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Vse avtorske pravice pridržane. 
Izdano julija 2011.

Pripravo časopisa delno financira Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna 
in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve 
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in 
socialnega dialoga.

Spoštovane bralke in spoštovani bralci, 

pred vami je peta številka Slogopisa, številka, v kateri obravnavamo nekatere aktual-
ne teme, ki pa bodo za prihodnost mednarodnega razvojnega sodelovanja ključnega 
pomena: večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, priprave na bližajočo se kon-
ferenco o učinkovitosti razvojne pomoči, ki bo potekala v Busanu (Južna Koreja), in 
konferenca Združenih narodov Rio+20.

Evropska komisija je letos v začetku julija javno predstavila osnutek finančnega 
okvirja za obdobje 2014–2020, v katerem načrtuje, da bo v naslednjem sedemletnem 
obdobju povečala sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje oz. izvajanje zuna-
nje politike EU z dosedanjih 56 milijard evrov na 70 milijard evrov. To je zelo spodbu-
dna novica, vendar ob podrobnejšem pregledu povečanja dobimo občutek, da gre 
pri tem v veliki meri za intervencije EU na kriznih žariščih, za skupno zunanjo in var-
nostno politiko, sosedsko politiko (do držav v soseščini EU, za katere ni predvidena 
pridružitev v doglednem času), dostop do naravnih virov in spodbujanje gospodar-
skega sodelovanja (oz. vsiljevanje trgovinskih sporazumov najrevnejšim državam za 
lažje prodiranje na njihove trge). Povečala naj bi se vloga Evropske investicijske ban-
ke pri podpori investicijam v državah v razvoju. Po drugi strani naj bi se zmanjševala 
finančna pomoč državam s srednjimi dohodki (t. i. middle income countries), razvojna 
pomoč novo vzhajajočim gospodarskim tigrom, to je Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski, 
pa naj bi se ustavila. 

Gre za krepitev čim bolj enotne podobe EU v svetu, pri čemer naj bi bili politika med-
narodnega razvojnega sodelovanja in politika EU do sosedskih držav podrejeni go-
spodarskim in varnostnim interesom EU. Kaj pa izpolnitev zavez glede Razvojnih 
ciljev tisočletja (MDGs), ki so jih gospodarsko najrazvitejše države dale državam v 
razvoju? Ali dane zaveze ne obvezujejo? Izkoreninjenje revščine in lakote – zaveza, ki 
je zapisana tudi v Lizbonski pogodbi. Ali res lahko pristanemo na odločitve nekate-
rih razvitih držav, da lahko zaradi spremenjenih okoliščin odstopajo od mednarodno 
danih zavez? 

V Sloveniji nevladne organizacije izvajajo človekoljubne projekte v najbolj pomoči po-
trebnih državah. Med drugim je bila junija letos postavljena prva »slovenska« šola na 
Haitiju za približno 300 tamkajšnjih otroških sirot. Tovrstni primeri kažejo, da je mogo-
če s skupnimi močmi pomagati tudi v časih nižje gospodarske rasti. Nevladne organi-
zacije zato računamo na pripravljenost slovenske vlade, da podpre podobne projekte 
tudi v prihodnje in na ta način pokaže, da se zaveda, da dana zaveza obvezuje.

Marjan Huč,
koordinator platforme SLOGA
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

KOnferencA LiberijsKe diAspOre v MAribOru
Društvo za spodbujanje globalnega učenja ANANSE iz Lenarta je med 22. in 25. ju-
lijem v Mariboru organiziralo 4-dnevno konferenco Evropske federacije liberijskih 
organizacij, katere član je tudi društvo ANANSE, saj soustanovitelj društva prihaja 
prav iz Liberije. Konference se je udeležilo 25 predstavnikov vodstva same federaci-
je ter organizacij članic iz Norveške, Švedske, Velike Britanije, Irske, Nemčije, Belgi-
je, Švice, Francije in Slovenije. S svojo prisotnostjo je udeležence počastil tudi bivši 
podpredsednik Liberije in trenutni liberijski ambasador v VB g. Wesley M. Johnson. V 
okviru konference so proslavili tudi 164. obletnico dneva neodvisnosti Liberije, ki ta-
ko predstavlja najstarejšo afriško državo. V nedeljo se je dogajanje preselilo v Lenart, 
na piknik »Tudi to je Liberija«, kjer so obiskovalci preko glasbe, stojnic in kulinarike 
spoznavali liberijsko kulturo. Srečanje pa se je zaključilo z delovnim sestankom z Me-
stno občino Maribor, na katerem so bile podrobneje razdelane možnosti sodelovanja 
v okviru Evropske prestolnice kulture 2012.

»SLOveNIjA zA OTrOke HAITIjA« 
Prebivalstvo karibske države Haiti se še vedno sooča s posledicami katastrofalnega 
potresa, ki se je zgodil 12. januarja 2010. Toda humanitarna kriza se nadaljuje, pogla-
bljajo pa jo še huda revščina, slabe politične razmere in naravne katastrofe kot so or-
kani in poplave. Konzorcij nevladnih organizacij (NVO) v okviru Sloge je zato na Haitiju 
pričel z izvajanjem projekta »Slovenija za otroke Haitija«, ki ga financira Ministrstvo 
za zunanje zadeve RS (MZZ). Projekt vodi platforma Sloga, skupaj z IRD Slovenijo, 
humanitarnim društvom Hrana za življenje (Food for Life Slovenia) in drugimi partnerji. 
V okviru projekta bo na obrobju prestolnice Haitija Port au Prince zgrajen šolski kom-
pleks, ki bo tamkajšnjim otrokom ponudil tako prostor za osnovnošolsko izobraže-
vanje kot tudi za najrazličnejše zunajšolske interesne dejavnosti (ples, športne igre, 
umetniške delavnice idr.), predvsem pa varno zavetišče za njihov nemoten razvoj. Iz-
vajanje projekta zaradi zavzetosti vseh sodelujočih poteka zelo uspešno, tako da bo 
šolski kompleks svoja vrata za približno 300 otrok odprl že v septembru 2011.«

PrOTI LAkOTI. zA žIvLjeNje SOMALIjSkIH OTrOk!
Ob humanitarni katastrofi v Vzhodni Afriki so zainteresirane slovenske nevladne orga-
nizacije sprejele odločitev, da v okviru Platforme SLOGA/Humanitarnega odzivnega 
centra izvedejo akcijo »Proti lakoti. za življenje somalijskih otrok!«. V okviru akcije 
je odprt transakcijski račun, na katerem se zbira denar za humanitarno pomoč Somali-
ji, ki je ena izmed najbolj prizadetih držav v regiji. Denar bo namenjen nakupu in distri-
buciji mleka v prahu v vrednosti 30.000 ameriških dolarjev, dodatnih 4.000 ameriških 
dolarjev pa bo namenjenih za prevoz mleka v prahu v izbrana mesta. V roku enega 
meseca bo pomoči deležnih 1500 gospodinjstev oziroma najmanj 9000 prejemnikov. 
5 % zbranih sredstev bo namenjenih krepitvi kapacitet za prihodnje odzive na tovr-
stne humanitarne krize.Denar lahko nakažete na naslednji transakcijski račun: ibAn: 
si56031611000003867; namen: POMOČ SOMALIjI. Več informacij o akciji je dosto-
pnih na spletni strani Humanitarnega odzivnega centra – HOC.

USPOSABLjANje PredSTAvNIkOv SLOveNSkIH NevLAdNIH OrgANI-
zAcIj O MerILIH kAkOvOSTI v rAzvOjNeM SOdeLOvANjU
Konec junija je v prostorih in v organizaciji Sloge (v sodelovanju s Trialog-om) potekalo 
2-dnevno usposabljanje za nevladne organizacije (NVO) z naslovom Merila kakovosti 
v razvojnem sodelovanju (Quality Criteria for Development Cooperation). Udeleženci 
usposabljanja so s pomočjo interaktivnih delavnic in konkretnih primerov spoznavali 
merila kakovosti pri načrtovanju, pisanju, implementaciji ter evalvaciji in spremljanju 
(monitoring) razvojnih projektov. Seznanili so se z uporabno vrednostjo vseh orodij, ki 
nam pomagajo pri razvoju uspešnih projektov na področju razvojnega sodelovanja in 
globalnega učenja. Tako udeleženci kot trenerka Andra Tanase (Trialog) so bili zado-
voljni z rezultati usposabljanja in se veselijo implementacije pridobljenih znanj.

humanitarni odzivni center
HOC
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ŠTUdIjSkI OBISk PredSTAvNIkOv SLOveNSkIH NvO v BrUSLjU 
V začetku junija je v Bruslju v organizaciji Trialog-a potekal 5-dnevni študijski obisk 
za predstavnike slovenske, ciprske in malteške platforme, ki se ga je v sodelovanju s 
Slogo udeležilo tudi 7 predstavnikov slovenskih NVO. Študijski obisk je bil vsebinsko 
osredotočen na politike in zagovorništvo na področju mednarodnega razvojnega so-
delovanja EU, cilj pa je bil spodbuditi udeležence k vzpostavitvi stikov z odločevalci 
na različnih ravneh. Predstavniki NVO so se tako srečali tudi s člani Odbora Evropske-
ga parlamenta (EP) za ekonomske in socialne zadeve, Odbora EP za razvoj, Evropske 
komisije (EK), Generalnih direktoratov EK za humanitarno pomoč in civilno zaščito 
(DG ECHO), za razvoj in sodelovanje (DG DEVCO) in za širitev (DG ENLARG), sezna-
nili pa so se tudi z delom Evropske konfederacije nevladnih organizacij za razvoj in 
pomoč – CONCORD in Evropske mreže EUROSTEP, katerih članica je tudi SLOGA.

IzOBrAževALNI kvIzI IN IgrA »SPOMIN« – O NASILjU NAd žeNSkAMI 
Društvo SOS telefon vas vabi, da preverite in nadgradite svoje znanje o nasilju nad 
ženskami, enakosti med spoloma in diskriminaciji, in sicer skozi igranje izobraževalnih 
kvizov in igre »spomin«, ki jih najdete na njihovi spletni strani. Kvizi in igra so del pro-
jekta »S svetovnim spletom do ozaveščenosti o nasilju nad ženskami«, ki ga sofinanci-
ra Urad Vlade RS za enake možnosti. Cilj je namreč na sodoben način posredovati vse-
bine o nasilju nad ženskami in enakosti med spoloma mladostnikom ter drugi javnosti. 
Prispevati želijo k večji ozaveščenosti ter dvigu nivoja znanja, potrebnega za razume-
vanje problematike in dejstva, da nasilje nad ženskami povzroča, ohranja in poglablja 
neenakost med spoloma v naši družbi, diskriminacijo in kršenje človekovih pravic.

MedNArOdNA kONFereNcA O NAdgrAdNjI HUMANITArNegA deLA 
V organizaciji Ustanove SKUPAJ, Sloge ter združenja People in Peril (Slovaška) je 
30. in 31. maja v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom Krepitev 
humanitarnega dela NVO iz osrednje Evrope: Od omejitev do priložnosti. Prvi dan 
so se odvile 3 okrogle mize, na katerih so govorci spregovorili o izzivih NVO iz osre-
dnje Evrope, o standardih za učinkovito zagotavljanje humanitarne pomoči s strani 
organizacij iz omenjene regije ter o vzpostavljenih minimalnih standardih pri huma-
nitarnem odzivu. Drugi dan pa so predstavniki slovenskih in tujih NVO na delavnici 
razpravljali o najboljših načinih za vzpostavitev in delovanje regionalne mreže hu-
manitarnih NVO iz osrednje Evrope.

PredSTAvNIcI SLOveNSkIH NvO NA POLeTNI ŠOLI NA FINSkeM
Med 12. in 18. junijem sta se dve predstavnici slovenskih NVO udeležili Poletne šole 
DESS 2011 (Development Education Summer School) na temo kakovosti in vpliva glo-
balnega učenja, ki je potekala v okviru programa DEEEP (Development Awareness Ra-
ising and Education Forum) na Finskem. Usposabljanje se je odvijalo v štirih različnih 
delovnih skupinah (zagovorništvo in kampanje, izobraževanje odraslih, viri ter nefor-
malno izobraževanje in mladi), vključevalo pa je tudi udeležbo na konferenci v Helsin-
kih, in sicer o učinkih in evalvaciji globalnega učenja ter spodbujanja ozaveščenosti.

