelsko-palestinskega oz. izraelsko-arabskega konflikta in zato vodi uravnotežen 
dialog s palestinsko in izraelsko stranjo, vključno s predstavniki nevladnih organi-
zacij obeh strani.

Sloga pozvala mzz gleDe oblIkovanja prIhoDnjega razpISa 
za SofInancIranje aktIvnoStI nevlaDnIh razvojnIh organIzacIj 
v letIh 2011 Do 2013 
SLOGA je na podlagi predstavitve prihodnjega razpisa za sofinanciranje aktivnosti 
NVO izvedla posvetovanje z zainteresiranimi NVO. Na podlagi slednjega je decem-
bra MZZ poslala usklajen poziv z naslednjimi poudarki: pri izvajanju projektov v 
državah Zahodnega Balkana naj se načrtovanje 3-letnih projektov ne omeji zgolj 
na en projekt na državo; povišanje mej vrednosti projektov in celotnih sredstev za 
sofinanciranje projektov v Afriki; 100% financiranje razvojnih projektov; vključitev 
področja globalnega učenja; dosledno upoštevanje načel ODA; namenitev deleža 
sredstev tudi državam v Aziji, na Bližnjem vzhodu in regiji Južne Amerike; možnost 
avansiranja deleža sredstev projekta in nekatere druge .
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novoStI na poDročju humanItarnega oDzIvnega centra 
Po številnih srečanjih, pogovorih in usklajevanjih, je bil v drugi polovici decembra 
sprejet protokol delovanja Humanitarnega odzivnega centra – HOC (vzpostavljen 
v okviru ECHO projekta), ki določa vzpostavitev, način in področja delovanja centra 
ter potek koordinacije humanitarne akcije. Vse organizacije pozivamo k podajanju 
predlogov o dopolnitvah protokola, ki bi lahko prispevali k uspešnejšemu in učinko-
vitejšemu delovanju HOC-a. Hkrati pa vse NVO, ki so zainteresirane za delovanje na 
področju mednarodne humanitarne pomoči, vabimo k članstvu v HOC, ki bo omo-
gočalo predvsem izmenjavo informacij in dobrih praks, povezovanje akterjev s po-
dročja mednarodne humanitarne pomoči, učinkovitejšo koordinacijo in večji odziv 
slovenskih nevladnih organizacij na humanitarne potrebe po svetu. V okviru ECHO 
projekta pa se bodo v prihodnjih mesecih odvili še nekateri drugi dogodki. Poleg 
dveh okroglih miz v Sloveniji in na Slovaškem, bodo štirje predstavniki NVO opravili 
pripravništvo v izbranih humanitarnih organizacijah v državah, kjer trenutno po-
tekajo humanitarne krize. Pripravniki bodo imeli možnost, da na terenu aplicirajo 
znanje o humanitarni pomoči in pridobijo praktične izkušnje o celotnem procesu 
humanitarne akcije ter jih po vrnitvi učinkovito uporabijo za krepitev celotnega ne-
vladnega sektorja na humanitarnem področju. 

oDvIl Se je teDen globalnega učenja 2010 
Med 13. in 21. novembrom je v Sloveniji že četrto leto potekal Teden globalnega 
učenja (TGU), ki ga je koordinirala SLOGA. Teden so zaznamovali številni dogodki, ki 
so se odvijali po celi Sloveniji, sodelovalo pa je mnogo organizacij, šol in društev, ki 
se na najrazličnejše načine ukvarjajo s področjem globalnega učenja. Udeleženci so 
se lahko skozi številne delavnice, razstave, okrogle mize, usposabljanja in pogovor-
ne oddaje seznanili s pomenom globalnega učenja za doseganje uravnoteženega in 
trajnostnega razvoja sveta in spoznali, kako lahko vsak izmed nas vpliva na reševa-
nje globalnih problemov, kot so revščina, neenakopravnost, otroško delo, podneb-
ne spremembe, socialna izključenost itd. za doseganje pravičnejšega razvoja sveta. 
Več informacij o TGU 2010 najdete na Slogini spletni strani za globalno učenje.

marIbor – prvo meSto pravIčne trgovIne v SlovenIjI 
Pravična trgovina 3MUHE obvešča, da so mariborski mestni svetniki 29. novembra 
sprejeli odločitev, da Maribor postane prvo mesto pravične trgovine v Sloveniji in se 
tako pridruži skupini več kot 850 mest, ki so že pridobila omenjeni naziv (npr. Lon-
don, Pariz, Bruselj idr.). Tudi naši sosednji državi, Avstrija in Italija, imata skupno več 
kot 45 mest pravične trgovine, pobudi pa se pridružujejo tudi skupnosti, okraji in 
univerze. Upamo, da se bodo za takšno dejanje odločila tudi druga slovenska mesta 
in skupnosti. 

„en planet, nešteto znanj: metoDe In prIStopI h globalnemu učenju“
Kot osrednji dogodek v okviru TGU 2010 se je 18. novembra v Ljubljani v organizaciji 
SLOGE in Društva Humanitas odvil nacionalni seminar, namenjen spoznavanju in 
razumevanju odnosov svetovne soodvisnosti in razširjanju zavedanja o medsebojni 
solidarnosti. V uvodnem nagovoru je Ibrahim Nouhoum, koordinator Slogine delov-
ne skupine za Afriko, izpostavil problematiko nerazumevanja pojma GU v slovenski 
javnosti in razložil, da le-ta vključuje vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj, človeko-
ve pravice in ekologijo. V nadaljevanju so domači in tuji strokovnjaki, osnovnošolski 
učitelji in drugi pedagoški delavci ter predstavniki NVO predstavili primere dobrih 
praks s področja GU. Po panelni razpravi pa so udeleženci lahko izbirali med različ-
nimi delavnicami, ki so jih vodili domači in tuji strokovnjaki s področja GU: o global-
nem državljanstvu, človekovih pravicah, medkulturnem dialogu, okolju in odpadkih. 
Delavnice so predstavile konkretne dobre prakse s področja GU ter udeležence se-
znanile s tehnikami poučevanja globalnih tem med mladimi in izzivi za prihodnost, z 
izdelavo koristnih izdelkov iz odpadne embalaže (torb, denarnic idr.) in drugim.
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nvo organIzIrale Srečanje z evropSkIm komISarjem za razvoj
Tekom SRD so se predstavniki NVO srečali tudi z evropskim komisarjem za razvoj 
Andrisom Piebalgsom. V svoji predstavitvi je g. Piebalgs poudaril pomembno vlogo 
NVO v državah v razvoju, saj NVO pokrijejo tista področja, ki jih vlade držav članic 
ne morejo. Med ključnimi izzivi za prihodnost je izpostavil boljšo delitev dela med 
27 državami članicami EU in implementacijo načela o skladnosti politik za razvoj. Na 
vprašanje predstavnikov NVO glede vloge globalnega učenja, je g. Piebalgs odgo-
voril, da bi moralo le-to temeljiti na nacionalnih programih, predstavniki NVO pa so 
opozorili še na dilemo novih donatorjev v državah podsaharske Afrike in na učinko-
vitost pomoči. Komisar je k temu dodal, da EU še vedno predstavlja vodilnega par-
tnerja v Afriki, vendarle pa je potrebno razpoznavnost EU na omenjenem območju 
še povečati. Glede podnebnega financiranja pa je povedal, da bi moralo le-to pred-
stavljati dodatek k razvojnim sredstvom, s katerimi bi prav tako upravljala EK.

DogoDkI v okvIru projekta „perSpektIve afganIStana“
V okviru projekta „Perspektive Afganistana“, ki ga je financirala Ameriška ambasada, 
izvajala pa SLOGA, je bila med 19. oktobrom in 5. decembrom v Moderni galeriji od-
prta razstava fotografinje Mance Juvan „Afganistan: (ne)običajna življenja“, kjer je av-
torica predstavila svojo knjigo z istim naslovom. Ga. Juvan v svojih delih predstavlja 
življenja prebivalcev Afganistana, ki so zaradi različih razlogov pristali na robu družbe: 
duševno bolni, narkomani, ženske in otroci. 26. oktobra se je v Moderni galeriji odvila 
še okrogla miza „Razvojno vprašnje Afganistana“, katere namen je bil spregovoriti 
o humanitarnih in razvojnih izzivih, kritičo razmisliti o obstoječh (med)narodnih ra-
zvojnih strategijah ter poiskati možnosti za izboljšvo, obenem pa razpravljati tudi o 
vlogi Slovenije v tem procesu. Več o okrogli mizi si lahko preberete na strani 18.

oDvIl Se je DrugI SemInar  
„krepItev zmogljIvoStI nevlaDnIh humanItarnIh organIzacIj“ 
V Portorožu je med 3. in 6. novembrom v organizaciji Ustanove Skupaj in Sloge pote-
kal seminar na temo krepitve zmožnosti nevladnih humanitarnih organizacij. Uspo-
sabljanje, podprto s strani DG ECHO, sta izvedla trenerja iz Punto.Sud, italijanske or-
ganizacije. Udeležilo se ga je 17 predstavnikov slovenskih NVO, kot opazovalci pa so 
na seminarju sodelovali tudi predstavniki srbske in kosovske NVO. Prva dva dneva 
sta bila namenjena seznanitvi z delovanjem ECHO, pripravi ocene potreb ter izpolni-
tvi obrazca projektnega predloga za humanitarno pomoč, druga dva pa vzpostavitvi 
humanitarne akcije na terenu, v okviru katere so udeleženci spoznali način priprave, 
implementacijo in zaključek humanitarne akcije ter projekta. Gradivo usposabljanja 
je na voljo na spletni strani HOC-a.

oDvIlI So Se že DrugI SlovenSkI razvojnI DnevI 
Med 14. in 16. oktobrom so v organizaciji SLOGE in MZZ potekali že drugi Slovenski 
razvojni dnevi (SRD), katerih se je udeležilo prek 250 ljudi. SRD so namenjeni osve-
ščanju slovenske javnosti o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) 
in o prizadevanjih mednarodne skupnosti za uresničevanje Razvojnih ciljev tisočle-
tja (MDG). SRD 2010 je odprla državna sekretarka Dragoljuba Benčina, sledile pa so 
3 glavne razprave: o vključevanju zasebnega sektorja v MRS, o razvojnem prispevku 
pravične trgovine in o vključevanju slovenskih političnih strank v omenjeno podro-
čje. V razvojni vasi pa so se predstavile slovenske NVO, ki delujejo na področju MRS. 
Drugi dan se je pričel s srečanjem NVO z evropskim komisarjem za razvoj Andrisom 
Piebalgsom, nadaljeval pa z okroglo mizo o učinkovitosti razvojne pomoči z vidika 
12 novih članic EU. SRD se je kot slavnostni govorec udeležil tudi minister za zunanje 
zadeve RS Samuel Žbogar in skupaj z g. Piebalgsom predstavil trenutno stanje in 
vizijo razvojnih politik Slovenije in EU. Sledili sta razpravi o spremljanju in evalvaciji 
razvojne pomoči, NVO in izvajalske institucije pa so na interni razpravi izmenjale 
svoje izkušnje in dobre prakse. 
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NOVIČKE IZ SVETA

oDzIv concorDa na preDlog oblIkovanja novIh fInančnIh 
InStrumentov evropSke komISIje 
Mreža CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, je sestavila osnutek odziva na pre-
dlog oblikovanja novih finančnih instrumentov EK za civilno družbo, v katerem je 
poudarila naslednje 4 predloge: namenitev najmanj 15 odstotkov geografskih (co-
untry based) sredstev aktivnostim civilne družbe; vzpostavitev novega Instrumen-
ta civilne družbe „Building Global Civil Society“, ki bi skozi številne akcije podprl 
okrepitev civilne družbe in angažma državljanov; vzpostavitev Instrumenta, ki bi 
povezoval pomoč, obnovo in razvoj, bi se bil sposoben odzvati na katastrofe in tako 
zapolnil prepad med humanitarno pomočjo in dolgoročnim financiranjem razvoja 
s strani EU (evropske in lokalne organizacije civilne družbe pa bodo lahko doda-
no vrednost k procesu re/konstrukcije prispevale le v primeru povečanja sredstev); 
oblikovanje revidiranega in povečanega Instrumenta za promocijo človekovih pra-
vic in demokratičnega procesa, ki bo povečal podporo vsem človekovim pravicam 
in konvencijam ZN.

prIorItete maDžarSkega preDSeDovanja Svetu eu na poDročju 
razvojne pomočI 
Od 1. januarja 2011 Svetu EU predseduje Madžarska, prihajajoče obdobje pa bo ze-
lo pomembno tudi za mednarodno razvojno sodelovanje (MRS). V teku so namreč 
razprave o prihodnosti politik evropskega MRS, katerih namen je krepitev gospo-
darske rasti v državah v razvoju. V tem okviru bo potrebno pregledati dosedanje 
uresničevanje zavez članic EU, predvsem z ozirom na doseganje Razvojnih ciljev 
tisočletja. Tekom madžarskega predsedovanja Svetu EU bo izpostavljena tudi učin-
kovitost pomoči, vključno s pripravo skupnega stališča, ki ga bo EU predstavila na 
vrhunskem forumu v Južni Koreji v drugi polovici leta 2011. 

