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VIZIJA DELA SVETA IN NADALJNJEGA RAZVOJA PLATFORME
Splošni cilj
S prepoznavno platformo prispevati k odpravljanju globalnih neenakosti in
neenakomerno porazdeljene moči, zagotavljanju trajnostnega razvoja ter povečati
prispevek Slovenije na tem področju.

Specifični cilj 1: krepiti podporno okolje za delovanje NVRO in podpornega sekretariata
1. Proces in oblikovanje vizije sektorja na področju razvojnega sodelovanja do leta
2030, vključujoč realnost kot so strateška partnerstva in omejena URP, priprava
smernic za doseganje oblikovanih ciljev
2. Proces in oblikovanje vizije sektorja na področju humanitarne pomoči do leta
2030, vključujoč realnost kot so strateška partnerstva in omejena URP, priprava
smernic za doseganje oblikovanih ciljev
3. Proces in oblikovanje vizije sektorja na področju globalnega učenja do leta 2030,
priprava smernic za doseganje oblikovanih ciljev
4. Skladno z načrti 1 – 3 revitalizacija Sloginih delovnih skupin
5. Povezovanje z vsebinskimi mrežami in drugimi organizacijami v Sloveniji s ciljem
preprečevanja krčenja prostora za delovanje civilne družbe
6. Povezovanje s t.i. novimi članicami in drugimi relevantnimi članicami EU s ciljem
oblikovanja bolj ugodnih pogojev za delovanje in krepitev manjših NVRO (DEAR,
ECHO in financiranje na terenu), na ravni NVRO in v sodelovanju z MZZ
7. Vezano na točke 1-3 in 6 odpiranje vprašanja glede možnosti povezovanja
manjših NVRO za izgradnjo kapacitet in doseganje večje stopnje profesionalizacije
8. Poglobljeno vključevanje članic v delo na EU ravni za večji vpliv Sloge in istočasno
večjo možnost oblikovanja partnerstev z drugimi evropskimi NVRO
Specifični cilj 2: povečati kritično razmišljanje in podporo enakopravnemu in
trajnostnemu razvoju na globalni in lokalni ravni med različnimi javnostmi
1. Povezovanje s podobno mislečimi mrežami, organizacijami in drugimi
predstavniki civilne družbe s ciljem ustvarjanja večje podporne skupine, ki ima
posledično več moči na področju zagovorništva in več komunikacijskih kanalov
za ozaveščanje javnosti, spodbujanje k preseganju majhnih razlik, ki nas šibijo
2. Razmislek, kdo so neprepričane skupine in kako jih nasloviti za zagotovitev
njihove podpore
3. Iskanje načinov (DEAR projekti, strateška partnerstva) za oblikovanje
dolgotrajnejših kampanj
4. Oblikovanje partnerstev na področju MRS in MHP s podobno mislečimi izvajalci
izven nevladnega sektorja za spodbujanje celovitih pristopov in posledično dvig
podpore MRS in MHP
5. Vključevanje novinarjev, odločevalcev in drugih deležnikov, ki sooblikujejo javno
mnenje, v projekte in delo
6. Krepitev dialoga z MZZ, MIZŠ in drugimi relevantnimi ministrstvi
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Sem strokovnjakinja s področja razvojnega sodelovanja, migracij in enakosti spolov z več kot sedemnajstimi
leti delovne dobe. Moja največja prednost je raznolikost izkušenj, ki omogoča celovit in analitičen pristop
pri pogledu na svet. Moje izkušnje segajo v vladni in nevladni svet, v akademsko sfero, oblikovanje politik in
operativno delo, in sicer v Sloveniji, v državah globalnega Juga in na globalni ravni pri OZN, zaradi česar
sem spoznala, da le sodelovanje in iskanje skupnih rešitev lahko obrodijo sadove.

Inštitut za pravice manjšin, Evropska
akademija v Bolzanu

Mednarodna poletna šola o človekovih pravicah,
manjšinah in upravljanju različnosti, 2012

Hebrejska univerza v Jeruzalemu

Magisterij znanosti s področja mednarodnih
odnosov, 2003

Univerza v Ljubljani

Univerzitetna diplomirana ekonomistka, 1999

Relevantni predmeti:
Človekove pravice in migracije (Ali imigracije predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti držav?)

Relevantni predmeti:
Begunsko pravo, Primerjalne politike držav Zahodne Evrope s področja migracij, Demokracija in
liberalizem: tranzicija v Vzhodni Evropi. Magistrska naloga: Politika do masovnih valov beguncev: primer
beguncev iz bivše Jugoslavije v Nemčiji, Sloveniji in VB

Izkušnje

Relevantni predmeti:
Narodnogospodarska smer. Diplomska naloga: Spremembe na slovenskem trgu delovne sile v obdobju med
leti 1987 in 1997

Forum za enakopraven razvoj, društvo
Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Sloga, platforma za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč






Znanja in
kompetence

september 2016 -

2003 – 2013, 2015 – september 2016
2013 - 2014

Krepitev sistema razvojnega sodelovanja: Nacionalna raven: MZZ – avtorica Smernic za sodelovanje
med MZZ in razvojnimi NVO; avtorica Smernic za enakost spolov v razvojnem sodelovanju; avtorica
Memoranduma za posebni medsebojni pregled OECD s področja razvojnega sodelovanja Slovenije
(2011); Operativna raven – izgradnja kapacitet NVO v Sloveniji, Albaniji in Ugandi; Mednarodna raven
- predsedovanje Svetu EU na področju trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb, mednarodnega
okoljskega upravljanja, migracij in razvoja ter reforme OZN na področju razvojnega sodelovanja pri
OZN V New Yorku.
Enakost spolov: Nacionalna raven - avtorica omenjenih Smernic; glavna avtorica Priporočil civilne
družbe glede delovanja Slovenije na področju enakosti spolov v razvoju; Mednarodna raven predstavnica Slovenije v izvršnih odborih UNDP in UNFPA, vsebinski poudarek na enakosti spolov;
slovenska predstavnica v strokovno skupino EU za enakost spolov ob nastanku Akcijskega programa
EU o enakosti spolov 2016-2020; Operativna raven – vodja projektov v Albaniji, namenjenih
odpravljanju neenakosti med spoloma v ruralnem okolju in med mladimi v Albaniji; sodelavka in vodja
projekta v Ugandi, namenjenih enakosti spolov in prehranski suverenosti urbanih beguncev.
Migracije: Mednarodna raven – pogajalka v imenu EU pri Resoluciji OZN 62/270 o Globalnem forumu
za migracije in razvoj; Operativna raven – koordinatorica neformalne skupine civilne družbe o
migracijah in razvoju (2014); ozaveščanje javnosti in zagovorništvo o globalnih migracijah; sodelavka
in vodja projekta v Ugandi za urbane begunce; skrbnica in mentorica mladoletnima beguncema iz
Afganistana v Sloveniji (2005-2007, 2011-2015); Akademska raven – magisterij znanosti s poudarkom
na beguncih in nezaključen doktorski študij s poudarkom na migracijah.

Jeziki

Objave

slovenščina – materinščina; angleščina – raven mojstrstva; hebrejščina, italijanščina –
višja raven; hrvaščina – vmesna raven; francoščina – pasivno znanje
•
•

A. Kalin (ur in soavtorica), Glocalisation - Flipping Around the Development
Paradigm (LAPAS, 2015)
A. Kalin and J. Urh Lesjak, Regionalni razvoj v mednarodni perspektivi: preslikava
globalnih politik na lokalne izzive ali lokalnih pristopov na globalne politike? v J.
Nared, K. Polajnar Horvat and N. Razpotnik Visković (ur), Globalni izzivi in
regionalni razvoj (Založba ZRC, 2015), str. 13 - 19
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A. Kalin in I. Likar, Priročnik za nevladne organizacije – sodelovanje z mediji
(SLOGA, 2014)
•
A. Kalin, Slovenian case (migration and development) in A. Zacharie, Worldwise
Europe PCD Study – eight case study to promote policy coherence for development
(2014), str. 29 – 31
•
A. Kalin, Migrants’ remittances and poverty reduction v CONCORD, Spotligh on EU
Policy Coherence for Development – the real life impact on EU policies on the poor
(CONCORD, 2013), str. 27
•
A. Kalin in I. Likar (ur), Slogopis (sourednica in avtorica člankov v letih 2013, 2014)
•
Glavna avtorica člankov na spletni strain www.forumfer.org
•
Avtorica blogov na spletni strani http://thewonderor.com/
•
Občasna kolumnistka v Dnevnikovem Objektivu
Sposobnost dela v raznolikem in večkulturnem okolju, sposobnost dobre komunikacije
in mreženja.
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