POSveT gLede OBLIkOvANjA Mreže zA gLOBALNO UČeNje (gU) 
28. junija je na gradu Jable v organizaciji Slogine delovne skupine za GU, Zavoda RS 
za šolstvo in Ministrstva za zunanje zadeve potekal posvet z NVO, političnimi odlo-
čevalci in učitelji, namenjen predstavitvi pomena vključevanja razvojnih tem v učne 
načrte in v skupne določitve strategije preko inovacijskih projektov. Cilj srečanja je bil 
oblikovanje mreže učiteljev in šol, ki bi v naslednjem šolskem letu izvajali inovacijske 
projekte s pomočjo vsebin GU. Učitelji so se lahko seznanili s področji GU, s katerimi 
se ukvarjajo posamezne NVO, iskali rešitve za določene sistemske pomanjkljivosti ter 
načrtovali nove povezave z NVO. Vse prisotne je pozdravila tudi dr. Natalija Komljanc 
iz Zavoda RS za šolstvo je podprla prizadevanja Slogine DS za GU.
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deLOvNO SreČANje S PredSTAvNIkI jOrdANSke HAŠeMITSke  
dOBrOdeLNe OrgANIzAcIje 
V prostorih Predstavništva EK v Sloveniji se je 28. maja odvilo srečanje s predstav-
niki Jordanske hašemitske dobrodelne organizacije (Jordan Hashemite Charity Orga-
nisation – JHCO), ki jih je v Slovenijo povabil evropski poslanec Ivo Vajgl. JHCO velja 
za najpomembnejšo organizacijo, ki se ukvarja s pomočjo Palestincem na zasedenih 
ozemljih, v Gazi in taboriščih v sosednjih državah. Poleg Vajgla in predstavnikov JHCO 
so na srečanju sodelovali še poslanec Tadej Slapnik (Zares) in predstavniki slovenskih 
NVO, ki jih je zastopal koordinator Sloge Marjan Huč, saj je bil poglavitni namen sre-
čanja iskanje možnosti za sodelovanje med jordanskimi humanitarnimi delavci in slo-
venskimi NVO, zainteresiranimi za humanitarno delo na Bližnjem vzhodu. Interes za 
sodelovanje z JHCO so izkazale že številne slovenske NVO, ob zaključku srečanja pa 
je bilo podpisno tudi pismo o nameri, v katerem je zapisano, da si bodo zainteresirane 
slovenske NVO prizadevale za okrepitev sodelovanja s pomembnimi lokalnimi NVO.

2. TedeN AFrIke v SLOveNIjI 
Med 19. in 25. majem je v organizaciji Sloge in Društva Afriški center potekal že 2. 
Teden Afrike, namenjen praznovanju afriške raznolikosti in povezovanju Afričanov v 
Sloveniji, predvsem pa spodbujanju pozitivne zavesti o Afriki. Letos so bile v ospredju 
podobe Afrike v okviru globalnega učenja oz. vključevanje le-teh v učne načrte, in si-
cer z namenom krepitve globalne solidarnosti in spodbujanja medkulturnega dialoga 
v Sloveniji. Dva največja in najbolj obiskana dogodka v okviru letošnjega Tedna Afrike 
sta bila nedvomno njegova otvoritev, na kateri sta udeležence nagovorili dr. Zdenka 
Čebašek-Travnik, varuhinja človekovih pravic, in Dragoljuba Benčina, državna sekre-
tarka iz MZZ, ter zaključna prireditev, v okviru katere sta prisotne pozdravila piranski 
župan Peter Bossman in podžupan Mestne občine Ljubljana Jani Möderndorfer. Oba 
dogodka sta popestrila bogat kulturni program in pokušina dobrot iz afriškega konti-
nenta, ki so jih pripravili prijatelji Sloge – Afričani, ki živijo v Sloveniji. Več utrinkov in 
slik iz dogodkov najdete na Slogini spletni strani. 

SLOgA PredALA POrOČILO AIdWATcH 2011 rAzvOjNI MINISTrIcI
Predstavniki Sloge so se 19. maja sestali z državno sekretarko na MZZ v vlogi mi-
nistrice za razvojno sodelovanje Dragoljubo Benčina in ji predali Poročilo AidWatch 
2011 (AidWatch Report 2011. Challenging Self-Interest: Getting EU aid fit for the fight 
against poverty), ki ga v sodelovanju z nacionalnimi platformami pripravlja CON-
CORD. Poročilo poudarja, da razvojna pomoč naraščajoče služi doseganju varno-
stnih, migracijskih in gospodarskih ciljev članic EU. Tako je bilo od leta 2002 kar 30 
odstotkov svetovne pomoči usmerjene v samo tri države (Irak, Pakistan, Afganistan), 
pa čeprav je na svetu, po merilih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD), 48 krhkih držav (fragile states). Ob tej priložnosti je Sloga Benčini izročila 
še dodaten dokument, t. i. »Country page«, ki predstavlja opis stanja slovenskega 
razvojnega sodelovanja z vidika slovenskih NVO, ki med drugim Vlado RS pozivajo k 
preprečevanju dodatnega zniževanja proračunskih sredstev, namenjenih za uradno 
razvojno pomoč.

SLOgA Se je OdzvALA NA BeLO kNjIgO O vzgOjI IN IzOBrAževANjU 
Ministrstvo za šolstvo in šport je v mesecu aprilu 2011 objavilo rešitve posameznih 
področij vzgoje in izobraževanja v skupnem dokumentu Bela knjiga o vzgoji in izo-
braževanju. Na omenjeni dokument se je odzvala tudi SLOGA skupaj s koordinator-
jem Slogine delovne skupine za globalno učenje Renejem Sušo. Komentarji se v splo-
šnem nanašajo na dokument o načelih v vzgoji in izobraževanju, in sicer predvsem 
na problematičnost svetovnonazorske nevtralnosti šolskega sistema. Spodbudno pa 
je dejstvo, da je globalna vzgoja vključena v najpomembnejša načela vzgoje in izo-
braževanja v Sloveniji ter da razumevanje trajnostnega razvoja presega zgolj okoljski 
vidik. Celoten odziv Sloge si lahko preberete na Slogini spletni strani.
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NOVIČKE IZ SVETA

BeyONd 2015 – NOv rAzvOjNI OkvIr PO LeTU 2015 
Med 21. in 22. junijem je v Bruslju potekala Generalna skupščina CONCORD-a, v okvi-
ru katere so predstavniki njenih članov (Slogo je zastopal koordinator Marjan Huč) 
razpravljali tudi o pripravah na obdobje po letu 2015, do katerega naj bi mednarodna 
skupnost uresničila MDGs. Udeleženci so se tako lahko seznanili z novo mednarodno 
kampanjo CONCORD-a, Beyond 2015, katere namen je pospešiti proces razvojnega 
načrtovanja oziroma vzpostaviti nov razvojni okvir za obdobje po letu 2015, tako na 
nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Kampanja združuje več kot 130 organizacij iz 
skoraj 50 držav sveta, k sodelovanju pa vabijo tudi ostale zainteresirane organizacije. 
Podrobnejše informacije lahko najdete na spletni strani kampanje, kjer lahko podpi-
šete tudi peticijo v podporo omenjeni iniciativi. 

PrOgrAM POLjSkegA PredSedOvANjA SveTU eU 
Od 1. julija do 31. decembra Svetu EU predseduje Poljska. Na področju razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči bo nadaljevala z razpravo o prihodnosti razvojne 
politike EU, eden najpomembnejših dogodkov predsedovanja pa bo 4. Forum na viso-
ki ravni o učinkovitosti pomoči (HLF4). Poljska si bo prizadevala za uskladitev stališča 
EU o razvojni pomoči in za učinkovitost razvojnih aktivnosti EU. V središču razprave 
bo tudi skupno načrtovanje programov razvojne pomoči med EU in državami člani-
cami ter financiranje razvoja v okviru novega večletnega finančnega okvira (MFF). 
Poljsko predsedstvo si bo prizadevalo za okrepitev partnerstva med EU ter afriški-
mi, karibskimi in pacifiškimi (AKP) državami, v sodelovanju z EK pa bo v decembru 
2011 organiziralo še 6. Evropske razvojne dni. Poleg naštetega pa bodo v ospredju še 
pregled napredka pri izvajanju akcijskega načrta za Evropsko soglasje o humanitarni 
pomoči, identifikacija vloge in nalog evropskih prostovoljnih humanitarnih enot in pa 
nadaljevanje pogajanj o Konvenciji o pomoči v hrani.

NAvkLjUB NAPredkU PrI dOSegANjU rAzvOjNIH cILjev TISOČLeTjA 
MedNArOdNO SkUPNOST ČAkA Še veLIkO deLA
Organizacija Združenih narodov (OZN) je julija izdala Poročilo o Razvojnih ciljih 
tisočletja 2011 (The Millennium Development Goals Report 2011). Novo Poročilo je 
objavil Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon in ob tem poudaril, da je potrebno še 
veliko pozornosti nameniti opolnomočenju žensk in deklet, trajnostnemu razvo-
ju ter zaščiti najbolj ranljivih skupin. Svetovne voditelje je tako pozval k okrepitvi 
svojih prizadevanj za dokončno in pravočasno uresničitev Razvojnih ciljev tisoč-
letja (MDGs). Iz Poročila je razvidno, da se mednarodna skupnost hitro približuje 
uresničitvi cilja o zmanjšanju revščine, nekatere izmed najbolj revnih držav pa so 
že (oz. bodo kmalu) dosegle cilj o univerzalni osnovnošolski izobrazbi. Zmanjšalo 
se je tudi število otrok, ki umrejo pred petim letom starosti in ljudi, ki umrejo za-
radi malarije, manj pa je tudi okužb z virusom HIV. Ob tem se je povečalo število 
ljudi, ki se zdravijo za HIV/AIDS-om ter tistih ljudi, ki imajo dostop do pitne vode.

jUžNI SUdAN NAj Se OSredOTOČI NA zAŠČITO ČLOvekOvIH PrAvIc 
Južni Sudan je 9. julija razglasil svojo neodvisnost in postal 54. afriška država. Po pe-
tih desetletjih konfliktov s severom, ki so se končali leta 2005 s podpisom mirovnega 
sporazuma, se je sedaj zaključilo še 6-mesečno vmesno obdobje po referendumu o 
statusu Južnega Sudana, na katerem se je 98,57 odstotkov volivcev odločilo za samo-
stojno državo. Organizaciji Amnesty International in Human Rights Watch sta v izjavi za 
javnost poudarili, da bi moral Južni Sudan omenjeni zgodovinski dogodek obeležiti s 
konkretnim načrtom zagotavljanja človekovih pravic, ki bi vključeval moratorij na smr-
tno kazen, ureditev nezakonitih pridržanj in zapornih kazni ter ratifikacijo Konvencije o 
odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Nove oblasti naj nujno uredijo še problematiko 
hudih kršitev človekovih pravic s strani vojakov, policije in drugih varnostnih sil, in name-
nijo posebno pozornost spoštovanju svobode izražanja, združevanja in zbiranja, nični 
toleranci za prisilno in zgodnje sklepanje zakonskih zvez ter nasilju na podlagi spola. 
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v LeTU 2010 NA SveTU že 44 MILIjONOv BegUNcev, PrOSILcev zA 
AzIL IN rAzSeLjeNIH OSeB 
Generalna skupščina ZN je leta 2000 razglasila 20. junij za svetovni dan beguncev, 
sicer pa letos mineva že 60 let od sprejetja Konvencije o statusu beguncev in usta-
novitve Urada Visokega komisarja za begunce (UNHCR). Po podatkih UNHCR naj bi 
v letu 2010 na svetu živelo že 44 milijonov beguncev, prosilcev za azil in razseljenih 
oseb. Največje število beguncev živi v Pakistanu, Iranu in Siriji, največ beguncev pa 
prihaja iz Afganistana. Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon je v svojem nagovoru 
ob letošnjem dnevu beguncev poudaril, da ljudje zapuščajo svoje domove pred-
vsem zaradi skrajne revščine, degradacije okolja, podnebnih sprememb in med-
sebojno povezanih posledic omenjenih dejavnikov in konfliktov. Izpostavil je tudi 
nujnost pravičnega zagotavljanja pomoči prisilno razseljenim osebam po svetu, saj 
je za trenutno stanje značilno, da kar 80 odstotkov vseh beguncev oz. razseljenih 
oseb živi v DVR.

PrIČeTek IzvAjANjA PrvIH PILOTSkIH PrOjekTOv zA IzgrAdNjO 
evrOPSkIH PrOSTOvOLjNIH HUMANITArNIH eNOT 
DG ECHO je že marca 2011 objavil razpis za pilotske projekte na temo mednarodne-
ga humanitarnega prostovoljstva, ki bodo v veliko pomoč pri sprejetju končne odlo-
čitve o najboljših načinih za sodelovanje prostovoljcev z nevladnimi humanitarnimi 
organizacijami. 17. junija je nato EK izdala rezultate razpisa ter razglasila, da bodo 
pri vodenju pilotskih projektov sodelovale tri glavne partnerske organizacije, in sicer 
francoski Rdeči križ, ter dve organizaciji iz Velike Britanije, Safe the Children in Pre-
komorska prostovoljna služba (Voluntary Service Overseas). Omenjene organizacije 
bodo projekte izvedle s pomočjo svojih partnerskih organizacij, ob koncu izvedbe 
projektov pa bo na podlagi zbranih izkušenj prišlo do preizkušanja in izbora najboljših 
možnosti za vzpostavitev polnopravnih prostovoljnih humanitarnih enot EU.

UPOŠTevANje INvALIdNIH OSeB je PredPOgOj zA dOSegANje rA-
zvOjNIH cILjev TISOČLeTjA 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Svetovna banka sta junija izdali Sve-
tovno poročilo o invalidnosti (World report on disability), v katerem je zapisano, da 
se 15 odstotkov celotnega svetovnega prebivalstva oz. 1 milijarda ljudi sooča z in-
validnostjo. Poročilo tako vladam priporoča nujno vključevanje invalidnih oseb v ra-
zvojne in družbeno-gospodarske politike, povzema pa tudi številne primere dobrih 
praks članic Mednarodnega konzorcija za invalidnost in razvoj. Poročilo opozarja na 
močno povezavo med revščino in invalidnostjo ter upoštevanje invalidov označuje 
kot predpogoj za doseganje MDGs, saj so programi zmanjševanja revščine diskrimi-
natorni in neučinkoviti, če posebne pozornosti ne namenijo tudi invalidom in njiho-
vim družinam. Za države v razvoju (DVR) je namreč značilno, da invalidom nudijo le 
omejen dostop do zdravstvenih storitev, rehabilitacije, izobraževanja, zaposlitve in 
politične participacije, zato bi se moralo z omenjeno problematiko oz. z reševanjem 
le-te ukvarjati tudi razvojno sodelovanje. 