Eden ključnih ciljev madžarskega predsedovanja Svetu EU je sicer poudarjanje vlo-
ge vode v MRS, razpravljalo pa se bo tudi o pridobljenih izkušnjah članic EU na po-
dročju socialne, gospodarske in politične tranzicije ter o uporabi tega znanja v MRS. 
V obdobju predsedovanja bo Madžarska gostila številne mednarodne konference in 
forume, pomembne za MRS, na področju humanitarne pomoči pa se bo osredotoči-
la na aktivnosti, ki izvirajo iz Akcijskega načrta evropskega humanitarnega konsenza 
in na ponovno pogajanje o Konvenciji ZN o pomoči v hrani.

zaključek poDnebne konference v cancun-u 
Med 29. novembrom in 11. decembrom je v Cancunu (Mehika) potekalo 16. zaseda-
nje pogodbenic Okvirne konvencije o spremembah podnebja in 6. zasedanje čla-
nic Kjotskega protokola. Tekom zasedanja so bile ostre obtožbe izrečene nasproti 
bogatim državam, in sicer zaradi neizpolnjene obljube iz podnebne konference v 
Koebenhavnu o 30 milijardah dolarjev, s katerimi bi državam v razvoju pomagale 
pri prilagajanju podnebnim spremembam. Rezultat podnebnega vrha je vrsta za-
ključkov, ki vključujejo nujnost ambicioznejših globalnih ciljev na področju blaženja 
podnebnih sprememb oziroma zmanjševanja izpustov, oblikovanje okvira za prila-
gajanje odbora za adaptacijo, dolgoročno financiranje oziroma 100 milijard letno 
do leta 2020 za financiranje aktivnosti za soočanje s podnebnimi spremembami in 
nekaj konkretnih odločitev glede Zelenega sklada, ki naj bi upravljal z večino ome-
njenih sredstev. 

Neodgovorjeni pa ostajata vprašanji pravne oblike prihodnjega podnebnega do-
govora in statusa Kjotskega protokola. Konferenca je veliko pozornosti namenila 
predvsem najrevnejšim državam sveta, saj so le-te pogosto najbolj izpostavljene 
posledicam podnebnih sprememb, hkrati pa posedujejo omejene sposobnosti 
prilagajanja.
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eu obeležIla meDnaroDnI Dan človekovIh pravIc 
EU je 10. december, mednarodni dan človekovih pravic, obeležila z izdajo letnega 
poročila o stanju človekovih pravic po svetu ter s podelitvijo Nagrade Sakharov za 
svobodo misli Guillermu Fariñas-u, kubanskemu disidentu, zaprtemu pod Castro-
vim režimom. Avtorica omenjenega poročila je evropska poslanka Laima Andrikie-
ne, visoka predstavnica za zunanjo politiko EU, Catherine Ashton, pa je pozdravila iz-
dajo poročila in poudarila, da bi morale biti človekove pravice v središču evropskega 
zunanjega delovanja. Nagrado Sakharov je tekom plenarnega zasedanja Evropskega 
parlamenta (EP) podelil predsednik Parlamenta Jerzy Buzek in ob tem povedal, da je 
Fariñas za spremembe na Kubi pripravljen tvegati svoje zdravje in življenje. Toda na-
grajenca Fariñas-a, kubanskega političnega oporečnika, neodvisnega novinarja in 
doktorja psihologije, na podelitvi nagrade ni bilo, je pa v izjavi ob prejemu nagrade 
EU, med drugim, priporočil, naj ne spremeni svoje politike do Kube ter poudaril, da 
z nagrado sprejema tudi veliko mero odgovornosti.

reSolucIja o prIhoDnoStI Strateškega partnerStva 
meD eu In afrIko po 3. vrhunSkem Srečanju eu-afrIka
EP je po 3. Visokem srečanju EU-Afrika izdal resolucijo o prihodnosti strateškega 
partnerstva med EU in Afriko. Z resolucijo so evropski poslanci podprli oblikovanje 
zakona EU, ki bi zagotovil sledljivost uvoženih mineralov in tako lažje obvladoval 
ilegalno izkoriščanje mineralov, kar podaljšuje konflikt v številnih afriških državah, 
predvsem v DR Kongo. Ob tej priložnosti so evropski poslanci izrazili nezadovolj-
stvo nad dejstvom, da na Vrhu niso obravnavali odkupa afriških kmetijskih zemljišč 
s strani vlade podprtih zunanjih investitorjev, kar bi lahko ogrozilo lokalno prehran-
sko varnost, skritizirali pa so tudi pomanjkanje finančnega načrta v skupni strategiji 
EU-Afrika in pozvali k vključitvi Evropskega razvojnega sklada v proračun EU, nad 
implementacijo katerega bi bdel tudi EP. V resoluciji EP še ugotavlja, da bi lahko 
afriški zasebni sektor in civilna družba še bolj prispevala k strategiji, predvsem preko 
naslednjih različnih partnerstev. 

vSeSplošna SolIDarnoSt naj bo voDIlo vSakDanjega žIvljenja 
Generalna skupščina ZN je v okviru desetletja za izkoreninjenje revščine (1995–2005) 
razglasila 20. december za mednarodni dan človeške solidarnosti in ob tem poudari-
la, da Deklaracija tisočletja definira solidarnost kot temeljno in univerzalno vredno-
to, ki mora vladati v medčloveških odnosih v 21. stoletju. Mednarodni dan člove-
ške solidarnosti torej v ospredje postavlja pomembnost ravnanja v dobrobit vseh, 
predvsem pa z ozirom na najbolj ranljive družbene skupine. Generalni sekretar ZN 
Ban Ki-moon je v sporočilu ob mednarodnem dnevu človeške solidarnosti pozdravil 
solidarnostno delovanje vlad, nevladnih organizacij, filantropij, privatnega sektorja 
in ZN na področju napredka pri doseganju MDG in pozval k vsesplošni solidarnosti 
v vsakdanjem življenju, saj lahko le tako zgradimo boljši svet za vse ljudi.

obeležIlI Smo 10. meDnaroDnI Dan mIgrantov 
18. decembra smo obeležili 10. mednarodni dan migrantov. Na ta dan je Generalna 
skupščina ZN leta 1990 sprejela Mednarodno konvencijo o zaščiti pravic delavcev 
migrantov in članov njihovih družin. V toku priprav na mednarodni dan migrantov 
je generalni sekretar ZN Ban Ki-moon izpostavil, da je na svetu trenutno 214 milijo-
nov mednarodnih migrantov in da se moramo zavedati, da imajo migranti ključno 
vlogo pri krepitvi globalnega gospodarstva, toda le, če migracije potekajo varno in v 
skladu s predpisi. Migranti namreč pozitivno vplivajo na gospodarsko rast in človeški 
razvoj, bogatijo družbo skozi kulturno raznolikost, pa tudi z vnosom novega znanja 
in tehnologije. Čeprav imajo številni migranti pozitivne izkušnje z migracijami, pa je 
še vedno preveč primerov kršitev človekovih pravic, ksenofobije in izkoriščanja. Zato 
nas čaka še veliko dela na področju zaščite pravic migrantov, saj se po ocenah ZN 
preseljevanje prebivalstva še povečuje. 
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SvetovnI Dan človekovIh pravIc 
poSvečen zagovornIkom človekovIh pravIc 
10. decembra smo obeležili svetovni dan človekovih pravic. Generalni sekretar ZN
Ban Ki-moon je ob tej priložnosti poudaril, da se moramo na ta dan zgledovati po 
tistih, ki stremijo k bolj pravičnemu svetu, si prizadevajo za zaščito svojih pravic in 
pravic drugih, tako da bi človekove pravice postale realnost vseh ljudi. Svetovni 
dan človekovih pravic 2010 je bil torej posvečen njihovim zagovornikom, ki so lah-
ko del organizacij civilne družbe, novinarji ali preprosti državljani, prav vsi pa imajo 
ključno vlogo pri odpravi diskriminacije. Slednji so prepogosto podvrženi tvega-
njem in pritiskom, zato potrebujejo dodatno pomoč. Zaključna misel Ki-moon-a 
se je glasila, da moramo hkrati zavedati, da lahko prav vsak izmed nas prevzame 
njihovo vlogo.

oDvIlo Se je zaSeDanje Sveta za zunanje zaDeve eu 
v SeStavI razvojnIh mInIStrov 
V začetku decembra je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta za zunanje zadeve EU v 
sestavi razvojnih ministrov, ki se ga je udeležila tudi državna sekretarka Dragoljuba 
Benčina, predsedovala pa mu je visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Catheri-
ne Ashton. Razvojni ministri so razpravljali o tem, kako bi lahko EU povečala odgo-
vornost in transparentnost razvojne pomoči (z namenom bolj učinkovite razvojne 
pomoči), o prihodnosti razvojne politike EU, o razmerah v Afganistanu in na Haitiju 
ter o položaju najmanj razvitih držav sveta. V okviru razprave o večji učinkovitosti 
razvojne pomoči so sprejeli sklepe, v katerih so izpostavili več preglednosti in vza-
jemne odgovornosti med državami donatoricami in partnerskimi državami. Strinjali 
so se, da je močna domača odgovornost ključnega pomena za zagotavljanje učin-
kovitega vladanja in tudi za učinkovito porabo sredstev za razvoj. 

pomembnoSt trajnoStnIh prIzaDevanj v boju protI aIDS-u 
Svetovni dan boja proti AIDS-u obeležujemo vsako leto, in sicer 1. decembra. Gene-
ralni sekretar ZN Ban Ki-moon je v toku priprav na svetovni dan boja proti AIDS-u 
2010 poudaril, da bo leto 2011 zaznamovala 30. obletnica epidemije AIDS-a, ki bo 
ponudila priložnost za premislek in ponovno potrditev odločnega boja proti AIDS-u. 
Dodal je, da čeprav beležimo trend upadanja na novo okuženih z virusom HIV, večje-
ga dostopa do zdravljenja, boljšega varovanja otrok pred okužbo s HIV, bi si na tem 
področju želeli še večjega napredka. Ključni poudarek generalnega sekretarja pa 
je bil, da je naš skupni cilj jasen, in sicer zagotoviti splošen dostop do preventivnih 
ukrepov zoper virus HIV, zdravljenja in zdravstvene oskrbe, obenem pa naj bodo vsa 
ta prizadevanja zoper AIDS trajnostne narave. 

oDvIlI So Se evropSkI razvojnI DnevI 2010 
Med 6. in 7. decembrom so v Bruslju potekali 5. Evropski razvojni dnevi (EDD), katerih 
se je udeležilo okoli 6000 ljudi in razpravljalo o aktualnih izzivih na področju medna-
rodnega sodelovanja. Na otvoritveni slovesnosti je spregovoril nepalski predsednik 
vlade in EU pozval h krepitvi partnerstva z 49 najmanj razvitimi državami sveta, saj 
lahko le z globalnim partnerstvom dosežemo izkoreninjenje revščine in usmerimo 
najmanj razvite države na pot globalnega (trajnostnega) razvoja. Poudarek letošnjih 
EDD je bil na Zeleni knjigi o razvoju, vplivu Lizbonske pogodbe na razvojno po-
moč EU in na učinkovitosti pomoči. Predstavnica Sloge se je v okviru EDD udeležila 
okrogle mize „Do Europeans care about the rest of the world?“, na kateri so vladni 
in nevladni evropski predstavniki poudarili pomembnost oblikovanja nove paradi-
gme na področju razvoja, ki pomeni premik s koncepta pomoči na odgovornost ter 
spodbuja k razmišljanju o lastni vpletenosti v globalne procese in globalno pove-
zanost. Prav tako so predstavniki Sloge sodelovali na srečanjih na temo globalnega 
zdravja. EDD so se iz Slovenije udeležili tudi državna sekretarka v vlogi ministrice za 
mednarodno razvojno sodelovanje, Dragoljuba Benčina s sodelavci.
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IzID poročIla o najmanj razvItIh Državah 2010 
Konferenca Združenih narodov o trgovini in razvoju (United Nations Conference 
on Trade and Development – UNCTAD) je 26. novembra izdala Poročilo o najmanj 
razvitih državah (Least Developed Countries Report 2010) z naslovom ‘Towards a 
new international development architecture for LDCs’. V Poročilu je poudarjeno, da 
najmanj razvite države potrebujejo več sredstev in boljše strukturirano financiranja, 
kar pomeni porast sredstev iz 4 na 17 milijard dolarjev letno do leta 2030, saj bodo 
le tako lahko kos vsem problemom, ki so posledica podnebnih sprememb. Poročilo 
poziva k novi mednarodni arhitekturi, ki bi podpirala najmanj razvite države in usta-
novila mednarodne sklade za infrastrukturo, zeleni razvoj, prilagajanje podnebnim 
spremembam, proizvodne zmogljivosti in financiranje inovacij.

