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Prevod je nastal v sklopu projekta CE4SD, Skladna Evropa za trajnostni razvoj, ki ga izvaja konzorcij evropskih 
nevladnih organizacij in sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
Vsebina dogodka v nobenem primeru ne odraža stališč Evropske unije ali Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije.  
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Zahvala 
Raziskavo je financiral Generalni direktorat za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (DGD) 
belgijskega ministrstva za zunanje zadeve. Delo vključuje stališča in informacije avtorjev, ki niso 
nujno v skladu z uradnim mnenjem ministrstva. 

 
Članek ne bi mogel nastati brez dragocenega prispevka različnih deležnikov (teh je preveč, da bi jih lahko 
vse našteli), vključno s tistimi, ki so 17. decembra 2019 sodelovali na konferenci belgijskega ministrstva 
za zunanje zadeve. Obenem se prispevek opira tudi na izjemno delo akademikov, organizacij civilne 
družbe in ustanov, ki delujejo na tem področju (glejte razširjeno bibliografijo). S pomočjo njihovih 
podatkov in analiz smo sestavili mreže in pričujoči dokument s pregledom stanja, s katerimi si lahko 
pomagajo tako snovalci politik kot izvajalci dejavnosti. Avtorji se zahvaljujejo Generalnemu direktoratu za 
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč za zaupanje in podporo ves čas trajanja projekta. 
Zahvaljujemo se tudi smo tudi Hilde Herssens (DGD), Pieter-Janu Hamelsu (11.11.11), Bruceu Byiersu in 
Jamesu Mackie (ECDPM) za poglobljeni pregled prvotnega osnutka. Inni Perovi in Carolotti Marii 
Paschetto se zahvaljujemo za urejanje. Povratne informacije sprejemamo na e-naslovih jb@ecdpm.org in 
mro@ecdpm.org. 

 
Kratice 

CoD Skupnost demokracij 
CSI Pobuda za prostor civilne družbe 
CSII Pobuda za inovacije civilne družbe 
CSO
CSR 

organizacija civilne družbe 
družbena odgovornost podjetij 

DfID Oddelek za mednarodni razvoj 
DGF sredstvo za demokratično upravljanje 
ECDPM Evropski center za upravljanje razvojne politike 
EED Evropska ustanova za demokracijo 
EITI Pobuda za preglednost v ekstraktivni industriji 
EU  Evropska unija 
FATF  Projektna skupina za finančno ukrepanje 
FICS Pobuda financerjev za civilno družbo 
ICNL Mednarodno središče za nepridobitno pravo 
IBP Mednarodno proračunsko partnerstvo 
INGO mednarodna NVO 
LGTBI lezbijke, geji, biseksualne, transspolne in interspolne osebe 
M&E spremljanje in vrednotenje 
MFA Ministrstvo za zunanje zadeve 
NED državna ustanova za demokracijo 
NGO nevladna organizacija 
NSAG nedržavna oborožena skupina 
OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
OGP partnerstvo za odprto vlado 
OHCHR 
PCD 

visoki komisariat Organizacije združenih narodov za človekove pravice 
skladnost politik za razvoj 

RBA pristopi na podlagi pravic 
SRHR spolno in reproduktivno zdravje in pravice 
UK Združeno kraljestvo 
UN Združeni narodi 
US Združene države 
V-Dem različice demokracije 
WGI svetovni kazalniki upravljanja

mailto:jb@ecdpm.org
mailto:mro@ecdpm.org
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Povzetek  
 
Zakaj ta raziskava?  

V med seboj zelo različnih državah po svetu (vključno z zahodnoevropskimi) v zadnjem desetletju prihaja 
do napadov na prostor, ki ga imajo na voljo civilna družba, aktivisti in državljani. Poročila potrjujejo, da se 
v zadnjem času vse bolj krepi trend »zapiranja« ali »krčenja« prostora civilne družbe. Posledic pritiska, 
ki ga izvajajo državni in nedržavni akterji prek pravnih sredstev (denimo represivne zakonodaje) ter 
paralegalnih taktik (npr. ustrahovanja) ne čutijo le napredne organizacije civilne družbe, ki se posvečajo 
človekovim pravicam. Usmerjen je tudi proti vse številnejšim razvojnim in humanitarnim organizacijam, 
lokalne skupnostne skupine, dobrodelnim organizacijam, okoljskim aktivistom itd. To krni mednarodno 
priznane pravice (npr. do svobode govora, združevanja in zbiranja). Glede na pomen zdrave civilne 
družbe za uresničevanje ciljev, ki segajo od zahtev po odgovornem ravnanju vlad do zagotavljanja 
storitev za lokalne skupnosti, ti napadi ogrožajo vključujoči in trajnostni razvoj, kakor sta bila 
opredeljena v Agendi 2030.  

Veliko je že znanega o temeljnih vzrokih tega pojava, vrstah restriktivnih/represivnih orodij, ki se 
najpogosteje uporabljajo, ter njihovih posledicah. Lokalni in mednarodni akterji so pridobili dragocene 
izkušnje pri odzivanju na ta vse obsežnejši globalni problem. Kljub temu vse bolj narašča zaskrbljenost, 
da avtoritarne sile ostajajo korak pred drugimi in silijo tiste, ki se trudijo zavarovati prostor civilne 
družbe, da se zatekajo k reaktivnim pristopom, ki ne odpravljajo temeljnih vzrokov teh groženj in ne 
izkoriščajo vseh vzvodov, ki jih imajo na voljo.  

Zato je belgijsko ministrstvo za zunanje zadeve naročilo to raziskavo, da bi pridobilo najnovejše 
informacije o tem, kako se mednarodni in domači akterji odzivajo na vse bolj razširjene in kompleksne 
nevarnosti, ki grozijo prostoru civilne družbe. To bi moralo biti v pomoč pri oblikovanju priporočil za 
belgijske akterje in druge morebitne zainteresirane deležnike, kako doseči napredek pri razvoju celovite, 
vsevključujoče družbe in na pravicah temelječih pristopov, ki omogočajo varstvo demokratičnih 
organizacij in zanje zagotavljajo prostor.  

 
Učinek sistematičnih napadov na prostor civilne družbe  

Lokalna civilna družba je najbolj izpostavljena zapiranju prostora in ima zaradi tega nemalo težav. 
Nekatere organizacije so se prisiljene razpustiti, preseliti ali morajo spremeniti svoje dejavnosti, zelo 
težko pa si tudi zagotavljajo financiranje. Osebje lokalnih organizacij ustrahujejo, zapirajo ali napadajo, 
včasih koga celo ubijejo. Neformalna družbena gibanja brez pravnega statusa so izpostavljena podobnim 
nevarnostim, enako velja tudi za novinarje, akademike in blogerje. Kadar niso izpostavljeni neposredni 
represiji, se jim to dogaja posredno prek duševnih pritiskov, ki jih povzroča negotovost, kar pogosto vodi v 
samocenzuro in preusmeritev dejavnosti od zagovorništva pravic k nudenju storitev. 

Tudi partnerji razvojnih in humanitarnih organizacij doživljajo pritiske in omejevanje, denimo glede 
programov, ki jih lahko financirajo, pomanjkljivega spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava, 
omejenih možnosti za politični dialog itd. V mnogih primerih so bile zunanje agencije prisiljene prenehati s 
svojim delovanjem v določenih državah. Mednarodne NVO se pogosto znajdejo v položaju, da morajo 
preseliti svoje dejavnosti, pri čemer se sicer lahko zanašajo na mednarodne mreže in strokovno znanje, 
vendar je lahko ogrožen obstoj manjših struktur.  

Okrnjen prostor civilne družbe prispeva k vsesplošnemu nazadovanju demokracije, kar se kaže v 
manjši zavzetosti pri nadzoru in poročanju o politikah, zlorabah človekovih pravic ter poskusih 
spodkopavanja neodvisnih inštitucij. To pogosto vodi v politično polarizacijo, sovražne kampanje (npr. 
na družbenih omrežjih), nasilje ter erozijo norm, kot je denimo sprijaznjenje z opozicijsko vlogo. Vendar 
ne gre le za proces, ki bi ga usmerjale in izvajale države, saj polarizacijo zagovarjajo tudi številni 
nedržavni akterji in gibanja – zlasti neliberalna, populistična in nazadnjaška.  
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Dosedanji odzivi na področju obrambe in boja za vnovično razširitev prostora 
civilne družbe  

V zadnjem desetletju je skupnost akterjev s tega področja veliko vložila v boljše razumevanje pojava 
zapiranja prostora civilne družbe. Organizacije, ki spremljajo prostor civilne družbe (npr. CIVICUS in 
Mednarodno središče za neprofitno pravo) ter številni raziskovalci, novinarji, skupine strokovnjakov in 
lokalne organizacije še naprej izvajajo analize, ki se navezujejo na prostor civilne družbe. Vendar si je 
treba bolj prizadevati za širjenje, navzkrižno oplajanje in uspešno usvajanje tega dragocenega znanja.  

Vsi razvojni partnerji se soočajo s problemom zapiranja prostora, njihove strategije odzivanja pa se med 
seboj razlikujejo po obsegu in intenzivnosti. V prvi, dokaj proaktivni skupini so akterji, kot so Švedska, 
Danska, Združeno Kraljestvo, Nizozemska, USAID in Evropska unija. Oblikovali so strategije za 
ukvarjanje s civilno družbo, ki na splošno vključujejo zaveze, da bodo zagotavljali podporno okolje za 
civilno družbo ali naslavljali vprašanje zapiranja prostora. Aktivnosti izvajajo na različnih ravneh: (i) 
globalni, kot denimo v primeru reforme Projektne skupine za finančno ukrepanje leta 2016, s katero naj bi 
zagotovili, da predpisi s področja gibanja kapitala ne bi spodkopali financiranja organizacij civilne družbe; 
(ii) regionalni prek koordiniranih pobud; (iii) državni prek formalnih in neformalnih (različno uspešnih) 
političnih dialogov; in (iv) lokalni prek dialoga in podpore domačim organizacijam civilne družbe. Sklepajo 
tudi enakopravnejša politična partnerstva z lokalnimi akterji in poskušajo uveljaviti inštrumente za 
inovativno financiranje (npr. zelo prilagodljive sklade za nujne primere, namenjene podpori ogroženim 
zagovornikom človekovih pravic).  

Drugi bilateralni akterji (recimo Belgija) se lotevajo tudi različnih pobud za zaščito prostora civilne družbe 
v partnerskih državah ali na multilateralni ravni. Vendar se vedejo bolj reaktivno, imajo šibkejšo notranjo 
politično podporo in manj jasno oblikovane politike, njihove inštitucije pa se s prostorom civilne družbe 
ukvarjajo bolj priložnostno. Običajno tudi nimajo jasnih operativnih usmeritev za svoje osebje na terenu. 

V raziskavi je bila preučena tudi podpora, ki jo zagotavljajo zasebni financerji in mednarodne nevladne 
organizacije. V njej so predstavljene najrazličnejše pobude, ki izhajajo iz obeh skupin akterjev. Pojavljajo 
se kot strategije za krepitev odpornosti (npr. prizadevanja za vzpostavitev bolj podpornega okolja za 
civilno družb prek vzpostavljanja mednarodnih norm ter graditve koalicij ali oblikovanja javnega mnenja) 
ali strategij za krepitev vzdržljivosti (npr. pomoč lokalnim akterjem, da se prilagodijo/preživijo, kar bi 
lahko dosegli s krepitvijo varnosti organizacij civilne družbe, družbene naklonjenosti civilni družbi in 
človekoljubja na lokalni ravni). Kljub temu poročila in raziskave kažejo, da so akterji iz obeh skupin 
strukturno ranljivi (tj. lahko so označeni kot "tuji agenti", močno so odvisni od financiranja donatorjev, 
njihove zmogljivosti za skupno ukrepanje so omejene itd.). Zato se pri svojem delovanju pogosto zapirajo 
(tj. zanašajo se na svoje partnerje, namesto da bi gradili zavezništva), njihovo odzivanje pa je običajno 
usmerjeno v odvračanje nevarnosti, prepuščeno trenutnim navdihom in kratkoročno naravnano (namesto, 
da bi bili proaktivni, sledijo logiki »prilagajanja in blaženja« posledic).  

Ti različni zunanji akterji se pogosto srečujejo z vrsto kompleksnih strateških in operativnih dilem pri 
varovanju prostora civilne družbe in nudenju podpore/financiranju lokalnih akterjev v sovražnem okolju: 

• Kaj motivira donatorje in kakšne so posledice financiranja zagovorniških aktivnosti v 
partnerskih državah? 
Podpora organizacijam civilne družbe pri zagovorniških aktivnostih pomeni priznanje politične 
vloge donatorjev in zahteva drugačno strategijo delovanja kot zgolj nudenje storitev (kakor so 
izkusili pri nizozemskem programu »Dialogue and Dissent«). To vključuje enakopravnejša 
partnerstva, prilagodljive sisteme spremljanja in vrednotenja, spoštovanje odgovornosti do širše 
družbe in delitev tveganja. Zahteva tudi prilagodljivost in operativno delo organizacij civilne 
družbe, ki prejemajo podporo. Denimo tako, da je dopuščen prehod od zagovorništva k 
opravljanju storitev, če politično delo postane prenevarno (ali mešanica obeh vlog).  

• Kdo so relevantni domači akterji in kako legitimni so?  
»Civilna družba« v vsaki državi običajno obsega široko paleto formalnih in neformalnih 
organizacij in gibanj, ki odražajo različne identitete, vrednote, želje, programe, stopnje 
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zakoreninjenosti v družbi itd. Zato se porajajo pomembna vprašanja, kako definirati civilno družbo 
in prostor civilne družbe. V polariziranih okoljih prostor civilne družbe vse bolj zasedajo nedržavni 
akterji, ki se ne zavzemajo za demokracijo ali razvoj (kakor ju opredeljuje liberalna teorija). Zato 
morajo donatorji predhodno opraviti pregled akterjev in preveriti legitimnost organizacij civilne 
družbe kot nosilcev sprememb.  

• Kako uravnotežiti potrebo po prilagodljivosti in odgovornosti pri financiranju 
zagovorniških aktivnosti? 
Prestroge zahteve po poročanju in odgovornosti običajno zmanjšajo sposobnost organizacij, da 
bi se prilagodile skrčenemu prostoru civilne družbe. Kljub temu je »managerski pristop« v 
sistemu zagotavljanja pomoči težko spremeniti.  

• Kakšna analiza tveganja in upravljanja je potrebna?  
Splošno sprejeto je, da so potrebne nadaljnje investicije v skupne mehanizme zgodnjega 
opozarjanja in pilotne programe, ki dopuščajo različne oblike financiranja. Druga prednostna 
naloga je izogibanje »prenašanju« tveganj, povezanih s (finančno) podporo, ki se zagotavlja 
mednarodnim NVO in njihovim lokalnim partnerjem.  

Medtem ko bodo te dileme v prihodnjih letih ostale odprte, vse bolj dozoreva soglasje, da so sedanje 
strategije odzivanja sicer uporabne, ne pa zadostne glede na razsežnost globalnega napada in 
prefinjenost pristopov avtoritarnih sil (državnih in nedržavnih akterjev). Trenutno odzivanje je običajno 
preveč reaktivno, nesistematično in/ali kratkoročno naravnano. Takšni pristopi verjetno ne bodo 
uspešni, saj simptome zamenjujejo z vzroki in niso dovolj osredotočeni na opolnomočanje 
akterjev in povezovanje sil, kar bi omogočilo, da bi si civilna družba proaktivno priborila nazaj 
svoj prostor.  

 
Premiki v smeri naslednje generacije bolj proaktivnih, skladnih in koordiniranih 
pristopov k odpiranju prostora civilne družbe 

Precejšnje število nedavno opravljenih analiz nakazuje, da je potreben velik kvalitativen preskok na 
treh ravneh, če naj bi premagali strukturne pomanjkljivosti trenutnega odzivanja:  

• Razširiti bi morali razlago o tem, kaj vse lahko pridobimo z obrambo prostora civilne družbe in 
prizadevanji, da bi si ga priborili nazaj.  
Degradacija prostora civilne družbe ni povezana le s pravicami ljudi do organiziranja in 
protestiranja. Gre za simptom in del veliko obsežnejšega trenda globalne recesije 
demokracije in vzpona avtoritarnosti. Razmere so v vsaki državi sicer drugačne (zato je 
države težko razvrstiti v jasno opredeljene kategorije), vendar pojav degradacije prostora civilne 
družbe izvira iz neizprosnega boja med političnimi silami, ki je pogosto posledica med seboj 
tekmujočih družbenih in upravljavskih modelov, razlag ter vrednot in jih včasih označujejo za 
nasprotujoče si progresivne in konservativne sile. To lepo ponazarja kriza, povezana s covid-19, 
saj avtoritarni in hibridni režimi poskušajo izkoristiti to globalno zdravstveno nevarnost za 
okrepitev svoje moči z erozijo demokracije in prostora civilne družbe.  

• Uvideti bi morali, da se prostor civilne družbe ne "zapira,« pač pa se »spreminja«.  
Medtem ko se krepi nenaklonjenost do organizacij civilne družbe, ki jih financira Zahod, in 
mnogih aktivistov, novi akterji v areni civilne družbe prihajajo bolj do izraza. Mednje spada 
široka paleta nedržavnih akterjev, ki gredo v želji po spodkopavanju prostora za napredno civilno 
udejstvovanje v korak z avtoritarnimi režimi. Hkrati se po vsem svetu pojavljajo nove oblike 
civilnega aktivizma, ki privzemajo veliko bolj fluidne in neformalne organizacijske oblike (tj. 
protestna gibanja, digitalni aktivizem itd.), delno kot odziv na vzorce zapiranja prostora. Stvarnost 
je torej prostor civilne družbe, ki postaja veliko pestrejši, se nenehno spreminja in je vse bolj 
konkurenčen.  
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• Prestaviti je treba v višjo prestavo v smislu strateških odzivov, da bi delovali skladno s stopnjo 
nujnosti, s širšo razlago o »spreminjajočem se« prostoru civilne družbe in z večjimi vložki, 
povezanimi s konsolidacijo demokracije v boju proti vzponu avtoritarnosti. 

Za prehod v smeri nadgrajenih pristopov k prostoru civilne družbe bo potrebnega kar nekaj časa. Kljub 
temu se pojavlja novo razmišljanje in ravnanje, ki kaže pot naprej. V tej raziskavi so opredeljeni glavni 
gradniki bolj strukturiranega in skladnega odziva na izzive, povezane s prostorom civilne družbe po letu 
2020, ki vključujejo:  

• Sprejetje jasnega okvira politik, ki bo spodbujal smelejše ukrepanje na različnih ravneh. 
To sicer ni čudežna rešitev, sporoča pa jasno politično zavezanost reševanju tega vprašanja, kar 
lahko pomaga razširiti krog vključenih akterjev in deležnikov (gl. primer Danske ali kažipote EU 
za sodelovanje s civilno družbo).  

• Zavzemanje za pristope k prostoru civilne družbe, pri katerih je usklajeno delovanje vseh 
vladnih sektorjev in javnih služb. 
Načelo skladnosti politik za razvoj kliče k uskladitvi javnega delovanja med sektorji in zagovorniki 
različnih interesov. To se lahko stori na različne načine (npr. prek uradnih politik ali z 
medresornimi ali medoddelčnimi odbori; z odzivi na višji politični ravni, pa tudi z vključitvijo 
prostora civilne družbe v druge politike). Zaželeni so postopni pristopi, ki ustrezno upoštevajo 
politične in inštitucionalne omejitve pri prizadevanju za smelejši odziv in izkoriščajo politični 
zagon.  

• Gojenje pristopa, po katerem je v obravnavanje prostora civilne družbe vključena celotna 
družba. 
Boja za zaščito in vnovično pridobitev prostora civilne družbe ne morejo dobiti zgolj organizacije 
civilne družbe, razvojni partnerji ali diplomatska prizadevanja. Zahteva veliko širšo mobilizacijo 
akterjev v najširši družbi in na različnih ravneh. Pojavljati se začenjajo najrazličnejši obetavni novi 
načini delovanja, npr. vzpostavljanje zavezništev med organizacijami civilne družbe in družbenimi 
gibanji ter aktivisti; iskanje dialoga s parlamentom in pravosodnim sistemom; sodelovanje z 
lokalnimi oblastmi; oblikovanje koalicij z mediji in digitalno družbo; pritegovanje velikega števila 
ljudi k financiranju ter zagotavljanje sodelovanja zasebnega sektorja in njegovo upoštevanje 
standardov družbene odgovornosti v podjetjih. 

• Izkoriščanje potenciala na pravicah temelječih pristopov (PTP). 
Uporaba PTP v sovražnih okoljih lahko prinese štiri potencialne koristi. Pojem nosilcev 
odgovornosti ali pravic se lahko uporabi za spodbujanje uspešnega zagotavljanja storitev. V 
pomoč je lahko pri soočanju z državo s sklicevanjem na mednarodne, celinske in regionalne 
obveznosti, katerim se je zavezala. Znane so pozitivne izkušnje, ko so bili PTP uporabljeni za 
posredno podporo človekovim pravicam in civilni družbi, kadar ni bilo mogoče ukrepati 
neposredno (npr. z osredotočanjem na socialno-ekonomske pravice ali javno izobraževanje, kar 
je običajno manj sporno kot politične pravice).  

• Premoščanje vrzeli med razvojem, varnostjo in humanitarnim delovanjem. 
Uporaba celovitih pristopov je ključnega pomena za vsesplošno spodbujanje skladnosti in 
varovanje prostora civilne družbe. Za ohranjanje te trojne povezanosti se trenutno poslužujejo 
različnih razlag in pristopov, skladno s priporočilom OECD-DAC, ki je bilo sprejeto 22. februarja 
2019. 
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Uvod 
 
Kontekst 

Raziskave, ki jih vsako leto izvajajo mednarodna watchdog organizacija CIVICUS in druge organizacije, 
razkrivajo alarmantne številke glede razpoložljivosti prostora za avtonomno državljansko 
udejstvovanje v demokratičnih silah. Težnje po zapiranju ali krčenju prostora civilne družbe so prisotne 
po vsem svetu in se krepijo tudi v Evropski uniji (EU). Napade na vedno širši krog organizacij, aktivistov 
in državljanov izvajajo tako državni kot nedržavni akterji. Pri tem izpodbijajo mednarodno priznane 
pravice (denimo pravico do svobode govora, združevanja in zbiranja) in slabijo temelje odgovorne 
demokracije. Obenem zmanjšujejo obseg vključujočega in trajnostnega razvoja, ki je opredeljen v Agendi 
za trajnostni razvoj do leta 2030 (Agenda 2030). 

 
Že več kot desetletje smo v prostoru civilne družbe priča rasti števila napadov na akterje, naklonjene 
demokraciji. V tem času se je nabralo precej znanja o tem pojavu, dejavnikih, ki ga spodbujajo, vrstah 
orodij za omejevanje in represijo ter njihovih posledicah. Lokalni in mednarodni akterji, ki si prizadevajo za 
zaščito prostora civilne družbe v okolju, ki temu ni naklonjeno, so na podlagi raznolikih odzivov, ki segajo 
od prilagoditve na represivno okolje do enostranske ter večstranske diplomacije, pridobili dragocene 
izkušnje. Kljub temu je čedalje bolj jasno, da bi morali tisti, ki so zainteresirani za zaščito demokratičnih 
vrednot in vključujočega razvoja, ki so potrebni za spopadanje s tem nestanovitnim in hitro spreminjajočim 
se globalnim pojavom, ubrati bolj strukturirane, celovite in ustvarjalne pristope. Sile, ki si prizadevajo 
omejevati mnenje državljanov, so iz dneva v dan učinkovitejše in bolj premišljene, zato morajo tudi tisti, ki 
zahtevajo demokratični prostor civilne družbe nazaj, pri odzivanju na njihove strategije ubrati bolj 
sofisticiran pristop.  

 
Belgija je tradicionalna podpornica mednarodnih standardov s področja človekovih pravic, ki jih uresničuje 
s kolektivnim udejstvovanjem na ravni EU in mednarodnih forumih. Njena razvojna politika poudarja 
pomen krepitve civilne družbe in spodbujanja na pravicah temelječih pristopih. V praksi to pomeni, da so 
belgijski akterji iz razvojnih, humanitarnih in diplomatskih krogov sprejeli različne pobude, usmerjene v 
zaščito prostora civilne družbe v partnerskih državah. Kljub temu na tamkajšnjem ministrstvu za zunanje 
zadeve, še posebno na oddelku za civilno družbo, zahtevajo, da se raziščejo načini in sredstva, s katerimi 
bi izboljšali, racionalizirali in okrepili dosedanja prizadevanja. 

 
V ta namen je ministrstvo naročilo raziskavo pri Evropskem centru za upravljanje razvojne politike 
(ECDPM) – neodvisni fundaciji, specializirani za odnose med EU in afriškimi državami, vključno s 
tematskimi področji, kot sta upravljanje in razvoj civilne družbe. 

 
Namen raziskave 

Raziskava ima dva namena. 
 

(i) Prvi je, da se obstoječe znanje nadgradi in dopolni s podatki o tem, kako lahko domači in 
mednarodni akterji zaščitijo ter zahtevajo nazaj prostor civilne družbe. 

