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Vse avtorske pravice pridržane. 
Izdano februarja 2012.

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, 

v decembru 2011 smo dobili na novo sestavljen Državni zbor RS, pred dnevi, 10. fe-
bruarja 2012, pa je prisegla nova, 10. Vlada RS. Med delovne naloge poslancev Dr-
žavnega zbora sodijo tudi odločitve, ki se ne nanašajo zgolj na razvojna vprašanja v 
Sloveniji, temveč tudi na politiko razvojnega sodelovanja Republike Slovenije z dru-
gimi državami.

Na zunanjem ministrstvu smo dobili novega ministra, g. Karla Erjavca, pred katerim 
so številni izzivi, tudi na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in huma-
nitarne pomoči. Sloga bo tudi v letu 2012 z ministrstvom (Direktoratom za medna-
rodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč) sodelovala pri načrtovanju in 
izvedbi nekaterih skupnih aktivnosti, ki so plod dosedanjega dobrega sodelovanja z 
ministrovimi predhodniki.

V preteklih letih so nevladne organizacije z veliko vnemo, zagnanostjo in profesional-
nim odnosom doprinesle k boljši prepoznavnosti in vlogi Slovenije v svetu. Vsi si še 
vedno prizadevamo, da bi s skupnimi močmi in tudi s podporo Ministrstva za zunanje 
zadeve v svetu predstavljali Slovenijo v najboljši možni luči in krepili njen ugled. Sa-
mo v zadnjih treh letih so bile slovenske NVO s svojimi razvojnimi in humanitarnimi 
projekti prisotne v kar 69 državah v razvoju. Te nevladne organizacije v okviru Sloge 
zelo aktivno sodelujejo tudi pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalne in 
evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 

Mednarodna razvojna pomoč držav članic EU ima za poglaviten cilj odpravo absolu-
tne revščine. Pomoč naj tudi ne bi bila podrejena državnim interesom, ampak mora 
zasledovati primarni cilj: pomoč najbolj potrebnim. Nevladne organizacije imajo pri 
tem izredno pomembno vlogo, saj se v neposrednem sodelovanju z lokalnim prebival-
stvom zelo učinkovito in zelo hitro odzovejo tako na potencialna kot tudi nova žarišča. 

Spoštovana ministrica, spoštovani ministri, spoštovane poslanke in poslanci! S sku-
pnimi močmi lahko slovensko mednarodno razvojno pomoč še izboljšamo. Čas za 
odločne spremembe je dozorel, zato nas podprite s svojimi dejanji!

Marjan Huč,
koordinator platforme Sloga
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

BITI BegUNec – pOrOčILO ZA LeTO 2010 
Agencija Združenih narodov (ZN) za begunce (UNHCR) je pripravila poročilo »Biti 
begunec« (2010), ki je rezultat dela različnih raziskovalnih skupin na terenu ter raz-
govorov z begunci, prosilci za azil in osebami brez državljanstva, ki začasno ali stalno 
bivajo v srednjeevropskih državah, vključno s Slovenijo. Del poročila, ki se nanaša 
na Slovenijo, se dotika življenjskih pogojev prosilcev za azil, ki so nastanjeni v azil-
nem domu v Ljubljani, integracijski hiši v Mariboru, centru za tujce v Postojni ali pa 
bivajo v zasebnih prebivališčih. Sicer pa so v poročilo vključene še Bolgarija, Češka, 
Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška. Poročilo temelji na načelu zagotavljanja 
enakih pravic za vse razseljene ljudi, ne glede na njihovo starost, spol ali narodno pri-
padnost. Poleg osebnih pripovedi beguncev in ugotovitev raziskovalnih skupin lahko 
v poročilu najdete tudi opis izboljšav za begunce preteklega leta in seznam priporočil 
za izboljšanje razmer, v katerih živijo razseljeni ljudje v obravnavanih državah. Slo-
vensko različico poročila najdete na spletni strani UNHCR v Sloveniji.

SLOgA OrgANIZIrALA deLAVNIcO NA TemO VOdeNjA KAmpANj IN 
KOmUNIKAcIje Z jAVNOSTmI Ter medIjI 
SLOGA je 14. februarja za predstavnike nevladnih organizacij (NVO) organizira-
la delavnico »Vodenje kampanj in komunikacija z javnostmi ter mediji na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja«, ki jo je vodila mag. Kristina Plavšak Kranjc. 
Delavnica je predstavljala uvod v razumevanje medijev in javnosti ter udeležence 
seznanila z različnimi tehnikami komuniciranja z omenjenimi akterji. Program je 
temeljil na naslednjih tematikah: pomembnost medijev (izkušnje z mediji, specifika 
področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS) in humanitarne pomoči, po-
membnost NVO za medije), delovanje medijev (kaj so mediji in na kakšne načine de-
lujejo, graditev odnosa/partnerstva z mediji), uspešno komuniciranje z mediji (kako 
pritegniti medije, komunikacijske aktivnosti NVO) ter uspešni dogodki in kampanje 
(načrtovanje medijskih kampanj/dogodkov, komunikacijska strategija, dobre prakse 
in najpogostejše napake, komuniciranje Sloge); v zaključnem delu delavnice pa so se 
udeleženci še sami preizkusili v načrtovanju poljubnih medijskih kampanj in tako že 
takoj delček pridobljenega znanja uporabili tudi v praksi.

pOVeZOVANje držAVLjANOV Z mIgrAcIjSKO pOLITIKO – ZAčeTeK 
deLOVANjA pLATFOrme pUZZLed By pOLIcy 
V okviru evropskega projekta Puzzled by Policy (slo. Zmedeni od politike) s sloganom 
»Pomagamo vam, da postanete del EU« in s ciljem izboljšati trenutno situacijo po-
manjkljive vključenosti posameznikov in javnosti, ki se jih migracijska politika doti-
ka posredno ali neposredno, je 8. februarja pričelo delovati novo spletno mesto. Na 
omenjenem spletnem mestu lahko izvemo več o migracijskih politikah ter posredu-
jemo svoja stališča o aktualnih problemih, povezanih z migracijami v EU (delavska/
študentska/ilegalna migracija, združevanje družin, dovoljenja za bivanje itd.). Poleg 
sodelovanja v razpravah lahko uporabniki primerjajo svoja stališča na tem področju z 
nacionalnimi in EU migracijskimi politikami, pa tudi s stališči drugih deležnikov. Sple-
tna stran je zanimiva tudi za Slovenijo, ki se prav tako sooča z različnimi problemi na 
področju migracij. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda INePA – 
Inštituta za elektronsko participacijo in pa na spletni strani projekta Puzzled by Policy.

SLOgA predSTAVLjA dVA NOVA SpLeTNA pOrTALA – O SKLAdNOSTI 
pOLITIK ZA rAZVOj IN AFgANISTANU 
SLOGA je vzpostavila dva nova spletna portala – o skladnosti politik za razvoj (PCD) ter o 
Afganistanu. Portal o PCD vključuje predvsem opise in analize stanja dvanajstih področij 
oz. politik EU (npr. trgovina, okolje, energija), priporočila za povečanje skladnosti med 
njimi ter zbirko relevantnih dokumentov in drugih virov s področja PCD. V okviru projekta 
Konzorcij slovenskih nevladnih organizacij za Afganistan (SLOGA, Povod, Zavod Krog in 
Help Germany), sofinanciranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS (MZZ), pa je bil 
vzpostavljen še spletni portal o Afganistanu. Namenjen je obveščanju o aktivnostih pred-
stavnikov slovenskih NVO v Heratu, projektu ter Afganistanu na splošno, vključuje pa tudi 
koristne povezave do različnih dokumentov in spletnih strani na temo Afganistana.
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OdVILO Se je USpOSABLjANje O UprAVLjANjU S STANdArdNImI pO-
gOdBAmI eUrOpeAId
13. in 14. decembra j je potekalo usposabljanje za NVO z naslovom »Upravljanje 
standardnih pogodb EuropeAid«, ki ga je v sodelovanju s Trialog-om organizirala 
SLOGA. Udeleženci usposabljanja so se s pomočjo interaktivnih delavnic ter sku-
pinskega dela na konkretnih primerih seznanili s temeljnimi elementi Standardnih 
pogodb, finančnim in vsebinskim poročanjem, spremembami pogodb, z določi-
li komuniciranja in obveščanja javnosti ter evalvacijo in spremljanjem (monitoring) 
projektov. Tako udeleženci kot tudi oba trenerja so bili zadovoljni z rezultati uspo-
sabljanja in se že veselijo uporabe novih znanj, hkrati pa si želijo še več tovrstnih 
usposabljanj tudi v prihodnje.

ITF USTANOVA ZA KrepITeV čLOVeKOVe VArNOSTI V KOLUmBIjI KrepI 
rehABILITAcIjSKe KApAcITeTe IN STOrITVe 
Sodelovanje ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti s Kolumbijo na področju 
rehabilitacije žrtev min poteka že od leta 2007, rehabilitacijsko znanje pa je za Ko-
lumbijo izjemnega pomena, saj se država že nekaj desetletij sooča s posledicami min 
in neeksplodiranih ubojnih sredstev. V prvi fazi projekta »Multidisciplinarni pristop k 
rehabilitaciji v Kolumbiji«  je ITF na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča 
(URI Soča) v Sloveniji izvedel usposabljanji za dve tričlanski multidisciplinarni ekipi 
rehabilitacijskih strokovnjakov iz Kolumbije. V nadaljevanju je ITF med 5. in 9. de-
cembrom 2011 skupaj z URI Soča, predsedniškim programom za protiminsko delova-
nje PAICMA iz Kolumbije in Fundacijo REI v Kartageni (Kolumbija) uspešno izvedel še 
strokovno usposabljanje z naslovom »Izboljšanje rehabilitacijskih storitev za osebe z 
amputacijami«, katerega so se udeležili rehabilitacijski strokovnjaki iz 13 minsko naj-
bolj onesnaženih departmajev v Kolumbiji. 12. decembra 2011 je sledila konferenca 
v Bogoti (Kolumbija), kjer je ITF skupaj z URI Soča predstavil izveden projekt vsem 
pomembnejšim nacionalnim akterjem na področju protiminskega delovanja v drža-
vi in donatorski skupnosti, skupaj s predlogi za nadaljnjo krepitev rehabilitacijskih 
kapacitet in storitev. Projekt je bil finančno podprt s strani Mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja Republike Slovenije in NVO International Relief and Development 
Global Institute, stvarno podporo projektu pa sta izrazila tudi predsedniški program 
PAICMA ter Fundacija REI.

TedeN gLOBALNegA UčeNjA 2011
Med 12. in 20. novembrom je v Sloveniji že petič potekal Teden globalnega učenja 
(TGU), ki ga je koordinirala SLOGA. TGU je sicer vsakoletni dogodek, ki ga od leta 
1999 dalje pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope. 
Vodilna tema letošnjega TGU se je glasila »Naš planet – naša odgovornost«, zato 
so bile v ospredju vse aktivnosti, povezane z odgovornim ravnanjem posameznikov 
do našega planeta in vseh prebivalcev. TGU 2011 so zaznamovali številni dogodki, 
njihov namen pa je bil predstaviti pomen globalnega učenja za doseganje uravno-
teženega in trajnostnega razvoja. Dogodki so se odvili v sodelovanju z mnogimi or-
ganizacijami, šolami in društvi, ki se na najrazličnejše načine ukvarjajo s področjem 
globalnega učenja.

SpLeTNA SKUpNOST AKTIVNIh držAVLjANK IN držAVLjANOV TreTjI čLeN 
Konec januarja je spletna skupnost Tretji člen otvorila svojo spletno stran. Gre za 
spletno skupnost aktivnih državljank in državljanov, ki želijo vplivati na odločitve, 
pomembne za širšo javnost, zato bodo na spletni strani s kampanjami opozarja-
li na različne družbeno pomembne teme in zbirali podporo zanje. Na tej podlagi 
bodo v imenu civilne družbe izvajali pritisk na odločevalce in jih pozivali k spreje-
manju odgovornih odločitev, ki so v skladu z voljo ljudstva. Skupnost se je poime-
novala po 3. členu Ustave RS, ki pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljank 
in državljanov, v kateri oblast pripada ljudstvu, ki le-to izvršuje neposredno in z 
volitvami, navdihujejo pa jo dosežki podobnih spletnih skupnosti po svetu (npr. 
Avaaz). Spletni skupnosti Tretji člen se lahko pridružite tudi na Facebooku in osta-
lih družbenih medijih. 

vir: ITF
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NOVIČKE IZ SVETA

rAST, KI TemeLjI NA TrgOVINI, V SredIščU SOdOBNe rAZVOjNe 
AgeNde eU 
Evropska komisija (EK) je 27. januarja s sporočilom »Trgovina, rast in razvoj« pred-
stavila sveženj predlogov za dejansko zmanjšanje revščine z usklajenim delovanjem 
razvojnih in trgovinskih instrumentov. Namen predlogov je z vključitvijo trgovine v 
razvojne strategije držav v razvoju (DVR) okrepiti njihove trgovinske zmogljivosti, 
saj trgovina predstavlja enega od ključnih dejavnikov pri podpiranju razvoja, spod-
bujanju rasti in zmanjševanju revščine. Sporočilo vključuje naslednje predloge za iz-
boljšanje učinkovitosti trgovinskih in razvojnih politik EU: 1. reforma preferencialne 
trgovinske sheme EU; 2. pospeševanje pogajanj s partnerskimi DVR o sporazumih 
o prosti trgovini; 3. povečanje uporabe instrumentov EU za spodbujanje neposre-
dnih tujih naložb; 4. olajšanje vstopa na trg EU za izvoznike iz DVR; 5. pomoč DVR 
pri izboljšanju domačega poslovnega okolja; in 6. uporaba trgovinskih ukrepov, ki 
pomagajo ublažiti učinke naravnih nesreč in zmanjšajo nevarnost sporov. Evropska 
konfederacija NVO za razvoj in pomoč – CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, je 
v odzivu na sporočilo izrazila skrb nad tem, da je trgovinska politika EU bolj usmerje-
na k dobičku, kot k pomoči pri razvoju, ter pozvala k večji doslednosti pri spoštovanju 
načela PCD na omenjenem področju, pa tudi k transparentni in vključujoči trgovinski 
politiki v odnosu do razvijajočega sveta.  