vzpoStavItev Dg Devco 
Na podlagi sprememb, ki jih prinaša Lizbonska pogodba, se je EK odločila, da bo 
preoblikovala organizacijo številnih svojih generalnih direktoratov. Med drugim je 
združila tudi DG EuropeAid (AIDCO) in DG Development (DEV) v novi generalni di-
rektorat – EuropeAid Development and Co-operation Directorate-General (DG DEV-
CO). Tako CONCORD kot Eurostep, članica obeh je tudi SLOGA, pozdravljata ome-
njeno odločitev EK. Concord zaradi pričakovane večje moči DG DEV znotraj nove 
strukture, predvsem pa zaradi priložnosti za ponovno definiranje vloge in odgovor-
nosti novega generalnega direktorata. Predstavniki Eurostep-a pa so ob tej prilo-
žnosti v izjavi za javnost zapisali, da bo DG DEVCO, vključno z delovanjem Evropske 
službe za zunanje zadeve, zelo pripomogel k uresničitvi razvojnih zavez EU, saj EK 
potrebuje eno samo službo za razvojna vprašanja, ki bo razpolagala z vsem potreb-
nim znanjem za uresničevanje razvojne politike EU.

evropSka komISIja preDStavIla zeleno knjIgo o razvojnI pomočI 
EK je 10. novembra 2010 objavila Zeleno knjigo o prihodnosti razvojnega sodelo-
vanja EU z naslovom „Razvojna politika EU v podporo vključujoči in trajnostni rasti 
– Povečevanje učinka razvojne politike EU“ in tako odprla javno razpravo o tem, 
kako lahko EU najbolje podpre prizadevanja držav v razvoju za pospeštev napred-
ka pri doseganju MDG in si prizadeva za ustvarjanje novih priložosti za zmanjšanje 
revščine. Evropska komisija je povabila k razpravi vse državljane, organizacije ter 
javne institucije v Evropi in v državah v razvoju. Zelena knjiga pa je bila v mnenje 
posredovana tudi nacionalnim parlamentom. V okviru posvetovalnega procesa je 
MZZ RS, skupaj s Predstavništvom EK, 12. januarja v Ljubljani organiziralo razpravo 
o omenjeni Zeleni knjigi, katere sta se udeležla tudi predsednik RS, dr. Danilo Turk, in 
državna sekretarka v vlogi ministrice za razvojno sodelovanje, Dragoljuba Benčina.

poročIlo o človekovem razvoju (human Development report) 
Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon, administratorka UNDP Helen Clark in Nobelov 
nagrajenec Amartyja Sen so 4. novembra objavili Poročilo o človekovem razvoju za 
leto 2010 z naslovom „Resnično bogastvo držav: možnosti za človekov razvoj“, v ka-
terem je, med drugim, poudarjeno, da so 40-letne analize trendov razvoja pokazale, 
da revne države dosegajo napredek hitreje kot ostale države. Ob svoji 20. obletnici 
Poročilo ugotavlja tudi, da izobrazba ni odvisna od dohodkov in prepoznava dol-
goročen napredek v zdravstvu, vpeljuje nove indekse za neenakost med spoloma, 
neenakost na splošno in revščino. Iz Poročila je razvidno, da se stopnje razvoja med 
različnimi državami precej razlikujejo in opozarja na zaskrbljujočo mero neenakosti 
znotraj držav in med njimi, med ženskami in moškimi ter na razširjenost večdimen-
zionalne revščine v južni Aziji in podsaharski Afriki. Poročila o človekovem razvoju 
vsako leto (od leta 1990 naprej) naroči Program ZN za razvoj (UNDP), vseeno pa so 
uredniško neodvisna od UNDP.
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INTERVJU

Komisar Andris Piebalgs: „Razvojna pomoč 
sama po sebi ne prinaša izboljšanja.“

Minister za šolstvo, parlamenta-
rec, diplomat, evropski komi-
sar za energijo ter nenazadnje 

evropski komisar za razvojno sodelova-
nje so nazivi, ki jih je Andris Piebalgs na-
nizal v svoji bogati karieri. Čeprav dej-
stvo, da kot komisar za razvoj prihaja iz 
manj poznane države v mednarodni do-
natoriski skupnosti – Latvije, morda ne-
koliko preseneča, številne izkušnje go-
vorijo v prid pravilnosti izbire. V začetku 
devetdesetih je Andris Piebalgs namreč 
sodeloval v latvijskih prizadevanjih za 
neodvisnost, jo v novem tisočletju po-
peljal na prag EU ter v skladu z zaveza-
mi, ki iz tega sledijo, oblikoval smernice 
latvijske razvojne politike. Z oblikova-
njem nove evropske energetske politike 
je bil deležen številnih pohval in nagrad 
mednarodne skupnosti. V okviru svoje-
ga prvega obiska v Sloveniji, na Sloven-
skih razvojnih dnevih, oktobra 2010, je 
spregovoril o izzivih, s katerimi se bo 
evropska razvojna politika morala soo-
čiti v prihodnje. 

V zadnjem desetletju so se Kitajska, In-
dija in ostale nove donatorice izkaza-
le kot pomemben akter na področju 
mednarodnega razvojnega sodelova-
nja, pri čemer se mnoge države v ra-
zvoju veselijo njihove prisotnosti na 
terenu. Kakšna je strategija EU na tem 
področju za prihodnje – vzpostavitev 
trilateralnega partnetnerstva, vzpod-
bujanje sodelovanja, ki bi bilo bolj pri-
lagojeno pravilom OECD Odbora za 
razvojno sodelovanje (DAC) ali prila-
goditev lastnega mehanizma „kitajski 
miselnosti medsebojnih koristi“?

Prihod novih donatoric v Afriko, vključ-
no s Kitajsko, Indijo in Brazilijo, je po-
zitivna sprememba. Boj proti revščini 
je globalno vprašanje in pozdravljam 
dejstvo, da vedno več donatoric krepi 
svojo pomoč Afriki. Veseli me tudi, da 
omenjene države pospešujejo gospo-
darske odnose in investicije z državami 
v razvoju. Po drugi strani pa je seveda 
opazno, da se njihov način sodelovanja 

močno razlikuje od donatoric v okviru 
DAC. Velik izziv tako predstavljajo iz-
boljšanje transparentnosti, kakor tudi 
koordinacije s prejemnicami in osta-
limi donatoricami ter vplivov njihove 
pomoči. Menim, da moramo spodbu-
jati političen dialog z novimi donato-
ricami z namenom večje koordinacije 
in splošnega sodelovanja za dobrobit 
najrevnejših prebivalcev na tem pla-
netu. Verjamem, da okvir G20 ter pred-
vsem Delovna skupina za razvoj (De-
velopment Working Group) v okviru 
slednjega lahko postanejo pomemben 
forum za sodelovanje z novimi dona-
toricami ter izmenjavo medsebojnih 
izkušenj z državami v razvoju.

Kljub temu je potrebno poudariti, da se 
razvojna politika EU mora spremeniti in 
nasloviti nove izzive, kot sta finančna 
kriza in podnebne spremembe. S tem 
namenom je Evropska komisija sprožila 
proces posvetovanja o prihodnosti ra-
zvojne politike.

Eva Pliberšek, Sloga
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5 let nazaj se je EU v okviru Evropske-
ga soglasja o razvoju zavezala k izpol-
nitvi t.i. 3 C-jev (coherence – skladnost, 
complementarity – komplementarnost 
in coordination – koordinacija). Kljub 
temu je uresničevanje načela skladno-
sti politik za razvoj še vedno eno naj-
bolj problematičnih vprašanj v okviru 
evropske razvojne politike. Zdi se, da 
priprava dvoletnega poročila o upo-
števanju skladnosti na dvanajstih po-
litičnih področjih predstavlja dober, 
a ne zadosten korak v smeri popolne 
uresničitve. Ali smo na pragu doda-
tnih ukrepov za dosego cilja v priho-
dnje, še posebej na področju trgovine 
in kmetijstva?

Res je, skladnost politik za razvoj dejan-
sko predstavlja enega največjih izzivov, 
ki ga mora EU v prihodnje nasloviti. V 
svoji komunikaciji z naslovom „Akcij-
ski načrt EU v 12. točkah z namenom 
podpore uresničevanju Razvojnih ciljev 
tisočletja (MDG)“ (Twelve-point EU ac-
tion plan in support of the Millennium 
Development Goals) je Evropska komi-
sija poudarila pomembnost doslednega 
upoštevanja načela skladnosti za ure-
sničitev MDG. Komisija je tudi pripravila 
bolj podroben delovni načrt za uresniči-
tev omenjenega načela.

Pozivam vse evrospke institucije in dr-
žave članice, da že v tej fazi zagotovijo 
politično voljo in sredstva za nadaljnji 
razvoj in uporabo delovnega načr-
ta za zagotavljanje skladnosti politik 
za razvoj, kot sredstva za odločanje 
na ravni EU. Uresničevanje evropskih 
zavez na področju skladnosti se na-
naša na skupne ukrepe za reševanje 
nekaterih največjih globalnih izzivov, 
kot so trgovina in finance, podnebne 
spremembe, varnost preskrbe s hrano, 
migracije in varnost. V okviru delov-
nega načrta sta trgovina in kmetijstvo 
seveda visoko na lestvici prioritetnih 
področij. Ravno s tem v mislih si mo-
ramo skupaj prizadevati za postavitev 
uresničitve načela visoko na mednaro-
dnem dnevnem redu.

Po sprejetju Lizbonske pogodbe, je EU 
pridobila status pravne osebe, pri če-
mer so se povečale tudi njene pristoj-

nosti na področju zunanje politike, 
vključno z razvojnim sodelovanjem. Po 
drugi strani je dosledno upoštevanje 
načela komplementarnosti in delitve 
dela med državami in Evropsko komisi-
jo že prej predstavljalo svojevrsten iz-
ziv. Zdi se, da bo naloga sedaj še težja.

Sprejetje Lizbonske pogodbe predsta-
vlja dobro novico za razvojno politiko 
EU. Pogodba postavlja zmanjševanje in 
izničenje revščine za njen primarni cilj. 
Prav tako priznava Evropski komisiji pri-
stojnost koordinacije nacionalnih politik 
in celotne razvojne politike EU, kar je v 
skladu z načelom učinkovitosti razvojne 
pomoči. Zatorej sem precej optimisti-
čen, da bo v prihodnje še veliko lažje 
zagotoviti uresničevanje Kodeksa rav-
nanja EU na področju delitve dela (EU 
Code of Conduct). Dodatno bo k temu 
pripomogla nova institucionalna uredi-
tev z vzpostavitvijo Evropske službe za 
zunanje delovanje (EEAS).

Pravzaprav je zmanjševanje revščine 
ena izmed ključnih zunanjepolitičnih 
prioritet EU, saj slednje predstavlja naj-
boljše orožje, ki ga imamo za zmanjše-
vanje nevarnosti, terorizma, piratstva in 
ostalih groženj. Vsekakor pa moramo pri 
tem zagotoviti, da različna prizadevanja 
v okviru zunanjepolitične strategije de-
lujejo v isti smeri, kar zagotavlja enotno 
delovanje EU navzven.

Vzpostavitev EEAS bo pripomogla k 
zagotavljanju boljših rezultatov na po-
dročju razvojne pomoči in bo hkrati 
zagotovila boljšo koordinacijo različnih 
akterjev na nacionalni ravni, kakor tudi 
na ravni EU. Seveda vzpostavitev zuna-
nje službe potegne za sabo tudi nekaj 
izzivov na področju institucionalne ure-
ditve, vendar osnovni razvojni cilj – po-
moč najbolj ranljivim družbenim skupi-
nam in bolj proti revščini – ostaja enak.

Slednje prav tako predstavlja veliko 
priložnost za nove donatorice, kot je 
Slovenija, saj lahko enakopravno so-
delujejo v okviru evropske razvojne 
politike. Sam računam na angažira-
nost Slovenije pri oblikovanju razvoj-
ne politike EU, še posebej na področju 
delitve dobrih praks v povezavi s tran-



13

zicijskimi procesi ter oblikovanju no-
vih, svežih idej s področja razvojnega 
sodelovanja.

Naslednji pomemben korak na podro-
čju zagotavljanja učinkovitosti razvoj-
ne pomoči predstavlja četrti Forum na 
visoki ravni s področja učinkovitosti 
(fourth High Level Forum on Aid Effec-
tiveness), ki bo potekal 11. novembra 
v Koreji. EU se bo na Forumu morala 
predstaviti z merljivim napredkom, ki 
ga je dosegla na področju učinkovitosti 
razvojne pomoči.