PrIČAkOvANjA cONcOrd-A O 4. FOrUMU NA vISOkI rAvNI 
O UČINkOvITOSTI POMOČI 
Sredi junija so se predstavniki CONCORD-a sestali s člani Delovnega organa Sveta 
EU za razvojno sodelovanje (CODEV) in med drugim razpravljali o HLF4. Predstavniki 
CONCORD-a so najprej poudarili potrebo po okrepitvi aktivnosti na področju učin-
kovitosti pomoči, v nadaljevanju pa predstavili še svoja pričakovanja o HLF4. Med 
prioritetami HLF4 so izpostavili premik od državnega k demokratičnemu lastništvu, 
celostno združitev vseh oblik pomoči, naslovitev nepredvidljivosti tokov pomoči, 
uskladitev privatnega sektorja z razvojnimi standardi, implementacijo standardov 
transparentnosti, zagotovitev sodelovanja organizacij civilne družbe v vlogi neodvi-
snega razvojnega akterja ter upravljanje razvojnih rezultatov.
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FrONTA POLISArIO POzvALA MINISTrA žBOgArjA 
Predstavnik Fronte Polisario v Evropi Mohamed Sidati je v imenu ljudstva Sahark 
in Saharcev, ki živijo na območju Zahodne Sahare, v začetku junija na slovenskega 
ministra za zunanje zadeve Samuela Žbogarja naslovil pismo, v katerem Slovenijo 
poziva k nasprotovanju formalnemu podpisu in ratifikaciji Protokola o Sporazumu 
o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in Kraljevino Maroko, s katerim naj bi se 
države članice EU v splošnem strinjale. Poziv temelji na prepričanju, da je Slovenija 
država, ki spoštovanje mednarodnega prava razume kot osnovo svojega zunanje-
političnega delovanja, in opozarja, da je ribolov evropskih plovil v vodah Zahodne 
Sahare, ki temelji na sporazumih s Kraljevino Maroko, v nasprotju z interesi in željami 
tamkajšnjih prebivalcev.

MINISTer žBOgAr NA Iv. kONFereNcI OzN O NAjMANj rAzvITIH 
držAvAH 
Med 9. in 13. majem je v Istanbulu potekala 4. Konferenca OZN o najmanj razvitih 
državah (LDC), med udeleženci pa je bil tudi slovenski minister za zunanje zadeve Sa-
muel Žbogar. Konferenca je bila namenjena predvsem evalvaciji rezultatov 10-letne-
ga akcijskega programa in sprejetju novih ukrepov ter strategij za trajnostni razvoj 
LDC v prihodnjem desetletju. Ključni poudarek celotne konference je bil sledeč – zu-
nanja pomoč je še vedno najpomembnejši element podpore za LDC, zato bi morale 
bogate države vsaj izpolniti ali celo razširiti svoje zaveze na tem področju. Minister 
Žbogar je na Konferenci poudaril pomen politične podpore in predstavil slovensko 
razumevanje pravice do razvoja kot ene od temeljnih pravic vseh ljudi in držav, ter 
izpostavil, da morajo poglavitno odgovornost za svoj razvoj vendarle prevzeti DVR.

geNerALNA SkUPŠČINA zN SPrejeLA reSOLUcIjO O OkrePLjeNI 
vLOgI eU v OzN 
Generalna skupščina ZN je 3. maja sprejela resolucijo o okrepljeni vlogi EU v OZN, v 
skladu s katero ima predsednik Evropskega sveta Herman van Rompuy enako pravi-
co do naslavljanja Generalne skupščine ZN kot predsedniki držav, to pa predstavlja 
pomembno spremembo v predstavništvu EU v multilateralnih organizacijah. EU je 
tako v okviru ZN dobila pravico do govora, do posredovanja predlogov in predložitve 
amandmajev, do odziva, do pripomb o pravilnosti postopka in pa pravico do razširja-
nja dokumentov. S sprejetjem resolucije pripadajo EU tudi dodatni sedeži v Generalni 
skupščini, in sicer za Visoko predstavnico EU za zunanje zadeve Catherine Ashton in 
njene uslužbence, ki so si zelo prizadevali za okrepitev vloge EU znotraj OZN, kar je 
sicer tudi eden od ciljev Lizbonske pogodbe.

dve TreTjINI dvr BLIzU UreSNIČITve Mdgs 
V drugi polovici aprila je Svetovna banka objavila Poročilo globalnega spremljanja 
2011 z naslovom Povečevanje verjetnosti za doseganje MDGs (Global Monitoring Re-
port 2011: Improving the Odds of Achieving the MDGs), v katerem ugotavlja, da sta 
dve tretjini DVR na dobri poti do dejanske uresničitve MDGs in izkoreninjenja skrajne 
revščine ter lakote. Iz Poročila je tudi razvidno, da se bo število ljudi, ki živijo z 1,25 
ameriškega dolarja na dan, v obdobju od leta 2005 do leta 2015, zmanjšalo iz 1,4 mi-
lijarde na 883 milijonov. Navkljub temu pa je še vedno potrebno veliko truda vložiti v 
zmanjševanje revščine in izboljšanje zdravstvenega stanja ljudi, in sicer tudi v tistih 
DVR, v katerih opažamo največji napredek na področju doseganja MDGs. Na razpo-
lovitev števila ljudi, ki živijo v skrajni revščini in lakoti, bo do leta 2015 vplivala tudi 
hitra rast Indije in Kitajske, potrebno pa se je tudi zavedati, da številne afriške države 
še vedno zelo zaostajajo pri razvoju. 
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INTERVJU

TrAjNOSTNI rAzvOj – 
potreba po spremembi paradigme?

Georgina Carr, Eurostep

Nekaj manj kot dvajset let po Konferen-
ci Združenih narodov o okolju in razvoju 
(Rio de Janeiro, 1992) (kjer so se zavzeli 
za vzpostavitev novih in pravičnih glo-
balnih odnosov skozi ustvarjanje novih 
nivojev sodelovanja med državami, s 
poudarkom na socialnem sektorju in 
človeških virih; poleg tega pa so bile dr-
žave pozvane k sprejetju mednarodnih 
dogovorov ter posledično k spoštovanju 
interesov vseh in zavzemanju za celovito 
varovanje okolja in enakopravni razvoj) 
se svet še vedno sooča z ogromnimi iz-
zivi. 1,4 miljarde ljudi živi z manj kot 1,25 
dolarja na dan, neenakost je večja kot 
kdajkoli prej, finančna kriza ter posledi-
ce podnebnih sprememb so najbolj pri-
zadeli tiste najbolj ranljive, prehranska 
varnost pa predstavlja velik problem v 
številnih državah v razvoju. 

Zaradi urgentne narave reševanja teh 
vprašanj je Konferenca Združenih naro-
dov o trajnostnem razvoju, tudi znana 
pod imenom Rio+20, edinstvena prilo-
žnost za politične odločevalce, da pri-
stopijo k akciji.

začnimo na začetku. kaj dejansko pred-
stavlja koncept trajnostni razvoj?
Spremembo pri neenakovredni in ne-
trajnostni uporabi svetovnih virov mno-
gi vidijo kot najpomembnejšo prioriteto 
našega časa. Trajnostni razvoj predsta-
vlja pravi okvir za izpostavljanje te pro-
blematike, saj razrešuje konceptualne 
napake tradicionalnega razvojnega 
modela oz. »modela rasti« ravno pre-
ko treh temeljev razvoja: okoljskega, 
družbenega in ekonomskega. Koncept, 
ki ga Brundtlandova komisija opisuje 
kot »razvoj, ki dosega potrebe sedanjo-
sti, ne da bi ogrožal potrebe prihodnjih 
generacij«, ima v svoje ogrodje vplete-
ne ideje pravičnosti v vseh oblikah, tu-
di medgeneracijski. V svoji tipologiji je 
daljnosežen in zelo širok, torej takšen, 
kot mora biti, da bi vpeljal nujne spre-
membe za ljudi in planet. 

Toda kljub konceptualnemu potenci-
alu trajnostnega razvoja, ki prevladu-
je v ideologiji mednarodne skupnosti 
že desetletja, je svet še vedno v hudih 
škripcih. kako naprej?
Ostaja dejstvo, da mora najprej priti do 
spremembe v paradigmi, da bi lahko 
koncept trajnostnega razvoja prenesli 
v otipljive rezultate. Gre za paradigmo, 
ki bi predstavljala pravo spremembo v 
globalni dinamiki moči in načinu, kako 
ravnamo z našim planetom. Samo s po-
močjo te spremembe obstaja možnost, 
da bi lahko kdajkoli doživeli cilje koncep-
ta trajnostnega razvoja, kot ga definira 
Brundtland. 

za trenutek se ozrimo v preteklost. Na 
področju trajnostnega razvoja so bila 
do sedaj izpeljana že prenekatera sre-
čanja in aktivnosti. Naj omenimo le ne-
kaj večjih: konferenca združenih naro-
dov o okolju in razvoju v riu de janeiru 
leta 1992. Nato je bil leta 1997 spre-
jet kjotski protokol, ki je začel veljati 
leta 2005 in predstavlja prvi in trenu-
tno edini delujoči mehanizem, ki do-
loča zaveze glede zniževanja izpustov 
toplogrednih plinov za države Aneksa 
I (članice Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj – Oecd, in drža-
ve v tranziciji, vključno z rusijo, Balt-
skimi državami ter državami v cen-
tralni in vzhodni evropi). Leta 2002 je 
v johannesburgu potekal vrh o trajno-
stnem razvoju. Leta 2005 je bil pripra-
vljen sklepni dokument vrha Organi-
zacije združenih narodov, ki je potrdil 
dotedanje zaveze ter države pozval k 
uresničevanju kjotskega protokola in 

začetku pogajanj za pripravo celovite-
ga mednarodnega sporazuma za ob-
dobje po letu 2012. Leta 2009 je v ko-
penhagnu potekalo zasedanje ad hoc 
delovnih skupin Okvirne konvencije 
združenih narodov o spremembi pod-
nebja in kjotskega protokola. 
Če se omejimo na dva večja dogodka 
iz leta 1992 in 2002 – kaj predstavljata 
oziroma kakšne rezultate sta prinesla?
Svetovna vrha v Riu (1992) in Johan-
nesburgu (2002) sta predstavljala velika 
mejnika v načinu upravljanja trajnostne-
ga razvoja. Vrh v Riu je, poleg ostalih 
iniciativ, vključeval tudi Okvirno konven-
cijo o spremembi podnebja, Komisijo za 
trajnostni razvoj, Princip previdnosti ter 
Agendo 21 (program aktivnosti, ki prvič 
povezuje okolje in razvoj). Zaveze v Riu 
so bile sprejete v pravno zavezujočem 
okvirju in če bi bile izvedene, bi bile raz-
mere danes dosti boljše. Na žalost pa 
obstaja celo splošni strah pred tem, da bi 
prišlo do poskusov preklica teh pravnih 
zavez v Riu+20. To pa se zaradi interesa 
globalnega prebivalstva in zdravja naše-
ga planeta nikakor ne sme zgoditi. 

Konferenci Združenih narodov o okolju 
in razvoju v Riu 1992 je, kot že rečeno, 
sledil Svetovni vrh o trajnostnem razvo-
ju v Johannesburgu leta 2002, ki je gra-
dil predvsem na ponovno izpogajanih 
zavezah iz Ria. Potrjena je bila potreba 
po večjem povezovanju, učinkovitosti 
ter usklajevanju ekonomske, socialne 
in okoljske razsežnosti trajnostnega ra-
zvoja. Izpostavljenih je bilo veliko »Do-
govorov o partnerstvih«, prav tako je 
bil dogovorjen »Načrt izvedbe«, ki se je 
izrecno dotikal vsakega posameznega 
Razvojnega cilja tisočletja. 

Vendar pa se je veliko sprejetih pobud 
premaknilo v skladu z željami zasebnega 
sektorja ter se tako približalo samoregu-
laciji, kar je omogočilo večjo privatizacijo 
in nadzor poslovanja. Samoregulacija je 
bil prevladujoči razlog za finančno krizo 

Trajnostni razvoj bomo dosegli 
le, če se bomo oddaljili od tra-
dicionalnega razvojnega mo-
dela in se usmerili k bolj pravič-
nem in družbeno odgovornem 
razvojnem modelu.
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pogled je podoben pogledom organiza-
cij civilne družbe na Jugu. Rokeya Kabir, 
članica komiteja za Južno Azijsko zave-
zništvo za odpravljanje revščine (SAA-
PE), je dejala: »Jasno je, da potrebujemo 
spremembo paradigm v naši makroeko-
nomiji, kot tudi spremembo v državnih 
institucijah na način, da je zagotovljena 
odgovornost vseh sektorjev, bogastvo in 
viri pa so porazdeljeni pravično«. Takšna 
ekonomija bi imela primerne mehaniz-
me socialne zaščite (bili so tudi že poda-
ni pozivi za umestitev globalne socialne 
ravni v Rio+20), ki bi poosebljala principe 
»onesnaževalec plača«, spodbujala moč-
ne institucije, ustvarjala zelena in dostoj-
na delovna mesta ter uveljavljala strožje 
predpise za zasebni sektor, na način, ki 
bi spodbujal družbeno in okoljsko odgo-
vorno obnašanje teh akterjev.

