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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 
in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve 
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in 
socialnega dialoga.

Vsak glas šteje!

Spoštovane bralke in spoštovani bralci,

pred nami je štirinajsta številka Slogopisa, ki je tokrat posvečena evropskim volitvam. 
Evropski parlament ima 751 poslancev in sprejema odločitve za 503,7 milijonov prebi-
valcev eu. Petindvajsetega maja letos bomo v Sloveniji izvolili 8 poslancev, ki nas bodo 
zastopali v Evropskem parlamentu. Vsak volivec bo lahko glasoval za eno listo kandida-
tov, na kateri bo lahko izbral eno osebo z liste, ki ji bo dal prednost pred ostalimi na listi.

Ena od pomembnih politik Evropske unije (eu) je njena zunanja politika, katere po-
memben del je politika mednarodnega razvojnega sodelovanja. Njen poglavitni cilj je 
odpraviti absolutno revščino v svetu. Navkljub dvema velikima izzivoma, s katerima se 
trenutno sooča eu na tem področju, to je poglabljanje gospodarske krize v nekaterih 
državah članicah in časovno iztekanje zastavljenih razvojnih ciljev tisočletja (mdgs), so 
junija 2013 v Luksemburgu na zasedanju Sveta eu potrdili, da ostaja ključna prioriteta 
držav članic eu prizadevanje za dosego cilja 0,7% bnp oz. za nove države članice 0,33% 
BNP za uradno razvojno pomoč.

Na svetu živi približno 1 milijarda ljudi z manj kot 1dolarjem dnevno. Navkljub krizi, 
na podlagi podatkov iz Eurobarometra (oktober 2013), kar 83% Evropejcev podpira 
prizadevanja za pomoč tem ljudem. eu namreč ostaja največja donatorka na svetu. 
Kar 75% vprašanih tudi meni, da ima uradna razvojna pomoč pozitivne posledice na 
življenje evropskih državljanov. Tudi 63% Slovencev meni, da bi morala biti prioriteta 
evropske razvojne politike odprava absolutne revščine v svetu. 

Da center evropskega odločanja večkrat ne pozna vseh tegob perifernih držav, ob-
čutimo občasno tudi v Sloveniji. Skladnost politik za razvoj je na prenekaterih podro-
čjih (tudi na področju migracij) še vedno tabu tema. Že dolgo časa (in ponovno zelo) 
aktualna problematika pridobivanja viz za strokovnjake iz držav v razvoju, katerih pot 
financira eu in tudi Republika Slovenija, se večkrat konča še pred začetkom potovanja 
z zavrnjeno izdajo vizuma. Na takšen način izgubljamo predvsem v Sloveniji, ker ne 
moremo izvajati odobrenih programov oziroma projektov, prav tako pa izgubljamo 
tudi možnost izmenjave dragocenih izkušenj s strokovnjaki iz drugih držav v razvoju.

Leto 2015 bo Evropsko leto mednarodnega razvojnega sodelovanja. Pred nami 
vsemi, političnimi odločevalci, nevladnimi organizacijami in drugimi akterji na tem 
področju, je pomembna naloga, da se na to leto ustrezno pripravimo. Vsi, ki delamo na 
tem področju, bomo s tem dobili priložnost, da širši javnosti pokažemo rezultate vseh 
naših dolgoletnih prizadevanj. Žal še nismo dosegli vseh zastavljenih ciljev, si pa bomo 
v tem letu z veseljem vzeli čas, da z vsemi vami strnemo vrste in ponovno preverimo, 
če sploh hodimo po pravi poti. 

Drage bralke in bralci, pozivam vas, da se v čim večjem številu udeležite evropskih 
volitev. Vsak glas namreč šteje. Vas, drage kandidatke in kandidati za evropske po-
slanke in poslance, pa pozivam, da tudi po izvolitvi podprete želje volivk in volivcev s 
sprejetjem ustreznih razvojnih politik.

Marjan Huč
koordinator platforme/direktor
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE IN SVETA

Postani mladi (globalni) zagovornik in ukrepaj zdaj!
Platforma sloga v sodelovanju z Zavodom Voluntariat ponuja priložnost vsem mla-
dim v Sloveniji, starim od 18 do 30 let, da sodelujete pri vseevropski kampanji za 
večjo socialno in ekonomsko pravičnost v svetu ter postanete del evropske mreže 
globalnih zagovornikov. Gre za del mednarodnega projekta »Challenging the Crisis«, 
katerega namen je usposobiti mlade iz zadolženih evropskih držav (Slovenija, Irska, 
Grčija, Italija, Španija in Portugalska), da postanejo aktivni zagovorniki socialne pra-
vičnosti in delujejo skupaj ter prepoznajo in premagajo težave, s katerimi se srečujejo 
zaradi gospodarske krize.
Vsi mladi, ki bi si želeli postati mladi (globalni) zagovorniki, se lahko prijavite le še do 
31. marca 2014. V prijavi navedite ime, priimek, datum rojstva in mesto bivanja ter v 
par stavkih opišite, zakaj vas zanima sodelovanje na projektu in morebitne izkušnje 
(prijavo pošljite na e-naslov programi@zavod-voluntariat.si).

Skupno stališče razvojnih, humanitarnih in okoljskih nevladnih 
organizacij o post-2015 razvojnem okviru 
Leta 2015 bodo potekli razvojni cilji tisočletja (Millennium Development Goals – mdgs), 
po tem letu pa bo pričel veljati nov, t. i. post-2015, razvojni okvir. Že leto 2013 je prine-
slo pomembne premike v procesu sprejemanja novega okvira, letos pa se bo razprava 
o post-2015 okviru le še okrepila. zato smo tudi nevladne organizacije (nvo) pripravile 
nadgradnjo svojega prvega stališča o novem razvojnem okviru, ki je bil sprejet lansko 
leto. Tokratno stališče združuje poglede razvojnih, humanitarnih in okoljskih nvo ter 
izraža močno podporo enemu, univerzalnemu in celovitemu okviru, ki bo začrtal sku-
pno prihodnost človeštva. nvo poudarjamo, da mora nov okvir naslavljati odpravljanje 
revščine in zagotavljanje trajnostnega razvoja na načelih človekovih pravic, hkrati pa 
mora biti osredotočen na vzroke in ne na posledice. Namen post-2015 okvira je na-
mreč, da sproži proces, ki bo spremenil obstoječe načine razmišljanja in spodbudil 
prevzemanje politične odgovornosti držav za prihodnost planeta in človeštva, prevze-
manje odgovornosti posameznikov glede lastne in skupne prihodnosti ter spremembo 
koncepta razvoja in zavedanje, da gospodarska rast ne sme biti glavni cilj človeštva. 

Pričetek procesa oblikovanja skupnega stališča civilne družbe do 
področja migracij in razvoja 
sloga je 19. februarja organizirala usposabljanje za nvo na temo migracij in razvoja, 
pri katerem sta sodelovala tudi strokovnjaka s tega področja, Marion Noack (Interna-
tional Centre for Migration Policy Development) in Michael Fanizadeh (Vienna Institute 
for International Dialogue and Cooperation). Ob zaključku usposabljanja je bil sprejet 
načrt dela na tem področju v prihodnjem letu in pol, v okviru katerega so bile iden-
tificirane prednostne teme in izpostavljena tudi naslednja vprašanja: kaj je razvoj, 
kaj so migracije, kako zagotoviti čim boljšo institucionalno ureditev migracij in kako 
vključiti diasporo v mednarodno razvojno sodelovanje (mrs). Z usposabljanjem se je 
tako začel proces, ki naj bi pripeljal do skupnega stališča civilne družbe do področja 
migracij in razvoja, v katerega želimo vključiti čim več zainteresiranih organizacij.

✎ Iva Likar

Dobrodelno društvo UP Jesenice podpisalo dogovor o sodelovanju z 
organizacijo Habitat for Humanity na Filipinih 
Človekoljubno dobrodelno društvo up Jesenice je po uspešno podpisanem dogovoru 
o sodelovanju z organizacijo Habitat for Humanity na Filipinih, ki skrbi za reintegra-
cijo otrok v šolski sistem, prispevalo finančna sredstva za nakup šolskih uniform, ki 
so jih lokalni otroci prejeli v začetku februarja 2014. Donacija je del projekta »Veseli 
medvedek«, ki ga Društvo up v Jugovzhodni Aziji (za enkrat na Filipinih) izvaja od leta 
2013. Projekt je bil v osnovi namenjen izobraževanju otrok, žrtev tajfuna Bopha, ki je 
po otoku Mindanao pustošil konec leta 2012, sedaj pa v okviru projekta podpirajo vse 
revne otroke na tem območju, ne glede na spol, veroizpoved in etnično pripadnost. 
Šoloobveznim otrokom s pomočjo štipendij omogočajo vpis v šolo in njihovo nadalj-
nje izobraževanje, vsega skupaj pa štipendirajo že 20 otrok. fo
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Predstavnica platforme SLOGA na študijskem obisku v Bruslju 
V okviru projekta trialog, namenjenega krepitvi civilne družbe in ozaveščanja na po-
dročju mrs, je od 3. do 6. marca potekal študijski obisk v Bruslju. Udeležilo se ga je 12 
predstavnikov nvo iz 13 »novih« držav članic Evropske unije (eu), med katerimi je bila 
tudi predstavnica platforme sloga. Cilj študijskega obiska je bil povečati razumeva-
nje evropske razvojne politike, s posebnim poudarkom na vprašanjih učinkovitosti 
razvojne pomoči, pa tudi povečati razumevanje zagovorniške vloge nvo pri obliko-
vanju politik eu na področju mrs. Program študijskega obiska je vključeval sestanke 
z Evropsko konfederacijo nvo za pomoč in razvoj – concord, stalnimi predstavni-
štvi Latvije, Poljske in Grčije v Bruslju, Generalnim direktoratom Evropske komisije 
za razvoj in sodelovanje – EuropeAid, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, 
Evropsko službo za zunanje delovanje, poslanci in Odborom za razvoj Evropskega 
parlamenta (slovenska udeleženka se je srečala s evropskim poslancem g. Ivom Vaj-
glom, ki je izrazil naklonjenost sodelovanju z nvo) ter drugimi akterji, ki delajo na 
razvojnem področju. Osrednja tema prihodnjega študijskega obiska, ki bo potekal 
leta 2015, bo globalno učenje, udeležila pa se ga bosta lahko tudi dva predstavnika 
slovenskih razvojnih nvo. 

Evropski parlament podprl pobudo »Prostovoljci EU za humanitarno 
pomoč« 
Evropski parlament je na drugem februarskem plenarnem zasedanju podprl pobudo 
»Prostovoljci eu za humanitarno pomoč« (»eu Aid Volunteers«), ki bo državljanom 
eu omogočila, da bodo sodelovali v humanitarnih aktivnostih po celem svetu. Pobu-
da bo v obdobju 2014–2020 omogočila 18.400 prostovoljcem (tako začetnikom kot 
tudi izkušenim strokovnjakom s področja humanitarne pomoči) usposabljanje in na-
potitev v humanitarne operacije, ki jih v različnih državah po svetu financira eu. Ne 
samo, da bo pobuda povezala prostovoljce s humanitarni organizacijami, ampak bo 
stremela tudi k razvoju skupnih evropskih standardov za upravljanje humanitarnih 
organizacij s prostovoljci. Pobuda se bo pričela uradno izvajati po sprejetju uredbe s 
tega področja, do česar naj bi prišlo v drugi polovici leta 2014, in bo tako pomenila na-
daljevanje uspešne pilotne faze, v okviru katere so bili izvedeni trije pilotni projekti. 
Pri enem od teh (eurosha) sta sodelovala tudi sloga in Zavod Voluntariat.

UNESCO ob mednarodnem dnevu žena naslovil nujne potrebe po 
izobraževanju deklic in žensk 
Na letošnji mednarodni dan žena je Organizacija Združenih narodov za izobraževa-
nje, znanost in kulturo (unesco) poudarila, da če bi vse ženske imele osnovno in sre-
dnješolsko izobrazbo, bi se število otroških porok zmanjšalo za 49, smrtnost otrok pa 
za 64 odstotkov. Smrtnost mater pa bi se zmanjšala za dve tretjini že v primeru, če 
bi vse ženske imele le osnovno izobrazbo. Toda dejansko stanje ni takšno. Samo 60 
odstotkov držav namreč dosega enako zastopanost spolov v osnovnih šolah, v sre-
dnjih šolah pa le 38 odstotkov. V državah z nizkim dohodkom pa so razmere še slabše, 
saj le 20 odstotkov teh držav dosega enako zastopanost spolov v osnovnih šolah, v 
nižjih srednjih šolah pa le 10 odstotkov. Vse to se povezuje tudi s poudarki skupnega 
dogodka, ki sta ga stalno predstavništvo Norveške pri eu in unesco organizirala na 
začetku meseca februarja. Na dogodku je bilo pojasnjeno, da 2. mdg, tj. doseči uni-
verzalno osnovnošolsko izobrazbo, po vsej verjetnosti ne bo pravočasno dosežen, 
predstavljen pa je bil tudi skupni predlog unesco in Sklada Združenih narodov za 
otroke (unicef) o vseobsegajočem cilju za obdobje po letu 2015 – zagotoviti pravično 
in kakovostno ter vseživljenjsko učenje za vse do leta 2030.
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Nujnost reševanja kriz, povezanih z vodo, sanitacijo in trajnostno 
energijo 
18. februarja se je v okviru Združenih narodov (zn) odvila prva izmed tematskih raz-
prav, ki bodo skupaj z ostalimi dogodki na visoki ravni podprle oblikovanje post-2015 
razvojnega okvira. Razprava je bila posvečena področjem vode, sanitacije in trajno-
stne energije, saj krize, povezane z omenjenimi področji, po mnenju visokih uradnikov 
zn predstavljajo enega izmed prednostnih svetovnih razvojnih izzivov. zn so zato dr-
žave članice pozvali, naj za reševanje takšnih kriz, ki tragično vplivajo na življenje več 
milijonov ljudi (predvsem žensk in deklic), sprejmejo skladne integrirane politike in 
inovativne strategije. Predsednik 68. zasedanja Generalne skupščine zn John Ashe je 
v uvodu razprave poudaril, da pomanjkanje dostopa do vode, sanitacije in trajnostne 
energije le še povečuje revščino, tveganje za nastanek bolezni, smrtnost in neenakost 
spolov. V nadaljevanju je dodal, da 783 milijonov ljudi na svetu nima dostopa do čiste 
vode, da brez ustrezne sanitacije živi 2,5 milijarde ljudi, 1,4 milijarde ljudi pa nima do-
stopa do elektrike. V razpravi je sodeloval tudi generalni sekretar zn Ban Ki-moon in 
poudaril, da se moramo ob vsem tem še zavedati, da bomo do leta 2030 za vse ljudi na 
svetu (trenutno nas je približno sedem milijard, toda številka narašča) potrebovali 35 
odstotkov več hrane, 40 odstotkov več vode in kar 50 odstotkov več energije. fo
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Humanitarna pomoč mora biti prilagojena tudi starosti in spolu 
prizadetega prebivalstva
Potrebe, ki jih imajo, in tveganja, s katerimi se v kriznih razmerah soočajo ženske, 
moški, deklice in dečki, se lahko zelo razlikujejo. Spol in starost sta dva izmed ključ-
nih elementov pri določanju ranljivosti in zmogljivosti žrtev nesreč ali konfliktov, in 
sicer tako med kot tudi po krizi. Evropska komisija (ek) je januarja izdala nov priroč-
nik z naslovom »Gender-Age Marker«, katerega namen je, da bi bil humanitarni odziv 
bolje usmerjen in prilagojen prizadetemu prebivalstvu. Partnerji Oddelka Evropske 
komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito si lahko s priročnikom pomagajo pri 
ocenjevanju svojih humanitarnih aktivnosti z vidika upoštevanja spola in starosti pre-
jemnikov humanitarne pomoči. Poskusno obdobje za uporabo priročnika bo trajalo 
do 1. julija, nato pa bo uporaba priročnika obvezna pri večini projektov. Poglavitni cilj 
tega ukrepa je zagotavljanje učinkovite humanitarne pomoči ter povečanje odpor-
nosti in trajnosti pomoči na način, da se prav vsem članom skupnosti omogoči, da 
se bodo znali pripraviti na krizne razmere, se z njimi ustrezno spopasti in si nato po 
umiritvi razmer tudi opomoči. 
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Soočanje z neenakostjo v državah v razvoju 
29. januarja je Program ZN za razvoj (UNDP) izdal novo poročilo z naslovom »Člove-
štvo je razdeljeno: soočanje z neenakostjo v državah v razvoju« (»Humanity Divided: 
Confronting Inequality in Developing Countries«). Vodja UNDP Helen Clark je ob tem 
pozvala k premiku k bolj vključujočim vzorcem rasti, ki bodo hitreje povečali dohodke 
revnih gospodinjstev in prispevali k trajnostnem zmanjšanju neenakosti, kar je eden 
ključnih elementov post-2015 razvojnega okvira. Po mnenju Clarkove neenakosti ni-
so zgolj nepravične (med posebej ranljivimi skupinami je izpostavila ženske, otroke 
in invalidne osebe), ampak tudi ovirajo napredek človeštva. fo
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Dodatna pomoč ljudem v pozabljenih krizah 
Vodja humanitarne pomoči pri ZN Valerie Amos je sprejela odločitev o namenitvi 
95,5 milijonov ameriških dolarjev za izvedbo nujnih operacij v nekaterih izmed naj-
hujših in hkrati najbolj zapostavljenih humanitarnih kriz, ki jih je mednarodna sku-
pnost bodisi pozabila ali pa so jih zasenčile druge krize. Omenjena sredstva bodo v 
letu 2014 omogočila zagotavljanje življenjsko pomembne pomoči v enajstih državah 
v Afriki (Mali, Čad, Džibuti, Sudan in Uganda), Aziji (Mjanmar, Demokratična ljudska 
republika Koreja, Jemen in Pakistan) in Latinski Ameriki (Kolumbija in Haiti).
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UTRIP NVO

Izobraževanje je  
pravica in ne privilegij!

✎ Maja Ladić, Mirovni inštitut

Mirovni inštitut v sodelovanju 
z Ženskim centrom Nyami-
rambo (nwc) in drugimi 
partnerji izvaja projekt z na-

slovom Znanje se (s)plača: Z izobraževa-
njem in (ekonomskim) opolnomočenjem 
do enakosti spolov v Ruandi, ki ga sofi-
nancira mzz rs. Cilji projekta so: z brez-
plačnimi tečaji in usposabljanji ženskam 
omogočiti dostop do izobraževanja, kre-
pitve kapacitet in tako prispevati k boljši 
zaposljivosti, ekonomski neodvisnosti in 
izboljšanju življenjskih pogojev žensk in 
njihovih družin; z vzpostavitvijo majhne 
lokalne knjižnice prebivalcem skupnosti – 
še posebej otrokom – omogočiti dostop 
do knjig in jim približati kulturo branja, 
ki je osnova za uspešno izobraževanje; 

in s serijo delavnic dvigniti ozaveščenost 
o pravicah žensk in enakosti med spolo-
ma na lokalni ravni (predstavniki lokalnih 
oblasti) in opolnomočiti najbolj ranljive 
ženske – hišne pomočnice.

Po mesecu v Ruandi, številnih sestan-
kih, pogovorih ter delavnicah v nwc je 
težko strniti vse vtise v kratkem tekstu. 
Lepo je videti spremembe od zadnjega 
obiska pred več kot letom in pol. Pisarna 
nwc je drugačna in bolj prijetna za delo, 
obiskovalcev in turistov, ki pridejo na vo-
deni ogled po lokalni skupnosti s članicami 
nwc, pa je vedno več. Učilnice oz. delovne 
sobe so polne od jutra do večera in ženske 
prihajajo v nwc nasmejane in še bolj mo-
tivirane za delo kot prej. Edino Sweety, ki 
je dopolnila 5 let, ni najbolj vesela. Mama 

Miriam je samohranilka in si ne more pri-
voščiti varstva, ko prihaja na tečaj ročnih 
del in šivanja. Tako je Sweety od ponedelj-
ka do petka, od jutra do poznega popol-
dneva, z ženskami v pisarni. Da prežene 
neskončni dolgčas, občasno vzame škarje 
in razreže kakšen kos blaga ali izdelek, ki 
je kateri izmed žensk vzel nekaj ur ali celo 
nekaj dni dela. Kdo bi ji zameril? 

Kar nekaj obrazov mi je bilo že znanih, 
saj se ženske udeležujejo naših aktivnosti 
že nekaj let, lepo pa je bilo videti tudi veli-
ko novih. Skoraj vsak dan sem obiskala de-
lovno sobo, v kateri se ženske učijo šivanja 
in ročnih del in kjer potem ostanejo večino 
dneva in delajo/vadijo. Tiste, ki so najbolj 
spretne s škarjami, rišejo modele in reže-
jo blago, tiste, ki že znajo šivati na šivalni 
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stroj, delajo krila, obleke, hlače, torbice 
in razne druge izdelke, tiste, ki pa se šele 
učijo šivati ali niso tako spretne pri drugih 
delih, pa ročno vezejo vzorce na določene 
izdelke, ki se sedaj prodajajo pod imenom 
Umutima (srce). Prostor je pogosto pre-
majhen za vse in če ne dežuje, dajo kakšen 
šivalni stroj pred pisarno in delajo zunaj. 

V učilnici, kjer so se prej izvajali tečaji 
opismenjevanja, angleščine in računalni-
štva, je sedaj majhna lokalna knjižnica, 
ki ravno zaradi omenjenih tečajev žal ne 
more biti odprta cel dan. V veliko vese-
lje nam je bilo, da so se trije ravnatelji/
podravnatelji od petih lokalnih šol ude-

ležili otvoritve nwc knjižnice. Izkazali so 
veliko zadovoljstvo in interes za sodelo-
vanje pri različnih aktivnostih za otroke, 
saj nobena izmed lokalnih šol nima svoje 
lastne knjižnice in učenci tekom šolanja 
nimajo dostopa do knjig. Upamo, da bo-
mo (tudi s pomočjo prostovoljke Polone iz 
Slovenije, ki bo pri nwc dva meseca) pri-
vabili čim več mladih bralcev in da bomo 
z nwc knjižnico prispevali k promoviranju 
kulture branja v Ruandi. 

Konec januarja smo imeli tudi otvoritev 
majhne izložbe, kjer se prodajajo ročno 
narejeni izdelki Umutima. Upamo, da 
bomo našli še več podpornikov in da bo 
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nwc s prodajo Umutima izdelkov in z vo-
denjem turistov/obiskovalcev po lokalni 
skupnosti (nwc Kigali Walking Tour) v pri-
hodnje lahko samovzdržna nvo. Prostori, 
ki jih nwc najema in kjer se izvajajo pro-
jektne aktivnosti, so postali premajhni. Če 
bi imeli več prostorov ali vsaj večje pro-
store, bi lahko udeležbo na brezplačnih 
tečajih in usposabljanjih omogočili veliko 
več ženskam in dekletom.

Več o projektu, aktivnostih in pozitiv-
nih premikih pa bomo povedali na javnih 
dogodkih v aprilu, ko bomo v Sloveniji 
gostili Marie Aimee in Jeannette iz Ru-
ande. 
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Konec maja se bomo po-
novno odpravili na vo-
lišča. Tretjič od vstopa 
v Evropsko unijo bomo 

imeli pravico izvoliti slovenske 
predstavnike, ki bodo nas in naše 
interese zastopali v Evropskem 
parlamentu. To telo igra pomemb-
no vlogo pri sprejemanju odloči-
tev, ki vplivajo na življenje v Slove-
niji, Evropski uniji in širše po svetu. 

Tokratne volitve se odvijajo v ne-
koliko specifičnih okoliščinah, ki so 
zaznamovane s še vedno trajajo-
čo gospodarsko in finančno krizo 
ter posledično z naraščajočo mero 
evro-skepticizma. Prav tako so se 
spremenila pravila igre, ki Evrop-
skemu parlamentu vsaj teoretično 
dajejo večjo moč. O razmerah, v 
katerih se odpravljamo na volišča, 
in možnih posledicah volitev na ra-
zvojna vprašanja znotraj Evrope in 
po svetu, si lahko preberete v pr-
vem članku sledečega tematskega 
sklopa, namenjenega volitvam. 
Kako razvojne in humanitarne ne-
vladne organizacije gledamo na 
prihodnost, za katero bi se mora-
li zavzemati evropski poslanci, si 
lahko preberete v drugem prispev-
ku. V tokratni številki Slogopisa 

pa smo priložnost za predstavitev 
ponudili tudi političnim strankam 
in kandidatom za evropske po-
slance. K sodelovanju smo pova-
bili vse stranke, ki so sodelovale na 
zadnjih volitvah v Državi zbor, ter 
novoustanovljene stranke. Sprva 
si lahko preberete odgovore strank 
na Slogina vprašanja o njihovem 
pogledu na izzive današnjega ča-
sa, v nadaljevanju pa razmisleke 
kandidatov ali strank glede različ-
nih razvojnih in globalnih izzivov. 

Odhod na volišča in oddaja glasu je 
v Sloveniji pravica. Z izkoriščanjem 
te pravice pridobimo možnost vpli-
vanja na prihodnjo sestavo Evrop-
skega parlamenta, edine evropske 
institucije, ki jo sami izoblikujemo 
glede na naše potrebe, poglede 
in interese. Prvič pa bomo z na-
šo izbiro vplivali tudi na izvolitev 
predsednika Evropske komisije. 
Evropska unija ima neposreden 
vpliv na naša življenja, zato pojdi-
mo na volišča, oddajmo svoj glas 
in izvolimo predstavnike, ki bodo 
pri sprejemanju odločitev mislili 
na dobrobit prebivalcev Slovenije, 
Evrope in celotnega sveta!

mag. Ana Kalin
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VOLI IN VPLIVAJ!

2014: leto evropske  
demokratične (r)evolucije

Uvod
Leto 2014 bo eno ključnih let v zgodovini 
Evropske unije. Volitve v Evropski parla-
ment bodo prvi vseevropski preizkus jav-
nega mnenja od izbruha grške krize, ki je 
sprožila nadaljnji padec zaupanja v evro 
in v Evropsko unijo nasploh. Javnomnenj-
ske raziskave – in nedavni izidi volitev v 
številnih delih Evrope – kažejo na visoko 
stopnjo nezadovoljstva s tradicionalnimi 
političnimi strankami in na dobre mo-
žnosti za uspeh, ki se ponujajo skrajnim 
in populističnim silam na desnici in levici.

Poleg spremembe političnega okvira 
prinašajo te volitve spremembe na števil-
nih drugih ravneh. V skladu z Lizbonsko po-
godbo bo izid volitev vplival na izbiro nove-
ga predsednika Evropske komisije. Zatem 
bodo imenovani in potrjeni novi komisarji, 
vključno z novim visokim predstavnikom za 
zunanjo in varnostno politiko. Države člani-
ce bodo izbrale novega predsednika Evrop-
skega sveta, odločalo pa se bo morda tudi o 
drugih vlogah. Z ozirom na to, da se izbira 
tudi predsedstvo Evropskega parlamenta 
– ob upoštevanju, da je treba pri podelitvi 
najvišjih funkcij najti ravnovesje med seve-
rom in jugom, vzhodom in zahodom, bo-
gatimi in revnimi, državami znotraj in izven 
evroobmočja in šengenskega območja, 
med levico in desnico ter med moškimi in 
ženskami – se zdi naloga izjemno težavna.

Evropski parlament
Osme neposredne volitve v Evropski 

parlament bodo potekale med 22. in 25. 
majem 2014 v vseh 28 državah članicah 
Evropske unije. Z institucionalnega vidika 
se tokratne volitve močno razlikujejo od 
preteklih glasovanj, saj bodo evropskim 
poslancem podelile edinstveno vlogo v 
povolilni politični shemi.

Izbira predsednika Komisije
Glavna institucionalna novost je poveza-
va med volitvami v Evropski parlament 
in izbiro novega predsednika Evropske 
komisije. Ta izbira od zdaj naprej ne bo 
temeljila na narodnostni, kot že tokrat 
doslej, temveč predvsem na strankarski 
pripadnosti.

V teoriji bodo glavne stranke izbra-
le kandidate za predsedstvo Komisije , 
Evropski svet pa bo nato kandidata zma-
govalne stranke (ali kandidata, ki lahko 
dobi glasove večine poslancev Evropske-
ga parlamenta) predlagal za izvolitev z 
absolutno večino poslanskih glasov. To 
bi bila institucionalna revolucija, s katero 
bi novi predsednik Komisije dobil izjemno 
demokratično legitimnost.

A v praksi bo verjetno precej drugače – 
z več evolucije in manj revolucije. Države 
članice bodo hotele ohraniti svojo mo-
žnost, da izberejo kandidata, pri tem pa 
bodo upoštevale njegovo sprejemljivost 
za evropske poslance. Želja, da bi obdr-
žale ta vpliv, je še toliko večja, ker so se 
pred kratkim kot posledica gospodarske 
krize močno okrepile pristojnosti Evrop-

ske komisije v zvezi s proračuni držav 
članic. Malo verjetno je, da bi kateri od 
evropskih političnih strank uspelo dobi-
ti večino v novi sestavi parlamenta, zato 
bo potrebno sestavljanje koalicij in iskanje 
kompromisnih kandidatov, bodisi med 
»uradnimi« bodisi med novo predlagani-
mi kandidati.

Naloga bo težavna. Voditelji držav si 
namreč ne želijo predsednika Evropske 
komisije, ki ima preveč vpliva ali uživa 
močno javno podporo, saj to omejuje 
njihov vpliv nad delom Komisije, po dru-
gi strani pa morajo, če želijo zadovoljiti 
parlament, predlagati kandidata, ki ima 
široko podporo in je imenovan v skladu 
z institucionalno novostjo »uradnih kan-
didatov«.

Bolj razdrobljen in nepredvidljiv  
parlament
Največji izziv pri izboru predsednika Ko-
misije bo morda »uživanje široke pod-
pore«, saj bodo desnosredinska Evrop-
ska ljudska stranka (epp), levosredinska 
Stranka evropskih socialistov (pes) in Sku-
pina zavezništva liberalcev in demokratov 
za Evropo (alde) verjetno stisnjene kot 
še nikoli doslej. Če bodo socialisti zgrabili 
veliko priložnost in izkoristili nezadovolj-
stvo z desnosredinskimi vladami ter tako 
prvič po letu 1999 postali največja skupina 
v parlamentu, bo epp verjetno izgubila po-
slanske sedeže. Mogoče je tudi, da se bo 
izoblikovalo novo zavezništvo na skrajni 

✎  Prevedel: Matevž Kersnik, mag. prev. | Uredila: mag. Ana Kalin in Nicolas Martin
      Vir: CONCORD in D. Earnshaw, R. Mack, D.O'Leary: Europe Decides – 2014: The Year of Europe's Democratic  
      (R)evolution (Burson-Martseller Insight, July 2013) 

Evropski parlament
> 751 poslancev ep
> dva predsednika (mandat vsakega 
    traja dve leti in pol)
> 19 članov predsedstva ep
> 22 predsednikov odborov
> predsedniki poslanskih skupin

Evropska komisija
> predsednik
> podpredsednik oz. visoki predstavnik
> 26 ostalih komisarjev

Evropski svet
> predsednik

Ključne funkcije, ki bodo podeljene leta 2014:
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desnici in da se bo zaradi protestnega gla-
sovanja okrepila frakcija na skrajni levici. 
Kot ob prejšnjih volitvah se bo tudi tokrat 
spremenila približno polovica parlamen-
tarne garniture, kar bo prineslo nove 
obraze, nove ideje in nove priložnosti, da 
se česa naučimo.

Sestavljanje ekipe
Potem ko bo izbran predsednik Komisije, 
bo moral ta v sodelovanju z vladami držav 
članic sestaviti svojo ekipo. Predsednik 
Komisije, izbran med »naslovnimi« kan-
didati na volitvah v Evropski parlament, 
bi prinesel zanimivo novost: z večjo legi-
timnostjo bi se lahko okrepila predsedni-
kova odločenost za politizacijo institucije 
komisarjev, tako da bi ta odražala novo 
sestavo Evropskega parlamenta (ki bo 
morda usmerjen bolj levosredinsko) na-
mesto sestave Evropskega sveta (ki je 
trenutno bolj desnosredinsko usmerjen).

Verjetneje bo novi predsednik zahteval 
bolj uravnoteženo zastopanost obeh spo-
lov v Komisiji in bo morda pozval nekate-
re vlade, naj znova razmislijo o svoji izbiri 
kandidatov, kar lahko povzroči določene 
napetosti z vladami držav članic.

Vse kandidate nato obravnava Evrop-
ski parlament, ki jih tudi potrdi kot insti-
tucijo. Ta postopek je v preteklosti že pri-
peljal do zamud zaradi strahu, da bi bila 
institucija zavrnjena v celoti. Zapleti so 
zato pričakovani. Kljub temu je verjetnost 
takšnega razvoja dogodkov tokrat manj-
ša, saj bo parlament verjetno razdeljen na 
proevropski in evroskeptični pol namesto 
(ali pa tudi) na levico in desnico.

Visoki predstavnik
Glede na to, da je visoki predstavnik za 
zunanjo in varnostno politiko hkrati tudi 
eden od podpredsednikov Komisije, bo 
morala izbira novega visokega predstav-
nika nujno potekati v povezavi z izborom 
ostalih komisarjev. Ker gre za enega od 
visokih položajev – poleg položajev pred-
sednika Komisije in Evropskega sveta – bo 
visoki predstavnik verjetno izbran na pod-
lagi širšega paketa kriterijev, s katerimi bi 
zagotovili politično, spolno in geografsko 
raznolikost.

Predsednik Evropskega sveta
Zadnji veliki del sestavljanke je izbira 
predsednika Evropskega sveta. Od vseh 
postopkov je ta najbolj zaprt: 28 vodite-
ljev članic eu izbere trenutnega ali nek-

danjega člana Evropskega sveta, ki bo 
zasedel položaj v novi zgradbi, imenovani 
Europa, in predsedoval njihovim sestan-
kom med letoma 2015 in 2017.

Zaradi manjše preglednosti tega po-
stopka je njegov izid težko napovedati, 
vendar bo verjetno znova upoštevan »Van 
Rompuyev profil« neopaznega in učinko-
vitega spravnega posredovalca, saj vodi-
telji eu ne želijo biti v senci.

Vloga Evropskega parlamenta pri 
razvoju

V času, ko do roka za izpolnitev razvoj-
nih ciljev tisočletja manjkata manj kot 
dve leti in ko poteka razmislek o svetu po 
letu 2015, prihaja vedno bolj v ospredje 
potreba po vodstvu in solidarnosti pri 
obvladovanju in preseganju globalnih 
izzivov, kot so revščina, neenakost, pod-
nebne spremembe in konflikti. Evropa 
se danes sooča z več ključnimi izzivi na 
področju gospodarstva, financ in identi-
tete. A medtem ko prihajajo težki časi za 
Evropo, čakajo še težji časi najrevnejše 
prebivalce sveta – milijardo tistih, ki se 
vsako noč odpravijo spat lačni, tiste, ki se 
trudijo preživeti na območjih, ki jih pre-
tresajo konflikti, in tiste, ki imajo to ne-
srečo, da zanje velja oboje. Odločitve, ki 
se sprejemajo na evropski ravni, vplivajo 
ne le na naša življenja, temveč tudi na ži-
vljenja teh ljudi. eu je še vedno pomemb-
na akterka na globalni ravni in ima zelo 
močan vpliv v več pogajalskih procesih, 
namenjenih iskanju rešitev za globalne 
probleme, s katerimi se sooča človeštvo, 
npr. na področjih podnebnih sprememb, 
razvoja in trgovine. Bolj kot kdajkoli prej 
je pomembno, da zunanja politika eu de-
luje in da Evropa pripomore k pozitivnim 
spremembam v svetu.

Pri prevzemu tega vodilnega položa-
ja v svetu morajo eu in njene institucije 
odigrati pomembno vlogo. Evropski par-
lament (ep) odloča o pomembnih vpraša-
njih, ki imajo posledice za vse in segajo od 
področja razvoja do področij podnebnih 
sprememb, socialnih skladov, okolja idr. 
Toda v zadnjem mandatu ep je iskanje 
skupnega jezika z njegovimi predstavniki 
o socialnih in ekonomskih stališčih, ki za-
govarjajo javni interes, postalo težje. Mo-
žni vzroki za to so trenutna gospodarska 
in finančna kriza, ki krepi strahove v zvezi 
z gospodarsko rastjo in zaposlovanjem, 
uspešni podjetniški lobi, ki zagovarja za-
sebne interese, in splošno nezadovoljstvo 

z evropskim projektom. Učinek teh poli-
tičnih premikov na vrednote socialne de-
mokracije je že mogoče občutiti, nadalj-
nje poslabšanje tega stanja pa bi močno 
skrčilo politični prostor, ki ga zagovarjajo 
organizacije civilne družbe.

Naslednji parlamentarni mandat bo 
zelo pomemben za vrsto ciljev, pove-
zanih s socialno pravičnostjo, ki bodo v 
prihodnjih petih letih postali del evropske 
agende in med katere sodijo med drugim 
razprava o krovni ureditvi po letu 2015 in 
financiranje razvoja pri zunanjepolitič-
nih ukrepih, davčna pravičnost in finanč-
na regulacija, čezatlantsko partnerstvo 
na področju trgovine in naložb (ttip) 
ter podnebna in energetska politika. 
Pomembno je, da civilna družba odigra 
svojo nadzorno vlogo in deluje kot pro-
tiutež interesom posameznih držav in 
korporativnih sil, tako da evropskim no-
silcem odločanja predlaga alternative, ki 
zastopajo skupno dobro.

Kaj lahko stori civilna družba?
Trenutna kriza in njene posledice bi lahko 
v okviru letošnjih volitev v Evropski par-
lament sprožile val negativnih kampanj 
proti evropskemu združevanju in povzro-
čile višjo udeležbo volivcev, ki bodo gla-
sovali protestno. S tem bi se v naslednji 
sestavi ep utegnil utrditi zakonodajalski 
blok populističnih evroskeptikov, kar bi 
izjemno močno vplivalo na politične okoli-
ščine tako v eu kot v posameznih državah 
članicah. Parlament z velikim številom 
evroskeptičnih, ekstremističnih, rasistič-
nih in populističnih skupin ter skupin, ki 
v splošnem nasprotujejo establišmentu, 
bi verjetno onemogočil sprejem glavnih 
zakonodajnih predpisov, namenjenih 
izboljšanju socialne pravičnosti. Takšna 
situacija bi lahko povzročila tudi blokado 
parlamenta, pri čemer bi bil napredek pri 
vprašanju, katero smer bo ubrala Evropa, 
minimalen ali pa ga sploh ne bi bilo.

Pomembno je, da se civilna družba v 
predvolilnem obdobju vključi v širšo raz-
pravo o prihodnosti Evrope in za pravič-
nejši svet. Volitve nam dajejo priložnost, 
da glasno spregovorimo o skupnih proble-
mih, s katerimi se v globaliziranem svetu 
soočamo vsi. Hkrati nam dajejo možnost, 
da javnost spodbudimo k ukrepanju, tako 
da pokažemo, da lahko le z udeležbo na 
volitvah in z zahtevanjem odgovornosti 
tistih, ki jih izvolimo, vzamemo svoje ži-
vljenje in prihodnost v svoje roke. 
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In za kakšno prihodnost  
naj se zavzemajo bodoče  
poslanke in poslanci  
Evropskega parlamenta?

Pogled razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij

Zakaj voliti?
Leta 2003 se nas je skoraj 90% odločilo, da 
se pridružimo Evropski uniji (eu), ker smo 
želeli pripadati Evropi, ki je bila združena 
v miru in blagostanju. Ob deseti obletnici 
naše priključitve eu bomo ponovno odšli 
na volišča, tokrat bomo izbirali poslanke 
in poslance, ki bodo zastopali naše želje 
in potrebe v Evropskem parlamentu. Toda 
tokrat bomo izbirali v drugačnih razmerah 
kot pred desetimi leti: finančna in gospo-
darska kriza sta nas krepko udarili po žepu, 
razlike v družbi so vedno večje, za name-
ček pa se soočamo z vse hujšimi posledi-
cami neodgovornega ravnanja z okoljem, 
ki dodatno obremenjujejo naše življenje. 

Odločitve, sprejete v eu, močno zazna-
mujejo naša življenja. Zakaj torej mi ne bi 
vplivali na to, kdo bo odločal o našem vsak-
danu? Odpravimo se na volišča in dajmo 
svoj glas kandidatki ali kandidatu, ki bo po-
skrbel, da bodo naši skupni interesi slišani! 

Želimo Evropo…
… ki je enakopravna
Enakopravnost ni nič drugega kot zago-
toviti posamezniku, da zaradi osebnih 
značilnosti ali življenjskih izkušenj ni v 
slabšem položaju kot drugi. Stopnja nee-
nakosti je danes zelo visoka, tako znotraj 

Slovenije, kot med Slovenijo, Nemčijo in 
Somalijo. Možnosti in priložnosti, ki jih 
ima vsak od nas, so različne glede na to 
kje se rodimo, kakšno izobrazbo imajo 
naši starši, koliko denarja imajo, kakšne 
barve je naša koža, v katero vero verja-
memo, če smo moški ali ženska. Nikoli 
ne bomo vsi enaki. Ampak možnosti pa 
moramo imeti vsi!

Kaj torej želimo, da naši predstavniki 
v Evropskem parlamentu zagovarjajo?
> dostop in razpoložljivost osnovnih so-
cialnih storitev za vse: vsak od nas mora 
imeti dostop do dela, izobraževanja, zdra-
vstvenih storitev, kvalitetne pitne vode, 
kvalitetne hrane, kvalitetnega okolja in 
drugih socialnih storitev, ki omogočajo 
kvalitetno življenje;
> odpravo razlogov, zaradi katerih prihaja 
do neenakosti in diskriminacije: vsak od 
nas mora imeti enake možnosti, naj si bo-
di na delovnem mestu ali pri zagotavljanju 
varnega zavetja nad glavo.

... kjer je trajnostni razvoj priori-
teta, življenje pa dostojno
Pravice vsakega posameznika je po-
trebno spoštovati. Ampak spoštovati se 
morajo na tak način, da naša dejanja ne 

ogrožajo našega planeta. Zdravo in čisto 
okolje pomenita višjo kakovost bivanja. 
Toda naša dejanja vse bolj obremenjuje-
jo zrak, vodo in prst ter tako rušijo vzpo-
stavljeno naravno ravnovesje in uničuje-
jo naše življenjsko okolje. Posledice teh 
dejanj se odražajo tudi v vse pogostejših 
naravnih nesrečah, ki močno prizadene-
jo ljudi. Te nesreče nam sporočajo, kako 
zelo smo ljudje odvisni od narave, zato je 
pomembno, da na to soodvisnost misli-
mo pri vsem, kar delamo.

Kakšna sporočila torej želimo, da naši 
predstavniki odnesejo v Bruselj?
> spoštovanje človekovih pravic: vsi 
posamezniki moramo imeti pravico do 
zdrave hrane, čiste vode, čistega zra-
ka, osebne varnosti, svobode govora, 
politične participacije, izobraževanja in 
zdravstvene oskrbe;
> delovanje, ki ne bo imelo nepopravljivih 
posledic za človeštvo: države, podjetja in 
posamezniki se moramo tako obnašati, 
da bomo našim otrokom in vnukom za-
pustili planet, ki bo njim omogočal spo-
dobno življenje.

.... kjer gospodarska ureditev omo-
goča trajnostni razvoj vseh

✎ mag. Ana Kalin v sodelovanju s članicami platforme SLOGA
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Stanje v svetovnem gospodarstvu se 
je zelo spremenilo. Razmere so manj 
stabilne, kar je posledica novih močnih 
držav in privatnih akterjev ter večjega 
pretoka dobrin, kapitala in dela. Istoča-
sno pa imajo nekatere države ali privatni 
akterji veliko večjo korist od svetovnega 
gospodarstva kot drugi. Želimo učinko-
vito institucionalno ureditev svetovnega 
gospodarstva, ki bo zmanjšala možnosti 
za nastanek večjih kriz in gospodarsko 
stagnacijo, ki jim sledi. Prav tako želimo 
zmanjšati nagnjenost k protekcionizmu 
držav in možnost vključevanja vseh dr-
žav na svetovni trg. Je nestabilnost tako 
velika, da moramo razmisliti o drugačni 
gospodarski ureditvi, kjer gospodarska 
rast ni v središču pozornosti?

Za kaj želimo, da se naši predstavniki 
zavzemajo?
> politike finančnih institucij v javno ko-
rist: politike vseh finančnih institucij na 
evropski in svetovni ravni morajo prispe-
vati k javnemu dobremu, javno dobro pa 
pomeni, da imajo vse države in posledič-
no vsi ljudje korist od vse bolj povezanega 
svetovnega gospodarstva in ugodnosti, ki 
s tem pridejo, gospodarstvo pa je okolju 
prijazno;
> dobro delujoči davčni sistemi: davčni 
sistem je pomemben mehanizem, ki dr-
žavi omogoča pridobitev sredstev za de-
lovanje in za zagotavljanje kvalitetnega 
in vzdržnega življenja državljanov. Davčni 
sistem mora tudi preprečiti odliv sredstev 
v davčne oaze.

... kjer si politike ne nasprotuje-
jo in nimajo negativnih vplivov na 
trajnostni razvoj
Pomembno je, da države delujejo uskla-
jeno. Če ni dobre koordinacije med raz-

ličnimi politikami države, potem lahko 
z eno politiko nekaj zgradiš, z drugo pa 
zgrajeno nezavedno uničiš. Istočasno pa 
je potrebno misliti na to, da smo v dana-
šnjem svetu države povezane in da naše 
politike ne smejo imeti slabih posledic na 
druge države. Slovenija na primer nima 
usklajene izobraževalne in zaposlitvene 
politike. Veliko državnih sredstev gre za 
izobrazbo mladih zdravnikov, ki pa se po-
tem zaradi nedomišljene zakonodaje ne 
morejo zaposliti v Sloveniji in odidejo v tu-
jino. Ker pa vseeno zmanjkuje zdravnikov, 
zaposlujemo zdravnike iz držav Zahodne-
ga Balkana, kar nedomišljena zakonoda-
ja omogoča. Tem državam tudi nudimo 
razvojno pomoč, da bi se lažje postavile 
na lastne noge, vendar jim žal vzamemo 
najbolj perspektivni kader za zapolnitev 
naših zdravniških delovnih mest.

Kakšne ideje naj torej naši predstavniki 
v Evropskem parlamentu spodbujajo?
> Vzpostavitev mehanizmov za zagota-
vljanje skladnosti: na nacionalni, evropski 
in svetovni ravni je potrebno vzpostaviti 
mehanizme, ki bodo pri sprejemanju poli-
tik preverjali njihove vplive na druge poli-
tike ali na druge države. Mehanizmi lahko 
preverijo tudi vplive že obstoječih politik 
in jih po potrebi spremenijo.

... ki bo spoštovala načelo dobrega 
upravljanja in prevzemanja odgo-
vornosti
Naša zadnja zahteva je najbolj sistemska, 
saj se nanaša na proces sprejemanja od-
ločitev in njihovega izvajanja. Prepričani 
smo, da mora biti ta proces pregleden 
in participativen, osnovan na človekovih 
pravicah, prav tako pa mora biti pravičen, 
temeljiti na vladavini prava, se boriti proti 
korupciji in biti enakopraven ter odgovo-

»Nikoli ne bomo vsi enaki. Ampak  
možnosti pa moramo imeti vsi!«

ren. Če bodo upoštevana ta pravila, potem 
bomo živeli v Evropi, za katero smo pred 
desetimi leti glasovali: Evropa blaginje in 
dostojanstva vseh prebivalcev Evrope. 

Katere mehanizme naj torej naši po-
slanci v Evropskem parlamentu pod-
prejo?
> vzpostavitev močnih mehanizmov 
nadzora na nacionalni in lokalni ravni: 
nosilcem oblasti in oblikovalcem politik 
ljudstvo izreče zaupanje, da v njihovem 
imenu in v dobri veri vodijo državo. Da pa 
so njihova dejanja res opravljena v dobri 
veri in v korist vseh, ki naj bi jih predsta-
vljali, je potrebno uvesti mehanizme, ki 
zagotavljajo preglednost delovanja ter 
prevzemanje odgovornosti;
> vzpostavitev telesa, ki bi na mednaro-
dni ravni prevzelo vlogo nadzora: v vedno 
bolj povezanem svetu ne zadostuje samo 
odgovorno ravnanje do lastnih državlja-
nov, temveč je potrebno zagotoviti odgo-
vornosti držav do globalne skupnosti in 
njenih državljanov, ter odgovornost ene 
države do drugih držav;
> zagotovitev preglednega in odgovor-
nega delovanja vseh deležnikov civilne 
družbe in privatnega sektorja. 
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✎ Uredili: mag. Ana Kalin in Patricija Virtič

Pogled strank  
na izzive  
današnjega časa

Stranke vidijo različne prioritetne teme
Kot ključno dejstvo našega časa je Pozitiv-
na Slovenija (ps) izpostavila spodbujanje 
rasti gospodarstva in s tem zaposlovanja.

Kriza, ki je prizadela Evropsko unijo 
(eu), je po mnenju predstavnic Social-
nih demokratov (sd) v Evropskem par-
lamentu storila veliko škode. Težko je 
govoriti o enem samem področju, saj so 
problemi med seboj prepleteni. Nujno 
pa je na eni strani izpostaviti zniževanje 
ravni človekovih pravic, saj je raven de-
mokracije v vrsti držav močno upadla, na-
raščata pa nestrpnost in sovražni govor. 
Na drugi strani pa se je potrebno osre-
dotočiti na vzrok, ki je pripeljal Evropo 
v krizo, to so naraščajoče razlike v kon-
kurenčnosti med gospodarstvi držav, ki 
spodkopavajo zaupanje državljank in dr-
žavljanov v eu. Menijo, da bi k stabilnosti 
in blaginji prispeval zagon gospodarstva, 
ki bi tudi ponudil nove zaposlitvene mo-
žnosti, zlasti mladim.

Onesnaženost okolja oziroma ekologija 
v celoti in ignorantsko ravnanje vseh vlad eu 
do teh vprašanj ter njihovo dopuščanje nad-
vlade globalnih industrijskih koncernov nad 
političnim odločanjem v Evropskem parla-
mentu je v očeh Slovenske nacionalne 
stranke (sns) največji izziv današnjih časov.

V Stranki za trajnostni razvoj Slove-
nije (trs) so prepričani, da je potrebno 
nameniti veliko pozornosti zmanjševanju 
revščine ter vzpostavitvi osnovnih pravic, 
ki zagotavljajo človeka vredno življenje, 
ne glede na to, kje geografsko se naha-
ja, seveda pa v okviru danih planetarnih 
zmogljivosti. To se da doseči z več koraki, 
med drugim z ukrepi odpisa ali primer-
nega prestrukturiranja dolgov v državah 
v razvoju, z zmanjšanjem preobširnega 
vpliva kapitala ter z izboljševanjem traj-
nostnega prepoznavanja geografskih in 

socialnih danosti, še posebej v manj raz-
vitih predelih sveta. 

zares – socialno liberalni (zares) bi 
največ pozornosti posvetil uresničevanju 
evropske ideje, saj je način reševanja go-
spodarske in finančne krize eu pripeljal na 
rob obstoja. Institucije eu morajo torej ra-
dikalno spremeniti svojo vlogo in namesto 
trenutnega prizorišča za merjenje moči 
med različnimi korporativnimi in nacional-
nimi interesi povečati svojo demokratično 
kredibilnost tudi z dodatno prerazdelitvijo 
moči v korist Evropskega parlamenta. Kot 
primer dobre prakse oblikovanja evropske 
politične zavesti so navedli upor javnosti ob 
sprejemanju evropske direktive, ki bi načela 
informacijsko svobodo posameznikov.

Stranke enotne: revščina vse večja 
tudi v EU
Tako v ps kot tudi v sd so izrazili neza-
dovoljstvo z obstoječim stanjem pri vpra-
šanjih revščine, enakosti in pravic. Oboji 
pripisujejo razloge za trenutne razmere 
gospodarski in finančni krizi ter s tem po-
vezanimi varčevalnimi ukrepi, ki jih vodijo 
desnosredinski politiki. Trenutne konser-
vativne politike rešitev vidijo v slabšanju 
socialnega položaja evropskega prebival-
stva in posledično so bili na prag revščine 
potisnjeni milijoni ljudi. Problem visoke 
ravni socialne izključenosti in vedno ve-
čjih razlik znotraj družbe sta izpostavili 
predvsem predstavnici sd, poudarili pa 
sta socialne stiske mladih, pripadnikov 
manjšin in ranljivih skupin.

Tudi v sns nikakor niso zadovoljni z 
obstoječim stanjem, saj menijo, da so 
vprašanja revščine, enakosti in pravic od-
rinjena na stran in o njih odločajo le tisti, 
ki v prvi vrsti skrbijo zase.

Ko govorimo o revščini, je potrebno lo-
čiti med absolutno in relativno revščino. 

Če primerjamo revščino v Evropi in Afriki, 
je relativna revščina seveda zelo različna. 
Kljub temu pa po podatkih Sveta Evrope 
kar 80 milijonov ljudi v eu živi pod pragom 
tveganja za revščino. V trs so prepričani, 
da je Slovenija zapadla v brezno tveganj 
za revščino predvsem zaradi nesprejemlji-
ve tajkunizacije in kriminala gospodarskih 
in finančnih procesov, istočasno pa država 
ni sposobna zagotoviti ključnih socialnih 
ukrepov za zaščito najbolj ogroženih se-
gmentov prebivalstva, kar se še posebej 
kaže v primeru starejših, brezposelnih, 
migrantov itd. Gospodarska rast, če bo 
in ko bo, še ne bo pomenila izboljšanja 
stanja na področju revščine.

V zares menijo, da je bilo vprašanje 
revščine še pred leti pravzaprav vprašanje 
za »one tam zunaj«, vezano na to, kako 
lahko Evropa pri tem pomaga. Širitev eu 
na manj bogate države z večjimi notranjimi 
neenakostmi, predvsem pa politika ekstre-
mnega varčevanja, je revščino naredila za 
resen notranji problem eu. Drugi problem, 
povezan z vprašanjem enakosti in pravic, 
se nanaša na predstavo Evrope »kot tr-
dnjave«, ki znotraj sicer vzpostavlja prost 
pretok ljudi, navzven pa močno zapira me-
je in prešteva število mrtvih v brodolomih 
v Sredozemskem morju pred mejami eu. 

Za okolju prijazno gospodarstvo
V sns so prepričani, da spodbujanje rasti 
industrije ni v nasprotju z zmanjševanjem 
emisij co2, seveda pa se je potrebno odlo-
čiti za čisto industrijo, kar v razvitem delu 
Evrope že počno, v manj razvite predele, 
zdaj žal tudi v Slovenijo, pa pošiljajo za-
starele industrijske obrate. 

Osnovno vodilo, ki mu sledijo v trs, 
je krožno in simbiotsko gospodarstvo. 
To pomeni, da naj bodo stranski izhodni 
učinki (odpadki, odpadna toplota …) vho-
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dne surovine za potrebe v okolici, izdelki 
pa naj po koncu uporabe ali življenjske 
dobe postanejo vhodna surovina. Takšno 
gospodarstvo, ob kar največji snovni in 
energetski učinkovitosti, naj bo spodbuda 
za rast zelene industrije. 

Prehodu v nizko ogljično gospodar-
stvo in družbo v celoti posvečajo veliko 
pozornosti tudi v zares. Zmanjšanje od-
visnosti od fosilnih virov energije zmanj-
šuje potencialno možnost novih globalnih 
konfliktov, omogoča bolj trajnostno rabo 
naravnih virov in predvsem pospešuje 
tehnološki razvoj, seveda poleg omeje-
vanja podnebnih in okoljskih tveganj. 

V državah v razvoju zaradi nizkih 
cen evropske hrane propada kme-
tijstvo
Subvencije za pridobivanje hrane so po 
mnenju sns francoski izum, s katerimi 
ščitijo svoje kmete, obenem pa proizva-
jajo nekvalitetno, genetsko spremenje-
no, z raznimi pripravki okuženo hrano, 
polno škodljivih sestavin. Posledica je 
propadanje kmetijskega sektorja v revnih 
državah, kjer je hrana proizvedena težje, 
čeprav je pogosto mnogo bolj kvalitetna 
in ekološka.

Migracije so realnost današnjega sveta
V ps so kot zelo pomembno dejstvo izposta-
vili povezavo med vprašanji migracij, člove-
kovih pravic, varnostne politike eu, staranja 
evropskega prebivalstva in zaposlovanja.

Predstavnica sd (Tanja Fajon) je doda-
la, da so dejansko vsa omenjena področja 
med seboj prepletena. Vsa so nujna za za-
gotavljanje rasti gospodarstva in delovnih 
mest, zelenega in varnega okolja, samo-
preskrbe in napredne družbe. Obenem pa 
opozarjajo na pomen globalizacije. Svet, v 
katerem živimo, v katerem je naše blago-
stanje odvisno od uspešnosti skupnega, se 
spopada z izzivi 21. stoletja, kot so boj pro-
ti podnebnim in energetskim spremem-
bam, terorizmu, revščini in nasprotno. 

V sns menijo, da je realnost današnje-
ga sveta eksponentno naraščanje števila 
prebivalstva, kar povzroča migracije in 
posledično niža človekove pravice, še po-
sebej z varnostno politiko eu, ki bo vedno 
bolj striktna in kruta.

Kmetijske površine naj bodo name-
njene za hrano in ne biogoriva
Biogoriva iz kmetijske predelave so v očeh 
sns izredno negativna, saj po eni strani 
povzročajo krčenje gozdov in sproščanje 

co2, po drugi strani pa povzročajo dvig cen 
hrane in pomanjkanje v prehrambni verigi. 

Dokler energijski izplen biogoriv ne 
bo večji od energijskega vložka za njiho-
vo pridobivanje, vključujoč eksternalije, 
jih je potrebno prepovedati ali davčno 
obremeniti in ukiniti subvencije za njih, so 
prepričani v trs. Hrana za ljudi ima abso-
lutno prednost na kmetijskih površinah. 

V zares so prepričani, da proizvodnja 
biogoriv na škodo pridelave hrane ali kr-
čenja gozdov ni vzdržna. Alternativa je 
večja vloga javnega prometa, nove teh-
nološe rešitve, predvsem pa zmanjševa-
nje potreb po prometu z bolj trajnostno 
urbanizacijo in poselitvijo.

Trajnostni razvoj in gospodarsko 
rast moramo obravnavati vzajemno
Predstavnica sd (Mojca Kleva Kekuš) 
posebej izpostavlja vključujoči trajnostni 
razvoj in s tem povezano gospodarsko 
rast ter vzpostavitev novih zaposlitvenih 
možnosti. Verjame, da lahko le z ukrepi, ki 
izvirajo iz trajnostnih idej, obnovimo na-
ša evropska gospodarstva na boljši način. 
Žal smo vedno znova priča razvoju, ki ga 
poganjajo specifične potrebe, brez da bi 
se pri tem vzelo v zakup širše vplive na pri-
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hodnje generacije in dejanske posledice 
takšnega razvoja. Zato je potrebno pojma 
trajnostnega razvoja in gospodarske rasti 
pripeljati na isto raven in ju obravnavati 
vzajemno. 

Tudi v sns so mnenja, da bi trajnostni 
razvoj moral biti osnova za bodočo go-
spodarsko rast. Vprašljivo pa je, zakaj je 
potrebna nebrzdana gospodarska rast, 
saj gre v največji meri predvsem za nena-
sitno bogatenje vodilne peščice na račun 
vsega ostalega svetovnega prebivalstva. 

Trajnostni razvoj je potrebno snovati 
iz lokalnega okolja navzgor, so prepri-
čani v trs, s kar največjo učinkovitostjo, 
konceptom lokalne energetike in prista-
janjem na ničelno rast, v kolikor bi nepo-
vratno uničevali okolje. Potrebno rast je 
moč zagotoviti tudi z novimi paradigma-
mi, inovacijami ter storitvami za blaginjo 
in višjo kvaliteto življenja. 

Za odpis dolgov je potrebna strategija
Zadolževanje vse vprek je skregano z 
zdravo kmečko logiko, so prepričani v 
sns. Za odpis dolgov je potrebno imeti 
posebno strategijo ali pa v resnici biti na 
robu propada. Prodaja podjetij v državni 
lasti mora biti premišljena in zagotovo 

se nekaterih segmentov nikoli ne proda-
ja. Tiskanje denarja vodi v napihovanje 
papirnatega denarja brez vrednosti, kar 
pripelje do grozljivih posledic.

Slovenija in EU naj kljub krizi osta-
neta donatorici razvojne pomoči
ps ocenjuje, da je Slovenija vedno name-
njala veliko pozornost razvojni pomoči, 
zlasti državam, s katerimi je posebej po-
vezana. Tudi v evropskem okviru je Slo-
venija aktivna, kar je pokazala tudi s po-
močjo ladje Triglav ob nedavnih tragičnih 
dogodkih pred otokom Lampedusa ter ob 
humanitarni krizi sirskega prebivalstva. 
Menijo, da mora mednarodna skupnost, 
eu in tudi Slovenija, storiti vse, da tovr-
stne tragedije prepreči, če pa že do njih 
pride, pa je potrebno po svojih zmožno-
stih pomagati. Žal se zaradi finančne in 
gospodarske krize slovenski prispevek 
zmanjšuje, ne pa ukinja. 

Pri razvojnem sodelovanju gre za so-
lidarnost, istočasno pa tudi za interese 
razvitih držav, menita predstavnici sd. 
Fajonova meni, da se ti interesi odražajo 
na dolgi rok, v smislu napredka za vse, 
ker gre vsem bolje. Po eni strani to po-
meni uspešnejše spopadanje z nenadzo-
rovanimi imigracijami, saj revščina ljudi 
ne bo silila v množične selitve, po drugi 
strani pa bodo investicije tudi spodbuda 
domačemu gospodarstvu, pomoč pri 
vzpostavljanju demokratičnih institucij, 
administracije pa bo dolgoročno prine-
sla stabilnost. Prispevek Slovenije mo-
ra biti sorazmeren z njeno velikostjo in 
bdp-jem na prebivalca oziroma tak, kot 
ga od nje pričakuje eu. Kleva Kekuš pa 
verjame, da bi evropska sredstva morali 
porabiti za projekte, ki bodo konkretno 
pripomogli k izboljšanju današnje dobro-
biti državljank in državljanov eu kot tudi 
k zagotavljanju bolj svetle, trajnostne in 
prijazne prihodnosti naslednjih generacij 
po celem svetu. Zagotavljanje razvojne 
pomoči je dolžnost Slovenije, seveda pa 
doprinos Slovenije zavisi od gospodarske 
situacije v državi.

Nekoliko več skeptičnosti do dona-
torstva eu čutijo v sns, saj velik del tega 
denarja potrošijo stroški ob zagotavljanju 
pomoči in različni vmesni agentje, ki to 
pomoč razdeljujejo. Slovenija je znotraj 
Evrope glede na delež v bdp izjemno ve-
lik donator, vendar pa svetovno gledano 

ne bo zagotovila trajnostnega razvoja in 
odpravila revščine z donatorstvom, saj je 
kitajski pregovor, ki pravi, daj človeku ri-
bo in nahranil ga boš za en dan, nauči ga 
loviti ribe in prehranil ga boš za vse življe-
nje, še kako resničen. Vloga donatorstva 
je seveda v času krize še toliko večja, ker 
so večje potrebe, po drugi strani pa je tudi 
manj tistih, ki lahko donirajo, saj če niče-
sar nimaš, ničesar ne moreš deliti. Če pa 
na donatorstvo gledamo širše, torej pred-
vsem v luči posredovanja znanja, potem 
so možnosti zanj tudi v času krize večje.

Ne le Slovenija, ampak ves svet se 
nahaja v krizi, poudarjajo v trs. Vendar 
se to krizo lahko premaga, če se upo-
rabi razum, spodbuja inovativnost za 
zmanjševanje pretiranega izkoriščanja 
omejenih naravnih dobrin in omejenosti 
naravnega okolja ter stremi k spodbu-
janju razvoja gospodarstva in družbe. 
Ta seveda ne more izhajati le iz finanč-
ne pomoči. Pozitivne izkušnje, ki bi jih 
pridobili z izkoriščanjem naših naravnih 
danosti, bi zagotovo bile dober prispevek 
in pozitivna praksa, s katero bi se lahko 
Slovenija izkazala ter dokazala, da al-
ternativa obstaja predvsem s tem, da se 
moči kapitala odvzame absolutni vpliv, 
ter se dvigne raven in socialno enakost 
družbe, ki temelji na ohranjanju in obna-
vljanju danih zmogljivosti. Pri tem dina-
mika v času blagostanja ali krize v osnovi 
ne sme biti različna, temveč je potrebno 
delati na zmanjševanju vplivov kriz, ko pa 
do njih pride, mora biti dinamika usmer-
jena predvsem v iskanje primernih soci-
alnih in družbenih rešitev za vse. 

Kar zadeva prispevek Slovenije pri 
mednarodni pomoči, je ta tako majhen, 
da krizne razmere in javno finančni pro-
blemi ne morejo nanj pomembno vpli-
vati. Glede na velikost bo ta prispevek še 
naprej razmeroma majhen. V zares zato 
vidijo vrsto drugih in bolj učinkovitih na-
činov, kako pomagati. Premakniti se je 
potrebno od koncepta pomoči »država-
-državi« h konceptu pomoči in sodelova-
nja »skupnost-skupnosti«, pri čemer bolj 
razvita skupnost ali nevladna organiza-
cija neposredno pomaga skupnostim, ki 
jih tare revščina. »Mikro« pomoč se zdi 
včasih bolj uspešna od obširno zasno-
vanih projektov razvojnih pomoči, ki se 
razvodenijo ob interesih multinacionalk 
in korupcijskih ponikalnikih. 
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»Ne ovirajte in  
pustite svobodo gibanj!«

✎ mag. Tanja Fajon

To so besede francoskega misle-
ca in ekonomista iz 18. stoletja 
Françoisa Quesnaya, ki so aktu-
alne tudi v današnjem času, ko 

je svoboda gibanja kot ena izmed štirih 
temeljnih svoboščin Evropske unije in 
notranjega trga (prost pretok blaga, sto-
ritev, kapitala in oseb) tarča naraščajoče 
populistične in nacionalistične retorike 
celo nekaterih evropskih voditeljev. 

Razprava o škodljivosti migracij (pred-
vsem iz srednje in vzhodne Evrope), češ 
da ciljajo na sistem javne blaginje, se je 
z januarjem letos (ko se je trg dela eu 
odprl še za državljane Bolgarije in Ro-
munije) zgolj stopnjevala: najglasnejši 
je bil britanski premier David Cameron, 
nič manj populistični in brez utemeljenih 
argumentov niso bili niti nekateri nemški 
politiki, večinoma z Bavarske. A evrop-
ski odpor do priseljencev se ni prenehal 
na ravni populistične retorike. V začetku 
februarja so Švicarji (Švica ni članica eu, 
ima pa z njo tradicionalno močne vezi) na 
referendumu s sicer neprepričljivo večino 
(50,3 odstotka) podprli predlog o ponov-
ni uvedbi letnih kvot za vstop delavcev iz 
eu in s tem posegli v dogovor o prostem 
pretoku oseb. 

Trenutni politični mozaik v Evropi, kjer 
ksenofobne in populistične sile pridobi-
vajo vedno širšo podporo, ponuja – tako 
s časovnega kot z ideološkega vidika – 
priložnost za ponovni razmislek o pravici 
do svobode gibanja. Svoboda gibanja je 
temelj evropskega povezovanja, je motor 
evropske ideje in hkrati eden izmed naj-
bolj otipljivih privilegijev, ki ga uživamo 
državljani eu. Svobodno gibanje in prebi-
vanje znotraj eu, šolanje v eni izmed držav 
članic, potovanje po evropskih prestolni-
cah z osebno izkaznico in brez ustavljanja 
na mejah se nam, evropskim državljanom, 
zdi samoumevno. A še zdaleč ni. Je po-
sledica nenehnega boja za spoštovanje 
človekovih pravic, za svobodo. Evropsko 
povezovanje je eden najpomembnejših 
projektov v zgodovini človeštva, ki je 
prelivanje krvi spremenil v sodelovanje in 
povezovanje, v zgodbo o uspehu, solidar-
nosti, večkulturnosti in večjezičnosti. 

In če se privilegija svobode gibanja v 
vsakdanjem življenju Evrope z odprtimi 
mejami ne zavedamo in ne spoštujemo, 
nas na to opomnijo ljudje iz držav zunaj eu, 
ki te pravice ne uživajo (v Ukrajini denimo, 
kjer so še do nedavnega umirali pod evrop-
skimi zastavami). Letos bomo svobodo po-

tovanja omogočili državljanom Moldavije. 
Kot poročevalka za odpravo vizumov sem 
se konec januarja mudila v Kišinjevu, pre-
stolnici države, ki si prizadeva za tesnejše 
sodelovanje z Unijo. Mnogim Moldavcem 
odprava vizumov pomeni uresničitev sanj. 
S poletjem se bodo končale dolge kolone 
pred konzulati, ljudje bodo lahko potovali, 
evropska perspektiva bo dobila obraz. 

Prejšnji teden sem obiskala Kosovo, 
najmlajšo in najrevnejšo državo v Evro-
pi, kjer mladi hrepenijo po evropski pri-
hodnosti. Žal je ta še vedno za zaprtimi 
»vizumskimi« zidovi. Ljudje so prikrajšani 
za številne priložnosti, ko gre za potova-
nja, izobraževanje in spoznavanje novih 
kultur, sanjajo o odprtih mejah. »Kdaj 
nam bodo odpravili vizume? Živim za 
dan, ko bom lahko zagrabil nahrbtnik in 
se brezskrbno odpravil na tečaj španščine 
v Madrid! Brez čakanja v vrsti pred velepo-
slaništvom, brez strahu, kaj bo rekel cari-
nik, ponosno in svobodno. Tako kot ostali 
mladi Evropejci,« mi zaupa Taulant, mlad 
kosovski novinar. Takih je veliko in te ljudi 
moramo imeti v mislih, ko v EU sprejema-
mo politične odločitve. Svoboda gibanja 
je temeljna pravica vsakega Evropejca. 

In ravno v teh pričakovanjih, sanjah 
mladih ljudi, ki si želijo Evrope enakosti 
in spoštovanja vseh, vedno znova črpam 
energijo v nenehnem boju proti omeje-
vanju svobode gibanja. Trdno sem pre-
pričana, da je svoboda gibanja temelj 
evropskega povezovanja. Evropa se sta-
ra. Zakonito priseljevanje ima danes po-
zitivne vplive, v prihodnje bomo prišleke 
potrebovali še bolj. 

Če so bile Quesnayove besede v 18. 
stoletju aktualne predvsem zaradi go-
spodarstva in začetkov prostega trga (la-
issez-faire), imajo v 21. stoletju še večjo 
težo. »Ne ovirajte in pustite svobodo gi-
banj«, saj bomo le tako lahko nadaljevali 
zgodbo o Evropi, ki je zrasla na vrednotah 
spoštovanja človekovih pravic in solidar-
nosti.  
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Pomagati ljudem  
in ne vladam!

✎ dr. Pavel Gantar

Po obdobju zgodovinske širitve 
Evropske unije (eu), ki jo lahko 
označimo kot zmago evropske 
ideje, je v letih 2009–2014 sle-

dilo obdobje zastoja in celo nazadovanja 
v razvoju evropskih integracij. Zgrešen 
in zato neuspešen pristop k reševanju fi-
nančne in gospodarske krize, ki je v neka-
terih državah južnega loka EU pustil pra-
vo socialno razdejanje za ceno reševanja 
bank posojilodajalk v razvitem in finančno 
dominantnem jedru. Danes je EU bolj raz-
deljena, bolj neenaka in njena prihodnost 
je bolj negotova kot kadarkoli poprej. 

Nazadovanje je opazno tudi na podro-
čju mednarodnih odnosov in razvojne po-
moči na globalni ravni. Kljub temu da je 
bilo uvedeno mesto Visokega predstavni-
ka-ce eu za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, eu ni uspela oblikovati enotne 
in koherentne zunanje politike in zato v 
globalnih razmerah igra manjšo vlogo, 
kot bi jo lahko. Skoraj neverjetno je, ka-
ko so evropski politiki spregledali dvojno 
igro že odstavljenega Ukrajinskega pred-
sednika Janukoviča v zvezi s Pridružitve-
nim sporazumom, ki je Ukrajino pahnila v 
gospodarsko katastrofo in ogrozila njeno 
teritorialno integriteto in suverenost.

Na področju mednarodne solidarno-
sti in razvojne pomoči se v stranki zares 
zavzemamo za korenito preoblikovanje 

dosedanje politike, ki naj vključuje nasle-
dnje spremembe:

• Opustitev politike, ki ustvarja podo-
bo eu kot nekakšne trdnjave, ki močno 
zapira zunanje meje in prešteva število 
mrtvih v brodolomih na njenih zunanjih 
mejah. Zavzemamo se za politiko, ki bo 
problem ilegalnega priseljevanja reševala 
tako, da bo z razvojno pomočjo omogo-
čala delovna mesta in dostojno preživetje 
v državah, ki so izvor priseljevanja, in so-
delovala pri odpravljanju kriznih žarišč, ki 
ljudi ženejo od svojih domov.

• eu mora najmanj ohraniti dosedanjo 
stopnjo razvojne pomoči, pri čemer se v 
stranki Zares zavzemamo za večji delež 
pomoči, ki je neposredno namenjen kon-
kretnim razvojnim projektom v državah 
v razvoju. Premakniti se moramo od kon-
cepta pomoči »država-državi« h konceptu 
pomoči in sodelovanja »skupnost-sku-
pnosti«, pri čemer bolj razvita skupnost 
ali nevladna organizacija neposredno 
pomaga skupnostim, ki jih tare revščina.

• Bolj kot financiranje megalomanskih 
razvojnih projektov, katerih sredstva po-
gosto poniknejo v korupcijskih ponikalni-
kih, obenem pa imajo dvomljive okoljske 
in socialne učinke, so pomembni manjši 
projekti, ki se razvijajo od spodaj navzgor 
s sodelovanjem lokalnega prebivalstva, 
mikrokrediti in izobraževanje.

• Zagotavljanje prostega dostopa do 
zdrave pitne vode in preprečevanje ko-
mercializacije tega najbolj pomembnega 
naravnega vira mora biti vodilo razvojne 
politike eu. Ostro nasprotujemo kakršni 
koli podpori evropskim multinacional-
kam, ki si prizadevajo za komercializacijo 
vodooskrbe v tretjem svetu. 

• eu je do nedavnega veljala za vo-
dilno svetovno silo v boju s podnebnimi 
spremembami in v prizadevanju za pre-
hod v nizko ogljično družbo. Bila je eden 
od glavnih akterjev pri oblikovanju nove 
arhitekture za globalno ukrepanje zoper 
podnebne spremembe, ki naj bi nadome-
stila Kjotski protokol. Danes temu ni več 
tako. Neuspehi zadnjih konferenc držav 
podpisnic Okvirne konvencije Združenih 
narodov o podnebnih spremembah in 
nezmožnost oblikovanja nove arhitektu-
re boja zoper podnebne spremembe ter 
odpravljanja njihovih negativnih učinkov, 
so tudi Evropsko komisijo napeljali k te-
mu, da je postala manj ambiciozna pri 
postavljanju ciljev zmanjševanja izpustov 
toplogrednih plinov. V stranki zares se 
bomo na evropski ravni in v povezovanju s 
sorodno mislečimi strankami prizadevali, 
da se eu ne bo odpovedala ambicioznim 
ciljem na področju zmanjševanja izpustov 
toplogrednih plinov in prehodu v nizko 
ogljično družbo in gospodarstvo. 
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Enakopravnost  
spolov

✎ mag. Mojca Kleva Kekuš

Enakopravnost, ki zagotavlja 
svobodo posameznika in ne 
dela razlik med ljudmi, pomeni 
najvišjo stopnjo razvoja družbe. 

Ljudje si prizadevamo za enakopravnost 
že stoletja. Čeprav je svet v zadnjih dese-
tletjih napredoval na področju enakoprav-
nosti, se zdi, da je to ena izmed temeljnih 
moralnih vrednot, kateri moramo danes 
posvetiti veliko več pozornosti, ker sega v 
vsa polja družbe. Sama verjamem v druž-
bo, ki presega delitve na podlagi spola, 
narodne pripadnosti, barve kože, spolne 
usmerjenosti in verskega prepričanja. 

Čeprav je naša družba napredovala, je 
pot do prave enakosti med spoloma še 
vedno dolga. Še vedno obstajajo razlike 
v plačilu, saj so ženske v eu za približno 
17 odstotkov manj plačane od moških za 
enako opravljeno delo. A vendar je razlika 
v plačilu veliko več kot le to, saj odraža 
neenakost na celotnem trgu dela kot tudi 
pri upokojitvi. Ženske se tako velikokrat 
znajdejo v slabšem položaju ter se spo-
padajo z večjim tveganjem za revščino. 
Vsekakor je izjemnega pomena, da se 
ženskam sploh omogoči vstop na trg dela. 
Da bi povečali njihovo število na trgu dela, 
se moramo osredotočiti na spodbujanje 
podjetništva med ženskami, predvsem 
s finančno podporo ter programi men-
torstva. Razlike pa ostajajo tudi v številu 

žensk in moških na vodilnih položajih. 
Čeprav je več žensk kot moških z univer-
zitetno izobrazbo, moški še vedno zase-
dajo večino vodstvenih delovnih mest. 
Ženske tako predstavljajo le 14 odstotkov 
vseh članic in članov uprav večjih podje-
tij. Zato podpiram zakonodajni predlog 
Evropske komisije, s katerim bi izboljšali 
zastopanost premalo zastopanega spola 
na neizvršnih položajih v velikih družbah, 
ki kotirajo na borzi, na vsaj 40 odstotkov. 
Ker je en največjih očitkov, da bodo žen-
ske tako prišle do vodilnih položajev le 
zaradi kvot in ne zaradi lastnih zaslug in 
sposobnosti, je pomembno poudariti, da 
bodo kompetence še naprej odločale o 
zaposlitvi določene kandidatke oziroma 
kandidata. Očitek je v veliki meri pove-
zan z načinom razmišljanja in stereotipi, 
ki so zakoreninjeni v družbi. Pomembno 
je, da spremenimo mentaliteto ljudi ter 
začnemo ceniti znanje in talente, ki jih 
premorejo ženske. Enakost tako v teh 
časih postaja ključnega pomena za dose-
ganje gospodarskih ciljev. Ko govorimo o 
pametni in trajnostni rasti, pogosto poza-
bimo, da bi ženske s svojim doprinosom 
pomembno prispevale. 

Ob poudarjanju pravic žensk na žalost 
ne morem mimo problema nasilja nad 
ženskami, ki je vzrok in posledica nee-
nakosti med spoloma. Dokler so ženske 

še vedno najbolj ogrožene tam, kjer naj 
bi bile najbolj varne, tj. v svojih domovih, 
ne moremo govoriti niti o enakih mo-
žnostih niti o družbi napredka. Zato je 
pomembno, da vseskozi opozarjamo na 
ta problem, ki prizadene več kot tretjino 
žensk na svetu.

Enakost med spoloma je tako v prvi 
vrsti človekova pravica. Vsi imamo pra-
vico do dostojnega življenja, krepitev 
vloge žensk pa je nepogrešljivo orodje za 
pospeševanje razvoja in zmanjševanje 
revščine. Menim, da je potrebno veliko 
energije vložiti v iskanje rešitve, kako po-
magati ženskam, da živijo v stabilnem in 
varnem okolju. Enakost spada pod princip 
pametne ekonomije, torej je krepitev ena-
kopravnosti tudi naložba v prihodnost.

Načelo enakosti je tako temeljna 
predpostavka za demokratično družbo, 
princip enakopravnosti pa je vsekakor po-
vezan z načelom nediskriminacije. Delo 
evropske poslanke mi daje možnost, da 
resnično prispevam k izboljšanju zako-
nodaje na področju enakopravnosti, saj 
mi pojem »enakopravna družba« veliko 
pomeni. Upam, da bom še naprej imela 
možnost delati za skupno dobro. Za vse 
nas, ki si želimo svet brez diskriminacije 
in razlik. 
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S skupnimi močmi k napredku

✎ Zofija Mazej Kukovič

Trenutno se nahajamo v zadnjem 
letu Razvojnih ciljev novega ti-
sočletja, katerih namen je do 
leta 2015 doseči izboljšanje 

ekonomskega in zdravstvenega stanja 
ter stanja izobrazbe najbolj ogroženih na 
Zemlji. Pomembno vlogo pri realizaciji 
ciljev je imela tudi Evropska unija (eu), ki 
gospodarski krizi navkljub ostaja vodilni 
donator razvojne pomoči na svetu.

Svojo podporo razvojni politiki eu daje 
tudi poslanska skupina Evropske ljudske 
stranke (epp) v Evropskem parlamentu, 
katere stališče je, da mora EU imeti vo-
dilno vlogo v boju proti revščini. Vendar 
pri tem ne smemo pozabiti, da finančna 
podpora ni začetek in konec razvoja ter da 
je na poti do resnične neodvisnosti veliko 
odvisno tudi od volje in energije, ki jo vlo-
žijo države v razvoju same.

epp podpira oblikovanje učinkovitih 
razvojnih politik, namen katerih je izbolj-
šati blaginjo najbolj revnih ob upošte-
vanju strategije držav partneric in brez 
vztrajanja pri tem, da en tip rešitev velja 

za različne države. Ti elementi so vidni v 
Evropskem soglasju o razvoju, na podlagi 
katerega je razvojna pomoč osredotoče-
na na:

1. razvojne prioritete,
2. odgovornost držav v razvoju za 

njihov lastni razvoj,
3. prevzem svojega dela odgovor-

nosti s strani eu v okviru svojih 
partnerstev.

Svojo resnost pri izkazovanju slednje je 
eu prikazala s tem, ko je junija 2013 spre-
jela Direktivi o računovodskih izkazih in 
transparentnosti. Le-ti bosta z letom 2015 
primorali velika naftna, rudarska in lesar-
ska podjetja, da objavijo letna poročila. V 
njih bodo zapisani vsi davki, nagrade in 
vsa ostala plačila nad 100.000 € državam, 
v katerih delujejo. S sprejemom teh pravil 
je bil narejen velik korak v boju proti ko-
rupciji. Pametna uporaba naravnih virov 
bo tako državam v razvoju omogočila 
boljšo gospodarsko rast.

Poleg razvojne politike eu in zakonov, 
ki bodo omogočili rasti prijazno in pre-

gledno delovanje evropskih podjetij v dr-
žavah v razvoju, so bili pomembni koraki 
sprejeti tudi na svetovni ravni. Decembra 
2013 je v Baliju potekala ministrska kon-
ferenca Svetovne trgovinske organizacije, 
kjer je bil sprejet paket ukrepov, s kate-
rimi bo olajšan vstop na tržišča razvitih 
držav. Z izboljšanjem trgovalnih pogojev 
bo spodbujena tudi proizvodnja hrane v 
najbolj revnih državah na svetu. Skupaj 
s politiko eu, ki v teh državah omogoča 
razvoj zdravega gospodarskega okolja, 
bodo te države bolj stabilne in skozi go-
spodarsko rast tudi bolj sposobne poskr-
beti same za sebe.

Mednarodni razvoj je pomemben za 
vse, tako za nas v razvitih državah kakor 
tudi za milijone v državah v razvoju. Z 
našo pomočjo, znanjem in sredstvi lahko 
tudi drugod po svetu ustvarimo pogoje 
za lepši jutri. Vendar za doseganje tega 
cilja je potrebna odgovornost nas vseh 
in trenutna politika eu, epp ter wto, ki 
predstavlja najboljše pogoje za resnično 
dolgoročen in vzdržen razvoj. 

Enakopravnost  
spolov
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Stabilnost Evropske unije  
zagotavlja mir in nadaljnji razvoj

✎ Ljudmila Novak

Ko smo v preteklih dneh preko 
televizijskih ekranov spremljali 
kaotično dogajanje v Ukrajini, ki 
meji že na vojno, in če pomislimo 

na vojno stanje v Siriji, ugotovimo, da smo 
lahko zelo srečni, ker živimo v miroljubni 
državi sredi Evropske unije.  Vedno pa ni 
bilo tako, zato stanje miru in sodelovanja 
med državami ni samoumevno.  Pove-
zovanju evropskih narodov so botrovale 
prav grozote 2. svetovne vojne, ko se je na 
pogorišču in ruševinah Evrope rodila za-
misel o nujnosti sodelovanja med evrop-
skimi narodi. Krščansko-demokratska 
misel tvorcev sodobne Evropske unije je 
prav na medsebojnem odpuščanju in na 
novem sodelovanju začela graditi nove 
mostove med narodi. Trajnejše obdobje 

miru v Evropi so sprva želeli zagotoviti z 
gospodarskim povezovanjem Nemčije in 
Francije, kasneje pa je to sodelovanje daleč 
preraslo te okvire in danes živimo v zdru-
ženi Evropski uniji osemindvajsetih držav.  

Kmalu po osamosvojitvi se je evropskim 
integracijam začela približevati tudi Slo-
venija, ki je leta 2004 postala polnopravna 
članica Evropske unije.  Poleg do tedaj že 
dobro vzpostavljenega gospodarskega so-
delovanja smo tako tudi s političnega vidi-
ka postali polnopravni člani družine evrop-
skih narodov, kar nam prinaša določene 
pravice in tudi dolžnosti. Letošnje leto je 
z vidika politične povezanosti držav EU še 
posebej pomembno, saj bodo 25. maja po-
tekale volitve v Evropski parlament. Tako 
imamo tudi Slovenke in Slovenci možnost, 

da izvolimo svoje predstavnike, ki bodo 
zastopali naše interese na ravni Evropske 
unije. Prav je, da vsi državljani Slovenije v 
tem procesu aktivno sodelujemo in na tak 
način prispevamo svoj delež k politični 
stabilnosti Evropske unije, enakopravnosti 
njenih državljanov in tudi njenemu nadalj-
njemu razvoju. Nedvomno pa je, da pred 
Evropsko unijo stojijo pomembni izzivi, ki 
zadevajo tako njen mednarodni politični in 
gospodarski položaj  kot tudi demografske 
trende, ki kažejo, da se evropska družba 
v povprečju vse bolj stara. Odgovori na te 
izzive in nadaljnja pot Evropske unije so ta-
ko položeni tudi v naše roke. Izkoristimo 
to priložnost in na različnih ravneh aktivno 
sodelujmo za skupno dobo evropskih drža-
vljanov. 
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Slovenija mora postati  
samozavestna država,  
ki se ustvarjalno vključuje  
v mednarodno politiko

✎ stranka Solidarnost

Stranka Solidarnost se je odlo-
čila, da sodeluje na evropskih 
volitvah 2014. Pomembno vo-
dilo naše stranke je »v slogi je 

moč«, zato puščamo široko odprta vrata 
koalicijskemu povezovanju s sorodnimi 
strankami. Glede na to, da je delovanje 
Solidarnosti konstruktivno, da ne zavrača 
sodelovanja in vključevanja v evropske in-
stitucije, je pomembno tudi stališče, da je 
vključitev v Evropski parlament potrebna, 
če želi Slovenija uveljavljati svojo razvoj-
no paradigmo, ki jo zastopa Solidarnost. 
Verjamemo, da je s povezovanjem s so-
rodno mislečimi evropskimi strankami 
mogoče, da tudi geografsko in po številu 
prebivalcev majhne države enakovredno 
z drugimi postanejo pomembni in slišani 
partnerji v skupnem evropskem prosto-
ru. Pri tem se v Solidarnosti zavedamo, 
da se ti procesi odvijajo počasneje, kot bi 
si želeli, ter da je v povezovanje v želeni 
smeri potrebno vlagati veliko naporov, 
tako kolektivnih kot posameznih. 

Najprej je stranka Solidarnost zaveza-
na svojemu izvoru, to je zahtevam vstajni-
ških gibanj, ki so jih izoblikovali državljani 
in civilnodružbena gibanja v Sloveniji. Tej 
iztočnici sledimo v programskih doku-
mentih ter v vseh njenih odločitvah in 
delovanju. Na področju mednarodnega 
razvoja Solidarnost v svojih programskih 
izhodiščih zastopa temeljno stališče, da 
mora postati Slovenija samozavestna 
država, ki se ustvarjalno vključuje v med-
narodno politiko. Svoj glas in delovanje 

bo stranka zastavila za zunanjo politiko, 
ki bo promovirala Slovenijo v svetu kot dr-
žavo, ki odločno zagovarja svoje interese. 
Veliko bolj kot omenjena drža je namreč v 
dosedanji zunanji politiki RS prevladovalo 
servilnost in uklanjanje interesom in zah-
tevam »velikih in pomembnih«. 

Solidarnost ne zanika realnosti ob-
stoječe globalne politike, vendar samoo-
mejevanje in sklanjanje hrbta doslej ni 
vodilo v utrditev položaja Slovenije kot 
enakovredne partnerice v mednarodni 
skupnosti, temveč prav nasprotno. Zato 
mora Slovenija strateško razmisliti, ali bo 
nadaljevala s svojo servilno držo v zunanji 
politiki, ali pa bo smelo zastavila drugač-
no pot in zanjo iskala potrebne partnerje. 
V Evropskem parlamentu je partnerje za 
realizacijo zamišljenega mogoče najti v le-
vem in »zelenem« ali sonaravnemu razvo-
ju zavezanem delu evropskega političnega 
spektra, kamor se ozira tudi Solidarnost. 
Stranka se bo po preučitvi programov 
in ravnanja političnih grupacij na levici 
Evropskega parlamenta odločila, ali in 
kako se bo kateri od njih pridružila. Pogoji 
in dogovorjene oblike političnega povezo-
vanja so namreč pomemben okvir, ki v na-
daljevanju določajo tudi njegovo vsebino.

V Solidarnosti zagovarjamo univer-
zalne vrednote in interese ekonomsko 
šibkejših držav, narodov in manjšin ter 
prizadevanje za krepitev demokracije in 
enakopravnih odnosov na globalni ravni 
in pravičnejšo porazdelitev svetovnega 
bogastva. Stranka se zaveda, da tako 

imenovana »realna politika« ocenjuje na-
šo držo kot nedosegljivo idealizirano po-
dobo sveta. To ne odvrača od namere, da 
bi sooblikovali boljši svet, kjer bi postavili 
vrednoto solidarnost na višje mesto, kot 
ji je pripadalo doslej. Tudi zadnji primer 
»reševanja« političnih problemov Ukra-
jine je pokazal, da velike države, bodisi v 
eu bodisi izven nje, udejanjajo predvsem 
svoje interese in jih resnično razreševa-
nje problemov in konfliktnih razmer ne 
zanima. V Solidarnosti postavljamo to na 
najvišje mesto. V mednarodni skupnosti 
poudarjamo povezovanje Slovenije s ti-
stimi državami, ki zagovarjajo politiko 
ekološke odgovornosti in vzdržnega ra-
zvoja, mednarodnega sodelovanja in so-
lidarnosti, pravičnosti ter miroljubnosti 
in nasprotujejo neenakemu globalnemu 
tekmovanju in izkoriščanju šibkejših. V eu 
doslej njene članice niso našle načina, ka-
ko bi relativno blagostanje in socialni mir 
kot koncept skupnostnega razvoja zmogle 
razširiti, temveč so ga predvsem branile 
kot ekskluzivno pridobitev. Tako razmišlja-
nje prepoznavamo kot napačno in priza-
devali si bomo za drugačno Evropo. 
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Evropska pomoč  
za svetovni 
trajnostni razvoj

✎ Ivo Vajgl 

Kot novinar – dopisnik – v Bonnu 
sem bil v davnih letih 1976–80 
priča navdušenju političnih kro-
gov okrog tedanjega voditelja 

Socialistične Internacionale in zahodno 
nemškega kanclerja Willija Brandta za 
ustvarjalni dialog Sever-Jug, ki naj bi pri-
peljal do hitrejšega razvoja zaostalih de-
lov sveta in pravičnejšo uporabo naravnih 
bogastev. Rezultat pozitivnega politič-
nega pritiska tega gibanja so bile večkrat 
sprejete zaveze mednarodne skupnosti, 
da bo 0,7 odstotka BDP namenjenega za 
uradno razvojno pomoč (oda). Trenutno 
samo štiri države (Danska, Norveška, 
Luksemburg in Švedska) izpolnjujejo 
obljubo, ki je bila prvič dana na Generalni 
skupščini OZN leta 1970. 

Kljub temu da zastavljeni cilj in merila 
mednarodne solidarnosti niso bili dose-
ženi, se Evropa lahko ponaša s tem, da je 
v svetovnem merilu najbolj širokogrudna 
donatorka razvojne in humanitarne po-
moči, vendar pa to ni dovolj. Ni dvoma, 
da so revne države, ki so si v zadnjih dese-
tletjih opomogle in premagale revščino, v 
manjšini. Večina revnih je še vedno revna 
in izjema so države, ki razpolagajo z zna-
nimi ali po svoji strateški vrednosti šele v 

zadnjem času prepoznanimi surovinami. 
Kljub široko zasnovanim mednarodnim 

konferencam, ki si zastavljajo dolgoročne 
in globalne cilje, se v svetu še ni sestavila 
koalicija tistih, ki bi bili pripravljeni vsto-
piti v mrežo za širokopotezno reševanje 
razvojnih problemov. Namesto tega po-
samezne močne države in njihove multi-
nacionalke še vedno tekajo za profiti, ki so 
dosegljivi s čim manjšim vložkom in zanje 
čim boljšim izplenom. Vse ostalo je fikcija!

Razvojno pomoč Evropske Unije bi bilo 
treba v večji meri kot doslej usmerjati v 
pomoč za samopomoč, v malo in srednje 
veliko podjetništvo, v inovacije, samoza-
poslitev in socialno podjetništvo. Vzpore-
dno s tem bi bilo treba usmerjati sredstva 
v infrastrukturne in druge pomembnejše 
investicije z udeležbo zasebnega gospo-
darstva in na ta način uresničevati kar 
nekaj strateških ciljev: večati možnosti 
zaposlovanja, usposabljanja za poklice, 
omejevanje vseh vrst nezaželenih in ne-
prostovoljnih migracij.

Ko gre za promocijo vrednot, ki jih v 
Evropski Uniji želimo dodati k razvojnim 
projektom – razvoj demokratičnih insti-
tucij, enakopravnost spolov, spoštovanje 
manjšin in podobno, sem prepričan, da je 

to področje, na katerem imajo lahko naj-
več uspeha nevladne organizacije. Nji-
hovo dejavnost je treba podpirati v večji 
meri kot doslej, saj je tudi njihov doseg 
takšen, da sežejo predvsem do mladih lju-
di, nosilcev prihodnjega razvoja in upanja.

Ob vsem tem se mi zdi pomembno po-
udariti vlogo politike, ki ni tukaj zgolj zato, 
da se odziva na probleme, ki so že realni, 
ampak mora znati predvideti in prepre-
čevati krize, ki generirajo humanitarne 
probleme in deformacije rasti. Namesto 
več sredstev za orožje potrebujemo več 
sredstev za »mehko moč«, namesto novih 
vojaških sistemov in absurdnih dosežkov 
sodobne tehnologije in znanosti, kot so 
droni in zmožnost totalne kontrole ljudi 
in sistemov, potrebuje svet več sočutja 
in pripravljenosti storiti nekaj dobrega in 
koristnega.
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EU – skupnost solidarnosti in sočutja

✎ dr. Milan Zver

Kako pomembna sta solidarno-
stna pomoč in sočutje, spozna-
mo takrat, ko ju potrebujemo. 
Slovenci smo ob nedavni narav-

ni nesreči začutili prav to. Obrnili smo se 
na eu in bili slišani. Prejeli bomo različne 
oblike pomoči. No, ni čudno, da je J. Ri-
fkin pred leti zapisal, da je edino Evropa 
sposobna biti solidarnostna skupnost in 
prostor, ki edina lahko razvije empatijo v 
medčloveških odnosih. 

In res je! Koncept eu predpostavlja so-
delovanje med državami, ki ne pomeni le 
prostora svobodne konkurence, kjer tek-
mujejo različni subjekti, ampak je tudi pro-
stor solidarnosti, se pravi prostor, kjer se 
pomaga pomoči potrebnim. eu je postala 
res močna institucionalna struktura, mo-
čan gospodarski projekt, a je nastala tudi 
svojevrstna skupnost kulture in vrednot.

Kot poslanec Evropskega parlamenta 
sem hvaležen, da imam priložnost biti de-
javen del te solidarnostne skupnosti. eu 
vzpostavlja veliko mehanizmov in progra-
mov, s katerimi poskuša vplivati na enake 
možnosti in razvoj evropskih državljanov, 
ne glede na to, kje živijo. To je tudi ena iz-
med glavnih vrlin demokracije, za katero 
se zavzemamo. Zmanjševanje neenakosti 
se dogaja na vseh področjih. In prav Slo-
venija, kot prejemnica pomoči, ima veliko 
razlogov za hvaležnost. Zato je prav, da 
ostaja trdno v tej družini. Samo upamo 
lahko, da bo nekoč lahko tudi sama pri-
spevala kaj več za solidarnost. 

Projekti eu so na tem področju zelo 
raznoliki in po mojem mnenju je Kohezij-
ski sklad eu eden pomembnejših solidar-
nostnih mehanizmov. S svojimi sredstvi 
prispeva k solidarnosti, saj zmanjšuje so-
cialne in ekonomske razlike v evropskem 
gospodarskem prostoru ter vzpostavlja 
nove okvire za politične in gospodarske 
odnose, čemur smo lahko bili priče ob 
pomoči različnim državam članicam, kot 

na primer Romuniji in Bolgariji. Kar dva 
izmed tematskih ciljev tega sklada za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 sta spodbu-
janje socialnega vključevanja in boja proti 
revščini ter vlaganje v spretnosti, izobra-
ževanje in vseživljenjsko učenje. 

Na področju mednarodnega razvoja 
igrajo pomembno vlogo donacije eu, saj 
namen projektov takšnih razsežnosti niso 
le kratkotrajni učinki, ampak se z dolgoroč-
nimi projekti trudijo temeljito spremeniti 
neenakost in neenakopravnost v družbi. 

Pri oblikovanju politik, ki vključujejo 
odločitve na tem področju, eu uspešno 
sodeluje z različnimi nevladnimi orga-
nizacijami. Nevladne organizacije so 
pomembna sestavina evropske družbe, 
saj le-te javnosti na najboljši način pred-
stavljajo probleme navadnih ljudi. eu 
prav zaradi želje po poznavanju mnenja, 
pogledov in prizadevanj evropskih dr-
žavljanov spodbuja dialog z nevladnimi 
organizacijami. Pri takšnih sodelovanjih 
je predvsem pomembno, da se ohranita 

izvirna namena teh akcij: pomoč in težnja 
k razvoju tistih elementov v družbi, ki so 
tega potrebni tako na nacionalni kakor na 
mednarodni ravni. 

Znotraj institucij eu deluje oddelek za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito, ki 
se zavzema za reševanje življenj, zmanj-
šanje trpljenja ter zaščito osebnosti in 
dostojanstva prizadetih. Poleg tega eu 
izvaja še vrsto drugih projektov na temo 
solidarnosti, kot sta na primer program 
Progress iz obdobja 2007–2013 in Solidar-
nostni sklad eu.

Solidarnost in pomoč vselej izhajata iz 
srčne kulture, tudi tista, ki je instituciona-
lizirana. A pomembna je tudi neformalna, 
ki jo lahko ponudimo že z vsakodnevnimi 
solidarnostnimi gestami za ljudi okoli nas, 
ki morda niti ne potrebujejo materialnih 
dobrin, ampak nekaj pomembnega – so-
čutje. In na tej točki se lahko vrnemo k 
Rifkinu – eu je privlačna ravno zato, ker 
je empatična! 



KDAJ? KJE? KAJ?

26.–27. 
marec
2014

Ljubljana 
(prostori 
Sloge)

USPOSABLJANJE S PODROČJA IZGRADNJE MIRU
Vabimo vas na usposabljanje za nvo s področja izgradnje miru (peacebuilding), katerega namen 
je opolnomočiti članice platforme za načrtovanje aktivnosti in projektov na omenjenem podro-
čju. Usposabljanje, ki bo potekalo v sodelovanju s Slogino delovno skupino za izgradnjo miru, bo 
vodila izkušena trenerka Andra Tanase (Patrir – ipdtc), sledila pa mu bo tudi kratka razprava s 
političnimi odločevalci. Podrobnejše informacije o usposabljanju so objavljene na Slogini spletni 
strani.

April 
2014

Ljubljana 
(prostori 
Sloge)

USPOSABLJANJE O PRIDOBIVANJU SREDSTEV NA PODROČJU 
MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA
sloga bo v mesecu aprilu organizirala usposabljanje za nvo o pridobivanju sredstev na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Podrobnejše informacije o usposabljanju lahko najdete 
na Slogini spletni strani.

5. april 
2014

 Po Sloveniji DAN ZA SPREMEMBE 2014
V organizaciji Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, se bo odvil že 5. 
Dan za spremembe, katerega poudarek bo na skupnostnih akcijah. Aktivnosti v okviru letošnje-
ga Dneva za spremembe bodo zato odgovarjale na aktualne težave in potrebe v skupnosti. So-
delujemo lahko vsi, pomagamo pa lahko posamezniku, ki se je znašel v stiski, ali pa rešujemo 
skupnostni problem, s katerim se naš okoliš že dolgo sooča. Podrobnejše informacije o 5. Dnevu 
za spremembe najdete na spleten portalu prostovoljstvo.org.

8.–11. 
april  
2014

Bukarešta, 
Romunija

USPOSABLJANJE »PODNEBNE SPREMEMBE IN KRIZNE RAZMERE«
Avstrijski Rdeči križ in organizacija RedR iz Velike Britanije v okviru programa »Prepare to Re-
spond II« vabita na usposabljanje z naslovom »Podnebne spremembe in krizne razmere«. Uspo-
sabljanje je namenjeno krepitvi razumevanja vpliva podnebnih sprememb na nastanek kriznih 
razmer in načina vključevanja strategij za odpornost na podnebne spremembe v načrtovanje. 
Organizatorja še posebej spodbujata, da se usposabljanja udeležijo predstavniki razvojnih in 
humanitarnih nvo, ki imajo izkušnje s projekti v humanitarnih razmerah, predhodno znanje s 
področja podnebnih sprememb pa ni nujno potrebno.

10.–20. 
april 
2014

Ljubljana  
in drugi kraji 
po Sloveniji

PROMOCIJA RAZVOJNIH PROJEKTOV V RUANDI IN UGANDI
Mirovni inštitut in Društvo Edirisa Slovenije bosta skupaj z gostjami iz Ruande in Ugande izvedla 
nekaj javnih dogodkov po Sloveniji (točni datumi in lokacije bodo objavljeni naknadno). Dogodki 
bodo namenjeni promociji razvojnih projektov, ki jih Mirovni inštitut izvaja v Ruandi, Društvo 
Edirisa Slovenije pa v Ugandi, izmenjavi izkušenj ter ozaveščanju slovenske javnosti o mednaro-
dnem razvojnem sodelovanju.

 15. –16. 
april  
2014

Mexico City, 
Mehika

PRVO VISOKO SREČANJE GLOBALNEGA PARTNERSTVA ZA UČINKOVITO 
RAZVOJNO SODELOVANJE
Rok za uresničitev mdgs se hitro približuje, toda revščina še vedno na različne načine ogroža 
veliko ljudi. Na prihajajočem srečanju se bodo tako zbrali vsi relevantni deležniki ter pregledali 
globalni napredek na področju učinkovitosti razvojne pomoči, pa tudi sprejeli ukrepe za pospe-
šitev tega napredka. 

16.–17. 
april  
2014

Ljubljana 
(prostori 
Sloge)

DNEVI ZAGOVORNIŠTVA 2014
sloga bo tudi letos organizirala Dneve zagovorništva, ki bodo tokrat posvečeni skladnosti poli-
tik za razvoj. Prvi dan se bomo ukvarjali z vprašanjem »Čemu skladnost in zakaj je potrebna?«. 
Drugi dan pa bomo skupaj razmislili o stanju na področju skladnosti politik za razvoj v Sloveniji in 
o tem, kako ga izboljšati. Več informacij o Dnevih zagovorništva boste lahko v kratkem našli na 
Slogini spletni strani.

april/ 
maj 
2014

Ljubljana USPOSABLJANJE S PODROČJA ENAKOSTI SPOLOV IN OPOLNOMOČENJA 
ŽENSK
sloga bo izvedla usposabljanje s področja enakosti spolov in opolnomočenja žensk, ki bo sesta-
vljeno iz dveh delov. Prvi del bo namenjen poglabljanju znanja na področju enakosti spolov in 
opolnomočenja žensk, drugi pa pripravi načrta dela na tem področju. Več informacij o usposa-
bljanju bomo v kratkem objavili na Slogini spletni strani.

maj
2014

Ljubljana 
(prostori 
Sloge)

USPOSABLJANJE S PODROČJA GLOBALNEGA PROSTOVOLJSTVA 
sloga bo v sodelovanju s Slogino delovno skupino za globalno prostovoljstvo organizirala uspo-
sabljanje za nvo s področja globalnega prostovoljstva. Med usposabljanjem bodo udeleženci 
dobili odgovore tudi na naslednja vprašanja: zakaj je globalno prostovoljstvo pomembno in kako 
vpliva na civilno družbo, kako izboljšati aktivnosti, povezane z globalnim prostovoljstvom, in ka-
ko predstaviti pomen globalnega prostovoljstva vladi, lokalnim oblastem in ostalim relevantnim 
deležnikom. Več informacij o usposabljanju boste lahko v kratkem našli na Slogini spletni strani.

NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI IN SVETU
✎ Iva Likar