Razvojne NVO, združene v okviru 
evropske mreže CONCORD in drugih, 
so se izkazale za pomembnega par-
tnerja pri oblikovanju in izvajanju ra-
zvojne politike EU, še posebej pozitiv-
na je bila praksa organizacije rednih 
predstavitvenih srečanj (briefing) pred 
zasedanji Sveta. Kako vidite sodelova-
nje v prihodnje?

Res je, razvojne NVO so postale ključni 
partner Evropski komisiji in zelo cenimo 
posvetovanja in predloge ob različnih 
političnih iniciativah, kakot tudi vaše 
delo na terenu. Evropska komisija je pri-
šela s postopkom javnih posvetov (Zele-
na knjiga) na temo prihodnosti razvoj-
ne politike EU, proračunske podpore 
ter na temo finančnih instrumentov za 
izvajanje zunanje politike. Pozivam vse 
NVO, da sodelujejo v postopku javnih 
posvetov, kot je do sedaj storilo že veli-
ko število slednjih. Prav tako je v okviru 
Evropskih razvojnih dni v Bruslju pote-
kal posvet Concorda na temo Zelene 
knjige in veseli me, da se naši pogledi v 
veliki meri stikajo.

Evropska komisija je z namenom iz-
boljšanja učinkovitosti delovnanja vseh 
akterjev na področju razvojnega so-
delovanja EU, marca 2010, vzpostavila 
strukturiran dialog na temo razvojnega 
sodelovanja. Ta iniciativa je namenje-
na vzpodbujanju medsebojnega razu-
mevanja o pomenu vloge, ki jo imajo 
organizacije civilne družbe in lokalne 
skupnosti, o izzivih, s katerimi se pri svo-
jem delu srečujejo ter iskanju možnosti 
za izboljšanje učinkovitosti njihovega 
delovanja.

V zadnjem času je bilo tudi veliko go-
vora o Strategiji EU do leta 2020. Kje 
vidite evropsko razvojno politiko EU v 
tem času?

Sprva se je potrebno zavedati, da je rok 
za doseganje MDG leto 2015 in vsa naša 
prizadevanja morajo iti v smeri uresni-
čitve omenjenih ciljev. Evropska komi-
sija je storila že veliko na tem področju, 
vidni so rezultati: 24 milijonov ljudi, ki 
živijo v ekstremni revščini, smo oskrbeli 
s semeni, pripomočki in hrano, 9 milijo-
nov otrok je vključenih v osnovnošolsko 
izobraževanje. To so dosežki, na katere 
moramo biti ponosni, ampak storiti mo-
ramo še veliko več.

Poleg uresničitve MDG, bi rad videl ve-
čjo povezanost med EU in Afriko. Zadnji 
Vrh v Tripoliju je dokaz, da smo prešli 
iz tradicionalnega odnosa donatorja in 
prejemnika v enakopravno partnervo 
obeh strani. Tema tokratnega Vrha so 
bile „Investicije, gospodarska rast in rast 
delovnih mest“, kar je skladno s Strate-
gijo EU 2020.

Tako omenjen Vrh, kakor tudi srečanje 
na temo podnebnih sprememb v Can-
cunu, sta dokazala, da se bosta EU in 
Afrika v prihodnje soočali s podobni-
mi izzivi. Gospodarska rast, podnebne 
spremembe in migracije so le primerki 
naših skupnih interesnih področij, zara-
di česar sem prepričan, da bo sodelova-
nje med kontinentoma do leta 2020 še 
trdnejše kot dandanes.

Po drugi strani pa vidim veliko prosto-
ra za izboljšanje tudi na ravni EU. Naša 
razvojna politika se mora ustrezno pri-
lagoditi novim izzivom in prizadevali si 
bomo za dodatna izboljšanja na podro-
čju učinkovitosti naše pomoči. Zelena 
knjiga, ki sem jo prejle omenil, se dotika 
teh tem, pri čemer se osredotoča na štiri 
stebre: zagotavljanje visoke učinkovi-
tosti razvojne politike EU, spodbujanje 
vse večje rasti držav v razvoju, pospeše-
vanje trajnostnega razvoja kot motorja 
rasti, zagotavljanje trajnostnih rezulta-
tov na področju kmetijstva in varnosti 
preskrbe s hrano. Trenutno poteka po-
svetovalni postopek in rezultati slednje-
ga bodo dopolnili predlog Zelene knji-

ge do konca leta 2011, ko bo Komisija 
predvidoma izdala tudi komunikacijo z 
naslovom „Modernizacija evropske ra-
zvojne politike“.

Ne glede na zaveze, sprejete v okviru 
Združenih narodov, leta 1970, ter potr-
jene v Monterreyu, leta 2002, in v okvi-
ru Evropskega soglasja o razvoju le-
ta 2005, je v zadnjem letu veliko držav 
članic znižalo svojo razvojno pomoč. 
Ali menite, da bi moral obstajati prav-
no zavezujoč okvir, ki bi države članice 
obvezal k izpolnitvi zastavljenih ciljev?

Glede razvojne pomoči moramo biti 
jasni: naša pomoč državam v razvoju je 
osnovni element naših skupnih odnosov 
in EU mora zagotoviti, da je vsak evro, 
ki ga namenimo, porabljen učinkovito. 
Po drugi strani poudarjam, da pomoč 
ne bo sama po sebi prinesla izboljšanja, 
ampak mora služiti v luči katalizatorja, ki 
prinaša spremembe, podpira partnerske 
države pri razvoju ter jim pomaga vzpo-
staviti boljše okoliščine za doseganje 
trajnostne in vseobsegajoče rasti.

Prav tako se moramo zavedati, da je EU 
največja svetovna donatorica razvojne 
pomoči, saj nudi skoraj 55 odstotkov 
vse svetovne ODA. Seveda nas čaka še 
dolga pot do cilja 0,7 odstotka BND. Ver-
jetno veste, da Evropska komisija vsako 
leto meri uspešnost EU pri doseganju 
ciljev na področju razvojne pomoči in 
ga predstavi v poročilu vsako pomlad. 
Kot Komisar za razvojno sodelovanje 
bom tudi v prihodnje vzpodbujal drža-
ve članice, da sprejmejo realne in preve-
ljive ukrepe za doseganje ciljev do leta 
2015, da se medsebojno obveščajo o 
teh ukrepih ter načrtih za naprej, kakor 
tudi o namerah po letu 2015. Zavedati 
se namreč moramo, da pomoč ni zgolj 
naša moralna obveza, ampak tudi inve-
sticija v skupno prihodnost.
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UTRIP NVO

Učinkovito mednarodno razvoj-
no sodelovanje med različnimi 
akterji je ključnega pomena pri 

prizadevanju za razvoj posameznih dr-
žav. Vsekakor pa je pri tem procesu zelo 
pomembno vzajemno učenje ter upo-
števanje lokalnih potreb, kulture, zgo-
dovine ter trenutnega stanja, kar je tudi 
predpogoj za uspešno sodelovanje. Ci-
vilna družba ima pri tem zelo pomemb-
no vlogo, saj s svojim znanjem, vključe-
vanjem velikega števila posameznikov 
ter zastopanjem širše javnosti, predsta-
vlja pomemben in sestavni del partici-
pacije pri oblikovanju družbe. 

Platforma SLOGA bo z začetkom priho-
dnjega leta pričela s projektom „Razvoj-
na vprašanja in kako naprej?“, ki bo gra-
dil na zaključenem projektu „Perspektive 
Afganistana“ – v okviru katerega je bila 
organizirana mednarodna okrogla mi-
za „Razvojno vprašanje Afganistana“, 
predstavitev monografije in fotografska 
razstava Mance Juvan z naslovom „Afga-
nistan: (Ne)običajna življenja“ – ter vse-
binsko vključil tudi Kosovo. Cilj projekta 
bo osveščati, spodbujati ter nadaljevati 
razprave v slovenskem prostoru o ra-
zvojnih in humanitarnih izzivih v Afga-
nistanu ter na Kosovu. Finančno bo iz-
vedbo projekta podprlo Veleposlaništvo 
Združenih držav Amerike v Ljubljani.

Državi se, v različnem obsegu, soočata 
z revščino, etničnimi napetostmi, ko-
rupcijo, omejenimi finančnimi sredstvi, 
kapacitetami in izkušnjami, nezaupa-
njem prebivalcev do različnih akterjev, 

omejeno svobodo izražanja ter nizko 
stopnjo izobraženosti. 

V medijih se veliko poroča o varnostnih 
vidikih in vojaških operacijah, ki pa na 
dolgi rok same po sebi ne bodo zado-
stovale. Izziv obnove države ter ustvar-
janje trdne osnove za trajnostni razvoj 
je dolgotrajen in kompleksen proces, 
ki zahteva dosledno, učinkovito ter ko-
ordinirano mednarodno pomoč, zasno-
vano na krepitvi družbe, analizi in upo-
števanju lokalnih potreb, oblikovanju 
dolgoročne vizije ter izmenjavi znanj in 
izkušenj. Zaradi tega je nujno vključiti 
razvojne in humanitarne perspektive v 
(med)narodne razprave, osveščati jav-
nost ter spodbujati sodelovanje v naro-
dnem, kot mednarodnem prostoru ter 
tako aktivno in odgovorno prispevati k 
stabilnejšemu okolju.

V okviru projekta bo organizirana med-
narodna okrogla miza, kjer bo poudarek 
na predstavitvi izzivov, civilne družbe na 
Kosovu ter v Afganistanu, dobrih praks 
ter možnosti za vključevanje mladih ter 
slovenskih NVO. Dogodek bo namenjen 
tudi razmisleku o obstoječih razvojnih 
strategijah, iskanju možnosti za izbolj-
šave ter vlogi Slovenije v tem procesu 
(predvsem za Kosovo). S predstavitvijo 
informacij o lokalnih in mednarodnih 
organizacijah civilne družbe, delujočih 
v omenjenih državah, želimo spodbu-
diti slovenske NVO k oblikovanju par-
tnerstev za izvedbo razvojnih projektov 
in organiziranem vključevanju mladih.
Poleg okrogle mize bodo v štirih večjih 

slovenskih mestih organizirane tudi 
razprave, z namenom predstaviti širši 
javnosti, predvsem mladim, povzetek 
okrogle mize ter spodbuditi diskusijo 
o razvojnih in humanitarnih izzivih v 
Afganistanu in na Kosovu.

Predstavitev stanja in dejavnosti civilne 
družbe ter razvojnih in humanitarnih iz-
zivov bo osvetlilo potrebe, področja in 
možnosti za sodelovanje ter pripravilo 
osnovo za ustvarjanje nadaljnje razvoj-
ne politike.

Kosova in Afganistana, zaradi različnih 
okoliščin, ne moremo direktno primer-
jati oziroma posploševati nekaterih sku-
pnih težav, toda še vedno prisotna na-
petost na Kosovu služi kot opomin, kako 
zahtevna in dolgotrajna izgradnja sta-
bilne države v resnici je. Premik iz proce-
sa okrevanja v dolgoročen in trajnostni 
razvoj, bo zahteval podporo in učinkovi-
to koordinacijo med vsemi akterji, tako 
prebivalstvom, vlado, donatorji, civilno 
družbo in mednarodno skupnostjo.

Svet je prepleten in soodvisen – po-
membno je ustvarjati okolje, ki bo mo-
tiviralo in omogočalo razprave o razvoj-
nih in humanitarnih izzivih sodobne 
družbe, aktivno državljanstvo in sode-
lovanje. S skupnimi močmi, izmenjavo 
znanj in upoštevanjem lokalnih poseb-
nosti je potrebno prispevati k obliko-
vanju učinkovitega in koordiniranega 
mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in humanitarne podpore ter na ta način 
pripomoči k krepitvi civilne družbe.

Skupaj do trajnostnih sprememb 
preko krepitve družbe

mag. Nina Perović, Sloga
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Humanitarna pomoč in solidarnost 
v osnovnih šolah po Sloveniji

Barbara Mali, Ustanova Skupaj

osnovnih šol je bil izjemno pozitiven, saj 
so vse poudarile, da tovrstnih aktualnih 
vsebin primanjkuje. 