Trenutni mednarodni okvir za trajnostni 
razvoj je neprimeren. Rio+20 bi lahko to 
spremenil. CSD pogajanja niso uspela – 
potrebno je ugotoviti, zakaj ter kako bi 
jih lahko izboljšali. Okoljsko upravljanje 
je skoraj neobstoječe. Institucije, kot 
je Program ZN za okolje, je potrebno 
okrepiti, po drugi strani pa je potrebno 
postaviti pred odgovornost tiste, ki se ne 
držijo Deklaracije iz Ria in drugih med-
narodnih dogovorov.

Takšne spremembe bi zares predstavlja-
le tudi spremembo v paradigmi, ki se 
mora zgoditi. Rio+20 je dragocena prilo-
žnost za politične odločevalce, da nare-
dijo odločilne korake. To je imperativ za 
prihodnost našega planeta in globalne-
ga prebivalstva. 

Eurostep je mreža neodvisnih evropskih 
nevladnih razvojnih organizacij, ki zago-
varjajo spremembe v evropskih politikah 
in praksah ter konkretne aktivnosti, ka-
terih cilj je zmanjševanje revščine in nee-
nakosti ter bolj enakovredna porazdelitev 
virov. Člani Eurostepa verjamejo, da so 
izkoreninjenje revščine in neenakosti ter 
bolj pravična razdelitev sredstev bistve-
nega pomena za dosego miru in stabil-
nosti na svetu. Te cilje je mogoče doseči z 
usklajenim delovanjem in politično voljo, 
ne samo s strani vlad, ampak tudi civilne 
družbe in zasebnega sektorja.

in privatizacijo naravnih virov v številnih 
delih sveta, kar je privedlo do visokih 
cen, slabega upravljanja virov, omejene-
ga dostopa za najbolj ranljive in, v neka-
terih primerih celo, do konfliktov. Trendi 
samoreguliranega privatnega sektorja 
naj bi se nadaljevali na Riu+20. Če smo 
res zavezani k trajnostnemu razvoju in 
zmanjševanju revščine, bi morali proti 
temu urgentno ukrepati. 

z riom+20 se nam ponujajo nove prilo-
žnosti. Toda ali se res? kakšen je trenu-
ten pogled na prihajajočo konferenco? 
Na splošno je v zraku čutiti pesimizem 
glede Ria+20, kar pa glede na rezultate 
nedavnih pogajanj na mednarodni ravni 
ni presenetljivo. Tudi po pozivih civilne 
družbe za spremembo paradigme na 
IV. Konferenci Združenih narodov o naj-
manj razvitih državah (UN LDC IV), ki se 
je letos odvijala v Turčiji, novo oblikovani 
Istanbulski akcijski načrt ni dosegel žele-
nih sprememb. Arjun Karki, predstavnik 
foruma civilne družbe na konferenci, je 
dejal, da je »akcijski načrt brez zob in 
zgleda, da je pustil ljudi v najmanj raz-
vitih državah v še slabših razmerah kot 
prej«. Nedavna pogajanja Okvirne kon-
vencije Združenih narodov o podnebnih 
spremembah (United Nations Frame-
work Convention on Climate Change 
– UNFCCC) v Bonnu se štejejo kot neu-
spešna, saj zaradi nepripravljenosti dr-
žav na bogatem Severu, da priznajo svoj 
del finančne in politične odgovornosti za 
zmanjševanje ozona in degradacijo oko-
lja, podnebna pogajanja stagnirajo. Na-
dalje, maja 2011, so na srečanju Komisije 
Združenih narodov za trajnostni razvoj 
(UN Commission on Sustainable Deve-
lopment – CSD-19) v New Yorku opustili 
pripravo končnega poročila, potem ko 
so zaradi pomanjkanja konsenza padla v 
vodo načrtovana srečanja. Glede na neu-
speh CSD-19 si je težko predstavljati, kaj 
je sploh mogoče doseči na Rio+20.

evropska komisija je 20. junija spreje-
la sporočilo z naslovom rio+20: zele-
nemu gospodarstvu in boljšemu vlada-
nju naproti (rio+20: towards the green 
economy and better governance), ki 
predstavlja podlago za skupno stališče 
eU na konferenci zN za trajnostni ra-
zvoj rio+20 (junij 2012, Brazilija). Spo-
ročilo sta javnosti predstavila evrop-
ski komisar za okolje janez Potočnik in 

evropski komisar za razvoj Andris Pie-
balgs ter tako opozorila na pomemb-
no vez med okoljem in razvojem. dve 
ključni in medsebojno povezani temi 
konference rio+20 bosta prehod v ze-
leno gospodarstvo v okviru trajnostne-
ga razvoja in izkoreninjenja revščine 
ter boljše vladanje za trajnostni razvoj. 
Sporočilo zato v skladu z omenjenima 
temama odgovarja na vprašanja »kaj, 
kako in kdo« ter predlaga konkretne 
aktivnosti za implementacijo na med-
narodni, nacionalni in regionalni ravni. 
ek pri tem izpostavlja predvsem vla-
ganje v osnovne vire in naravni kapi-
tal, združevanje instrumentov trga in 
ureditvenih instrumentov ter izboljša-
nje vladanja in vključevanje privatne-
ga sektorja.
civilna družba se je negativno odzva-
la na omenjeno Sporočilo in ga označi-
la kot problematično in ohlapno hkra-
ti. zakaj?
Kot globalna ekonomska sila in industri-
alizirana regija je EU eden najpomemb-
nejših akterjev v razpravi o trajnosti, kar 
pa seveda prinese tudi veliko odgovor-
nost. Žal pa je trenutno stališče EU pred 
Riom+20 precej neambiciozno. V Komu-
nikaciji Evropske komisije z naslovom 
»Rio+20: za zeleno ekonomijo in boljše 
upravljanje« omenjena zelena ekonomi-
ja ne predstavlja večjega odmika od že 
ustaljenih makroekonomskih modelov 
in tako enakost, ki je osnoven element 
trajnostnega razvoja, večinoma ni ome-
njena. Če se bo takšno stališče nadalje-
valo na Riu+20, bo to le še ena konferen-
ca, ki ne bo izpolnila pričakovanj.

kljub veliki meri previdnosti pred no-
vim vrhom v riu naslednje leto, pa je 
možno zaslediti tudi optimizem. ka-
tere priložnosti torej prinaša rio+20 
in s tem tudi za samo spremembo v 
paradigmi?
Res je. Na Rio+20 bi, kljub vsemu, mo-
rali gledati z optimizmom. Konferenca 
ima namreč velik potencial, da spodbudi 
spremembe in spodbujamo številna na-
čela, ki se odražajo v izidih le-te. Pravo 
spremembo paradigme lahko na konfe-
renci dosežemo, če korenito premisli-
mo o trenutnem ekonomskem modelu 
razvoja. Stremeti moramo k regulirani, 
ponovno razporejeni in prožni ekonomi-
ji, ki si prizadeva izkoreniniti revščino s 
pojmom pravičnosti v svojem bistvu. Ta 
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UTRIP NVO

V Ugandi se o pomenu bralne kul-
ture v zadnjem času veliko govori 
in ob izjavi ravnatelja ene izmed 

podeželskih OŠ v okrožju Kabale, da so 
njegove sanje prav šolska knjižnica, smo 
se v društvu odločili ukrepati v tej smeri. 

Vplivi globalizacije (in s tem sodobna 
tehnologija) počasi dosegajo tudi ugan-
dsko podeželje, zato številu novih infor-
macij, znanj in podatkov ni mogoče več 
slediti in tudi zato so bralne sposobnosti 
še kako potrebne. Dostop do knjig je 
predvsem v vaseh omejen, šole so bor-
no opremljene z učbeniki, kar prispeva k 
slabim pogojem za razvijanje bralne kul-
ture. Le-ta se ne nanaša samo na branje, 
temveč zajema tudi razumevanje pre-
branega, sposobnost iskanja potrebnih 
informacij, pismenost ipd. in ima pri uč-
nem procesu pomembno vlogo. Bralno 
kulturo sicer razvijamo vse življenje, je 
pa vsekakor priporočljivo, da z branjem 
pričnemo že v otroštvu. 

V okviru projekta »Sposobnost branja – 
okno do znanja«, ki ga je v letu 2009, ob 
podpori MZZ RS, izvajalo Društvo Ediri-
sa Slovenije v sodelovanju z Ediriso Smi-
les CBO iz Ugande, so bile izvedene šte-
vilne delavnice, predvsem za učence in 
učitelje, pa tudi starše. Natisnjena je bila 
knjiga za ugandske otroke in priročnik za 
učitelje. Namen projekta, ki je potekal 
v podeželskih OŠ in vrtcih v okrožju Ka-

bale v Ugandi, je bil razvijati in promo-
virati bralno kulturo ter s tem prispevati 
k pismenosti, kritičnemu razmišljanju, 
ustvarjalnosti, krepitvi njihove samoza-
vesti in sodelovanja ter k uveljavljanju 
lastnega jezika in kulture, predvsem pa 
je želel vzpodbuditi željo po branju.

Aktivnosti projekta »Knjižnica – temelj 
bralne kulture in vir znanja« so nadgra-
dnja aktivnosti prej omenjenega projek-
ta. Projekt, ki ponovno poteka v sodelo-
vanju z Ediriso Smiles CBO, tudi tokrat 
sofinancira MZZ RS. S poudarkom na 
razvijanju bralne kulture ter vzposta-
viti knjižnic kot izobraževalnih središč, 
si projekt za glavni cilj zastavlja dosto-
pnejše in kvalitetnejše izobraževanje v 
okrožju Kabale.
 
Štiri podeželske OŠ so dobile težko pri-
čakovane knjižnice. Malo za šalo, malo 
za res: vsaka je lepša! Nekaj knjig so šo-
le že imele, glede na želje in potrebe pa 
so bile le-tem dodane nove. V vsaki šoli 
sta dva učitelja skozi delavnice pridobila 
spretnosti vodenja knjižnice. Ker je bi-
lo z urejanjem prostorov in knjig precej 
dela, so se kot odlični pomočniki izkazali 
učenci, dijaki, učitelji, vaščani in prosto-
voljci Edirise Smiles CBO. Navdušenje je 
tako med učitelji, kot učenci nepopisno. 
V zadnjem času pa knjižnice odpirajo 
svoja vrata tudi širšim skupnostim in v 
vaseh, kjer sem bila prisotna tudi sama, 

se mi je vse skupaj zdelo ganljivo in nad-
vse spodbudno. V knjižnicah se bodo v 
prihodnje prav gotovo odvijale tudi dru-
ge izobraževalne aktivnosti. 
 
Poleg številnih delavnic za učitelje v 
drugih šolah v mestu Kabale, velja iz-
postaviti še izdajo dveh knjig z ljudskim 
izročilom ljudstva Bakiga, ki živi na tem 
območju Ugande. Obe knjigi bodo pre-
jele vse OŠ v okrožju. Težko je namreč 
dobiti privlačne knjige, ki bi bile pri-
merne za prvo srečanje mladega bralca 
s knjigo. Tuje knjige so sicer kvalitetne, 
zanimive, a vsebina je pogosto tako tuja 
otrokom, ki se s knjigo šele srečujejo, da 
jih ne vzpodbudi k branju. Ljudsko izro-
čilo domačega okolja se je izkazalo kot 
najbolj primerno, sploh če je napisano v 
maternem jeziku. K sodelovanju so bili 
povabljeni dijaki šestih srednjih šol, ki so 
med počitnicami v domačih vaseh zbirali 
zgodbe. Ob pomoči profesorjev in uči-
teljev so bile zbrane najboljše, ki so ob-
javljene v dveh knjigah za otroke. S tem 
smo želeli mlade vzpodbuditi k razisko-
vanju lastne kulture, vzpodbuditi njiho-
vo kreativnost ter dvigniti samozavest, 
saj bo njihovo delo objavljeno v pravi 
knjigi, knjiga pa je vsekakor dragoceno 
orodje pri ohranjanju domače kulture in 
jezika ter nenazadnje pri razvijanju bral-
ne kulture. 

BrALNA kULTUrA v UgANdI –  
razvojni projekti društva edirisa Slovenije

Irma Šinkovec, Društvo Edirisa Slovenije
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Društvo Focus je začelo s projek-
tom »Mobilizacija za javni po-
tniški promet«, ki je namenjen 

vzpostavitvi platforme in dialoga med 
ponudniki javnih prevozov, občinami, 
civilno družbo in odločevalci na držav-
nem nivoju tudi na regionalni ravni. O 
problematiki javnega prevoza v Sloveniji 
ni veliko govora, zato je namen društva 
Focus, da skozi projekt izpostavi to te-
matiko, predvsem na lokalni ravni ter se 
v dialogu s celotno mrežo akterjev – tako 
na lokalni, kot na nacionalni ravni – vzpo-
stavi prostor za razpravo o lokalnih prilo-
žnostih in izzivih rabe javnega prevoza. 
Projekt je podprt s strani švicarskega 
prispevka in je nadaljevanje odmevne 
ad-hoc plesne akcije, ki so jo v društvu 
Focus, skupaj s plesno šolo Kazina, izve-
dli poleti 2010 na železniški postaji v Lju-
bljani. Poleg Kazine je projektni partner 
še Studio 12. 

Cestni promet narašča, z njim pa tudi po-
raba goriv, število nesreč, zastojev, de-
gradacija okolja ter emisije toplogrednih 
in drugih zdravju škodljivih plinov. Veliko 
od naštetih težav bi rešili ali vsaj omilili s 
povečano rabo sredstev javnega prevo-
za. Javni prevoz uporablja vedno manj 
ljudi, ukinjajo se železniške in avtobusne 
proge, obstoječe linije so med seboj tako 
prostorsko, kot časovno neusklajene, ve-
dno več naselij je s sredstvi javnega po-
tniškega prometa nedostopnih. Sistem 

javnega potniškega prometa je vse bolj 
nekonkurenčen in neučinkovit, kakovost 
bivanja in mobilnost se velikemu delu 
prebivalstva slabša, kar vodi v povečanje 
ekonomskih in socialnih razlik. Slednji 
problemi se najbolj kažejo na podeželju, 
ki je v primerjavi z mestom tudi z vidika 
razpoložljivosti javnega potniškega pro-
meta zapostavljeno.

Projekt k reševanju opisanih problemov 
prispeva predvsem skozi ozaveščanje 
ljudi o pomenu rabe javnega prevoza 
in oblikovanje pritiska za revitalizacijo 
javnega prevoza, ki bi ga naredila bolj 
kakovostnega. Skozi projekt v Focusu 
obračajo pozornost širše javnosti na 
nekonkurenčnost javnega prevoza, in 
sicer tako skozi lokalne dogodke, kot 
tudi skozi dejavnosti na nacionalni rav-
ni. Z ustvarjenim pritiskom vplivajo na 
odgovorne in tako pospešujejo njihovo 
ukrepanje na področju izboljšav javnega 
prevoza. Boljši javni prevoz pa pomeni 
boljšo družbeno integriranost in manjši 
negativen vpliv na okolje in zdravje.

Skozi okrogle mize, ki že potekajo in se 
bodo še naprej odvijale v 10. mestnih ob-
činah po Sloveniji (Kranj, Velenje, Novo 
mesto, Maribor, Slovenj Gradec, Celje, 
Murska Sobota, Nova Gorica, Koper, Lju-
bljana), društvo Focus izpostavlja najve-
čje probleme in išče najboljše rešitve za 
javni promet v različnih delih Slovenije. 

Dve okrogli mizi sta bili že uspešno izve-
deni. Na Mestni občini Kranj so na okro-
gli mizi izpostavili primer dobre prakse 
znižanja cen prevoza v mestnem potni-
škem prometu, na Mestni občini Vele-
nje pa pomen «Lokalca« (brezplačnega 
mestnega avtobusa) za Šaleško dolino. 
V petih občinah bodo okrogle mize spre-
mljali še plesni flash mob dogodki na 
železniških oziroma avtobusnih posta-
jah, kjer bo sodelovalo več sto plesalcev 
Kazine in lokalnih plesnih šol. Dogodki 
se bodo odvijali do julija 2012, zato spre-
mljajte Focusovo spletno stran, da boste 
obveščeni o dogodkih v vašem kraju.

V okviru projekta je izšla tudi brošura z 
naslovom »Mobiliziraj se – javni prevoz 
za vse!«. Brošura vsebuje tehtne argu-
mente, zakaj je javni prevoz najprimer-
nejša oblika mobilnosti, vsebuje pa tudi 
«transportno dieto« in »domači mobil-
ni vodnik« ter osebno zgodbo gospoda 
Marka, ki je s prodajo avtomobila in pre-
stopom na avtobus začel živeti polnejše 
in manj stresno življenje. Da avto res ni 
majhen strošek, lahko preverite na sple-
tnem kalkulatorju, ki ga prav tako najde-
te na Focusovi spletni strani. 

MOBILIzAcIjA za javni potniški promet
Živa Gobbo, Focus – društvo za sonaraven razvoj

»Pa obilo dogodivščin na vlaku 
ali avtobusu!«
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Tanja Leskovar, Inštitut za afriške študije

čenega kraja. Izkop vodnjakov, posta-
vitev ustreznih vodnih črpalk, izgradnja 
namakalnih sistemov ipd. v predelih, 
kjer je pomanjkanje čiste vode največja, 
morda celo edina ovira razvoju, mora 
biti prednostna naloga. Da o tem, da je 
Generalna skupščina Združenih narodov 
28. julija 2010 razglasila dostop do čiste 
vode in sanitarij za človekovo pravico, 
sploh ne govorimo. 

Ideja projekta v Tagdofatu se je prvič 
pojavila v pogovorih s pokojnim pro-
fesorjem dr. Borutom Brumnom, ki je 
raziskoval družbeno-ekonomsko stanje 
Tuaregov (izraz Tuaregi izvira iz arab-
ščine in pomeni »od boga pozabljeni«; 
prevod povzemamo po dr. Brumnu). 
Tagdofat, ki se nahaja v puščavskem 
delu države, več kot 1.300 km daleč od 
glavnega mesta Niami, je stičišče treh 
karavanskih poti. Tagdofat ima vse mo-
žnosti za razvoj v lokalno transportno in 
gospodarsko središče, saj leži nad boga-
timi zalogami podtalnice. Poleg tega bo 
načrtovani transsaharski koridor speljan 
v njegovi bližini. Glavno oviro dosedanje-
mu razvoju vasi je predstavljal neučinko-
vit vodnjak, ki ni omogočal izkoriščanja 
vodnega vira do te mere, da bi zadoščal 
potrebam vasi in nomadskega prebival-
stva. V okviru projekta Voda je življenje – 
Aman Iman je IAS na vodno vrtino name-
stili novo in pred vplivi okolja zaščiteno 
vodno črpalko, s tem pa oazo Tagdofat 
iz brezperspektivne vasi spremenili v t. 
i. generično točko v prostoru ter tako 
spodbudil trajnostne razvojne procese 
tega prostora. To pomeni, da je vodni vir 

v korist 24 vasem v okolici Tagdofata, saj 
omogoča nastanek vrtov, napajalnega 
sistema za črede živali in tržnice. Hkrati 
bo omogočil organiziranje izobraževal-
nega sistema s številnejšo vključitvijo 
otrok nomadov v šole. 

Izvajalci projekta so se soočili s številnimi 
izzivi, ki so dodatno poglobili pomemb-
nost zastavljenega cilja za doseganje 8. 
razvojnega cilja tisočletja v Nigru. Hkrati 
so v praksi spoznali, da je zanesljivo in 
odprto povezovanje organizacij, lokal-
nih skupnosti in posameznikov nujno za 
uspešno dokončanje projekta in nadalj-
nji razvoj.

Trenutno pa so na Inštitutu polno za-
posleni z novim razvojnim projektom 
Zdravje – voda – opolnomočenje v me-
stu Bahir Dar (Etiopija), ki ga ravno tako 
financira Ministrstvo za zunanje zadeve 
RS. Zelo na kratko rečeno, Centru Nigat, 
ki ga večinoma uporabljajo ženske in 
otroci, bodo skupaj s partnerji zagotovi-
li zanesljiv dostop do neoporečne pitne 
vode in higiensko ustreznih sanitarij. 
Hkrati bodo v sodelovanju z Univerzo 
Bahir Dar in mestnimi oblastmi zemlji-
šča Nigat centra pripravili za kmetova-
nje, uporabnice centra pa usposobili za 
obdelovanje teh zemljišč. 

Več o projektu Zdravje – voda – opolno-
močenje boste lahko izvedeli na predsta-
vitveni konferenci, ki bo 23. septembra 
2011 z začetkom ob 12. uri v prostorih 
partnerja Inštituta za Afriške študije – Bi-
otehniškega centra Naklo. 

Odprava neznanja, ki tiči za vpra-
šanji te vrste, je bil le eden od 
razlogov za ustanovitev Inštitu-

ta za afriške študije (IAS) kot izobraže-
valnega, raziskovalnega in razvojnega 
središča, ki k problemom, s katerimi se 
soočajo afriške države, njihovi prebival-
ci in priseljenci iz teh držav v Sloveniji in 
Evropski skupnosti, pristopa z globalne 
perspektive. 

Tako letos v Republiki Niger IAS uspešno 
zaključuje dvoletni razvojni projekt Voda 
je življenje (Aman Iman – to ime je v Nigru 
priljubljeno, saj se pojavlja v več različnih 
projektih), ki ga je finančno podprlo Mi-
nistrstvo za zunanje zadeve RS, Sektor 
za razvoj in mednarodno sodelovanje. 
Projekt je IAS skupaj s partnerji iz Repu-
blike Niger in Francije (FAFRAD – Fédéra-
tion des Associations Franco-Africaines 
de Développement) izvajal v vasi (oazi) 
Tagdofat, ki leži v puščavskem delu Aga-
deza, največje pokrajine v Nigru. 

Niger je ena od sahelskih držav v zaho-
dnem delu Afrike, ki jo v 80 % pokriva 
puščava (Sahara). Država ima resnično 
velike težave pri preskrbi svojega prebi-
valstva s čisto pitno vodo. Čista voda pa 
je osnova za vsako obliko razvoja dolo-

»govorite po afriško?« zve-
ni zabavno? No ja, saj je, če 
vprašanje slišite enkrat. kaj 
pa, če bi vas to ali kaj podob-
nega vprašali večkrat?

PrOTI neznanju
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Junija 2011 se je zaključil enoletni 
projekt, namenjen krepitvi dela 
humanitarnih nevladnih organi-

zacij, ki so ga izvajale Ustanova »SKU-
PAJ«, Platforma SLOGA ter slovaška 
nevladna organizacija People in Peril. 
Dosežki projekta so bili predstavljeni 
na zaključni mednarodni konferenci, 
ki je potekala konec maja v Ljubljani. 
Dogodek je bil posvečen izpostavljanju 
ključnih izzivov, s katerimi se pri izvaja-
nju svojih dejavnosti soočajo nevladne 
organizacije z območja srednje Evro-
pe, ter iskanju rešitev in razvojnih mo-
žnosti zanje. Na konferenci so huma-
nitarni delavci iz Slovenije, Slovaške, 
Madžarske in Avstrije, kot bistveno 
težavo pri izvajanju njihove dejavno-
sti, izpostavili predvsem pomanjkljivo 
medsebojno povezovanje ter pomanj-
kanje zadostnih izkušenj in znanj za iz-
vedbo terenskih akcij večjega obsega. 
Prav tako se organizacije iz naštetih 
držav, zaradi svoje majhnosti in manjše 
prepoznavnosti, soočajo s problemom 
neenakopravnega obravnavanja v raz-
merjih do večjih sorodnih organizacij iz 
zahodnoevropskih držav ter pomemb-
nih donatorjev, s tem pa s težjim skle-
panjem partnerstev in pridobivanjem 
nujno potrebnih sredstev za svoje de-
lo. Potrebo po okrepitvi manjših hu-
manitarnih organizacij je zaznala tudi 
Evropska komisija, ki je v sklopu svo-
jega Oddelka za humanitarno pomoč 
finančno podprla omenjeni projekt. 

Projektne partnerke so se med projek-
tom prepoznanih težav lotile z izvedbo 
usposabljanj za humanitarne delavce ter 
številnih osveščevalnih aktivnosti. Dve 
humanitarni delavki sta se imeli prilo-
žnost udeležiti pripravništva v Gruziji in 
na Haitiju, slovenski osnovnošolci pa so 

prek delavnic in ustvarjalnega natečaja 
spoznavali pomen mednarodne solidar-
nosti. V okviru projekta je bil v slovenski 
jezik prvič preveden humanitarni priroč-
nik projekta Sphere, ki bo pomembno 
prispeval k dvigu kakovosti dela naših 
organizacij z vidika spoštovanja medna-
rodno sprejetih standardov na področju 
humanitarne dejavnosti.

Med rezultati projekta velja posebej iz-
postaviti ustanovitev Humanitarnega 
odzivnega centra – HOC, prvega koordi-
nacijskega telesa nevladnih organizacij v 
Sloveniji, ki delujejo na humanitarnem 
področju. HOC, ki deluje pod okriljem 
Platforme SLOGA, je vzpostavljen z 
namenom informiranja, povezovanja, 
krepitve in koordiniranja nevladnih or-
ganizacij pri odzivih na humanitarne 
krize. Pomembno dimenzijo delovanja 
predstavljajo tudi zagovorniške aktivno-
sti, sodelovanje s političnimi odločevalci 
ter povezovanje s slovenskimi in tujimi 
akterji, ki delujejo na področju medna-
rodne humanitarne pomoči.

V okviru enoletnega projekta je centru 
uspelo izvesti številne aktivnosti, ki so 
prispevale predvsem k ozaveščenosti 
javnosti o mednarodnem humanitarnem 
dogajanju in h krepitvi slovenskih NVO. 
HOC k širjenju ozaveščenosti prispeva 
predvsem z redno nadgradnjo spletne 
strani HOC (www.humanitarni-center.
si) ter izdajo mesečnih in aktualnih e-no-
vic o mednarodni humanitarni pomoči, 
relevantnih dogodkih, aktualnih uspo-
sabljanjih ter razpisih za humanitarne 
projekte in delovna mesta. V okviru pro-
jekta je prišlo tudi do izdaje prvih sloven-
skih informativnih brošur o mednarodni 
humanitarni pomoči in delovanju HOC. 
Ob relevantnih dogodkih in razpisih s 

humanitarnega področja, center poskrbi 
tudi za srečanja in razprave članic HOC 
ter ostalih zainteresiranih organizacij in 
posameznikov. 

Vsi zainteresirani so bili v okviru centra 
deležni usposabljanja o trenutni praksi v 
mednarodnem humanitarnem prostoru 
in obstoječih mednarodnih standardih, 
med večje dosežke v okviru krepitvenih 
dejavnosti HOC pa se zagotovo šteje tu-
di organizacija že omenjenega pripravni-
štva na Haitiju, kjer je predstavnica Plat-
forme SLOGA opravljala usposabljanje 
pri nemški nevladni organizaciji HELP. 