SLOVeNSKA hUmANITArNO-UmeTNIšKA AKcIjA NA jUgU INdIje 
Konec minulega leta je jugovzhodni del Indije z močnim deževjem in vetrovi zadel 
ciklon Thane, zaradi katerega je življenje izgubilo vsaj 47 ljudi, na deset tisoče pa jih je 
ostalo brez domov. Poleg velikega dela infrastrukture je ciklon uničil tudi vrsto kme-
tijskih površin in podrl 87 odstotkov vseh dreves. Čeprav je terjal manj smrtnih žrtev 
kot cunami iz leta 2004, humanitarne delavce skrbi, da bodo njegove posledice obse-
žnejše. Ciklon Thane je veliko škodo povzročil tudi v mestu Auroville in tamkajšnjemu 
umetniškemu društvu Kerubin, kjer so zato pričeli z akcijo za pomoč pri obnovi. Znani 
slovenski raper Dalaj Eegol in multimedijska umetnica Miranda Rumina sta sloven-
sko javnost pozvala k pomoči po katastrofi, ki jo je v Aurovillu, kjer trenutno živita, 
povzročil ciklon Thane in tako ponujata streho nad glavo vsem, ki si želijo pomagati 
pri obnovi prizadetega območja. Umetnika vabita tudi k odkupu nekaj njunih del, 
saj bo izkupiček namenjen za obnovo Aurovilla. Podrobnejše informacije najdete na 
spletnih straneh Humanitarnega odzivnega centra – HOC ali društva Kerubin.

SKUpNO prOgrAmIrANje rAZVOjNegA SOdeLOVANjA eU 
Januarja so evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs, evropski komisar za širitev 
Štefan Füle in visoka predstavnica EU za zunanje zadeve Catherine Ashton razvojnim 
ministrom držav članic EU poslali pismo na temo skupnega programiranja razvojne-
ga sodelovanja. V letu 2012 se bo izvajanje skupnih programov prvenstveno pričelo v 
državah, ki so bodisi šibke (fragile) ali pa v tranziciji: Afganistan, Bangladeš, Etiopija, 
Gana, Gvatemala, Laos, Mali, Moldavija, Ruanda, Tunizija in Ukrajina. SLOGA je na 
MZZ naslovila vprašanje glede vpliva omenjenega seznama držav na njihovo strate-
gijo nudenja razvojne pomoči ter prejela odgovor, da svojih prioritet na tem področju 
še ne načrtujejo spreminjati.

eU pOSTAVLjA ZAgOTAVLjANje UNIVerZALNegA dOSTOpA dO (TrAj-
NOSTNe) eNergIje V SredIšče BOjA prOTI reVščINI 
8. februarja je na konferenci v okviru evropskega uradnega začetka tematskega leta 
ZN 2012 – mednarodnega leta trajnostne energije za vse evropski komisar za razvoj 
Andris Piebalgs poudaril, da si bo osebno prizadeval za čim večji prispevek EU k ure-
sničevanju ciljev, ki si jih je generalni sekretar ZN Ban Ki-moon zastavil ob odločitvi 
o presečni temi leta 2012. Piebalgs je izpostavil izjemen pomen energije za razvoj, 
zdravstvo, šolstvo, prehransko varnost in gospodarsko rast ter izrazil podporo na-
slednjim trem ciljem, katerih uresničitev je načrtovana za obdobje do leta 2030: 1. 
univerzalnemu dostopu do modernih energetskih storitev; 2. podvojitvi globalnega 
napredka na področju energetske učinkovitosti; in 3. podvojitvi deleža obnovljive 
energije v okviru globalnih virov goriv.

vir: UNCCD

vir: Dalaj Eegol
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predLOgI cONcOrd-A ZA IZBOLjšANje UčINKOVITOSTI eVrOpSKe 
SLUžBe ZA ZUNANje ZAdeVe 
CONCORD je 10. januarja, v luči prve obletnice delovanja Evropske službe za zunanje 
zadeve (European External Action Service – EEAS), javnosti predstavila svoje novo poro-
čilo, v katerem poudarja naslednje: EU v okviru EEAS onemogoča doseganje ciljev boja 
proti revščini, ki sicer predstavljajo sestavni del ciljev zunanje politike EU. Razlog je neu-
speh EEAS pri vključevanju razvojne politike v svoje delovanje. Tako imajo v regijah, kot 
sta Sahel in Afriški rog, prednost pred dolgoročnimi razvojnimi napori protiteroristične in 
varnostne operacije, hkrati pa je za EEAS in EK značilno pomanjkljivo usklajevanje na po-
dročju razvojnega programiranja. Poročilo zato navaja pet načinov za izboljšanje učinko-
vitosti EEAS: 1. pripraviti opis razvojnega sodelovanja EU; 2. razjasniti vloge EEAS in EK 
na področju načrtovanja programov; 3. uresničevati načelo PCD; 4. okrepiti strokovno 
znanje in izkušnje na področju razvojnega sodelovanja; in 5. sodelovati s civilno družbo.  

hUmANITArNI pOZIV ZA pOmOč 51 mILIjONOm LjUdem IZ 16 držAV 
pO SVeTU V LeTU 2012 
ZN so 14. decembra pozvali k prispevanju 7,7 milijarde ameriških dolarjev humani-
tarnim organizacijam, in sicer za pomoč 51 milijonom ljudem iz 16 držav po svetu 
v letu 2012. Omenjeni poziv za financiranje humanitarnih organizacij sta v Ženevi 
predstavili koordinatorka nujne pomoči ZN Valerie Amos in evropska komisarka za 
mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Geor-
gieva. Po besedah Amosove bodo v letu 2012 od nujne pomoči odvisna življenja več 
10 milijonov ljudi, poseben izziv pa bo predstavljala tudi uresničitev cilja o povečanju 
vsote sredstev, ki jo države članice ZN namenijo za humanitarno pomoč. Največji 
delež razpoložljivih sredstev bo potrebno usmeriti v Afriški rog (v Somalijo, Kenijo, 
Džibuti in Etiopijo), ki se še vedno sooča z največjo humanitarno krizo na svetu, na-
to pa sledijo še ostala krizna območja: Sudan, Južni Sudan, DR Kongo, Jemen, Čad, 
Afganistan in zasedeno palestinsko ozemlje.   

eU SprejeLA OdLOčITeV O NAmeNITVI dOdATNIh 700 mILIjONOV 
eVrOV ZA UreSNIčeVANje rAZVOjNIh cILjeV TISOčLeTjA 
Pravočasna uresničitev Razvojnih ciljev tisočletja (MDGs) je eden izmed ključnih ci-
ljev razvojne politike EU, kar je razvidno tudi iz Agende za spremembe, tj. sporočila 
EK, ki poudarja, da se mora pomoč EU osredotočiti na manjše število sektorjev in pa 
na tiste države, ki jo najbolj potrebujejo. Podatki kažejo, da je v zadnjih 10 letih prišlo 
do globalnega napredka na področjih revščine, HIV/AIDS-a, malarije, izobraževanja 
in enakopravnosti spolov, navkljub temu pa številne države, predvsem v podsahar-
ski Afriki, še zelo zaostajajo pri doseganju MDGs. EU je 21. decembra zato sprejela 
odločitev o usmeritvi 700 milijonov evrov v 36 afriških, karibskih in pacifiških držav, 
ki si prizadevajo za pospeševanje napredka pri tistih MDGs, katerih uresničevanje 
je najbolj v zaostanku: izkoreninjenje lakote, izboljšanje zdravja mater, zmanjšanje 
umrljivosti otrok ter izboljšanje dostopa do vode in sanitacij. Z omenjeno odločitvijo 
EU uresničuje svojo iniciativo za MDGs v višini ene milijarde evrov, ki jo izvaja že od 
vrha ZN o MDGs v New York-u (2010). 

geNerALNA SKUpščINA OZN pOTrdILA deKLArAcIjO O IZOBrAžeVA-
NjU IN USpOSABLjANjU ZA čLOVeKOVe prAVIce
19. decembra je bila v Generalni skupščini ZN soglasno potrjena Deklaracija OZN o iz-
obraževanju in usposabljanju za človekove pravice (ČP), ki je tako postala eden izmed 
mednarodnih politično zavezujočih dokumentov s področja ČP. Dokument združuje 
zapis relevantnih načel in dolžnosti v odnosu do izobraževanja za ČP, mednarodna 
skupnost pa je z njim soglasno potrdila pomen izobraževanja za ČP za njihovo spošto-
vanje. Deklaracija razglaša, da ima vsakdo pravico iskati in prejeti izobraževanje za ČP, 
in da so države dolžne poskrbeti za nudenje tovrstnega izobraževanja na svojem oze-
mlju, pa tudi za ustrezno usposabljanje javnih uslužbencev na tem področju. Gre torej 
za ključen in hkrati prvi tovrstni referenčni dokument, ki na enem mestu zbira defini-
cijo izobraževanja za ČP ter smernice za izvajanje le-tega na nacionalni in mednarodni 
ravni. Več informacij in slovenski prevod dokumenta najdete na spletni strani MZZ.
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dUrBANSKI dOgOVOr – ZAčeTeK pOgAjANj O NOVI prAVNO ZAVeZU-
jOčI pOgOdBI 
V Durbanu (Južna Afrika) je med 28. novembrom in 11. decembrom potekala konfe-
renca ZN o podnebnih spremembah, ki je prinesla dogovor o nadaljevanju Kjotske-
ga protokola ter začetek pogajanj o novi pravni pogodbi o omejevanju emisij za vse 
države. Nova pravna pogodba naj bi bila končana do leta 2015, v veljavo pa naj bi 
stopila šele po letu 2020. Številni znanstveniki in NVO so z rezultati konference ne-
zadovoljni, saj sprejeti dogovor ne vključuje ukrepov, ki bi povečali zmanjšanje emisij 
v tolikšni meri, da bi lahko preprečili katastrofalne podnebne spremembe. Doreče-
ne so bile tudi podrobnosti za ustanovitev zelenega podnebnega sklada za podpo-
ro ukrepom v boju proti podnebnim spremembam v DVR, a žal denar za sklad še ni 
zagotovljen. Konference se je udeležila tudi predstavnica društva Focus. Focusovo 
oceno rezultatov konference si lahko preberete na njihovi spletni strani.

eVrOpSKA KOmISIjA SprejeLA prOrAčUNSKe predLOge ZA SVOje 
ZUNANje INSTrUmeNTe V OKVIrU VečLeTNegA FINANčNegA OKVIrA 
ZA OBdOBje 2014–2020 
EK je 7. decembra sprejela proračunske predloge za svoje zunanje instrumente za 
obdobje 2014–2020, s pomočjo katerih bo izpolnjevala svoje obveznosti na globalni 
ravni, kot so boj proti revščini ter spodbujanje demokracije, miru, stabilnosti in blagi-
nje, in sicer tako v DVR kot tudi v sosedskih državah EU in v državah, ki se pripravljajo 
na pristop k EU. CONCORD pozdravlja in podpira sprejete predloge (za zunanje de-
lovanje EU se bo vsako leto namenilo 13,7 milijarde evrov; uradna razvojna pomoč 
se bo povišala za 25 odstotkov; Evropski razvojni sklad pa bo vsako leto razpolagal z 
eno milijardo evrov več sredstev kot doslej), hkrati pa poudarja, da prednostna osre-
dotočenost na gospodarsko rast ne sme ogroziti pomoči najrevnejšim prebivalcem 
sveta oz. podpore osnovnim socialnim sektorjem, kot sta zdravstvo in izobraževanje. 
Predlogi vključujejo še povečanje sredstev za NVO in jih priznavajo kot neodvisne 
akterje na tem področju, podnebno financiranje pa naj bi bilo dvakrat, morda celo 
trikrat večje od aktualnega.

eVrOpSKI rAZVOjNI dNeVI 2011
15. in 16. decembra so v Varšavi potekali že 6. Evropski razvojni dnevi (ERD), ki sta jih 
soorganizirala EK in poljsko predsedstvo Svetu EU, udeležili pa so se jih tudi predstav-
niki slovenskih NVO. V središču letošnjih ERD so bili nemiri v Južnem Sredozemlju, s 
poudarkom na spodbujanju povezave med demokracijo, človekovimi pravicami in 
bojem proti revščini. Program je vključeval tudi vrsto zanimivih panelnih razprav, 
med drugim na temo migracij, razvoja in človekovih pravic, Agende za spremem-
be, vloge EU pri preprečevanju naslednje prehranske krize v Afriškem rogu, razvojne 
agende po letu 2015 in vloge pomoči pri pospeševanju demokracije, udeležence pa 
so nagovorili številni pomembni mednarodni gostje.

dOdATNA SredSTVA eVrOpSKe KOmISIje ZA pOmOč žrTVAm SUše V 
AFgANISTANU
EK je 21. novembra sprejela odločitev o dodatnem financiranju v višini 1,5 milijona 
evrov za pomoč v hrani, in sicer za približno 72.000 žrtev suše na severu Afganista-
na. S tem prispevkom je skupna pomoč EK za omenjeno humanitarno krizo dosegla 
že 4,5 milijona evrov. Zaradi manjše količine snega in dežja lani pozimi ter spomladi 
je suša zajela predvsem severni, severovzhodni in zahodni del države in tako še 
dodatno poslabšala življenjske razmere prebivalstva na konfliktnih ter nerazvitih 
območjih. Za posledicami suše trpi skoraj tri milijone ljudi, po besedah evropske 
komisarke Kristaline Georgieve pa naj bi se kriza še bolj zaostrila. EK bo humani-
tarno pomoč za Afganistan nakazala prek svojih humanitarnih partnerjev, in sicer v 
obliki prenosa sredstev, ki bodo najbolj ranljivim gospodinjstvom omogočila nakup 
hrane in drugih življenjskih potrebščin na lokalnih trgih. Oddelek EK za humanitar-
no pomoč in civilno zaščito (ECHO) bo še naprej, z namenom ugotavljanja potrebe 
po dodatni pomoči, spremljal razmere na prizadetih območjih.pomembni medna-
rodni gostje. vir: The New York Times

vir: EK
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INTERVJU

Krepitev zmogljivosti – cONcOrd
✎ daniel Nuijten, CONCORD

cONcOrd, evropska konfederacija nevladnih organizacij (NVO) za razvoj in po-
moč, s svojimi 26 nacionalnimi zvezami in 18 mednarodnimi mrežami predstavlja 
več kot 1.600 NVO. cONcOrd je bil ustanovljen leta 2004 z namenom posre-
dovanja ključnih razvojnih vprašanj, predstavljanja skupnih stališč ter olajšanja 
zagovorništva na evropski ravni. Tako redno sodeluje v dialogu z evropskimi in-
stitucijami, političnimi odločevalci in organizacijami civilne družbe. Ključno de-
javnost pa predstavlja tudi koordinacija dejavnosti NVO preko izmenjave znanj, 
zmožnosti in sposobnosti z namenom spodbujanja razmišljanja in posredovanja 
informacij.

direktor concorda, Olivier consolo, v sodelovanju s svojimi sodelavci izvaja ak-
tivnosti zastavljene v strateškem načrtu mreže za obdobje 2009–2015, te so: 
okrepiti aktivnosti delovnih skupin z namenom vplivanja na politične razprave in 
oblikovanje politik na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči; 
izboljšati mehanizme zastopanja in preglednosti ter s tem zagotoviti legitimnost 
concorda kot predstavnika NVO; vzpostaviti stalen in kakovosten dialog z evrop-
skimi institucijami ter s tem spodbujati vlogo NVO kot strateškega partnerja; 
spodbujati kakovost dela NVO (zlasti glede na odnose s civilno družbo juga) ter 
prispevati h krepitvi zmogljivosti na ravni NVO.

preko katerih struktur concord sodelu-
je s svojimi člani?

Članstvo v Concordu je razdeljeno na 
nacionalne platforme in mreže razvojnih 
organizacij v Bruslju. Delovni proces kon-
federacije mora biti vključujoč ter mora 
zagotavljati sodelovanje vseh članov, ki 
želijo biti aktivni. Predstavniki članskih 
organizacij so tako aktivno vključeni v 
tematske delovne skupine, ki delajo na 
skupnih stališčih in politično predstavljajo 
CONCORD, kadar je to potrebno. CON-
CORD je tako v vsem svojem delovanju 
člansko pogojena mreža.

Sodelovanje Concorda s Slogo – slo-
vensko nacionalno platformo nevladnih 
organizacij na področju razvojnega so-
delovanja in humanitarne pomoči – se 
je začelo leta 2006, ko je le-ta vstopila v 
Evropsko platformo za razvojno sodelo-
vanje kot polnopravna članica. Od takrat 
je platforma SLOGA zelo aktivna v de-
lovni skupini CONCORD za spremljanje 
učinkovitosti uradne razvojne pomoči - 
European AidWatch Group, ki vključuje 
predstavnike članov Concorda oziroma 
evropske strokovnjake na področju razvo-
ja. Skupina vsako leto objavlja pregledni-
co, ki prikazuje napredek 27 držav članic 
EU in Evropske komisije pri doseganju 
ciljev razvojne pomoči ter poziva k izpol-
njevanju zavez.

V zadnjih letih je SLOGA kot pred-
stavnica slovenskih razvojnih nevladnih 
organizacij aktivno sodelovala tudi v 
drugih delovnih strukturah Concorda. Še 
posebej v delovnih skupinah na področju 
financiranja za razvoj in pomoč (FDR), pri-
druževanja držav EU in soseske politike 
(EPAN) ter globalnega učenja. 
V okviru concorda se izvajajo števil-
ne aktivnosti. Bi lahko za namene te-
ga članka podrobneje predstavili, kako 
cONcOrd prispeva h krepitvi zmoglji-
vosti civilne družbe?

Krepitev zmogljivosti ostaja eden od 
glavnih stebrov mreže, kot je razvidno 
tudi iz strateškega načrta za obdobje 
2009–2015. Med rezultati je zapisano: 
»Cilj je, da podpremo krepitev naših čla-
nov in zagotovimo prostor, ki bo omo-
gočal medsebojno podporo in učenje.«. 
Prav tako je namen Concorda zagotovi-
ti, da imajo vsi člani možnost aktivnega 
sodelovanja, se učiti iz naših uspehov in 
omogočiti predstavnikom mreže, da  po-
stanejo njeni glasniki.

Zastavljeni rezultati v strateškem načr-
tu 2009–2015 kažejo na dvojno strategijo 
na področju krepitve zmogljivosti civilne 
družbe. Prvič, CONCORD želi okrepiti 
svoje članice kot organizacije. To je lah-
ko na eni strani osredotočeno na struk-
turo, po drugi strani pa tudi na politične 

zmogljivosti. Dober primer tega je po-
dizvajalski program Gates, ki se je začel 
januarja 2012 in bo trajal do leta 2014. V 
tem programu lahko članske organizacije 
CONCORD zaprosijo za podporo v obliki 
nepovratnih sredstev v višini od 5.000 do 
10.000 evrov. Ta denar lahko porabijo za 
svoje delo in aktivnosti na področju Aid-
Watch ter večletnega finančnega okvira. 
Poleg okrepitve delovanja članskih orga-
nizacij na teh dveh področjih politike je 
cilj tudi okrepiti organizacije, ki prejmejo 
denar na podlagi odobrenega projektne-
ga predloga. To pa zato, ker je splošni cilj 
mreže ta, da podpira trajen vpliv na delo-
vanje organizacij prejemnic.

Drugi del izgradnje zmogljivosti je 
osredotočen na razvoj vodenja. CON-
CORD želi identificirati, usposobiti in nav-
dihniti novo generacijo voditeljev civilne 
družbe znotraj članskih organizacij, toda 
ne le z namenom krepitve sodelovanja in 
vodstva znotraj mreže. Ta dejavnost je 
namenjena tudi dodatni krepitvi članov in 
nudenju pomoči njihovim predstavnikom, 
da bodo lahko dolgoročno sodelovali pri 
zagovorništvu na ravni EU. Ne samo za-
to, da bodo lahko prevzemali pobudo in 
vodili postopke, ampak tudi zato, da bodo 
lahko predstavljali razvojni sektor v poli-
tičnem dialogu in kampanjah. V ta namen 
bo leta 2012 začel delovati Leadership 
Development Course. 25 predstavnikov, 
ki delujejo na področju razvoja, bo za-
prošenih za sodelovanje v programu. Cilj 
je, da bi jim pomagali pri razvoju znanja 
in spretnosti na področju politik, kar bo 
na dolgi rok koristilo tako samim udele-
žencem kot tudi njihovim organizacijam 
(udeležencem pri razvoju kariere ter orga-
nizacijam s pridobljenim  novim znanjem 
in spretnostmi). Poleg tega pa bodo vzpo-
stavljene povezave ne le med udeleženci, 
ampak tudi z relevantnimi akterji na tem 
področju, z namenom okrepiti odnose 
med ljudmi in organizacijami.

Omenjena programa predstavljata prvi 
korak pri izvajanju strategij Concorda na 
področju izgradnje zmogljivosti civilne 
družbe. Strategija se bo, z namenom kre-
pitve članov CONCORD, v prihodnjih me-
secih še nadalje razvijala, saj lahko močna 
konfederacija obstaja le z močnimi člani.  
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UTRIP NVO

Agenda za spremembe – 
Oris in odzivi NVO

✎ eva marn, IRD Slovenija, Predsednica Sveta Sloge

Evropski komisar za razvoj An-
dris Piebalgs je 13. oktobra lani 
predstavil osnutek dokumenta, 
ki naj bi postavil nove prioritete 

in povečal učinek evropske razvojne poli-
tike. Dokument je namenjen javni debati 
in potrditvi v Evropskem parlamentu in 
Svetu. Agenda za spremembe (Agenda 
for Change) pravi, da so spremembe po-
trebne na več področjih. Evropska unija 
(EU) naj bi si predvsem prizadevala svojo 
pomoč osredotočiti na partnerske drža-
ve, v katerih ima lahko največji učinek, ra-
zvojno sodelovanje pa bi morala usmeriti 
zlasti v podporo:
•  človekovim pravicam, demokraciji in 

drugim ključnim elementom dobrega 
upravljanja ter

•  vključujoči in trajnostni gospodarski 
rasti. 

Socialna vključenost in človekov razvoj 
naj bi ostala v središču pozornosti, med-
tem ko naj bi promovirali boljše poslovno 
okolje in regionalne integracije ter tako 
pomagali k ekonomski rasti in kreiranju 
zaposlitev. Piebalgs tudi dodaja, da bi za 
zagotavljanje največje dodane vrednosti 
ta prizadevanja morali spremljati tudi ra-
zvojna partnerstva, usklajeno delovanje 
EU in boljša usklajenost politik EU.

Ključno bo torej demokratično upra-
vljanje in spoštovanje človekovih pravic, 
in ker Piebalgs meni, da so dobro vlada-
nje, državne institucije in demokratični 
procesi najbolj pomembni pri odpravlja-
nju revščine, bo tako Evropska komisija 
(EK) skušala to doseči večinoma preko 
podpore državnim proračunom.

Treba je povedati, da imajo s podporo 
državnim proračunom mnogi (tako na 
strani NVO kot tudi evropskih uradnikov 
in držav prejemnic) precejšne težave, 

kljub temu da je to v načelu sprejeto kot 
pozitivno. Glavni pomisleki gredo v sme-
ri pogojevanja, transparentnosti in vza-
jemne odgovornosti, saj le-ti sploh niso 
domišljeni. Kako bo EK zagotovila, da 
bodo sredstva res učinkovito porabljena 
in da bodo končni prejemniki res vklju-
čeni v demokratične procese odločanja 
na nacionalnih in lokalnih nivojih (kako 
bo spoštovan na človekovih pravicah te-
melječ pristop) ter da bo vsa zadeva res 
finančno transparentna in učinkovita, še 
zdaleč ni jasno, in NVO smo mnenja, da 
bo na kriterijih potrebno še veliko delati.

Glede vključujoče in trajnostne go-
spodarske rasti, ki naj bi prinesla boljši 
človekov razvoj, Agenda predvideva dve 
prioritetni področji delovanja, in sicer 
kmetijstvo in energija. Velik poudarek da-
je Agenda predvsem vključevanju zaseb-
nega sektorja. V povezavi s tem namerava 
EK donacijam dodati tudi kreditiranje za 
razvojno sodelovanje, s čimer naj bi do-
segla hitrejši in lažji dostop ciljnih publik 
do financiranja. 

Seveda imamo NVO lahko tukaj 
mnoge komentarje: razmerje med go-
spodarsko rastjo in razvojem mora EK, 
po našem mnenju, preučiti veliko bolj 
temeljito. Medtem ko so tuja vlaganja si-
cer pomembna in lahko ustvarjajo gospo-
darsko rast, to še nikakor ne pomeni, da 
prinašajo razvoj in lahko povzročijo (kot 
je bilo pogosto dokazano v preteklosti) še 
več razlik med bogatimi in revnimi. Inve-
sticije morajo biti trajnostne, tehnologije 
okolju prijazne in lokalne skupnosti mo-
rajo imeti od njih korist. Zastavlja se tudi 
vprašanje, ali Piebalgs govori o podpori 
zasebnemu sektorju v smislu majhnih in 
srednjih kmetov ter gospodarstvu iz de-
žel prejemnic razvojne pomoči ali govori 
o podpori vsakršnem zasebnem sektorju. 

Praksa gospodarstev t. i. severa je v pre-
teklosti namreč iz dežel t. i. tretjega sveta 
odnesla veliko več bogastva, kot ga je tja 
prinesla. Pri novih idejah sicer nedvomno 
dobronamernega komisarja Piebalgsa je 
zaznati, da išče nove poti za uspeh spričo 
dejstva, da razvojna pomoč v preteklosti 
ni prinesla dosti rezultatov, ob tem pa se 
ne vpraša po vzrokih neuspeha, ampak 
kar sklepa, da bi to pot lahko poizkusili 
z zasebnim sektorjem. Pozablja pa, da 
je zasebni sektor in gospodarsko sode-
lovanje obstajalo tudi že vseskozi poprej 
in da prav tako ni bilo učinkovito pri od-
pravljanju globalne revščine. Morda bi 
bilo dobro novim hvalnicam zasebnega 
sektorja nameniti boljši razmislek in bolj 
resno utemeljitev.

Nenazadnje Piebalgs ugotavlja, da 
mora EK odslej veliko bolje koordinirati 
svoje akcije. EU ne more biti geografsko 
prisotna povsod in na vseh vsebinskih po-
dročjih, ampak se mora bolj osredotočiti 
in delati več na skupnem programiranju 
ter izbirati prioritete. 

Čeprav je precej držav napredovalo 
po lestvici bruto nacionalnega proizvo-
da (BDP), statistike povedo, da živi 60 % 
vseh revnih prav v državah s srednjim 
BDP-jem, zato so mnogi kritiki Piebal-
gsa mnenja, da je treba upoštevati tudi 
te, ob tem da mora seveda EK delati bolj 
usklajeno z drugimi donatorji. Jasno je 
potrebno vnaprej določiti, katere države 
bodo lahko prejemnice evropske pomoči, 
skrbeti za učinkovitost in predvsem upo-
števati načelo skladnosti politik. Prav (ne)
skladnost politik je namreč eden največjih 
problemov, saj so mnoga prizadevanja 
evropske razvojne politike, ki so morda 
sicer pozitivna, izničena zaradi politik 
drugih resorjev, ki delujejo popolnoma v 
nasprotni smeri.  
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NVO za Afganistan
✎ Katja Kumar, predstavnica Zavoda Krog

V okviru projekta Konzorcij slo-
venskih nevladnih organizacij za 
Afganistan (Sloga, Zavod Krog, 
Povod in Help Germany), ki je 

sofinanciran s strani Ministrstva za zuna-
nje zadeve, je v Heratu v začetku novem-
bra 2011 začela delovati prva slovenska 
predstavnica Katja Kumar. Slednji bodo 
sledili še štirje, vsi pa bodo nastanjeni v 
provinci Herat, ki je zaradi svoje lege prvo 
pribežališče za afganistanske begunce iz 
Irana. Izvajali bodo različne izobraževalne 
delavnice in usposabljanja, ki so v prvi vrsti 
namenjena afganistanskim mentorjem. 
Le-ti vodijo različna poklicna izobraže-
vanja in usposabljanja za afganistanske 
povratnike iz Irana ter tako prispevajo k 
ponovni socialni in gospodarski integraciji 
nekdanjih beguncev. 

Katja Kumar je tamkajšnjim mentorjem 
na delavnicah predstavljala osnove moder-
ne pedagogike in izkustvenega učenja. Na 
delavnicah, ki so vključevale skupinsko 
delo, igre vlog, predstavitve, razprave in 
tako dalje, so se slušatelji seznanili s po-
membnostjo ključnih kompetenc, kot so 
na primer skupinsko delo, komunikacijske 
spretnosti, kreativno razmišljanje, učinko-
vito reševanje problemov, multikulturni 
dialog. S pomočjo praktičnih vaj so ude-
leženci omenjene sposobnosti razvijali 
ter jih nato prenesli v uporabo pri svojem 
vsakodnevnem delu.

Med slušatelji so tudi številne ženske, 
ki v času talibanov niso imele možnosti 
šolanja. Čeprav v manjši meri, pa so žen-
ske zapostavljene še danes. Prav zato je 
projekt, ki ga v Afganistanu izvajajo slo-
venski predstavniki, tako pomemben. Če-
prav je želja po znanju prisotna povsod, so 
danes – deset let po padcu talibanskega 
režima – predvsem ženske in dekleta ti-
sta, ki si želijo boljše izobrazbe in poklica. 

Ena takih deklet je Manizah, bistra in 
samozavestna deklica, ki obiskuje osmi 

razred osnovne šole. »Zelo rada grem v 
šolo,« pravi 13-letnica za razliko od večine 
njenih evropskih vrstnikov. Njen najljub-
ši predmet je biologija, sama pa je vege-
tarijanka, kar ni običajno za Afganistan, 
kjer je na krožniku največkrat ovčetina 
ali piščanec z rižem. »To je boljše za mo-
je zdravje, živali in naravo,« pravi. Tudi o 
družbi, v kateri je po njenih besedah »sko-
raj greh, biti ženska« ima jasno izobliko-
vano mnenje. Če ženske ne smejo v šolo, 
bodo vse življenje »sužnje«, poudarja 
Manizah. Njena največja vzornica je ma-
ma, ki je njo in njene štiri sestre spodbu-
jala k učenju. Čeprav njen oče, ki dela za 
afganistansko varnostno službo, zasluži 
le okoli 250 evrov na mesec, vsi otroci v 
družini – skupaj jih je devet – nadaljujejo 
šolanje. Ker sta se starša zavedala nujno-
sti izobrazbe za njune otroke, sta z druži-
no zapustila zeleno in rodovitno provinco 
Badakšan in se preselila v Herat, kjer so 
šole kvalitetnejše in možnosti za izobra-
ževanje boljše. 

Elahe je bila stara osem let, ko je mo-
rala z družino zapustiti Afganistan in oditi 
v Iran. Kot se spominja, »je bil Afganistan 
uničena država, življenje grenko, še po-
sebej za ženske, ki niso smele zapustiti 
domov«. V Iranu je tkala preproge, o šo-
lanju, študiju in boljšem življenju je lahko 
le sanjala. 

Ko so se razmere v Afganistanu po 
padcu talibanskega režima izboljšale, se 
je družina vrnila v afganistanski Herat. Tu 
je Elahe zaključila osnovno izobraževanje. 
V okviru projekta organizacije Help je ob 
popoldnevih obiskovala tečaj slikanja in 
glasbe, se učila angleškega jezika in hitre-
ga tipkanja. Obenem je skrbela za mlajše 
brate in sestre, saj je tudi mama hodila v 
službo, oče pa je umrl, ko je bila majhna. 
Sedaj 19-letna Elahe je medtem uspešno 
opravila maturo in se pripravlja na spre-
jemne izpite za univerzo. »Moja največja 

želja je, da bi postala slavna režiserka,« 
pravi in doda, da jo najbolj zanimajo do-
kumentarni filmi. Hkrati ponosno pove, 
da je leta 2010 s svojim prvim kratkome-
tražnim filmom sodelovala na filmskem 
festivalu v Heratu v okviru projekta »Re-
šimo naše okolje«. Za svoj film »Zelena 
zarja« pa je prejela tretjo nagrado.

Danes 50-letna Maliko je bila v zgo-
dnjih tridesetih, ko je z družino pred ta-
libani zbežala v Nemčijo. Še vedno se 
spominja dni, ko se ženske niso smele 
sprehajati po tržnici. Včasih je prekršila 
pravila in se odpravila v center Herata, 
nemalokrat pa se je zaradi opozorila, da 
prihajajo talibani, morala hitro umakniti 
domov. Ker je bil njen oče pomemben 
uradnik v obdobju komunizma, so v ča-
su, ko so nadzor prevzeli talibani, zbežali 
iz države. Po padcu talibanskega režima 
se je skupaj s sestrama vrnila, in čeprav 
je bilo po njenih besedah najhuje v času 
talibanov, je kritična tudi do sedanjega 
predsednika Hamida Karzaja in drugih 
predstavnikov oblasti. Po njenem mnenju 
danes najhujši problem predstavlja pred-
vsem korupcija, ki je prisotna povsod, de-
nar pa izginja neznano kam. Za dekleta je 
življenje še vedno težje kot za fante. Ne 
samo da je deklet, ki obiskujejo šolo, manj 
v primerjavi s fanti, ampak tudi tiste, ki 
gredo v šolo, so v razredu ponavadi zapo-
stavljene in se morajo boriti za učiteljevo 
naklonjenost. To se, po besedah Maliko, 
zelo dobro vidi v znanju angleškega jezika 
– dekleta govorijo veliko slabše, a ne zato, 
ker bi bile manj talentirane, vzrok je zgolj 
zapostavljenost v razredu. 

Kljub temu pa med ženskami danes 
vlada optimizem. Dekleta so večkrat po-
gumnejša od fantov in brez strahu pred-
stavijo svoje mnenje. Sedaj imajo prilo-
žnost, da tudi same pripomorejo k boljši 
prihodnosti Afganistana in to priložnost 
nameravajo tudi izkoristiti. 
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Ulice mesta Lubumbaši v De-
mokratični republiki Kongo 
so bile 28. 11. 2011, na dan 
predsedniških in parlamen-

tarnih volitev, že pred sončnim vzhodom 
polne ljudi. Čeprav naj bi se volilni uradi 
odprli ob 6. uri zjutraj, so volilci že ma-
lo po 5. uri s svojimi volilnimi karticami 
čakali v vrsti.

V politično zgodovinskem kontekstu 
Demokratične republike Kongo – 32 le-
tna diktatura predsednika Mobutuja ter 
krvave vojne med leti 1997 in 2003 – ne-
davne volitve predstavljajo pomemben 
mejnik kongovske zgodovine. Za mnoge 
Kongovce so bile volitve ključni trenutek 
v procesu gradnje demokratične države, 
pri čemer je njihova aktivna vloga nepo-
grešljiva. Odhod na volišče so razumeli 
kot državljansko odgovornost ter nedav-
no pridobljeni privilegij. 

To so bile druge demokratične volitve 
po padcu diktatorskega režima Mobutu-
ja Sese Seka leta 1997. Medtem ko je or-
ganizacijo prvih volitev leta 2006 skoraj 
v celoti prevzela mednarodna skupnost 
pod okriljem OZN, so letošnje potekale 
pod taktirko kongovške države. Predsta-
vljale so test, ki so ga budno opazovali in 
strogo ocenjevali tako državljani Konga 
kot celotna mednarodna skupnost. A 
organizacija volitev v državi, ki meri po 
velikosti toliko kot Zahodna Evropa; 
kjer je prometna infrastruktura kronič-

no pomanjkljiva in ki jo Human Deve-
lopment Index uvršča na zadnje (183.) 
mesto; predstavlja neizmeren logistični 
izziv. Organizacijo in transparentnost 
volilnega procesa so otežili tudi politič-
na nestabilnost in fragilnost, korupcija 
in revščina, ki so posledica dolgoletne 
diktature in krvavih konfliktov v letih 
1997–2003. 

Mnogi so bili na volilni dan razočara-
ni. »Čakam že 7 ur! Ne grem od tukaj, 
dokler ne bom volil!« je jezno pripove-
doval volilec na eni izmed volilnih enot v 
Lubumbašiju. Veliko volišč v mestu je bi-
lo namreč še ob poldnevu zaprtih. Volil-
nega materiala (volilnih lističev, volilnih 
zabojev itd.) – kljub obljubam neodvisne 
volilne komisije CENI – ni bilo od niko-
der. Število ljudi se je iz ure v uro večalo, 
sonce je bilo vedno močnejše in vročina 
je rasla. Potrpežljivost, ki se ji ni bilo moč 
načuditi, je počasi popuščala. Nekateri 
so se pričeli vračati domov, drugi so 
postajali jezni. A zamude na voliščih so 
bile le ena izmed težav, s katerimi so se 
soočali volilci. »Aktivno gradnjo demo-
kracije«, kot se je izrazil eden izmed vo-
lilcev, so dodatno oteževale neobstoječe 
volilne enote, nepopolne liste volilcev in 
članov volilne komisije ter zavračanje 
volivcev zaradi nepopolne dokumenta-
cije (»Rad bi volil, pa mi ne pustijo. To 
je goljufija.«). Potek volitev je ponekod 
oviralo tudi nasilje, zato so na določenih 

mestih potekale še dva dni kasneje.
Na predsedniških volitvah se je soo-

čilo 11 kandidatov, čeprav je resnični boj 
potekal med 40. letnim predsednikom 
Josephom Kabilo ter 79. letnim opozi-
cijskim kandidatom Etienne Tshisekedi-
jem. Slednji je bil premier v letih 1991, 
1992–1993 in 1997, zaradi svoje kritike 
pa je bil večkrat v zaporu tako v času dik-
tatorja Mobutuja kot vladavine Laurenta 
Kabile (predsednik med 1997–2001). Jo-
seph Kabila je nasledil vladavino svojega 
očeta Laurenta, ki je bil leta 2001 umor-
jen. Zaradi močne podpore mednarodne 
skupnosti, ki jo Kabila uživa, v njegovo 
zmago ni dvomil skoraj nihče. Zato je 
bilo visoko število glasov, ki jih je dobil 
Etienne Tshisekedi, za mnoge veliko pre-
senečenje. 

Po podatkih CENI-ja je Kabila zmagal 
z 48,95 % glasov, Tshisekedi pa mu sle-
di s 32,33 % glasov. A Tshisekedi rezul-
tatov ne priznava in se je – kljub uradni 
zmagi Kabile – oklical za predsednika. 
Povolilno nasilje v državi je v porastu, 
prestopilo pa je tudi njene meje. Zadnji 
dan leta 2011 je bil v Parizu namreč na-
paden predsednik senata Léon Kengo 
wa Dondo. 

Prebivalci Konga so zaradi poteka vo-
lilnega procesa jezni in razočarani, hkra-
ti pa se med njimi širi strah pred vedno 
hujšim nasiljem. Za mnoge se je upanje 
na spremembo razblinilo. 

Volitve v demokratični republiki Kongo
✎ Barbara Vodopivec, kratkoročna opazovalka volitev v okviru EU misije v Demokratični republiki Kongo
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Izboljšanje psihosocialne klime  
v moldavskih šolah

✎ Katja čibej Fras, IRD Slovenija, Organizacija za mednarodno pomoč in razvoj

Ob slavnostni predstavitvi dvo-
letnega projekta, 16. novem-
bra 2011, ki je namenjen po-
moči otrokom regije Ocnita 

na severozahodu Moldavije, je slovenski 
zunanji minister Samuel Žbogar izjavil: 
»Moldavija je za Slovenijo ena od petih 
prioritetnih držav, ki prejemajo našo 
razvojno pomoč«. Skupaj z začasno od-
pravnico poslov na Veleposlaništvu Re-
publike Slovenije v Kijevu, Natašo Prah, 
sta v okviru uradnega obiska v Republi-
ki Moldaviji pripotovala v to oddaljeno 
regijo na predstavitev projekta »Psiho-
socialna pomoč otrokom in pomoč pri 
integraciji romskih otrok v moldavskih 
šolah«. S tem sta dala podporo in prizna-
nje projektu, ki ga skupaj uspešno izva-
jajo Slovenska filantropija, IRD Global – 
Zavod za mednarodni razvoj in pomoč 
ter moldavska nevladna organizacija 
Interactione. Projekt v letih 2011–2013 
finančno podpira Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije.

Moldavija je z BDP, ki znaša 1.514 
dolarjev na prebivalca, najrevnejša dr-
žava v Evropi (podatek Mednarodnega 
denarnega sklada za leto 2010). Regija 
Ocnita je ena najrevnejših regij v državi 
in se spoprijema s številnimi razvojnimi 
in socialnimi problemi. Za regijo je zna-
čilna ogromna migracija prebivalstva v 
tujino, zlasti v Rusijo in Zahodno Evropo. 
Posledično mnogo otrok odrašča z enim 
staršem ali s starimi starši in sorodniki. 
Družine razpadajo, veliko je alkoholizma 
in nasilja. V takšni situaciji je šola pogosto 
edina delujoča inštitucija zaščite, vzgoje 
in izobraževanja otrok.

Program je tako namenjen izobraže-
vanju in krepitvi šol in pedagogov, ki bo-
do s pridobljenimi znanji lažje pomagali 
otrokom z učnimi težavami in otrokom, ki 
živijo v neugodnih socialnih in družinskih 
razmerah. Cilj je izboljšanje psihosocial-
ne klime v šoli in ustvarjanje pogojev, v 
katerih bi bile potrebe otrok bolje zadovo-
ljene. S tem program deluje kot protiutež 
negativnim posledicam revščine, kot so 

neenake možnosti v izobraževanju, soci-
alna izključenost itd.

Koristniki programa bodo vsi otroci re-
gije, slovenske strokovnjakinje pa se bodo 
še posebej posvetile izboljšanju pogojev 
izobraževanja in socialne integracije 
romskih otrok. V severozahodnem delu 
Moldavije živi veliko pripadnikov te na-
cionalnosti. V mestu Otaci, ki mu bomo 
namenili posebno pozornost, je več kot 
polovica prebivalcev Romov. Po podatkih 
tamkajšnjih učiteljev se v prvih razredih 
osnovnih šol uči kar 80 do 100 odstot-
kov otrok romske nacionalnosti. Romski 
otroci kasneje kot drugi otroci vstopajo v 
šolski sistem in to pogosto z nezadostnim 
znanjem jezika. Pogosto se tudi zgodi, 
da starši otroke zgodaj vzamejo iz šole. 
Značilne so zgodnje poroke, potreba po 
služenju denarja in nezadostna zavest 
staršev o pomembnosti izobraževanja 
za uspešnost otrok.

Po drugi strani se omejitve kažejo tudi 
v samem izobraževalnem sistemu. Učni 
načrti in metode dela so neprilagojeni 
specifičnim potrebam in okoliščinam 
romskega življenja. V strateškem načrtu 
razvoja romske skupnosti v Moldaviji za 
obdobje od 2005 do 2010 je sicer izbolj-
šanje izobraževanja in integracije mlade 
generacije navedeno kot ključ k dolgoroč-
nejšemu izboljšanju situacije te skupnosti, 
a ga v praksi niso izvajali.

V regiji Ocnita delujemo v okviru Od-
delka za izobraževanje v svetu regije. 
Projekt od vsega začetka podpirajo naj-
višji organi oblasti v regiji. Vodja Oddelka 
za izobraževanje je ena izmed 8 strokov-
njakinj, ki pridobivajo dodatna znanja 
na področju dela z učitelji in izvajanja 
programov na šolah. To programu za-
gotavlja visok ugled, trajnost in njegovo 
integracijo v šolski sistem. Pri izvajanju 
projekta bomo prenašali pozitivne slo-
venske izkušnje iz drugih regij, v katerih 
delujejo slovenske nevladne organiza-
cije (Kosovo, Severni Kavkaz, ...), glede 
romske problematike pa se povezujemo 
s strokovnjaki iz Društva za razvoj pro-

stovoljnega dela v Novem Mestu, ki vodi 
dnevni center za romske otroke v Brezju 
in Šmihelu na Dolenjskem, ter z eksperti 
Oddelka za pedagogiko in andragogiko 
Filozofske fakultete v Ljubljani.

Ker je Moldavija prioritetna država 
tudi v okviru Evropske unije, je eden od 
pomembnih ciljev projekta ta, da vzpo-
stavimo trajne in trdne temelje za ra-
zvojno sodelovanje med slovenskimi in 
moldavskimi nevladnimi organizacijami. 
Moldavija je razmeroma majhna, po ve-
likosti ozemlja in številu prebivalstva pa 
s Slovenijo primerljiva evropska država 
(33.846 kvadratnih kilometrov in 3,5 mi-
lijona prebivalcev). Državi sta si sorodni 
tudi na področju šolstva, zdravstva in 
javne uprave. Slovenija je v regiji odlično 
sprejeta, delovanje slovenskih nevladnih 
organizacij pa bo bistveno povečalo pre-
poznavnost Slovenije v državi, ki se sre-
dnjeročno približuje EU.

Moldavija je razdeljena država. Pri-
dnjestrovje (Transdnistrija), regija na 
desnem bregu reke Dnjester z rusko go-
vorečim prebivalstvom, je leta 1992 po 
šestih tednih oboroženih spopadov raz-
glasila neodvisnost in od takrat deluje kot 
samostojna, čeprav od nikogar priznana, 
republika. Politični konflikt do danes ni 
razrešen. Prizadevamo si za vključevanje 
tudi te regije, kar je zelo težavno, saj so 
tamkajšnje oblasti do nedavnega zavrača-
le delovanje tujih držav in zlasti nevladne-
ga sektorja na svojem ozemlju. Decem-
bra 2011 je po volitvah prišlo do menjave 
oblasti in zaznavna je večja odprtost te 
mednarodno nepriznane, v sovjetskih 
časih avtonomne, pokrajine. Zaupanje 
moramo graditi na dolgi rok, da ustvarimo 
pogoje za naše morebitno delovanje tudi 
v tej nemirni regiji. Izkušnje kažejo, da ima 
Slovenija kot majhna država, ki je spreje-
ta kot nekakšna povezava med vzhodom 
in zahodom, za takšno delovanje boljše 
možnosti kakor druge zahodno evropske 
države ali ZDA. Z našim programom v 
Moldaviji bomo tako prispevali tudi k miru 
in sodelovanju v regiji.  
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✎ mojca žerovec, Slovenska filantropija

Kosovo zaradi svoje etnične ra-
znolikosti in zapletene preteklo-
sti kot tudi sedanjosti potrebuje 
projekte, ki brez vmešavanja po-

litike povezujejo ljudi. V mladi državi, delu 
naše bivše skupne domovine, skupaj biva-
jo albanska večina, Srbi, Bošnjaki, Gorani, 
Turki ter Romi, Aškalije in Egipčani (krajše 
RAE). Sobivanje ni lahko, medetnični pro-
blemi so še vedno pereči in se odražajo tu-
di v odnosih med mladimi. Zaradi notranje 
stabilnosti je prednostna naloga Kosova 
graditi strpne odnose med etničnimi sku-
pnostmi, kar je tudi zahteva mednarodne 
skupnosti in osnova nadaljnjega razvoja 
države. Ministrstvo za šolstvo Republike 
Kosovo zaradi zaskrbljujočega porasta 
medvrstniškega nasilja spodbuja v šolski 
sistem vgrajene pristope preprečevanja 
pojava. Mednje sodijo predvsem usposa-

bljanje učiteljev za prepoznavanje vrstni-
škega nasilja ter vzgojno in psihosocialno 
delo z učenci ob hkratnem razvijanju sode-
lovanja s starši. Pomemben je stik mladih 
iz različnih etničnih skupin in razvijanje 
skupnih dejavnosti, ki omogočajo nepo-
sredno soočanje in razbijanje sovražnih 
stereotipov.

Projekt Slovenske filantropije in ko-
sovskega Centra za promocijo izobraže-
vanja  – QPEA, ki ga financira slovensko 
Ministrstvo za zunanje zadeve, naslavlja 
pričujočo problematiko z usposabljanjem 
učiteljev za vzgojno in psiho-pedagoško 
delovanje, ki je usmerjeno k razvijanju po-
zitivnih odnosov, strpnosti in solidarnosti 
med učenci ter vodi k preprečevanju med-
vrstniškega nasilja. Projekt poteka pod 
strokovnim mentorstvom dr. Anice Mikuš 
Kos, ki ima dolgoletne izkušnje na podro-

ramush Lekaj, kosovski koordinator projekta, je o projektu povedal: »Osebno mi-
slim, da je projekt v trenutni situaciji zelo pomemben, saj je nujno, da se odnosi med 
različnimi etničnimi skupinami umirijo, da bi se življenje na Kosovu normalno nadalje-
valo. To je najlažje doseči prek projektov, v katere ni vmešana politika. Prostovoljno 
delo ljudem omogoča, da počnejo tisto, kar jim je všeč, ne da bi bili v nekaj prisiljeni. 
Zaradi tega so bolj motivirani za delo, žene jih želja po dosegu cilja, ne glede ali deluje-
jo v skupini ali kot posamezniki. V našem projektu so primeri, ko prostovoljci ustvarijo 
dobro vzdušje in sodelujejo z drugimi prostovoljci brez razmišljanja, kdo je katere 
nacionalnosti: npr. albanski otroci dostikrat pomagajo romskim pri doseganju boljših 
rezultatov pri pouku matematike. Kmalu bomo izvedli prvi tabor, kjer bodo štiri dni sku-
paj prostovoljci iz desetih v projektu sodelujočih šol, udeleženi bodo torej otroci iz vseh 
etničnih skupin. Na taboru bodo potekale skupne aktivnosti, prav tako pa bodo imeli 
vsi prostovoljci možnost predstaviti svoje dosedanje delo ter veščine in kompetence, 
ki so jih ob tem pridobili. Lahko bi dejali, da je projekt del državljanske vzgoje, hkrati 
pa otrokom privzgaja etične in humanitarne veščine. Za nas je bilo vedno pomembno, 
da delimo slovenske izkušnje in uvajamo slovenske dobre prakse prostovoljnega dela. 
Slovenska filantropija in še posebej dr. Anica Mikuš Kos so bili pomembni partnerji in 
so pripomogli k temu, da se je prostovoljno delo na Kosovu razvilo po slovenskih in 
evropskih modelih in standardih.«

čju psihosocialne rehabilitacije in spod-
bujanja prostovoljstva med mladimi kot 
kohezivnega dejavnika. Ključna elementa 
projekta sta zato prostovoljno delo in sku-
pne medetnične dejavnosti: učenci delu-
jejo kot prostovoljci na različnih področjih, 
kar omogoča prosocialno vedenje in uče-
nje skozi izkušnjo, saj so dejavnosti izve-
dene v mešanih skupinah. Prostovoljne 
dejavnosti vključujejo pomoč vrstnikom v 
stiski, širjenje vzorcev nenasilnega vedenja 
ter delovanje v korist skupnosti. V projekt 
so vključena področja Kosova z mešano 
populacijo (Prizren, Ferizaj in Lipljan).

Do sedaj sta bila v okviru projekta, ki bo 
potekal do septembra 2013, izvedena dva 
seminarja za učitelje – mentorje, na katerih 
so se le-ti pripravljali na delo s prostovolj-
ci. V vsaki regiji je deset izbranih osnovnih 
šol začelo uvajati učence – prostovoljce s 
serijo delavnic, ki so pokrivale teme, kot so 
etika prostovoljnega dela, motivacija ter 
praktična priprava na delo. Učenci so nato 
pričeli z delom v vrsti dejavnosti, med dru-
gim so organizirali učno pomoč za otroke z 
učnimi težavami, tečaj angleščine in raču-
nalništva, urejanje šolske okolice, pomoč 
invalidom in celo debatni krožek. 

Pomembnost projekta in dobrobiti, ki 
jih prinaša, je prepoznala tudi širša sku-
pnost. Število in interes prostovoljcev se 
je povečal, sodelovanje s šolami in drugimi 
povezanimi servisi se je okrepilo. Projekt 
ima pozitivne učinke tako na prostovoljce 
same kot na uporabnike prostovoljnega 
dela in tudi širšo skupnost. Skozi dejavnosti 
se ustvarjajo dobri medvrstniški odnosi in 
širi medetnična strpnost. Še vseeno ostaja 
akterjem projekta, kot tudi drugim prebi-
valcem Kosova, veliko dela, saj cilj – me-
detnično sožitje – še zdaleč ni dosežen. 

projekt Slovenske filantropije in 
kosovske organizacije QpeA na Kosovu
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AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV

razvojna politika in 
humanitarne zadeve v času 
danskega predsedovanja Svetu 
eU v prvi polovici leta 2012

✎ christian Friis Bach, Danski minister za razvojno sodelovanje

EU predstavlja največjo svetovno 
donatorico razvojne pomoči na 
svetu, saj prispeva skoraj polo-
vico globalne razvojne pomoči 

državam v razvoju (DVR). EU in države 
članice EU darujejo okoli 50 milijard evrov 
na leto, kar predstavlja izjemen prispe-
vek k zagotavljanju uresničevanja pravic 
do hrane, izobraževanja, stanovanja, 
zdravja in dostojanstvenega življenja za 
več milijonov revnih ljudi. Glavni izzivi, s 
katerimi se soočamo, so boj proti revščini 
in spodbujanje človekovih pravic po vsem 
svetu. EU lahko doseže velike spremem-
be, vendar pa mora biti pri svojem ravna-
nju enotna.

V ta namen bo dansko predsedstvo 
aktivno podpiralo visoko predstavnico 
Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, Catherine Ashton. Preko visoke 
predstavnice in Evropske službe za zu-
nanje zadeve (European External Action 
Service - EEAS), vključno z delegacijami 
EU v DVR, je bila zagotovljena močnejša 
osnova za izvajanje bolj celostnega pri-
stopa, med drugim, da bo pospešil tudi 
doseganje razvojnih rezultatov v drža-
vah v razvoju.

humanitarne zadeve
EU, kakor tudi posamezne države 

članice, pomaga, ko hude nesreče pri-
zadenejo DVR. Pomembno je, da so hu-
manitarna prizadevanja EU učinkovita in 
skladna, pa tudi da je odzivnost EU na 
nesreče hitra in dobro usklajena. Uskla-
jevanje je namreč ključnega pomena. V 
času danskega predsedovanja bo Svet 
aktiven tudi na področju izboljšanja od-
pornosti na naravne nesreče, prehran-

ske varnosti in večje povezanosti med 
humanitarno pomočjo ter razvojnim so-
delovanjem v dolgotrajnih krizah.

Evropska komisija (EK) je predlagala 
vzpostavitev novih evropskih prosto-
voljnih enot za humanitarno pomoč 
(European Humanitarian Voluntary Aid 
Corps) z namenom, da bo zagotovila 
skupen evropski okvir za zaposlovanje in 
usposabljanje evropskih državljanov, ki 
bodo želeli pomagati pri humanitarnih 
krizah. Prostovoljne enote bodo tako 
predstavljale pomemben znak solidar-
nosti z vsemi prizadetimi v humanitarnih 
krizah. Predsedstvo bo podpiralo tako 
zakonodajni postopek povezan z novo 
prostovoljno enoto kot tudi prizadeva-
nja za spodbujanje večje sinergije med 
humanitarnimi prizadevanji in civilno 
zaščito, vključno z okrepljeno zmoglji-
vostjo odziva EU na nesreče, temelječe 
na prilagodljivi uporabi operativnih sred-
stev držav članic.

Danska in EK si bosta prizadevali po-
večati mednarodno pozornost za skupni 
pristop k preprečevanju nesreč in zago-
tavljanju prehranske varnosti na podro-
čju Afriškega roga. V 21. stoletju nikakor 
ne moremo sprejeti, da suša vodi v la-
koto. Gradnja mostu med humanitarno 
pomočjo in razvojnim sodelovanjem je 
tako bistvena.

Nova evropska razvojna politika
Evropska razvojna politika se mora 

znati odzvati na globalne izzive, kot so 
podnebne spremembe, migracije, ena-
kost spolov, varnost in posledice finanč-
ne krize. V času danskega predsedova-
nja bo Svet obnovil razvojno politiko EU 

na način, ki omogoča, da se učinkoviteje 
odziva na omenjene izzive. Poudarek 
bo na rezultatih, preglednosti, vzajemni 
odgovornosti in skladnosti politik EU, z 
namenom koristiti prebivalcem DVR. 
Večjo pozornost je potrebno nameni-
ti tudi opolnomočenju revnih, da bodo 
lahko sami zahtevali in uveljavljali svoje 
pravice.

Pozornost bo namenjena tudi različ-
nim in prilagojenim partnerstvom. Vpra-
šanje pa je, kako lahko EU usmeri svojo 
pomoč v najrevnejše države, medtem ko 
se ukvarja z novimi oblikami partnerstva 
z državami srednjega dohodkovnega ra-
zreda. Proračunska podpora je pomem-
ben del razvojne pomoči EU, potrebno 
pa je razmisliti, kako bi lahko še povečali 
učinkovitost te vrste pomoči ter s tem 
dosegli, da bi bolje služila svojemu na-
menu.

Okoljska in razvojna agenda bo ime-
la pomembno vlogo na letošnji junijski 
konferenci ZN o trajnostnem razvoju 
(Rio +20). Dansko predsedstvo si bo pri-
zadevalo zagotoviti, da bo EU v tem pro-
cesu sodelovala aktivno in konstruktivno 
ter s tem prispevala k doseganju ambici-
oznih in k razvoju usmerjenih rezultatov. 
Cilj je okrepiti politično voljo za zagoto-
vitev trajnostnega razvoja.

EU ima ključno vlogo pri doseganju 
globalnih razvojnih ciljev, saj ima pri 
tem naslednje primerjalne prednosti: 
velikost in globalni doseg, sposobnost 
za delo v mnogih državah, ekonomija 
obsega ter vpliv na svetovno politično 
razpravo. Za popolno uresničitev evrop-
skega potenciala pa je pomembno med-
sebojno sodelovanje.  
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Raznovrstne nesreče, krizne situ-
acije in stiske, s katerimi se ob 
tem soočamo ljudje po vsem 
svetu, opozarjajo na globalno 

prepletenost, soodvisnost in porajajo so-
lidarnost, ki presega meje držav.

Cilj humanitarne pomoči je reševati 
življenja, preprečiti ali olajšati človeško tr-
pljenje in ohraniti človekovo dostojanstvo.

Republika Slovenija vsako leto na-
meni določen znesek sredstev za huma-
nitarno pomoč ljudem v različnih delih 
sveta, ki so se zaradi naravnih in drugih 
nesreč ali oboroženih spopadov znašli 
v hudi stiski. Mednarodno razvojno so-
delovanje in humanitarna pomoč pred-
stavljata pomemben segment zunanje-
ga delovanja razvitih držav in Evropske 
unije. Države članice so delovanje na 
teh področjih opredelile v evropskem 
konsenzu o razvoju in evropskem huma-
nitarnem konsenzu. Slovenija s svojim 
prispevkom k razvojnemu sodelovanju 
in humanitarni pomoči izpolnjuje svoje 
mednarodne zaveze.

Humanitarna pomoč Republike Slo-
venije je tudi v letu 2011 sledila praksi za-

dnjih let ter kljub finančni in gospodarski 
krizi presegla milijon evrov. Slovenija se 
zaveda odgovornosti, ki jo ima kot dr-
žava donatorica ob naravnih nesrečah, 
oboroženih spopadih in ob drugih kriznih 
dogodkih takšnih razsežnosti, ki jih priza-
dete države ne morejo same obvladovati.

V kriznih razmerah je za prizadeto 
prebivalstvo hitra humanitarna pomoč 
izrednega pomena. Zelo pogosto priza-
deto prebivalstvo oziroma prizadeto ob-
močje potrebuje tudi nadaljnjo pomoč, 
zato so primeri nudenja humanitarne 
pomoči v pokonfliktnih in postkriznih 
situacijah vse številnejši. Področje hu-
manitarnega delovanja poleg zagota-
vljanja pomoči vključuje tudi obnovo in 
rehabilitacijo ter preprečevanje nesreč 
in pripravo nanje.

V Republiki Sloveniji koordinacijo 
projektov humanitarne pomoči opravlja 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS tako, 
da v sodelovanju z ostalimi ministrstvi in 
izvajalci humanitarne pomoči, med dru-
gim tudi z nevladnimi organizacijami, 
skrbi za usklajevanje in izvajanje  huma-
nitarne pomoči v kriznih in postkriznih 

situacijah ter spremlja in sodeluje pri 
oblikovanju vsebine humanitarnega de-
lovanja v okviru EU, OZN in drugih med-
narodnih organizacij ter pobud.

Republika Slovenija namenja huma-
nitarno pomoč ob nujnih humanitarnih 
krizah in za reševanje postkriznih raz-
mer na podlagi zaprosil prizadetih držav 
ali pozivov mednarodnih organizacij ob 
upoštevanju Okvirnega programa med-
narodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči Republike Slove-
nije, ki je vsako leto pripravljen v skladu 
z Zakonom o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju in Resolucijo o mednaro-
dnem razvojnem sodelovanju (MRS) Re-
publike Slovenije do leta 2015.

Skladno z opredelitvami Resolucije o 
MRS RS je v okviru nujne humanitarne 
in pokonfliktne pomoči posebna pozor-
nost namenjena blažitvi lakote in revšči-
ne, rehabilitaciji in protiminskemu delo-
vanju, predvsem pa otrokom, ki v kriznih 
in pokonfliktnih situacijah predstavljajo 
nedvomno najbolj ranljivo skupino.

Republika Slovenija največji delež hu-
manitarne pomoči namenja za podporo 

Slovenska humanitarna pomoč
✎ direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč ministrstva za zunanje zadeve rS
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aktivnostim mednarodnih organizacij, 
saj ob podpori njihovih mehanizmov nuj-
na pomoč ob humanitarnih katastrofah 
najhitreje doseže pomoči potrebno pre-
bivalstvo. Sredstva humanitarne pomo-
či namenja tudi za podporo projektom 
v posameznih državah oz. območjih, v 
katerih humanitarna kriza traja že dalj 
časa. V zadnjih letih je Republika Slove-
nija s finančnimi prispevki podprla pro-
grame Mednarodne federacije društev 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca 
(IFRC), Mednarodnega odbora Rdečega 
križa (ICRC), Svetovnega programa za 
hrano (WFP), Urada visokega komisar-
ja OZN za begunce (UNHCR), Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO), Sklada 
OZN za otroke (UNICEF), Agencije OZN 
za pomoč in zaposlovanje palestinskih 
beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), 
Urada OZN za usklajevanje humanitar-
nih aktivnosti (UN OCHA), Sklada OZN 
za izredne razmere (CERF), Globalnega 
sklada za boj proti aidsu, tuberkulozi in 
malariji (GFATM) ter japonskega Rdeče-
ga križa.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
v okviru sredstev mednarodnega ra-
zvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči sofinancira na javnem razpi-
su izbrane projekte organizacij civilne 
družbe: slovenskih nevladnih organiza-
cij, negospodarskih javnih služb in usta-
nov. Tako podpira projekte, ki predsta-
vljajo človekoljubno pomoč prebivalstvu 
ter prispevajo k trajnostnemu razvoju v 
določenem okolju in k uresničevanju ra-
zvojnih ciljev tisočletja ob upoštevanju 
zavez in prioritet ter Resolucije o med-
narodnem razvojnem sodelovanju Re-
publike Slovenije.

Republika Slovenija letno nameni 
okvirno 15 odstotkov humanitarne po-
moči neposredno za projekte, ki jih v 
posameznih državah izvajajo nevladne 
organizacije, in za sofinanciranje huma-
nitarnih projektov ustanov, katerih sou-
stanoviteljica je slovenska vlada. Ob tem 
je posebna skrb namenjena še posebej iz-
postavljeni in ogroženi družbeni skupini, 
ki je v kriznih in tudi postkriznih razmerah 
pravzaprav najbolj nemočna – otrokom in 
mladostnikom. Pomoč otrokom v kriznih 
situacijah je eden izmed najpomembnej-
ših ciljev humanitarne in pokonfliktne po-
moči Republike Slovenije.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj 
izmed številnih humanitarnih projektov, 
ki so bili v zadnjih letih izvedeni s sofi-

nanciranjem RS oziroma Ministrstva za 
zunanje zadeve RS.

Po katastrofalnem potresu, ki je pri-
zadel Haiti v januarju 2010, se je Repu-
blika Slovenija na donatorski konferenci 
marca 2010 v New Yorku zavezala k do-
datni pomoči porušenemu Haitiju. Tako 
je bila v letu 2011 s slovensko donacijo 
v Carrefourju, predmestju prestolnice 
Port au Prince, na Haitiju postavljena 
šola. To je bilo narejeno v sodelovanju s 
konzorcijem nevladnih organizacij pod 
vodstvom Platforme slovenskih nevla-
dnih organizacij za razvojno sodelova-
nje in humanitarno pomoč SLOGA, z 
Zavodom za pomoč in razvoj IRD Global 
in IRD International, Humanitarnim dru-
štvom Hrana za življenje in z nevladno 
organizacijo ADRA s Haitja ter sloven-
skim gospodarstvom in lokalno sku-
pnostjo. V začetku oktobra 2011 je šola, 
poimenovana »Ecole Communale de la 
République de Slovénie«, odprla vrata 
za skoraj 300 otrok. Učenci Osnovne šo-
le Prežihovega Voranca iz Maribora so se 
pridružili projektu pomoči za otroke na 
Haitiju in izdelali majhne modre vrečke, 
jih napolnili s šolskimi potrebščinami in 
igračami ter jih naslovili »učenec učen-
cu«. Modre vrečke s šolskimi potrebšči-
nami so ob otvoritvi šole prejeli prvo-
šolčki v slovenski šoli na Haitiju.

Po obsegu in zahtevnosti predstavlja 
postavitev šole na Haitiju pomemben 
humanitarni projekt. Pri tej donaci-
ji je bila ključna tudi pomoč, ki so jo za 
Haiti zbrali prebivalci Slovenije. Šola 
predstavlja pomembno obliko pomoči 
tamkajšnjemu prebivalstvu, prispevek k 
uresničevanju drugega razvojnega cilja 
tisočletja, predvsem pa otrokom nudi 
možnost osnovnega izobraževanja, ki 
jim bo dobra popotnica za prihodnost. 
Ob humanitarni katastrofi na Haitiju je 
Slovenija pomoč zagotovila tudi prek 
mednarodnih organizacij, s prispevkom 
IFRC in UN OCHA, s šotori s sodelova-
njem v okviru mehanizmov EU.

Republika Slovenija z zaskrbljenostjo 
spremlja dogajanja v državah, kjer poteka 
t. i. arabska pomlad, in se je na krizne raz-
mere odzvala s humanitarno pomočjo pri-
zadetemu prebivalstvu Libije in sosednjim 
državam, v katere se je zateklo večje šte-
vilo Libijcev. Že v prvih tednih je bila hu-
manitarna pomoč za namestitev in oskr-
bo razseljenih oseb in beguncev iz Libije 
poslana prek Urada visokega komisarja 
ZN za begunce (UNHCR); sledila je dona-

cija zdravil bolnišnici v okolici Misrate, do-
stavljena v aprilu v sodelovanju z Arabsko 
ligo, ter donacija zdravil in sanitetnega 
materiala za splošno bolnišnico v Benga-
ziju, ki je bila izvedena julija v sodelovanju 
z Republiko Italijo in ob njeni logistični 
podpori. Skupina libijskih otrok z območij 
spopadov je julija dva tedna preživela v 
Sloveniji, kjer jim je bila nudena psihoso-
cialna rehabilitacija. V humanitarno po-
moč prizadetemu prebivalstvu Libije so se 
vključila tudi slovenska podjetja z donaci-
jami zdravil in sanitetnega materiala ter s 
podporo pri rehabilitaciji otrok. Republika 
Slovenija v okviru humanitarnih aktivnosti 
posveča pozornost tudi zdravstveni oskrbi 
prizadetih v spopadih in izpopolnjevanju 
zdravstvenega osebja, zato bo s podporo 
projektom humanitarne pomoči Libiji na-
daljevala tudi v letu 2012.

V Tunizijo se je zateklo največ begun-
cev iz Libije, zato je Republika Slovenija 
namenila donacijo v zdravilih in sanite-
tnem materialu tudi regionalni bolnišni-
ci v Tataouinu, regiji na jugu Tunizije, kjer 
je zatočišče našlo več deset tisoč begun-
cev iz Libije. Poleg zdravil je Ministrstvo 
za zunanje zadeve RS s pomočjo sloven-
skih podjetij za otroke šole v Tataouinu 
pripravilo donacijo risalnih potrebščin 
(blokov, čopičev in tempera barvic). Slo-
venija je prispevala tudi nekaj razvojne 
pomoči v obliki treh podiplomskih šti-
pendij za tunizijske študente v Republiki 
Sloveniji v prihodnjih letih.

Slovenska vlada od leta 2009 na po-
budo predsednika Republike Slovenije 
dr. Danila Türka podpira humanitarni 
projekt rehabilitacije in zdravstvene 
oskrbe v spopadih poškodovanih pale-
stinskih otrok. V projektu, ki ga izvajata 
Mednarodna ustanova ITF in Univerzi-
tetni rehabilitacijski inštitut Soča, je do 
zdaj sodelovalo več kot 90 otrok. Poleg 
rehabilitacije otrok je bilo izvedeno tudi 
izobraževanje zdravnikov in medicinske-
ga osebja iz Gaze.

Republika Slovenija že nekaj let na-
menja podporo tudi rehabilitacijskemu 
centru Abu Raya na Zahodnem bregu, 
ki nudi pomoč številnim mladostnikom 
s poškodbami, in programom Agencije 
Organizacije Združenih narodov za po-
moč Palestini (UNRWA) na področju iz-
obraževanja.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS 
že več let sofinancira projekte social-
ne in zdravstvene rehabilitacije otrok iz 
Ukrajine, ki trpijo zaradi posledic jedrske 
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nesreče v Černobilu, in projekte rehabi-
litacije otrok iz Bosne in Hercegovine, 
Črne gore in Kosova, kot tudi projekte 
psihosocialne pomoči otrokom v pokon-
fliktnih razmerah na zahodnem Balkanu, 
v Iraku, Moldovi in Zakavkazju.

Republika Slovenija je z Republiko 
Belorusijo v letu 2011 sklenila sporazum, 
ki bo omogočal izvedbo rehabilitacije 
otrok iz tistih območij Belorusije, kjer 
prebivalstvo še vedno trpi zaradi dolgo-
trajnih vplivov černobilske jedrske ne-
sreče; prvi program rehabilitacije se bo 
začel v letu 2012.

Ob hudi prehranski krizi v državah 
Afriškega roga poleti leta 2011 se je Re-
publika Slovenija odzvala s prispevkom 
pomoči za zagotovitev dnevnih obrokov 
hrane prek Svetovnega programa za hra-
no (WFP) s podporo programom pomoči 
za Somalijo, Kenijo in Etiopijo, ki ji je bila 
pomoč ob ponavljajočih se prehranskih 
težavah prek WFP namenjena že v letu 
2010. Ob prehranski krizi v Sahelu 2010 
je bila podpora namenjena programom 
WFP za Čad in Niger. Pomoč z obroki 
hrane prek programov WFP je bila dode-
ljena tudi prizadetemu prebivalstvu ob 
poplavah v Pakistanu v letu 2010 in ob 
nemirih v Kirgiziji, prav tako v letu 2010.

Republika Slovenija je podprla tudi 
program WFP Hrana za izobraževalne 
aktivnosti (Food for Educational Activi-
ties) v Afganistanu, namenjen pomoči 
otrokom na področju izobraževanja. S 
tem je omogočila obnovo dela dekliške 
šole v Afganistanu in dnevni obrok hra-
ne, ki ga deklicam poleg osnovnega izo-
braževanja zagotavlja šola.

Republika Slovenija je podprla tudi 
programe Mednarodnega odbora Rdeče-
ga križa (ICRC) v Afganistanu, in sicer po-
moč pri aktivnostih ortopedskih centrov, 
kar predstavlja najobsežnejšo večletno 
aktivnost ICRC v Afganistanu in omogo-
ča rehabilitacijo in socialno reintegracijo 
poškodovanih oseb v več mestih.

Prispevek za pomoč beguncem in 
razseljenim osebam v Južnem Sudanu 
in Darfurju (2011) in v DR Kongo (2010) 
je bil namenjen podpori programov Ura-
da visokega komisarja OZN za begunce 
(UNHCR).

Ob naravnih nesrečah v letu 2011, 
tj. ob potresu in cunamiju, ki sta marca 
katastrofalno prizadela Japonsko, se je 
Republika Slovenija takoj odzvala in za 
blažitev posledic namenila pomoč japon-
skemu Rdečemu križu; prav tako je bila 

ob potresu, ki je oktobra prizadel Turčijo, 
poslana pomoč v šotorih in odejah.

Republika Slovenija ob naravnih ne-
srečah nameni humanitarno pomoč pri-
zadetemu prebivalstvu, kadar prizadeta 
država zaprosi za pomoč ali kadar na 
potrebo po pomoči v kriznih razmerah 
opozori katera od mednarodnih organi-
zacij. Svojo pomoč najpogosteje posre-
duje prek mednarodnih organizacij (ve-
likokrat prek organizacij Rdečega križa 
in Rdečega polmeseca – IFRC in ICRC), 
ki so običajno med prvimi na prizadetem 
območju. Ob nesrečah v bližnji sose-
ščini pride v poštev tudi pomoč v blagu 
(npr. šotori in druge nujne potrebščine 
– odeje, električni agregati, protipoplav-
ne vreče). Posredovanje nujne pomoči 
in reševanje potekajo v sodelovanju z 
Upravo za zaščito in reševanje Republike 
Slovenije. V zadnjih letih je bila tovrstna 
pomoč namenjena npr. Albaniji, Bosni 
in Hercegovini, Črni gori (2010) in Turčiji 
(2011). V humanitarno pomoč prizade-
temu prebivalstvu se pogosto vključijo 
tudi strokovnjaki za posamezna podro-
čja, predvsem v fazah reševanja nastalih 
razmer (npr. reševalci s psi ob potresih, 
koordinatorji in strokovnjaki za posame-
zne reševalne aktivnosti).

Osrednje pozornosti pri humanitarnih 
projektih Ministrstva za zunanje zadeve 
RS je deležna pomoč otrokom kot naj-
bolj ranljivi družbeni skupini v pokonflik-
tnih ali postkriznih razmerah.

Poudarek velja nameniti spodbujanju 
projektov, ki povezujejo humanitarne in 
razvojne vsebine, npr. povezavi reševa-
nja, rehabilitacije in razvoja, ter zagota-
vljanju odpornosti sistemov in njihove 
vzdržnosti ob krizah, za kar se zavzema 
tudi Evropska unija.

Spodbujamo tudi krepitev humanitar-
ne komponente v slovenskem prostoru z 
izobraževanji in usposabljanji – korak k 
temu predstavlja vzpostavitev humani-
tarnega odzivnega centra (HOC).

V prihodnje bi se bilo smiselno še bolj 
usmeriti v pridobitev partnerskega sta-
tusa za slovenske humanitarne organi-
zacije pri direktoratu Evropske komisije 
za humanitarno pomoč, saj takšen sta-
tus omogoča kandidiranje za programe 
in sredstva na humanitarnem področju, 
ob izbiri pa vključitev v aktivnosti pomo-
či EU na kriznih in postkriznih območjih, 
kar pomeni širitev prisotnosti in dejav-
nosti slovenskih humanitarnih organiza-
cij po vsem svetu.  

Republika Slovenija ob 
naravnih nesrečah nameni 
humanitarno pomoč 
prizadetemu prebivalstvu, 
kadar prizadeta država 
zaprosi za pomoč ali kadar 
na potrebo po pomoči v 
kriznih razmerah opozori 
katera od mednarodnih 
organizacij. 
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STROKOVNI ČLANEK

razvojno sodelovanje po visokem srečanju v Busanu –

Zamujena priložnost za novo paradigmo 
razvojnega sodelovanja?

✎ Anita ramšak, Ekvilib Inštitut

Mednarodna skupnost se 
je konec novembra 2011 
zbrala na 4. visokem forumu 
(High Level Forum – HLF) o 

učinkovitosti razvojne pomoči v Busanu, 
Južni Koreji. Namen srečanja, na katerem 
se je zbralo več kot 3.000 predstavnikov 
donatorjev, držav v razvoju in ostalih ra-
zvojnih deležnikov, je bil ponovno pre-
gledati in nadgraditi dosedanje zaveze, 
ki so bile sprejete na področju učinkovi-
tosti razvojne pomoči, iz preteklih visokih 
forumov, med njimi v Rimu (2002), Parizu 
(2005) in Akri (2008), ter določiti usmeri-
tve za prihodnost. Proces vodi OECD-
-jeva DAC gostujoča delovna skupina za 
učinkovito pomoč (Working Party on Aid 
Effectiveness – WP–EFF).

Ključni rezultat srečanja je sprejetje 
novega dokumenta, t. i. »Busanskega 
partnerstva za učinkovito razvojno sode-
lovanje« (Busan Partnership for Effective 
Development Cooperation), ki naj bi določil 
nov okvir za izboljšanje kakovosti in učin-
kovitosti razvojne pomoči in sodelovanja 
v prihodnjih letih. Obsežen, vendar šibak 
dokument odraža trenutne razmere in 
pogajalske pozicije v mednarodni razvoj-
ni arhitekturi ter vključuje relativno malo 
neposrednih zavez. 

Ključna dodana vrednost srečanja je 
predvsem vzpostavitev širšega in bolj 
vključujočega okvirja razvojnega sodelo-
vanja, ki poleg tradicionalnih donatorjev 
razvojne pomoči v razvojno partnerstvo 
vključuje tudi nove akterje razvojnega 
sodelovanja, med njimi t. i. novih gospo-
darstev v vzponu (emerging donatorje), kot 
so države BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, 

Kitajska, Južna Afrika), organizacije civilne 
družbe, zasebne financerje/donatorje; prav 
tako pa predvideva večjo vlogo Združenih 
narodov v prizadevanjih za učinkovitejšo 
razvojno sodelovanje in pomoč. Takšno 
širše partnerstvo oziroma okvir globalnega 
upravljanja predstavlja premik od »učinko-
vitosti razvojne pomoči« v smeri »razvojne 
učinkovitosti«, ki je bil tudi eden ključnih 
zagovorniških ciljev nevladnih organizacij, 
predvsem iz držav Juga.

Globalna razvojna platforma organizacij 
civilne družbe Better Aid sicer ocenjuje, da 
»novo partnerstvo osredotočenost od zgolj 
tehnične učinkovitosti razvojne pomoči 
preusmerja k novi agendi razvojne učinko-
vitosti, ki je bolj vključujoča, bolj politična 
in bolj usmerjena na rezultate«, vendar pa 
dosežki Busana ostajajo v veliki meri nedo-
končan posel, katerega dejanski uspeh bo 
močno odvisen od pogajanj in usklajevanj, 
doseženih s strani ključnih razvojnih akter-
jev v naslednjih nekaj mesecih. 

Pogajanja na Visokem srečanju so bila 
vodena s strani 18 ključnih pogajalcev (t. 
i. sherpas), ki so predstavljali širšo skupino 
deležnikov, in v katerih je imela Evropska 
unija tri sedeže (Evropska komisija, Velika 
Britanija in Francija). Takšna ureditev je 
ob rob postavila nekatere bolj napredne 
EU akterje, med njimi nekatere skandina-
vske države; poleg tega pa so bila poga-
janja predvsem v senci poskusov OECD 
– DAC članic, da bi v globalno razvojno 
partnerstvo vključile nove akterje, pred-
vsem Kitajsko. Prevladovanje te pogajal-
ske točke je prispevalo k oddaljevanju od 
pričakovanega nadgrajevanja in krepitve 
ključnih zavez na področju učinkovitega 

razvojnega sodelovanja, vključno z zave-
zami, ki so bile že sprejete na preteklih 
visokih srečanjih.

Zaključni dokument Busana sicer po-
novno potrjuje zaveze učinkovitosti ra-
zvojne pomoči, sprejete v Parizu in Akri, 
med njimi:
•  lastništvo (ownership) – države v razvo-

ju so odgovorne za svoje lastne razvojne 
strategije;

•  skladnost (alligment) – države dona-
torice se morajo ravnati v skladu s temi 
strategijami;

•  harmonizacijo (harmonisation) – države 
donatorice koordinirajo in poenostavijo 
postopke razvojne pomoči;

•  usmerjenost na rezultate (results) – 
razvojne politike morajo biti usmerjene 
na doseganje jasnih ciljev, napredek pri 
doseganju teh ciljev pa mora biti merljiv; 

•  medsebojno odgovornost (mutual ac-
countability) – tako donatorji kot preje-
mniki pomoči so medsebojno odgovorni 
za doseganje teh ciljev.

Dokument prav tako poziva tiste, ki so 
jih sprejeli – torej vse relevantne donator-
je in vlade – »da povečajo prizadevanja za 
njihovo popolno implementacijo« (Busan 
Partnership for Effective Development Co-
operation, odstavek 18).

Določen napredek je storjen tudi na 
področju transparentnosti razvojne po-
moči, saj dokument od partnerjev zah-
teva javno objavo informacij o javno 
financiranih razvojnih aktivnostih, na-
činu njihovega financiranja, pogojih ter 
prispevku teh aktivnosti k razvojnim re-
zultatom (Busan Partnership for Effective 
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Development Cooperation, odstavek 23). 
Zaključni dokument ima tudi močnejšo 
načelno sekcijo, v kateri so izražena ključ-
na načela razvojnega sodelovanja, med 
njimi demokratično lastništvo, človekove 
pravice ter omogočujoče okolje; s čimer 
dokument sprejme tudi Istanbulska na-
čela učinkovitosti razvojnega sodelovanja 
organizacij civilne družbe. 