(ii) Drugi je, da se pripravijo praktična priporočila, namenjena belgijskim akterjem in drugim 
zainteresiranim deležnikom. Namen teh priporočil bi bil spodbuditi pristope za zaščito oziroma 
ponovno pridobivanje prostora civilne družbe, ki temeljijo na upoštevanju celotne družbe, celovitem 
upravljanju1 in pravicah. 

 
Glavni metodi raziskave sta (i) analiza dokumentov in (ii) intervjuji z glavnimi akterji v Belgiji (uradniki z 
ministrstva, osebje z veleposlaništev, NVO in podobno); nekatere države članice EU so ubrale bolj 

                                                
1 »Whole-of-government« pristop je oznaka, s katero so v Veliki Britaniji v 90-tih letih opisali potrebo po usklajenem 
delovanju vseh vladnih sektorjev in javnih služb. Tukaj prevajamo s »celovito upravljanje«. Op. ur. 
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neposredne in celovite pristope k naslavljanju tem, povezanih s prostorom civilne družbe (na primer 
Danska, Švedska, Nizozemska, Združeno kraljestvo) in multilateralnimi akterji, vključno z EU in OECD, in 
(iii) enodnevna mednarodna konferenca v Bruslju 17. decembra 2019 (ki se je je udeležilo več kot 100 
akterjev in strokovnjakov z različnih področij). Ugotovitve raziskave bodo ministrstvu služile kot vir zamisli 
za tekoče razprave o tem, kako izboljšati belgijski odziv na izzive prostoru civilne družbe po vsem svetu. 

 
Prostor civilne družbe je skoraj povsod ogrožen. Gre za odraz vsesplošnega svetovnega spodkopavanja 
demokracije v starih in novih demokratičnih družbah ter tudi tistih nedemokratičnih. Zdravstvena kriza 
zaradi bolezni covid 19, ki se je začela spomladi 2020, škoduje prostoru civilne družbe, in sicer 
neposredno – zaradi omejevanja dejavnosti – in tudi posredno, ker omogoča nasprotujočim se silam, da 
omejujejo javno debato, pri čemer obstaja tveganje za dolgotrajne posledice tovrstnega ravnanja. 
Zapiranje prostora civilne družbe se v različnih državah kaže v različnih oblikah. Čeprav bi bilo treba v 
zvezi s tem zajeti širšo globalno sliko, se ta raziskava osredotoča predvsem na prostor civilne družbe v 
državah v razvoju in na to, kako lahko Belgija s svojimi številnimi akterji pripomore k temu. 

 
Uvodnemu delu sledi poročilo, ki vključuje: 

 
• 1. poglavje, v katerem je razloženo globalno nasprotovanje državljanskemu udejstvovanju, njegove 

glavne značilnosti in razvoj skozi čas. 
• 2. poglavje, ki navaja dosedanje odzive zainteresiranih mednarodnih in lokalnih akterjev v državah v 

razvoju (denimo humanitarne organizacije, zunanja ministrstva, mednarodne NVO, zasebne fundacije, 
lokalna civilna družba in drugi domači deležniki). 

• Upoštevajoč vse večjo in močnejšo grožnjo državljanskemu udejstvovanju 3. poglavje opisuje, zakaj 
potrebujemo bolj sofisticirane vsebine in strategije odzivanja. Na primer pristope, ki bi temeljili na 
upoštevanju celotne družbe, celovitem upravljanju in pravicah. 

• 4. poglavje preučuje, kolikšen napredek v kakovosti smo dosegli pri doseganju bolj strukturiranih, 
celovitih in proaktivnih pristopov k razvojnemu sodelovanju in na drugih področjih. 



12 
 

 
 

1. Vse bolj razširjen globalni pojav zapiranja prostora 
civilne družbe 

To poglavje povzema znanje, ki smo ga v zvezi z globalnimi težnjami po omejevanju prostora za 
progresivno državljansko udejstvovanje pridobili v zadnjem desetletju. Pri tem pojasnjujemo, kako se 
tovrstno zapiranje izraža in zakaj je postalo glavna značilnost političnega življenja povsod po svetu. Zato 
se je treba posvetiti tako vse številčnejši skupini prizadetih akterjev kot tudi akterjem, kot so 
konservativni nasprotniki pravic. Ti vse bolj zavzemajo spreminjajoč se prostor civilne družbe, pri čemer 
ne gre toliko za njegovo zapiranje kot prevzem. To kliče po analizi širokega nabora uporabljenih 
(zakonitih in nezakonitih) metod ter taktik in tudi kratki presoji vpliva te globalne grožnje. 

 
1.1. Vse večje težnje po omejevanju prostora državljanskega udejstvovanja 

Akterji civilne družbe, ki so osrednji steber demokratične ureditve in nepogrešljivo tkivo, ki povezuje 
državo, podjetja in družine, s svojo raznolikostjo igrajo pomembne vloge1. Te vključujejo: izvajanje 
storitev za revne ljudi in ljudi z družbenega roba; izražanje njihovih stališč v postopkih, ki vplivajo na 
njihova življenja; zagovarjanje sprememb na različnih področjih; pozivanje vlad in močnih nedržavnih 
akterjev k odgovornosti ter spodbujanje vključujočega in trajnostnega razvoja v skladu z Agendo 
2030, pri čemer skrbijo, da so ti cilji relevantni, uporabni in prepričljivi za lokalne akterje. 

 
Enotne definicije ni, vendar se izraz prostor civilne družbe nanaša na javno areno, znotraj katere se 
lahko državljani prosto udejstvujejo in organizirajo z namenom, da branijo svoje interese, vrednote ter 
identiteto, zahtevajo pravice, vplivajo na javne določevalce ali nosilce moči pozivajo k odgovornosti. 
Znotraj odprtega prostora mora država zagotoviti osnovne svoboščine (zbiranja, združevanja in 
izražanja) ter državljanom omogočiti vključevanje v oblikovanje javnih politik. V zaprtem prostoru veljajo 
različne omejitve, ki se nanašajo na te svoboščine in sodelovanje, in jih uvajajo z zakonitimi in 
nezakonitimi (represivnimi) ukrepi. V resnici prostor za državljansko udejstvovanje ni skoraj nikoli 
popolnoma odprt ali zaprt, temveč gre za nestanovitno in dinamično mešanico elementov, ki je zelo 
odvisna od konteksta. V spodnjem okvirčku so navedene glavne lastnosti prostora civilne družbe. 

 
Okvir 1: Kateri so sestavni elementi prostora civilne družbe? 

 

 
1 Pomembne institucije civilne družbe v Belgiji, kot sta 11.11.11 in Zveza NVO, so v ta namen izdale dokumente s 
politikami. Glejte 11.11.11. Koepel. 2019. Shrinking Space. Het kritische middenveld onder druk. Basisdossier campagne. 
Julij 2019 kot tudi Zveza NVO. 2015. Meerwaarde bieden in de samenwerking van de 21ste eeuw. Visietekst. Een agenda tot 
vernieuwing van en door de Belgische NGO sector. 

2 Hossain, N et al. 2018. What Does Closing Space Mean for development? A Literature Review and Proposed 
Conceptual Framework. IDS Working Paper, izdaja 2018, št. 515. 

• Prostor civilne družbe je nepogrešljiv del demokratičnega tkiva, v katerem potekajo pogajanja in razprave 
na temo glavnih političnih in družbenih odločitev (vključno s tem, kdo kaj dobi in kako ali kdo kaj plača in 
kako)2. Ta prostor lahko zasedejo tudi akterji, ki imajo različen pogled na izvajanje pooblastil, družbeno 
pravičnost ali vključujoč razvoj. 

• Prostor civilne družbe zadeva širok nabor akterjev in deležnikov. Obstoj odprtega prostora civilne družbe 
ni pomemben samo za glavne organizacije civilne družbe, ki izvajajo in/ali zagovarjajo določene storitve. 
Tak prostor je nepogrešljiv tudi za širok nabor drugih deležnikov, kot so posamezni zagovorniki 
človekovih pravic, novinarji, neformalna družbena in mladinska gibanja, sindikati, politične stranke in 
mediji. 

• Prostor civilne družbe je odvisen od institucionalnega okvira, ki regulira državljansko udejstvovanje. 
Kakovost in lastnosti formalnih pravil igre, kot so zakonski okviri, procesi in postopki, s katerimi se 
organizira prostor civilne družbe, močno vplivajo na možnosti za nasprotovanje in moč glasu državljanov 
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Prizadevanja za krčenje prostora civilne družbe niso nova. Skozi zgodovino so v različnih režimih 
državni in nedržavni akterji omejevali glas in vpliv državljanov. Točko preloma je pomenil padec 
Berlinskega zidu leta 1989. Konec hladne vojne je po vsem svetu sprostil nov val demokratizacije in 
civilni družbi omogočil sodelovanje v politični, družbeni ter gospodarski organizaciji držav. Kazalo je, da so 
avtoritativni režimi utrpeli smrtni udarec in je liberalna demokracija zmagala v ideološki bitki ter prevzela 
vlogo univerzalnega modela5. Krepitev vloge civilne družbe smo posledično poimenovali globalna 
revolucija društev6. Tako nacionalne zakonodaje kot mednarodni sporazumi so ta liberalni pojem 
obravnavali na podlagi vloge civilne družbe7. Donatorske organizacije so krepitev organizacij civilne družbe 
širokogrudno podprle s finančnimi sredstvi, saj so jih dojemale kot ključne akterje pri spodbujanju 
demokracije in razvoja8. 

 
Vendar je bila »demokratična evforija« le kratkega diha. Napadi 9. septembra 2001 in z njimi povezana 
vojna proti terorizmu so pomenili protiudarec za človekove pravice. Barvne revolucije v zvezni državi 
Georgia, v Ukrajini in Kirgizistanu so vse končale v slepi ulici. Arabska pomlad se je kmalu sprevrgla bodisi 
v konflikte in kaos bodisi v ponovno vzpostavitev avtoritarne vladavine (razen v Tuniziji). Na zahodni polobli 
so se ponovno pojavile avtokratske težnje (na primer v Rusiji, na Madžarskem in v Turčiji) ali je prišlo do 
poskusov omejevanja moči osrednjih demokratičnih institucij, kot je pravosodni sistem (Poljska). Različne 
krize (migrantska, podnebna, finančna in zdravstvena) so med ljudi zasejale strah na globalni ravni, kar so 
izkoristili populisti in populistična gibanja. Pojav zapiranja prostora civilne družbe je zdaj »vseprisoten« in 
»zaostren«9 ter postaja grožnja globalne razsežnosti. Tovrstne omejitve so »nalezljive«, saj »smo po 
celem svetu priča sprejemanju podobnih zakonov za nadzor na civilno družbo«10. 

 

3 V začetni fazi zapiranja prostora se avtokrati zelo radi poigravajo z zakonskimi in institucionalnimi določbami, s 
čimer želijo utišati kritike ter nagajati neodvisnim organizacijam civilne družbe. 

4 Buysse, A. 2018. Squeezing civic space: restrictions on civil society organizations and the linkages with human 
rights. The International Journal of Human Rights, izdaja 22, 2018, št. 8. 

5 Fukuyama, F. 1992. The End of History and the Last Man. Svobodni tisk. 
6 Salomon, L.M. 1994. The rise of the non-profit sector. Foreign Affairs, julij–avgust 1994. 
7 Sporazum iz Cotonouja, podpisan leta 2000 med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (APC), je tak 

primer. V skladu s tem pravno zavezujočim sporazumom je sodelovanje civilne družbe eno od temeljnih načel. 
To se kaže v specifičnih določbah (členi 4–8), ki narekujejo vlogo civilne družbe in zavezujejo k zagotavljanju 
financ in zmogljivosti za razvoj. 

8 Za kritično analizo krepitve donatorske podpore za civilno družbo v tistem obdobju glejte: Ottaway, M. and 
Carothers, T. 2000. Funding Virtue: Civil Society Aid and Democracy Promotion. Carnegie Endowment for 
International Peace. 

9 Carothers, T. 2015. The Closing Space Challenge. How are funders responding? Carnegie Endowment for 
International Peace. November 2015, str. 3. 

10  European Foundation Centre in Funders’ Initiative for Civil Society. 2017. Why shrinking civil society space 
matters in international development and humanitarian action. EFC, maj 2017, str. 4. 

in udejstvovanje3. Ta pravila med drugim določajo tudi, koliko prostora imajo državljani/organizacije 
civilne družbe, da se branijo. V zadnjem času se izvaja vse več neformalnih in nezakonitih ukrepov za 
omejevanje kritik, ki prihajajo iz prostora civilne družbe. 

• Prostor civilne družbe je premična tarča. Prostor, ki omogoča vključevanje državljanov, ni dogovorjen ali 
statičen4. Poleg pritiska vladnih in nedržavnih akterjev ga določajo in oblikujejo tudi zmogljivost ter vpliv 
organizacij civilne družbe in interakcije teh organizacij z drugimi akterji (državami in trgi). 

• Prostor civilne družbe je sestavni del Agende 2030. Cilj trajnostnega razvoja št. 16 pravi, da je treba 
spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega 
varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh. Ta cilj se izraža v manjših 
ciljih, ki poudarjajo potrebo po sodelovanju pri odločanju (16.7) in dostopu do informacij ter zaščiti 
temeljnih svoboščin (16.10). 

• Prostor civilne družbe se nanaša na dinamiko, ki je specifična glede na kontekst. Svetovno razširjen 
pojav zapiranja prostora civilne družbe ima skupne lastnosti in vzorce, vendar se situacija razlikuje v 
posameznih državah oziroma regijah. Zato je zelo pomembno, da pri analizi razvoja, oblike in lastnosti 
razpoložljivega prostora za državljansko udejstvovanje upoštevamo kontekst. 
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CIVICUS (Mednarodna zveza organizacij civilne družbe in aktivistov) spremlja in nadzoruje prostor civilne 
družbe. Pri tem države deli na pet kategorij, v katerih je prostor civilne družbe zaprt, zatiran, omejen, zožen 
ali odprt. Slika 1 prikazuje globalne trende in nazadujoče pogoje za civilno udejstvovanje po svetu. 

 
Slika 1: Stanje prostora civilne družbe po svetu (Poročilo CIVICUS za leto 2019) 
 

 
 
 

Sliko lahko pospremimo z besedami, da je prostor civilne družbe v letu 2019 »hudo ogrožen v 111 
državah po svetu, kar je več kot polovica vseh in da samo 4 % svetovnega prebivalstva živi v državah, 
kjer se spoštujejo temeljne svoboščine civilne družbe, kot so pravica do zbiranja, združevanja in 
izražanja. Danes so že na vsaki celini prisotne omejitve prostora civilne družbe.«11 

 
Slika 2 vsebuje dodatne informacije glede položaja na področju prostora civilne družbe. Pri tem navaja 
javno dostopne dokaze za države, ki so z Belgijo sklenile dvostransko sodelovanje in so njene 
neposredne partnerice (v glavnem afriške države), in tudi za druge države, kjer Belgija podpira civilno 
družbo, kot so Filipini in Nikaragva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Civicus. 2019. State of Civil Society Report 2019. S posebnim poudarkom na 2. poglavju z naslovom Challenging 
exclusion and claiming rights. 
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Slika 2: Prostor civilne družbe v partnerskih državah Belgije (od začetka leta 2020) 
 
 

 

 
Vir: CIVICUS/ECDPM 

 
Tudi drugi viri (spremljanje kakovosti demokracije s pomočjo različnih zbirk podatkov in kazalnikov) 
potrjujejo vse večje omejevanje prostora civilne družbe, med drugim12: 

 
• Mednarodna NVO Freedom House spremlja razvoj političnih in državljanskih svoboščin po svetu. V 

svojem zadnjem poročilu z naslovom Freedom in the World 2018. Democracy in crisis so v organizaciji 
poudarili, da so zgoraj omenjene pravice na najnižji točki v več kot desetletju. 

• Posebni poročevalec Združenih narodov za pravico do svobode miroljubnega združevanja in zbiranja je 
navedel, da zapiranje prostora postaja težava tudi v državah članicah ZN, kjer nekatere vlade 
preprečujejo vključevanje civilne družbe v delo globalne institucije13. 

• V svojem poročilu o svetovnih tveganjih je Svetovni gospodarski forum preučil izzive, ki jih prinaša 
omejevanje temeljnih državljanskih svoboščin, pri čemer je navedel tudi, da lahko »novo obdobje 
omejenih svoboščin in nadzora s strani vlad ogrozi družbeno, politično ter gospodarsko stabilnost in 
poveča tveganje za geopolitične ter družbene konflikte«14. 

• Mednarodno središče za nepridobitno pravo (ICNL) je glavni vir informacij in nadzora nad pravnim 
okoljem za civilno družbo, filantropijo in sodelovanje javnosti po svetu. Središče sistematično zbira 
podatke in izvaja analize števila držav, v katerih poteka zapiranje prostora civilne družbe, ter 
najpogostejših vrst omejitev, ki jih uvajajo vlade. 

 
 
 

12 Druga orodja za spremljanje so svetovni kazalniki upravljanja (WGI), različice demokracije (V-Dem), demokratični indeks 
revije The Economist (Economist Intelligence Unit’s Democratic Index) ter indeksi globalnega stanja demokracije 
Mednarodnega inštituta za demokracijo in pomoč pri volitvah (IDEA). 

13 Poročevalec ZN za pravico do svobode miroljubnega združevanja in zbiranja. 2016. The Year in the Assembly 
and Association Rights. 

14 Svetovni gospodarski forum. 2017. Poročilo o svetovnih tveganjih. 
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1.2. Temeljni dejavniki 

 
Trenutno nazadovanje prostora civilne družbe z globalnega gledišča lahko pojasnimo z več dejavniki, ki 
so med seboj povezani. Nekateri od teh vplivajo predvsem na nove demokracije, drugi na utrjene in 
tretji na druge države. Ti dejavniki vključujejo: 

 
• Upadanje demokracije in ponovni vzpon avtoritarizma. V obdobju od začetka sedemdesetih let 20. 

stoletja do prvega desetletja 21. stoletja se je število parlamentarnih demokracij povečalo s 35 na 11015. 
Kljub temu so politike, ki so pozneje povzročile globalno finančno krizo v obdobju 2007–2008, botrovale 
gospodarskim pretresom, visoki brezposelnosti in zmanjševanju prihodka za naraščajoče število ljudi po 
vsem svetu. To je v številnih družbenih skupinah podžgalo dolgotrajno jezo in frustracije, saj so se 
pripadniki teh počutili zapostavljeni ali so to dejansko tudi bili. Obenem so izgubili zaupanje v 
demokratične institucije, kar je vodilo v ponovni vzpon avtoritarnih in populističnih voditeljev po vsem 
svetu. 

• Politična polarizacija. Te avtoritarne in populistične sile so se napajalne iz različnih virov v družbi (na 
primer nacionalizem, konservativnost, politika identitete) in uporabljale metode in diskurze, ki so vodili v 
politično polarizacijo. Iz tega niso izvzete niti stare niti nove demokratične družbe. Posledica je postopno 
spodjedanje demokratičnih standardov in praks16 ter naraščajoča nestrpnost do tistih, ki niso enakega 
mnenja kot mi, in marginaliziranih skupin. Zaradi strahu pred močjo državljanskega aktivizma in prostega 
pretoka informacij (v digitalnem svetu) so neliberalni režimi sprejeli preventivne ukrepe, s katerimi 
utrjujejo svojo moč17. Polarizacija je v času izrednih razmer, ki so jih številne države razglasile za 
preprečevanje širjenja bolezni covid 19, prevzela novo obliko, pri čemer so bili v začetku leta 2020 
vsi, ki niso sledili splošnemu družbenemu toku, razglašeni za izdajalce in bili žrtev represivnih ukrepov 
režimov, ki so prevzeli pooblastila v izrednih razmerah. 

• Nasprotujoči si razvojni modeli. S tem ko države v razvoju postajajo vse manj odvisne od pomoči, se v 
njih vzpostavlja prostor, v katerem želijo same odločati o nadaljnjih usmeritvah. Ta sprememba v relativni 
moči, ki se je z utrjenih zahodnih demokracij prevesila v korist nezahodnim akterjem, je spodbudila 
ponovno poudarjanje pomena suverenosti in odpor proti vmešavanju od zunaj. Vse to ima za 
posledico, da normativni pristop, ki ga zagovarjajo zahodne demokracije, izgublja veljavo v primerjavi z 
drugim »modelom« (denimo Kitajska ali pristopi na podlagi razvoja domačega izvora, ki zavračajo 
svoboščine v imenu razvoja). To deloma pojasni, zakaj sistemi večstranskega upravljanja slabijo. 

• Varnost in dinamika terorizma. Varnostna, begunska in migrantska kriza so prispevale k temu, da so 
države (tako tiste v razvoju kot zahodne) začele omejevati človekove pravice in svoboščine v imenu 
varnosti. Tovrstne prakse se krepijo zaradi populističnih sil, ki imajo moč, in zmernih sil, ki svoj diskurz 
prilagajajo zato, da bi ostale v igri. 

• Vprašanja o legitimnosti civilne družbe. Hitra rast sektorja civilne družbe po vsem svetu, ki se je začela 
v devetdesetih letih 20. stoletja, ni prinesla pozitivnih učinkov. Namesto tega je ustvarila tog sistem, v 
katerem so prisotni tudi oportunisti, ki ne zasledujejo legitimnih in odgovornih ciljev. Zaradi omejene 
zmožnost samoregulacije in zanašanja na zunanje financiranje je civilna družba lahka tarča za 
oblastnike, ki jo radi označujejo kot tuje akterje, ki so povezani s terorizmom, izhajajo iz vrst 
svetovljanskih elit ali so sovražnik ljudstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 Fukuyama, F. 2018. Against Identity Politics. The new tribalism and the crisis of democracy. Foreign Affairs, 
september–oktober 2018. 

16 Carothers, Thomas, in Andrew O'Donohue, eds. Democracies Divided: The Global Challenge of Political 
Polarization. Brookings Institution Press, 2019. 

17 Carothers, Thomas, in Andrew O'Donohue, eds. Democracies Divided: The Global Challenge of Political 
Polarization. Brookings Institution Press, 2019. 
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1.3. Akterji, ki so na muhi 

 
Zatiranje svobode izražanja in politično nasprotovanje je usmerjeno v različne skupine akterjev. Običajno 
so iz vrst podpornikov razvoja najbolj na udaru aktivisti, ki se zavzemajo za politične pravice, in 
organizacije civilne družbe, prejemnice sredstev pomoči (z mednarodnimi povezavami), ki se borijo proti 
slabemu upravljanju, korupciji in izkoriščevalskim podjetjem. Zlasti v avtoritarnih režimih in polariziranih 
družbah je treba dati jasno vedeti, da omejevanje prostora civilne družbe vpliva tudi na:  

 
• precej širši nabor zagovornikov človekovih pravic (ne samo političnih aktivistov), ki se borijo za socialne, 

ekonomske, kulturne in okoljske pravice (denimo zaščita zemljišč pred onesnaževanjem eksativne 
industrije, diskriminacija domorodnih skupnosti, predstavniki sindikatov); 

• številne razvojne NVO in organizacije na ravni skupnosti, ki so vključene v različne oblike zagovorniška 
in pristope na podlagi pravic (npr. organizacije civilne družbe s področja okolja); 

• vedno večje število neformalnih družbenih gibanj, ki se ukvarjajo z različnimi temami in lahko množično 
mobilizirajo ljudi (predvsem prek družbenih medijev); 

• medije, še posebno kritične blogerje in raziskovalne novinarje, pa tudi akademike: oblikovalce mnenj, ki 
neposredno vplivajo na večje skupine ljudi in voditelje. 

 
Sem spadajo tudi mednarodni razvojni in humanitarni partnerji, ki se srečujejo z različnimi pritiski ter 
omejitvami (kot so omejitve glede tega, kakšne programe lahko financirajo, nespoštovanje mednarodnega 
humanitarnega prava, omejene možnosti za politični dialog, (občasno nepošteni) kriteriji, ki jih morajo 
spoštovati, da lahko delujejo). Veliko je primerov, ko so morale tuje organizacije prekiniti delovanje v 
določeni državi. 

 
1.4. Uporabljene metode in taktike 

Sistemski napadi na prostor civilne družbe se danes kažejo v različnih oblikah in so odraz vse bolj 
sofisticiranih orodji, ki jih v ta namen uporabljajo avtoritarni/populistični režimi ter nedržavni akterji. Kot je 
razvidno iz tabele 118, so zakonodajni ukrepi samo eden številnih formalnih in neformalnih načinov za 
uveljavljanje politične avtoritete ter omejevanje svobode neodvisne civilne družbe, neformalnih družbenih 
gibanj, sindikatov, neodvisnih aktivistov in drugih. 