Brigita Uršič, ki v Osnovni šoli Vič po-
učuje predmet Etika in državljanska 
vzgoja, je ob tej priložnosti poudarila: „V 
Osnovni šoli Vič smo se z veseljem odzva-
li na projekt, ki ga je pripravila Ustanova 
„SKUPAJ“. Menim, da so tovrstne delav-
nice v okviru pouka Etike in državljanske 
vzgoje zelo dobrodošle, ker otrokom lah-
ko približajo marsikatero nepoznano te-
mo. Humanitarna kriza je zagotovo ena 
tistih aktualnih tem, ki ji v sodobni družbi 
posvečamo premalo pozornosti, manjka 
pa tudi vzpodbuda za delo in razmislek. 
Na tokratni delavnici so otroci iz prve 
roke slišali praktične informacije o orga-
nizacijah, ki delujejo na humanitarnem 
področju, kar je zanje zagotovo dodatna 
vzpodbuda, utrditev teoretične snovi, ki jo 
obravnavajo v šoli, hkrati pa prijetna po-
pestritev pouka.“ 

Še posebno prijetno so nas presenetili na 
OŠ Antona Ukmarja v Kopru, kjer so de-
lavnice na temo humanitarnih vrednot 
nadgradili in organizirali kulturni dan 
„Človek za druge“ na temo humanitar-
nosti in prostovoljstva za osme razrede. 

Aleš Ušeničnik, svetovalec nadstandar-
dnega progama na OŠ Antona Ukmarja, 

je ob tej priložnosti poudaril: „Pri tovr-
stnih delavnicah gre v prvi vrsti za osve-
ščanje otrok o humanitarnih krizah, saj v 
tej poplavi informacij tovrstne vesti bežijo 
mimo nas in se nas ne dotaknejo. Otro-
kom je potrebno odpreti oči, jim pokazati, 
kako lahko pomagajo, kaj lahko naredijo 
za drugega in v nadaljevanju jih to pri-
vede do tega, da se tudi sami aktivirajo. 
S tem namenom smo na šoli delavnice o 
humanitarnih vrednotah nadgradili z de-
lavnicami o prostovoljstvu, ustanovili bo-
mo skupino prostovoljcev in delali različne 
projekte, otroci bodo sodelovali v likov-
nem in literarnem natečaju na temo pove-
zanosti ljudi sveta ter izdelovali novoletne 
voščilnice. Izkupiček od prodanih voščilnic 
bomo podarili osnovni šoli v Indiji. Takšen 
način dela otrokom daje motivacijo, vod-
stvo in jasen cilj, saj mnogi od njih imajo 
željo pomagati, samo ne vedo kako“.

Aktivnosti za osnovne šole se bodo nada-
ljevale tudi v prihodnjih mesecih. Da bi 
spodbudili nadaljnji razmislek mladih o 
pomenu solidarnosti in humanitarne po-
moči, bodo učenci osmih razredov sode-
lujočih šol vključeni v literarni natečaj in 
likovni natečaj na obravnavno temo. Vsi 
sodelujoči učenci bodo spomladi 2011 
vabljeni na zaključni dogodek, na kate-
rem se bodo lahko pogovarjali z med-
narodnim humanitarnim delavcem in si 
ogledali film na temo humanitarnosti.

Humanitarne krize so postale stal-
nica medijskih objav. Poplave v 
Pakistanu, potres na Haitiju, spo-

padi v Darfurju, Kongu in Sudanu, suša 
v Somaliji in še bi lahko naštevali. Skoraj 
polovica sveta se sooča z naravno ali s 
strani človeka povzročeno humanitarno 
krizo in njenimi posledicami. Napovedi 
niso rožnate, saj naj bi se število naravnih 
katastrof, zaradi podnebnih sprememb, 
samo še povečevalo. Zato je klic po hu-
manosti in solidarnosti toliko večji. 

Na Ustanovi „SKUPAJ“ smo v želji, da bi 
približali humanitarne vrednote in med-
narodno solidarnost našim najmlajšim, 
izvedli številne delavnice v več osnov-
nih šolah po Sloveniji, v katere je bilo 
vključenih preko 300 otrok iz osmih ra-
zredov. Delavnice so se izvedle v okviru 
projekta, ki je delno financiran s strani 
Generalnega direktorata Evropske ko-
misije za humanitarno pomoč in civilno 
zaščito (DG ECHO) in Veleposlaništva 
ZDA v Sloveniji. Vsebina delavnic dopol-
njuje teme rednega programa pri pred-
metu Etika in državljanska vzgoja, ki 
obsega človekove pravice, demokracijo 
ter evropske in mednarodne institucije. 
V okviru interaktivnih delavnic so otroci 
spoznavali temeljna humanitarna nače-
la, delovanje humanitarnih delavcev po 
svetu in kako lahko pomagajo v primeru 
humanitarne krize. Odziv sodelujočih 
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Zavod Krog je od 14. do 20. novem-
bra 2010 v Termah Snovik gostil 
trinajst socialno ogroženih otrok in 

učitelja iz ruralnega področja Plav in Gu-
sinje iz Črne gore, v okviru humanitarno 
razvojnega projekta „Podari nasmeh“.

V času pred rehabilitacijo so to področje 
zajele hude poplave, kjer so mnogi osta-
li brez domov. Otroci so pogosto žrtve 
slabšega ekonomskega in socialnega 
položaja staršev ter kraja, v katerem živi-
jo. Prihajajo iz ranljivih skupin (razveza-
nih staršev, otroci brez staršev, žrtve na-
silja,…). Tako je izobraževanje zagotovo 
vitalni predpogoj boja proti revščini, ne-
enakosti spolov, delovnega angažiranja 
otrok ter seksualnega izkoriščanja, kot 
tudi boja za uresničevanje človekovih 
pravic in demokracije, zaščito okolja in 
normalno rast populacije. 

Otroci so v času obiska v Sloveniji obiska-
li Ljubljano, Ministrstvo za zunanje zade-
ve, živalski vrt, Predstavništvo Evropske 
komisije, Veleposlaništvo Črne gore in 
sodelovali v interaktivnih delavnicah, 
kot so otrokove pravice, nasilje, spolna 
zloraba otrok, polstenje, reciklaža ipd. 
Otroke je obiskala direktorica Centra 
za socialno delo Plav, ga. Branka Đukić 

in predsednik Občine Plav, g. Skender 
Šarkinović. Projekt podpira Ministrstvo 
za zunanje zadeve Republike Slovenije 
in Veleposlaništvo Črne gore. Glavni po-
krovitelji so Mednarodno združenje žen-
sk Sila in Odvetniška zbornica Slovenije.

Revni v Črni gori dobijo večji del svojih 
prihodkov od socialnih nadomestil (na-
domestila za brezposelnost, bolezen, 
porodniška, socialna pomoč, otroški 
dodatki, štipendije – ti tvorijo 12,9 od-
stotka njihovega skupnega prihodka) in 
finančne pomoči iz tujine, ki znaša 16,3 
odstotka. Pri tem je ruralno prebivalstvo 
veliko bolj podvrženo revščini, kot ljudje 
v mestih. Stopnja revščine na podeželju 
je 17 odstotna glede na 9 odstotkov 
urbanega prebivalstva Podgorice in 6 
odstotkov glede na druge urbane pre-
bivalce drugih mest. Okoli 60 odstot-
kov vseh revnih živi na podeželju, kar 
zahteva posebno pozornost politične 
skupnosti. Revščini je še posebej izpo-
stavljen severni del Črne gore z več kot 
polovico ljudi, ki živijo na pragu revšči-
ne, sledita centralni in južni del. Tako je 
v letu 2006 okoli 11,3 odstotkov (71.000 
oseb) črnogorske populacije živelo v re-
vščini, pri čemer so se srečevali s slabimi 
bivalnimi pogoji, problemi s preskrbo s 

prehrano in oteženim dostopom do jav-
nih storitev.

Vlada Črne gore je sprejela tudi Nacio-
nalni plan akcije za otroke 2004–2010, 
ki vsebuje predloženo vladno strategijo, 
konzultacije z družbo in razvoj sistema 
monitoringa. Rezultati, ki naj bi se poka-
zali v 2010 za otroke so: enakost, pravica 
in pristop kvalitetnem izobraževanju, 
zdravo življenje, zaščita življenjskega 
okolja in polnopravnost otrok. V teren-
ski raziskavi v severnem delu Črne gore 
se je izkazalo, da ti rezultati v 2010 niso 
v celoti realizirani. Še vedno sta prisotna 
revščina in zloraba otrok. Centrom za so-
cialno delo primanjkuje kadra, tehničnih 
zmogljivosti in resursov. Mnoge lokalne 
oblasti ne prepoznajo centrov za social-
no delo kot važne inštitucije lokalnega 
nivoja. Pri otrocih, ki so žrtve nasilja, je 
potrebno razviti program za usposa-
bljanje centrov za socialno delo, policije, 
šolstva, sodstva ipd. Žrtve trgovine z lju-
dmi so mladoletne ženske, zaradi česar 
obstaja zelo malo mehanizmov podpo-
re, ki bi jim bili dostopni. Evidentirano 
je pomanjkanje prostora, nezmožnost 
celodnevnega bivanja, pomanjkanje ra-
znovrstne ponudbe programov in slabi 
pogoji v predšolskih ustanovah.

Emina Hadžić, Zavod Krog

Črnogorski otroci prvič v Sloveniji – 
„Podari nasmeh“
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dr. Robin Schweiger, Jezuitsko združenje za begunce Slovenije 

Svetovni forum o migracijah v Ekvadorju: 
kam gremo? 

Med 8. in 12. oktobrom 2010 je 
v ekvadorski prestolnici Qui-
to potekal Svetovni forum o 

migracijah. Tema že četrtega takšnega 
foruma je bila: „People on the move 
towards universal citizenship: tearing 
down the model, building social actors“. 
Več kot 1500 udeležencev z vseh konti-
nentov, a le eden iz Slovenije, se je ude-
ležilo tega Foruma, ki je bil z več kot 100 
različnimi konferencami, okroglimi mi-
zami, delavnicami in drugimi aktivnosti 
odlična priložnost za spoznavanje ra-
znih situacij po svetu ter novega mreže-
nja za dosego bolj humane migracijske 
politike ter posledično pravičnejšega 
svetovnega reda.

Največkrat omenjena tematika je bi-
la kriza, pod različnimi vidiki, s svojimi 
mnogimi posledicami za vse v konte-
kstu globalizacije. Ekvadorski ekono-
mist, Alberto Acosta, je spregovoril o 
štirih krizah: socialno-ekonomski, pre-
hrambeni, okoljski ter energetski. Vse 
te krize so globalne, a tudi sistemske 
krize kapitalizma. Posledica neoliberal-
nih ekonomskih politik je, da ustvarjajo 
nasilje(a) ter globalno neenakost, ki ima 
velike posledice za ljudi ter odnose med 
narodi in državami. Migracije – še pose-
bej ilegalne – so zato le vrh ledene gore 
nepravičnih in neurejenih družbenih od-
nosov. Pretresljivo je bilo poslušati razna 

pričevanja, kaj se dogaja med Mehiko in 
ZDA. Zaradi želje po boljših pogojih, lju-
dje tvegajo vse. Obrniti se morajo na kri-
minalne združbe in jim plačati denarno 
vsoto za ilegalni prehod meje. Veliko jih 
umre na poti v obljubljeno deželo. Za-
radi visokega zidu (!) in varnostnih ukre-
pov, je pot zelo nevarna in še težja. 

Mehika je „padla“ v mamilarsko vojno, 
ker je med Američani tako visoko pov-
praševanje po drogah. Odkar je prišel na 
oblast sedanji mehiški predsednik, Cal-
deron, je bilo do danes, v tej kruti vojni, 
ubitih že čez 30.000 ljudi. Cuidad Juarez 
je najbolj nevarno mesto na svetu. V letu 
2008 je bilo tam umorjenih 1.623 ljudi, 
leta 2010 pa čez 3.000 ljudi. Ob koncu 
Foruma je bil ubit že 15. župan v Mehi-
ki, ki se je bojeval proti korupciji in moči 
različnih kartelov. Policija postaja vedno 
bolj neuspešna v boju proti njim.

Veliko trpljenja doživijo mnogi v Afriki, 
ki želijo preko saharske puščave priti do 
Libije. Prečkanje puščave traja več dni, a 
jih razne združbe tudi pustijo v puščavi, 
da umrejo, ko so pobrali že ves denar. 
Samo močni zdržijo pot do sredozemske 
obale. Tu jih čaka kruta realnost libijskih 
oblasti. Na podlagi dogovora med itali-
janskim predsednikom Berlusconijem in 
libijskim polkovnikom Gadafijem, nihče 
več ne more oditi iz Libije v Italijo (EU).

Zanimivo je bilo pričevanje raziskave o 
Filipinkah, ki delajo v tujini, da bi njiho-
vi otroci imeli boljše življenjske pogoje. 
Žalostno je, da zato okoli 10 milijonov 
otrok odrašča brez mater. Otroci so 
„kolateralna škoda“ kapitalističnega tr-
žnega sistema! Veliko žensk dela v mu-
slimanskih deželah, kot gospodinjske 
pomočnice, a njihove pravice so močno 
kratene. Katoličankam v Saudski Arabiji 
so kratene osnovne človekove pravice 
(18. člen Konvencije ZN) na verskem 
področju. 

Forum o migracijah je del svetovnih 
socialnih forumov s pomenljivim sloga-
nom „Another world is possible“. Vsi fo-
rumi nas pozivajo, da je drugačen svet, 
ne samo možen, ampak celo nujen, če 
hočemo preživeti. Da je sedanja situa-
cija kompleksna (in prihodnost še bolj), 
sem izkusil, ko sem priletel v Quito tri 
dni po poskusu državnega udara. Videti 
vsepovsod vojsko s tanki na cesti, je bil 
šok. Mnogi so odpovedali udeležbo na 
tem forumu zaradi nestabilnih razmer v 
državi. Zame je bil le še razlog več za de-
lovanje pravičnejših odnosov in za traj-
nostni razvoj vsakega človeka in celotne 
države. Graditi svet na „puški“, na dikta-
tu iz raznih centrov moči in ne reševati 
vzrokov kriz – tudi migracij – v dialogu z 
vsemi akterji, je misija nemogoče!
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Krilca – čarobna dari-
la, ki pomagajo spre-
minjati svet na bolje

„Razvojno vprašanje 
Afganistana“

Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj mag. Nina Perović, Sloga

Vsak izmed nas se je že znašel v vlogi obdarovanca. In 
prav vsak se je ob tem verjetno že srečal s težavo, kaj po-
dariti – naj bo darilo nekaj uporabnega, lepega, ali naj bo 

nekaj posebnega. Zato so tukaj Krilca, darila s čarobno močjo. 

Štefan je eden izmed tistih vojnih sirot, ki so jih v sarajevski 
SOS Otroški vasi otrok brez staršev že osrečila Krilca. Bangla-
deškima sestrama Koni in Kohinor se zdravje po zastrupitvi z 
arzenom izboljšuje, saj so jim Krilca priskrbela enostaven fil-
ter za prečiščevanje vode. Mlada šolarja iz Gane, Alice in Eric, 
ki so jima slovenski ljubitelji Krilc priskrbeli šolske potrebšči-
ne, zdaj lahko končno obiskujeta šolo. S pomočjo Krilc pa so 
preživele tudi številne zapuščene muce v Sloveniji. Te in mno-
ge druge navdihujoče zgodbe kažejo, kako Krilca pomagajo 
spreminjati svet na bolje. 

Umanotera je predstavila že tretji katalog družbeno odgo-
vornih daril Krilca. Gre za posebna, domiselna darila, ki jih v 
obdarovančevem imenu namenimo za eno od številnih do-
brih del po lastnem izboru. S takim nakupom lahko, na pri-
mer, pripomoremo k ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst, 
zmanjševanju revščine v državah v razvoju, boju s podneb-
nimi spremembami ali pa razveselimo otroka brez staršev z 
letno članarino za knjižnico. Tovrstna darila so odlična rešitev 
za težave, ki se nam porajajo pri kupovanju daril v današnjem 
tempu življenja: izognemo se nakupovalni mrzlici ob večjih 
praznikih, ne obremenjujemo okolja, hkrati pa obdarovanca 
presenetimo na res izviren način. 

Na www.krilca.si je na voljo 42 daril za vse priložnosti – dru-
žinske, prijateljske in poslovne. Darila pokrivajo različna ge-
ografska območja (Slovenijo, države nekdanje Jugoslavije 
in države v razvoju) ter odgovarjajo na različno socialno in 
okoljsko problematiko.

Dne 26. oktobra 2010 je Platforma SLOGA v prostorih 
Moderne galerije v Ljubljani organizirala mednarodno 
okroglo mizo z naslovom „Razvojna vprašanja Afgani-

stana“. Dogodek je bil del projekta „Perspektive Afganistana“, 
ki ga je sofinanciralo Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani. V okvi-
ru projekta je bila organizirana tudi fotografska razstava ter 
predstavitev monografije Mance Juvan z naslovom „Afgani-
stan: (Ne)običajna življenja“.

V Afganistanu na milijone ljudi ostaja brez dostopa do osnov-
nih sredstev za preživetje, kar vodi v nezaupanje, tako do med-
narodne skupnosti, kot do afganistanske vlade. Posledično 
pa to stanje povečuje varnostno negotovost, ki onemogoča 
obnovo in dostop humanitarne pomoči do kritičnih področij. 

Namen okrogle mize je bilo preusmeriti prevladujoče pogo-
vore o vojaških operacijah in varnostno-političnem položaju 
v državi na prepogosto skrito, a še kako pomembno razpravo 
o razvojnih in humanitarnih izzivih Afganistana. Poleg tega 
je bil cilj tudi kritično razmisliti o obstoječih (med)narodnih 
razvojnih strategijah ter iskati možnosti za izboljšavo, ob tem 
pa razpravljati tudi o vlogi Slovenije v tem procesu. 

Na dogodku so sodelovali: Ghulam Rasoul Wahid, predstav-
nik Ministrstva za obnovo podeželja in razvoj Afganistana; 
Karim Merchant, mednarodni svetovalec za razvoj podeže-
lja, oblikovanje strategij, politik in programov v Afganista-
nu; Aleš Verdir, predstavnik MZZ; Darko Šemrov, veterinar 
in predstavnik civilno-vojaške misije v Afganistanu; Manca 
Juvan, fotografinja in novinarka; Iztok Hočevar, predstavnik 
ITF Slovenije ter moderatorka Ksenija Horvat Petrovčič, novi-
narka RTV SLO.

Ghulam Wahid in Karim Merchant sta poudarila, da je Afga-
nistan po padcu talibanskega režima, doživel napredek, a se 
po drugi strani še vedno sooča s številnimi humanitarnimi 
in razvojnimi izzivi. Manca Juvan je opozorila, da se življenja 
„navadnih“ ljudi v Afganistanu, predvsem tistih s podeželja 
še vedno ni veliko spremenilo. Zato je potrebno gledati na 
napredek ter izzive celostno in realno, da se ne bo zgodilo, da 
bo določena skupina ljudi ponovno spregledana.

Govorci so poudarili, da bodo za zagotavljanje učinkovite ra-
zvojne in humanitarne pomoči donatorji in izvajalci projektov 
morali biti osredotočeni predvsem na upošteavnje lokalnih 
potreb in kapacitet, medsebojno sodelovanje in usklajevanje z 
ostalimi akterji na terenu, koordinacijo ter prevzemanje odgo-
vornosti. Poleg tega bo potrebno izboljšati tudi administracijo, 
nasloviti problem korupcije, izoblikovati prioritete ter trdno 
strategijo in transparento razvojno pomoč z dolgoročno vizijo.
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O največjem svetovnem dogodku 
za zbiranje sredstev

Andreas K. Holtberget, Veleposlaništvo Kraljevine Norveške v Sloveniji

Že vrsto let se Norveška uvršča 
med največje svetovne donatori-
ce razvojne pomoči in je ena red-

kih, ki nameni več kot 1 odstotek bruto 
nacionalnega dohodka (BND) za pomoč 
državam v razvoju. Neglede na to, da je 
sama norveška vlada precej aktivna na 
tem področju, so tudi državljani tisti, ki 
prispevajo veliko v namene razvojne 
pomoči. Na Norveškem deluje precej 
velikih nevladnih razvojnih organizacij 
(NVO), pri čemer so slednje izjemno ak-
tivne tudi na področju zbiranja sredstev 
v širši javnosti.

Med najuspešnejše dogodke za zbira-
nje sredstev na Norveškem se zagotovo 
uvršča t.i. „TV-poziv“ (v norveškem jezi-
ku TV-aksjonen), televizijska oddaja, v 
okviru katere se letno zbere kar 25 mi-
lijonov evrov v dobrodelne namene. Po-
tem, ko je bila oddaja na sporedu prvič 
leta 1974, je „TV-poziv“ postal tradicio-
nalen način zbiranja sredstev, ki prite-
gne večino norveške javnosti ter hkrati 
angažira več kot 100.000 prostovoljcev, 
da zbirajo denar s pomočjo donator-
jev. Med slednje se uvrščajo tako nava-
dna gospodinjstva, ki prispevajo nekaj 
evrov, kakor tudi korporacije z več tisoč 
evrov vrednimi donacijami. V povprečju 
je vsak posameznik v letu 2010 v akciji 

namenil 5,25 evra, pri čemer pa obstaja 
tudi občina, ki je dosegla povprečje ne-
verjetnih 70 evrov donacije na občana. 
Na ta način nacionalni volunterski duh 
– podoben slovenkemu v akciji „Očisti-
mo Slovenijo“ – združuje celotno pre-
bivalstvo, od kraljeve družine, politikov 
in lokalnih skupnosti, ter postavlja „TV-
poziv“ na mesto največjega dogodka za 
zbiranje dobrodelnih sredstev na svetu.

V okviru televizijske oddaje zbrana sre-
stva vsako leto prejme druga NVO, pri 
čemer so se med dosedanjimi preje-
mnicami znašle Amnesty Internatio-
nal, Médecins Sans Frontières and SOS 
Children’s Villages. Čeprav je „TV-poziv“ 
že sponzoriral organizacije, ki se ukvar-
jajo z zdravljenjem raka in alkoholizma, 
so med največjimi prejemnicami prav 
NVO, ki delujejo na področju razvojne-
ga sodelovanja in humanitarne pomoči.

Poleg zbranih sredstev, se pomemben 
učinek televizijske oddaje kaže tudi v 
ozaveščanju splošne javnosti o global-
nih temah. Tako posamezne NVO po-
stanejo središče zanimanja za številne 
državljane, saj nacionalna televizija večji 
del programa nameni predstavitvi po-
sameznih organizacij in njihovega delo-
vanja v državah v razvoju, hkrati pa so 

v kampanje zbiranja sredstev vključeni 
tudi nacionalni zvezdniki, kot so igralci, 
športniki, politiki in drugi.

V letu 2010 je „TV-poziv“ potekal v ne-
deljo, 24. oktobra, z namenom zbiranja 
sredstev za norveški Svet za begunce 
(NRC). NRC se uvršča že med veterane 
na tem dogodku, saj je tokrat sodeloval 
že četrtič, prisoten pa je bil tudi na prvi 
oddaji leta 1974.
 
„Prejeta sredstva s strani „TV-poziva“ so 
bila izredno pomembna za NRC v letih 
do sedaj. S sredstvi iz leta 1998 je NRC 
pričel aktivnosti v DR Kongo, sodeloval 
pri vračanju beguncev v državah nek-
danje Jugoslavije ter pomagal razselje-
nim ljudem v Armeniji, Azerbajdžanu, 
Burundiju, Angoli in Ugandi“, je dejala 
Generalna sekretarka NRC, Elisabeth Ra-
smusson.

Zbrana sredstva v letu 2010 (25,5 milijo-
na evrov) bodo s strain NRC namenjena 
pomoči in varovanju beguncev zaradi 
oboroženih spopadov v Afganistanu, 
Pakistanu, DR Kongo, Sudanu, Somaliji, 
Palestini in Kolumbiji ter njihovi oskrbi 
s hrano in pitno vodo, pribežališčem ter 
za zagotavljanje osnovne izobrazbe in 
pravne pomoči.

AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV
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O slovaški razvojni pomoči 
in njeni srednjeročni strategiji 

Marianna Oravcová, Veleposlanica Republike Slovaške v Sloveniji

Nudenje uradne razvojne pomoči 
predstavlja sestavni del slovaške 
zunanje politike. Od leta 2007, 

ko je bila z zakonom začrtana struktura 
razvojne pomoči, je slednja usmerjena 
sistemsko in na različna področja. V letu 
2009 je sledilo oblikovanje Srednjeročne 
strategije za obdobje 2009–2013, oba 
dolumenta pa predstavljata izhodišče za 
nadaljnje delovanje v prihodnjem pet-
letnem obdobju, še posebej pri obliko-
vanju Nacionalnih programov slovaške 
razvojne pomoči, kot tudi pri sklepanju 
bilateralnih sporazumov z državami v 
razvoju in načrtovanju strategij pomoči 
za posamezne prioritetne države. Stra-
tegija poleg omenjenega naslavlja te-
meljna načela slovaške razvojne pomo-
či, vsebinske prioritete (demokratična 
načela in pravna država, socialni razvoj, 
gospodarski razvoj in razvoj infrastruk-
ture), geografska prednostna območja 
(med programskimi državami so uvršče-
ni Afganistan, Kenija in Srbija, med pro-
jektnimi pa Albanija, Belorusija, Bosna in 
Hercegovina, Črna gora, Etiopija, Gruzija, 
Kazahstan, Kirgizistan, Makedonija, Mol-
davija, Mongolija, Sudan, Tadžikistan, 
Ukrajina, Uzbekistan in Vietnam) ter prio-

ritete trilateralne in multilateralne pomo-
či. Razen tega na Slovaškem od januarja 
2007 deluje implementacijska agencija 
– Slovaška agencija za mednarodno ra-
zvojno sodelovanje (SAMRS).

Poleg strategije in zakona, Ministrstvo 
za zunanje zadeve pripravlja vsakoletni 
Nacionalni program uradne razvojne 
pomoči, ki določa vsebinske in geogra-
ske prioritete ter načrtuje proračun za 
uresničevanje zastavljenih ciljev v priho-
dnjih dveh letih. Na nacionalni ravni de-
lujeta tudi projektna skupina, ekspertni 
in svetovalni organ, z namenom vredno-
tenja razvojnih projektov, in Koordinacij-
ski odbor, ki si prizadeva za krepitev so-
delovanja med vsemi razvojnimi akterji. 
Za prihodnje kratkoročno obdobje, sta v 
pripravi tudi Strategija slovaške razvojne 
pomoči v Afganistanu, ki bi naj bila spre-
jeta do konca leta 2010, in Strategija za 
Srbijo, ki se bo osredotočala na vzposta-
vitev partnerstva z namenom krepitve 
meddržavnih odnosov. 

Na področju izvajanja razvojne pomoči, 
je Ministrstvo za zunanje zadeve v prete-
klih letih pričelo z dodeljevanjem donacij 

manjše vrednosti, ki predstavlja pomem-
ben dosežek, tako za ciljno skupino v dr-
žavi prejemnici, kakor tudi za promocijo 
slovaške razvojne pomoči. Dodeljevanje 
donacij manjših vrednosti se razlikuje 
glede na prioritete, posredujejo pa jih 
različna veleposlaništva za ciljna geo-
grafska področja (v Beogradu, Prištini, 
Skopju, Sarajevu, Tirani, Podgorici, Nairo-
biju, Minsku, Kijevu za matične države in 
v Bukarešti za Moldavijo).

Sodelovanje vladnega in nevladnega 
sektorja je že tradicionalno zelo dobro, 
tudi na področju mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja. Med slovaškim zuna-
njim ministrstvom in Platformo nevla-
dnih razvojnih organizacij je bil podpisan 
Memorandum o razumevanju, ki določa 
splošni okvir sodelovanja med obema pri 
izvajanju mednarodne razvojne in huma-
nitarne pomoči . Namen memoranduma 
je okrepiti dialog in sodelovanje med ak-
terji na področju razvojne in humanitarne 
pomoči, s ciljem uresničevanja mednaro-
dno sprejetih načel – skladnosti politik 
za razvoj, koordinacije, transparentnosti, 
medsebojnega dopolnjevanja ter pove-
čanja učinkovitosti razvojne pomoči. 
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Vsebine in cilji dimenzij globalnega 
izobraževanja v učnem načrtu predmeta 
državljanska in domovinska vzgoja ter etika

mag. Pavla Karba, Zavod RS za šolstvo

Od leta 2006 na Zavodu RS za 
šolstvo poteka posodabljanje 
učnih načrtov za osnovnošol-

sko, srednješolsko in tudi gimnazijsko 
izobraževanje. Pomembni razlog za 
posodabljanje učnih načrtov je tudi 
v potrebi, da vanje vidneje vključimo 
dimenzije globalnega izobraževanja. 
Rezultat procesa posodabljanja za po-
dročje osnovne šole so bili učni načrti 
za večino obveznih predmetov, ki jih je 
sprejel Strokovni svet RS za splošno izo-
braževanje na 114. seji, dne 12. 6. 2008. 
V letu 2010 je potekala redakcija le teh, 
ki se nadaljuje v letu 2011. 

Med sprejetimi učnimi načrti na Stro-
kovnem svetu 2008, je bil tudi učni načrt 
za predmet Državljanska in domovinska 
vzgoja ter etika (DDE). Predmet drža-
vljanska in domovinska vzgoja ter etika 
se po predmetniku za osnovne šole iz-
vaja v 7. in 8. razredu, kot obvezen pred-
met, po 35 ur v vsakem razredu.

Naša izhodišča posodabljanja učnega 
načrta predmeta, v skladu z dimenzija-
mi globalnega izobraževanja, se nana-
šajo na sledeče dokumente in gradiva: 
Maastrichta izjava, Državljanska vzgoja 
v Evropi, Education for Global Citizen-
ship A Guide for Schools, Izobraževa-
nje za demokratično državljanstvo in 
človekove pravice program 2006–2009, 
Smernice strategije in izobraževanja za 
trajnostni razvoj UNECE, Evropska listi-
na o izobraževanju za demokratično 
državljanstvo in človekove pravice in 
številne druge.

Primerjava vsebin učnega načrta za DDE 
z vsebinami osmih dimenzij globalne-
ga izobraževanja kaže na podobnost v 
izboru in razumevanju vsebin, ki bi naj 

mladim zagotavljale znanje in razume-
vanje tistih velikih idej, ki oblikujejo in 
bodo oblikovale naš svet. Zaključimo 
lahko, da učni načrt za DDE vključuje 
vsebine osmih dimenzij globalnega ku-
rikuluma. Vendar je to šele pomemben 
prvi korak na poti do realizacije. Menim, 
da je potrebno krepiti ozaveščanje, tako 
med snovalci raznovrstnih strokovnih 
dokumentov, kot med izobraževalci in 
učenci/dijaki, da se v vsebinah osmih 
dimenzij globalnega izobraževanja pre-
pletajo zakonitosti in značilnosti narave, 
družbe, tehnologije, umetnosti, filozofije 
in drugih področij. Te vsebine povezuje-
jo predmetna področja (kot so naravo-
slovje in tehnologija, družboslovje in hu-
manistika, umetnost, …) v celovit sistem 
znanja. Ravno zaradi tega je potrebno 
poudariti njihovo medpredmetno/inter-
disciplinarno razsežnost in zasnovo. 
 
Prav tako nas primerjava učnih tem, ki 
imajo značaj dimenzij globalnega izo-
braževanja v učnem načrtu za DDE z gra-
divom Izobraževanje za demokratično 
državljanstvo in človekove pravice (EDC/
HRE) v okviru Sveta Evrope prepriča, da 
je izbor ožjih tem v dokumentih močno 
podoben. Ugotovitev tako podkrepi do-
jemanje snovalcev dokumentov o tem, 
katere so temeljne vsebine – ožje teme 
izobraževalnih sistemov 21. stoletja. 

Potrebno je načrtno krepiti zavedanje, 
da učenec tem ne zmore globinsko 
osvojiti/ponotranjiti v nekaj šolskih urah 
le pri posameznem predmetu brez po-
vezav z drugimi predmeti. Toliko o vse-
binah, kaj pa primerjava področja ključ-
nih vzgojno-izobraževalnih ciljev?

Tako učni načrt za DDE kot Educati-
on for Global Citizenship: A Guide for 

Schools izpostavljata tri področja vzgoj-
no-izobraževalnih ciljev, in sicer: podro-
čje znanja in razumevanja (poudarek 
na: socialni pravičnosti in enakosti, raz-
ličnostih, globalizaciji in neodvisnosti, 
trajnostnem razvoju in miru ter reše-
vanju konfliktov); področje razvoja ve-
ščin/spretnosti (poudarek na: kritičnem 
mišljenju, učinkoviti argumentiranju, 
odpravljanju neenakosti in nepravično-
sti in sodelovanju) in področje vrednot/
stališč/odnosov (poudarek na: občutku 
za identiteto in samospoštovanje, vži-
vljanju v druge/drugačne, zavezanosti 
trajnostnemu razvoju). 

Predstavljena področja vzgojno-izo-
braževalnih ciljev za razvoj globalnega 
odgovornega državljanstva pri mladih, 
po mojem mnenju, ne morejo biti do-
mena enega predmeta, ampak morajo 
biti sistematično vključena v celoten 
kurikulum formalnega in neformalnega 
izobraževanja. Področja ključnih vzgoj-
no-izobraževalnih ciljev imajo namreč 
značaj kompetenc za vseživljenjsko uče-
nje v 21. stoletju.

Na področju vključevanja dimenzij glo-
balnega izobraževanja v naš osnovnošol-
ski vzgojno-izobraževalni sistem, v pro-
cesu posodabljanja učnih načrtov šolskih 
predmetov, premišljeno napredujemo. 
Da bodo predmetni učni načrti razumlje-
ni in učinkovito zaživeli v praksi, je, med 
drugim, potreben temeljit premislek o 
krovnem nacionalnem osnovnošolskem 
kurikularnem dokumentu. Potreben je 
razmislek o konceptu na nacionalni rav-
ni, ki bo učiteljem skozi prakso omogočil 
sistematično zasnovo, načrtovanje in iz-
vedbo interdisciplinarne obravnave šir-
ših in ožjih učnih tem in ciljev, ki imajo 
dimenzije globalnega izobraževanja.
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mag. Urška Zrinski

Pomembnost vključevanja „novih“ 
evropskih donatoric v razpravo 
o proračunski podpori Evropske unije

STROKOVNI ČLANEK

Države članice Evropske unije, ki 
so se v povezavo vključile po 
letu 2004, med njimi tudi Slo-

venija, z letom 2011 prvič prispevajo v 
Evropski razvojni sklad (ang. European 
Development Fund – EDF). Slednji pred-
stavlja vodilni mehanizem EU za zago-
tavljanje razvojne pomoči afriškim, ka-
ribskim in pacifiškim državam (AKP) ter 
čezmorskim državam in ozemljem. Eden 
izmed ciljev Komisije je, da bo približno 
polovica sredstev omenjenim državam 
iz desete polnitve EDF zagotovljena v 
obliki proračunske podpore. Nove do-
natorice se po pravilu ne poslužujejo te 
– programske – oblike uradne razvojne 
pomoči, temveč, tudi zaradi manjšega 
obsega finančnih sredstev, večinoma 
uporabljajo projektne oblike sodelo-
vanja. Ker pa bo v okviru Evropskega 
razvojnega sklada njihov denar v veliki 
meri uporabljen prav v obliki proračun-
ske podpore, je smiselno, da bi se tesne-
je vključile v razprave o tem, kako nare-
diti to obliko pomoči bolj učinkovito.

Evropska komisija je oktobra 2010 ob-
javila zeleno knjigo o Prihodnosti pro-
računske podpore EU za tretje države 
ter do konca preteklega leta vodila jav-
no razpravo o dosedanjih izkušnjah in 
izzivih uporabe te oblike razvojne po-
moči. Izvleček posvetovanj bo EK služil 
pri pripravi smernic za bolj učinkovito 
uporabo te oblike pomoči v prihodnje. 
Evropski razvojni sklad, kamor odslej 
prispeva tudi Slovenija, se financira iz 
neposrednih prispevkov držav članic 
EU in ni del proračuna unije. Sloveni-
ja prispeva v tako imenovano deseto 
polnitev sklada, ki velja za obdobje od 

2008 do 2013 in skupaj znaša 22.682 
milijonov evrov; od tega gre večina 
sredstev (97 odstotkov) državam AKP. 
Kot ugotavlja zelena knjiga, bo iz de-
sete polnitve finančna sredstva v obliki 
proračunske podpore prejelo kar 44 od 
79 držav AKP, v primerjavi s 25 v deveti 
polnitvi sklada. V letu 2011 bo Sloveni-
ja, po podatkih Ministrstva za finance 
Republike Slovenije, v sklad prispevala 
5,45 milijona evrov; znesek bo nakazan 
v treh obrokih. V naslednjih šestih letih 
bo Slovenija skupno v sklad prispevala 
skoraj 41 milijonov evrov.

Kaj je proračunska podpora?
Evropska komisija je eden glavnih za-
govornikov proračunske podpore, kot 
oblike uradne razvojne pomoči. Komi-
sija v zeleni knjigi proračunsko podpo-
ro razume kot „način izvajanja razvojne 
pomoči, v skladu s katerim se finančna 
pomoč dodeljuje zakladnicam držav 

prejemnic.“ Povedano enostavno, gre 
za prenos finančnih sredstev od dona-
torice neposredno v zakladnico države 
prejemnice, da se ublaži nezadostnost 
domačih virov. Prejemnica s tem de-
narjem upravlja v skladu z lastnimi jav-
nofinančnimi postopki. To je v skladu 
z mednarodnimi napori za povečanje 
učinkovitosti razvojnega sodelovanja, 
kjer je odgovornost za razvoj na strani 
prejemnic, ki morajo dokazati lastništvo 
(ang. ownership) nad lastnimi razvojni-
mi strategijami. Značilnost Komisijinega 
razumevanja proračunske podpore je, 
da je nekoliko širše od drugih donator-
jev ter predstavlja del celotnega paketa 
sodelovanja, ki vključuje, tako politični 
dialog, kot politike pogojevanja, oceno 
sistema upravljanja javnih financ ter 
kredibilnost prejemnice (vključno s pro-
tikorupcijskimi ukrepi). Hkrati Komisija z 
zeleno knjigo jasno opozarja na številne 
izzive te oblike sodelovanja.

Slika 1: Vloga proračunske podpore v proračunu države prejemnice
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Splošna in sektorska 
proračunska podpora
Obstajata dve obliki proračunske pod-
pore: splošna in sektorska. Pri splošni 
proračunski podpori gre za podporo 
nacionalni strategiji razvoja in z njo po-
vezanimi reformami. Sektorska podpora 
zajema posamezne sektorje (na primer 
reforme šolstva ali zdravstva). V obeh 
primerih donatorice finančnih sred-
stev ne smejo označevati za določene 
politike, ampak so te politike predmet 
političnega dialoga, preden se donato-
rica odloči za prenos finančnih sredstev. 
Vendar tu obstajajo razlike med dona-
toricami v praksi in nekatere finančna 
sredstva vendarle posebej označijo za 
določene reforme. Izziv te oblike po-
moči je ravno v tem: ko donatorice ne 
označijo denarja za posebne namene, 
tudi težko dokazujejo smotrnost po-
rabe sredstev in njihovih učinkov pred 
svojimi davkoplačevalci (kot je to, na 
primer, mogoče pri projektu gradnje 
cest v državi v razvoju). Evropska komi-
sija načeloma upošteva to pomembno 
razliko med obema oblikama proračun-
ske podpore ter jih v državah prejemni-
cah pogosto kombinira, tudi v sodelo-
vanju z drugimi programskimi oblikami 
pomoči („sector wide approach“).

Proračunska podpora ni nedavna inova-
cija (obe brettonwoodski instituciji sta 
več desetletij nudili programske obli-
ke pomoči: Mednarodni denarni sklad 
podporo plačilni bilanci in Svetovna 
banka programe posojil strukturnega 
prilagajanja); razvila se je v kontekstu 
mednarodnih razprav za povečanje 
učinkovitosti razvojnega sodelovanja. 
Temelji na premisleku o (ne)učinkovi-
tosti projektnega načina sodelovanja, 
lastništvu prejemnic in prepoznanju 
škodljive vloge razpršene in nepredvi-
dljive pomoči. Zagovoniki proračunske 
podpore poudarjajo, da naj bi ta oblika 
v sebi nosila načela Pariške deklaracije 
o učinkovitosti razvojne pomoči: lastni-
štvo, navezanost, usklajenost, upravlja-
nje za rezultate in skupna odgovornost. 
Ena izmed kritik proračunske podpore 
je, da spodbuja selektivnost donatorjev 
v korist držav z dobrimi rezultati; kar pa 
ni v skladu z osnovnimi principi razvoj-
nega sodelovanja, ki strmi k odpravi re-

vščine (predvsem na najbolj prizadetih 
področjih). Država prejemnica mora na-
mreč dokazati, da bo finančna sredstva 
pravilno usmerjala v ukrepe za zmanj-
šanje revščine.

Učinki proračunske podpore
Pričakovanja o rezultatih in učinkih 
splošne proračunske podpore so viso-
ka. Med drugim naj bi ta oblika razvojne 
pomoči okrepila lastništvo držav preje-
mnic (v skladu z duhom pariške dekla-
racije) ter zagotavljala trajnost reform, 
zmanjšala transakcijske stroške z izogi-
banjem vzporednim projektnim eno-
tam, povečala napovedljivost pomoči, 
spodbujala povečanje odgovornosti 
vlad prejemnic, povečala smotrnost in 
transparentnost proračunskih izdatkov, 
krepila sistem upravljanja javnih financ 
prejemnic in spodbujala srednjeročno 
usmerjenost k rezultatom. 

Dosedanje raziskave, čeprav malošte-
vilne, niso v celoti potrdile pričakovanj 
zagovornikov proračunske podpore. 
Doslej najobsežnejša analiza učinkov 
proračunske podpore Oddelka za med-
narodni razvoj univerze Birmingham 
(študija je preučevala učinke proračun-
ske podpore na zmanjšanje revščine v 
Burkini Faso, Malaviju, Mozambiku, Ni-
karagvi, Ruandi, Ugandi in Vietnamu v 
obdobju od 1994 do 2004) ni pokazala 
jasne povezave med proračunsko pod-
poro in zmanjšanjem revščine. Študija 
ni našla dokazov o zmanjšanju transak-
cijskih stroškov, je pa opozorila na ne-
stanovitnost tokov pomoči v države s 
slabšim upravljanjem (ker ne zadostijo 
pogojem, ne prejmejo pomoči). To pa 
je v neskladju z zavezami za zmanjša-
nje revščine v najbolj obubožanih drža-
vah sveta.

Poročilo Evropskega računskega sodi-
šča iz leta 2005, na drugi strani, izposta-
vlja ambicioznost te oblike pomoči, kot 
enega izmed glavnih izzivov, saj da so 
finančna sredstva prepogosto nakaza-
na v države s slabimi sistemi upravljanja 
javnih financ in visoke stopnje korupci-
je; kar pomeni, da so sredstva nesmo-
trno porabljena in niso usmerjena v 
ukrepe za zmanjšanje revščine. Račun-
sko sodišče je opozorilo na potrebo po 

vzpostavitvi jasno določenih pogojev, 
ki jih morajo države prejemnice izpol-
niti, da lahko prejmejo evropski denar. 
Ti pogoji so s strani Komisije sicer dolo-
čeni, vendar so po mnenju sodišča vse 
prevečkrat nejasno definirani oziroma 
izmuzljivi. Med drugim, mora prejemni-
ca dokazati, da spoštuje človekove pra-
vice, demokratična načela in vladavino 
prava. Prav tako mora demonstrirati de-
lovanje številnih institucij (parlamenta, 
računskega sodišča, privatnega sektor-
ja, civilne družbe), ki so sposobne sode-
lovati v procesu spremljanja smotrnosti 
porabe sredstev v obliki proračunske 
podpore. 

Zaključek
Komisija je v zeleni knjigi jasno zapi-
sala, da vidi proračunsko podporo, kot 
ključno obliko pomoči, ki bo pomemb-
no prispevala k zmanjšanju revščine ter 
krepitvi učinkovitosti mednarodnega 
razvojnega sodelovanja. Kot pa je raz-
vidno iz tega dokumenta, je izzivov, 
povezanih s to obliko pomoči, nemalo. 
Eden izmed glavnih je zagotovo ta, da 
je finančnim sredstvom, ki gredo ne-
posredno v zakladnico druge države in 
so porabljena v skladu z nacionalnimi 
sistemi upravljanja javnih financ držav 
prejemnic, skoraj nemogoče slediti. To 
predstavlja izziv merjenju učinka te obli-
ke pomoči in prispevka k zmanjšanju 
revščine. Prejemnice morajo zadostiti 
številnim pogojem, preden prejmejo 
finančno nakazilo, vendar, kot opozarja 
računsko sodišče, ti niso vedno enaki, 
zato mora Komisija postaviti jasnejša 
pravila. Ravno zato bo tudi za nove do-
natorice, kot je Slovenija, pomembno 
spremljati izsledke javne razprave na to 
temo in preučiti prikazane ugotovitve, 
kako narediti proračunsko podporo čim 
bolj učinkovito. Glede na to, da bo polo-
vica finančnih sredstev v okviru desete 
polnitve EDF, kamor prispeva Slovenija, 
namenjena ravno v tej obliki, je to še 
toliko bolj pomembno. Slovenski, kot 
preostali evropski davkoplačevalci, bo-
do želeli vedeti, ali je bil denar smotrno 
porabljen v namene zmanjšanja revšči-
ne tretjih držav.
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kDaj? kje? kaj?
27. januar 
2011

Ljubljana 
(prostori CNVOS-a)

cnvoS DelavnIca za preDStavnIke nvo 
CNVOS vabi na delavnico, na katerih boste lahko s pomočjo strokovnjakov pridobivali znanje s področja 
projektnega menedžmenta. Podrobnosti o posamezni delavnici najdete na spletni strani CNVOS-a.

začetek marca 
(točen datum na 
Slogini spletni 
strani)

Ljubljana 
(prostori Sloge)

ponovoletno Srečanje In praznovanje 5. obletnIce Delovanja Sloge 
Začetek marca 2011 bo SLOGA praznovala 5. obletnico ustanovitve. V tem okviru bomo na Slogi orga-
nizirali srečanje vseh njenih članov, podpornikov in drugih sodelavcev. Ponovoletno srečanje bo zaradi 
slednjega združeno z najavljenim dogodkom.

10. marec 
2011

Ljubljana meDnaroDna okrogla mIza „Skupaj Do trajnoStnIh Sprememb“
Okrogla miza je del projekta, ki ga izvaja SLOGA, in nosi naslov „Razvojna vprašanja in kako naprej?“. Pro-
jekt gradi na zaključenem projektu „Perspektive Afganistana“ ter vsebinsko vključuje tudi Kosovo. Namen 
dogodka bo osveščati, spodbujati in nadaljevati lokalno razpravo o razvojnih in humanitarnih izzivih na 
Kosovu ter v Afganistanu.

30. marec 
2011

Maribor 
(fotogalerija Stolp)

otvorItev razStave fotografIj „afganIStan: (ne)obIčajna žIvljenja“
Razstava je del projekta „Perspektive Afganistana“, ki ga financira Ameriška ambasada, izvaja pa SLOGA v 
sodelovanju s fotografinjo Manco Juvan, odprta pa bo vse do 30. aprila.

1. april 2011 Ljubljana meDnaroDna konferenca o vzpoStavItvI globalnega proStovoljStva
Zavod Voluntariat načrtuje organizirati mednarodno konferenco na temo vzpostavitve modela globalne-
ga prostovoljstva v Sloveniji. Vse informacije o dogodku bodo objavljene na spletni strani Voluntariat-a.

17.–21. januar 
2011

Strasbourg, 
Francija

plenarno zaSeDanje evropSkega parlamenta
Evropski poslanci bodo, med drugim, pregledali poročilo o izvajanju Evropskega soglasja o humanitarni 
pomoči in razpravljali o dosežkih belgijskega predsedovanja, o obnovi Haitija leto dni po potresu ter o 
referendumu o prihodnjem statusu Južnega Sudana.

20. januar 
2011

Budimpešta, 
Madžarska

Srečanje Strokovnjakov eu na poDročju poDnebnIh Sprememb
V okviru madžarskega predsedovanja Svetu EU se bo odvil sestanek strokovnjakov EU na področju pod-
nebnih sprememb.

24. januar 
2011

Pariz, 
Francija

goSpoDarSkI forum o latInSkI amerIkI In karIbIh
Dogodek organizirajo Razvojni center OECD-ja, Medameriška razvojna banka in francosko ministrstvo za 
gospodarstvo, udeležile pa se ga bodo vodilne osebe iz zasebnega in javnega sektorja ter razpravljale o 
gospodarskih dejavnosti regije in razvojnih izzivih za prihodnost.

25.–28. 
januar 2011

London, 
Velika 
Britanija

konferenca o vplIvu Svetovne fInančne In goSpoDarSke krIze na razvoj
Gre za vrhunsko globalno konferenco ZN, na kateri bodo razpravljali o svetovni finančni in gospodarski 
krizi ter o njunem vplivu na razvoj. 

26.–30. 
januar 2011

Davos, 
Švica

SvetovnI goSpoDarSkI forum
Ključna tema letošnjega foruma bo nosila naslov „Skupne norme za novo realnost“ in odraža zaskrbljenost 
številnih voditeljev nad erozijo skupnih vrednot in načel v vedno bolj kompleksnem in povezanem svetu.

27. januar 
2011

po svetu meDnaroDnI Dan SpomIna na žrtve holokavSta
Generalna skupščina ZN je 1. novembra 2005 razglasila 27. januar kot Mednarodni dan spomina na žrtve 
holokavsta, ki predstavlja priložnost za izraz spoštovanja žrtvam in okrepitev kampanje proti rasnemu so-
vraštvu, ki je spodbudilo holokavst.

2.–4. februar 
2011

Bratislava, 
Slovaška

vzpoStavljanje partnerStva meD humanItarnImI nvo Iz SreDnje evrope
Na dogodku v okviru DG ECHO partnerskega projekta bodo potekali pogovori o možnostih krepitve 
partnerstev in oblikovanja konzorcija humanitarnih organizacij, s katerimi se bodo okrepile kapacitete 
NVO iz omenjene regije. Med drugim se bo v okviru tridnevnega dogodka odvila tudi okrogla miza na 
temo mreženja NVO in posvet s slovaškim ministrstvom za zunanje zadeve. Iz Slovenije se bosta dogod-
ka udeležili partnerki v DG ECHO projektu Ustanova „SKUPAJ“ in Platforma SLOGA.

3.–5. 
februar 2011

Dakar, 
Senegal

generalna SkupščIna meDnaroDnega foruma nvo platform 
Na dogodku se bo predstavilo 60 nacionalnih platform, kjer bodo pregledali stanje Foruma v obdobju 
2009–2010 in razpravljali o njegovi prihodnosti. 

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV


