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Regionalna delavnica na temo pobude EU o humanitarnih prostovoljcih
Ljubljana, 23. december 2014 - V sklopu Slovenskih
razvojnih dni bo 26. januarja 2015 potekala regionalna
delavnica na temo pobude Evropske unije o humanitarnih
prostovoljcih. Delavnica bo povezala predstavnike
ministrstev za zunanje zadeve in nevladnih organizacij iz
Slovenije, Avstrije, Madžarske, Italije, Hrvaške in Latvije
kot predsedujoče EU. Več informacij o delavnici lahko
preberete v vabilu.
Pred delavnico bo platforma SLOGA organizirala neformalno
srečanje nevladnih organizacij, na katerem bodo uvodoma predstavljeni ključni poudarki pobude
EU o humanitarnih prostovoljcih, nato pa bodo udeleženci razpravljali o možnostih za sodelovanje.
Na srečanju, ki predstavlja odlično priložnost za mreženje s sorodnimi organizacijami iz regije, bodo
identificirane priložnosti pobude za nevladne organizacije.

Novo AidWatch poročilo in slovensko razvojno sodelovanje v letu 2013
Ljubljana, 18. december 2014 - Platforma SLOGA je pripravila kratek pregled mednarodnega
razvojnega sodelovanja Slovenije v letu 2013, v katerem ugotavlja, da slovenska razvojna pomoč od
leta 2010 stagnira. Slovenija je leta 2013 za uradno razvojno pomoč namenila 45.477.657 evrov
oziroma 0,13 odstotkov BND. Od tega je za bilateralno razvojno pomoč – pomoč, ki poteka
neposredno med Slovenijo in drugo državo prejemnico in na katero ima neposreden vpliv – namenila
15.548.752 evrov (33,5 odstotkov pomoči), za multilateralno pomoč, ki poteka preko mednarodnih
multilateralnih organizacij, pa 31.473.487 € (66,5 odstotkov). Delež bilateralne razvojne pomoči je
tako nižji kot v večini uveljavljenih držav donatoric razvojne pomoči.
Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti se je Slovenija zavezala, da bo za mednarodno razvojno
sodelovanje in pomoč do leta 2015 namenila 0,33 BND. Prav tako se je zavezala, da bo razvojno
sodelovanje izvajala v skladu z mednarodno sprejetimi načeli razvojne učinkovitosti ter tako

prispevala k zmanjševanju globalne revščine in neenakosti ter k višji ravni uresničevanja človekovih
pravic v t. i. državah v razvoju. Glede na projekcije bo količina slovenske razvojne pomoči v letu
2014 ostala na enaki ravni (0,13 odstotkov BND), leta 2015 pa naj bi se povečala zgolj za odstotek
(0,14 odstotkov BND). Projekcije tako jasno kažejo, da Slovenija ne bo izpolnila svojih mednarodnih
zavez (tj., da bo slovenska razvojna pomoč predstavljala 0,33 odstotkov BND leta 2015).
Mednarodno razvojno sodelovanje in uradna razvojna pomoč predstavljata odraz naše solidarnosti z
državami v slabšem razvojnem položaju ter del naše odgovornosti za soustvarjanje pravičnejšega in
enakopravnejšega sveta. Med ključnimi priporočili Vladi Republike Slovenije so povečanje
dvostranske uradne razvojne pomoči, ki se bo osredotočala na zmanjšanje revščine in izboljšanje
ravni uresničevanja človekovih pravic, boljše usklajevanje znotraj sektorja in med sektorji,
naslavljanje vloge zasebnega sektorja v razvoju, prizadevanje za reformo razvojne pomoči ter
celovitost novih strateških dokumentov.
Celotno poročilo lahko preberete tukaj.

Poročilo AidWatch: EU ne bo uresničila zavez do leta 2015

Novembra je CONCORD v Parizu predstavil novo poročilo AidWatch z naslovom »Pomoč po letu 2015«,
ki ugotavlja, da kljub vedno številnejšim humanitarnim in razvojnim izzivom, kot je nedavni izbruh
ebole v Zahodni Afriki, pomoč Evropske unije (EU) v letu 2015 ne bo dosegla cilja 0,7 odstotkov BND
za razvojno pomoč. Zavezo 0,7 odstotkov BND so uresničile le štiri države članice EU (Združeno
kraljestvo, Švedska, Danska in Luksemburg). Poročilo tudi ugotavlja, da so sredstva, namenjena
razvojni pomoči, vse pogosteje uporabljena za kritje stroškov migracij. V letu 2103 so se sredstva,
namenjena razvojni pomoči, zvišala, vendar ne dovolj za naslavljanje globalnih izzivov.
Kljub zmernemu dvigu proračunov za razvojno pomoč na globalni ravni so v letu 2013 številne države
članice EU še vedno zmanjšale proračune, namenjene razvojni pomoči. Do leta 2016 se na globalni
ravni pričakuje padec pomoči najrevnejšim državam, zlasti v Afriki, za 5 odstotkov.
V pogajanjih, ki potekajo na ravni Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, si številne
države članice EU prizadevajo, da bi stroški za begunce predstavljali del uradne razvojne pomoči. V
letu 2013 so stroški za begunce predstavljali 1,7 bilijonov bilateralne pomoči držav članic EU.
Najvišje stroške za begunce so poročale Švedska (514 milijonov evrov), Francija (372 milijonov
evrov), Nizozemska (274 milijonov evrov), Danska (122 milijonov evrov) in Belgija (118 milijonov
evrov).
Razvojna pomoč mora predstavljati dejanski prenos sredstev v države v razvoju, kljub temu pa je t.
i. napihnjena pomoč EU v letu 2013 predstavljala približno 5,2 bilijona evrov. Od tega je bila skoraj
milijarda sredstev vrnjenih v obliki obresti na posojila, kar pomeni, da so države prejemnice na
koncu dejansko odplačale več, kot so prejele.
Poročilo je objavljeno na spletni strani CONCORD-a.

Izjava Slovenske filantropije ob mednarodnem dnevu migrantov
Ljubljana, 17. december 2014 - Slovenska filantropija ob mednarodnem dnevu
migrantov ponovno opozarja na izkoriščanje delavcev migrantov. Poleg zaščite
pravic migrantov posameznikov je potrebna tudi zaščita pravic njihovih družinskih
članov, s tem pa učinkovito uresničevanje načela celovitosti družine. Za ustrezno
vključitev migrantov v družbo države sprejemnice in polnopravno ter dejavno
življenje v njej pa je izrednega pomena tudi njihova politična participacija.
Več kot 230 milijonov svetovanega prebivalstva živi izven države rojstva. 18. decembra 1990 je
Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Mednarodno konvencijo o zaščiti pravic delovnih
migrantov in članov njihovih družin, leta 2000 pa je 18. december razglasila za mednarodni dan
migrantov.
Pravice migrantov so v Sloveniji še vedno prepogosto kršene. Za razliko od situacije izpred nekaj let,
ko so bili izkoriščani predvsem delavci v gradbeništvu, poteka danes izkoriščanje na različnih
področjih dela, oblike izkoriščanja pa so pogosto bolj skrite. Pri svojem terenskem delu se Slovenska
filantropija srečuje s posamezniki, ki jih delodajalci izkoriščajo na področju transporta, gostinstva,
pa tudi pri agencijskem delu. Velikokrat so izkoriščani tudi delavci, napoteni na delo v tujino.
Posamezniki v mnogih primerih zaradi strahu pred maščevanjem s strani delodajalca ne upajo
ukrepati.
Načelo celovitosti družine, posledično pa pravica do združevanja družin, katerih družinski člani so
ločeni, je opredeljeno v številnih mednarodnih aktih. Družine migrantov so pogosto ločene zaradi
različnih razlogov, bodisi zaradi dela in zaposlitve nekaterih družinskih članov v drugi državi ali pa
zaradi bega iz matične države. Slovenija zaradi neusklajenosti zakonodaje zagotavlja različne
pravice do združevanja družinskih članov glede na priseljenski status posameznika. Osebe s
pridobljeno mednarodno zaščito imajo tako nižjo raven pravic kot migranti drugih statusov (tujci s
stalnim in začasnim prebivanjem). V primeru oseb z mednarodno zaščito tako ni možnosti, da bi
pristojni organ za družinskega člana štel tudi drugega sorodnika tujca (ki v zakonu ni definiran kot
sorodnik, ki lahko združuje družino), če okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki
Sloveniji. Takšna različna obravnava v praksi privede do neenakega zagotavljanja pravice do
združitve družine migrantov, ki so v Sloveniji iz različnih razlogov. Ob tem bi opozorili na primer, ko
je deklici, katere življenje je v Etiopiji ogroženo, onemogočeno združevanje s sestro, ki ima v
Sloveniji priznano mednarodno zaščito in bi lahko edina skrbela zanjo.
Prav tako lahko po sedanji ureditvi mladoletnik brez spremstva, ki ima v Republiki Sloveniji priznano
mednarodno zaščito, v postopku združevanja družine v Slovenijo pripelje le svoje starše. Menimo, da
to ni ustrezna ureditev v primerih, ko imajo ti starši tudi druge mladoletne otroke, saj takšna
ureditev ne zagotavlja načela celovitosti družine. V tem primeru so starši soočeni s situacijo
nemogoče izbire.
Večja kot je možnost za politično participacijo migrantov, večja je tudi možnost za njihovo uspešno
integracijo v skupnost. Republika Slovenija je podpisala Konvencijo Sveta Evrope o udeležbi tujcev v
javnem življenju na lokalni ravni, vendar je še ni ratificirala in tako še ni stopila v veljavo. Cilj
konvencije je migrantom postopoma zagotoviti polne državljanske in politične pravice v lokalnih
skupnostih. Ker gre za strateški dokument, je pomembno in priporočljivo, da ga država kar najhitreje
ratificira.
Migranti (državljani tako imenovanih tretjih držav s stalnim prebivanjem) imajo v Republiki Sloveniji
priznano aktivno volilno pravico na lokalnih volitvah (pravica voliti), nimajo pa na lokalnih volitvah
priznane pasivne volilne pravice (biti voljen). Menimo, da je potrebna sprememba Zakona o lokalnih
volitvah, ki bi podelila pasivno volilno pravico tudi državljanom t. i. tretjih držav s stalnim
prebivanjem in s tem izenačila njihove volilne pravice s pravicami državljanov Evropske unije v
Republiki Sloveniji. Prav tako veljavni Zakon o političnih strankah državljanom t. i. tretjih držav
omogoča zgolj častno članstvo v strankah. Menimo, da bi morali izenačiti pravice državljanov t. i.
tretjih držav z državljani Evropske unije, ki lahko postanejo polnopravni člani političnih strank, če

imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče. Interesno združevanje v politične stranke
je temelj demokratičnih družb.
Kot pozitiven premik k spodbujanju politične participacije migrantov pa bi želeli izpostaviti
pripravljenost Ministrstva za notranje zadeve, da v prihodnje v Svet za vključevanje tujcev vključi
predstavnike priseljencev.

Kako biti slišan? Priročnik za NVO o sodelovanju z mediji
Platforma SLOGA je v sklopu projekta »Svetovljanska Evropa: skladnejša
Evropa za pravičnejši svet« (World-Wise Europe) pripravila priročnik za
nevladne organizacije o sodelovanju z mediji.
Priročnik, ki sta ga pripravili in uredili mag. Ana Kalin in Iva Likar, izhaja iz
obstoječe prakse odnosov z mediji v razvojnem sektorju, poudarja njene
dobre lastnosti in predlaga možnosti izboljšav, ki lahko prispevajo k večjemu
razumevanju razvojnih vprašanj. V sklepnem poglavju priročnik torej odpira
vprašanja, na katera bodo nevladne organizacije v prihodnosti morale še iskati odgovore.
Priročnik, ki je izšel v spletni izdaji, lahko preberete tukaj.

Sklepni dokumenti Beyond 2015 Copenhagen CSO Conference
Med 13. in 14. novembrom 2014 je v
Kopenhagnu
potekala
Beyond
2015
Copenhagen CSO Conference, katere se je
udeležilo 170 predstavnikov civilne družbe iz
46 držav. Konferenca je predstavljala ključni
trenutek za globalno civilno družbo, da je ocenila napredek pri oblikovanju novega post-2015
razvojnega okvira s ciljem vplivanja na zaključno fazo pogajanj, da bi zvišala ambicije in
zagotavljala, da se bodo vlade zavezale k ambiciozni, transformativni agendi, ki bo naslavljala
ključna vprašanja našega časa: neenakost, okoljsko trajnost, odpravo revščine, človekove pravice,
mir in varnost ter participacijo.
Konferenca je predstavljala pomembno priložnost, da so predstavniki civilne družbe razpravljali o
rezultatih 69. zasedanja Generalne skupščine ZN in o načrtih ter strategijah organizacij civilne
družbe za zadnje leto pogajanj o post-2015 razvojni agendi. Naslavljanje socialnih, ekonomskih in
okoljskih vidikov neenakosti so bile specifične teme konference.
Kot ključnega pomena za post-2015 razvojni okvir je konferenca izpostavila doseganje enakosti na
vseh ravneh z mehanizmi za implementacijo in vzpostavljanje odgovornosti. Na podlagi razprav so
bila pripravljena stališče organizacij civilne družbe in tehnična priporočila, ki poudarjajo, da morajo
novi cilji naslavljati vse razsežnosti trajnostnega razvoja (socialno, ekonomsko in okoljsko).

Rezultati ankete Slovenske filantropije o aktivnostih mladih
Slovenska filantropija je v letu 2014 raziskala, kaj motivira mlade, da postanejo
aktivni. Rezultati ankete kažejo, da za kar 76 odstotkov anketiranih motivacijo
predstavlja pridobivanje pomembnih znanj in izkušenj.
V raziskavi je sodelovalo 937 anketirancev, od tega je bilo kar 581 aktivnih
prostovoljcev. Največ (kar 80 odstotkov) anketirancev v prostovoljstvu vidi
priložnost za pridobivanje novih izkušenj, čemur sledi stališče, da je
prostovoljstvo plemenito dejanje pomoči drugim (76 odstotkov).

Rezultati ankete predstavljajo smernice za motivacijo prostovoljcev, ki predstavljajo še kako
pomemben doprinos delu nevladnih organizacij.
Več o anketi lahko preberete na spletni strani prostovoljstvo.org.

Kamnik postalo prvo slovensko mesto, odporno na nesreče
Kamnik, 4. decembra 2014 - Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč (United
Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR) je Občini Kamnik podelil priznanje za mesto,
odporno na nesreče. S tem se je Kamnik, prvi v Sloveniji, pridružil več kot 2200 mestom po svetu, ki
so priznanje že prejeli, in postavlja Slovenijo v skupino držav, ki se zavedajo pomembnosti
zmanjšanja tveganj nesreč na lokalni ravni.
Kampanja »Odporni na nesreče - moje mesto se pripravlja«, katere namen je vključitev lokalne
ravni, poteka v okviru Urada ZN za zmanjšanje tveganja nesreč že od leta 2010. Pobuda temelji na
Hjoškem okvirnem akcijskem načrtu za obdobje 2005-2015: Krepitev odpornosti držav in skupnosti
proti naravnim nesrečam, ki ga je leta 2005 sprejelo 168 držav, vključno s Slovenijo.
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

Zanimivo
- »Financing the post-2015 Sustainable Development Goals: a rough roadmap«; Andrew
Rogerson, Annalisa Prizzon in Homi Kharas, Overseas Development Institute.
- »Mitigating 'Non-Conflict' Violence by Creating Peaceful Political Settlements« (IDS Policy
Briefing 81); M. Schultze-Kraft, Institute of Development Studies.
- »How Does Africa Speak with One Voice? Africa's Evolving Positions on Aid Effectiveness,
Climate Change and the Post-2015 Goals« (Briefing Note 74); Rebecca Ramsamy et al.,
Maastricht: ECDPM.

Slovenski razvojni dnevi
Kdaj? 22. - 26. januar 2015.
Kje? Ljubljana.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in SLOGA,
platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč, že šestič organizirata Slovenske
razvojne dni, ki bodo potekali od 22. do 26. januarja 2015.
Uvodni dogodek Slovenskih razvojnih dni bo projekcija
dokumentarnega filma o razvojnih projektih slovenskih
nevladnih organizacij, ki bo potekala 22. januarja 2015 v
kavarni Slovenskega etnografskega muzeja. Osrednji del
programa se bo pričel 23. januarja 2015 z okroglo mizo »10 let mednarodnega razvojnega
sodelovanja Republike Slovenije – kako naprej?«, na kateri bodo sodelovali strokovnjaki z različnih
področij, med govorniki tudi evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven
Mimica. Popoldanski del programa bodo s svojimi aktivnostmi popestrile razvojne nevladne

organizacije s stojnicami na Prešernovem trgu, lutkovno predstavo »Rešilni čoln« in predstavitvijo
projektov v Skuhni. Slovenski razvojni dnevi se bodo zaključili 26. januarja 2015 z regionalno
delavnico o pobudi Evropske unije o humanitarnih prostovoljcih.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 17. in 28. decembrom 2014)
VIETNAM (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 11. februar 2015.
Več informacij

ARMENIJA (krepitev kapacitet organizacij civilne družbe s spodbujanjem inovativnosti)
Rok za prijavo: 13. februar 2015.
Več informacij
BELORUSIJA (evropski sosedski instrument: podpora civilni družbi in neodvisnim medijem)
Rok za prijavo: 18. februar 2015.
Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (podpora boju proti pranju denarja)
Rok za prijavo: 27. februar 2015.
Več informacij
ČRNA GORA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 27. februar 2015.
Več informacij
ALŽIRIJA (podpora napovedim, spremljanju in vrednotenju Generalnega direktorata za napovedi
in politike)
Rok za prijavo: 2. marec 2015.
Več informacij

ALŽIRIJA (izboljšanje uspešnosti delovanja Generalnega davčnega direktorata)
Rok za prijavo: 3. marec 2015.
Več informacij
ALŽIRIJA (izboljšanje uspešnosti delovanja Generalnega inšpektorata za finance)
Rok za prijavo: 4. marec 2015.
Več informacij
JORDANIJA (projekt pobratenja: zmanjšanje odstopanj med realnim stanjem in katastrskimi
informacijami)
Rok za prijavo: 9. marec 2015.
Več informacij
ČRNA GORA (blaženje posledic naravne katastrofe)
Rok za prijavo: 30. marec 2015.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Razpis CONCORD-a za projekte v sklopu evropskega leta za razvoj
CONCORD je v sklopu projekta »Zavezništvo civilne družbe za
evropsko leto za razvoj 2015« razpisal poziv za predloge
projektov v sklopu evropskega leta za razvoj 2015. Razpis je
namenjen organizacijam civilne družbe za projekte, ki bodo
podpirali dosego ciljev evropskega leta za razvoj 2015.
Mehanizem predstavlja del CONCORD-ovih prizadevanj za
široko zavezništvo civilne družbe, ki lahko prispeva k
uresničenju uradnih ciljev Evropske unije v sklopu evropskega
leta za razvoj. Prednost bodo imeli projekti, v katerih bo sodelovala vsaj ena organizacija članica
CONCORD-a. Za posamezen projekt bo namenjenih med 7.000 in 60.000 evrov. Prvo odpiranje prijav
bo potekalo 2. februarja 2015; upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele najkasneje teden dni pred
odpiranjem prijav. Več informacij o razpisu najdete v priponki.

Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO
(objavljeni novembra in decembra 2014)
Afriški rog
Humanitarni odzivi na nesreče
Irak
Izbruh ebole v Zahodni Afriki

Mjanmar/Burma in Tajska
Mreža za humanitarno pomoč (Network on Humanitarian Assistance, NOHA)
Nepal (begunci iz Butana)
Nigerija
Sirija
Slonokoščena obala
Sudan in Južni Sudan

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