Relevanten korak je HOC naredil tudi v 
procesu sodelovanja s političnimi odlo-
čevalci, zlasti s pripravo in predstavitvijo 
osnutka Sporazuma o sodelovanju med 
Ministrstvom za zunanje zadeve RS in 
Platformo SLOGA/HOC na področju 
mednarodne humanitarne pomoči. 

Pomemben del projekta pa predstavlja 
tudi sklenitev Dogovora o osnovanju re-
gionalne mreže sorodnih humanitarnih 
organizacij iz centralnoevropskih držav. 
Namen mreže je sklepanje partnerstev 
med sorodnimi organizacijami, kar bo 
omogočilo organiziranje humanitarnih 
akcij večjega obsega, prav tako pa služila 
tudi skupnim usposabljanjem, izmenjavi 
dobrih praks in drugim aktivnostim, na-
menjenim izboljšanju učinkovitosti delo-
vanja organizacij. 

Projektni partnerji bodo tudi v priho-
dnosti tesno sodelovali pri nadaljnjih 
aktivnostih na področju mednarodne 
humanitarne pomoči, predvsem s ciljem 
zagotavljanja trajnosti že doseženih re-
zultatov in nadaljnje krepitve nevladne-
ga humanitarnega sektorja. 

ŠTevILNI USPeHI  
evropskega humanitarnega projekta

Iva Antončič, Ustanova »SKUPAJ« in Janja Mikulan, Platforma SLOGA
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Predstavnica 
Platforme SLOgA/
HOc na Haitiju

Tudi Slovenci 
lahko AkTIvNeje 
PrISTOPIMO k 
evropskemu odločanju

Teja Hlačer in Janja Mikulan, Platforma SLOGA Maja Drča 

12. januarja 2010 so številna mesta na Haitiju prizadeli močan 
potres in več popotresnih sunkov. Konec avgusta 2010 sta ha-
itijska vlada in humanitarna skupnost ocenili, da je bilo priza-
detih preko 2 milijona ljudi. 222.570 ljudi je umrlo, še vedno so 
pogrešali 80.000 ljudi. 188.383 hiš je bilo popolnoma ali delno 
uničenih, 1.5 milijona ljudi pa je bilo še vedno razseljenih v 
1.368 zaselkih (OCHA-Humanitarian Bullettin, 30. julij 2010). 
Večina teh družin še danes živi v šotorih ali v zatočiščih, ki so 
zgrajeni iz polivinila in lesa.

V letošnjem maju je na Haiti odšla predstavnica Platforme 
SLOGA/Humanitarnega odzivnega centra, ki je v sodelovanju 
z nemško nevladno organizacijo HELP opravljala tritedensko 
usposabljanje. V mestu Petit Goave je bila vključena v opra-
vljanje vsakodnevnih nalog ekipe HELP, sodelovala je pri te-
renskih aktivnostih in organizirala nekaj delavnic za lokalno 
prebivalstvo. Sodelovala je tudi pri koordinaciji z ostalimi ak-
terji na terenu ter pri pripravi projektnega predloga gostujoče 
organizacije. Organizacija HELP namreč deluje predvsem na 
področju gradnje poltrajnih lesenih hiš za prebivalce, ki so v 
potresu ostali brez strehe nad glavo, v bodoče pa se bo lotila 
še gradnje sanitarij. Pripravništvo je bilo sofinancirano s strani 
projekta Generalnega direktorata Evropske komisije za hu-
manitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO) in Ministrstva 
za zunanje zadeve RS.

Petit Goave leži na obrobju potresno prizadetega območja. 
Tukaj ima sedež ali pa vsaj pisarno več mednarodnih in tudi 
lokalnih organizacij, ker je dovolj hiš še ohranjenih in je torej 
dovolj prostora za namestitev, razdalja do glavnega mesta Port 
au Prince pa je še primerna za dnevne opravke. Večinoma se tu 
humanitarne organizacije ukvarjajo z gradnjo poltrajnih zato-
čišč, zdravstvenimi storitvami, aktivnostmi za otroke (šole, klu-
bi) ter sanitarnimi in razvojno-gospodarskimi rešitvami, pred-
vsem na področju kmetijstva. Organizacije, ki delujejo na istem 
ali podobnem področju, se med seboj povezujejo v delovne 
skupine, da izmenjujejo izkušnje, probleme in informacije.

Izzivi, s katerimi se sooča organizacija HELP, so predvsem 
organizacijske in varnostne narave. Potrebno se je naučiti so-
delovanja z ljudmi z drugačnimi navadami, izkušnjami, misel-
nostjo, torej vzpostavljanja odnosov in sodelovanja z lokalnim 
prebivalstvom. Brezposelnost in revščina sta na Haitiju na vsa-
kem koraku izjemno opazni. Sistem v državi je še precej neure-
jen, znotraj vlade je veliko korupcije, infrastruktura je slaba, ni 
pravih pogojev za razvoj gospodarstva. Haiti je gospodarsko 
na dnu in večinoma le uvaža, izvoz pa je neznaten. Pripravni-
štvo v organizaciji HELP je tako dalo zelo dober vpogled v hu-
manitarno situacijo in nasploh v razmere na Haitiju.

Slovenski študenti radi iščemo priložnosti, zavedajoč 
se, da lahko le-te odločno vplivajo na razvoj naše pri-
hodnosti. Le kdo ni ganjen ob strahotnih novicah ter 

slikah ljudi, ki jim življenje na določenem kraju in v določenem 
času ni namenilo enakih možnosti, kot vsem nam, ki trenutno 
prebiramo te vrstice? S to mislijo ter zaupanjem v svojo odlo-
čitev, sem se januarja tega leta odpravila v pisarne sekretaria-
ta CONCORD Europe v Bruslju ter pričela z opravljanjem svoje 
šestmesečne študentske prakse. CONCORD je konfederacija 
evropskih nevladnih razvojnih organizacij ter združuje svoje 
članice v prizadevanju za ohranitev razvojnega sodelovanja 
čim višje na političnem dnevnem redu nacionalnih držav ter 
posameznih institucij Evropske unije (EU). 

Večino svojega dela sem opravila kot asistentka v Oddelku za 
civilno družbo ter tako imela priložnost sodelovati v zadnjih 
potezah civilne družbe v procesu Strukturiranega dialoga 
pred njegovim zaključkom, letos maja v Budimpešti, kot pa 
tudi v procesih, katerih odločitve bodo pomembno vplivale na 
razvoj evropske razvojne politike v prihajajočih letih. Svoje za-
dnje mesece sem posvetila globalnemu procesu Open Forum 
for CSO development effectiveness, ki je nedavno zaključil svo-
jo drugo mednarodno skupščino v Kambodži ter bo ponesel 
rezultate tega sestanka na četrti Visoki forum o učinkovitosti 
razvojne pomoči v Busan.

Biti član tako pomembne organizacije, kot je CONCORD ter 
tako s svojimi argumenti vplivati na evropski ravni, je lahko 
ključnega pomena. Iz svojih opažanj lahko zaključim, da no-
ve države članice EU še niso dosegle svojega maksimuma ter 
verjamem, da lahko prispevajo veliko več. Vse prevečkrat to 
onemogoča pomanjkanje interesa, časa ali osebja ter pa tudi 
dejstvo, da nevladni sektor še ni razvil takšne tradicije, kot jo 
ima marsikateri druga država članica. S svojim znanjem ter iz-
kušnjami lahko vsakdo vpliva na pomembne odločitve, ki bo-
do zarisale pot razvojnega sodelovanja za naslednjih nekaj let. 
Naj to velja kot spodbuda vsem nam, da kot pomembni akterji 
v slovenskem prostoru aktivneje pristopimo tudi k dogajanju 
na evropski ravni ter tako delimo svoje izkušnje ter dobre pra-
kse v dobro razvojnega sodelovanja.
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Razvite države, med njimi tudi 
Slovenija, namenjajo posebno 
pozornost enakopravnejšemu 

in bolj uravnoteženemu svetovnemu 
razvoju. S tem namenom in skladno z 
mednarodnimi zavezami si prizadevajo 
za postopen dvig deleža bruto nacional-
nega dohodka (BND), ki ga v obliki ura-
dne razvojne pomoči (URP) namenjajo v 
podporo gospodarskemu in socialnemu 
razvoju držav v razvoju. Slovenija se je 
zavezala povišati delež URP do leta 2015 
na raven 0,33 odstotka BND. V letu 2010 
so sredstva, namenjena mednarodnemu 
razvojnemu sodelovanju, znašala 44,25 
milijona evrov ali 0,13 odstotka BND.

Slabi dve tretjini (27,39 milijona evrov) 
slovenske URP sta bili v letu 2010 posre-
dovani prek mednarodnih organizacij in 
institucij, od tega 21,48 milijona evrov 
kot prispevek v proračun Evropske uni-
je. Za financiranje bilateralnih razvojnih 
projektov je Slovenija v letu 2010 na-
menila 16,86 milijona evrov oziroma 38 
odstotkov celotne URP. Projekte so ve-
činoma izvajala resorna ministrstva in 
slovenske razvojne institucije, pri čemer 
je bil večji del (74 odstotkov) namenjen 
v države Zahodnega Balkana. Sledile 
so države Vzhodne Evrope, Kavkaza in 
Osrednje Azije ter druge. Največji delež 
pomoči je bil namenjen za programe vi-
sokošolskega izobraževanja ter krepitev 
vlade in civilne družbe.

Vlada je za leto 2010 sprejela okvirni pro-
gram mednarodnega razvojnega sode-
lovanja, ki je omogočil ustrezno koncen-
tracijo načrtovanja in porabe približno 
polovice bilateralnih razvojnih sredstev 
(8,18 milijona evrov), lažjo koordinaci-
jo ter večjo učinkovitost. Z rebalansom 
proračuna Republike Slovenije se je pro-
gram znižal na 6,15 milijona evrov. V pro-
gramu so določene tudi geografske in 
vsebinske prioritete mednarodnega ra-

zvojnega sodelovanja. Prvo prednostno 
območje je Zahodni Balkan, kjer Slove-
nija s Črno goro in Makedonijo sodeluje 
programsko, s preostalimi državami re-
gije pa projektno. V Afriki je sodelovanje 
osredotočeno na Zelenortske otoke. 
V vsebinskem smislu je bila pozornost 
namenjena razvoju programov in pro-
jektov na področju družbenih storitev 
(s poudarkom na t. i. dobrem vladanju, 
krepitvi pravne države, tehnični pomoči, 
izobraževanju in štipendiranju), varova-
nju okolja (s poudarkom na trajnostnem 
upravljanju z vodami) ter krepitvi vloge 
žensk kot presečni temi.

Projekte in programe razvojnega sode-
lovanja so izvedle izvajalske institucije, 
razvojne nevladne organizacije in drugi 
izvajalci, dodatno pa se v mehanizme iz-
vajanja vključujejo tudi gospodarski su-
bjekti. Država je z razpisi finančno pod-
pirala programe in projekte nevladnih 
organizacij na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja ter njihovo insti-
tucionalno krepitev.

Ministrstvo je tako skupaj z drugimi re-
sorji v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 
pripravilo javne razpise za nevladne or-
ganizacije s področja razvojnega sode-
lovanja v skupni vrednosti 2,3 milijona 
evrov, namenjene doseganju razvojnih 
ciljev tisočletja v Afriki ter razvoju na Za-
hodnem Balkanu in v Vzhodni Evropi. V 
letu 2011 so bila projektom civilnodruž-
benih organizacij na področju medna-
rodnega razvojnega sodelovanja in hu-
manitarne pomoči namenjena sredstva 
v okviru javnega razpisa za razvojne in 
humanitarne projekte na Zahodnem 
Balkanu, v Ukrajini in Moldaviji, v pod-
saharski Afriki, na Bližnjem vzhodu in 
v drugih regijah v skupni višini nad 1,1 
milijona evrov. Od leta 2008 do danes je 
ministrstvo s pomočjo razpisov podprlo 
skoraj 70 eno-, dve- in triletnih razvojnih 

ter humanitarnih projektov slovenskih 
nevladnih organizacij.

Razvojno sodelovanje in humanitarna po-
moč Republike Slovenije se v letu 2011 iz-
vajata na podlagi okvirnega programa za 
leti 2011 in 2012, ki ga je slovenska vlada 
potrdila v začetku letošnjega leta. Okvir-
ni program določa sredstva bilateralne 
URP Slovenije, ki so združena v okviru 
finančnega načrta Ministrstva za zunanje 
zadeve: za leto 2011 je predvidenih 6,66, 
za leto 2012 pa 6,75 milijona evrov. V ge-
ografskem smislu je 90 odstotkov teh 
sredstev usmerjeno v države Zahodnega 
Balkana, 6 odstotkov v države podsahar-
ske Afrike in 4 odstotki v države Vzhodne 
Evrope. Pomemben element predsta-
vlja področje izobraževanja za razvoj in 
ozaveščanja javnosti, na katerem igrajo 
ključno vlogo Slovenski razvojni dnevi in 
nevladne razvojne organizacije. 

Pri izvajanju okvirnega programa si Mini-
strstvo za zunanje zadeve kot nacionalni 
koordinator mednarodnega razvojnega 
sodelovanja prizadeva za prehod na več-
letne programe v programskih državah 
(za začetek v Makedoniji), pri čemer bo v 
sodelovanju z resorji vključil razvojno so-
delovanje, ki še ni del okvirnega progra-
ma. Izhodišče za oblikovanje programov 
s prednostnimi državami so razvojne po-
trebe partnerskih držav. V prihodnje bo 
osrednji cilj načrtno povečevanje deleža 
BND za države v razvoju, ob upoštevanju 
vsebinskih prednostnih področij.

Osnovni cilji humanitarne in pokonflik-
tne pomoči Slovenije, ki jih opredeljuje 
tudi Resolucija o mednarodnem razvoj-
nem sodelovanju do leta 2015, so pred-
vsem zmanjševanje revščine in lakote, 
protiminsko delovanje in pomoč otro-
kom v pokonfliktnih situacijah. Skladno 
z Resolucijo bo Slovenija tudi v letu 2011 
za humanitarno in pokonfliktno pomoč 

AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV

Ministrstvo za zunanje zadeve o uradni razvojni 
pomoči Slovenije v letu 2010 in načrtih za 2011

Sodelavci Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve
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namenjala okoli 10 odstotkov razpolo-
žljive uradne razvojne pomoči, od te-
ga tri četrtine za redno humanitarno in 
pokonfliktno pomoč ter četrtino za hu-
manitarno pomoč v izrednih razmerah. 
Predvidena sredstva za humanitarno in 
pokonfliktno pomoč v letu 2011 znašajo 
974.500 evrov.

Na bilateralni ravni Ministrstvo za zu-
nanje zadeve usklajuje vse oblike bila-
teralne humanitarne pomoči med po-
sameznimi vladnimi izvajalci ter odzive 
Slovenije na izredne humanitarne ka-
tastrofe prek mednarodnih organizacij 
in slovenskih humanitarnih organizacij 
(Skupaj, ITF, nevladne organizacije). De-
luje tudi pri humanitarni pomoči v okviru 
sodelovanja Slovenije v mednarodnih 
operacijah in misijah (skupaj z Ministr-
stvom za obrambo ter Uradom za zašči-
to in reševanje).

Slovenija nadaljuje z aktivnim delom v 
telesih Evropske unije ter telesih in agen-
cijah Organizacije združenih narodov. V 
letu 2011 Slovenija predseduje izvršne-
mu odboru Sklada Združenih narodov za 
otroke (UNICEF) ter je članica izvršnega 
odbora Svetovnega programa za hrano 
(WFP) in Visokega komisariata OZN za 
begunce (UNHCR). Posebna pozornost 
bo v tem letu namenjena vključevanju 
slovenskih strokovnjakov – prostovolj-
cev v razvojne programe organizacij 
Združenih narodov.

Slovenija sodeluje tudi pri delu Odbora 
za razvojno pomoč (DAC) Organizacije 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
(OECD). Jeseni 2011 bo na našo pobudo 
in s pomočjo Odbora za razvojno pomoč 
OECD opravljen strokovni pregled (t. i. 
peer review) ustroja ter delovanja slo-
venskega razvojnega sodelovanja in hu-
manitarne pomoči.

kdAj? kje? kAj?
5.–8. 
avgust 
2011

Dunaj, 
Avstrija

SreČANje MLAdINSkIH OrgANIzAcIj zA zN
Na seminarju se bodo srečali predstavniki Mladinskih organizacij in Mla-
dinskih sekcij UNA (United Nations Association) iz Avstrije, Bolgarije, Fin-
ske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Romunije, Slovenije, Španije, Švice 
ter Turčije, in sicer z namenom ustanovitve Mreže UNYA (United Nations 
Youth Association) in načrtovanja skupnih projektov za spodbujanje aktiv-
nosti mladih na področju delovanja ZN.

16.–21. 
avgust 
2011

Krems, 
Avstrija

evrOPSkI FOrUM O PreHrANSkI SUvereNOSTI
Prvi Evropski forum o prehranski suverenosti Nyeleni bo združil več kot 
600 ljudi iz cele Evrope, ki se ukvarjajo s spodbujanjem prehranske su-
verenosti (tj. pravica vseh ljudstev, držav in skupin držav, da sami dolo-
čajo svojo prehransko politiko). Forum predstavlja mejnik v razvoju ideje 
o prehranski suverenosti, saj bo izoblikoval konkretne predloge za poli-
tične odločevalce in skupni akcijski načrt za evropska gibanja s področja 
prehranske suverenosti. 

19. 
avgust 
2011

po 
svetu

SveTOvNI dAN HUMANITArNegA deLOvANjA
Generalna skupščina ZN je leta 2009 razglasila svetovni dan humanitarne-
ga delovanja, katerega namen je osveščanje javnosti o pomenu humani-
tarnega delovanja po vsem svetu in počastitev humanitarnih delavcev, ki 
so se poškodovali ali celo izgubili življenja med opravljanjem svojega dela. 

1.–2. 
september 
2011

Bonn, 
Nemčija

PrIPrAvLjALNA dOgOdkA zA kONFereNcO zN 
O TrAjNOSTNeM rAzvOjU rIO+20
Program ZN za okolje (United Nations Environment Programme – UNEP) v 
toku priprav na Rio+20 organizira tudi dva pripravljalna dogodka, in sicer naj-
prej na temo vloge civilne družbe v oblikovanju agende za trajnostni razvoj v 
21. stoletju, nato pa še Regionalno razpravo za Evropo – Globalni ministrski 
okoljski forum, ki se ga lahko udeležijo tudi predstavniki ostalih regij.

19.–21. 
september 
2011

Dunaj, 
Avstrija

PArTNerSHIP FAIr 2011
V organizaciji Trialog-a se bo odvil že 3. Partnership Fair, ki je namenjen 
usposabljanju in mreženju razvojnih nevladnih organizacij iz EU, ki se 
prednostno ukvarjajo s področji globalnega učenja, človekovih pravic, 
okolja itd., vključuje pa tudi pomoč pri pripravi projektov. Dogodek bo 
združil vse ključne akterje na relevantnem področju in tako omogočil ce-
lovito izmenjavo izkušenj, mnenj in znanj.

19.–22. 
september 
2011

York, 
Velika 
Brita-
nija

KOnferencA O preMisLeKu O rAZvOju v ObdObju 
OMejeNIH vIrOv IN NegOTOvOSTI
Konferenco z naslovom Rethinking Development in an Age of Scarcity and 
Uncertainty: New Values, Voices and Alliances for Increased Resilience orga-
nizira Združenje za razvojne študije Velike Britanije in Irske, osredotočena 
pa bo na 3 ključne teme: nove vrednote (premislek o napredku in merjenju 
le-tega), nove institucije (premislek o sistemih vladanja) in nove ideje (pre-
mislek o novih glasnikih razvoja).

21. 
september 
2011

Bruselj, 
Belgija

MednArOdni siMpOZij »iZbOLjšAnje ZdrAvjA in 
BLAgOSTANjA MIgrANTOv v evrOPI: OBLIkOvANje 
ceLOvITe STrATegIje eU IN ŠIrŠe«
Dogodek, ki ga organizira britanski think-tank Public Policy Echange v sodelo-
vanju s Centrom za parlamentarne študije, bo osredotočen na najbolj ranljive 
skupine migrantov (mladi, ženske), udeleženci pa bodo razpravljali o delovnih 
pogojih, varnosti in blagostanju delavcev migrantov v EU, z namenom izobliko-
vanja učinkovitih pobud za uspešno integracijo in večjo vključenost migrantov. 

21. 
september 
2011

po 
svetu

MednArOdni dAn Miru
Generalna skupščina ZN je že leta 1981 razglasila, da bo prvi dan septem-
brskega rednega zasedanja uradno mednarodni dan miru, leta 2001 pa je 
določila, da se bo od leta 2002 mednarodni dan miru vsako leto praznoval 
21. septembra, in sicer kot dan svetovnega premirja in nenasilja. ZN zato 
na ta dan pozovejo vse narode k spoštovanju prekinitve sovražnosti in k 
osveščanju javnosti o pomembnosti trajnega miru. 

Graf: Vrednosti razpisov za NVRO
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Evropska komisija je 29. junija 2011 
izdala poročilo z naslovom »Pro-
račun za strategijo Evropa 2020«, 

ki predstavlja predlog Evropske Komisije 
(EK) o naslednjem večletnem finančnem 
okvirju (Multiannual financial framework 
– MFF) EU za obdobje 2014–2020 (MFF 
EU 2014–2020). 

Večletni finančni okvir EU (prej znan 
kot finančna perspektiva) je dogovor o 
glavnih prednostnih nalogah in okvirih 
proračunskih odhodkov Unije za sre-
dnjeročno obdobje najmanj petih let. 
Večletni finančni okvir torej določa te-
meljni okvir za evropske politike v na-
slednjih letih in osnovo za sprejemanje 
letnih proračunov eU.

Skupni znesek predlaganega novega se-
demletnega proračuna je 1.025 milijard 
evrov. V primerjavi s sedanjo finančno 
perspektivo (2007–2013) je ta vsota višja 
za 5 %, vendar predstavlja nižji delež v 
bruto nacionalnem dohodku - BND (pro-
račun nove finančne perspektive pred-
stavlja le eno petdesetino proračunov 
vseh držav članic EU). Namenjen naj ne 
bi bil spodbujanju porabe, temveč spod-
bujanju investicij in na takšen način od-
govarjal na jutrišnje izzive globalizacije. 

EK načrtuje povečati proračun za sku-
pno zunanjo politiko (European external 
action service – EEAS) iz 56 na 70 milijard 
evrov (za zunanje instrumente, vključno z 
Instrumentom za razvojno sodelovanje in 
Instrumentom za evropsko sosedsko po-
litiko), dodatna sredstva pa nameniti tudi 
za uresničevanje Razvojnih ciljev tisočle-
tja (MDGs) in zaveze EU o izkoreninjenju 
revščine, ki naj bi temeljila na spodbujanju 
demokracije, človekovih pravic in enako-
sti ter na določilih Ustanovne listine ZN in 
mednarodnem pravu. 

Novost predlaganega finančnega okvira 
na področju zunanje politike EU je, nav-

kljub povečevanju finančnih sredstev, 
namenjena predvsem: 

intervencijam EU na področju kriz, sa-• 
memu upravljanju kriz, skupni zunanji 
politiki, dostopu do naravnih virov in 
spodbujanju gospodarskega sodelo-
vanja (nadaljevanje trgovinskih spora-
zumov v državah v razvoju – DVR);
povečanju vloge Evropske investicij-• 
ske banke (EIB) v državah v razvoju 
pri spodbujanju investicij zasebnega 
sektorja;
večji vlogi blaženja podnebnih spre-• 
memb in podnebnemu prilagajanju v 
DVR;
spremembi dosedanjih geografskih • 
inštrumentov v smeri zmanjšanja fi-
nančne pomoči državam, ki ne spada-
jo v skupino najrevnejših držav in pre-
nehanje financiranja razvoja v Braziliji, 
Rusiji, Indiji in Kitajski (BRIK države);
zmanjševanju oz. precejšnji omejitvi • 
direktnega financiranja proračunov 
držav v razvoju;
uvedba sklada za čezmejne projekte • 
na področju energetike, prometa in 
informacijske tehnologije in krepitev 
notranjega trga;

vzpostavitev pan-afriškega instru-• 
menta, ki bo spadal v okvir Instrumen-
ta za razvojno sodelovanje in bo pred-
nostno osredotočen na izkoreninjenje 
revščine in doseganje MDGs;
vzpostavitev inštrumenta, ki bo ščitil • 
gospodarske interese EU v ostalih de-
lih sveta.

Z objavo predloga Komisije so se tako 
pričela pogajanja o večletnem finanč-
nem okviru EU po letu 2013. Čas za po-
dajo predlogov za spremembe oz. do-
polnitve je do decembra 2011 (postopek 
javnega posvetovanja EK z zainteresira-
nimi deležniki).

CONCORD, katerega članica je tudi 
Sloga, se je na omenjeno poročilo EK 
odzval s stališčem, da sprejetje novega 
proračuna EK nikakor ne sme biti povod 
za zmanjševanje pomoči državam v ra-
zvoju, kjer živi 75 odstotkov vseh revnih 
ljudi na svetu. Prav zaradi tega mora 
evropska zunanja politika ohraniti svoj 
primarni cilj, to je izkoreniniti revščino in 
prizadevanja za odpravo neenakosti.

eU načrtuje v naslednjem obdobju (2014–2020) 
povečati sredstva za njeno skupno zunanjo 
politiko in pomoč državam v razvoju

 SLOGA

Graf: Pregled razdelitve  proračuna EK v obdobju 
aktualne finančne perspektive 2007–2013

Graf: Finančni mehanizmi za izvajanje Uradne 
razvojne pomoči  EU v obdobju 2007–2013

ENPI – inštrument za sosedsko politiko

administrativni 
stroški 6 %

razvoj podeže-
lja, okolje, 
ribištvo 11 %

kmetijska politika: 
subvencije in 
stroški za 
uravnavanje 
trga 31 %

notranja in 
varnostna politika, 
pravosodje 1 %

EU kot globalni 
akter 6 %

kohezijska politika 
in spodbujanje kon-
kurenčnosti, rasti in 
zaposlovanja 45 %

EDF – evropski razvojni sklad

ostalo
IFS in CFSP – inštrument za skupno zunanjo in varnostno politiko
EIDHR – inštrument za demokracijo in ČP
Food – inštrument za prehransko varnost
ECHO – humanitarna pomoč
IPA – inštrument za približevanje EU (Z Balkan + Turčija)
DCI – inštrument za razvojno sodelovanje
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razvojne pomoči v situacijah konflikta, 
o spolu in učinkovitosti razvojne pomo-
či, sodelovanju jug-jug ter prihodnosti 
Open Foruma in učinkovitosti razvojne 
pomoči. Udeleženci skupščine so še 
posebej izpostavili ugodno okolje, ki 
omogoča delovanje organizacij civilne 
družbe in dosego učinkovitosti razvoj-
ne pomoči. Rezultat, ki ga je zbranim na 
konferenci uspelo doseči, se odraža v t. 
i. Siem Reap konsenzu, ki je hkrati sku-
pek načel in vodil ter pogojev za vlade in 
donatorje za uresničevanje učinkovitosti 
razvojne pomoči. Je tudi končni rezultat 
dveletnega združevanja idej in pogledov 
civilne družbe o lastni učinkovitosti ter 
okolju, ki jim omogoča opravljanje njiho-
vega dela. Siem Reap konsenz služi kot 
končna verzija mednarodnega okvirja za 
učinkovitost razvojne pomoči organiza-
cij civilne družbe in kot svetovna politič-
na zaveza k izpolnjevanju dobrih praks. 
Spremljata ga še dokumenta o svetova-
nju ter sami implementaciji konsenza. 

Le še štirje meseci nas ločijo do sreča-
nja v Busanu. V tem času civilna družba 
ter Open Forum vztrajno ter z vso močjo 
snujeta nove poti in ideje. V prihajajočih 
mesecih je potrebno Siem Reap kon-
senz predstaviti širši javnosti ter pustiti, 
naj zakroži med vsemi akterji razvojne 
pomoči. Organizacije civilne družbe so 
z dosego konsenza opravile svoje delo, 
zdaj pa so na potezi vlade ter donatorji, 
ki omogočajo pogoje za ugodno delovno 
okolje. Zadnji večji dogodek pred Busa-
nom, kjer se bodo organizacije civilne 
družbe srečale ter dogovarjale o strategi-
jah, je svetovna skupščina mednarodne 
organizacije CIVICUS, ki se bo odvijala v 
kanadskem Montrealu v avgustu. V Bu-
sanu bo Open Forum skupaj z Better Aid 
in korejsko nacionalno platformo KoFID 
od 26. do 28. novembra gostil srečanja 
pred samim začetkom 4. visokega foru-
ma o učinkovitosti razvojne pomoči. Le-
ta je ključni trenutek za nadaljnje korake 
v razvoju in razvojni pomoči do poteka 
Milenijskih razvojnih ciljev leta 2015 ter 
kasneje. 

Rim leta 2003, Pariz leta 2005 ter 
Akra leta 2008 veljajo za izredno 
pomembne mejnike v procesu 

o prihodnosti ter učinkovitosti razvojne 
pomoči, ki ga vodi Odbor za razvojno 
pomoč Organizacije za ekonomsko so-
delovanje in razvoj (OECD – DAC). Manj-
ka še zadnja, odločilna četrta postaja, ki 
bo zaokrožila celoten proces ter dodala 
piko na i seriji forumov o učinkovitosti ra-
zvojne pomoči. Medtem ko se je 1. visoki 
forum bolj osredotočal na harmonizaci-
jo, so na 2. visokem forumu donatorji ter 
partnerske vlade nacionalnih držav pod-
pisali Pariško deklaracijo o učinkovitosti 
razvojne pomoči. 3. visoki forum je igral 
pomembno vlogo za civilno družbo, ki je 
bila ves ta čas odsotna ter postavljena 
na stranski tir. Akterji civilne družbe so 
se odločili vstopiti v proces bolj organi-
zirano in sistematično, zato sta bila v ta 
namen ustvarjena Organizacijski odbor 
Better Aid in OECD svetovalna skupina 
o civilni družbi ter učinkovitosti razvojne 
pomoči kot povezava med civilno družbo 
in OECD. V Akri je civilni sektor dosegel 
priznanje ter razširil svojo vlogo in odgo-
vornosti v omenjenem procesu, hkrati 
pa so ga drugi akterji izzvali, naj presodi 
o lastni učinkovitosti. V ta namen je na-
stal forum o učinkovitosti razvojne po-
moči, imenovan Open Forum for CSO De-
velopment Effectiveness (Open Forum), ki 
je sklenil, da Pariška deklaracija ne more 
služiti kot merilo učinkovitosti, temveč 
je potrebno ustvariti nova merila, ki bo-
do namenjena le civilni družbi. Od 29. 
novembra do 1. decembra 2011 se bo 
v Busanu v Južni Koreji odvijal 4. visoki 
forum o učinkovitosti razvojne pomoči, 
ki bo presojal o implementaciji Pariške 
deklaracije ter začrtal nadaljnje korake 
in obveze.

Open Forum je iniciativa, ki jo vodijo raz-
lične koalicije mednarodnih organizacij 
civilne družbe z namenom definirati ter 
na osnovi skupnih načel spodbujati vlogo 
ter učinkovitost civilnega sektorja. Prav 
tako predstavlja učni prostor, v katerem 
lahko vpleteni razpravljajo o izzivih, po-

vezanih z njihovim delom, ter o odnosih 
med različnimi razvojnimi akterji. Le 
enoten glas lahko osnuje standarde in 
pogoje, ki omogočajo kvalitetno delo. 
Proces se je oblikoval leta 2009 z regi-
onalnimi pripravljalnimi delavnicami, 
ki so pričele proces ter ga popeljale do 
številnih nacionalnih ter tematskih po-
svetov. Septembra 2010 se je odvila prva 
mednarodna skupščina v Istanbulu, ki je 
povzela vsebino preteklih posvetov po 
celem svetu. Na konferenci so predstav-
niki civilne družbe potrdili t. i. Istanbul-
ska načela in osnovali mednarodni okvir 
za učinkovitost razvojne pomoči organi-
zacij civilne družbe. Istanbulska načela, 
ki težijo k spoštovanju človekovih pravic, 
družbeni pravičnosti ter demokratične-
mu lastništvu in so jih razvojni akterji 
že pozitivno sprejeli, so integralni del 
končnega mednarodnega okvirja. Kon-
zultacije, ki so sledile, so svoje razprave 
osredotočile na osnutek tega okvirja ter 
njegovo implementacijo. Po skoraj dveh 
pretečenih letih se je tako skupaj po ce-
lem svetu odvilo 70 nacionalnih, 9 regio-
nalnih in 8 tematskih konzultacij.

Od 28. do 30. junija 2011 se je 240 pred-
stavnikov organizacij civilne družbe iz 
več kot sedemdesetih držav zbralo na 
drugi mednarodni skupščini, ki se je 
tokrat odvijala v idiličnem mestu Siem 
Reap v Kambodži, z namenom, da izo-
blikujejo končno verzijo mednarodnega 
okvirja za učinkovitost razvojne pomoči 
za organizacije civilne družbe, mobilizi-
rajo organizacije civilne družbe ter do-
ločijo strategijo na poti do 4. visokega 
foruma o učinkovitosti razvojne pomoči 
v Busanu in naprej. Tridnevna konferen-
ca je ponujala široko paleto dogodkov in 
strokovnjakov z najrazličnejših področij. 
Glavni govorec srečanja je bil g. Justin 
Kilcullen, direktor Trocaire iz Irske ter 
predsednik CONCORD Europe, medtem 
ko sta konferenco otvorila predstavnik 
kamboške vlade ter guverner Siem Rea-
pa. Program je vseboval tudi razprave v 
obliki delovnih skupin z najrazličnejšimi 
tematikami, med drugim o učinkovitosti 

STROKOVNI ČLANEK

POT v BUSAN – 
4. visoki forum o učinkovitosti razvojne pomoči 

Maja Drča, CONCORD
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kdAj? kje? kAj?

23.–28. 
avgust 
2011

Galerija Hiša 
kulture, 
Šmartno (Brda)

rAzSTAvA »AFgANISTAN: (Ne)OBIČAjNA žIvLjeNjA«
Razstava je del projekta »Perspektive Afganistana«, ki ga financira Ameriška ambasada, izvaja pa SLOGA 
v sodelovanju s fotografinjo Manco Juvan. Podrobnejše informacije bodo v kratkem objavljene na Slogini 
spletni strani.

23. 
avgust 
2011

Škofja Loka OBeLežeNje MedNArOdNegA dNe SPOMINA NA TrgOvINO S SUžNjI IN 
njenO uKinitev
Zavod za Globalno učenje in razvoj projektov pripravlja spominski večer, na katerega sta kot govorca 
vabljena tudi župana Pirana (Peter Bossman, dr. med.) in Škofje Loke (mag. Miha Ješe), namenjen pa je 
promociji Škofje Loke kot mesta z bogato zgodovino povezovanja Slovencev in Afričanov ter približe-
vanju afriške kulture slovenskemu prostoru. Program bo vključeval okroglo mizo (Vzroki in posledice 
suženjstva), na kateri bo sodeloval tudi Chuma Nwokolo, pisatelj iz Nigerije, ter kulturni dogodek z 
najboljšimi afriškimi ustvarjalci pri nas. 

24.–28. 
avgust 
2011

Fakulteta za 
družbene vede, 
Ljubljana

SIMULAcIjA zdrUžeNIH NArOdOv: SiMun
SiMUN (Slovenia international Model United Nations) je že četrta zaporedna simulacija ZN v Sloveniji, na 
kateri bodo študentje z vsega sveta znova prevzeli vloge delegatov Sveta ZN za človekove pravice, Od-
bora ZN za ekonomska in finančna vprašanja ter Varnostnega sveta ZN. Iskali bodo rešitve za okoljske 
begunce, za konflikte zaradi vode v osrednji Aziji, za palestinsko-izraelski konflikt, razpravljali o pomenu 
naravnih virov in o prihodnosti uradne razvojne pomoči po letu 2015, preučevali pa bodo tudi Somalijo 
kot propadlo državo.

9.–10. 
september 
2011

Bled strAtešKi fOruM bLed
Na Bledu bo potekal že šesti Strateški forum Bled, katerega namen je dialog na visoki ravni med vodilnimi 
osebami iz zasebnega in javnega sektorja, in sicer na temo ključnih izzivov Evrope in celotnega sveta v 
21. stoletju. V središču letošnjega SFB bodo novi globalni nosilci moči, prisotni pa bodo razpravljali tudi 
o vlogi malih držav v globalnih zadevah, o prehranski varnosti, o odnosih med EU in Kitajsko, o izzivih 
Zahodnega Balkana ter o okoljskih in gospodarskih vprašanjih.

12.–16. 
september 
2011

Slovenija LUPA 2011 – 10. vSeSLOveNSkI FeSTIvAL NevLAdNIH OrgANIzAcIj
V organizaciji CNVOS-a se bo v septembru odvil že 10. vseslovenski festival nevladnih organizacij (LU-
PA 2011), ki je namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja, osveščanju širše javnosti o vlogi 
in pomenu NVO ter zahvali organizacijam za njihov prispevek k blaginji. Osrednji dogodek Festivala bo 
ponovno Bazar nevladnih organizacij, ki bo potekal 15. septembra v središču Ljubljane in na katerem se 
bodo predstavile slovenske NVO.

15.–21. 
september 
2011

Ljubljana POSTer FeSTIvAL LjUBLjANA '11 »rAzkrITI OBrAzI rASIzMA«
Cilj projekta Poster Festival Ljubljana '11 / »Razkriti obrazi rasizma« je boriti se proti rasnim stereotipom 
in prispevati k odpravi rasne diskriminacije ter rasističnih odnosov, govora in nasilja. Mednarodni obliko-
valski dogodek organizira Fundacija Brumen s partnerji.

21. 
september 
2011

Križanke, 
Ljubljana

KOncert v OKviru prOjeKtA bOb dyLAn
Ameriška ambasada v Ljubljani v sodelovanju s slovenskimi umetniki in NVO izvaja projekt Bob Dylan 
z osrednjim sporočilom »Postani prostovoljec!«. V okviru projekta je bila med drugim izdana zgoščenka 
»Bob Dylan: Postani prostovoljec!«, ki vsebuje 14 skladb Boba Dylana v izvedbi različnih slovenskih izva-
jalcev. Omenjenim skladbam boste lahko v živo prisluhnili na prihajajočem koncertu, na katerem se bodo 
predstavile tudi sodelujoče NVO, vključno s Slogo.

23. 
september 
2011 
(ob 12. uri)

Biotehniški 
center Naklo, 
Naklo

PredSTAvITev rAzvOjNegA PrOjekTA 
»zdrAvje – vOdA – OPOLNOMOČeNje« (eTIOPIjA)
Inštitut za Afriške študije je v procesu izvajanja projekta »Zdravje – voda – opolnomočenje«, ki ga finan-
cira MZZ. Na predstavitveni konferenci bodo udeleženci lahko izvedeli več o samem projektu, v okviru 
katerega želi IAŠ s partnerji centru Nigat, ki ga večinoma uporabljajo ženske in otroci, zagotoviti zanesljiv 
dostop do neoporečne pitne vode in higiensko ustreznih sanitarij.

26. 
september 
2011

Znanstveno-
raziskovalni 
center SAZU, 
Ljubljana

kONFereNcA O vLOgI MedIjev PrI zAgOTAvLjANjU POdNeBNe PrAvIČNOSTI
Konferenco z delovnim naslovom »Butterfly Effect: Vloga medijev pri zagotavljanju podnebne pravičnosti«, 
v povezavi z razvojnimi izzivi in posledicami za države v razvoju, soorganizirata SLOGA in Focus, društvo 
za sonaraven razvoj, namenjena pa je predvsem novinarjem. Več informacij o konferenci bo v kratkem 
objavljenih na spletni strani Sloge in Focus-a. 

vabljeni na dogodke, ki se bodo v Sloveniji odvijali med avgustom in septembrom 2011

NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI


