
 Ali podpirate povečanje uradne razvojne 
pomoči, da bomo dosegli bolj svetovno 
uravnotežen in trajnostno naravnan razvoj? 

Si boste prizadevali za dosledno spoštovanje 
zavez iz Agende 2030 za trajnostni razvoj, 
vključno z uresničevanjem ciljev trajnostnega 
razvoja? 

Kaj boste storili, da bi ustrezno omejili pritiske na 
privatizacijo proračuna EU za razvojno sodelovanje 
in zagotovili, da sredstva za mednarodno razvojno 
sodelovanje ne bodo zgolj pretakala na račune 
velikih korporacij? 

SD Da. Da. Kot govori Manifest SD za volitve v EP “Napredna Evropa 
mora biti vodilna v svetu, vodilna pri zagotavljanju 
pravične trgovine in odpravi revščine, vodilna pri 
uveljavljanju enotne zunanje politike za varnejši in 
stabilnejši svet, predvsem pa mora biti usmerjena v 
ustvarjanje novih delovnih mest in trajnostne rasti, kar 
lahko prinese samo nova, okolju prijazna, industrijska 
politika. Odgovornost voditi svobodni svet in osvoboditev 
omogočiti tudi tistim, ki jim samodržci in vojne še vedno 
ne dovoljujejo niti boja za temeljno dostojanstvo, je ne le 
logični ampak tudi zgodovinsko moralni imperativ 
Evropske unije. Deliti razvojne priložnosti, blagostanje in 
omogočiti enake možnosti tudi tistim državam in 
narodom, ki jim iz zgodovinskih razlogov to ni bilo dano, je 
naša dolžnost. Mir je in mora ostati temeljni skupni 
imenovalec skupne zunanje politike Evropske unije, ki 
mora postati še bolj notranje poenotena in 
zunanjepolitično odločna. Na drugi strani pa mora 
sosedska politika EU postati bolj razvojno ambiciozna in 
manj pragmatično uokvirjena. Iskreno mora zasledovati 
cilj pomagati sosedskim državam z namenom ustvarjanja 
skupne blaginje in trajnostnega miru. Socialni demokrati 
tako nasprotujemo pokroviteljski zunanji politki ali zunanji 
politiki, ki bi v resnici ohranjala dediščino imperialističnih 
in neokolonialnih prijemov. Evropska unija mora, tudi v 
odnosu do najmočnejših partnerjev v mednarodnih 
odnosih, Rusije, Kitajske in ZDA, odločno zahtevati 
pravično trgovino, spoštovanje mednarodnega prava, 
pravico do samoodločbe narodov, spoštovanje človekovi 
pravic in svoboščin ter uveljavljanje najvišjih standardov 
zaščite delavcev in okolja, kot pogoja za vstop v storitev in 
blaga na mednarodna tržišča. 

NSi V NSi zagovarjamo premišljeno politiko, ki se 
opira na obstoječo navzočnost slovenskih 
nevladnih organizacij v državah v razvoju. S 
pritegnitvijo slovenskega gospodarstva v projekte 
razvojnega sodelovanja bomo lahko dosegli boljšo 
izkoriščenost danih sredstev za razvojno 
sodelovanje. 

V NSi menimo, da prebivalci premalo oziroma 
sploh ne poznajo vsebine zavez iz Agende 2030 za 
trajnostni razvoj, vključno s cilji trajnostnega 
razvoja. Zato si bomo prizadevali za informiranje 
ljudi o teh vsebinah, kar je predpogoj za izvajanje 
učinkovitih ukrepov za doseganje zadanih ciljev. 

Sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje so 
izjemnega pomena in kot smo poudarili že zgoraj, bomo 
napravili vse, da se bodo porabljala bolj učinkovito in 
bodo bolje izkoriščena. Pristojne nadzorne institucije pa 
morajo biti močne, da bodo lahko učinkovito nadzirale 
smotrnost porabe razvojnih sredstev EU. 



Poudarjamo pomen razvojnega sodelovanja v 
Afriki in drugje v svetu, kjer se je potrebno 
osredotočiti na podporo že navzočim slovenskim 
civilno-družbenim projektom, vključno s podporo 
delovanju slovenskih misijonarjev. 
 

Levica Absolutno. Znotraj EU se zavzemamo za zeleni 
New Deal, obsežen investicijski načrt, skozi 
katerega bi vsako leto investirali 500 milijard v 
ozelenitev evropskega gospodarstva, kar bi imelo 
tako kohezivne učinke (bolj enak razvoj regij) kot 
tudi socialne (zelena delovna mesta).  V zunanji 
politiki pa je pomembno, da se na ravni EU začne 
dosledno uresničevati zaveza, ki jo je EU dala med 
pripravami na konferenco OZN o financiranju za 
razvoj v Monterreyu leta 2002. Skladno s temi 
zavezami morajo države članice EU namenit 
najmanj 0,7  odstotka BND za uradno razvojno 
pomoč. Ti cilji bi morali biti uresničeni že leta 
2015, a dejstvo je, da jih večina držav članic še 
danes ne dosega. 
 

Agendo OZN 2030 podpiramo, bi pa njene cilje 
morali zaostriti.  Prvi problem je, da njeni cilji niso 
zavezujoči (v glavnem gre za priporočila). Mi 
odgovarjamo, da je rabimo konkretne in 
zavezujoče cilje, v EU bi jih dosegli z zelenim New 
Dealom.  Okoljske probleme je treba obravnavati z 
vso resnostjo, politika se bo morala poenotiti tako, 
kot se je znanost. Časa ni več, okno za zadrževanje 
temperature na 1,5 stopinje več od 
predinustrijskega povprečja, se zapre čez čez 
dobrih 10 let, leta 2030. 

Pri mednarodni razvojni pomoči je problem, da je ta 
prepletena z interesi evropskih podjetij v državah 
prejemnicah pomoči. To prepletenost bo treba presekati, 
da bo lahko mednarodna pomoč dosegla svoj cilj: to je, da 
je čez čas države prejemnice ne bodo več rabile, ne pa da 
je pomoč zgolj vzvod za vzpostavljanje neokolonialne 
podrejenosti.   
V EU proračunu pa so bo treba rešiti še en problem, to so 
sredstva za skupno kmetijsko politiko, ki predstavljajo kar 
70% proračuna EU. Največji del subvencij se steka v roke 
najbogatejših - v Veliki Britaniji je Greenpeace opozoril, da 
so med največjimi prejemniki: kraljica, aristokrati in 
savdski princ. Da subvencioniranja masovne živinoreje niti 
ne omenjamo. Skratka, pri tem, največjem delu bo treba 
poskrbeti, da se bo začela stekati k manjšim kmetom, 
lokalni pridelavi, predvsem pa proč od subvencioniranja 
živinoreje k rastlinski hrani. 

LMŠ Da. V skladu z Resolucijo o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči 
Republike Slovenije  si bo Slovenija ob znatnih 
javnofinančnih omejitvah še naprej prizadevala 
povečevati delež BND za uradno razvojno pomoč. 
 

Da. Nasploh je nujno sprejeti ustrezno pošteno davčno 
zakonodajo, ki bo v EU privabljala velika podjetja, 
multinacionalke. Nikakor pa se ne sme zgoditi, da bilo 
delovanje Unije podrejeno moči velikih podjetji. 

Povežimo 
se 

Odločni DA. Evropa mora povečati sredstva za 
financiranje kakovostnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči. Države 
članice bi morale nameniti vsaj 0,7 % svojega BDP 
za pomoč ljudem v stiski, z močnim poudarkom 
na najrevnejših državah in najbolj ranljivih 
skupinah. Podatki za 2018 razkrivajo, da so le štiri 
države članice dosegle vrednost 0,7%, medtem ko 
jih je dvanajst celo znižalo svojo pomoč. To 
zagotovo ne prispeva k naši kolektivni obvezi. 
Evropa mora ohraniti svoj močan globalni glas za 
solidarnost, mir in človeški razvoj. Podpiramo, da 
se več sredstev nameni tudi za preprečevanje, 
reševanje in umirjanje državljanskih vojn po 
svetu. Evropa in države članice morajo bolje 
usklajevati mednarodni razvoj v izogib podvajanju 

V naši listi smo zavezani k spoštovanju Agende 
2030 ter uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, 
ki jih bomo še naprej zasledovali v svojih 
aktivnostih.  
Nihče ni dovolj velik in močan, da bi se uspešno 
zoperstavil vsem krizam današnjega časa. Evropa 
mora voditi, ambiciozne smernice, načrti in 
časovnice že obstajajo, a manjka politične volje na 
strani premierjev držav članic, da stvari končno 
začnemo reševati. 
Ključni problemi -  dostojno človeško življenje, 
neenakosti in pomanjkanje, boj s podnebnimi 
razmerami, izginjanje biotske raznovrstnosti, 
izčrpavanje naravnih virov, degradacija okolja, 
pomanjkanje vode itd. - vsi mi imamo dolžnost, da 

Vključevanje in vlaganje zasebnega sektorja v državah v 
razvoju je neizogibno in lahko doprinese k uresničevanju 
ciljev trajnostnega razvoja, vendar morajo ob tem biti 
določena in izpolnjena jasna pravila in strogi standardi. 
Vloga zasebnega sektorja mora biti jasno zastavljena in 
delovati v skladu s razvojnimi potrebami države 
gostiteljice in ob posvetovanju z lokalnim prebivalstvom 
ter pri svojem poslovanju strogo spoštovati človekove 
pravice ter trajnostni razvoj in skrbeti, da v oskrbovalnih 
verigah ne prihaja do raznih kršitev. Prav tako bi ti isti 
akterji morali transparentno poročati o davkih, ki jih 
prispevajo v državi gostiteljici. Razvojna pomoč mora 
ostati zvesta prvotnemu namenu in v ospredje postaviti 
ljudi in njihov dolgoročni razvoj, ne pa interes zasebnega 
sektorja in korporacij. V Evropskem parlamentu bi se 
zavzemali, da se takšne tematike, vloge korporacij ter 



porabe sredstev, postopkov ali morebitnemu 
izničenju že nastalih dobrih učinkov. 
 

vse nas in Evropo privedemo bliže k cilju in 
uresničevanju mednarodnih zavez.  
Zavzemali si bomo, da bodo vse politike EU sledile 
in podpirale razvojne in trajnostne cilje ter 
delovale skladno.   
Tak način dela je nujen za naslavljanje npr. 
temeljnih vzrokov migracij. Začeti se moramo 
ukvarjati z razlogi, ki ljudi iz držav v razvoju prisilijo 
na težko pot. Cilji trajnostnega razvoja, vključno s 
cilji Pariškega sporazuma, morajo biti tudi temelj 
EU trgovinskih pogodb. 

morebitno nespoštovanje obvez, ki izhajajo iz tega, 
ustrezno naslavlja, da države članice odigrajo svojo vlogo 
in da so pravila jasna in primerno naslovljena na vse 
vključene. 

Zedinjena 
Slovenija 

Vsekakor podpiramo povečanje razvojne pomoči, 
da bomo dosegli bolj svetovno uravnotežen in 
trajnostno naravnan razvoj. Toda v prvi vrsti mora 
to veljati za samo EU, znotraj katere so zelo velike 
razvojne razlike. Nesprejemljive so tako velike 
razlike v plačah, pogojih financiranja in 
gospodarski razvitosti v EU. Najprej je potrebno 
torej urediti razmere znotraj same Evropske 
skupnosti, šele potem pa se lahko vsi skupaj 
pričnemo aktivneje ukvarjati z državami ter 
narodi na drugih celinah. Razvojno sodelovanje in 
humanitarna pomoč morata biti organizirani in 
vodeni racionalno, ne pa da gre večino sredstev 
za zaposlene oz. tiste, ki delajo na konkretnih 
projektih. To posledično pomeni bistveno manj 
pomoči tistim, ki so je dejansko potrebni in to je 
nesprejemljivo. 
 

Ta Agenda vodi v eno svetovno vlado in uničenje 
Evrope in narodov. Na prvi pogled je sicer napisana 
zelo všečno, vendar bo za ceno prisiljenega sožitja 
ljudi, odpravila razlike med ljudmi. Odpravile se 
bodo razlike na ravni narodov, družin, spolov, 
religij, držav in ostalih delov družbe, ki zaznamujejo 
človeštvo, takšno kot je. 
Kar se pa tiče trajnostnega razvoja, pa je predpogoj 
za obstanek človeštva in okolja v katerem človek 
biva in narave, kjer človek ne biva. 
Vsebina Agende 2030 ni problem, problem bo 
način in izvor realizacije teh ciljev 

Živimo v digitalni in informacijski dobi, kjer bi morala biti 
transparentnost nujna za vsako odprto svobodno družbo. 
Tehnološki napredek omogoča, da se lahko vse 
transakcije, ki temeljijo na tem, da so lahko javno 
dostopne in ne ogrožajo nacionalne varnosti, naredijo 
transparentne za vsakega prebivalca Evrope 

Desus Podpiramo vsako pomoč, ki je usmerjena v 
konkretne in trajnostne cilje. 
 

Da. Menimo, da je potrebno bolj podpreti projekte civilne 
družbe, ki lahko sodelujejo pri nadzoru nad porabo 
donacij, namenjenih gospodarskemu razvoju držav v 
razvoju. 

SAB Prednost bi vendarle dali razvoju držav v EU, 
nenazadnje razvojna sredstva potrebujemo tudi v 
Sloveniji. Na doseženi stopnji razvoja moramo 
graditi naprej – samo skupaj bomo še naprej 
konkurenčni velesilam, kot so ZDA, Kitajska, 
Rusija in Indija, in samo na podlagi močnega 
gospodarstva v EU bomo lahko zagotovili, da se 
zanemarjanje okolja v zasledovanju dobička, kot 
se to dogaja v državah v razvoju, ne bo več 
dogajalo v Evropi in bo naš razvoj kolikor mogoče 
uravnotežen in tudi trajnostno naravnan. 
 

Izzivi na področju okolja so taki, da jih nobena 
država v EU ne bo mogla rešiti sama. To je dejstvo 
in k temu bomo morale vse države prispevati svoj 
delež. Prav je, da si skupaj prizadevamo za to, da 
živimo v čim bolj čistem okolju. Na ministrstvu za 
infrastrukturo imamo Alenko Bratušek, ki bo 
poskrbela za to, da bo Slovenija postala energetsko 
neodvisna in da bo naša energija v pretežni meri 
končno prihajala iz obnovljivih virov. Za Slovenijo 
nas zato ne skrbi in bomo okoljske cilje dosegli. To 
pa ne nujno velja za druge države članice. V Stranki 
Alenke Bratušek zato poudarjamo, da smo se na 

Nosilka liste SAB za EU-volitve je dr. Angelika Mlinar, ki 
dobro pozna delovanje EU in njenih institucij. Hkrati je 
zavezana transparentnosti – je edina izmed slovenskih 
poslancev, ki ima javno objavljene podatke o porabi 
mesečnega pavšala, ki ga evropski poslanci prejemajo za 
financiranje delovanja pisarn. Ta kombinacija – njene 
izkušnje, znanja, spoštovanje, ki si ga je pridobila v 
Bruslju, in njena zavezanost pravičnosti, enakopravnosti in 
spoštovanju vladavine prava so zagotovilo, da se bo 
evropski denar porabljal kolikor mogoče smotrno. V EU-
parlamentu potrebujemo čim več takih oseb, kot je 



ravni EU dogovorili za skupne okoljske cilje, in 
pričakujemo, da če jih bomo spoštovali mi, jih 
morajo tudi druge države članice. Evropska unija je 
zveza enakopravnih držav, in kar velja za nas, mora 
tudi za druge države. Tako kot morajo biti slišana 
tudi naša stališča. In se bomo v Evropskem 
parlamentu za večji vpliv Slovenije tudi borili. 

Angelika Mlinar, in odgovornost volivcev je, da za take 
osebe z integriteto glasujemo. 

SDS in 
SLS 

Podpiramo. Naj pa spomnimo, da na ravni EU že 
sedaj deluje več skladov, katerih namen je ravno 
v smeri, da se razvojne razlike zmanjšujejo. Po 
podatkih OECD iz 2018 Evropska unija daje okoli 
polovico celotne svetovne pomoči in je tako 
največji svetovni donor Uradne razvojne pomoči. 
 

Da. Menimo, da ima razvojna politika EU zagotovljenih dovolj 
varovalk, ki zagotavljajo, da se razvojna pomoč nameni 
tistim subjektom in organizacijam, ki jo tudi najbolj 
potrebujejo. Eden izmed takšnih primerov je npr. pomoč 
za majhna in srednje velika podjetja ali male kmete v 
Afriki, ki omogoča družinam preživetje in vključitev v 
lokalno ekonomijo. Vsekakor si bomo prizadevali, da bo 
tovrstnih ciljno usmerjenih ukrepov še več.   

 


