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

Dragi bralci! 

zamislite si predmestje glavnega mesta dežele, ki je menda najbolj revna v zahodni 
hemisferi: iz pločevine in plastičnih plaht sestavljene kolibe, z jarkom pri strani, ka-
mor se izlivajo fekalije, z vonjem po anaerobnem gnitju, ki ga težko preženeš iz svoje 
obleke: tam stoji, na sredini, »slovenska šola«. 24 Trimovih zabojnikov (kot iz kakšne 
epizode Vojne zvezd) stoji sredi tega okolja, ob morski obali, ki je gosto okrašena s 
smetmi, in poleg termoelektrarne, ki jo je darovala Venezuela. Ta šola je zelo potreb-
na, posebej če zagovarjamo teorijo, da je v znanju moč in da je izobraževanje temelj 
razvoja, še posebej ob zavedanju, da je na Haitiju le 8 odstotkov šol javnih, vseh sku-
paj pa je veliko premalo, da bi se lahko šolali vsi otroci. 

Ta šola pa je tudi zelo nazoren primer slovenskega razvojnega sodelovanja. Le-to je v 
Sloveniji še v povojih. V svetu pa je sredi krize identitete, ki niha od vprašanj učinko-
vitosti do vprašanj bolj političnega in filozofskega značaja, češ ali ni razvojno sodelo-
vanje le v službi razvitega »severa«, ki si je izmislil »nerazvite« zato, da lahko ostaja 
center nasproti periferiji, ker mu takšno razmerje sil ustreza (ohranjanje poceni de-
lovne sile, izkoriščanje naravnih virov brez nadzora, itd.). Težko pravzaprav najdemo 
argumente, ki bi temu nasprotovali, saj bi morali priznati, da pametni in razviti »se-
ver« v desetletjih po drugi svetovni vojni ni znal ali uspel odpraviti najhujše bede in 
lakote. No, slovenska šola v Carrefourju ni predmet velikih igric. Je pa lep primer t. i. 
vezane pomoči, ko je Vlada Slovenije pomoč Haitiju namenila pod pogojem, da se 
glavnina denarja nameni za nakup objekta za šolo v Sloveniji (pomoč slovenskemu 
gospodarstvu). Hkrati pa je primer, ko so slovenske nevladne organizacije, podhra-
njene in željne pomoči, to nekritično in v začetku tudi nevede sprejele, namesto, da bi 
se uprle. Rezultat je sicer relativno dober: obstoječa in delujoča šola, ki pa potrebuje 
vzdrževanje, ki ga donator ni predvideval, strokovnjake, ki jih v lokalnem okolju ni, in 
električno energijo za ohlajanje v vročem okolju, saj občina nima denarja za gorivo 
za generator ali za postavitev sončnih panelov. Z drugimi besedami, v lokalno okolje 
in lastništvo (tj. znameniti ownership) smo pripeljali nekaj, kar je tehnološko nepri-
merno. Z aktivistično energijo ekipe in prostovoljcev bo zdaj šola dobila preobleko 
v obliki barve in Disneyevih junakov iz otroških sanj, prav tako pa bomo vsaj delno 
odpravili tudi druge tehnične pomanjkljivosti. Ob šoli smo sezidali majhno kuhinjo, 
v kateri so na prvi šolski dan, 7. oktobra, kuharji svetovne mreže Food for Life, ki so 
pripadniki gibanja Hare Krišna, skuhali prvega od vsakodnevnih brezplačnih obrokov 
za šolarje (pa si zdaj zamislite to medkulturno druščino).
 
Če pogledamo malo širše, ugotovimo, da je pravzaprav večina razvojnega sodelova-
nja nekakšna vezana trgovina, od finančnega mehanizma Evropske službe za zuna-
nje delovanje, kjer moramo del denarja porabiti za partnerske organizacije iz Norve-
ške, Islandije ali Liechtensteina, do razpisov Evropske komisije, kjer uspeh predloga 
ni vezan na kvaliteto vsebine, pač pa na dejstvo, da je vključena vsaj ena evropska 
ali lokalna organizacija, ali pa je potrebno opremo nabaviti v določeni državi, leteti z 
določenimi letalskimi družbami in še mnogo podobnega. 

Pred leti sem v prvi številki Slogopisa napisala, da bi si želela, da bi bil Slogopis eden 
od forumov, ki o vsem pošteno in odkrito spregovori. Tudi pri svoji kandidaturi za 
predsednico sem napisala, da mora sloga, če v svoji dejavnosti ne želi postati nepo-
membna, postati bolj politična in mora razvijati predvsem tiste kapacitete, ki ji bodo 
pomagale nastopati na političnem prizorišču. To pa seveda prinese svojo ceno. Ko 
se poslavljam s položaja predsednice se sprašujem, ali jo je sloga in ali smo jo tudi 
njene »nevladne« članice pripravljene plačati. 

Eva Marn,
predsednica sveta sloge v odhajanju
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

Uspešen zaključek usposabljanja o zagovorništvu globalnega učenja 
sloga je 16. in 17. septembra organizirala dvodnevno usposabljanje za nevladne or-
ganizacije (nvo) z naslovom Zagovorništvo globalnega učenja. Usposabljanje je vodil 
Gerasimos Kouvaras, direktor organizacije ActionAid Grčija ter izkušen trener s po-
dročja zagovorništva, s katerim je sloga sodelovala že maja letos, in sicer pri organi-
zaciji Zagovorniških dni. Cilj tokratnega usposabljanja je bil, poleg pridobitve konkre-
tnih znanj in orodij za zagovorništvo, tudi priprava konkretne strukture zagovorniške 
strategije slovenskih nvo na področju globalnega učenja. Udeleženci so bili v tem po-
gledu uspešni, poleg določitve treh ciljev zagovorništva na tem področju pa je bila v 
okviru usposabljanja narejena še ocena tveganja, razvrstitev ciljnih skupin idr. Zadnji 
del usposabljanja je bil namenjen razpravi s predstavniki mzz ter predstavnico Evrop-
ske konfederacije nvo za pomoč in razvoj – concord o smiselnosti omenjenih ciljev, 
tekom katere so vsi prisotni predstavili svoja mnenja o nadaljevanju začrtane poti.

Zavod Krog že deveto leto uspešno izvaja projekt »Podari nasmeh«
Zavod Krog že deveto leto izvaja humanitarni projekt rehabilitacije otrok iz Bosne in 
Hercegovine »Podari nasmeh«, ki ga je do vključno leta 2012 financirala Vlada rs pre-
ko Ministrstva za zunanje zadeve rs mzz, letos pa je bil njegov glavni pokrovitelj abds 
Sarajevo d.d. Predstavnici Zavoda Krog sta že julija na območju Tuzle obiskali 20 soci-
alno ogroženih družin, katerih otroci so bili s strani učiteljev predlagani za udeležence 
v humanitarnem projektu »Podari nasmeh«, in sicer z namenom, da se seznanita z nji-
hovo situacijo. Teh 20 otrok je nato 19. avgusta prispelo v Slovenijo na sedemdnevno 
letovanje, v okviru katerega so obiskali Ljubljano, Koper in Piran ter tovarno Gorenjka v 
Lescah. Program je med drugim vključeval sprejem otrok pri predsedniku rs Borutu Pa-
horju, srečanje s takratnimdržavnim sekretarjem dr. Božom Cerarjem, ogled kino pred-
stave, obdaritev z oblačili in šolskimi potrebščinami, delavnici italijanščine in varnosti v 
prometu, različne športne aktivnosti, igro in v splošnem nepozabno poletno doživetje.

Rehabilitacija otrok iz Ukrajine in Belorusije v Sloveniji
mzz in Rdeči križ Slovenije sta tudi letos omogočila rehabilitacijo otrok iz Ukrajine in 
Belorusije v Sloveniji. Gre za otroke z zdravstvenimi težavami (bolezni dihal, kožna 
obolenja, poškodbe gibal idr.) zaradi posledic jedrske nesreče v Černobilu, ki se je 
zgodila leta 1986. V mesecu avgustu je tako v Slovenijo prispelo 41 otrok iz Ukraji-
ne in 30 otrok iz Belorusije. Humanitarni projekt rehabilitacije černobilskih otrok iz 
Ukrajine Slovenija podpira že od leta 2005, medtem ko so otroci iz Belorusije na slo-
vensko obalo pripotovali šele drugo leto zapored. Vsega skupaj se je rehabilitacije v 
Sloveniji v obdobju 2005–2013 udeležilo 334 otrok, starih med 6 in 14 let. fo
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Bliža se 25. rojstni dan Amnesty International Slovenije
Amnesty International Slovenije bo na letošnji mednarodni dan človekovih pravic 
(10. december) praznovala svoj 25. rojstni dan. 10. decembra 1988 je namreč 16-le-
tna Suzana Dewa skupaj s somišljeniki ustanovila prvo skupino Amnesty Interna-
tional na območju bivše Jugoslavije. Amnesty International Slovenije je v 25 letih 
postala največja članska organizacija za človekove pravice v Sloveniji, saj združuje 
okoli 8.000 članov in podpornikov. V skladu z načelom mednarodne solidarnosti si 
nenehno prizadeva za spoštovanje človekovih pravic po celem svetu, deluje pa tudi 
lokalno. Ob bližajočem se rojstnem dnevu vabijo vse, da se jim pridružite pri pra-
znovanju, in sicer v okviru projekta Torta za Amnesty. Več informacij o tem, pa tudi 
o drugih pomembnih mejnikih organizacije v preteklih 25 letih, najdete na njihovi 
spletni strani.
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Odvilo se je usposabljanje za globalne prostovoljce 
Med 28. in 30. junijem je v organizaciji Sloge in Zavoda Voluntariat v bližini Litije po-
tekalo usposabljanje za globalne prostovoljce. Udeležili so se ga mladi, ki odhajajo na 
prostovoljno delo v države globalnega juga. Tekom usposabljanja so se preko inte-
raktivnih delavnic soočili s ključnimi koncepti, s pomočjo katerih bodo bolj pripravlje-
ni na odhod v tujino, ter obravnavali naslednje teme: prostovoljstvo na globalnem 
jugu, razvoj, odnosi sever-jug, konflikt, kulturni šok in medkulturni dialog. Pri pripravi 
delavnic in izboru metod sta se trenerja oprla na priročnik, ki je prav tako kot uspo-
sabljanje nastal v okviru projekta Global Volunteers, financiranega s strani Ameriške 
ambasade. Udeleženci so bili z usposabljanjem zelo zadovoljni, saj je bilo ravno prav 
poglobljeno, nadvse koristna pa je bila tudi izmenjava različnih mnenj in pogledov 
znotraj skupine. 

Zaključek Festivala fotografije in človekovih pravic 
2. junija se je z razglasitvijo zmagovalcev mednarodnih fotografskih natečajev za-
ključil Festival fotografije in človekovih pravic, ki sta ga organizirala Ekvilib Inštitut in 
spp zavod za promocijo fotografije. Zmagovalec letošnjega mednarodnega natečaja 
je Alessandro Penso iz Italije, s foto-zgodbo šestih fotografij z naslovom Zanikana 
mladost (ang. Youth Denied), ki se osredotoča na življenje mladih beguncev in mi-
grantov v Grčiji. Kot zmagovalna multimedija je bila razglašena multimedija Luke 
Dakskoblerja z naslovom The Girl Inside, ki prikazuje zgodbo dvanajstletnega dekleta 
s težko obliko cerebralne paralize. Festival je pobuda, s katero želi Ekvilib Inštitut 
spodbuditi uporabo fotografije kot orodja za zaščito in promocijo človekovih pravic 
ter za izražanje kritičnega pogleda na lokalno-globalno družbeno dogajanje in proce-
se. Poudarek je na fotografijah dokumentarne narave, ki spodbujajo refleksijo in raz-
pravo, imajo moč politične in družbene mobilizacije ter spodbujajo kritičen razmislek 
o globalnih razvojnih prizadevanjih. Več informacij o Festivalu najdete na spletnem 
portalu Globalna sofa. 

Društvo UP pričelo s projektom »Veseli medvedek« za revne otroke v 
Jugovzhodni Aziji 
Človekoljubno dobrodelno društvo up je meseca junija pričelo z novim projektom 
»Veseli medvedek«, v okviru katerega bodo sponzorirali stroške izobraževanja revnih 
otrok v Jugovzhodni Aziji ter spremljali njihovo prisotnost in uspeh v šolah. Začeli so 
na Filipinih, kjer v sodelovanju z lokalno organizacijo Habitat for Humanity poma-
gajo otrokom na otoku Mindanao, na območju katerega je decembra lani pustošil 
smrtonosni tajfun Bopha. Podrobnejše informacije o projektu, pa tudi o tem, kako 
lahko omenjenim otrokom pomagate tudi vi, najdete na spletni strani društva ali na 
družbenem omrežju Facebook (skupina »Happy Bear«).

Slovenske nevladne organizacije se vključujejo v proces snovanja 
Uredbe EU o humanitarnih prostovoljcih 
Koordinatorka Slogine delovne skupine za globalno prostovoljstvo, predstavnik Slo-
ge ter dve predstavnici prostovoljskih nvo so se 11. julija sestali s predstavnico Sek-
torja za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na 
mzz in slovensko predstavnico v delovni skupini Sveta eu za humanitarno pomoč in 
pomoč v hrani (cohafa) go. Zorico Bukinac Cimperšek. Glavna tema sestanka je bila 
nastajajoča uredba Sveta eu in Evropskega parlamenta, s katero bodo ustanovljeni 
humanitarni prostovoljci eu. Že tekom sestanka oz. po kratki predstavitvi aktualnega 
procesa sprejemanja uredbe znotraj institucij eu so nvo izrazile interes za vključeva-
nje v proces, še posebej za sodelovanje pri pripravi izvedbenih aktov in kasnejšem 
izvajanju pobude, v drugi polovici septembra pa se je Slogina delovna skupina za 
globalno prostovoljstvo s prošnjo za podporo njihovim prizadevanjem za dopolnitev 
predloga uredbe obrnila tudi na evropskega poslanca g. Iva Vajgla.
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NOVIČKE IZ SVETA

Slogin prispevek v CONCORD-ovem poročilu o skladnosti politik  
za razvoj
Po poročilih, izdanih v letih 2009 in 2011, je Evropska konfederacija nvo za pomoč in 
razvoj – concord, katere članica je tudi sloga, izdala novo poročilo o skladnosti po-
litik za razvoj (Policy Coherence for Development – pcd), ki predstavlja eno izmed treh 
ključnih načel razvojne politike eu. Novo poročilo z naslovom »Spotlight on eu Policy 
Coherence for Development« na osnovi upoštevanja načela pcd ocenjuje politike eu 
na področjih financiranja za razvoj, prehranske varnosti, podnebnih sprememb in na-
ravnih virov. Kot soavtorica poglavja o financiranju za razvoj je pri pripravi poročila 
sodelovala tudi mag. Ana Kalin, vodja zagovorništva na Slogi. Njen prispevek nasla-
vlja transfere migrantov v domačo državo, in sicer kot enega izmed pomembnejših in 
večjih finančnih tokov v države v razvoju, preučuje pa tudi vpliv transferov na odpra-
vljanje revščine in gospodarsko rast. Celotno poročilo je dostopno na concord-ovi 
spletni strani.

Evropska unija že 70 milijonom ljudem zagotovila dostop do pitne vode 
Ob letošnjem Svetovnem dnevu vode, ki je med 1. in 6. septembrom potekal v Stock-
holmu na Švedskem, je Evropska komisija javnosti predstavila svoje dosežke na po-
dročju vode in pri tem poudarila, da je finančna pomoč eu zagotovila dostop do pitne 
vode več kot 70 milijonom ljudem v državah v razvoju, več kot 24 milijonom pa je pri-
skrbela ustrezno sanitacijo. Dostop do pitne vode ima sedaj približno 9 od 10 ljudi, k 
čemer je aktivno prispevala tudi eu, saj je v obdobju 2008–2013 za projekte s področij 
vode in sanitacije v 62 državah po svetu namenila skoraj 2 milijardi evrov. eu se zave-
da, da je izzivov na tem področju še veliko, zato je že oblikovala načrt za nadaljnjih 
105 projektov, ki jih bo podprla do leta 2015, in sicer s ciljem zagotoviti pitno vodo 
še dodatnim 7,7 milijonom ljudem. Omenjeni projekti bodo vključevali tudi oskrbo s 
sanitacijo in izobraževanja o higieni.

Predlogi Evropske konfederacije CONCORD o financiranju za razvoj 
Evropska komisija je sredi julija sprejela novo komunikacijo o financiranju izko-
reninjenja revščine in trajnostnega razvoja z naslovom »Beyond 2015: towards a 
comprehensive and integrated approach to financing for poverty eradication and 
sustainable development«, objavila pa je tudi novo poročilo o odgovornosti finan-
ciranja za razvoj. Komunikacija obravnava različne razpoložljive finančne vire, 
tako javne kot zasebne, in sicer na domači in mednarodni ravni, vendar ne vklju-
čuje predlogov o novih aktivnostih oz. zavezah eu na tem področju. V avgustu je 
zato Evropska konfederacija concord, katere članica je tudi sloga, z namenom 
preverbe ambicioznosti in kredibilnosti eu v prihajajočih globalnih pogajanjih na 
omenjenem področju, oblikovala predlog 12 specifičnih aktivnosti in pozvala eu 
k implementaciji le-teh. concord torej poudarja, naj eu namesto ponavljanja 
starih zavez sprejme nove, proaktivne, pozitivne in močne ukrepe na področju 
financiranja za razvoj.

V okviru projekta Slovenske filantropije se je v Srbiji  
odvilo izobraževanje o človekovih pravicah 
V okviru razvojnega projekta »Izobraževanje o človekovih pravicah – prispevek k 
opolnomočenju otrok in vzgoji za odgovorno državljansko delovanje«, ki ga izvaja 
Slovenska filantropija, financira pa mzz, je 29. in 30. avgusta v Srbiji potekalo usposa-
bljanje za 30 šolskih delavcev. Organizirala ga je partnerska organizacija srce, izvedli 
pa sta ga lokalni strokovnjakinji v sodelovanju s predstavnico Slovenske filantropije, 
Vahido Huzejrovič. Učitelji, ki so se udeležili usposabljanja, so celoten projekt ocenili 
kot zelo pomemben prispevek za tamkajšnji šolski sistem ter pravočasen odziv na 
trenutni manko programov in iniciativ s področja izobraževanja in informiranja o člo-
vekovih pravicah. Prav tako so izrazili pripravljenost za implementacijo pridobljene-
ga znanja v svojih šolah in za delovanje na področju izobraževanja in opolnomočenja 
otrok. Z veseljem so sprejeli tudi pisna gradiva, ki so bila natisnjena v okviru projekta, 
uporabljali pa jih bodo kot pripomoček pri izvajanju delavnic za otroke, saj večina šol 
še vedno nima ustreznih učnih materialov in gradiv. 
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Evropska unija ostaja največja svetovna donatorica uradne  
razvojne pomoči 
Evropska komisija je 21. avgusta sprejela letno poročilo o razvojni politiki in politiki 
zunanje pomoči eu ter njunem izvajanju v letu 2012. eu kot celota ostaja največja 
svetovna donatorica uradne razvojne pomoči in je leta 2012 za le-to namenila 55,2 
milijarde evrov, kar predstavlja 0,43 odstotkov bnd, torej manj kot leto poprej, ko je 
uradna razvojna pomoč znašala 0,45 odstotka bnd. eu je leta 2012 prejela Nobelovo 
nagrado za prizadevanja za širitev miru, demokracije in človekovih pravic v Evropi, 
leto 2012 pa je bilo tudi prvo leto izvajanja t.i. agende za spremembe, ki je vplivala 
na povečanje učinka evropske razvojne politike na zmanjšanje revščine. Prav tako v 
letu 2012 je imela eu glavno vlogo pri intenzivnih pripravah novega razvojnega okvira 
za obdobje po letu 2015 ter zagotavljala hitro in učinkovito podporo v kriznih in ne-
stabilnih razmerah, kot so suša v Sahelu, konflikti v Siriji in Maliju idr. Največji delež 
uradne razvojne pomoči je eu ponovno namenila podsaharski Afriki, in sicer 31 od-
stotkov, na splošno pa je bilo njeno sodelovanje po svetu še naprej osredotočeno na 
doseganje razvojnih ciljev tisočletja.

Evropska komisija sprejela predlog o določitvi leta 2015  
za Evropsko leto razvoja
Evropska komisija je julija sprejela predlog o določitvi leta 2015 za Evropsko leto ra-
zvoja, vendar pa se morata o sprejetju omenjenega uradnega predloga odločiti še 
Evropski parlament in Svet. Leto 2015 bo namreč izjemnega pomena za področje ra-
zvojnega sodelovanja, saj takrat poteče rok za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja, 
v istem obdobju pa bo eu sprejela tudi pomembne odločitve o post-2015 razvojnem 
okviru oz. o nadomestilu za razvojne cilje. Leta 2015 bodo minila tudi štiri leta od 
sprejetja t. i. agende za spremembe, zaradi česar bo takrat pravi trenutek za refle-
ksijo o tem, kaj je bilo doseženo in kaj je potrebno še storiti. Navkljub trenutnim go-
spodarskim razmeram državljani eu še vedno močno podpirajo razvojno sodelovanje 
(nedavna raziskava Evrobarometra je pokazala, da približno 85 odstotkov državlja-
nov eu meni, da mora eu navkljub gospodarski krizi nadaljevati s podporo državam v 
razvoju). Evropsko leto razvoja bo zato tudi izjemna priložnost za krepitev ozavešče-
nosti o razvojnem sodelovanju in o konkretnih aktivnostih na tem področju.

Ključni pomen preprečevanja nasilja nad ženskami in dekleti  
v humanitarnih nesrečah 
Ob koncu predsedovanja Svetu eu je Irska, skupaj z Mednarodnim reševalnim odbo-
rom (International Rescue Council – irc) in Oddelkom Evropske komisije za humanitarno 
pomoč (echo), organizirala okroglo mizo na visoki ravni o preprečevanju in odzivanju 
na nasilje na podlagi spola v humanitarnih nesrečah. Ženske in dekleta po svetu se vsa-
kodnevno soočajo z nasiljem, v konfliktih in katastrofah pa obstaja le še večje tveganje 
za nasilje nad ženskami. Zaradi tega je preprečevanje nasilja nad ženskami in dekleti v 
humanitarnih nesrečah ključnega pomena. Okrogla miza je bila osredotočena na raz-
pravo o načinih, s katerimi bi se lahko najbolj učinkovito odzvali na nasilje nad ženskami 
in dekleti v kriznih razmerah, pa tudi na praktične primere in izkušnje na tem področju. 

ITF na Svetu Evrope opozoril na problematiko beguncev  
in razseljenih oseb 
Direktor itf Ustanove za krepitev človekove varnosti Dorijan Maršič se je 25. junija v 
Strasbourgu udeležil srečanja Odbora za migracije, begunce in razseljene osebe, ki 
je potekalo v času zasedanja Parlamentarne skupščine Sveta Evrope. Na srečanju je 
med drugim opozoril na problematiko beguncev in razseljenih oseb, ki predstavlja-
jo eno izmed najranljivejših skupin, saj so pogosto žrtve min, ostankov eksplozivnih 
sredstev in kasetnih bomb. Izpostavil je, da je bilo samo v letu 2012 zabeleženih mi-
lijon oseb, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove. Te osebe nimajo več podpore 
s strani lastne države, hkrati so kot žrtve min izpostavljene številnim fizičnim in psi-
hičnim boleznim, države gostiteljice pa jim velikokrat ne zagotavljajo niti osnovne 
zdravstvene oskrbe niti pravnega varstva. Direktor itf je Odbor seznanil tudi z aktiv-
nostmi itf na tem področju ter z njihovimi drugimi aktivnostmi. 
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UTRIP NVO

Opolnomočenje ruralnih in odročnih 
skupnosti v Malaviju skozi programe 
trajnostnega razvoja 

✎ Sanja Herič

V tem članku bi želela predsta-
viti delo nevladne razvojne 
organizacije Temwa, ki de-
luje v Malaviju na področju 

trajnostnega razvoja skupnosti, v ka-
teri delujem tudi sama, in sicer v vlogi 
odgovorne osebe za področje komuni-
kacije, pisanja projektov in usposablja-
nja zaposlenih. 

Po ustanovitvi leta 2003 je Temwa 
hitro ugotovila, da je ena ključnih nalog 
pomagati graditi trajnostno prihodnost 
za skupnosti v Malaviju preko projektov, 
ki temeljijo na potrebah in zahtevah sku-
pnosti samih. Cilj organizacije je zagoto-
viti infrastrukturo za podporo malavijski 
družbi, ki se sooča s finančno in humani-
tarno stisko ter je ena najrevnejših držav 
na afriškem kontinentu.

Trenutno Temwa služi skupnostim na 
severu Malavija, iz baze v majhni vasici 
Usisya, ki leži na območju okrožja Zaliva 
Nkhata, sestavljenega iz mreže devetino-
semdesetih vasic. To je izredno oddaljena 
regija, kjer je dostop mogoč povečini le 
po jezeru oziroma po izredno slabi in zah-
tevni cesti. Večina vasi nima niti elektrike 
niti tekoče vode, poleg tega pa skupnosti 
pestijo kronična revščina, visoka stopnja 
okuženosti s hiv/aids in omejena cestna 
infrastruktura, kjer je edina povezava tra-
jekt, ki se ustavi le v nekaterih vaseh, pa 
še to enkrat na teden. 

Projekti, ki jih izvaja Temwa, koristijo 
vsem članom skupnosti, čeprav je fokus 
aktivnosti in delovanja osredotočen na 
ranljive prebivalce – sirote, tiste, ki so 
okuženi z virusom hiv/aids, ženske ali 
otroke, ki so glave gospodinjstva, in dru-

žine, ki gostijo sirote. Temwa, ki je bila 
ustanovljena v Angliji, deluje predvsem s 
pomočjo lokalnega osebja, letno pa pride-
jo v organizacijo tudi dva do trije prosto-
voljci, ki pomagajo s svojimi izkušnjami in 
znanjem voditi organizacijo za obdobje 
pol do enega leta. Projekti Temwe so za-
snovani in opredeljeni v dogovoru s skup-
nostmi, kar pomeni, da ima organizacija 
podporo in zaupanje tistih, ki jim služimo.

Trenutni dolgoročni medsebojno pove-
zani razvojni projekti Temwa vključujejo:
> podporo šolam, katere cilj je izboljšati 
raven izobrazbe prebivalcev Usisya ter za-
gotoviti varno in stabilno učno okolje za 
otroke. Med drugim organizacija izbolj-
šuje šolska poslopja in dograjuje učilnice 
ter zagotavlja štipendije za ranljive in na-
darjene študente. Prav tako pa upravlja s 
knjižnico in skupnostnim centrom v Usis-
yi, v katerem se odvijajo najrazličnejše 
prireditve, sestanki in srečanja; 
> trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, s 
ciljem povečati varnost preskrbe s hra-
no in izboljšati prehransko raznolikost. 
Ozaveščajo o vplivu krčenja gozdov na 
podnebne spremembe in zaščito lokal-
nih ekosistemov skozi samozadostnost 
skupnosti ter kmetijske in gozdarske tre-
ninge, praktično pomoč in izobraževanje;
mikro kredite, katerih cilj je krepiti vloge 
posameznikov in prekiniti krog revščine 
z nudenjem posojil, ki omogočajo usta-
novitev majhnih podjetij in poslov, kot so 
restavracije, frizerstvo, trgovine s prehra-
no, pekarne itd. Prav tako pa v sklopu tega 
projekta nudimo podporo in svetovanje ter 
treninge, ki omogočajo posameznikom, 

da uporabijo spretnosti, ki so jih razvili za 
ustvarjanje trajnostnega dohodka za svoje 
družine;
> zdravstveno vzgojo, katere cilj je zmanj-
šanje širjenja virusa hiv, stigmatizacije, 
ki obkroža bolezni, in izboljšanje zdravja 
ljudi, ki živijo z okužbo hiv/aids v Mala-
viju. Med drugim izvajamo aktivnosti, 
kot so mobilno prostovoljno svetovanje 
in testiranje za hiv v odročnih območjih, 
kjer ljudje nimajo možnosti za testiranje 
v zdravstvenih ustanovah. Pomembna 
aktivnost je tudi mobilni kino, kjer prika-
zujemo filme o ozaveščanju o nevarnostih 
in posledicah hiv/aids. Prav tako smo 
ustanovili t. i. aids Action Klube v šolah, 
kjer člani uprizarjajo dramske igre in pre-
pevajo pesmi, ki so jih spesnili na temo 
hiv/aids in opolnomočenja sovrstnikov.

Vemo, da sta pozitivna sprememba in 
razvoj dolgoročna ter večdimenzionalna 
procesa. Naši projekti ponujajo dolgoroč-
ne rešitve. Ti zahtevajo predanost in vizi-
jo, pa tudi naložbe v prihodnost skupnosti 
in okoljsko blaginjo. Zavedamo se, da je 
za takšno preoblikovanje in proces potre-
ben pristop, ki podpira skupnosti za daljše 
časovno obdobje, kot le od tri do pet let, 
kar je standard za projektni cikel splošno 
sprejete razvojne prakse. Verjamemo, da 
morajo potrebe skupnosti ostati naša pri-
oriteta in vse odločitve, ki jih sprejemamo 
kot organizacija, sprejemamo v posvetu z 
lokalnimi skupnostmi. Naš cilj je in ostaja 
zagotoviti sredstva, znanje in spretnosti, 
ki bodo omogočili prebivalstvu, da se dvi-
gne iz revščine in ustvari trajne spremem-
be za svojo prihodnost. 
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Leta 2000 so državniki sprejeli 
Milenijsko deklaracijo in s 
tem zavezo k splošnemu 

blagostanju, miru in pravičnosti na 
svetu. Deklaracija je vsebovala tudi 
osem ciljev, namenjenih razvoju 
in odpravi revščine, imenovanih 
razvojni cilji tisočletja (mdgs). Ti so 
postali uradni okvir, ki je usmerjal 
nacionalne in mednarodne napore ter 
sodelovanje, ustvarjanje razvojnih 
politik in razvojno pomoč. mdgs so 
obrodili sadove, med drugim beležimo 
zmanjšanje ekstremne revščine za 
polovico ter velik napredek v boju 
z malarijo in tuberkulozo, kot tudi 
znatno zmanjšanje ljudi, ki trpijo  
za lakoto. Žal napredek ni bil storjen 
pri vseh osmih ciljih in pred nami 
so še številni izzivi. Veliko naporov 
bo potrebnih, da se približamo 
uresničenju ciljev, pri čemer pa ti 
najverjetneje ne bodo doseženi  

Prispevki, ki se nahajajo na naslednjih straneh, podajajo pregled 
procesa oblikovanja novega okvira in služijo v razmislek glede 
prihodnosti človeštva in planeta, na katerem se nahajamo.

v celoti do leta 2015, ko se izteče 
njihova veljavnost. 
Zaradi približevanja datuma,  
po katerem bo mednarodna skupnost 
ostala brez usmeritev in zavez, 
odločevalci že razpravljajo o tem,  
kaj naj bi sledilo mdgs. Pogovori  
so se pričeli s konferenco o 
trajnostnem razvoju, ki je junija 2012 
potekala v Riu de Janeiru, prepletajo 
pa se z razpravo o razvojnem 
sodelovanju in humanitarni pomoči. 
Čez dve leti, septembra 2015, naj bi 
državniki sprejeli nov okvir, ki naj bi 
v veljavo stopil januarja 2016. Ta naj 
bi bil univerzalen, v osrčju pa naj bi 
združeval odpravljanje revščine in 
zagotavljanje trajnostnega razvoja.  
V prihodnjih dveh letih je torej 
pričakovati mnogo srečanj, konferenc 
in okroglih miz, ki se bodo sprevrgli  
v mednarodna medvladna pogajanja 
in sprejetje sporazuma.
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Pogovor z državnim sekretarjem,  
mzz veleposlanikom  
Bogdanom Benkom,  
o splošnem okviru po 2015

V zadnjem obdobju je veliko pozornosti 
usmerjene v prihodnost razvoja po letu 
2015. V oblikovanje novega post-2015 
okvira bo treba vložiti še veliko dela, se-
danje slovenske vladne in nevladne iz-
hodiščne točke pa so si podobne. Prosi-
mo vas, če lahko podrobneje razložite, 
kako razumete nastajajoči »splošni in 
univerzalni okvir«, ki prednostno na-
slavlja doseganje »trajnostnega razvo-
ja in izkoreninjanje revščine«?

Slovenija si prizadeva za oblikovanje 
vseobsežnega razvojnega okvira po letu 
2015, ki bo uravnoteženo naslavljal iz-
koreninjenje revščine in zagotavljanje 
trajnostnega razvoja. Tak okvir naj bi na 
mednarodni, regionalni in nacionalni 
ravni zavezoval vse države k ukrepanju, 
ko gre za trajnostni razvoj in prihodnost 
planeta ter dostojno življenje ljudi. Te-
meljiti bo moral na spoštovanju člove-
kovih pravic in upoštevati vse vidike 
človekove varnosti. Prispevati bo moral 
k zagotavljanju osnovnih življenjskih 
standardov, vključujoči in trajnostni rasti 
ter trajnostnemu upravljanju naravnih 
virov. Pomemben element za doseganje 
teh ciljev so mir in varnost ter zagota-
vljanje enakosti, enakopravnosti in pra-
vičnosti za vse. Seveda se zavedamo, 
da morajo biti navedeni cilji dovolj pri-
lagodljivi glede na specifične okoliščine 
in prednostne naloge posameznih držav 
in regij, zato potrebujemo tudi merlji-
ve kazalnike, ki bodo merili napredek v 
različnih vidikih, ne samo z bruto druž-
benim produktom. Prvenstveno pa po-
trebujemo usklajen dogovor o tem, kako 
in s kakšnimi sredstvi bomo dogovorjeni 
okvir tudi izvajali.

Zdaj ločeno tečeta dva procesa, ki sta 
vsak s svojega zornega kota usmerjena 
v prihodnost po letu 2015. Če se najprej 
osredotočimo na razvojnega in z njim 
povezanim posebnim dogodkom o dose-
ganju razvojnih ciljev tisočletja (mdgs), 
ki je septembra potekal v New Yorku, 
nas zanima, kakšna so vaša pričakova-
nja od dogodka in ali menite, da je pri-
speval k zagonu prizadevanj držav čla-
nic ozn k uresničitvi mdgs do leta 2015?

Želim poudariti, da bo celotno 68. za-
sedanje Generalne skupščine ozn posve-
čeno zasnovi razvojnega načrta po letu 
2015. Posebni dogodek o razvojnih ciljih 
tisočletja, ki je potekal ob robu splošne 
razprave zasedanja, je bila ena od prilo-
žnosti, da se svetovna javnost spomni 
na pomen in potencial uresničevanja teh 
ciljev. V zadnjih trinajstih letih so pripo-
mogli k vidnemu napredku na številnih 
področjih, od zmanjševanja revščine do 
zagotavljanja boljših življenjskih pogo-
jev, npr. s povečanim dostopom do pitne 
vode in sanitarij. Svoj delež k njihovem 
uresničevanju je prispevala tudi Sloveni-
ja, predvsem z mednarodnim razvojnim 
sodelovanjem.

Na posebnem dogodku, ki so se ga 
udeležili številni svetovni voditelji, tudi 
naš predsednik, je bila pozornost name-
njena nujnosti nadaljnjih prizadevanj za 
uresničevanje razvojnih ciljev, posebno 
tistih, kjer je bil doseženi napredek nižji. 
Zdaj se je treba osredotočiti na to, kako 
bomo te cilje uresničili do postavljenega 
roka, to je leta 2015. Seveda pa se niso 
izognili tudi pogledu na obdobje po 2015 
in oblikovanju prihodnjega okvira, ki bo 
nadomestil sedanjega. 

Drugi proces je posledica lanskoletne 
konference o trajnostnem razvoju, ki je 
potekala v Rio de Janeiru. Del tega pro-
cesa poteka znotraj odprte delovne sku-
pine za oblikovanje ciljev trajnostnega 
razvoja (sdgs), katere članica je tudi Slo-
venija. Katera načela naj po vašem mne-
nju vodijo oblikovanje sdgs in kako se 
lahko izognemo prevelikemu številu ci-
ljev, ki pa vseeno naslavljajo vse izzive?

Najprej želim poudariti, da je Konfe-
renca ozn o trajnostnem razvoju (Rio + 
20) zagnala številne procese na različnih 
ravneh, ki so v zadnjem letu že pokazali 
rezultate. Med drugim je bila ustanovlje-
na nova institucija, ki se bo posvečala 
trajnostnemu razvoju – Visoki politični 
forum za trajnostni razvoj – in je imela 
svoje inavguralno zasedanje prav tako 
ob robu letošnje splošne razprave zase-
danja Generalne skupščine ozn v New 
Yorku. Forum naj bi globalni skupnosti 
v prihodnjih letih dajal vidno spodbu-
do za doseganje trajnostnega razvoja. 
Okrepljeno je bilo mednarodno okoljsko 
upravljanje – Program ozn za okolje je 
razširil članstvo v svojem Svetu, ki je zdaj 
univerzalno, in se preimenoval v Okoljsko 
skupščino ozn.

Proces oblikovanja ciljev trajnostnega 
razvoja je najvidnejši proces, ki izhaja iz 
lanskoletne konference v Riu, saj poteka 
pod okriljem Generalne skupščine ozn in 
je tesno povezan z oblikovanjem okvira 
za obdobje po 2015. Poglobljene razpra-
ve potekajo v t. i. odprti delovni skupini, 
v kateri dejavno sodeluje tudi Slovenija. 
Prizadevamo si predvsem za to, da se 
vse tri dimenzije trajnostnega razvoja 
naslavljajo uravnoteženo. Verjamemo, 
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da mora oblikovanje ciljev trajnostnega 
razvoja upoštevati znanstvena dognanja 
in s takšnim pristopom lahko izoblikuje-
mo omejeno število ciljev. Ključni izzivi 
trajnostnega razvoja so namreč presečne 
narave in niso le stvar ene dimenzije ali 
vidika trajnostnega razvoja. 

Za primer lahko poudarim izzive s po-
dročja voda, ki segajo tako k upravljanju 
in ohranjanju naravnih virov in okolja 
kakor tudi k zagotavljanju osnovnih ži-
vljenjskih standardov, med katerimi je 
dostop do čiste pitne vode. Obenem pa 
je netrajnostno upravljanje vodnih virov 
in njihovo pomanjkanje lahko tudi varno-
stno tveganje. Izzivi na področju voda so 
namreč tesno povezani z drugimi izzivi, 
podnebne spremembe ali migracije so le 
eni od njih.

Drugi del procesa teče v strokovnem od-
boru o strategiji za financiranje trajno-
stnega razvoja. Evropska komisija je ju-
lija letos izdala Sporočilo o financiranju 
za izkoreninjanje revščine in doseganje 
trajnostnega razvoja. Jeseni bo eu o teh 
temah sprejela sklepe Sveta eu. Kakšna 
stališča bo Slovenija zagovarjala pri glo-
balnem pristopu do financiranja? Kako 
naj bo po vašem mnenju globalni pri-
stop povezan z že obstoječimi meha-
nizmi financiranja za razvoj?

Odbor strokovnjakov za financiranje 
trajnostnega razvoja je začel delati še-
le v zadnjih dneh avgusta. Njihova prva 
razprava je bila posvečena predvsem do-
govoru o delovanju skupine, pri čemer so 
se zavzeli tudi za usklajeno delovanje s 
skupino za oblikovanje ciljev trajnostnega 
razvoja. Njihovo zaključno poročilo lahko 
pričakujemo v drugi polovici leta 2014. 

Pri tem naj povem, da je naloga odbo-
ra predvsem pregled stanja na področju 
mednarodnega financiranja trajnostnega 
razvoja in oblikovanje morebitnih predlo-
gov za prihodnje delovanje. Gre za posve-
tovalen proces, ki ne bo prinesel zavezu-
jočih zaključkov. 

Slovenija poudarja pomen komple-
mentarnosti in vzporednosti razprav o 
določanju vsebine okvira za obdobje po 
letu 2015 in njenega financiranja. Obliko-
vanje celovitega in integriranega pristopa 
k financiranju je po našem mnenju smotr-
no, ker bo prispevalo k njegovi skladnosti, 
večji preglednosti in lažjemu doseganju 
prihodnjih ciljev. Ob zastavljenih ambicio-
znih ciljih pa je treba vedeti, kako jih bodo 

financirali vsi deležniki, da bodo na koncu 
realno dosegljivi. 

Če naj po letu 2015 obstaja le en splo-
šni in univerzalni okvir, se morata zgo-
raj omenjena procesa združiti. Kako 
in kdaj naj se razvojni in trajnostni se-
gment združita in kako naj potem nada-
ljujeta delo, da bo leta 2015 sprejet skla-
den in celosten okvir? Kako je po vašem 
mnenju posebni dogodek prispeval k tej 
združitvi procesov?

Letos potekajo številne tematske 
razprave in posvetovanja o vsebini pri-
hodnjega splošnega okvira po letu 2015. 
Svoje delo je s poročilom že zaključil 
posebni visoki zbor eminentnih oseb za 
razvojno agendo post-2015, ki ga je ime-
noval generalni sekretar ozn. Prispevke in 
predloge so dali znanstveniki, združeni v 
mreži za rešitve na področju trajnostnega 
razvoja, številne specializirane agencije in 
programi ozn ter druge mednarodne or-
ganizacije. Svoj pogled na prihodnji okvir 
je na podlagi omenjenih prispevkov letos 
poleti predstavil generalni sekretar ozn 
Ban Ki Moon v svojem poročilu o dostoj-
nem življenju za vse. 

Potem imamo zdaj že prej omenjene 
procese, ki izhajajo iz konference v Riu, 
in seveda posebni dogodek ter splošno 
razpravo 68. zasedanja Generalne skup-
ščine. Rdeča nit razprav generalne skup-
ščine bo namenjena zasnovi razvojnega 
načrta po letu 2015. V vseh teh procesih 
si, pričakovano, države članice želijo so-
delovanja in lastništva nad dogodki, ki naj 
bi na koncu družno pripeljali do sprejetja 
splošnega okvira na medvladni, univer-
zalni ravni. 

Kakšen naj bo optimalni okvir post-2015: 
razvojni okvir post-2015, ki temelji na na-
čelih trajnostnega razvoja; okvir trajno-
stnega razvoja, ki vključuje razvojno so-
delovanje kot eno izmed pomembnih 
področij; ali okvir post-2015, ki je name-
njen zagotavljanju enakopravnosti, pra-
vičnosti, dobrega upravljanja, trajnosti in 
odgovornosti vseh držav na okoljskem, 
gospodarskem in socialnem področju?

Kakor sem že dejal, si prizadevamo za 
okvir, temelječ na spoštovanju človeko-
vih pravic, ki bo zagotavljal uresničevanje 
trajnostnega razvoja in izkoreninjenje 
revščine, bo uravnotežen z okoljskega, 
družbenega in gospodarskega vidika in 
si bo prizadeval za enakost, enakoprav-

nost, pravičnost, mir in varnost. Kakšen 
natančno bo, bo pokazal šele uspešen 
zaključek pogajanj o njem. Za Slovenijo 
je pomembno, da bosta v tem okviru upo-
števani tudi načeli nacionalnega lastni-
štva in odgovornosti za njegovo izvajanje. 

Uradno stališče Slovenije do Sporočila 
Evropske komisije o dostojnem življenju 
za vse, sprejetem aprila letos, ocenju-
je, da bi prihodnji okvir post-2015 lah-
ko vplival tudi na druge nacionalne in 
eu politike, predvsem na okoljske, eko-
nomske in socialne, ter na horizontalne 
razvojne strategije oziroma politike. Ka-
ko pomembno mesto, menite, da ima-
ta skladnost politik in skladnost politik 
za razvoj v novem okviru?

Skladnost politik je ključna na vseh 
področjih, saj pomembno prispeva k bolj-
šemu življenju za vse. Prepričan sem, da 
je takšno razmišljanje vodilo tudi pri obli-
kovanju prihodnjega razvojnega okvira. 
Navsezadnje so pozitivni učinki skladnih 
razvojnih politik globalno otipljivi.

Slovenija tak pristop odločno podpira 
in je skladnosti med nacionalnimi politi-
kami in zakonodaji že zavezana. Pri tem 
upoštevamo tudi merila oecd. Izvajanje 
vseh teh politik pa mora biti zasnovano 
tako, da omogoča izogibanje podvajanju 
in spodbuja najučinkovitejšo porabo jav-
nih sredstev. 

Sprejemanje novega okvira predstavlja 
priložnost za vzpostavitev drugačnih te-
meljev od teh, ki vladajo današnjemu 
svetu. Ali menite, da bodo države sve-
ta to priložnost izkoristile ali pa bo no-
vi okvir le boljša inačica mdgs in dekla-
racije iz Ria?

Za nas je bistvenega pomena, da bo 
prihodnji okvir predstavljal preskok k bolj 
trajnostnemu in vključujočemu svetu. To 
bo mogoče doseči le s tesnim sodelo-
vanjem vseh držav članic ozn in drugih 
pomembnih subjektov. Države morajo 
biti v proces vključene enakopravno, nad 
njim morajo imeti lastništvo. Tak občutek 
je posebno pomemben za bolj ranljive in 
manj razvite države, pa tudi za majhne 
države, kakršna je Slovenija, takih je v or-
ganizaciji več kakor polovica. Prav zato je 
mnogostranski okvir delovanja za nas ta-
ko pomemben. ozn mora imeti osrednjo 
vlogo v globalnem upravljanju – s tem jo 
imajo njene države članice, seveda tudi 
Slovenija. 
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»Skladnost politik je ključna na vseh 
področjih, saj pomembno prispeva  
k boljšemu življenju za vse.«
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Intervju s posebno svetovalko  
Generalnega sekretarja ozn,  
Amino J. Mohammed

INTERVJU

Kakšna so bila vaša pričakovanja glede 
Posebnega dogodka o uresničevanju 
razvojnih ciljev tisočletja (mdgs), ki je 
potekal v New Yorku? Kakšen napredek 
glede uresničevanja mdgs je po vašem 
mnenju možen glede na to, da danes ži-
vimo v viharnih časih? Glede na to, da je 
veliko pozornosti namenjene post-2015 
procesu, ali menite, da bo zato manj po-
zornosti namenjene prizadevanjem za 
doseganje mdgs?

Poseben dogodek o mdgs, ki ga je 
Predsednik Generalne skupščine sklical 
25. septembra, predstavlja priložnost za 
države članice, da obnovijo svojo zaveza-
nost k uresničevanju mdgs in da spodbu-
dijo prizadevanja za pospešitev napredka 
o ciljih preden se iztečejo ob koncu leta 
2015. Države članice naj bi se tudi izrekle 
glede načrta do leta 2015, ki naj bi usmer-
jal proces tako, da bi bilo rezultat lahko 
spogajati in bi prispeval k tranziciji od 
mdgs k novi razvojni agendi.

Globalna finančna kriza med leti 2007 
in 2008 ter upad, ki je sledil, je imel resne 
posledice na države, ki so bile neposre-
dno prizadete, kot tudi na raven celotne 
razvojne pomoči. V več kot desetletju iz-
kušenj delovanja za mdgs smo se naučili, 
da osredotočena razvojna prizadevanja 
lahko vodijo k spremembam. S pospeše-
nimi aktivnostmi svet lahko doseže mdgs, 
zmanjša vrzel pri nedoseženih ciljih in 
ustvari moment za ambiciozen in navdi-
hujoč post-2015 razvojni okvir.

Ne verjamem, da posvetovanja o 
post-2015 razvojni agendi jemljejo po-
zornost mdgs. Prav nasprotno, zaradi 
neločljivih povezav med sedanjo in pri-
hodnjo razvojno agendo in dejstva, da 
kredibilnost post-2015 okvira temelji na 
uspehu mdgs, je mednarodna skupnost 
ves čas dosledno pojasnjevala, da ne sme-

mo pozabiti na nedokončano iz zavez, ki 
smo jih sprejeli leta 2000. 

Možno je slišati kritiko, da so mdgs 
agenda, ki so jo oblikovali donator-
ji in torej temelji na njihovih potre-
bah in ne potrebah na terenu. Njihovo 
oblikovanje se je v veliki meri dogaja-
lo izven okvira ozn. Po drugi strani pa 
je post-2015 agenda proces, ki ga vodi-
jo ozn in s katerim se iz različnih zornih 
kotov ukvarjajo številna telesa. Verjetno 
je zagotavljati koordinacijo in skladnost 
vseh prisotnih tokov težka naloga. Na 
kakšen način menite, da bo ta širok po-
svetovalni process vplival na ustvarjanje 
in obliko post-2015 agende?

Pri večplastnih posvetovanjih o 
post-2015 agendi, ki jih je začela ozn, je 
šlo vsekakor za kompleksna prizadeva-
nja, vendar je bil to hkrati zelo razburljiv 
proces, pri katerem sem ponosna, da sem 
sodelovala. Posvetovalni proces ozn je 
potekal v nepričakovanem obsegu na 
vseh nivojih – državnem, regionalnem 
in globalnem. Mobiliziral je skupnosti 
poslovnežev, akademikov, znanstveni-
kov in civilnih družb preko širokih mrež 
ozn in njenih partnerjev. Moč družabnih 
omrežij je bila uporabljena tako, da je bilo 
mogoče doseči ljudi v 193 državah, ki so 
glasovali za svoje prioritete v prihodnji 
razvojni agendi preko spletne raziskave 
»My World Survey«. Rezultati teh posve-
tovanj so že prinesli zelo koristen vpogled 
v pričakovanja zainteresiranih in različnih 
deležnikov, kar je pripomoglo k obliko-
vanju obrisov prihodnjega razvojnega 
okvira. Zaključno poročilo nacionalnih 
in globalnih posvetovanj z naslovom »A 
Million Voices: The World We Want«, bo 
predstavljeno na zasedanju Generalne 
skupščine ob Posebnem dogodku o mdgs. 

Trenutno obstajata 2 procesa v zvezi 
s post 2015 okvirjem: razvojni in traj-
nostni. Kakšen bi bil najboljši način za 
združitev teh dveh procesov v eno ce-
lovito agendo? Kakšen je realističen 
scenarij združitve teh dveh procesov in 
kako menite, da je k temu prispeval Po-
sebni dogodek o mdgs?

Res je, da ko je ozn začela posve-
tovanja glede post 2015, se medvladni 
process, ki ga je predvidela konferenca 
Rio+20, še ni začel. Sedaj je situacija dru-
gačna. Odprta delovna skupina za obli-
kovanje ciljev trajnostnega razvoja je že 
na pol poti razprave o ugotavljanju stanja 
glede vsebinskih področij in nedavno se 
je prvič sestal Odbor strokovnjakov za fi-
nanciranje trajnostnega razvoja. V okvi-
ru posvetovanj in razprave se je že začelo 
oblikovati širše soglasje glede enotne 
univerzalne razvojne agende, ki temelji na 
dolgoročni viziji, ki je usmerjena na ljudi 
in upošteva potrebe planeta, v ospredju 
pa je izkoreninjenje revščine in doseganje 
trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj s 
svojimi tremi med seboj povezanimi ci-
lji – gospodarski razvoj, socialna vključe-
nost in okoljska trajnost – bo zagotovil 
konceptualni okvir za post-2015 agendo. 
Kljub temu da bo potrebno še določiti 
podrobnosti, je koncept tranostnega 
razvoja usmerjen k legitimnim težnjam 
vseh ljudi, da izpolnijo svoje potenciale 
v okviru omejenih virov planeta Zemlje. 
Prepoznati moramo pomen tega, da pu-
stimo, da Rio proces napreduje, da dozori 
in da obrodi sadove do septembra 2014. 
ozn bo še naprej podpirala in zagotavlja-
la tehnično podporo državam članicam 
v njihovih medvladnih prizadevanjih za 
definiranje prihodnje globalne razvojne 
agende, vendar se bodo na koncu države 
odločile, kako se bo to odvilo. 
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ozn je vsota njenih članic. Menite, da 
so države članice pripravljene naredi-
ti potreben miselni preskok, da bi obli-
kovale vsestranski in resnično celosten 
post-2015 pristop? Tovrsten miselni pre-
skok bi bil nedvomno najboljši scenarij 
za globalno družbo, ne pa nujno najbolj-
ši rezultat za kratkoročne parcialne in-
terese držav in drugih deležnikov ter bi 
zahteval premislek o vrednotah in nači-
nih, kako stvari delamo danes.

Kot se spominjate, so države članice 
s prelomno Deklaracijo Tisočletja že na-
redile obljubo, da bodo gradile »svet, ki 
bo bolj miroljuben, bogat in pravičen« na 
temelju »načel človeškega dostojanstva, 
enakosti in pravičnosti na globalni ravni«. 
Med državami članicami obstaja splošno 
strinjanje, da stvari ne smejo ostati kot 
so. Obstaja povečano zavedanje, da se 
mora zgoditi premik, ki bo pomenil pre-
obrazbo, s čemer bomo lahko premagali 
nenehne izzive, ki ostajajo od mdgs in se 

soočili z novimi in nastajajočimi globalni-
mi vprašanji. Poleg podpore držav članic 
bo ozn dodatno nadaljevala z zagotavlja-
njem podpore glasov posameznikov in s 
predočevanjem teh pogledov državam 
članicam preko mrež civilnih družb, aka-
demikov, znanstvenikov, poslovnežev, 
parlamentarcev in lokalnih vlad skozi 
medvladni proces. 

H kakšnemu rezultatu naj si prizadeva-
mo: za post 2015 razvojno agendo, ki bo 
imela v središču trajnostni razvoj; agen-
do trajnostnega razvoja, ki vključuje 
razvojno sodelovanje kot eno od po-
membnih področij ali; post 2015 agen-
do, ki bo zagotovila pravičnost, socialno 
pravičnost, dobro upravljanje, odgovor-
nost in okoljsko stabilnost na trajnosnti 
način v vseh državah sveta?

Prizadevati si moramo za agendo, ki bo 
univerzalna, vendar se bo hkrati odzvala 
na kompleksnosti, potrebe in kapacitete 

posameznih držav. Glede na raznolikost v 
posameznih državah in med njimi, obstaja 
tudi velika potreba po fleksibilnosti, da bi 
prilagodili in usposobili globalno agendo 
tako, da bi se lahko soočila z realnostjo in 
potrebami na nacionalni in lokalni ravni. 
Agenda mora temeljiti na dolgoročni vizi-
ji, ki je osredotočena na ljudi in upošteva 
potrebe planeta ter ima v središču izko-
reninjenje revščine in trajnostni razvoj. 
Obravnavati mora vprašanja dobrega 
upravljanja, nenasilja, miru in varnosti, 
oba kot končna rezultata in ključna pri 
zagotavljanju trajnostnega razvoja. Biti 
mora drzna pri ambicijah, vendar preposta 
po obliki. Vključevati mora dimenzije traj-
nostnega razvoja – ekonomsko, socialno 
in okoljsko, pri čemer mora biti največja 
prioriteta ustaviti revščino in zmanjšati 
neenakosti. Agenda mora biti odprta za 
nova in inovativna partnerstva in podprta 
s pionirskimi pristopi glede podatkov in 
strogimi mehanizmi za odgovornost. 
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MNENJE

Ali smo na pragu  
edinstvene priložnosti?

Politiki se pogosto in radi se-
stajajo ter dajejo takšne in 
drugačne predloge za rešitve 
raznovrstnih izzivov. Nič dru-

gače ni bilo v tretjem tednu letošnjega 
septembra v palači Združenih narodov 
v New Yorku. Dve leti pred datumom, 
ko naj bi bili doseženi razvojni cilji ti-
sočletja (Millennium Development Go-
als – mdgs), so se vodje držav sestali, 
da bi pregledali napredek pri njihovem 
uresničevanju, vnesli nov zagon v za-
dnjo etapo poti in dali usmeritve kako 
ravnati po letu 2015.

Rdečo nit številnih dogodkov, ki so se 
odvijali več kot teden dni od zgodnjih ju-
tranjih do poznih večernih ur, je moč pov-
zeti v nekaj stavkih: mdgs predstavljajo 
pomemben mejnik na področju razvojne-
ga sodelovanja in so spodbudili in usmerili 
delovanje strokovne in politične javnosti. 
Napredek je nedvomno bil dosežen, tako 
ima v primerjavi z letom 1991 sedaj 2.1 
milijarde ljudi več dostop do pitne vode, 
med letom 2000 in danes se je smrtnost 
zaradi malarije zmanjšala za 25%. Kljub 
temu pa še vedno več kot 1.3 milijarde 
prebivalcev živi v skrajni revščini, razlike 
med najbogatejšimi in najrevnejšimi se 
povečujejo, okolje je iz dneva v dan bolj 
onesnaženo.1

Kako torej naprej? Srečanje državnikov 
v New Yorku je bilo označeno kot uspešno, 
med drugim je bilo napovedanih doda-
tnih 2.5 milijarde dolarjev novih sredstev 

1   Vir: Poročilo OZN o MDG iz leta 2013: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/
report-2013/mdg-report-2013-english.pdf

za izkoreninjanje revščine do leta 2015. 
Toda pravo zanimanje udeležencev »ra-
zvojnega tedna« je bilo osredotočeno na 
obdobje, ki bo sledilo letu 2015. V nasta-
janju je namreč nov mednarodni dogovor, 
ki zaenkrat nosi naziv »post-2015 okvir«. 
Kot vedno pri oblikovanju mednarodnih 
sporazumov tudi tokrat ne gre vse glad-
ko. Namesto da bi se vsi deležniki usedli 
za eno mizo, pogovori potekajo po dveh 
različnih tirnicah: ena išče rešitve na vpra-
šanja razvojnega sodelovanja, druga pa 
oblikuje odgovore za trajnostni razvoj. 
Oba termina se nanašata na razvoj, ven-
dar se prvi osredotoča na države v razvoju 
in na nek način ohranja delitev sveta na 
manj in bolj razvite, drugi pa govori o na-
činu razvoja, ki uravnoteženo obravnava 
vse vidike življenja in je vzdržen na dolgi 
rok, v vseh državah sveta. Kateri izmed 
teh vidikov bo prevladal v novem spora-
zumu, bo znano čez dve leti. 

Pri oblikovanju novega okvira se je po-
membno zavedati, da je današnji svet glo-
baliziran in medsebojno povezan. Nemo-
goče je govoriti o delitvi na globalni sever 
in globalni jug, saj imajo nekatere države 
v razvoju, na primer Kitajska, Brazilija in 
Indija, višji bdp od nekaterih razvitih držav 
ter večji vpliv v svetovni politiki. Istočasno 
nas tako na severu kot tudi na jugu, na 
vzhodu in zahodu, povezujejo skupni izzivi 
kot so podnebne spremembe, visoke cene 
prehrane in goriv ter revščina. In ne glede 
na naš izvor imamo ljudje širom sveta po-
dobne želje, vezane na občutek varnosti, 
dostojno življenje, ustvarjanje družine, kar 

pa bo na dolgi rok možno le, če ob tem 
ne uničimo okolja, v katerem prebivamo. 

Razprava o »post-2015 okviru« je mor-
da res slišati zelo tehnična in daje vtis, da 
sodi v strokovne kroge. V resnici pa se tiče 
vsakega izmed nas: gre za preprosto vpra-
šanje, kako si želimo živeti na tem svetu. 
Če želimo odgovoriti na to vprašanje, je 
potreben nekoliko širši razmislek o tem, 
kaj si predstavljamo, ko pomislimo na ra-
zvoj – je to le gospodarska rast ali je mor-
da pomembna tudi kvaliteta življenja? 
Vprašati se moramo, če je ta razvoj lahko 
neskončen ali nas pri tem morda omejuje 
okolje, ki ne vzdrži toliko prebivalcev in 
toliko onesnaževanja? Če je odgovor pri-
trdilen, ali so to edine omejitve, s katerimi 
se soočamo, ali je morda razvoj vezan na 
porazdelitev virov in ali je ta porazdelitev 
enakomerna in enakopravna? Če obstaja-
jo razlike v tej porazdelitvi, zakaj obstaja-
jo in ali si jih želimo odpraviti?

Ob iskanju odgovorov bomo verjetno 
ugotovili, da za dostojno življenje med 
drugim potrebujemo zdravje, izobrazbo 
in službo, ki nam daje zadovoljstvo. Če 
naj bo naše življenje kvalitetno, mora-
mo imeti na razpolago možnosti in ob-
čutek, da so te možnosti enakopravno 
porazdeljene in lahko vsi uživamo njiho-
ve sadove. Te pa bomo lahko uživali le, 
če razvoj ne bo prekomerno onesnažil 
zraka in če onesnaženje ne bo vodilo do 
ekstremnih vremenskih pojavov, ki bo-
do tako zmanjšali pridelek hrane, da bo 
zavladala lakota. Novi okvir mora nuditi 
rešitve vsem tem in še številnim drugim 

✎ mag. Ana Kalin
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vprašanjem, istočasno pa ne sme biti pre-
več obsežen. Kako naj se torej odločimo 
kaj je pomembnejše: smrtnost otrok ali 
podnebne spremembe; odprava dolga ali 
lakote; izguba biotske raznovrstnosti ali 
dostop do mednarodnih trgov? 

Odgovor je jasen: novi »post-2015 
okvir« mora odgovoriti na vsa zgornja 
vprašanja. To je možno zaradi njihove 
povezanosti, kar kaže na to, da najverje-
tneje obstajajo skupni razlogi za nasta-
nek težav. V prihodnjih dveh letih morajo 
zato strokovnjaki z različnih vsebinskih 
področij, tako akademiki kot nevladne 
organizacije in vladne ustanove, razčle-
niti ta vprašanja in za njih iskati rešitve. Z 
drugimi besedami, novi okvir mora naslo-
viti vzroke in ne njihovih posledic. Pri tem 
bi bilo smiselno razmišljati o področjih, 
kot so enakost in enakopravnost, dobro 
upravljanje in odgovornost ter ravnovesje 
moči in skladnost politik. 

Oblikovanje »post-2015 okvira« nam 
nudi edinstveno priložnost, da razmislimo 
o svetu, v katerem živimo, o pravilih igre 
in vrednotah, ki nas pri tem vodijo. Ključ-

nega pomena je, da se v razpravo o pri-
hodnosti vključi čim širši krog ljudi, kajti 
govora ni več o tem, kako daleč bo morala 
zambijska deklica po les, ki je potreben za 
skuhanje kosila za celo družino, namesto 
da bi se šolala. Danes se pogovarjamo 
o tem, kako bomo mi in naši otroci jutri 
živeli. Realno gledano, leto 2015 najver-
jetneje ne bo prineslo revolucionarnih 
sprememb. Obstaja pa upanje, da smo 
vstopili v novo obdobje, ki bo postopoma 
pripeljalo do premikov h kvalitetnejšemu, 
enakopravnejšemu in bolj trajnostnemu 
načinu življenja. Nihče od nas ne more 
spremeniti sveta, vsak pa ima možnost 
prevzeti svoj del odgovornosti in storiti 
vse, kar je v njegovi moči, da bo pogača 
čim bolje razdeljena – za sebe in posle-
dično za druge, saj živimo v medsebojno 
povezanem svetu. Tisti trenutek, ko bo-
mo sami prevzeli odgovornost za lastna 
dejanja, lahko od svojih vlad zahtevamo, 
da se do nas, do drugih držav in do med-
narodne skupnosti obnašajo odgovorno. 
Ker sami želimo imeti možnosti in pravi-
ce, ali smemo drugim te želje zanikati? 

»Oblikovanje 
»post-2015 
okvira« nam 
nudi edinstveno 
priložnost, 
da razmislimo 
o svetu, 
v katerem 
živimo, 
o pravilih igre 
in vrednotah, 
ki nas pri tem 
vodijo.«



KDAJ? KJE? KAJ?

24.–25.  
oktober 
2013

Ljubljana 
(prostori 
Sloge) 

INFORMATIVNA DELAVNICA »KAKO PRIPRAVITI USPOSABLJANJE ZA 
GLOBALNE PROSTOVOLJCE«
Zavod voluntariat v sodelovanju s Slogo vabi na informativno delavnico, namenjeno bivšim 
prostovoljcem ter vsem zainteresiranim, ki bi se želeli seznaniti s pomembnimi vsebinami in pro-
cesom priprav prostovoljcev na globalne prostovoljske projekte. Delavnica je del projekta »Glo-
balni prostovoljci«, ki ga je finančno podprla Ambasada zda v Sloveniji.

oktober – 
december 
2013

Nova Gorica, 
Maribor, 
Ljubljana, 
Koper

CIKEL PREDAVANJ O ČLOVEKOVIH PRAVICAH
Po odličnem odzivu fakultet ob 20. obletnici delovanja Amnesty International Slovenije in 60. 
obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic so pri Amnestyju tudi ob letošnji 25. obletnici k 
sodelovanju pri Ciklu predavanj o človekovih pravicah povabili humanistične in družboslovne fa-
kultete. Podrobnejše informacije o terminih in vsebini predavanj najdete na spletni strani Amne-
sty International Slovenije.

Vsako prvo 
sredo v 
mesecu. 

Knjižnica 
Hiša svetov, 
Ljubljana

FILMSKE SREDE V HIŠI SVETOV
Društvo Humanitas je z oktobrom pričelo s filmskimi sredami v Hiši svetov. Na filmskih 
večerih predvajajo družbeno kritične filme, ogledu filma pa vedno sledi kratka razprava 
in izmenjava knjig. Napoved filma in gosta lahko 14 dni pred dogodkom najdete na Hu-
manitasovi spletni in Facebook strani.

16.–24. 
november 
2013

Ljubljana TEDEN GLOBALNEGA UČENJA
V tednu globalnega učenja se bo Društvo Humanitas s svojo knjižnico Hiša svetov predstavilo 
na različnih fakultetah, odvila pa se bosta tudi dogodek na temo izobraževanja in odprtje 
razstave t. i. naj knjig, ki jih v knjižnici izbirajo vsak mesec. 

4.–5. 
december 
2013 

Grad Jable, 
Mengeš

REGIONALNI SEMINAR O GLOBALNEM UČENJU
sloga v sodelovanju s Centrom Sever-Jug Sveta Evrope, mzz rs in partnerskimi platformami iz 
Bolgarije, Romunije, Malte, Cipra, Hrvaške, Črne gore in Srbije organizira Regionalni seminar o 
globalnem učenju. Naslovna tema seminarja se glasi »Obstaja alternativa« (ang. »tia – There is 
an alternative«), razprave pa bodo osredotočene na koncepte globalnega učenja, globalnega 
državljanstva in nacionalne identitete v regiji Jugovzhodne Evrope in Sredozemlja ter v obdobju 
globalne krize in z njo povezanih izzivov. 

13. –14. 
november 
2013

Bruselj, 
Belgija

DOGODEK O HUMANITARNI IN RAZVOJNI POMOČI - AIDEX 2013
Tema letošnje mednarodne konference aidex je »Trajnost in odpornost«, program pa bo 
sestavljen tako iz teoretičnega kot tudi iz praktičnega dela in razstave. Namen konference je 
zagotoviti še večjo učinkovitost in trajnost pomoči.

20.–21. 
november 
2013

Bruselj, 
Belgija

KONFERENCA »GLOBALNA PRAVIČNOST PREK GLOBALNEGA 
DRŽAVLJANSTVA«
deeep skupaj s partnerji organizira globalno konferenco z naslovom »Globalna pravičnost prek 
globalnega državljanstva: vloga globalnega učenja in ozaveščanja javnosti«, katere namen je 
raziskati razumevanja in prakse globalnega državljanstva, globalne pravičnosti in globalnega 
učenja ter njihovo povezavo s širšim mednarodnim razvojnim kontekstom. 

26.–27. 
november 
2013

Bruselj, 
Belgija

8. EVROPSKI RAZVOJNI DNEVI
Konec novembra bodo v organizaciji Evropske komisije potekali že 8. Evropski razvojni dnevi, 
ki predstavljajo glavni evropski forum za razpravo o mednarodnih zadevah in razvojnem 
sodelovanju. Letošnji razvojni dnevi bodo osredotočeni na agendo za obdobje po letu 2015, 
osrednje štiri teme razprav pa bodo naslednje: krepitev naporov za doseganje osnovnih 
življenjskih standardov, spoštovanje človekovih pravic ter zagotavljanje enakosti in pravičnosti, 
promocija gonilnih sil vključujočega in trajnostnega razvoja ter oblikovanje novega partnerstva 
za razvoj. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI IN SVETU