Vendar po drugi strani ključna načela 
niso operacionalizirana, dokument prav 
tako ne vključuje konkretnih časovno do-
ločenih zavez in ciljev. Vsi neposredni cilji 
in časovnice, ki so dejansko bili vključeni 
v prve osnutke Busanskega partnerstva, 
so bili kasneje izbrisani predvsem zaradi 
nestrinjanja vlad donatoric.

Organizacije civilne družbe tudi izraža-
jo nezadovoljstvo, ker kljub posamezne-
mu sklicevanju na človekove pravice – 
predvsem v načelni sekciji dokumenta 
– ta dokument ne vsebuje specifičnih za-
vez za sprejetje pristopa k razvoju z vidika 
človekovih pravic (rights based approach 
to development cooperation). Prav tako ni 
dovolj velikega poudarka na pravicah žen-
sk in okoljski pravičnosti. Tako namesto 
želenih sprememb v paradigmi razvojne 
pomoči, kar bi bilo v skladu s pristopom 
k razvoju z vidika človekovih pravic, za-
ključni dokument Busana ohranja splošen 
okvir razvoja, ki temelji na (ekonomski) 
rasti ter zasebni sektor navaja kot njenega 
ključnega nosilca.

Visoko srečanje v Busanu tako v veliki 
meri ostaja nedokončano delo. Pogajanja 
v nekaj prihodnjih mesecih bodo odloči-
la, kakšna je dejanska zapuščina Busna, 
do določenega obsega pa tudi kakšen je 
napredek celotnega gibanja za učinko-
vitost razvojne pomoči oziroma sodelo-
vanja. Na srečanju v Busanu je bilo tako 
dogovorjeno, da naj bi se predstavniki 
ključnih razvojnih akterjev, združeni v t. 
i. post-busansko skupino, do junija 2012 
dogovorili o t. i. follow up procesu Busa-
na ter o natančnejšem okvirju in strukturi 
Globalnega partnerstva za razvoj.

V tem ključnem obdobju in procesu je 
tako predvsem pomembno, da se naslo-
vijo naslednja vprašanja:
Kakšna naj bo struktura Globalnega 
partnerstva, da bo le-ta vključujoča, 
učinkovita in trajnostna? Busan ostaja 
nedokončana zgodba, saj se ključni poga-
jalci niso mogli dogovoriti niti o natančni 
sestavi, mandatu in predvidenih rezulta-
tih novega »Globalnega partnerstva« kot 

tudi ne o akcijskih načrtih in mehanizmih 
za implementacijo sprejetih zavez. Prav 
tako se še ne ve, kdo točno bo gostitelj 
tega novega partnerstva oziroma ali bo 
le-to delovalo kot samostojno telo, saj 
OEDC, ki je ta proces vodil do sedaj v šir-
šem globalnem partnerstvu, nima dovolj 
širokega predstavništva in posledično 
ustrezne legitimnosti. Do sedaj je bilo ve-
liko prizadevanj za vključevanje novih ak-
terjev v razvojno sodelovanje, sedaj pa je 
potrebno, da se vzpostavi jasna struktura 
in razvojni zemljevid, ki bo v prizadevanja 
za učinkovitejše razvojno sodelovanje in 
pomoč vključil tako nove kot stare dona-
torje, ter da se bodo ti čutili odgovorne 
za izvajanje učinkovite razvojne pomoči.

Kako so lahko prioritete novih akterjev 
odražajo v gibanju za večjo učinkovitost 
razvojne pomoči? Kljub uspehu pri vklju-
čevanju t. i. novih gospodarstev v vzponu 
v novo partnerstvo, zaveze k skupnim 
načelom učinkovitega razvojnega sode-
lovanja predstavljajo zgolj prostovoljna 
vodila za razvojne partnerje BRIC bloka 
v okviru sodelovanja med državami Juga 
(South-south cooperation). Zaključni doku-
ment tako vključuje odstavek, ki pomen 
ukrepov, vključenih v končni dokument 
foruma v Busanu, v sodelovanju Jug-Jug 
zmanjša zgolj na »vodila, ki temeljijo na 
prostovoljnih zavezah« (Busan Partnership 
for Effective Development Cooperation, od-
stavek 2); to pa je v veliki meri posledica 
pritiskov Kitajske. Novi donatorji prispeva-
jo med 8–10 % globalne razvojne pomoči 
in pomembno je, da se najde način, kako 
jih vključiti v partnerstvo, da bodo kljub 
različnim prioritetam njihove razvojne po-
moči lahko prispevali s svojimi specifičnimi 
znanji in sposobnostmi.

Prav tako so v naslednjih mesecih po-
trebne bolj poglobljene in zrele diskusije 
o izzivih ter tudi o priložnostih vključeva-
nja zasebnega sektorja v razvojno par-
tnerstvo. Zaključni dokument Busana 
pomembno izpostavi vlogo zasebnega 
sektorja v razvojnem sodelovanju ter mu 
med drugim omogoči sodelovanje tudi 
»pri oblikovanju in implementaciji razvoj-
nih politik in strategij« (Busan Partnership 
for Effective Development Cooperation, od-
stavek 32), vendar pa ne ponudi celovite 
vizije in okvirja, s katerim bi lahko zasebni 
sektor držali odgovornega za spoštovanje 
in implementacijo vzpostavljenih načel ra-
zvojne učinkovitosti. Tako obstaja nevar-
nost, da bodo že tako omejena sredstva 

uradne razvojne pomoči vse bolj podre-
jena komercialnim interesom zasebnega 
sektorja, kar lahko pripelje tudi k spod-
kopavanju demokratičnega lastništva v 
procesu sprejemanja odločitev.

In ne nazadnje, ključno vprašanje 
post-busanskega procesa je tudi, ka-
kšen naj bo nov set kazalnikov, ki naj 
bi merili napredek pri doseganju ciljev 
Busana ter hkrati vključevali tudi cilje, 
ki so bili dogovorjeni na predhodnih 
srečanjih, predvsem v Parizu in v Akri. 
Busanski zaključni dokument ne določa 
kazalnikov in specifičnih ciljev, s katerimi 
bi okrepili in konkretizirali njegovo šibko 
vsebino. Nekateri uspešni primeri obliko-
vanja ciljev in kazalnikov »post festum«, 
kot je npr. po Parizu (2005), v pariškem 
aneksu in na ravni Združenih narodov 
(skozi Razvojne cilje tisočletja), kažejo 
na to, kako pomembni bodo naslednji 
meseci za nadgradnjo sprejete agende 
učinkovitosti razvojne pomoči. Pariška 
deklaracija je poskrbela za transparen-
ten – četudi ne idealen – set kazalnikov 
za merjenje napredka implementacije za-
vez. Kljub temu da cilji Pariza in Akre niso 
bili uresničeni s strani večine držav, pa so 
prav vzpostavljeni kazalniki omogočili 
razpravo o neuspehih in potencialu za iz-
boljšanje. Tako je vzpostavitev kazalnikov 
v naslednjih mesecih nujna za spremljanje 
implementacije zavez in OECD ter UNDP, 
ki jima bo po vsej verjetnosti zaupana ta 
naloga, imata pred seboj težko nalogo, da 
bosta široko retoriko Busana prevedla v 
set konkretnih kazalnikov, ki bodo vklju-
čevali vse razvojne akterje ter ki ne bodo 
spodkopavali dosedanjih prizadevanj na 
področju spremljanja učinkovitosti ra-
zvojne pomoči.

Veliko še mora biti storjenega s strani 
EU in ostalih razvojnih akterjev, da bo de-
jansko prišlo do izvedbe zavez, sprejetih 
v Busanu, pri čemer je pomembno zago-
toviti tudi močno participacijo državlja-
nov in civilne družbe, da bodo le-ti lahko 
pomensko prispevali k temu v veliki meri 
nedokončanemu delu Visokega srečanja 
v Busanu. 

Učinek in dosežki Busana bodo tako 
v veliki meri odvisni od mesecev, ki so 
pred nami. Le-ti bodo pokazali ali je bilo 
srečanje dejansko relevantno ali pa bodo 
sporazumi sprejeti na njem samo obležali 
na velikem kupu nedokončanega dela in 
neizpolnjenih zavez, ki so ostale iz Akre 
in Pariza.  
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KDAJ? KJE? KAJ?

marec  
2012

Ljubljana PrEDstAvitEv ProJEKtA KonzorciJ nvo zA AfgAnistAn 
SLOGA organizira okroglo mizo, na kateri bodo predstavljene tudi izkušnje predstavnikov slo-
venskih NVO v Afganistanu. Okrogla miza je del projekta Konzorcij NVO za Afganistan, ki ga 
financira MZZ, partnerji pri projektu pa so še Zavod Krog, Povod ter HELP Germany. Podrobnejše 
informacije o dogodku najdete na Sloginem spletnem portalu o Afganistanu.

marec 
2012

svetovni splet Prenovljen Portal Globalna SoFa – umetnoSt za družbene 
SPremembe 
Pobuda Ekvilib Inštituta in partnerjev Globalna SOFA (Global State OF Art) z marcem 2012 dobiva 
prenovljeno podobo. Gre za pobudo, v okviru katere raziskujejo in promovirajo vlogo umetnosti 
ter kulture za doseganje trajnostnih družbenih sprememb na lokalni in globalni ravni. Na preno-
vljenem portalu boste našli številne informacije, programe in aktivnosti s področja umetnosti in 
kulture za družbene spremembe. Več informacij najdete na spletni strani Globalne SOFE.

marec,  
april 2012

maribor,
nova gorica, 
Ljubljana

mobilizacija za javni Potniški Promet 
Društvo Focus v okviru projekta Mobilizacija za javni potniški promet in v sodelovanju s ključnimi 
akterji po posameznih slovenskih regijah organizira okrogle mize, namenjene izmenjavi mnenj 
in izkušenj, reševanju problemov ter iskanju rešitev za boljši javni potniški promet. Okrogle mi-
ze bodo spremljali tudi dogodki presenečenja. Podrobnejše informacije o okroglih mizah (točen 
kraj in datum dogajanja) in projektu najdete na spletni strani društva Focus.

24.  
marec  
2012

po sloveniji očiStimo Slovenijo 2012
V okviru projekta Očistimo Slovenijo 2012, ki je del pobude Očistimo svet 2012, bo v soboto, 24. 
marca, v Sloveniji potekala čistilna akcija, v katero želijo organizatorji projekta povezati 250.000 
prostovoljcev, ki bodo čistili odpadke na divjih odlagališčih, cestah, ulicah, v okolicah šol in vrtcev 
ter na sprehajalnih in pohodniških poteh. K projektu so že pristopili predsednik RS dr. Danilo 
Türk kot častni pokrovitelj ter 18 ambasadorjev projekta, prepoznavnih osebnosti v slovenskem 
prostoru, ki projekt še dodatno popestrijo. Pridružite se tudi vi! Več informacij najdete na uradni 
spletni strani projekta.

26.  
marec  
2012

knjižnica 
Prežihov 
voranc, 
Ljubljana

večer PriPovedi Sveta
Zavod za globalno učenje in razvoj projektov (Zavod Global) v okviru projekta »Pripovedovanje 
in zapisovanje ljudskih pripovedi sveta« organizira dogodek, na katerem se bodo z ljudskimi pri-
povedmi iz svojih dežel predstavili ljudje, ki so se v Slovenijo priselili od drugod. Pripovedovali 
bodo Houssem Tannich iz Tunizije, Malala Tina Kovačič Srban - Slovenka Malgaških korenin, Ge-
orge Meza iz Zimbabveja, Farhad Nazari iz Afganistana, Denise Antoinnette Cole z Jamaike in 
Max Zimani iz Zimbabveja. Nekateri bodo govorili v angleščini, nastopil pa bo tudi afriški pevski 
zbor Sankofa. 

april–junij 
2012

Ljubljana izobraževalni ProGrami »umetnoSt za družbene SPremembe«
Ekvilib Inštitut v okviru pobude Globalna SOFA (Global State OF Art) aprila 2012 začenja z in-
tenzivnimi izobraževalnimi programi s področja Gledališča zatiranih, dokumentarne fotografije 
in dokumentarnega filma. Udeleženci izobraževanj bodo poglobili svoja znanja in spretnosti z 
izbranih področij, hkrati pa bodo izobraževanja služila tudi kot platforma, prek katere bodo lahko 
vključeni posamezniki izpostavljali družbena vprašanja, ki se jim zdijo pomembna. Predavali bo-
do priznani slovenski strokovnjaki, več informacij pa najdete na spletnih straneh Ekvilib Inštituta 
in Globalne SOFE.

19.–20.  
april  
2012

Bled zaključna konFerenca Projekta »izobraževanje za Socialno 
PravičnoSt«
Inštitut za afriške študije (IAŠ) bo 19. in 20. aprila na Bledu organiziral zaključno konferenco v 
okviru evropskega projekta »Izobraževanje za socialno pravičnost«. Srečali se bodo predstavniki 
partnerskih organizacij, evropskih srednjih šol, sodelujočih v projektu, ter politični in strokovni 
predstavniki šestih partnerskih držav. Tekom programa se bo zvrstil niz okroglih miz in delavnic 
na temo socialne pravičnosti in aktivnega globalnega državljanstva. Za več informacij se obrnite 
na IAŠ.

21. 
april  
2012

po sloveniji dan za SPremembe
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, vabi vse na 3. Dan za spremem-
be, ki bo namenjen premagovanju osamljenosti, saj obstaja veliko pokazateljev, da je v bogati 
ter materialistično usmerjeni družbi tudi veliko osamljenih ljudi. Slovenska filantropija k sodelo-
vanju in oblikovanju prostovoljskih akcij poziva vse prostovoljske in druge organizacije, občine 
ter posameznike. Podrobnejše informacije, vključno s prijavnico in materiali, najdete na portalu 
prostovoljstvo.org. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV


