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SLOGA nadaljuje z razbijanjem mitov o razvojnem sodelovanju 
 
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi 
aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. 
 
Tokratni mit se nanaša na pomanjkanje razumevanja učinkov razvojnega sodelovanja, kar 
pripelje do naslednje zmote. 



 
MIT št. 2: 

 
Razvojna pomoč in sodelovanje škodujeta državam v razvoju. 

 
ODGOVOR: Ne drži. Tako razvojna pomoč kot sodelovanje sama po 
sebi nista škodljiva za razvoj lokalnega gospodarstva in lahko 
kvečjemu pripomoreta k temu. Obe sta potrebni in sta lahko uspešni 
sredstvi za naslavljanje globalnih razlik v razvoju. Glavno vprašanje 
pa ostaja, kako zagotoviti najbolj kvalitetno pomoč tistim, ki to 
najbolj potrebujejo in kako razvijati dinamiko sodelovanja, ki 

prinaša pozitivne učinke vsem vpletenim. 
 

 
SLOGA je izvedla delavnico »Globalni sosed« na World Schools Debate Academy 
 

SLOGA je 2. julija izvedla delavnico Globalni sosed 
na World Schools Debate Academy, ki je bila 
organizirana s strani ZIP, Za in proti, zavod za 
kulturo dialoga. 

 
Mladim debaterjem je bila predstavljen pomen in 
nujnost mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
ter pozitivnih in negativnih posledic le-tega, 
obstoja globalnih izzivov in različnih načinov 
naslavljanja teh izzivov. Še posebej pa je bila 
naslovljena vloga mladih pri krepitvi globalne 
solidarnosti, ki predstavlja enega izmed orodij za 
gradnjo boljšega jutri. 

 
Po zanimivi razpravi se je delavnica končala s skupinsko fotografijo, s katero so se debaterji 
pridružili naši kampanji in s tem postali globalni sosedje. 

 

 
Nov finančni sveženj za nov podnebni dogovor izjemno pomembna za razvojno 
sodelovanje 
 

V četrtek, 2. julija 2015 smo v sodelovanju SLOGA, 
platforma nevladnih organizacij za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč in Plana B za 
Slovenijo – Mreže nevladnih organizacij za trajnostni 
razvoj izvedli delovno srečanje na temo podnebnega 
financiranja v luči pogajanj za nov podnebni sporazum, 
ki bo predvidoma sprejet decembra v Parizu. O samem 
procesu pogajanj je spregovoril mag. Zoran Kus, glavni 
slovenski pogajalec. Poleg predstavnikov nevladnih 
organizacij so se nam pridružili tudi iz službe vlade za 
razvoj, medtem ko so se vabljeni iz ministrstev za 
finance in zunanje zadeve opravičili. 

 
Obe mreži sta tudi predstavili skupno stališče, ki sta ga posredovali Vladi in relevantnim ministrstvom 
o nujnih elementih za dogovor o finančnem svežnju. Besede namreč potrebujejo oporo v dejanjih in 
za konkretno ukrepanje je potrebno izpolniti obljubo razvitih držav o povečanju sredstev za pomoč 
državam v razvoju pri soočenju s posledicami podnebnih sprememb v višini 100 milijard ameriških 
dolarjev letno do leta 2020. Stališče je dosegljivo tukaj. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iznwgLAE9oU&list=PL8sELjFjXUp8bn3BWcaoQ8teidZaWU9tK&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=6TWA5DZdaNQ
http://foreignpolicy.com/2014/01/21/the-case-for-aid/
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/20150630_Stalisce_podnebno_financiranje_junij_2015_Final.pdf


Kontekst srečanja so trije pomembni mednarodni procesi, ki se bodo končali letos – julijska 
konferenca o financiranju za razvoj v Adis Abebi, septembrski 
vrh Združenih narodov o ciljih trajnostnega razvoja in 
podnebna konferenca decembra v Parizu, kjer se pričakuje 
sprejem globalnega podnebnega dogovora. Vsi trije procesi 
govorijo o odločitvah s pomembnimi posledicami za 
trajnostni razvoj, ki bodo usmerile konkretno ukrepanje na 
globalni ravni za naslednjih petnajst let. 

 
Dodatne informacije: 
Albin Keuc, SLOGA, albin.keuc@sloga-platform.org  
Barbara Kvac, Plan B za Slovenijo, barbara@focus.si 

 
 

 
CONCORD-ova priporočila šefom držav na temi migracij in razvoja 
 
Od začetka letošnjega leta je več kot 1800 ljudi umrlo pri prečkanju Sredozemskega morja, kar je 
kar petdesetkrat več kot v istem obdobju lani. 
 
Številni konflikti, trajajoča begunska in migrantska kriza kot tudi pomanjkanje varnega prehoda v 
Evropo, so pahnili ljudi, ki bežijo pred vojno, kaosom in obupom, v sprejemanje vedno večjih 
tveganj in soočanje s smrtjo. Evropska unija ne more ubežati soočanju z so-odgovornostjo za nastalo 
situacijo in takojšnjemu razreševanju trenutnih razmer. Sedaj je trenutek za doseganje evropskih 
temeljnih vrednot solidarnosti in človekovih pravic. 
 
Na zasedanju v Bruslju ta teden, je CONCORD pozval evropske voditelje, h ukrepanju za 
zagotavljanje varnosti ljudi in njihove pravice do blagostanja. 
 
"Naj se migracije dojema kot gonilo za razvoj 
 
Za CONCORD nadaljevanje tragedij na morju predstavlja obtožnico trenutnega pristopa EU k 
migracijam. Ta se še vedno osredotoča na varnostno področje in nadziranje mej, namesto na 
zagotavljanja varnosti ljudi, ki prihajajo na obale EU. Razmerje med varnostjo in pravicami 
migrantov je popolnoma porušeno in v neskladju s temeljnimi vrednotami Evropske listine. 
 
Trenutni pristop EU, ki temelji na varovanju mej, ne ščiti niti temeljne človekove pravice do 
življenja, niti ne spoštuje mednarodnih in regionalnih sporazumov, ki zagotavljajo zaščito tistim, ki 
bežijo pred preganjanjem, hudimi kršitvami človekovih pravic in mučenjem, zlorabami s strani 
trgovcev z ljudmi in otrokom. 
 
CONCORD obžaluje, da se migracije dojema kot varnostno vprašanje in ne kot gonilo za razvoj. 
 
CONCORD torej poziva šefe države, naj prevzamejo holistični pristop in naj resno naslovijo temeljne 
vzroke za prisilne migracije. To so vzroki, ki silijo ljudi k iskanju zaščite in boljšega življenja v 
Evropi. Prikazovanje kriminalnih aktivnosti trgovcev z ljudmi kot temeljni vzrok za migracije načrtno 
zanemarja številne druge dejavnike. 
 
CONCORD poziva šefe držav članic EU, da se ponovno zavežejo, kot so to že storili ministri za razvoj, 
k delu na »povezavah med migracijami in razvojem«. Hkrati naj bi poudarili, da lahko »razvojno 
sodelovanje pripomore k omogočanju stanja, kjer bodo migracije stvar odločitve in ne prisile«. 
 
EU bi morala povečati investicije v vključujoč razvoj, dostojno delo in socialno zaščito v državah 
izvora. S tem bi migracije lahko postale zgolj odločitev in ne več prisila. EU bi morala vzpostaviti 
novo humanitarno in razvojno politiko za preprečevanje kriz in konfliktov, kot tudi trgovinsko in 
skupno varnostno politiko, ki bi bile skladne z razvojnimi cilji. 
 

mailto:albin.keuc@sloga-platform.org
mailto:barbara@focus.si


Še več, znotraj politike sodelovanja s tretjimi državami se mora EU odreči pogajanjem z državami, ki 
ne spoštujejo človekovih pravic. 
 
Odprite legalne in varne migracijske poti 
 
Omejitve mobilnosti in trenutni nadzor mej ustvarjajo donosne trge za trgovce z ljudmi, saj bodo 
ljudje, ki nujno rabijo zaščito, še naprej prečkali Sredozemsko morje, četudi to pomeni ogrožanje 
njihovih življenj. Vse dokler legalne migracijske poti do Evrope ostajajo zaprte, bodo življenja 
migrantov ogrožena in njihova pravica do azila kršena. 
 
CONCORD poziva šefe držav k sprejetju ukrepov, ki bodo odprli realistične, zakonite in varne 
migracijske poti v EU, z namenom zmanjšanja neregularnih migracij in zagotavljanja varnosti 
migrantov. 
EU bi morala sprejeti predloge, ki omogočajo varne in zakonite migracije nizko 
izobraženih/usposobljenih migrantov. Ti predstavljajo veliko večino migrantov, ki bodo še naprej 
migrirali v Evropo. Izvajanje politike 'modre karte', s katero se 'izbira' naše migrante, predstavlja 
neskladnost z razmerami na terenu in potreb ekonomskih migrantov po iskanju legitimnih načinov 
preživetja in življenjskih pogojev. To pa še dodatno povzroča beg možganov v državah izvora. 
 
Skupna odgovornost 
 
Pozivamo države, da vzpostavijo mehanizem delitve odgovornosti med državami članicami na čelu 
krize in ostalimi in sprejmejo zavezujočo, ne prostovoljno, politiko sodelovanja vseh držav članic v 
sprejemanju in preseljevanju migrantov, ki bo omogočala spoštovanje človekovega dostojanstva in 
specifičnih potreb ranljivih skupin kot npr. žensk, mam, otrok in mladine itd. 
Pomembno je, da rešitve, predstavljene s strani vlad držav članic EU, potrdijo potrebo po 
vzpostavljanju zaščite azilantov in beguncev. 
 
Nov predlog za preselitev, podan s strni Komisije, ni zadosten odziv na število prispelih in še 
prihajajočih migrantov. CONCORD dvomi v kategorizacijo beguncev, ki je uporabljena v predlogu 
Komisije. S tem predlogom se vzpostavlja stanje, kjer za iskalce azila, ki se ne kvalificirajo za 
preselitev, evropska solidarnost ne velja. Italija in Grčija bosta tako ostali sami pri razreševanju 
njunih problemov povezanih s prihodom beguncev. Predlog Komisije pa nakazuje na to, da je 
Dublinski mehanizem propadel. 
 
Šefi držav morajo zagotoviti, da se prošnje za dodelitev azila obravnavajo v državi, ki jo sam izbere 
prosilec za azil. 
 
Najprej varnost in dostojanstvo 
 
Močno smo zaskrbljeni, da proces identifikacije oseb, ki očitno potrebujejo zaščito (ukrep, ki se po 
večini nanaša na Sirijce in Eritrejce), vsebuje prisilne ukrepe, ki po več mesecev prisilno pridržujejo 
iskalce azila v administrativnih centrih. Proces identifikacije ne bi smel temeljiti na kriteriju 
nacionalnosti ampak na potrebah efektivne zaščite iskalcev azila. Pravice in dostojanstvo migrantov 
je treba ohraniti v vsakem trenutku. 
 
Nadalje, načrt za pomorsko vojaško intervencijo ni sprejemljiv tako iz političnega kot tudi etičnega 
vidika, saj predstavlja veliko tveganje izpostavljanja migrantov nevarnostim. Nekateri že opozarjajo 
na neizbežnost kolateralne škode. Intervencija predstavlja nevzdržni vojaški odziv na humanitarno-
strukturni fenomen. 
 
CONCORD trdno nasprotuje tako tveganem vojaškem posredovanju in poziva k odgovornosti šefe 
držav članic EU za zaščito življenj migrantov – žensk, moških in otrok." 
 
Vir: CONCORD 
 
 
 

http://www.concordeurope.org/news-room/item/441-concord-recomendations-to-heads-of-state-on-migration-and-development


 

Poročilo ZN: Uspehi doseganja razvojnih ciljev tisočletja kot odskočna deska za novo 
razvojno agendo 
 
Včeraj je generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Ban Ki-moon predstavil poročilo o razvojni ciljih 
tisočletja za 2015. Sodeč po poročilu predstavljajo cilji najbolj uspešno iniciativo in gibanje za 
izkoreninjenje revščine v zgodovini. Cilji predstavljajo tudi odskočno desko in referenčno merilo za 
oblikovanje nove agende trajnostnega razvoja, ki se bo sprejela letos. 
 
Poročilo navaja tako uspehe kot pomanjkljivosti 15-letnih prizadevanj za doseganje osmih 
ambicioznih ciljev, sprejetih leta 2000 z Milenijsko deklaracijo. 
 
"Dosegli smo ključen napredek. Sedaj vemo, da lahko skrajno revščino odpravimo z naslednjo 
generacijo," je dejal Ban Ki-moon. "K temu napredku so močno prispevali prav razvojni cilji tisočletja 
in nas naučili, kako lahko vlade, podjetja in civilna družba na določenem področju dosežejo prebojne 
spremembe s skupnimi močmi." 
 
Celotno izjavo za javnost Informacijske službe ZN na Dunaju lahko preberete tukaj. Celotno poročilo 
o razvojnih ciljih tisočletja za 2015 najdete tukaj. 
 

 

“Kje so naše meje?“ – nacionalna konferenca socialnega vključevanja 
 

Mreža Vključen.si je v petek, 29. maja, organizirala drugo konferenco 
socialnega vključevanja, tokrat pod sloganom “Kje so naše meje?“. Njen 
namen je bil dodatno usposobiti strokovne delavce nevladnih organizacij 
(NVO) s področja socialnega vključevanja za delo z uporabniki in 
seznanitev z novostmi na področju črpanja finančnih sredstev. Več kot 180 
udeležencev je do zadnjega kotička napolnilo dvorano City Hotela, s 
programom pa so bili zadovoljni tako udeleženci, kot organizatorji. 

 
Vsi so si bili enotni, da so takšni dogodki zelo pomembni za stroko, saj 
omogočajo in spodbujajo zelo potrebno dodatno izobraževanje in 
mreženje. 

 
Uvodna govora na konferenci sta imeli Marjeta Ferlan Istinič iz sektorja za 
izvajanje storitev in programov na MDDSZ in Živa Štiglic, vodja mreže 
Vključen.si. Osrednji govornici pa sta bili Urška Battelino, psihoterapevtka 

psihoanalitične smeri, in doc. dr. Katarina Kompan Erzar, zakonska in družinska terapevtka. Slednja 
je predavala o potrebnosti postavljanja meja pri delu z uporabniki in opozorila, kako se izogniti 
težavam, če se jih prekorači. “Spoštovanje osebnih meja se zmeraj začne s spoštovanjem meja 
lastnega dostojanstva in tudi lastne nemoči, meja uporabnika in seveda stroke,“ je poudarila doc. dr. 
Kompan Erzar. 
 
Urška Battelino je v svojem predavanju spregovorila o pojavu mejne osebnostne motnje in 
narcistične motnje ter o tem, kako takšne uporabnike prepoznati in z njimi tudi delati. Poudarila je, 
da lažje sprejmemo tisto, kar razumemo, ne moremo pa sprejeti tistega, česar ne razumemo. “Prav 
tako je s postavljanjem mej – lažje jih začnemo postavljati v tistih odnosih, kjer razumemo njihovo 
dinamiko,“ je povedala ga. Battelino. 
 
Drugi sklop konference je bil namenjen problematiki financiranja NVO s področja socialnega 
vključevanja. Priložnosti, ki jih prinaša nova finančna perspektiva 2014–2020, je predstavila Dragana 
Stojmenović, predstavnica projektne enote za socialne storitve in programe na MDDSZ. Metka Cerar z 
Zavoda RS za zaposlovanje pa je pojasnila, kako učinkovito črpati iz ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. 
 
“Izjemna udeležba na konferenci kaže, da je potreba NVO po strokovnem usposabljanju in 
opolnomočenju zelo velika. Le s povezovanjem in sodelovanjem bomo v prihodnje lahko uspešno 

http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/pressrels/2015/unisinf511.html
http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf


premagovali problem socialne izključenosti,“ je zaključila Živa Štiglic, vodja mreže Vključen.si, ki 
deluje kot spodbujevalnik razvoja nevladnega sektorja na področju sociale in je tudi organizator 
nacionalne konference socialnega vključevanja. 
 

 
 
Vabilo na tretji mladinski forum ECPD 
 
Kdaj? 25. in 26. oktober 2015 
 
Kje? Beograd 
 
Evropski center za mir in razvoj (European Center for Peace and Development – ECPD) organizira 
Tretji mladinski forum ECPD, ki bo potekal v Beogradu med 25. in 26. oktobrom. Glavna tema foruma 
je “kultura miru: mladina kot graditelji miru.  
 
Rok prijave: 31. julij 2015 
 
Več informacij lahko dobite tukaj, ali na  office@ecpd.org.rs oz. info@ecpdorg.net. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 3. in 8. julijem 2015) 
 
JUŽNA AFRIKA (socio-ekonomska pravičnost za vse: CSO podporni program) 
 
Rok za prijavo: 19. avgust 2015 
 
Več informacij 
 

 
SRBIJA (izboljšanje zmogljivosti in sposobnosti zaporniškega sistema) 
 
Rok za prijavo: 25. september 2015 
 
Več informacij 
 

 
TURČIJA (skupna kulturna dediščina: ohranjanje in dialog med EU in Turčijo) 
 
Rok za prijavo: 2. oktober 2015 
 
Več informacij 
 

 
HONDURAS (gozdarstvo lokalnih skupnosti izboljšuje položaj lokalnega prebivalstva povezan s 
socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi vprašanji, ki se soočajo z izzivi podnebnih sprememb) 
 
Rok za prijavo: 7. september 2015 
 
Več informacij 
 

http://www.sloga-platform.org/sloga/images/III_ECPD_Youth_Forum_-_REGISTRATION_FORM.doc
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/III_ECPD_YOUTH_FORUM-Project_Description.pdf
mailto:office@ecpd.org.rs
mailto:info@ecpdorg.net
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1436347576313&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150204
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1436347576313&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137343
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1436347576313&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137347
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1436347576313&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=02%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137126


 
 
 
ALBANIJA (Izboljšanje lokalnih javnih socialnih storitev za ranljive skupine v primestnih 
območjih Tirane) 
 
Rok za prijavo: 18. avgust 2015 
 
Več informacij 
 

 
UZBEKISTAN (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR) 
 
Rok za prijavo: 5. oktober 2015 
 
Več informacij 
 
 

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

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435843412539&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=24%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137328
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1435843412539&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=24%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137298
http://www.mzz.gov.si/