 
Tabela 1: Oblike napadov na prostor civilne družbe 

 
Vrsta ukrepa Konkretni primeri 

zatiranje svobode 
izražanja, zbiranja in 
združevanja 

- institucionalizacija pravnih omejitev, ki so namenjene preprečevanju 
protestov in tiskanih objav v imenu 

državne varnosti ter javnega reda 

zakonodajni ukrepi, ki 
omejujejo način delovanja 
organizacij civilne družbe 
(na primer z vidika vlog, 
delovnih področij, omrežij, 
partnerjev) 

- zelo strogi predpisi za registracijo organizacij civilne družbe 

 
 

18 Tabela je nastala na podlagi pregleda metod in taktik, navedenih v poročilu organizacije European Foundation 
Centre: Why shrinking civil society space matters in international and humanitarian action. 2017, str. 7. Tabela 
poleg tega vsebuje tudi informacije iz drugih virov, vključno z novim delom Saskie Brechenmacher (Civil Society 
Under Assault. 2017 Carnegie Endowment for International Peace) in obsežnim raziskovalnim projektom, ki ga je 
financiralo nizozemsko ministrstvo za zunanje zadeve ter je nastalo na podlagi njihove teorije o instrumentih za 
spremembo in financiranje v podporo dejavnostim zagovorništva. 
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selektivni pregoni, katerih 
namen je ustrahovanje 
civilne družbe kot celote 

- pregon neodvisnih organizacij civilne družbe na podlagi lažnih 
obtožb o davčnih utajah in pranju denarja 
- znašanje nad aktivisti zaradi prekrškov, povezanih z varnostjo, in z 
obtožbami o terorizmu 

 
zakoni, ki organizacijam 
preprečujejo prejemanje 
tujih sredstev 

- zakonodaja, ki določa, da lahko samo organizacije civilne družbe, ki 
prejmejo večino finančnih sredstev (pogosto do 90 %) iz domačih virov, 
izvajajo dejavnost zagovorništva in dejavnosti, ki senanašajo na pravice 

nadzor, nadlegovanje in 
nasilje policije in 
varnostnih služb 

- uvajanje prepovedi potovanj za aktiviste s področja človekovih pravic 
- grožnje in ustrahovanje družinskih članov 
- nadzorovanje in prisluškovanje aktivistom 

 
 
 

obrekovanje in blatenje 
organizacij civilne družbe 

- organizirane kampanje proti organizacijam civilne družbe, ki 
nasprotujejo škodljivim razvojnim projektom (na primer na področju 
rudarstva) 
- izkoriščanje enega slabega dogodka za napad na celoten sektor (na 
primer škandali, povezani z integriteto) 
- demonizacija civilne družbe prek državnih medijev 
- širjenje lažnih novic in populizma za to, da se organizacije civilne družbe 
prikažejo kot nelegitimne (in se to prikaže kot vmešavanje iz tujine ali 
ustvarjanje protielitističnega nazora v družbi) 

prizadevanja za 
preoblikovane civilne družbe 
z ustvarjanjem in 
kooptiranjem akterjev civilne 
družbe 

- financiranje apolitičnih in provladnih organizacij 

onemogočanje varnega 
komuniciranja v 
organizaciji in zunaj nje 

- zapiranje družbenih medijev ali kooptiranje teh za pridobivanje dostopa do 
podatkov uporabnikov 
- onemogočanje uporabe interneta v določenih obdobjih 

 

Zgoraj naštete ukrepe običajno sprejemajo državni akterji na različnih ravneh. Kljub temu dokazi v 
zadnjih letih kažejo, da napade na prostor civilne družbe vse pogosteje izvajajo nedržavni akterji, ki 
lahko delujejo v imenu vlad ali pa tudi ne19. Pogosto so ti povezani s poslovnimi interesi velikih korporacij 
ali konservativnih akterjev s področja civilne družbe, ki so dostikrat povezani s skrajno desnico in 
nasprotujejo pravicam ter zagovarjajo programe, ki temeljijo na identiteti. Ti akterji so v zadnjih letih 
pridobili pomen v državah v razvoju in pokomunističnih deželah ter tudi v zahodnih demokratičnih državah. 
V nekaterih primerih je konservativna civilna družba tesno povezana z neliberalnimi političnimi akterji20. 

 
1.5. Učinki in vplivi sistematičnih napadov na prostor civilne družbe 

Negativni učinki zapiranja prostora civilne družbe so številni in se kažejo na različnih ravneh: 
 

(1) V povezavi z akterji civilne družbe 
 

Vpliv nanje je odvisen od specifičnega konteksta in intenzivnosti napadov državnih ter nedržavnih akterjev, 
pa tudi od vrednost in odpornosti ter upora organizacij civilne družbe, družbenih gibanj in aktivistov. Med 
pogoste negativne učinke, še posebno na formalno organizirane lokalne organizacije civilne družbe, 
štejemo: 

 

19 Van Kesteren, F. 2019. Dealing with Shrinking Civic Space: It is not just the state we have to worry about. 
INCLUDE, 27. junij 2019. 

20 Za pojasnilo pojma konservativnega državljanskega aktivizma na podlagi komparativne analize na primeru 
devetih držav glejte: Youngs, R. (ed). 2018. The Mobilization of Conservative Civil Society. Carnegie 
Endowment for International Peace. 
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• oteženo nadaljnje delo na področju zagovorništva ali tem, ki se navezujejo na pravice, kar lahko vodi v 

zaprtje ali izgon organizacije; 
• zmanjšana možnost pridobivanja finančnih sredstev, zaradi česar se lahko obseg dejavnosti skrči, 

organizacija pa se mora bolj kot drugim stvarem posvetiti preživetju;  
to pomeni, da svoje delovanje omejujejo na osnovno izvajanje storitev, s čimer si zagotovijo neprekinjeno 
podporo vlad in zgolj ohranjajo svojo strukturo; 

• samocenzura, s katero ščitijo svoje osebje in organizacijo; 
• zaradi strategije preživetja, usmerjene v notranje delovanje organizacije, in pridruženih tveganj so 

organizacije manj zmožne vključevanja v horizontalna partnerstva in zveze, ki so ključna za doseganje 
učinkovitih sprememb; 

• zmanjšana dostopnost do domačih političnih akterjev in postopkov ter mednarodnih partnerjev; 
• organizacijski stres, ki je posledica preobremenitve zaradi birokratskih postopkov in poročanja ter 

potrebe po iskanju alternativnih institucionalnih oblik (denimo premik k neprofitnim strukturam); 
• ogromna obremenitev za sodelujoče ljudi, ki vključuje umsko izčrpanost zaradi nadlegovanja, 

ustrahovanja in represije, vključno z ubijanjem aktivistov21; 
• splošna slabitev celotnega sektorja civilne družbe. 

 
(2) V povezavi s človekovimi pravicami in demokratičnim upravljanjem 

 

Vzorci negativnega vpliva se kažejo tudi na širšem področju, vključno z: 
 

• zmanjšanim pretokom informacij in nadzorom nad vladnim kršenjem človekovih pravic, korupcijo ali 
kršitvijo zakona varnostnih služb; 

• spodkopavanjem standardov, kot je sprejemanje legitimnosti opozicije; 
• manj omejitvami vlad pri podrejanju institucij, kot so zakonodajne in sodne institucije; 
• zatiranjem glasu in zmanjševanjem pravic marginaliziranih skupin in skupin brez moči (LGBT, ženske, 

migranti in begunci); 
• omejevanjem tem, ki nasprotujejo dominantnemu diskurzu političnih in gospodarskih elit; 
• vse večjo družbeno toleranco do napadov iz strahu (samozaščita); 
• slabitvijo nadzora in ravnovesja javne odgovornosti; 
• naraščajočo polarizacijo, sovražnimi kampanjami (prek družbenih medijev) in političnim nasiljem. 

 
(3) V povezavi s humanitarnim delovanjem 

 
Uradno velja, da humanitarne dejavnosti ne bi smele biti v veliki meri podvržene omejevanju prostora 
civilne družbe, saj temeljijo na načelu nevtralnosti in se izvajajo glede na potrebe ter so prilagodljive in 
kratkotrajne. Avtoritarni motivi za omejevanje prostora organizacij civilne družbe na humanitarno področje 
ne bi smeli posegati v takšni meri kot v civilne organizacije, ki se ukvarjajo z zagovorništvom. V praksi pa 
je nevtralnost humanitarnih organizacij v polariziranih kontekstih, kjer je prostor civilne družbe ogrožen, 
pogosto oslabljena. Nevtralnost humanitarnega sektorja ne ščiti pred težavami, s katerimi se srečujejo 
druga področja civilne družbe, kot so težave z zakonito registracijo ali dostopom do financiranja (ICNL 
2016). Hkrati omejuje uveljavljanje tako imenovanega velikega dogovora (Grand Bargain), večstranske 
pobude, ki donatorje in humanitarne organizacije (med drugim) zavezuje k temu, da 25 % vseh svetovnih 
humanitarnih sredstev dodelijo lokalnim in državnim akterjem. Poleg tega imajo v tranzicijskih državah (v 
katerih se prekrivata področji humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja) velik vpliv tudi vladni 
poskusi politiziranja in preprečevanja dostopa do financiranja za lokalne organizacije civilne 
družbe. 

 
Humanitarna dejavnost je še posebno izpostavljena (po 11. septembru 2001) zaradi protiteroristične 
zakonodaje, saj večinoma poteka v bližini kriznih žarišč in problematičnih akterjev, ki so bili sankcionirani 
ali vključeni na črne sezname, zato zanjo pogosto veljajo strožje finančne omejitve kot za druge 
organizacije civilne družbe. Ukrepi, kot je  

 

21 Glede na najnovejše poročilo organizacije Front Line Defenders’ je bilo leta 2018 zaradi njihovega dela po vsem 
svetu ubitih 321 borcev za človekove pravice. (FLD 2019).
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skrbni pregled (denimo s strani bank) prav tako obremenjujejo humanitarno delovanje in včasih privedejo 
tudi do ukinjanja programov22. 

 
(4) V povezavi z vključujočim in trajnostnim razvojem 

 

Povezave med zapiranjem prostora civilne družbe in razvojem so vse prej kot preproste. To dobro 
ponazori na primer pojav tako imenovanih razvojnih držav, ki so dosegle visoko rast in napredek na 
področju človekovega razvoja, ne da bi zagotovile odprt prostor civilne družbe ali neodvisno civilno 
družbo. 
Nasprotno pa številne (hibridne) demokracije v državah v razvoju, v katerih prostor civilne družbe uradno 
obstaja, le stežka sklepajo dobre razvojne dogovore, ki bi prinesli socialno pravičnost. 

 
Ne nazadnje je zapiranje prostora civilne družbe odvisno od globljih političnih načrtov in motivacije zanj. 
Za boljše razumevanje dinamik v posameznem kontekstu je treba podrobneje analizirati osnovno 
politično ureditev v posamezni državi in z njo povezane politike na področju vključujočega razvoja. 
Izkušnje iz vsega sveta kažejo, da temeljne svoboščine, ki nam omogočajo izražanje mnenja, uveljavljanje 
pravic ali zahtevanje pravičnosti in odgovornosti, ne zadostujejo. Zgolj obstoj določenega prostora za 
državljane, organizacije civilne družbe ali družbena gibanja nima pravega pomena, če obenem ni dovolj 
moči in interesa, ki bi politične in ekonomske elite prisilil v iskren dialog o tem, kako se spoprijeti z 
glavnimi izzivi v državi23. 

 
Zato je vpliv, ki ga ima zapiranje prostora za državljansko udejstvovanje na razvoj, v veliki meri odvisno od 
konteksta. Eno od vprašanj, ki smo jih naslovili na konferenci decembra 2019, je bilo, ali je lahko tipologija 
sestavljena iz različnih kontekstov, ki prinašajo posledice za možne strategije odzivanja. Sporočilo v zvezi 
s tem je naslednje: strogo določena tipologija konteksta države ne bi bila kompatibilna z nelinearno, 
dinamično in pogosto nepredvidljivo naravo procesov, ki potekajo v prostoru civilne družbe24. 
Poleg tega večina kontekstov držav ne spada v eno samo kategorijo. 

 
Zaradi tega vnaprej pripravljeno orodje ni učinkovita rešitev, vendar pa so številni dejavniki za 
opazovanje in z njimi povezani kazalniki, ki jih lahko uporabimo ter kombiniramo pri ocenjevanju 
situacije25: 

 
(i) Vrsta režima, ki ga imajo v neki državi; to ponazarjajo spodnji primeri. 

 
• Najgloblje zakoreninjeni avtokratski režimi včasih bolje nadzorujejo izvajanje storitev kot tisti, ki se 

soočajo z nasprotovanjem, zaradi česar je možno, da do določene mere take države shajajo brez 
storitveno naravnanih organizacij civilne družbe. Vendar je prostor, ki ga imajo organizacije civilne družbe 
za izvajanje političnega zagovorništva, pogosto omejen. 

• V avtoritarnih režimih, ki se soočajo z nasprotovanjem, lahko civilna družba vzpostavi platforme za 
politične podjetnike, kjer lahko ti razvijejo bazo in se vključijo v dejavnosti zagovorništva. Vendar to ne 
poteka vedno brez težav, saj ubirajo negotovi režimi, ki se soočajo z nasprotovanjem, pogosto zelo 
represivne pristope proti vsakršni obliki nasprotovanja. 

 
 
 

22 Na primer britanske nevladne organizacije, ki izvajajo humanitarne dejavnosti na območjih oziroma v bližini območij, 
kjer delujejo nedržavne oborožene skupine, se srečujejo z naraščajočimi omejitvami pri dostopu do financiranja, 
kar vključuje tudi zapoznela nakazila, in zamrzovanjem sredstev ter v nekaterih primerih celo zapiranjem bančnih 
računov. (Keating & Keen, 2017). 

23 Hossain, N. et al. 2018. What Does Closing Space Mean for development? A Literature Review and Proposed 
Conceptual Framework. IDS Working Paper, izdaja 2018, št. 515, str. 7–8. 

24 Tak primer je težava pri odzivanju na države, kjer je prisotno slabšanje razmer na področju državljanskega 
udejstvovanja. Kako oceniti, kdaj država pade v to kategorijo? Kako se soočati z različnimi stopnjami slabšanja 
razmer, ki lahko nastopijo? Kakšni so kriteriji, na podlagi katerih lahko potrdimo, da se je situacija močno 
poslabšala in se prevesila v strukturni napad na prostor civilne družbe? 

25 Poleg referenčnih virov se analiza opira na ugotovitve strokovne razprave s konference, ki je potekala 17. decembra 
2019. 
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• V hibridnih demokracijah prostor za neodvisno civilno družbo dejansko obstaja, vendar je lahko podvržen 
krčenju zaradi pritiskov vplivnih zavezništev med političnimi ter ekonomskimi akterji (na primer, ki se 
oblikujejo v zvezi z upravljanjem naravnih virov ali zemlje), kar škodi socialni koheziji. 

• V demokratičnih ureditvah, kjer se kažejo populistični in/ali avtoritarni vzgibi, je civilna družba sicer 
odporna, vendar je pogosto podvržena napadom, razen če s svojim delovanjem podpira razvojni načrt 
vladajoče koalicije in sprejme usmeritve trenutne politične moči. To lahko prepreči neodvisne kritike, 
nasprotovanje in iskanje alternativnih razvojnih rešitev26. 

 
(ii) Vrsta državnega konteksta vpliva na to, kako prostor civilne družbe (in njegovo 

zapiranje) vpliva na trajnostni razvoj: 
 

• Šibkejša kot je država (predvsem v manj razvitih deželah), bolj je civilna družba pomembna za izvajanje 
osnovnih javnih storitev. Običajno se tudi bolj zanaša na mednarodno financiranje, zato jo slabljenje 
tovrstnih kanalov financiranja bolj ogrozi. 

• V skrajnih primerih (propadle države) civilna družba izvaja vse funkcije, ki so sicer v domeni države. V 
postopku rekonstrukcije države (po državljanski vojni ali katastrofi) lahko pride do tekmovalnosti, 
zapiranje prostora civilne družbe pa lahko pomeni, da si država prizadeva za ponovni prevzem vloge 
izvajalca tovrstnih storitev. 

• V ureditvah, v katerih so prisotni konflikti, lahko obsežno omejevanje civilne družbe v imenu varnosti in 
boja proti terorizmu prevzame sistemske razsežnosti. Pri tem lahko neprizadete ostanejo samo 
organizacije, ki v tem času zadovoljujejo osnovne humanitarne potrebe in pri tem upoštevajo nevtralnost 
v smislu humanitarne dejavnosti. Če se organizacije civilne družbe soočajo z obtožbami, da so 
pristranske, lahko to zmanjša njihovo zmožnost izvajanja storitev in v še večji meri ogrozi njihovo 
zmožnost, da izvajanje teh storitev zahtevajo od države. 

• V avtoritarnih razvojnih državah ni prostora za avtonomno udejstvovanje neodvisnih organizacij civilne 
družbe. Kljub temu lahko vlada pogosto dosega dobre rezultate na področju gospodarske rasti, 
izboljšave na področju izvajanja storitev ali celo boja proti korupciji. Zaradi tega lahko razvojni partnerji 
vladi glede človekovih pravic in prostorom civilne družbe lažje pogledajo skozi prste. 

• V bolj suverenih ureditvah (kot so države s srednje visokimi dohodki in napredne države) država izvaja 
storitve, civilna družba pa se bolj posveča zagovorništvu. Zapiranje prostora civilne družbe v takih 
državah je pogosteje povezano z zatiranjem javnih svoboščin z namenom, da se režim utrdi na oblasti. 
To lahko zmanjša zahteve po politikah v podporo trajnostnemu razvoju in naklonjenost do podpore (in 
usmeritev) iz tujine. 

 
(iii) Čas je tretji dejavnik za opazovanje razmer v prostoru civilne družbe. 

 
Po svetu se izmenjujejo faze širjenja demokracije in ponovnega vzpona avtokracije.27 V prvem 
primeru se običajno civilna družba spoštuje. V fazah vzpona avtokracije se prostor civilne družbe zapre kot 
eden v naboru ukrepov za nevtralizacijo demokratičnih ustanov in akterjev.28 Na stičišču obeh faz se 
ravnotežje prevesi med dvema zelo različnima dinamikama. Na primer pred tunizijsko revolucijo leta 2011 
je bil glavni stvaren cilj gibanj civilne družbe preživetje; po revoluciji pa so ta gibanja postala glavna pri 
določanju pravil igre.29 

 
 
 
 

26 Ibid, str. 8. 
27 Van Kesteren, F. 2019. Dealing with Shrinking Civic Space: It is not just the state we have to worry about. 

INCLUDE, 27. junij 2019. Lührmann, A. in Lindberg, S.I. 2019. A third wave of autocratization is here: what is new 
about it? Democratization. 1–19. 

28 Ronceray, Martin and Bruce Byiers. Elections in Africa – Playing the game or bending the rules? ECDPM Discussion 
Paper 261. ECDPM: Maastricht. Oktober 2019. 

29 Shahin, Y. Pushing Back against Narrowing Space for Civil Society in Tunisia - The Power of Coalition. The 
International Consortium on Closing Civic Space Report. December 2018. 
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2. Pregled trenutnih odzivov, ki se nanašajo na zaščito 
in boj za ponovni prevzem prostora civilne družbe 

S širitvijo in krepitvijo omejevanja temeljnih svoboščin ter prostora civilne družbe so se izoblikovale tudi 
prve strategije kot odziv na to. Na domačem parketu so bile lokalne organizacije civilne družbe in aktivisti 
posebej izpostavljeni in so morali oblikovati strategije za preživetje ter soočanje z nastalo situacijo. Najprej 
si bomo ogledali krivuljo učenja mednarodnih in domačih akterjev, ki jih je prizadelo zapiranje prostora 
civilne družbe. Nato bomo spoznali glavne odzive dvostranskih in večstranskih donatorjev ter pojasnili 
ovire na poti učinkovitega delovanja. Zatem se bomo posvetili strategijam, ki so jih ubrali zasebni darovalci 
in mednarodne NVO ter tudi lokalna civilna družba. Tako bomo dobili celovit vpogled, ki nam bo pomagal 
poiskati prednosti in slabosti trenutnih pristopov, na podlagi česar bomo lahko določili nadaljnje korake za 
zaščito in ponovni prevzem prostora civilne družbe (glejte 3. poglavje). 

 
V preteklem desetletju so se skupnostni akterji, ki se ukvarjajo s prostorom civilne družbe, veliko ukvarjali 
z razumevanjem tega pojava. Poleg posebnih organizacij, ki nadzorujejo prostor civilne družbe (kot sta 
organizacija CIVICUS in Mednarodno središče za nepridobitno pravo – ICNL), vse več znanja prispevajo 
tudi raziskave, ki jih izvajajo posamezne skupine strokovnjakov, zagovorniške organizacije, mednarodni 
NVO in podporniki akademskih raziskav30. Tako pridobljeno znanje se nato širili na številnih seminarjih, 
mednarodnih konferencah in usposabljanjih, ki potekajo na različnih koncih sveta ter so namenjeni 
izmenjavi izkušenj ter opredeljevanju skupnih prednostnih nalog. 

 
S tem se sicer veča ozaveščenost, vendar pa so pri uporabi tega znanja še vedno prisotne 
omejitve, in sicer zaradi naslednjih dejavnikov: 

 
• Osebje donatorjev, mednarodne NVO in organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju upravljanja 

in človekovih pravic, sicer občutijo izzive v povezavi s prostorom civilne družbe, vendar sta v širšem 
kontekstu, ki vključuje podpornike razvoja, ki se ukvarja s tradicionalnimi programi pomoči, ozaveščenost 
in/ali pripravljenost na odzivanje omejeni zaradi drugih prednostnih nalog. S tem se zmanjša doseg 
združenih entitet, ki bi se zavzemale za celovite pristope. 

• Analize so v največji meri opravile »organizacije z globalnega severa, ki niso vedno sistematično širile 
svojega dela med aktivisti in organizacijami, ki delujejo v kontekstih zapirajočega se prostora«31. 

• Če želimo učinkovito odgovoriti na zapiranje prostora, moramo podrobno poznati specifike, sprožilnike 
in dinamiko v posamezni državi. Omejevanje prostora civilne družbe se lahko zgodi v različnih kontekstih 
in iz različnih vzrokov. Vendar v primerjavi z bolj splošno zastavljenimi analizami vlada pomanjkanje 
poglobljenih raziskav, empiričnih dokazov in specifičnega znanja o tem, kaj se dejansko dogaja v 
posameznih državah na področju prostora civilne družbe. Zaradi tega so možnosti za proaktivno držo, 
mobilizacijo in delovanje pogosto manjše. 

• Veliko uporabnih izkušenj in lekcij, ki so jih pridobile in usvojile posamezne zunanje organizacije, teh 
niso dokumentirale in jih delile z drugimi organizacijami. 

• Čeprav se je znanje sčasoma okrepilo, potrebujemo še vedno veliko raziskav, ki bi podrobneje naslovile 
dinamiko prostora civilne družbe (glejte okvir 2 spodaj).  

 
 

30 Primeri vključujejo (i) mrežo Ariadne, ki je vrstniška mreža, v katero je vključenih več kot 600 donatorjev in 
filantropov, podpornikov družbenih sprememb in človekovih pravic; (ii) z njo povezano organizacijo Donor Working 
Group on Cross-Border Philanthropy (ustanovljeno leta 2014); (iii) organizacijo Funders’ Initiative for Civil Society 
(iz leta 2016), ki združuje zasebne filantrope; (iv) organizacijo International Consortium on Closing Space (ICON), 
ki jo je ustanovilo Središče za strateške in mednarodne raziskave iz ZDA; (v) organizacijo Enabling Environment 
for Civil Society Working Group, ki jo vodi Mreža za človekove pravice in demokracijo; (vi) organizacijo 
Environmental Funders Working Group on Civil Societ in (vii) organizacijo Carnegie Endowment for International 
Peace. 

31 Brechenmacher, S. and Carothers, T. 2019. Defending Civic Space: Is the International Community Stuck? 
Carnegie Endowment for international peace. 
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Okvir 2: Izvesti je treba izpopolnjene raziskave, ki bi upoštevale kontekst in bi naslovile množico 
zapletenih vprašanj 

 
• Katere so formalne, predvsem pa neformalne taktike, s katerimi vlade (in z njimi povezani/kooptirani 

nedržavni akterji) omejuje prostor za aktiviste in organizacije civilne družbe? 
• Kako omejevalni ukrepi vplivajo na organizacije civilne družbe in celoten sektor? 
• Pod kakšnimi pogoji bi se lahko oblikovala učinkovita zavezništva med organiziranimi gibanji civilne 

družbe, neformalnimi družbenimi gibanji ali drugimi skupinami akterjev, kot so podjetja in verske 
skupine? 

• Kako se prostor civilne družbe spreminja na lokalni ravni, kjer zaradi bližine prihaja do potencialno 
problematične interakcije med državo in družbo? 

• Zakaj državljani pogosto ostanejo pasivni, ko države zapirajo prostor? V kolikšni meri in kako lahko večja 
razpoložljivost mnenjskih podatkov akterjem s področja človekovih pravic in organizacijam civilne družbe 
pomaga, da zgradijo močnejšo bazo domačih podpornikov. 

• Kako mednarodna solidarnost in vključevanje vplivata na obnašanje in zagovorništvo v korist civilne 
družbe? 

• Kakšno vlogo igra pri zapostavljanju oziroma ponovnem pridobivanju prostora civilne družbe 
tehnologija? 

• Je pomembno, ali sredstva prihajajo iz sfere zasebne filantropije, vlade ali večstranskih virov? 
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2.1. Strategije odziva dvo- in večstranskih agencij 

2.1.1. Nabor razpoložljivih možnosti 

V preteklem desetletju so donatorji skušali odgovoriti na zapiranje prostora civilne družbe na različnih 
ravneh – mednarodni, regionalni in državni – in z različnimi orodji, vključno z razvojnim sodelovanjem, 
diplomatskimi pritiski, političnim dialogom in drugimi pobudami. Tabela 232 prikazuje celoten nabor 
razpoložljivih politik in operativnih možnosti za zaščito, prilagoditev ter širitev prostora civilne družbe v 
različnih kontekstih. 

 
Tabela 2: Možni odzivi mednarodne skupnosti 

 
 
 
 
 
 
Podpora 
lokalnemu 
nasprotovanju in 
prilagajanju s 
pomočjo 
instrumentov s 
področja 
razvojnega 
sodelovanja 

• sklad za nujne primere, ki je namenjen aktivistom in vključuje pravno pomoč ter 
zaščito in dejavnosti ozaveščanja o digitalni varnosti 

• sprejetje novega poimenovanja za vrsto podpore, ki bi se namesto zagovorništvo 
imenovala izvajanje storitev, in sočasno iskanje možnosti ter sredstev, s pomočjo 
katerih bi organizacije civilne družbe to delo opravljale pod to oznako 

• večanje prepoznavnosti in verodostojnosti organizacij civilne družbe na račun 
poudarjanja njihovega prispevka k razvoju 

• spodbujanje mrež civilne družbe in združenih entitet, ki vključujejo več deležnikov, da 
skušajo vplivati na politike in zahtevajo odgovornost, pri čemer se opirajo na raziskave, 
podprte z dokazi, in medijske kampanje s premišljeno določenimi okviri 

• opolnomočenje mrež in organizacij civilne družbe, da učinkovito sodelujejo v 
povabljenem prostoru ali na forumih, kjer poteka uradni dialog z državnimi 
institucijami (denimo na temo transparentnosti proračuna, socialne zaščite, 
trgovinskih sporazumov) 

• spremenjene metode financiranja, ki bi bolj ustrezale dejanskim razmeram zapiranja 
prostora 

• ukrepi za spodbujanje večje filantropske podpore za civilno družbo v lokalnem okolju 

 
 
 
Diplomatski 
pritisk in 
spremembe 
mednarodne 
politike 

• dvo- in večstranske diplomatske pobude 
• priprava kampanj in mobilizacija mednarodnih akterjev, da se vsi v en glas uprejo 

omejevalnim zakonom 
• spodbujanje najboljših regulativnih praks 
• prizadevanja za krepitev zadevnih mednarodnih standardov 
• sprememba Projektne skupine za finančno ukrepanje (glejte v nadaljevanju) 
• krepitev vključevanja večstranskih organizacij 
• iskanje možnosti za nova partnerstva z akterji s poslovnega okolja in družbenimi gibanji, 

kot so sindikati in verske skupine 

 
 

Spreminjanje 
načina delovanja 
donatorjev 

• delovanja na daljavo, ko je to potrebno 
• razvoj ostrejših komunikacijskih strategij 
• sodelovanje pri širši analizi tveganja 
• uskladitev vodstvenih pristopov za zagotavljanje pomoči (na primer birokratsko 

poročanje, spremljanje in vrednotenje ter zahteve glede odgovornosti), pri čemer 
morajo biti lokalni akterji glavni pri naslavljanju vprašanj v zvezi s prostorom civilne 
družbe 

• krepitev sodelovanja z lokalnimi partnerji za financiranje in vrstniki 
 

Poudariti velja, da se raven vključevanja v vprašanja, povezana s prostorom civilne družbe, zelo 
razlikuje med posameznimi dvo- in večstranskimi donatorji: 

 
• Za nekatere akterje velja, da so sistematično in dosledno vlagali na to področje ter okrepili svojo 

politično in institucionalno zmožnosti ukrepanja. Oblikovali so jasne strategije sodelovanja s civilno 
družbo (ki jih tudi redno vrednotijo in posodabljajo), s katerimi se običajno zavezujejo k temu, 

 

32 Na podlagi Carothers (2015 in 2019) in drugih virov. 
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da se bodo posvetili ustvarjanju spodbudnega okolja za civilno družbo ali naslovili vprašanja v zvezi z 
zapiranjem prostora civilne družbe. Hkrati so s (pogosto še neobjavljenimi) raziskavami, ozaveščanjem 
o izzivih zapiranja prostora civilne družbe, povezovanjem z akterji s humanitarnega področja in, kjer je 
možno, tudi s širokim naborom tujih političnih akterjev širili svoje znanje. Pogosto sodelujejo na različnih 
ravneh (svetovni, regionalni, državni in lokalni) in si prizadevajo vzpostaviti enakopravnejša politična 
partnerstva z lokalnimi akterji ter stremijo k prenovi njihovih instrumentov financiranja. Včasih se s svojo 
podporo osredotočajo na iskanje proaktivnih načinov in sredstev za ponovni prevzem prostora civilne 
družbe, pri čemer ta podpora sega onkraj prijemov za omilitev situacije, ki temelji zgolj na odzivu). V to 
kategorijo spadajo države, kot so Švedska in Danska (glejte sliko 3), Združeno kraljestvo in 
Nizozemska ter EU kot nadnacionalni akter. Omeniti velja tudi Združene države v času administracije 
predsednika Obama, ki je pojav zapiranja prostora videl kot grožnjo za interese nacionalne varnosti. Kot 
je razbrati na podlagi zmanjševanja podpore demokraciji in človekovim pravicam, ki jo ZDA izvajajo v 
tujini, so se razmere s predsedovanjem Trumpa precej spremenila. 

 
Slika 3: Odgovor na več ravneh, ki ga je na krčenje prostora civilne družbe podala Danska 

 
 

• Druge donatorske organizacije s svojimi dragocenimi ukrepi branijo prostor civilne družbe in podpirajo 
lokalne organizacije civilne družbe v svojih partnerskih državah. Obenem podpirajo mednarodne pobude 
ali se udejstvujejo na relevantnih forumih ZN. Vendar velja, da je v splošnem njihov pristop še vedno 
temelji na priložnostnem odzivanju na situacije in prilagajanju zapiranju prostora namesto na uporu. 
Pogosto nimajo jasne in celovito zastavljene politike s tega področja. Običajno se tej temi posvečajo 
posebni oddelki (najpogosteje tisti, ki se ukvarjajo s civilno družbo ali človekovimi pravicami), kjer za 
izvajanje aktivnosti skrbijo predani člani osebja na veleposlaništvih, slednji pa nimajo trdne in 
institucionalne podpore znotraj ministrstva. Posledično so prizadevanja, da bi povečali ozaveščenost, 
zgradili zavezništva, s katerimi bi povezali različne interesne skupine, ter na splošno zagotovili usklajene 
in koherentne politične odzive, omejena. Francija, 

 
 

33 Brechenmacher, S. and T. Carothers. 2019. Defending Civic Space: is the International Community Stuck? 
Carnegie Endowment for International Peace, str. 10.



17  

 
 

Nemčija34 in Belgija spadajo v to kategorijo držav. Flamska krovna nevladna organizacija je zagnala 
kampanjo, s katero želijo različne segmente belgijske javnosti seznaniti s težavo zapiranja prostora, pri 
čemer se je oprla na celovito in izčrpno dokumentirano poročilo35. To vsebuje oceno tega, v kolikšni meri 
se Belgija trenutno ukvarja s težavo zapiranja prostora. Analiza je vključena v okvir 3, v katerem so 
navedeni tudi elementi, ki so jih zbrali v postopku konzultacij (tudi z osebjem veleposlaništva). 

 
Okvir 3: Dosedanje belgijske izkušnje z naslavljanjem prostora civilne družbe 

 
Belgija tradicionalno velja za državo, ki se ukvarja z vprašanji človekovih pravic, še posebno na ravni ZN 
in tudi na državni ravni (denimo v povezavi z zagovorniki človekovih pravic). V zadnjih letih je Belgija na 
področju razvojnega sodelovanja nedvoumno prevzela pristop na podlagi pravic. Obenem je na področje 
človekovih pravic in poslovanja vložila tudi tako, da je prenesla Vodilna načela ZN iz leta 2011 o 
podjetništvu in človekovih pravicah v svoj nacionalni akcijski načrt (julij 2017). Na podlagi tega je mogoče 
pričakovati širok nabor možnih ukrepov tako na prostovoljni kot obvezni osnovi. Civilna družba je 
povezana s tem procesom, in sicer tudi z vidika ocenjevanja uveljavljanja teh ukrepov. Na ravni 
veleposlaništva se pogosto izvajajo izjemne pobude, katerih namen je zagotoviti učinkovite odzive. 
Prisotna so prizadevanja, katerih namen je, da se soočimo za zapiranjem prostora na področju 
humanitarne pomoči in v tranzicijskih državah (ta vključujejo tudi bolj sofisticirano analizo). Obetavne so 
tudi pobude v zvezi s spodbujanjem povezovanja med zasebnim sektorjem in civilno družbo (na primer 
pobuda Beyond Chocolate – Partnership for sustainable Belgian chocolate, v slovenščini Več kot 
čokolada – partnerstvo za trajnostno belgijsko čokolado), ki lahko neposredno zmanjšajo trenja v prostoru 
civilne družbe. 

 
Za obdobje petih let je na voljo relativno fleksibilno financiranje po posameznih programih (pri čemer se 
spoštuje avtonomija belgijskih organizacij civilne družbe). Najnovejša orodja za skupno analizo konteksta 
skupnih strateških okvirov med uradnimi in posrednimi (NVO) akterji v državi prav tako prinaša priložnosti 
za konkretnejšo obravnavo težav prostora civilne družbe. Velik del sredstev, ki jih ministrstvo daje NVO, 
je namenjen podpori zagovorništva prek lokalnih partnerjev. Če pride do napetosti s partnerskimi 
vladami, ministrstvo za zunanje zadeve med drugim razišče, kako bi lahko bile lokalne organizacije 
civilne družbe alternativni kanal za predajo pomoči (kot na primer v Demokratični republiki Kongo). 
Vendar se ta pristop v praksi sooča s številnimi omejitvami in je lahko včasih celo voda na mlin 
okrepljene represije proti lokalni civilni družbi (glejte stran 24). Belgija kot srednje velik donator z 
omejenimi zmogljivostmi in vzvodi aktivno spodbuja ukrepe s področja prostora civilne družbe na ravni 
EU (na primer tako, da si prizadeva za uskladitev z načrti s področja civilne družbe v EU ali podpiranjem 
političnih izjav EU o specifičnih zadevah, povezanih s človekovimi pravicami)36. 

 
Težava je, da te pobude in prizadevanja nimajo zaslombe v jasni politični viziji in celoviti strategiji, 
usmerjeni v pojav zapiranja prostora37. Obenem je osebje na veleposlaništvu prikrajšano za operativne 
smernice in jasna navodila, kako se odzvati na te težave (na primer, kako konkretno uporabiti pristope na 
podlagi pravic, vključno s specifičnimi orodji). V praksi to pomeni, da so ukrepi v zvezi s prostorom civilne 
družbe največkrat priložnostni in kratkotrajni ter jih spodbujajo posebni oddelki ter posamezniki, ki pa niso 
del institucij. Četudi obstajajo neformalni mehanizmi za širjenje informacij in v najboljših primerih tudi 
določene oblike koordinacije med posameznimi oddelki (v glavnem na ravni regij, kot sta na primer Sahel 
ali Velika jezera) ti ne zadostujejo za to, da bi to področje postalo politično pomembno ali bi se v povezavi 
z njim razvili potrebni strukturni odzivi. 

 
 
 

34 Uradno so nemške politike in prakse na temo zapiranja prostora civilne družbe manj poudarjene in strukturirane kot 
skandinavske. Vendar nemške fundacije (fundacije Konrad Adenauer, Friedrich Ebert, Nauman) pogosto prve analizirajo 
pojave in se zavzemajo za dialog, ki bi vključeval več akterjev, in s tem zagotavljajo zelo pomembno podporo vsem, ki so 
vključeni v uveljavljanje sprememb. 

35 11.11.11. 2019. Shrinking Space. Het kritische middenveld onder druk. Basisdossier campagne 2019, julij 2019. 
36 Vir: intervjuji z osebjem z veleposlaništva in odzivi uradnikov na sedežu. 
37 Ugotovite, ki jo potrjuje tudi dosje zgoraj omenjene institucije 11.11.11. 
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2.1.2. Uporaba instrumenta razvojnega sodelovanja pri obravnavanju 

vprašanj prostora civilne družbe 

To poglavje povzema ključna spoznanja bilateralnih/multilateralnih agencij v zvezi z obrambo prostora 
civilne družbe in prizadevanji za njegovo vnovično razširitev. Dokazi, ki so na voljo, kažejo, da ima 
razvojna skupnost težave pri učinkoviti obravnavi tega pojava. Čeprav so v zadnjem desetletju številne 
dragocene pobude za razširitev prostora civilne družbe prejele razvojna sredstva, so se vpleteni donatorji 
(kar vključuje pionirje, kot so skandinavske države, Velika Britanija, Nizozemska ali EU) soočali s težkimi 
vprašanji in zadregami, za katere niso našli zadovoljivih odgovorov. 

 
Posebno pozornost velja nameniti naslednjim štirim razsežnostim: 

 
• Razjasnitev vzgibov donatorjev za sodelovanje s civilno družbo in posledice za njih zaradi njihove 

vloge pri podpiranju pobud, povezanih s prostorom civilne družbe. 
• Prepoznavanje ustreznih in legitimnih lokalnih partnerjev za sodelovanje na podlagi posodobljenih analiz. 
• Opredelitev primernih pristopov k sodelovanju in strategij financiranja. 
• Izvedba kakovostne analize tveganja in presoje vplivov. 

 
(1) Kaj motivira donatorje in kakšne so posledice financiranja zagovorniških aktivnosti v partnerskih 

državah? 
 

Donatorji imajo dva glavna razloga za sodelovanje s civilno družbo v partnerskih državah: (i) zagotoviti 
učinkovito izvedbo storitev (predvsem za revne in marginalizirane ljudi) in (ii) krepiti sámo civilno družbo v 
vlogi neodvisnega nosilca sprememb, ki se zavzema za spremembe politik in praks upravljanja. Posledično 
se logike poseganja lahko zelo razlikujejo med seboj glede na vrsto predvidene podpore. 

 
V prvi perspektivi lokalne organizacije civilne družbe izvajajo storitve, medtem ko se donatorji posvečajo 
predvsem tehničnim vidikom in temu, da se denar učinkovito porablja. Prevladuje menedžerski 
pristop, pri katerem donatorji presojajo, kdo je najustreznejši za izvedbo storitev predvsem na podlagi 
primerjave konkurence (na različne načine: na primer z razpisi za zbiranje predlogov – Calls for Proposals). 
Nastalo pogodbeno razmerje temelji na modelu principal–agent. V zvezi s prevzemanjem odgovornosti so 
odnosi med udeleženci usmerjeni navzgor, tj. do stranke oziroma financerja. Zagotovitev zunanjega 
financiranja neizogibno vpliva na naravo sodelujočih organizacij civilne družbe (OCD), saj so zvečine 
usklajeni s prednostnimi nalogami in miselnimi okviri donatorjev, kar zmanjšuje obseg avtonomnega 
delovanja, pri katerem bi si prizadevali za lastne načrte. 
Pri drugi logiki so lokalne organizacije civilne družbe že same po sebi dojete kot nosilci upravljanja in 
sredstvo za družbeno preobrazbo. Osredotočenost donatorjev ni tehnične narave, ampak politične. Gre 
za opolnomočenje organizacij civilne družbe, da lahko dostopajo do institucij, sodelujejo v procesih 
oblikovanja politik, si prizadevajo za normative in zahtevajo prevzemanje odgovornosti. Če je to cilj, potem 
tradicionalni odnosi med donatorji in prejemniki ali modeli principal–agent niso več primerni, ker ne 
ustrezajo svojemu namenu. Podpiranje zagovorništva, ki ga izvajajo organizacije civilne družbe, 
neformalnih gibanj ali aktivistov, že po definiciji pomeni sklepanje političnih partnerstev s sodelujočimi 
domačimi akterji. Pomeni, da je treba sprejeti, da mora osrednjo vlogo v procesu prevzeti lokalna civilna 
družba, saj se predvideva, da ima ta legitimnost za delovanje v zvezi z vprašanji prostora civilne družbe. 
Ta vrsta podpore donatorjev zahteva več prožnega spremljanja in evalvacijske sisteme (ki so 
prilagojeni neurejenemu okolju, v katero posegajo organizacije civilne družbe, in nelinearni naravi 
postopnih sprememb) ter ustrezne mehanizme za navzdol usmerjeno prevzemanje odgovornost. Ne 
nazadnje pa spodbuja donatorske agencije k temu, da preidejo od besed k dejanjem v svojih prizadevanjih 
za spremembe v kompleksnih okoljih. Ne zadošča namreč, da financirajo odmevne pobude v tujini, 
omogočajo delo malih organizacij civilne družbe in prenesejo vsa s tem povezana tveganja navzven. S 
financiranjem domačih organizacij civilne družbe za to, da nekoliko pretresejo pridobitne interese in norme, 
donatorji postanejo del enačbe. Potrebujejo svojo lastno teorijo sprememb (v zvezi s cilji in tveganji iz 
svojih posredovanj) in pripravljeni morajo biti sprejeti svoj del odgovornosti (na primer zaščititi sodelujoče 
organizacije civilne družbe, pritiskati na vlade, da bi spoštovale mednarodne pogodbe in domače zakone v 
zvezi s sodelovanjem civilne družbe in podobno).
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Ne gre zgolj za teoretično razpravo. To pomembno vpliva na to, kako donatorske agencije 
snujejo, izvajajo, spremljajo in evalvirajo programe podpore, namenjene zagovorniškim 
aktivnostim in podobnim vprašanjem prostora civilne družbe v partnerskih državah. Nizozemska 
izkušnja z inovativnim programom financiranja organizacij civilne družbe, ki delujejo kot nosilci 
upravljanja, z naslovom Dialog in nestrinjanje (angl. Dialogue and Dissent) je nadvse zanimiv primer 
skupka izzivov, zadreg in omejitev, ki se porajajo v okviru odprto političnega pristopa k podpiranju civilne 
družbe (glej okvir 4 spodaj). 

 
Okvir 4: Dialog in nestrinjanje – inovativna nizozemska shema za podpiranje zagovorniških aktivnosti 
organizacij civilne družbe  

 

 

(2) Kdo so relevantni akterji in kako legitimni so? 
 

Drugo vprašanje in operativna zadrega samodejno izhajata iz prejšnjega izziva. Če donatorji prevzamejo 
odgovornost in tveganja glede financiranja lokalnih organizacij civilne družbe v sovražnih okoljih, morajo 
tudi jasno izbrati, koga podpirajo in zakaj. 
Akterji civilne družbe v določeni državi pokrivajo širok nabor registriranih NVO ter nestrukturirana in 
neregistrirana gibanja ter neformalna združenja aktivistov, ki jih druži skupni cilj. Združujejo se lahko na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Lahko so del mednarodnih gibanj (na primer nacionalne sekcije 
zveze Amnesty International ali družine Oxfam). Na tem spreminjajočem se terenu obstajajo akterji, ki 
imajo resničen potencial, da postanejo gonilo za spremembe (na različnih ravneh). Vendar obstajajo tudi 
organizacije civilne družbe, ki so postale del establišmenta na področju zagotavljanja pomoči in so zato 
morda »pretesno vpete« vanj, da bi lahko imele moč preobrazbe40. Prav tako obstajajo bolj ali manj 
»sumljive« organizacije, ki imajo specifične ideološke temelje (na primer: pomagajo samo določeni 
skupnosti in ne drugim), raste tudi število nevladnih organizacij, ki jih organizira vlada (ta jih vzpostavi, 
kooptira in financira), in drugih nedržavnih akterjev s konservativnimi/neliberalnimi programi, ki posredno 
krčijo prostor civilne družbe. 

 
38 Več informacij najdete v INCLUDE, NOW-WOTRO in raziskovalnem projektu nizozemskega ministrstva za zunanje 

zadeve: New Roles of CSOs for Inclusive Development (2017–2019). 
39 Ministerie van Buitenlandse Zaken. 2019. Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld. Brief aan de 

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 4. november 2019. 
40 Banks, N & Hulme, D. & Edwards, M. 2015. NGOs, States and Donors Revisited: Still too Close to Comfort? World 

Development, vol. 66 (C), str. 707–718. 

Leta 2014 je nizozemsko ministrstvo za zunanje zadeve objavilo obvestilo k politiki Dialog in nestrinjanje, 
namenjeno oblikovanju niza novih strateških partnerstev z organizacijami civilne družbe za lobiranje in 
zagovorništvo. Program želi okrepiti politično vlogo civilne družbe (denimo dati glas ljudem, ki nimajo 
nobene moči, zahtevanje pravic, zahtevanje prevzemanja odgovornosti) ter vzpostaviti strateško 
partnerstvo z ministrstvom (ambasadami) na podlagi ustreznih primerljivih prednosti. Kot je razvidno iz 
naziva programa, odnos sestavljata dialog (amenspraak oziroma dialogue) in nestrinjanje (tegenspraak 
oziroma dissent). V okviru navedenih programov je bilo izbranih 25 (konzorcijev) organizacij civilne 
družbe, ki naj bi delovale kot strateški partnerji na področju lobiranja in zagovorništva v obdobju 2016–
2020. 

 
V okviru te inovativne sheme so vzniknila pristna prizadevanja za skupno učenje. Obsegala so neodvisne 
raziskave in izmenjavo rezultatov o veljavnosti teorije sprememb, na kateri temelji program. Poudarek je 
bil na nekaterih ključnih predpostavkah, na primer možnosti obstoja uravnoteženega partnerstva med 
OCD in financerji, velikosti prostora za izražanje pristnega nestrinjanja oziroma možnosti obstoja sistemov 
prožnejšega spremljanja in vrednotenja (M&E) v okviru prevladujoče menedžerske logike v sistemu 
zagotavljanja pomoči in podobno. V tem procesu učenja se je kot neizbežno izkazalo, kako zelo velik vpliv 
ima pojav zapiranja prostora civilne družbe na delo različnih strateških partnerstev38. Nizozemska vlada je 
uporabila to znanje za izboljšanje svoje krovne politike (junij 2019) v zvezi s krepitvijo civilne družbe (na 
primer manjša razdrobljenost, enakovrednejša partnerstva, boljše dopolnjevanje) in za prenovo svojega 
portfelja programov ter instrumentov financiranja v prihodnje39. 
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V takih okoliščinah je tveganje, da bodo stavili na napačnega konja ali da bodo umanjkali relevantni akterji 
(predvsem v manj strukturiranih gibanjih), izjemno. To zapleteno in spremenljivo področje vabi donatorske 
agencije k vlaganjem v analize konteksta ter evidentiranje civilne družbe (na podlagi analize politične 
ekonomije) za izdelavo jasnejše predstave o tem, »kdo je kdo« v določeni državi in kdo bi deloval kot 
resnično demokratičen akter. Tako so denimo neformalna gibanja izjemno dinamična, sem pa spadajo tudi 
mladi, ki so vešči tehnologije. Običajno so taka gibanja veliko bolj zakoreninjena v družbi (v primerjavi z 
organizacijami civilne družbe, ki so odvisne od pomoči), lahko hitreje ukrepajo (ker niso hierarhično 
strukturirana) in imajo moč pretresti vladajoče elite (ker imajo veliko moč mobiliziranja). Vendar izkušnje 
kažejo, da imajo agencije za pomoč, ki delujejo po menedžerskem principu, težave s prožnim 
sodelovanjem in preudarnim financiranjem tovrstnih gibanj. V preteklem desetletju je EU izvedla obsežne 
naložbe v evidentiranje civilne družbe in postopoma izboljšala svoje pristope in metodologije, kot je 
pojasnjeno v spodnjem okviru. 

 
Okvir 5: Dodana vrednost politično spretnega evidentiranja civilne družbe 

 

Tovrstno evidentiranje lahko pomaga tudi pri presoji virov in ravni legitimnosti potencialnih partnerjev 
civilne družbe v danem kontekstu (glej okvir 6 spodaj). Zunanji akterji ne morejo nadomestiti notranje 
dinamike, ki jo imajo in izvajajo lokalni akterji (po možnosti koalicija tovrstnih akterjev), tem pa legitimnost 
daje dejanska zakoreninjenost v lastni družbi. Ti predstavljajo prave glasove, dodajajo vrednost, 
zagotavljajo navzdol usmerjeno odgovornost in na zunaj niso dojeti, kot da so odvisni zgolj od tujih 
sredstev. Ugotavljanje, kdo je legitimen, je lahko za donatorske agencije trd oreh, saj se praviloma 
opirajo na »običajne osumljence«, tj. tiste, ki imajo enake skupne (liberalne) vrednote. To opažamo 
predvsem v arabskih deželah z zmerno verskimi organizacijami, ki bi morebiti lahko prispevale k 
spremembi, a so jih normativne donatorske agencije večinoma prezrle. 

Evropska komisija je med tistimi donatorji, ki se zavzemajo za evidentiranje civilne družbe kot ključnega 
orodja za opredelitev ustreznih strategij za vključevanje in financiranje. Zgodnji primeri evidentiranj (od 
leta 2005) so bili pretežno usmerjeni v akterje civilne družbe (na primer splošna tipologija organizacij 
civilne družbe, organizacijski vidiki). Pristop evidentiranja je sčasoma postal bolj političen in vedno bolj 
usmerjen v to, kako organizacije civilne družbe sodelujejo z državnimi oblastmi (na centralni in lokalni 
ravni) in drugimi akterji (denimo zasebni sektor in družbena gibanja, ad hoc protestna gibanja) v danem 
okolju, kar jih lahko omogoča ali onemogoča. 

 
Izkušnje so pokazale, da je koristnost evidentiranj v veliki meri odvisna od (i) razdelanosti namena, ki ga 
ima donator, ki naroča študijo (»zakaj želimo evidentiranje?«), (ii) metodološko kakovostnega, 
preglednega in spoštljivega procesa, ki zajema organizacije civilne družbe že od začetka, ter (iii) 
vpletenosti vseh pomembnih akterjev z donatorjeve strani (poleg namenskih enot civilne družbe ali 
kontaktnih točk). Drugi trend, ki se izrisuje, je izvedba bolj usmerjenega evidentiranja sektorskega ali 
tematskega značaja (denimo organizacije civilne družbe, ki sodelujejo pri zagotavljanju preglednosti 
proračuna). 
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Okvir 6: Kateri so viri legitimnosti lokalnih in mednarodnih organizacij civilne družbe? 

 
 

(3) Kako premišljeno in usklajeno podpirati in financirati zagovorniške aktivnosti? 
 

Izkušnje donatorjev z zagotavljanjem dosledne in usklajene strategije glede uporabe 
instrumentov za razvojno sodelovanje za obravnavanje vprašanj prostora civilne družbe so 
mešane. Kot smo že omenili, so nekatere agencije pri tem vprašanju sodelovale na precej 
proaktiven, strateški in raznovrsten način (Švedska, Danska, Nizozemska, Velika Britanija in EU), 
medtem ko so se druge odzvale namensko in reaktivno, kar ima prav tako svoje prednosti. 

 
Vendar dokazi kažejo, da se obe skupini zunanjih igralcev spopadata z velikimi ovirami pri doseganju 
učinkovitosti in konkretnega učinka. Razlogi za to so povezani z omejeno usklajenostjo politik in drugih 
nasprotujočih si zunanjepolitičnih vidikov (glej spodaj), slabo ponotranjenimi mandati, da bi to postala 
prednostna naloga, ter neustreznimi orodji in zmogljivostmi za usmerjanje ter spremljanje izvedenih 
prizadevanj. Mešane izkušnje so povezane tudi s strukturnimi omejitvami, pri katerih donatorske agencije 
delujejo v skladu z lastno notranjo politiko odobritve odločitev, finančnimi in računovodskimi predpisi ter 
razpoložljivim osebjem in strokovnim znanjem. Druge pobude za usklajevanje na bolj tematski osnovi 
imajo pomemben potencial za obravnavanje vprašanj prostora civilne družbe in več možnosti, da 
dosežejo učinek kot delovanje po načelu vrtičkarstva, kot prikazuje spodnji okvir 7. 

Na podlagi študij primerov iz več posameznih držav, ki so jih pripravili aktivisti civilne družbe z vsega 
sveta, je organizacija Carnegie Endowment for International Peace določila pet virov legitimnosti, ki jih 
organizacije lahko poskusijo krepiti in poudariti. Civilne skupine lahko svojo legitimnost črpajo iz 
naslednjih dejavnikov: 

 
• KDO so, tj. njihova istovetnost kot družbeni akterji, ki je element, ki ga krepi izvajanje neposrednega 

zastopanja, etično vodenje, oblikovanje protidiskurza (razblinjanje mitov o civilni družbi). 
• KAJ počnejo, tj. programi, ki jih imajo, kar je gradnik, ki ga je treba krepiti z zagotavljanjem lokalne 

relevantnosti, dajanjem glasu tistim brez moči, raznolikim portfeljem (denimo kombiniranje izvajanja 
storitev in zagovorniških aktivnosti). 

• KAKO delujejo, kjer je ključnih več načel, vključno z nujnostjo navzdol usmerjene odgovornosti do baze 
lokalnih privržencev; ohranjanje politične neodvisnosti in zagotavljanje preglednosti pri ciljih in metodah. 

• S KOM sodelujejo: predvsem gre za krepitev širših zavezništev v družbi, glajenje obstoječih nesoglasij 
v polariziranih kontekstih, iskanje novih zaveznikov (denimo v medijskem ali zasebnem sektorju), 
preučevanje mogočih partnerstev z državo (ob izogibanju kooptaciji). 

• KAKŠEN VPLIV imajo, kar v primeru zagovorniških organizacij civilne družbe pomeni, na primer, da 
lahko dokažejo izkušnje z delom pri verodostojnih projektih, dokažejo strokovno znanje o obravnavanih 
temah in predstavijo kakovostne produkte/storitve. 
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Okvir 7: Primer učinkovitega usklajevanja donatorjev v Ugandi glede upravljanja in prostora civilne 
družbe 

 

 
 

Z vidika načinov financiranja so nekateri donatorji začeli upoštevati, da je njihova podpora lahko del 
problema in potrjuje podtikanja avtoritarnih režimov, da so tovrstne organizacije civilne družbe »tuji 
agenti«. Jasno je tudi, da ima tako raznolik nabor akterjev v civilni družbi različne sposobnosti in jih zato ni 
mogoče vseh obravnavati na enak način. Vendar donatorji delujejo znotraj regulativnega okvira prek oblik, 
ki pogosto ne omogočajo neposrednega sodelovanja s skromnimi lokalnimi partnerji (na primer, ker se ne 
doseže prag relevantnosti ali preprosto, ker se zdi neposredno sodelovanje preveč tvegano ali pretežko). 
To privede do protislovnih odredb v sferi razvojnega sodelovanja, saj »financerji pogosto razpravljajo o 
pomembnosti [prožnih in obnovljenih pristopov] – včasih izraženih kot nuja po večjem lokalnem 
sprejemanju odgovornosti – a tega kljub temu ne implementirajo dosledno«43. Okvir 8 spodaj ponazarja, 
kako se prevladujoči menedžerski pristop v sektorju pomoči ne ujema dobro s potrebo po proaktivnih, 
fleksibilnih strategijah podpore, ki so prilagojene spremenljivim in tveganim razmeram na terenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 https://www.dgf.ug/page/what-dgf 
42 Vir: intervjuji z donatorji. 
43 Brechenmacher, S. in Carothers, T. 2019. Defending Civic Space: Is the International Community Stuck? 

Carnegie Endowment for International Peace. 

Julija 2011 je osem razvojnih partneric ustanovilo Sredstvo za demokratično upravljanje (Democratic 
Governance Facility – DGF). To so bile: Avstrija, Danska, Irska, Nizozemska, Norveška, Švedska, 
Velika Britanija in EU. Gre za program upravljanja, ki je namenjen zagotavljanju skladne, koherentne in 
dobro usklajene podpore državnim in nedržavnim subjektom za krepitev demokratizacije, zaščito 
človekovih pravic, izboljšanje dostopa do pravnega varstva in povečanje prevzemanja odgovornosti v 
Ugandi. Izjava o viziji za trenutno delovno fazo se glasi: »Uganda, v kateri so državljani opolnomočeni 
za vključevanje v demokratično upravljanje in v kateri država spoštuje pravice državljanov«41. 
Dejavnosti DGF vključujejo neposredno partnerstvo z lokalnimi in regionalnimi organizacijami civilne 
družbe, s čimer lahko doseže raznovrsten nabor akterjev (marsikateri med njimi bi večinoma ostal 
neopažen, kar zadeva sodelujoče donatorske agencije). Ukvarja se z vprašanji človekovih pravic v 
omejenem kontekstu, kjer je združevanje sredstev med podobno mislečimi donatorji bolj učinkovito kot 
individualne aktivnosti. Ponuja tudi razmeroma prožne načine delovanja, saj omogoča kombinacijo 
projektnega in temeljnega financiranja ter tesne izmenjave z lokalnimi partnerji, kar omogoča vključenim 
donatorjem prejemanje informacij s terena in poznejše usklajevanje. Možnost za politično uporabo 
sredstva DGF naj bi bila precej omejena, saj njegov odbor sestavljajo ambasadorji držav članic, ki 
morajo ohranjati dobre odnose z državo gostiteljico, vendarle pa kot celota krepi moč članic za krepitev 
lokalne civilne družbe in zagovorniško udejstvovanje.42 

http://www.dgf.ug/page/what-dgf
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Okvir 8: Kako uravnotežiti protislovne pobude za podpiranje prostora civilne družbe 
 

 
 

Zagotavljanje fleksibilnega financiranja, predvsem temeljnih finančnih sredstev (tudi majhnim in 
neregistriranim organizacijam civilne družbe), s prilagojenimi zahtevami glede spremljanja in vrednotenja 
(M&E) in poročanja ter omogočanje spreminjanja časovne razporeditve in vsebine posegov, je v nasprotju 
z nekaterimi globoko zakoreninjenimi praksami iz sveta razvojne pomoči. Tveganja, povezana z 
neposrednim financiranjem lokalnih organizacij civilne družbe (predvsem fiduciarno tveganje pri manjših 
strukturah), ter visoki upravni in transakcijski stroški iz financiranja večjega števila manjših upravičencev 
so večino donatorjev odvrnili od tega, da bi v celoti izkoristili vse načine, ki so na razpolago. 

 
Po enaki logiki so intervjuvanci poudarili pomen razumevanja in prilagajanja pobud, tako da bi lahko 
osebje v celoti izkoristilo vse možnosti, kadar to ustreza. V praksi bi to lahko pomenilo prizadevanja za 
spodbujanje razumnih tveganj pri donatorjih ali večje priznanje ter nagrajevanje uspešnosti na področju 
promocije prostora civilne družbe. Obenem vse študije in poročila o zapiranju prostora soglasno potrjujejo, 
da so za preživetje civilne družbe in privajanje na skrčen prostor civilne družbe ključni večja fleksibilnost 
pri programih, zasnovi ter dokončnem (decentraliziranem) odločanju glede posegov, kakor tudi izbira 
akterjev, dejanska podpora in načini financiranja. To pojasnjuje, zakaj smo kljub temu dosegli določen 
napredek pri tem zahtevnem zalogaju, na primer z regulativnimi spremembami, ki omogočajo 
fleksibilnejše oblike podpore za organizacije civilne družbe, kot so bile prej. Evropska ustanova za 
demokracijo je zanimiv primer inovativnega in učinkovitega orodja za boljše vključevanje in financiranje 
(glej okvir 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 Carothers, T in Brechenmacher, S. 2019. Defending Civic Space: Four unresolved questions. Carnegie 
Endowment for International Peace. 

45 Vir: intervju z mednarodnimi NVO. 

Po eni strani donatorji poslušajo, da morajo sprejeti prožnejše pristope in načine, ki so manj izogibajo 
tveganjem, da bodo organizacije, ki jih podpirajo, bolj opolnomočene in bodo lahko prevzele vodilno 
vlogo. Po drugi strani pa ostajajo priklenjeni na antagonistična načela preverljivosti, sprejemanje 
odgovornosti in stroškovno učinkovitost. 
Ti imperativi ne bledijo, včasih se celo krepijo: denimo če razvojna pomoč v očeh lastnih 
davkoplačevalcev nima zadostne legitimnosti, zlasti ko se te teme polastijo populistična gibanja. 

 
Odgovornost do lastnih davkoplačevalcev zahteva od financerjev, da zagotavljajo preglednost porabe 
svojih sredstev. Vendar so podatki o aktivnostih za spodbujanje človekovih pravic in na povezanih 
področjih lahko izjemno občutljivi; če zapadejo v napačne roke, lahko pomagajo represivnim režimom pri 
izničevanju prizadevanj civilne družbe. Mnenja so deljena: »nekateri financerji civilne družbe menijo, da 
bo preglednost pri zagotavljanju pomoči pomagala zmanjšati sumničavost in nasprotovanje, medtem ko 
se drugi bojijo, da bo večja preglednost zgolj olajšala represivnost«44. Zato morajo financerji in 
organizacije v nekaterih primerih sami in na lastno odgovornost odločati med dobronamernimi, a morebiti 
škodljivimi postopki zagotavljanja preglednosti svojega delovanja ter ocenjenim tveganjem, ki ga to 
morebiti prinaša.45. 
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Okvir 9: Premišljena in gibka podpora najbolj izpostavljenim delovalcem demokracije 
 

 

(4) Izboljšana analiza tveganja in upravljanja 
 

Gre za ključni instrument za donatorje, ki jim pomaga krmariti skozi vse zahtevnejši in sproti spreminjajoči 
se prostor civilne družbe, in poziva k sistematičnim prilagoditvam ter inovacijam v strategijah odzivanja 
glede na realno stanje posameznih držav in njihove specifične razmere. Navajamo nekaj ključnih 
spoznanj, ki smo jih s prakso pridobili v zadnjem desetletju: 

 
• Premočna stališča donatorjev v zvezi z obravnavanjem zapiranja prostora ali zagovarjanjem določenih 

norm (kot so pravice LGTBI) so lahko v nasprotju z načeli lokalnega prevzemanja odgovornosti. 
Donatorjem se to lahko maščuje tako, da se zdi, da norme, za katere se zavzemajo prejemniki njihovih 
subvencij, v celoti prihajajo od zunaj, kar je za režime voda na mlin pri njihovi delegemitizaciji, saj jih 
prikaže kot tuje agente z načrti, ki se ne skladajo s »pričakovanji ljudstva«46. 

• Umanjkanje skupnih sistemov za zgodnje opozarjanje, ki bi zaznali in celo predvideli nove napade na 
prostor civilne družbe. 

• Dobra praksa je izdelava tipologije ocene tveganj po vzoru britanskega Oddelka za mednarodni razvoj 
(DfID). To vključuje fiduciarno tveganje – to je še posebno visoko pri manjših organizacijah, ki pa se 
lahko kljub temu vključijo zaradi dodane vrednosti, ki jo prinašajo. Od leta 2017 instrument za financiranje 
UK Aid Connect poskuša usmerjeno pomagati civilni družbi z več gibkosti, fleksibilnosti in večjo 
toleranco za tveganja v primerjavi s standardnimi linijami financiranja ter je pilotni projekt uporabe 
tovrstnih načinov v določenem instrumentu financiranja, ki nadomešča delovanje po ustaljenih pravilih47. 

• A celo pri fleksibilnih shemah financiranja lahko donatorji na koncu pristanejo pri delegiranju 
tveganj svojim partnerskim organizacijam, ki se nato soočajo z zadrego, ali naj jih prenesejo na lokalne 
partnerje ali jih obdržijo (na primer (ne)prevzemanje odgovornosti za zamude pri dokončanju projektov 
ali spodletele projekte, kar je oboje lahko posledica okrnjenega prostora civilne družbe). Etična načela 
in zakonske zahteve so si lahko v navzkrižju. Nekateri akterji omenjajo koristnost načela skrbnega 
pregleda, pri katerem bi morali financerji ob zapiranju prostora stremeti k podpiranju svojih upravičencev 
tudi na ravni diplomacije. 

 
 
 
 
 

46 Mendelson, S. 2015. International Center for Not-for-Profit Law. 2018. Effective Donor Responses to the Challenge 
of Closing Civic Space. 

47 https://www.gov.uk/international-development 

Evropsko ustanovo za demokracijo (EED) so leta 2013 ustanovile EU in države članice EU kot neodvisen, 
dopolnilni mehanizem za zagotavljanje hitre in prilagodljive tehnične in finančne podpore pri podpiranju 
demokratizacije ter spodbujanju človekovih pravic v evropskem sosedstvu (regija vzhodnega partnerstva, 
severnoafriška in bližnjevzhodna regija). V praksi EED podpira tiste, ki jih drugi donatorji in obstoječi 
instrumenti EU ne morejo doseči. To obsega izbrane organizacije civilne družbe, prodemokratična 
gibanja, državljane in politične aktiviste, neodvisne medijske platforme ter novinarje, ki si prizadevajo za 
pluralističen, demokratičen politični sistem. Prav tako je namenjen novoustanovljenim ali neregistriranim 
organizacijam, neformalnim platformam, mladinskim skupinam in posameznikom. Ocenjevanje, ki ga je 
leta 2017 izvedla EU v zvezi s podporo gradnje zmogljivosti za podpiranje civilne družbe v južnem 
sosedstvu (2012–2016), je pokazalo zelo pozitivno sliko glede kakovosti pristopov in metod, ki jih 
uporablja EED pri sodelovanju z verodostojnimi izvajalci sprememb v zahtevnih okoljih. Akterji na terenu 
cenijo predvsem sprotno usposabljanje, ki ga izvajajo posebni strokovnjaki z izjemnim poznavanjem 
razmer in ustreznimi jezikovnimi veščinami, prožnost pri finančnem upravljanju in obenem strogo 
upoštevanje zahtev pri sprejemanju odgovornosti, priložnosti za mreženje (tudi v Evropi) in pomisleke 
glede vzdržnosti ukrepov. 

http://www.gov.uk/international-development
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2.1.3. Multilateralne pobude in diplomatski odzivi na zapiranje prostora 

Multilateralni aktivizem, ki ga izvajajo donatorji in mednarodne NVO, se razmeroma uspešno uporablja 
pri prizadevanjih za ustrezne mednarodne normative v zvezi s prostorom civilne družbe in globalnim 
ozaveščanjem o tem pojavu. Za koristnega se je denimo izkazal pri obravnavi mednarodnih 
protiterorističnih ciljev, ki so pospešili zapiranje prostora civilne družbe. Določila zoper financiranje 
terorizma (ter druge nedovoljene finančne tokove), ki jih je uvedla Projektna skupina za finančno 
ukrepanje (FATF), so vladam nehote omogočila legitimizacijo preprečevanja in omejevanja financiranja 
NVO. Še zlasti problematično je bilo to, ker je upoštevanje standardov FATF lahko predpogoj za 
neposredne tuje naložbe (FDI), razvojno pomoč ali trgovino. Revizija standardov FATF leta 2016 je bila 
rezultat usklajenega diplomatskega lobiranja, in čeprav so nekateri pomisleki ostali, namenske skupine 
zdaj vse bolj priznavajo in spremljajo nujnost kakovostnega uravnoteženja protiterorističnih ukrepov in 
prostora civilne družbe48. 
Znotraj ZN se pod okriljem Sveta OZN za človekove pravice izvaja redni splošni pregled, ki poteka na 
ravni posameznih držav. Namenjen je pripravi ocene stanja človekovih pravic v državah članicah ZN, kar 
omogoča obravnavo vprašanj, povezanih s prostorom civilne družbe. Posebni odposlanec za človekove 
pravice ZN ima mandat za določeno obdobje, ki ga je mogoče podaljšati ali spremeniti s ponovnimi 
pogajanji. Preprečevanje lobiranja represivnih držav za zmanjšanje njihovih ambicij in sredstev je 
občasno večstransko prizadevanje, ki vendarle krepi mednarodne strukture pri obrambi prostora civilne 
družbe49. Podobno je v EU in drugih regionalnih subjektih vzpostavljen nadzor nad stanjem človekovih 
pravic za spoprijemanje s temi vprašanji ter ustrezni mehanizmi za izražanje pomislekov nad situacijo v 
državah50. Nekatere multilateralne strukture so vstopna točka za usmerjeno spopadanje z zapiranjem 
prostora v določenih delih sveta51. 
V preteklem desetletju so nastale številne globalne pobude, da bi upravljanje postalo preglednejše in bolj 
odgovorno do državljanov. Prizadevajo si okrepiti in zaščititi prizadevanja domačih zagovorniških skupin 
po svetu, ki sodelujejo pri spremljanju pregledne porabe javnih sredstev. Te zajemajo Partnerstvo za 
odprto vlado (OGP), Pobudo za preglednost v ekstraktivni industriji (EITI) in Mednarodno proračunsko 
partnerstvo (IBP). Na podlagi logike udeležbe več deležnikov (kar vključuje nacionalne in lokalne oblasti 
ter organizacije civilne družbe) si prizadevajo za svobodo zakonodaje o informacijah, pravne in regulativne 
ukrepe ali fiskalno preglednost skozi dialog, prostovoljne zaveze in skupne aktivnosti. Predvideva se, da te 
pobude ohranjajo prostor odprt ali ga povečujejo, s tem ko ugodno vplivajo na okolje, ki bo spodbudno za 
vključevanje državljanov in predvsem nadzornih organizacij civilne družbe. Vendar primer Partnerstva za 
odprto vlado (OGP) kaže na določene izzive in omejitve tovrstnih globalnih pobud (glej okvir 10 v 
nadaljevanju). 

 
Okvir 10: Potencial in meje Partnerstva za odprto vlado 

 

 
 

48 International Center for Not-for-Profit Law. 2018. Effective Donor Responses to the Challenge of Closing Civic 
Space. Brechenmacher, S. in Carothers, T. 2019. Defending Civic Space: Is the International Community Stuck? 
Carnegie Endowment for International Peace. 

49 Vir: intervjuji z uradniki donatorjev. 
50 Glej na primer večstransko ukrepanje EU z odzivom na madžarsko omejevanje prostora civilne družbe: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4260 
51 Glej na primer aktivizem držav Beneluksa v ZN v podporo številnim zagovornikom človekovih pravic v Mjanmaru, 

Savdski Arabiji in Kubi, ki so v nevarnosti. 

Partnerstvo za odprto vlado (OGP) je večstranska pobuda, ki so jo leta 2011 začele države in organizacije 
civilne družbe s ciljem pridobiti zaveze vlad (povsod po svetu) za krepitev preglednosti, opolnomočenje 
državljanov, boj proti korupciji in izkoriščanje novih tehnologij za krepitev upravljanja. V svojem delu vse 
bolj upošteva diagnostiko degradacije prostora civilne družbe. OGP združuje (centralne in lokalne) vlade in 
civilno družbo, ki skupaj oblikujejo in izvajajo akcijske načrte. Zavzema se za to, da bi bile velike količine 
vladnih podatkov na voljo v uporabnikom prijaznih formatih, kar pomeni, da lahko civilna družba zato 
zavzame pomembnejšo vlogo pri zahtevanju odgovornosti od sodelujočih vlad glede doseženega 
napredka. Pobuda temelji na sodelovanju državljanov in skupin civilne družbe z vladami, da bi odprto 
vlado privedli na najvišje ravni političnega diskurza, kar bi omogočilo in olajšalo težavne reforme, 
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Širše pobude vključujejo Skupnost demokracij (CoD). Ustanovljena je bila v Varšavi leta 2000 kot 
globalna medvladna koalicija, ki spodbuja demokratične vrednote in prakse. Krepi »usklajeno 
diplomatsko odzivanje na nazadovanje demokratičnosti – predvsem omejevanje prostora civilne družbe 
– s poenotenim diplomatskim ukrepanjem«55. 

 
Obstajajo tudi čezmejne pobude, za katerimi stojijo sami akterji civilne družbe in si prizadevajo za 
vzpostavitev partnerstev z več deležniki za ubranitev prostora civilne družbe po svetu. Vključujejo tesno 
povezane globalne mreže in procese: 

 
• Svetovno gibanje za demokracijo (World Movement for Democracy), ki je bilo ustanovljeno leta 1999, 

združuje lokalne skupine, organizacije civilne družbe in omrežja civilne družbe za zagotavljanje 
vzajemnega učenja, sodelovalnih dejavnosti ter skupnega zagovorniškega udejstvovanja na mednarodni 
ravni. V ospredju je predvsem ubranitev »demokratičnega prostora«, med drugim z zagotavljanjem 
sredstev in tehnične pomoči lokalnim partnerjem in razvoj skupnih stališč glede omejitev za pravna 
okolja56. 

• Pobudo za prostor civilne družbe (CSI) so leta 2012 vzpostavili štirje mednarodni partnerji: zgoraj 
omenjeno Svetovno gibanje za demokracijo, Mednarodno središče za nepridobitno pravo (ICLN), Article 
19 in Civicus. Sredstva prejema predvsem od švedske vlade in ozavešča ter vpliva na snovalce politik in 
organe za zaščito človekovih pravic na različnih ravneh (globalna, regionalna) o pomenu svobodne 
civilne družbe. Na nacionalni ravni se zavzema za opolnomočenje organizacij civilne družbe za ubranitev 
in spodbujanje svoboščin prostora civilne družbe ter sodeluje v zagovorniških kampanjah, da bi se 
vzpostavilo spodbudno pravno okolje. Na podlagi izkušenj iz več kot 35 držav je CSI izluščil ključne 
dejavnike, ki bi lahko pomagali k uspešnemu premagovanju zakonskih omejitev (glej okvir 11 v 
nadaljevanju). 

 
Okvir 11: Nasveti in napotki, kako učinkovito nasprotovati restriktivnim zakonom 

 

 
52 https://www.opengovpartnership.org/about/ 
53 Lidauer et al, 2019. 
54 Brechenmacher, S. 2019. Opening Government, Closing Civic Space: Resolving the Paradox. Carnegie 

Endowment for International Peace. June 2019. 
55 https://community-democracies.org/ 
56 Svetovno gibanje za demokracijo finančno podpira predvsem Državna ustanova za demokracijo (NED), ki gosti 

njen sekretariat.

in ustvarilo spodbudno skupnost enako mislečih reformatorjev po vsem svetu52. Pobuda v veliki meri 
sloni na tem, koliko so vlade pripravljene same prispevati53. 

 
Medtem ko so oblasti dosegle napredek pri doseganju preglednosti, opažamo, da številne vlade v 
okviru OGP istočasno zapirajo prostor za udejstvovanje civilne družbe. To povečuje zaskrbljenost, 
da se tovrstnim globalnim pobudam pridružujejo zgolj, da pridobijo mednarodno legitimnost ali pritegnejo 
naložbe iz zasebnega sektorja. Druga past je usmerjenost v ozek koncept odprtosti od zgoraj navzdol54 

brez državljanske udeležbe, nadzora in povezanih temeljnih svoboščin, kot so svoboda združevanja, 
zbiranja in izražanja. 

CSI je v okviru svojega zagovorniškega udejstvovanja prišel do naslednjih pet ključnih spoznanj: 
 
1. Kampanje za zaustavitev restriktivnih zakonov za nevladne organizacije morajo voditi domači akterji 

(donatorji so v podpornih vlogah). 
2. Potrebna je široka koalicija lokalnih akterjev za opazen učinek. 
3. Usmerjena tehnična pomoč od zunaj lahko pomaga izboljšati strategije zagovorništva. 
4. Posebno pozornost je treba posvetiti temu, kako in kdaj se v kampanji povezati z mediji. 
5. Večrazsežnostna strategija zagovorništva – domače lobiranje, sodelovanje z mediji, oblikovanje 

koalicije in mednarodna diplomacija – pomeni večjo možnost za uspeh. 

http://www.opengovpartnership.org/about/
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• Pobuda za inovacije civilne družbe (CSII), ki so jo leta 2014 zagnale različne bilateralne agencije in 
mednarodne NVO, je namenjena »podpiranju novih in ustaljenih pristopov k promociji, krepitvi in 
povezovanju živahne, pluralistične civilne družbe, ki temelji na pravicah, v odprtih, zapirajočih se in 
zaprtih prostorih«57. Deluje prek regionalnih centrov in poudarja temeljno potrebo po sooblikovanju 
ustreznih odzivov s celovitim vključevanjem lokalnih organizacij civilne družbe že od samega začetka; 
tako se preprečijo analize, ki bi jih nemara izvedli donatorji, in pristopi, ki ne upoštevajo perspektive ter 
potreb domačih akterjev. 

 
Nedavna ocena tovrstnih globalnih pobud civilne družbe58 potrjuje njihov potencial in to ponazarja z 
uspešnimi posegi vsakega posameznega akterja. V ospredje postavlja splošna spoznanja o zaščiti in/ali 
vnovični razširitvi prostora civilne družbe, vključno s potrebo po: (i) vključujočih, sodelovalnih pristopih, ki 
vključujejo širok nabor lokalnih akterjev civilne družbe; (ii) komunikacijskih strategijah, prilagojenih 
okoliščinam, ki razpirajo lokalno odmevne zgodbe in s tem izražajo normative glede prostora civilne 
družbe; (iii) temeljno, prožno in dolgoročno financiranje tovrstnih čezmejnih pobud za osmišljen učinek. 

 
Zahodne države poleg tega pogosto pritiskajo na vlade, ki omejujejo prostor civilne družbe, bodisi kot 
poskus izničevanja tovrstnih potez, preprečevanja nadaljnjih bodisi zgolj s podajanjem izjav v obliki 
sporočil. Kot primer navajamo Burundi (okvir 12). 

 
Okvir 12: Dogovor o skupnem diplomatskem stališču: primer Burundija 

 

 
Obstajajo drugi dokumentirani primeri (Armenija, Azerbajdžan, Kambodža, Etiopija, Madžarska, Izrael, 
Rusija, Ukrajina in Kirgizistan), kjer je bila restriktivna zakonodaja v zvezi z nevladnimi organizacijami (s 
poseganjem po diskurzu o vmešavanju tujih agentov) končno opuščena po večletnih prizadevanjih 
mednarodnih aktivistov60. V Demokratični republiki Kongo je bil v času priprav na volitve leta 2018 v 
zakonodajni program uvrščen zakon, ki je omejeval tuje financiranje, a je bil nato opuščen zaradi 
mednarodnih, pa tudi domačih pritiskov. 

 
Prav tako so mednarodni akterji svoja prizadevanja usmerili v spodbujanje prostora civilne družbe z 
uradnim in neuradnim političnim dialogom, ki ga je mogoče graditi okoli razvojne pomoči in povezati 
različne razvojne partnerje, odvisno od okolja. Po tem kanalu je mogoče prenašati sporočila diskretneje 
kot prek javnih sporočil, čeprav lahko gresta tudi z roko v roki. Omogoča preplet pomislekov glede 
prostora civilne družbe in izvedbe kooperacijskih programov (pozitivne spodbude), pri čemer lahko 
imenovanje in izpostavitev kršiteljev privede do sankcije oziroma se konča s sankcijo. Gre za 
konstruktivnejši pristop, ki je priljubljen v diplomatskih krogih in se lahko dobro obnese v določenih 
primerih (na primer odvisno od narave povezav z državo, zmožnostjo enotnega nastopa na ravni EU, 
moči nasprotnih sil, 

57 Pobuda za inovacije civilne družbe (Civil Society Innovation Initiative), htpp://csiilearn.org. 
58 Hetz, F. and A.E. Poppe, 2018. Responding to Closing Civic Space: Recent Experiences from Three Global 

Initiatives. A Report of the CSIS Human Rights Initiative. ICON. The International Consortium on Closing Civic 
Space. September 2018. 

59 Vir: intervjuji z donatorji in udeleženimi organizacijami civilne družbe. 
60 Brechenmacher, S. in Carothers, T. 2019. Defending Civic Space: Is the International Community Stuck? Carnegie 
Endowment for International Peace. 

Po sprejetju novega zakona o organizacijah civilne družbe leta 2018 v Burundiju je pravno okolje za 
številne lokalne in tuje nevladne organizacije postalo nevzdržno. Med drugim je vlada zahtevala, da 
razkrijejo etnične statistike o svojem osebju, kar je v nasprotju z več etičnimi načeli. Organizacije, ki 
prejemajo sredstva z Zahoda, so morale okrniti ali prekiniti svoje dejavnosti, financerji pa so stopili v 
razprave, kako se odzvati po diplomatski poti. Po več tednih so se zedinili o sporočilu in njegovi vsebini. 
Verjetno je zaradi velikega števila vpletenih financerjev nastalo razmeroma blago sporočilo, ki upošteva 
vse njihove vidike. Zakon je sicer ostal v veljavi, a so se številne organizacije lahko vnovič registrirale in 
posredovale zgolj minimalne podatke o svoji etnični sestavi, čeprav je nemogoče ugotoviti, ali je 
omenjeno sporočilo pri tem mešanem izidu sploh odigralo kakšno vlogo59. 
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itn.). Vendar ima ta tiha diplomacija tudi veliko omejitev, med drugim tveganje razvodenitve 
človekovih pravic in demokratičnih načel, ki so v igri, in delno legitimiziranje zatiralskih režimov.61. 

 
Toda dejanske vzvode moči je v političnem dialogu pogosto težko opredeliti. Zlasti v kontekstih, kjer režimi 
omejevanje prostora civilne družbe morda dojemajo kot strategijo za svoje preživetje in kjer se lahko 
zanesejo na drugo pomoč z Zahoda in Nezahoda, da nadomestijo izgube, ki bi jih nemara utrpeli, če bi 
zahodni donatorji pomoč pogojevali z razrahljanjem ukrepov zapiranja prostora civilne družbe. Prostor 
civilne družbe naj bi bil doslej v politični dialog vpleten nedosledno in z omejenim ter zgolj občasnim 
usklajevanjem med podobno mislečimi financerji62 . To pa ponazarja širšo problematiko glede usklajenosti 
politik, ki jo bomo obravnavali v nadaljevanju. 

 
2.1.4. Omejena usklajenost politik in operacij pri preprečevanju zapiranja prostora 

Mednarodno središče za nepridobitno pravo (ICLN) poudarja nujnost usklajevanja med posameznimi 
vladami v izogib navzkrižju ciljev in enoten nastop ter usklajenost med podobno mislečimi akterji63. 
Vendar se je na področju prostora civilne družbe usklajenost izkazala za težko dosegljivo, saj umanjka 
krovni cilj, ki bi bil usmerjen v spodbujanje prostora civilne družbe in bi ga bilo treba upoštevati pri vseh 
vzvodih javnega udejstvovanja, ki vplivajo nanj. Sprememba standardov FATF je sicer zmanjšala 
neusklajenost protiterorističnih prizadevanj s ciljem spodbujanja prostora civilne družbe (glej prejšnje 
poglavje), se pa morebitni kompromisi, sklenjeni na državni ravni, na najvišjih ravneh le redko iztečejo v 
korist prostora civilne družbe. Tovrstni kompromisi obsegajo varnostna partnerstva z državami, ki izvajajo 
zatiranje civilne družbe.64 Za odzive donatorjev je zvečine značilen reaktivni pristop k zapiranju prostora: 
odzovejo se šele po dogodkih, ko so se drugi akterji že odzvali in se je vzpostavil nov status quo.65 V 
številnih primerih so se ad hoc uspešno zavzeli za določene organizacije in posameznike, a beležijo 
skromen uspeh pri sistematizaciji pristopa in zagotavljanju usklajenosti med deli vlade ter pri usklajevanju 
med partnerji. To pojasnjuje, zakaj je bil »diplomatski pritisk pogosto nedosleden in slabo usklajen«.66 

 
Skromne rezultate pri usklajevanju politik o prostoru civilne družbe je mogoče pojasniti s spletom 
različnih dejavnikov (kažejo na dejavnike, ki veljajo tudi v širših programih usklajevanja politik): 

 
• Splošna ozaveščenost o resnosti in širših tveganjih, povezanih s pojavom zapiranja/spreminjanja 

prostora civilne družbe, je še vedno majhna. 
• Vprašanje je nizko na lestvici političnih prednostnih nalog na višjih ravneh upravljanja, kar 

zmanjšuje vpliv in učinkovitost določenih (ad hoc) dejanj ali izvedenih poskusov zagovorništva. Donatorji 
običajno izrazijo diplomatske pomisleke v zvezi z vprašanji prostora civilne družbe, a to redko pospremijo 
z ukrepi, kar bi lahko avtoritarne vlade spodbudilo k ponovnemu razmisleku glede svojih dejanj. 

 
 
 

61 Glej Roth, K., Izvršni direktor organizacije Human Rights Watch. 22. julij 2019. UN Chief Guterres Has Disappointed on 
Human Right. New Strategy Needed for Second Half of Term. 

62 Evropska konfederacija nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (Concord), “EU Delegations Report 2017: Towards a 
More Effective Partnership with Civil Society,” Marec 2017; Brechenmacher, S. in Carothers, T. 2019. Defending 
Civic Space: Is the International Community Stuck? Carnegie Endowment for International Peace. 

63 Mednarodno središče za nepridobitno pravo. 2018. Effective Donor Responses to the Challenge of Closing 
Civic Space. 

64 Neusklajenost s ciljem spodbujanja prostora civilne družbe je denimo diplomatski ukrep v obliki ugovora, s katerim 
se obsodijo zatiralski zakoni, ki jih izničujejo z istočasnim zaostrovanjem trgovskih odnosov, oziroma primeri, v 
katerih se članom civilne družbe iz držav v razvoju zavrne vstopni vizum za Evropo, če se želijo udeležiti 
usposabljanja s področju gradnje zmožnosti zaradi pomislekov, da bodo ostali dlje, kot je predvideno. V takih 
primerih bi lahko pomisleke ministrstev za trgovino in notranje zadeve uvrstili med neprednostne naloge ali jih 
uskladili s ciljem spodbujanja prostora civilne družbe. 

65 Glej na primer EU: Human Rights under threat: exploring new approaches in a challenging global context. 19. 
forum o človekovih pravicah med EU in nevladnimi organizacijami, 5.–6. december 2017. 

66 Brechenmacher, S. in Carothers, T. 2019. Defending Civic Space: Is the International Community Stuck? 
Carnegie Endowment for International Peace. 
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Pogosto naletimo na nasprotovanje temu, da bi se temu vprašanju namenilo preveč političnega 
kapitala, saj bi s tem lahko nasprotovali vladi in ogrozili zagotavljanje razvojne pomoči. 

• Tovrstno umanjkanje prednostnih področij ponazarja globljo težavo zahodnih vlad pri tem, kako 
uskladiti vrednote in interese. Na to zadrego naletimo tudi na širšem polju demokracije, upravljanja in 
človekovih pravic. V resničnem svetu se demarše EU, ki slonijo na vrednotah, srečujejo z naraščajočimi 
omejitvami (glede verodostojnosti, učinkovitosti, učinka), medtem ko soobstajajo s ključnimi interesi 
EU/držav članic v zvezi z geopolitičnimi, ekonomskimi, trgovskimi, varnostnimi in migracijskimi programi. 

• Umanjkanje skupne vizije o tem, kaj je mogoče doseči in kako obravnavati prostor civilne družbe na 
strukturiran in dolgoročen način. To je povezano z dejstvom, da donatorji v zvezi s prostorom civilne 
družbe raje delujejo sami zase, povezano pa je tudi z obstojem večletnih razkolov v mednarodni 
skupnosti donatorjev (na primer področje razvoja in področje človekovih pravic in med tema 
področjema ter humanitarnimi akterji). Čeprav se vsi ti akterji soočajo s pojavom zapiranja prostora, se 
njihov dedni zapis, interesi in načini delovanja zelo razlikujejo in ne olajšajo skupnega ukrepanja. 

• Številni vidiki pojava zapiranja prostora prav tako prispevajo k neusklajenosti. Kot poročajo 
intervjuvanci, lahko akterji s področja razvojnega sodelovanja na primer zavzamejo uradno stališče o 
spremembah v zakonu, kar privede do okrnitve prostora civilne družbe, a nimajo vpliva na druge procese, 
ki bi de facto utegnili zapreti prostor za civilno udejstvovanje, kot so vladni ukrepi za boj proti terorizmu. 

 
2.2. Vloga in učinkovitost zasebnih financerjev 

Gre za še eno pomembno kategorijo akterjev na področju ubranitve in vnovične razširitve prostora civilne 
družbe. Zasebni donatorji lahko mobilizirajo obsežna sredstva in načeloma delujejo svobodneje ter 
prožneje kot uradne agencije. Nedavna anketa, ki jo je izvedla Pobuda financerjev za civilno družbo 
(FICS), ponuja zanimiv vpogled v delo zasebnih dajalcev subvencij na področju človekovih pravic, razvoja 
civilne družbe, okolja, kulture in medijev, humanitarnega udejstvovanja, pravic skupnosti LGTBI, 
predvsem v ZDA in Evropi67. 
FICS je pripravil tipologijo na podlagi dveh (delno prekrivajočih se) odzivov: 

 
• Strategije za krepitev odpornosti obsegajo prizadevanja za nasprotovanje zapiranju prostora ali 

vzpostavitvi boljšega podpornega okolja (vzpostavljanje mednarodnih norm ter oblikovanje koalicij in 
zavezništev, oblikovanja javnega mnenja). 

• Strategije za krepitev vzdržljivosti so tiste, ki pomagajo zagotoviti, da lahko civilna družba deluje, tudi če 
je prostor zaprt oziroma se zapira (krepitev varnosti organizacij civilne družbe, razvijanje zmogljivosti in 
mreže pripadnikov, človekoljubje na lokalni ravni). 

 
Zanimivo je, da je 40 % anketirancev v anketi FICS izjavilo, da imajo edinstven program za podeljevanje 
subvencij oziroma jasno strategijo v primeru zapiranja prostora, medtem ko jih je 24 % potrdilo, da so to 
vprašanje že vključili na redni spored. V isti anketi je 78 % anketirancev odgovorilo, da njihove organizacije 
še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti zapiranju prostora civilne družbe. Poročilo organizacije FICS 
ugotavlja, da »čeprav je v zadnjem času več govora o praktičnih rešitvah – denimo oblikovanje ustreznih 
narativov ali podpiranje lokalnih koalicij – je treba na prehod od besed k dejanjem na kateri koli ravni še 
počakati«. Iz tega je mogoče sklepati, da so tudi zasebni donatorji nenaklonjeni tveganjem (ker želijo 
zaščititi svojo osnovno dejavnost) in se odzivajo po načelu ad hoc s poudarkom na kratkoročnih odgovorih 
(sredstva za nujne primere) podobno kot uradni donatorji. 

 
 
 
 
 
 

67 Pobuda financerjev za civilno družbo. 2018. “Go Big or... ? Trends in Closing Space Grant-Making, Global Dialogue. 
December 2018. 
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2.3. Odziv mednarodnih nevladnih organizacij na zapiranje prostora 

Na papirju bi lahko različne kategorije mednarodnih nevladnih organizacij (politične in/ali razvojne, 
humanitarne) odigrale številne pomembne vloge pri ubranitvi in vnovični razširitvi prostora civilne 
družbe: 

 
• razvoj zmogljivosti lokalnih partnerjev kot legitimnih, zaupanja vrednih in učinkovitih organizacij pri 

izvajanju storitev in zagovorniških dejavnosti (ali kombinacija obojega); 
• podpiranje omrežij, koalicij in zavezništev organizacij civilne družbe, državljanov, aktivistov in podobno, 

med drugim za podpiranje ugodnega okolja za državljansko udejstvovanje; 
• omogočanje dialoga in sodelovanja med vladami ter civilno družbo; 
• izvajanje pritiska na uradne donatorske agencije, da bi se zavzemale za zaščito prostora civilne družbe; 
• pospeševanje povezav med domačimi akterji in regionalnimi/globalnimi mrežami; 
• lobiranje za ustrezne mednarodne standarde glede temeljnih svoboščin in prostora civilne družbe; 
• posredniško delovanje med financerji in lokalnimi akterji; 
• zagotavljanje prožnega financiranja, ki bi lokalnim organizacijam civilne družbe omogočilo prilagajanje 

v restriktivnih okoljih, preusmeritev njihovega portfelja v manj občutljive teme ali vloge (denimo 
izvajanje storitev z bolj prikritimi elementi zagovorništva). 

 
Pomembno sredstvo za izvajanje teh vlog je, da so zmogljivosti mednarodnih NVO, ki jim omogočajo 
prilagajanje poslabšanim okoliščinam, običajno relativne. Pogosto se lahko zanesejo na kakovostna 
mednarodna informacijska omrežja, partnerstva z vrstniki, lokalnimi akterji in zasebnimi oziroma javnimi 
financerji. Pogosto imajo kritično maso, da tovrstne zmogljivosti mobilizirajo za pridobitev pravnega 
strokovnega znanja, ozaveščanje o varnostnih vprašanjih in podobno. Delovanje v različnih državah 
pomeni, da lahko v primeru zaostritve razmer po potrebi preselijo svoje dejavnosti, čeprav je obseg, v 
katerem so ogrožene, odvisen od ravni prožnosti finančnih sredstev, ki jih prejemajo. Kombinacija javnih, 
posameznih in zasebnih donatorjev (in legitimnost, ki jim jo to podeljuje) utrjuje tovrstno prožnost, kar jim 
omogoča, da se obdržijo nad vodo tudi ob okrnitvi prostora civilne družbe. Ob izgonu organizacije Oxfam 
UK iz Sudana je organizacija svoje dejavnosti prenesla na partnerja iz konfederacije Oxfam. 

 
V zadnjem desetletju so se številne mednarodne NVO, predvsem tiste, ki delujejo na področju pristopov, 
povezanih s pravicami in upravljanjem, poskusile prilagoditi in prenoviti svoje politike ter prakse na 
različnih ravneh. A se v okviru te študije ne bomo poglabljali v bogate izkušnje, ki so jih mednarodne NVO 
pridobile v zadnjih letih. 

 Vendarle imajo mednarodne NVO tudi nekatere strukturne šibke točke in slabosti: 
 

• Kot nevladni subjekti, ki sredstva pridobivajo predvsem iz svojih matičnih držav, so lahko med prvimi, ki 
bi lahko bile označene za tuje agente, kar jim posledično lahko prepreči nadaljnje delovanje. 

• Velika odvisnost od vlade pomeni, da jih je mogoče s pritiski pripraviti do tega, da se prilagodijo 
(spremenljivim) politikam uradnih donatorjev, geografskim in tematskim prednostnim nalogam, pristopom 
in instrumentom financiranja. Pomeni tudi, da mednarodne NVO postanejo sestavni del verige 
zagotavljanja pomoči z vsemi kompleksnimi razmerji, zahtevami glede odgovornosti in postopkovnimi 
omejitvami. Vse to lahko zaveže roke mednarodnim NVO, ki so se pripravljene kreativno in proaktivno 
angažirati pri vprašanjih prostora civilne družbe in ponuditi ustrezno podporo domačim akterjem. 

• Nagnjenost k vrtičkarstvu je močno prisotna tudi v razdrobljenem in tekmovalnem svetu mednarodnih 
NVO. Večina organizacij se samih spopada z vprašanji prostora civilne družbe, običajno v povezavi s 
tem, kaj se dogaja njihovim partnerjem. Opažamo pomanjkanje trdnih mehanizmov za izmenjavo 
informacij, dobrih praks, skupnega snovanja strategij, razdelitve nalog ali lobiranja pri vladah, da bi to 
vprašanje vzele resneje. To stanje še poslabšujejo dolgoletni razkoli v sektorju mednarodnih NVO (na 
primer med razvojnimi in bolj političnimi NVO oziroma temi in humanitarnim sektorjem). 

Kombinacija teh dejavnikov bi lahko pojasnila, zakaj imamo dokaze, ki kažejo, da se večina mednarodnih 
NVO prilagaja zapiranju prostora, namesto da bi se mu upirala. Ozaveščenost o tem pojavu se veča, a 
ga marsikdo ne vidi kot pomembne grožnje svoji splošni misiji in udejstvovanju. 
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Ubirajo pristop zmanjševanja tveganj, ki je usmerjen v zavarovanje njihovih dejavnosti na terenu in 
dostopa do finančnih sredstev. Analitiki iz sveta civilne družbe so to tendenco mednarodnih NVO dobro 
povzeli: »Pri novi normalnosti gre preprosto za preoblikovanje donatorskih programov tako, da ne bodo v 
navzkrižju z novimi nacionalnimi zakoni; drugi spreminjajo organizacijske strukture ali zmanjšujejo splošen 
obseg dela; nekateri pa omejujejo partnerstva in se ograjujejo od glasnejših in ostrejših akterjev s 
področja razvoja in človekovih pravic. Dogaja pa se tudi, da financerji in mednarodne NVO kot zadnjo 
možnost sprejmejo bolečo odločitev in se povsem umaknejo iz težavnih okolij«. Vendar pa mednarodne 
NVO trdijo, da je tudi umik lahko strateška odločitev, ki odpira priložnosti za sodelovanje na drugačen 
način in lahko omogoči dragoceno podporo lokalnim organizacijam civilne družbe. 

 
Ob upoštevanju navedenega je zanimivo opažanje, da so mednarodne NVO pred kratkim zagnale 
procese za razvijanje bolj strukturiranih pristopov k izzivom prostora civilne družbe, med drugim za 
spremembe politik, načinov dela in zmogljivosti, z namenom analizirati stanje in zagotoviti premišljene 
oblike podpore lokalnim partnerjem. Tak primer je sklop pobud Civil Society Strikes Back (Civilna družba 
vrača udarec), ki ga je predstavila danska skupnost razvojnih in humanitarnih NVO ob podpori 
tamkajšnjega ministrstva za zunanje zadeve (ki je v tem prepoznalo strateško pomembno komponento za 
lastne poskuse krepitve svojih splošnih odzivov na prostor civilne družbe). 

 
Okvir 13: Danske NVO skupaj za vnovično razširitev prostora civilne družbe 

 

Druga inovativna praksa prihaja iz organizacije Oxfam International. Pred petimi leti je mreža ustanovila 
čezkonfederacijsko delovno skupino, ki se je lotila razmisleka o vprašanju okrnitve prostora civilne družbe. 
Izhodišče je bilo »organizacijo pripraviti do tega, da spozna, da ima težavo« (ozaveščanje), lobiranje v 
javnosti in med lastnim najvišjim vodstvom. Sledila je priprava notranje strategije in zbirke orodij za 
ukrepanje69. Najnovejše orodje je namenjeno podpiranju organizacij pri izvedbi analiz okoliščin in tveganja 
glede zapiranja prostora v tesnem sodelovanju z različnimi kategorijami lokalnih organizacij civilne 
družbe70. Orodje je zasnovano za analizo različnih razsežnosti prostora civilne družbe na lokalni in 
nacionalni ravni, obenem pa je okvir za spremljanje, ki pomaga pri razumevanju dogajanj v prostoru civilne 
družbe s pomočjo kazalnikov (devet elementov ob robu slike 4, prikazane v nadaljevanju), spremlja trende 
(primerjava med leti) in poudarja prednostna področja obravnave (ker so okrnjena ali ne dosegajo 
pričakovanih rezultatov). S to analizo je mogoče seznaniti vodilne za področje odločanja, oblikovanje 
strategije, programov in obvladovanje tveganj z vprašanji, povezanimi s prostorom civilne družbe. 

 
 

68 Global Focus, Danish CSOs for Development Cooperation. 2019. Civil Society Strikes Back. Joint Strategies to 
ensure Development and Humanitarian Action. 

69 Oxfam. 2018. Space to be Heard: Mobilizing the power of people to reshape civic space. Obvestilo. 
70 Vir: intervju. Glej tudi nabor orodij (Oxfam, 2019). 

Civil Society strikes back68 je odziv na izzive, s katerimi se sooča prostor civilne družbe po vsem svetu. 
Pobuda je obsegala skupni pregled stanja in izobraževanje, ki ga je vodila delovna skupina Global 
Focus’s Civic Space (sestavljena iz danskih humanitarnih in razvojnih organizacij in danskega 
ministrstva za zunanje zadeve). Iz tega dialoga (tudi v obliki mednarodne konference) je nastalo 10 
strategij in priporočil za prostor civilne družbe, ki odgovarjajo na vprašanje, kako lahko civilna 
družba na Danskem sodeluje z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji v civilnodružbenem sektorju, 
vladnem sektorju in zasebnem sektorju za globalni povračilni udarec, s katerim bi nastal bolj odprt ter 
spodbudnejši prostor civilne družbe. V tem sklopu je mogoče najti strategije, usmerjene v najbolj 
izpostavljene civilne družbe (denimo potreba po krepitvi hitrega odzivanja, digitalne odpornosti, 
dolgoročnega financiranja), pozive k ukrepanju na multilateralnih ravneh in pozive, da bi morali 
povzročitelji krčenja prostora prevzeti odgovornost. Skupni dokument nedvoumno izraža, da globalnih 
ciljev (Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030) ne bo mogoče doseči brez prostora civilne družbe. 
Danski akterji so se zavezali tudi, da bodo delovali lokalno, tj. v središče procesa postavili lokalne 
posameznike, ki bodo enakovredni partnerji, ter da si bodo prizadevali za skupen jezik glede prostora 
civilne družbe med sektorji znotraj civilne družbe. 
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Drug zanimiv primer nadgradnje znanja in zmogljivosti za delovanje je povezan z NVO ActionAid. 
Leta 2018 je organizacija s ciljem strniti spoznanja objavila študijo, v kateri je zajela izkušnje svojih 
lokalnih izpostav po posameznih državah v zvezi s spreminjajočim se prostorom civilne družbe. Povzela 
jih je v obliki štirih možnih strategij: (i) tesnejše sodelovanje z vladami; (ii) skladnost z zakonskimi 
zahtevami; (iii) podpiranje lokalnih organizacij civilne družbe pri zagovorniškem udejstvovanju in (iv) 
posredno lobiranje (prek drugih donatorjev)71. 

 
Sika 4: Oxfamovo orodje za spremljanje prostora civilne družbe (primerjava dveh let glede na 
posamezno državo) 
 

 
Vir: Oxfam, 2019 

 

2.4. Odziv lokalnih organizacij civilne družbe in aktivistov na zapiranje prostora 

Lokalna civilna družba je pogosto najbolj krhek člen v verigi akterjev, ki se ukvarjajo z zapiranjem 
državljanskega prostora – čeprav zavzema ključno vlogo. Običajno so to akterji, ki jih državne omejitve 
in zatiranje neposredno zadevajo, zato bi morali biti tesno vpeti v razprave o tem, kako jih pri tem podpirati. 
Mednarodna skupnost je pripravljena zaščititi in podpreti te domače akterje, a jim to pogosto dodatno 
otežuje njihovo delo. Avtoritarni/populistični režimi lahko zlahka pripravijo množico diskurzov in 
argumentov, češ da so organizacije civilne družbe tuji agenti ali sovražniki ljudstva72. Poleg tega so 
organizacije civilne družbe vse bolj tarča napadov nedržavnih akterjev, kot so podjetja, »neodvisni« mediji, 
tradicionalne oblasti, zasebne milice in podobno, ki so v partnerstvu (vidno ali prikrito) z državnimi 
ustanovami. 

 
71 ActionAid, 2018. Attack on Civic and Democratic Space. Strategies and Lessons from Action Aid’s responses. 
72 Broere, M. 2019. Is een middenveld dat zich beperkt tot de nationale grenzen een vogel voor de kat in een 

autoritaire staat? Opinie in MO* 9. september 2019.
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Tovrstni pritiski se dogajajo tudi v organizacijah po Evropi, denimo v nevladni organizaciji International 
Planned Parenthood Federation (IPPF), ki se zavzema za spolno in reproduktivno zdravje in pravice.73 

Spopada se z naraščajočim političnim in verskim nasprotovanjem (transnacionalno organiziranih) akterjev, 
ki uporabljajo lažne novice, igrajo na čustva prek kooptiranih medijev in posegajo po tako imenovani anti-
gender ideologiji. Neformalna organizacija Mladina za podnebje (Youth for Climate) je še en primer 
gibanja, ki se srečuje z velikim odporom političnih in nedržavnih konservativnih akterjev. 

 
Tovrstno pluralnost represivnih sil je treba priznati, če želimo »videti onkraj uradnih ustanov države, da 
prepoznamo raznovrstne in spremenljive oblike zatiranja, obenem pa poskrbimo za še prožnejši in po meri 
ukrojen pristop k podpiranju organizacij civilne družbe, ki delujejo v takih kontekstih«74. Slika 5 ponazarja 
vpliv zapiranja prostora (v obliki sodnih in zunajsodnih omejitev, ki jih naloži država neposredno ali jih 
vzpostavijo nedržavni akterji) na zmožnost delovanja lokalnih organizacij civilne družbe in aktivistov ter 
možne načine odzivanja na omejitve. 

 
Slika 5: Odzivanje lokalnih organizacij civilne družbe na zapiranje prostora 

 

 
 
 

Vir: predstavitev Civicus, 2019 
 

Na podlagi tega modela imajo NVO naslednje možnosti odzivanja na zapiranje prostora: odpor, 
prilagajanje, opustitev ali ukinitev. Naraščajoče število s tem povezane literature prikazuje, kako in zakaj 
so se s to tematiko spopadale različne organizacije. Spodnja razpredelnica, ki temelji na tipologiji 
organizacije Civicus, ponuja nekaj primerov spoprijemanja s tem vprašanjem in oriše določena prekrivanja. 
Omeniti velja, da imajo v nasprotju z mednarodnimi NVO lokalne organizacije civilne družbe, posamezni 
aktivisti in neformalna družbena gibanja omejena sredstva za dokumentiranje/objavo svojih prizadevanj in 
spoznanj, zato se tukaj močneje opiramo na zunanje raziskovalce. 

 
Tabela 3: Kategorije odzivov organizacij civilne družbe na zapiranje prostora 

 
Vrsta odziva Praktični primeri 

 
 
Odpor 

* dokumentiranje motenj interneta za politične namene z namenom 
obveščanja zagovorništva 
* prepoznavanje in javno razkrivanje oblik zapiranja prostora civilne družbe in 
posledic za širši razvoj 

 
 
 

73 IPPF je globalno razvejena mreža, ki ponuja kakovostne, integrirane storitve za ohranjanje spolnega in 
reproduktivnega zdravja. Poudarek je na zagotavljanju tovrstnih storitev za revne in ranljive in predvsem, da osebe, ki 
jih potrebujejo, ne bodo zavrnjene zaradi stališč izvajalca, stigme, diskriminacije ali nezmožnosti plačila. 

74 Van Kesteren, F. 2019. Dealing with shrinking civic space: it is not just the state we have to worry about. INCLUDE 
Platform. 27. junij 2019. 
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 * nasprotujoči si poskusi delitve civilne družbe v »dobre akterje« (ki prispevajo 
k programu nacionalnega razvoja) in »slabe akterje« (ki branijo demokratično 
sprejemanje odgovornosti in človekove pravice) 
* skrbno izbiranje ciljev zagovorništva, ki imajo vpliv, a ne vodijo do 
zatiranja 
* obsežne naložbe v določitev ustreznega okvira zagovorniških prizadevanj (ki 
se ujemajo z lokalnimi normami, pričakovanji, odporom) in oblikovanje 
zmagovalne pripovedi za pripravo protiukrepov na pričakovano nasprotovanje. 
* mobiliziranje državljanskih in mladinskih gibanj, ki združujejo formalne in 
neformalne pristope 
* krepitev odgovornosti organizacij civilne družbe do svojih pripadnikov za 
utrditev svoje legitimnosti 

 
 
 
 
 
 
Prilagajanje 

* manj konfliktne kampanje lobiranja, določena mera samocenzure in delovanje 
v okvirih nacionalnih razvojnih politik ali drugih sporazumov (formalnih ali 
neformalnih) z oblastmi 
* sodelovanje pretežno na lokalni ravni, kjer so omejitve manj pomembne 
* zavezništva z vrstniškimi organizacijami za izmenjavo informacij in usklajevanje 
odzivov na zatiranje 
* združevanje zagovorništva in izvajanja storitev, pri čemer je slednje katalizator 
za državljansko vzgojo ter posreden način zagovarjanja človekovih pravic 
* iskanje domačih virov financiranja, denimo lokalna filantropija, kot nadomestek 
za tveganja, povezana s tujim financiranjem v omejenem prostoru 
* varnostne kartice z digitalnim mikročipom in šifrirno tehnologijo za 
zaposlene in partnerje 

 
 
Opustitev 

*opustitev zagovorništva ali kombiniranega udejstvovanja in izključna usmeritev v 
izvajanje storitev 
*odmik od spornih področij dela, kot so demokratične pravice in človekove 
pravice, na manj sporna, kot je zdravstvo 
*odmik od delovanja v središču vlade v delovanje izključno na lokalni ravni 

 
 
Ukinitev 

*v številnih zaprtih okoljih so organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo s 
političnim zagovorništvom, izginile 
*druge so poniknile, delujejo proč od javnosti – kot odziv na zatiranje 
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3. Potreba po velikem kakovostnem preskoku 
Čeprav se je sprva zdelo, da je vprašanje zapiranja prostora civilne družbe ločen izziv, ki 
obsega predvsem zakone, restriktivne za NVO, in nasprotovanje čezmejnemu financiranju 
civilne družbe, se zdaj zdi, da je zgolj kamenček v mozaiku globalnega nazadovanja 
demokracije in vznika avtoritarizma (Carothers & Brechenmacher, 2019)75. 

 
Ne gre za tekmovanje za prostor civilne družbe niti človekove pravice, gre za boj med 
nasprotujočimi si narativi in vrednotami. [...] Na koncu gre vendarle za moč – občutek 
moči, ker si navajen dominirati in zatirati tiste z manj moči in tiste šibkejše, ki se z drugimi 
organizirajo za kolektivne, pozitivne spremembe, [...] zato poudarjamo pomen ogrodja 
moči in analize za učinkovite in ustrezne strategije, s katerimi bi (vnovič) razširili ali 
ustvarili prostor in utrdili pravice (just Associates and the Fund for Global Human Rights, 
2018)76. 

 
V prvem poglavju smo omenili, da se napadi na prostor civilne družbe širijo in krepijo, le da jih zdaj vse 
bolj podpihujejo nedržavni akterji (na primer nacionalistične in ksenofobne sile, verski fundamentalisti, 
zanikovalci znanosti, predvsem podnebnih sprememb in zdravstvenih dognanj), ki za to uporabljajo vse 
bolj prefinjene načine in orodja. Udarci niso uperjeni zgolj zoper progresivne organizacije civilne družbe, ki 
delujejo na področju krepitve človekovih pravic, marveč proti vse več razvojnim in humanitarnim 
organizacijam, skupinam lokalnih skupnosti, dobrodelnim organizacijam, okoljskim aktivistom in podobno. 

 
Mednarodna skupnost javnih in zasebnih donatorjev se vse bolj zaveda pojava zapiranja prostora in je 
tudi vse bolj seznanjena s to problematiko. V zadnjem desetletju so se ti zato veliko naučili in nabrali 
veliko izkušenj, čeprav počasneje kot avtoritarne ter konservativne sile, ki poganjajo spremembo in 
okoliščine izrabljajo v svojo korist. Navsezadnje je voda na njihov mlin tudi koronavirusna kriza, ki je 
posledično privedla do večje moči vlad in manjše mednarodne pozornosti v zvezi z raznimi političnimi 
manevri. Drugo poglavje ponuja pregled načinov odzivanja, ki so bili razviti in jih organizacije uporabljajo 
(različno velikopotezno in z različnim uspehom). Navedeno je tudi, da je najpogostejši odziv mednarodnih 
akterjev na omejevanje civilne družbe predvsem reaktivni pristop prilaganja in zmanjševanja tveganj. 
Število pobud, ki si prizadevajo za sodelovanje pri zagovorništvu za izpodbijanje in vnovično osvojitev 
državljanskega prostora, ki se zapira, je vse bolj omejeno in manj strukturirano. 

 
Vse večje je zavedanje, da trenutno prevladujoči pristopi, ki so reaktivni, spravljivi, ad hoc in 
kratkoročni, ne zadostujejo zaradi narave in obsega zadevnih izzivov. Večinoma so neproduktivni, saj 
zamenjujejo simptome in vzroke, podcenjujejo sistematsko ter dolgoročno naravo pojavov in so premalo 
ciljno usmerjeni, da bi lahko opolnomočili akterje in koalicije za pozitivne spremembe. 

 
Znotraj te logike se ponavljajo pozivi h koreniti spremembi perspektiv, ambicij in pristopov. 
Velik kakovostni preskok je nujen na treh ravneh: 

 
1) Razširiti bi morali utemeljitev, kaj vse lahko pridobimo z obrambo prostora civilne družbe 

 

Zapiranje prostora civilne družbe ni povezano le s pravicami ljudi do organiziranja in protestiranja v 
posameznih državah. Je simptom in del večjega mozaika globalnega nazadovanja demokracije in 
ponovnega vznika avtoritarnosti (kot v zgornjem navedku pravi Thomas Carothers). Je boj med 
nasprotnimi utemeljitvami in vrednotami, ki so pogosto predstavljene, 

 
 

75 Brechenmacher, S. in Carothers, T. 2019. Defending Civic Space: Is the International Community Stuck? 
Carnegie Endowment for International Peace. 

76 Just Associates and the Fund for Global Human Rights. 2018. An overview on civic space, enabling environment 
and human rights defenders. 
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kot nasprotujoče si progresivne in konservativne sile (čeprav se lahko to v različnem času in različnih 
prostorih pojavi v zelo različnih oblikah) oziroma kot nasprotje med tistimi na oblasti, ki jim status quo 
koristi, in tistimi, ki se organizirajo za bolj inkluziven in trajnosten svet. 

 
Zato ne gre le za zaščito aktivistov in organizacij civilne družbe, ki se ukvarjajo z zagovorništvom. Gre tudi 
za več kot zaščito vrednot, kot so demokracija in človekove pravice. Mednarodni akterji morajo gledati 
širše, videti, da so v igri večje stvari. To je lepo zajeto v poročilu iz leta 2016, ki ga je med drugim pripravil 
ameriški mirovni inštitut (U.S. Institute for Peace) z utemeljitvijo, da »ko vlada zapre prostor za civilno 
družbo [...] spodkopava interese ZDA glede zmanjšanja politične ekskluzivnosti v državah v razvoju, ki je 
tisto, kar povzroča destabilizacijo držav«77. Glede na to poročilo gre za vprašanje »temeljnega 
nacionalnega varnostnega interesa« ZDA, namreč »preprečiti vzpon režimov, ki izvajajo ekskluzivne, 
zatiralske politike, ki spodkopavajo njihovo legitimnost in povečujejo možnost nastanka nestabilnosti in 
nasilnih konfliktov«78. Tovrstno razumevanje prostora civilne družbe kot vprašanje nacionalnega 
varnostnega interesa bi lahko pripomoglo k temu, da bi vsi relevantni akterji spoznali, kaj je na kocki in 
kako ustrezno ukrepati. 

 
2) Prostor civilne družbe se spreminja, ne le zapira 

 

Vse večji konsenz je glede tega, da izrazi, kot sta zapiranje ali krčenje prostora civilne družbe, ne prikažejo 
dovolj vse kompleksnosti tega pojava, čeprav dobro izrazijo nujnost in pritiske, ki jih občutijo akterji na 
terenu. Organizacije civilne družbe, ki prejemajo sredstva z Zahoda, so na udaru, javni prostor pa vse bolj 
zavzemajo številne druge sile iz civilne družbe, ki želijo vplivati na politično odločanje ali branijo 
antagonistične narative in vrednote. Te sile delujejo s tiho oziroma pogosto celo aktivno podporo 
avtoritarnih/populističnih režimov in imajo skupni cilj okrniti prostor za progresivno državljansko 
udejstvovanje. 

 Istočasno po vsem svetu vznikajo nove oblike državljanskega aktivizma, ki zavzemajo bolj fluidne in 
neformalne organizacijske okvire (od etiopskih protestnikov, ki zahtevajo odgovornost, do mladinskih 
podnebnih gibanj, rumenih jopičev v Franciji, digitalnega aktivizma in tako dalje). Fluidnost tovrstnih gibanj 
je deloma odziv na vzorce zapiranja prostora: državljani so se slabše pripravljeni registrirati kot del 
strukturiranih gibanj, saj vedo, da ima to lahko resne posledice. V resnici gre za raznoliko in 
spreminjajoče se področje državljanskega udejstvovanja, v katerem se pravila igre spreminjajo na 
načine, ki ovirajo ali ogrožajo progresivne akterje, ki delujejo na področju človekovih pravic ali 
vključujočega razvoja. 
 

3) Prestaviti je treba v višjo prestavo v smislu strateških odzivov 
 

Potreba po kakovostnem preskoku pri tistih, ki branijo demokratični državljanski prostor, je logično 
izpeljana iz zgoraj navedenih sprememb (z vidika perspektive in uokvirjanja (»framing«)). Ker je pojav 
pravzaprav bitka med političnimi in družbenimi modeli na področju državljanskega udejstvovanja, ki je vse 
bolj posejano z nesoglasji, morajo mednarodni in domači akterji razmisliti, kako se bodo prilagodili tej 
realnosti ter večjemu tveganju. Pristopi bodo morali v prihodnje preseči golo odzivanje in zmanjševanje 
tveganj, potrebna bo politična iznajdljivost, da se bodo lahko kosali z vse bolj prefinjenimi avtoritarnimi in 
populističnimi odzivi. V operativnem smislu bo treba v splošnem ubrati bolj proaktiven, strateški, 
čezsektorski in koherenten pristop ter uvesti dolgoročno perspektivo. 

 
Tabela 4 povzema različne, nasprotne možnosti, ki so na voljo mednarodnim akterjem, in 
implikacije posameznih odločitev. 
 
 
 
 

77 Carothers, T. “Closing Space and Fragility,” Fragility Study Group Policy Brief No. 5. Oktober 2016. 
78 Stephan, Maria J. 2017. Responding to the Global Threat of Closing Civic Space: Policy Options. Congressional 

Testimony. 
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Tabela 4: Primerjava pristopov k zapiranju prostora civilne družbe 
 

 
Pristop 

Zaščita za civilno 
družbo spodbudnega 
okolja 
 

Bitka za 
progresiven 
program 

Širši boj za 
demokracijo 

 
 
 
Diagnoza 

Vladne omejitve prostora 
civilne družbe so posledica 
številnih dejavnikov, vključno 
s pomanjkanjem zaupanja v 
civilni družbi, strahom pred 
civilnimi vstajami in tujim 
vmešavanjem, ter globalnih 
protiterorističnih ukrepov. 

Zapiranje prostora civilne 
družbe v glavnem 
poganjata odpor in gonja 
konservativne struje 
zoper progresivne 
družbene in politične 
programe. 

 

Zapiranje prostora civilne 
družbe je del širšega 
napada na demokratične 
ustanove, standarde in 
pravice. 

 
 
 
 
Implikacije 
za 
udejstvovan
je 

Obravnavanje 
državljanskega prostora 
predvsem krepi legitimnost 
civilne družbe, se upira 
restriktivni zakonodaji, 
spodbuja regulativne dobre 
prakse in krepi pozitivna 
mednarodna pravila in 
norme. 

 
Obravnavanje zapiranja 
državljanskega prostora 
pomeni boj proti osnovnim 
gonilom izključevanja, kar 
vključuje neoliberalne 
ekonomske sisteme in 
patriarhalna ter 
heteronormativna razmerja 
moči. 

Obravnavanje zapiranja 
državljanskega prostora 
zahteva ubranitev 
temeljnih državljanskih 
svoboščin, ki veljajo za 
vse državljane in politične 
skupine, ter krepitev 
širših demokratičnih 
vrednot in institucij, ki 
pomagajo podpirati 
politični pluralizem in 
vladavino prava. 
 

 
 
 
 

Kritike 

 
Ozko uokvirjenje teh 
vprašanj lahko privede do 
apolitičnega, reaktivnega ali 
legalističnega odziva in 
utegne zanemariti širše 
razpadanje demokratičnega 
sistema ter vzpon 
neliberalnih narativov in 
ideologij. 

 
Uokvirjenje teh vprašanj v 
političnonormativnem 
smislu lahko zavira 
sklepanje koalicij z akterji, 
katerih analize so 
drugačne, a jih napad na 
osnovne državljanske 
pravice vendarle skrbi. 

Zanemarjanje političnih 
protiudarcev zoper 
določene skupine in 
iniciative ter enačenje 
zapiranja državljanskega 
prostora s splošnim 
nazadovanjem 
demokratičnosti bi lahko 
povzročilo, da 
opazovalci spregledajo 
najpomembnejše 
dejavnike za omejevanje 
državljanskega prostora 
in napadov nanj. 
 

Vir: Brechenmacher & Carothers, 2019 
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4. Gradniki pristopa generacije 3.0 k prostoru civilne 
družbe 

V prejšnjih poglavjih smo orisali omejitve, ki jih ima prevladujoč pristop prilagajanja in zmanjševanja tveganj 
pri obravnavanju širših izzivov spreminjajočega se prostora civilne družbe. Čeprav se je vsesplošna 
ozaveščenost zvišala med mednarodnimi akterji, ki jih skrbi, da je treba ukrepati širše in bolje, je očitno, da 
obstajajo pomembne politične in institucionalne ovire, ki preprečujejo nadgradnjo trenutnih pristopov. To 
poglavje obravnava, kaj vse bi bilo treba ukreniti za izvedbo kakovostnega preskoka na »pristop 
generacije 3.0«, ki je bolj strukturiran, obsežen in proaktiven, pri tem pa bi se oprli na ažurirane narative o 
tem, kaj konkretno je na kocki v zvezi s prostorom civilne družbe (glej 3. poglavje zgoraj). 

 
Poziv k pristopu generacije 3.0 je vzklil v kontekstu srečanja deležnikov, ki se združujejo pri inovativni 
nizozemski podporni shemi Dialogue and Dissent, namenjeni financiranju zagovorniškega udejstvovanja 
organizacij civilne družbe. Tako nizozemsko ministrstvo kot organizacija Civicus sta poudarila nujnost 
nadaljnje spremembe paradigme pri tem, kako vidimo prostor civilne družbe in kako se nanj odzivamo. 
Civicus je to ponazoril s prikazom lastne poti v zvezi s to tematiko. Prva generacija odzivov je bila 
predvsem pravne narave (1.0). Nato je Civicus spoznal, kako pomembni so vsi zunajsodni ukrepi, ki jih 
izvajajo avtoritarni režimi, in jih začel spremljati (2.0). Zato je zdaj v ospredju »spreminjajoči se prostor« 
ter velik vpliv, ki ga imajo pri tem nedržavni akterji, katerim države pogosto delegirajo represivne ukrepe. 

 
Ta prehod na bolj prefinjene pristope k prostoru civilne družbe je seveda dolgotrajen. Vendar imamo na 
voljo vse več poglobljenega znanja v zvezi s to temo, kar je lahko dobra iztočnica. 
Velja tudi poudariti, da več mednarodnih in domačih akterjev razmišlja o tem, kako se prilagoditi 
novemu narativu o državljanskem prostoru in izboljšati svoje strategije odzivanja (denimo, kako 
zmanjšati negativne vloge nedržavnih akterjev ali kako okrepiti zavezništva s podjetji). Čas, 
eksperimentiranje in skupno učenje bodo v prihodnjih letih ključni. 

 
V luči tega zadnje poglavje predstavlja nekatere od večjih gradnikov bolj strukturiranega in 
koherentnega odziva na današnje izzive, povezane s prostorom civilne družbe. 

 
4.1. Sprejetje jasnega okvira politik, ki bo spodbujal smelejše ukrepanje 

To je prvi gradnik v bolj strukturiranem pristopu k obravnavanju vprašanj državljanskega prostora. 
Oblikovanje jasnega dokumenta o politiki, ki bi bil prilagojen trenutni resničnosti spreminjajočega se in 
vse bolj spornega prostora, bi utegnilo prinesti naslednje prednosti: 

 
• Izraža izrecno politično zavezo za vključevanje vprašanj državljanskega prostora v udejstvovanje na 

področju zunanje politike, razvojnega sodelovanja in humanitarnosti. 
• Krepi moč namenskih enot (na primer na področju človekovih pravic in civilne družbe) za ozaveščanje 

širokega nabora deležnikov. 
• Že sam obstoj formalne politike bi lahko pomenil spodbudo za nastanek institucionalnih in birokratskih 

pobud, namenjenih ukrepanju in poročanju o teh vprašanjih. 
• Opolnomoči lahko diplomatsko skupnost na terenu za ustrezno ukrepanje, z zaslombo in zaščito v 

političnih zavezah na višjih ravneh. 
• Glavnemu sedežu lahko pomaga pri procesih odločanja o nadaljnji smeri (denimo uporaba sankcij 

in izbor alternativnih kanalov za dostavo pomoči za organizacije civilne družbe oziroma prek njih). 
• Lahko pomaga pri oblikovanju koalicij enako mislečih razvojnih partnerjev, ki imajo po vseh verjetnosti 

podobo diagnozo situacij (če so njihove posamezne države sprejele dokaj podobne zaveze), kar 
spodbuja skupno udejstvovanje. 
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• Izboljša lahko sprejemanje odgovornosti nasploh, saj lahko parlamenti, civilna družba in mediji okvir 
uporabijo za presojo uspešnosti svojih vlad. 

 
Kakšne so trenutne prakse pri tovrstnih političnih okvirih? Na pomoč je priskočil OECD, ki je nedavno 
pripravil (deklarativno) anketo o tem, kako se donatorji v smislu politik spoprijemajo s civilno družbo79. 
Anketa ni bila specifično usmerjena v to, kako članice obravnavajo vprašanja državljanskega prostora; 
odgovore na to vprašanje smo dobili posredno z analiziranjem, ali donatorji vlagajo v spodbujanje akterjev 
civilne družbe. 

 
Okvir 14: Pregled politik, povezanih s civilno družbo, v članicah OECD 

 

 

Pokazala so se še štiri druga opažanja glede uporabe političnih okvirov v zvezi s civilno družbo 
in državljanskim prostorom: 

 
• V praksi se prizadevanja za zaščito prostora državljanske družbe prekrivajo z vprašanjem splošnega 

sodelovanja donatorjev s civilno družbo. Nekatere države imajo raje specifično politiko za obravnavanje 
zapirajočega se prostora v partnerskih državah, druge jo vnašajo v celovit pristop k civilni družbi ali v 
širšo zunanjo politiko ali politiko o človekovih pravicah. Če država sprejme širšo politiko o civilni družbi 
na ravni države, je lahko manj motivirana za usmerjeno obravnavo vprašanje zapiranja prostora. Dober 
primer je obsežen britanski dokument Civil Society Strategy: building a future that works for everyone, ki 
le malo pozornosti nameni grožnjam civilnemu prostoru80. 

• Drugo vprašanje je, ali bi moral biti dokument časovno omejen. Švedska razvojna agencija (SIDA) se je 
odločila za pripravo strategije za obdobje 2106–2022. Na tej podlagi je partnerje prosila za pripravo letnih 
poročil, med drugim o petih vprašanjih, povezanih s prostorom civilne družbe.81 Približno sovpadanje 
veljavnosti dokumenta z obdobjem določene administracije, bi lahko spodbudilo ukrepanje in 
sprejemanje odgovornosti pri pristojnih. Poleg tega je tako zagotovljeno redno osveževanje diagnostike, 
kar je ključno ob tako hitrem razvoju pojava. 

 
79 Wood, J. in K. Fällman. 2019. Enabling Civil Society. Select Survey Findings. OECD Development Co-operation Working 

Papers, No 57, OECD Publishing, Paris. 
80 HMG. 2018. Civil Society Strategy: building a future that works for everyone. 
81 Vprašanja so: kako je na partnerje poročajoče organizacije vplivalo krčenje prostora civilne družbe (na primer pravni in 

regulativni okvir, sodno nadlegovanje ali neformalne omejitve), ki so ga povzročili vlada ali zasebni oziroma drugi 
akterji? Morda obstajajo primeri sprememb pravnih in regulativnih okvirov, zaradi katerih se je povečal prostor civilne 
družbe za partnerje? V kakšnem obsegu so se partnerske organizacije na tak ali drugačen način zavzemale za 
izboljšave v prostoru civilne družbe in v kakšnem obsegu jih je poročajoča organizacija pri tem podpirala? Kako je 
organizacija in/ali partnerska organizacija vključena v mehanizme dialoga med civilno družbo, vladami in drugimi akterji 
na nacionalni, regionalni in/ali globalni ravni? Kateri ukrepi so bili sprejeti za odzivanje in prilagajanje večjim tveganjem 
in grožnjam, s katerimi se soočajo organizacije, partnerji ali nosilci pravic v zvezi s krčenjem prostora civilne družbe?

Izpostaviti velja naslednje: 
 
• Kakšne vrste dokumente članice štejejo kot politiko, ko sodelujejo z organizacijami civilne družbe in 

civilno družbo, je zelo različno: od zakonodaje, politik, strategij, smernic, načel do akcijskih načrtov. 
• 22 članic ima vzpostavljeno politiko (v kateri koli obliki) o organizacijah civilne družbe oziroma civilni 

družbi, od tega jih ima 14 specifične politike o organizacijah civilne družbe oziroma civilni družbi. Štiri 
članice politike še pripravljajo. 

• Večina članic je opredelila dvojni cilj pri delu s civilno družbo: doseči določen razvojni cilj (na primer 
uvedba programa) in ojačati civilno družbo v partnerskih državah, kar vključuje organizacije civilne 
družbe kot neodvisne razvojne akterje (denimo z opolnomočenjem ali podporo pri razvoju zmogljivosti). 

• Ni nujno, da se podatki o prilivih »za in prek« organizacij civilne družbe ter drugi mehanizmi finančne 
podpore s strani članic ujemajo s temi cilji. 

• Članice pogosteje navajajo, da ima sodelovanje z organizacijami civilne družbe več prednosti kot 
slabosti, čeprav opažamo oboje. 
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 Ovrednotenja lahko zagotovijo dragocene informacije o vplivu dokumenta samega in o implementaciji. 
Agencija SIDA tovrstno ovrednotenje načrtuje v letu 2021. 

• Nekateri anketiranci so dejali, da je strategija sama po sebi manj pomembna kot operacionalizacija, 
ki sledi in ki tolmači, kaj vodilna načela pomenijo v praksi. V primeru Švedske se lahko zgledujemo 
po vodilnih načelih agencije SIDA iz leta 2019 (2019 Guiding Principles) glede njenega sodelovanja s 
civilno družbo in podpiranja civilne družbe. Ta načela razjasnjujejo, katere modalitete so najustreznejše 
glede na raven zapiranja prostora, in ponujajo konkretne korake za sodelovanje (denimo izvedba analize, 
ki oriše ustrezna prednostna področja in zmožnosti deležnikov, ki ji nato sledi izdelava teorije sprememb 
v zvezi s podpiranjem organizacij civilne družbe in podobno). 

•  
S tega vidika se je zanimivo ozreti na izkušnje EU. Leta 2008 je globalna študija o ovrednotenju podpore 
organizacijam civilne družne (za njih in prek njih) ugotovila, da se je EU močneje povezovala s civilno 
družbo in je finančno podprla številne dragocene pobude, projekte ter dejavnosti za razvoj zmogljivosti po 
vsem svetu. A pokazala se je tudi ponavljajoča se strukturna slabost, namreč odsotnost splošne vizije o 
vlogi civilne družbe, ki bi jo bilo mogoče prevesti v jasne podporne strategije na različnih ravneh. 
Ovrednotenje je privedlo do obsežnega premisleka ter strukturiranega dialoga z akterji civilne družbe. 
Vrhunec je nastopil leta 2012 s pripravo prelomnega sporočila in natančnim opisom politične vizije o tem, 
zakaj in kako strateško sodelovati s civilno družbo pri zunanjih prizadevanjih EU82. Sedem let pozneje je 
zanimivo preučevati vpliv tovrstne izrecne in jasno zastavljene politične izjave na civilno družbo v 
razvojnem sodelovanju EU in zunanjem udejstvovanju. 

 
Okvir 15: Kako učinkovito je bilo sprejemanje nove politike EU o civilni družbi? 

 
Sporočilo EU 2012 o civilni družbi v veliko pogledih zaznamuje spremembo paradigme, saj gre za premik 
s pretežno »instrumentalnega« pristopa k podpiranju civilne družbe (kot kanal za zagotavljanje pomoči) na 
»političen« pogled na svojo vlogo pri spodbujanju demokracije in trajnostnega razvoja. Organizacije civilne 
družbe so bile uradno prepoznane ne le kot »izvajalci storitev«, ampak kot samostojni »akterji 
upravljanja«, ki bi jih bilo treba vpeti v politiko in procese političnega dialoga ter jih opolnomočiti za 
sodelovanje v zagovorniškem udejstvovanju in za sprejemanje odgovornosti. EU se je zavezala tudi za 
krepitev »spodbudnega okolja« za civilno družbo, opredelitev usklajenih strategij sodelovanja (s pomočjo 
»načrtov za civilno družbo« za vsako partnersko državo) in za zagotovitev lažjega dostopa do prožnega 
financiranja (predvsem za lokalno družbo v vsej svoji raznolikosti). 
Kakšen je bil vpliv priprave tovrstne celovite strategije na prakse EU v zvezi s sodelovanjem s 
civilno družbo in zagotavljanjem spodbudnega okolja? Navedli bomo štiri ključne točke: 
• Obstoj jasnega dokumenta o politiki je pomagal zagotoviti, da se je med institucijami vzpostavila skupna 

referenčna točka na temo, kako strateško sodelovati s civilno družbo. Ustvarila je spodbude za 
zaposlene na sedežu in v delegacijah EU, s katerimi bi se lažje izvili iz ustaljene logike financiranja 
projektov. Olajšala je dialog z vladami in akterji civilne družbe ter obenem poskrbela za večje 
sprejemanje odgovornosti glede doseženega napredka. 

• Orodje v obliki časovnega načrta za sodelovanje s civilno družbo je doslej prineslo različne rezultate in 
različne stopnje prevzemanja lastništva nad odločitvami in dolgoročno vzdržnost med delegacijami ter 
državami članicami EU. Kljub temu so s pomočjo orodja številne delegacije EU lahko opredelile bolj 
premišljene podporne strategije in bolje mobilizirale različne razpoložljive instrumente. Generalni 
direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DEVCO) zdaj podpira drugo generacijo časovnih 
načrtov, pri katerih je v ospredju zmanjšanje prednostnih področij in zagotovitev učinkovitejše 
operacionalizacije sprejetih odločitev. 

• V skoraj vseh časovnih načrtih je krepitev spodbudnega okolja najvišja prednostna naloga. Glavni 
sedeži so vlagali v raziskave pojava zapiranja prostora civilne družbe, delegacije EU pa so se 
udejstvovale na tem področju po vsem svetu (na primer s pomočjo zagovornikov človekovih pravic, 
podpiranjem zagovorništva – tudi v sovražnih okoljih – in z izvajanjem kombinacije diplomatskih in drugih 
pritiskov). Zunanji opazovalci kljub temu poudarjajo, da je EU v splošnem osredinjena predvsem na 
obrambno funkcijo zaščite aktivistov. 

 

82 Evropska komisija. 2012. The roots of democracy and sustainable development. Europe’s engagement with civil 
society in external action. Bruselj, 12.9.2012, COM (2012) 472 konč.
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4.2. Zavzemanje za vsevladno usklajenost politik v korist prostora 
civilne družbe 

 
Ključni gradnik za bolj strukturiran odziv na izzive prostora civilne družbe je prizadevanje za vsevladni pristop, ki 
narekuje uskladitev javnega udejstvovanja v različnih sektorjih in zaveze za spodbujanje prostora civilne družbe. 
Če je prostor civilne družbe eden od dejavnikov za trajnostni razvoj, potem je to prizadevanje za usklajenost 
politik kot način podpore organizacij civilne družbe mogoče opisati s pojmom skladnost politik za razvoj (Policy 
Coherence for Development – PCD). Ta obravnava kompromise, ki izhajajo iz nasprotnih interesov, na primer 
med podpiranjem ogrožene civilne družbe z diplomacijo oziroma dajanjem prednosti dobrim odnosom z režimom 
z namenom utrditve trgovinskih odnosov. Načelo PCD je pomembno, ker ne poziva le k reševanju zadreg, 
ampak k njihovemu reševanju na način, ki je najbolj ugoden za razvoj.84 
 

Skladnost politik je mogoče krepiti na več načinov, ki se najbolje obnesejo v sinergiji. Vsak 
prinaša določene izzive, kot je prikazano v nadaljevanju: 

 
• Odgovornost prenesti na ustrezen organ: Z implementacijo agende za trajnostni razvoj do leta 2030 so 

številne države sprejele logiko, da odgovornost za trajnostni razvoj prisojajo celotni vladi, kabinet 
posameznega predsednika vlade pa igra vse večjo vlogo kot nosilec zavez (na primer Nemčija). V najbolj 
velikopotezni izvedbi bi se lahko vsevladni pristop k prostoru civilne družbe izvajal v obliki sistema, v 
katerem zadostna politična volja na najvišji ravni podpira strategije in usklajevalne mehanizme, ki so 
vzpostavljeni za posredovanje med nasprotujočimi si politikami v korist prostora civilne družbe. Če je 
taka stopnja prizadevanj in prioritiziranja nasprotujočih si politik malo verjetna, je bolje uvesti sektorsko 
politiko, navzkrižja med politikami pa se gladijo neposredno z vpletenimi sektorji. 

 
• Vključitev zavez v strategije in dokumente o politiki: kot je že bilo ugotovljeno v prejšnjem odstavku, je 

mogoče na podlagi ustreznega političnega okvira razjasniti cilje in metode (veje) vlade ter prepoznati 
neskladje z drugimi. V praksi je bil vpliv skladnosti politik, ki je povezan samo s posameznimi strategijami, 
omejen, če ob tem še ni bilo poskusov, da bi postal relevanten v celotni vladi. Tako je denimo s švedsko 
strategijo, ki se nanaša na finančna sredstva, ki jih zagotavlja agencija SIDA, in zgolj mimogrede pozove 
k usklajevanju z drugimi vladnimi strategijami, kjer so prekrivanja. Združeno kraljestvo je sprejelo 
vsevladni pristop k civilni družbi (HMG 2018), ki se uporablja povsod v vladnih organih, ki pa kljub 
obsežnosti spodbujanja prostora civilne družbe v tretjih državah ne postavlja med prednostna področja 
(čeprav je teh veliko). Iz teh primerov lahko sklepamo, da je vzpostavljen kompromis med stopnjo in 
intenzivnostjo zaveze, ki lahko zvodeni, če je potisnjena na višjo raven, kjer nima prave podpore. 

 
• Vzpostavitev usklajevalnih mehanizmov: obsega formalne ali neformalne delovne skupine za sprotno 

reševanje nekaterih vprašanj neskladnosti ali bolj strukturno v obliki izmenjave informacij med 
medministrskimi ali medoddelčnimi odbori. V Belgiji poznajo denimo samostojne medoddelčne 

 
83 European Parliament. 2017. Study by Youngs, R. and A. Echagüe: Shrinking Space for Civil Society: The EU 

Response. 
84 Mackie, James, Martin Ronceray, and Eunike Spierings. 2017. Policy coherence and the 2030 Agenda: Building on 

the PCD experience. Discussion Paper 210. Maastricht: ECDPM, 2017. 

Zavzemajo se za bolj proaktivne pristope k pobudam za zaščito in razširitev prostora civilne družbe83. 
• Na ravni EU trenutno poteka širši premislek o tem, kako bi bilo mogoče zagotoviti učinkovitejše odzive 

EU na vseh stopnjah (Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj (DEVCO), drugi 
generalni direktorati, Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS), Evropski parlament) v zvezi z 
naraščanjem pojava spreminjajočega se prostora civilne družbe. V konkretnem primeru bi bilo treba 
izboljšati sedanji nabor strategij odzivanja za boljše spoprijemanje s širšimi izzivi upadanje 
demokracije in ponovnega vzpona avtoritarnosti v globalnem smislu, kjer ima EU pogosto premalo 
vzvoda in moči za uveljavljanje svoje agende vrednot. 



42  

 
 
 

delovne skupine na zunanjem ministrstvu, kar omogoča izmenjavo informacij in morebitne oblike ad hoc 
usklajevanja med različnimi vejami zunanjih zadev (denimo glede območja afriških Velikih jezer). Možno 
je tudi ustanavljanje začasnih ad hoc delovnih skupin za ukvarjanje z nujnimi vprašanji ali skrb 
vzbujajočimi trendi. Ugotovitev, ki velja za vse države, je, da tovrstne skupine igrajo pomembno vlogo, 
vendar trajna institucionalizacija ni nujno prava pot naprej glede na potrebo po gibkem ukrepanju ter 
odzivnosti pri spreminjajočih se izzivih in glede na stroške transakcij. Uradi donatorjev v posameznih 
državah prav tako do neke mere odločajo o prostoru civilne družbe in njihovi zaposleni poročajo, da se 
odločitve lahko sprejemajo na različnih podlagah, odvisno od tega, ali odločajo sami ali glavni sedež. 

 
• Vključitev prostora civilne družbe v načrtovanje politik in vodenje: vključevanje je manj opazen pristop h 

krepitvi skladnosti politik v korist prostora civilne družbe. Ta pristop je sicer bolj znan na področju 
podnebnih sprememb in spola, obsega pa dodajanje (včasih nepriljubljenih) preverjanj s ciljem zagotoviti, 
da so politike in pobude usklajene s predhodno ugotovljenimi pomisleki.85 To preverjanje lahko poteka v 
sklopu spremljanja in vrednotenja (M&E), o čemer priča švedska strategija za izvajanje podpore prek 
organizacij civilne družbe, kjer se od partnerskih organizacij (tudi takih, katerih dejavnosti imajo le malo 
opraviti z državljanskim prostorom) zahteva letno poročanje o tem, kako je njih in njihove partnerje 
prizadel skrčen državljanski prostor in s kakšnimi ukrepi se je vsak od njih odzval in/ali prilagodil86. 

Preverjanje se lahko izvede tudi že med načrtovanjem politike in mora v oceni učinka upoštevati 
državljanski prostor. V EU oblikovanje politik na vseh področjih ureja nabor ukrepov iz sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje. Od tam izhaja, da mora EU pri oblikovanju politik upoštevati učinek na človekove 
pravice v državah v razvoju. Vključevanje zaščite prostora civilne družbe bi lahko preprosto pomenilo 
ustrezno uvedbo tega pomisleka in skrb, da se ustrezno obravnava. Omejitev pri vključevanju so številni 
pomisleki, ki jih ni mogoče vseh enako tehtno upoštevati v vsaki politiki, ne da bi s tem preobremenili 
snovalce politik. 

 
Postopni ukrepi so pomembni za spodbujanju vsevladnih pristopov. Uveljavljanja vizije in metod v 
celotni vladi je lahko uspešno le, če je že prisotna visoka ozaveščenost, zato je pri postopnem pristopu prvi 
korak lahko povečanje občutljivosti za to vprašanje. Nasprotno pa bo morda potreben izhodiščni dokument 
o politiki, ki bo ponudil jasno utemeljitev, preden se lahko od zaposlenih pričakuje, da bodo svojo energijo 
namenili izpolnjevanju zahtev glede zamudnega evidentiranja vključevanja poročanja v redni program. 
Primera Danske in mednarodne vladne organizacije Oxfam ponazarjata, da je mogoče s paleto pobud in 
orodij postopno argumentirati vprašanje prostora civilne družbe (na primer dokumenti o politiki, neuradni 
dokumenti, sektorske strategije, ovrednotenja ali inovativna komunikacijska orodja in tako dalje). Izkušnje 
kažejo, da je treba doseči določene pragove priznanja in institucionalizacije (ki jih je težko kvantificirati), 
preden je mogoče preiti na naslednji korak. Čeprav ni potrebe po predčasnem snovanju krovnega načrta, 
ne bi smeli zanemariti nobenega od potencialno obetavnih načinov za krepitev prostora civilne družbe. 

 
Vsevladne pristope je mogoče uporabiti tudi na drugih ravneh upravljanja. Regionalni organi, kot so 
regionalne gospodarske skupnosti in Afriška unija, igrajo vse večjo vlogo pri zahtevanju prevzemanja 
odgovornosti svojih članic. Čeprav še zdaleč nista popolna in v celoti uporabna, dokumenta, kot sta Afriška 
listina o demokraciji, volitvah in upravljanju in Afriška listina o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, 
vsebujeta zaveze za demokracijo in človekove pravice, ki lahko skupaj z drugimi domačimi ukrepi pomagajo, 
da države prevzamejo odgovornost za svoje obveznosti in preprečijo represivne ukrepe, kadar je ogrožen 
prostor civilne družbe. Strukture, kakršni sta afriška struktura za upravljanje (African Governance 
Architecture) in afriški mehanizem medsebojnega pregleda (African Peer Review Mechanism), bi lahko 
odigrale pomembno vlogo na tej celini v težki bitki za krepitev prostora civilne družbe. Zato je zagotavljanje 
podpore – tudi če samo diplomatsko – tovrstnim pobudam in zavezam lahko še ena vstopna točka za krepitev 
prostora civilne družbe. 

 
 
 

85 Prav tam. 
86 Podobne vrste vključevanja je mogoče uporabiti v celotni vladi, čeprav si velja zapomniti (kot pri usklajevalnih 

mehanizmih), da je administrativno breme, ki nastane, lahko razlog za zaskrbljenost. 
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4.3. Gojenje pristopa, po katerem je v obravnavanje prostora civilne družbe 

vključena celotna družba (vsedružbeni pristop) 

Gre za ključni gradnik k bolj strateškemu in usklajenemu odzivanju na spreminjajoče se in sporne prostore 
civilne družbe po svetu. Vsedružbeni pristop v svojem bistvu sporoča, da bitke za zaščito in vnovično 
razširitev prostora civilne družbe ne morejo izboriti samo aktivisti ter akterji civilne družbe, ki jih do 
neke mere podpirajo (na pogosto nepredvidljiv in neoptimalen način) zahodne vlade. Zahteva veliko širšo 
mobilizacijo akterjev v najširši družbi in na različnih ravneh (lokalna, nacionalna, regionalna, globalna). 

 
To je potrebno, ker se je narava izzivov prostora civilne družbe dramatično spremenila. Naloge pred nami 
ni več mogoče omejiti na upiranje represivnim zakonom o NVO ali na omejitve temeljnih svoboščin, ki jih 
uvajajo državne oblasti. V nevarnosti so demokratična načela, vladavina prava in odgovorno 
upravljanje s strani avtoritarne/populistične vladavine. Gre za ubranitev postopno vzpostavljenega 
pravnega reda, vrednot in pravic pred silami, ki jih želijo razvodeniti (denimo pravice spolov). Gre tudi za 
zagotavljanje vključujočega razvoja, kot je razglašeno v Agendi 2030 – torej boj zoper vse večjo 
izključenost ljudi in neenakost, ki se dogajata zdaj zaradi množice dejavnikov ter sil. 

 
Zato je vsedružbeni pristop predpogoj za učinkovitejše udejstvovanje pri zaščiti in vnovični razširitvi 
prostora civilne družbe. Učinkovita uporaba bo terjala določitev širokega nabora akterjev (zunaj civilne 
družbe), ki jim je v interesu ubraniti demokratična načela, pravice in možnosti za vključujoč razvoj. 

 
Naloga ni lahka. V vsaki kategoriji akterjev (denimo zasebni sektor) bodo sile, ki si lahko prizadevajo za 
spremembo in tiste, ki temu nasprotujejo. Nadalje bo treba najprej senzibilizirati različne akterje za izzive, s 
katerimi se srečuje prostor civilne družbe (»zakaj bi se ukvarjal s tem?«), ugotoviti, kaj jih motivira in kje bi 
se lahko njihovi interesi srečali s tistimi, ki si aktivno prizadevajo za zaščito prostora civilne družbe. 
Izkušnje tudi kažejo, kako izjemno pomembno je komunicirati na drugačen način, in pri tem upoštevati, 
da dejstva in dokazi niso vselej dovolj prepričljivi. Argumente je treba oblikovati tako, da jih bo javnost 
slišala, tj. na osnovi skupnih vrednot. Prav tako morajo poskusi za vzpostavitev vsedružbenega pristopa 
upoštevati, kako zelo se razlikujejo ozadja in realnosti po svetu, ter potrebo po aktivnem udejstvovanju na 
več ravneh (lokalna, nacionalna, regionalna, globalna). Ne nazadnje pa se znova pojavi tudi vprašanje 
»delovalnosti«: katera struktura ali koalicija akterjev je primerna in usposobljena poskrbeti za prehod na 
vsedružbene pristope? 

 
Čeprav se zdi naloga izjemno zapletena, je bil pri uveljavljanju tega koncepta v praksi dosežen 
precejšen napredek. Številni dialogi, večakterska partnerstva in druge pobude (tudi take na globalni 
ravni, kot je zgoraj omenjeno Partnerstvo za odprto vlado in drugi večstranski procesi določanja 
standardov), pričajo o tem prizadevanju za obravnavo vprašanj civilnega prostora na čezsektorski način. 
Sledi zgoščen pregled razvijajočih se praks na tem področju: 

 
• Vzpostavljanje prepletov/zavezništev med tradicionalno civilno družbo in raznovrstnimi drugimi 

družbenimi silami. To vključuje aktiviste, družbena gibanja ter naraščajoča protestna gibanja (zoper 
družbeno izključenost, korupcijo, nezanesljive javne storitve, nepoštene sisteme obdavčevanja in tako 
dalje) ter verske skupine, sindikate in podobno. Tovrstno združevanje ni preprosto, saj je »dedni zapis« 
tako raznolikih skupin precej različen. Toda če želimo doseči učinek pri zadevah prostora civilne družbe, 
so sodelujoči akterji morali spoznati, da je za uspeh in učinek treba združiti sile. 

 
• Vključevanje parlamentov v vprašanja prostora civilne družbe. Ne gre za razkošje: zakonodaja lahko 

močno pokvari igro, saj je tista, ki nazadnje uzakoni restriktivne zakone za državljane in organizacije 
civilne družbe. V takem primeru je treba aktivno lobirati pri tej ključni instituciji s predstavljanjem pozitivnih 
zgodb o prispevku civilne družbe ter poskušati razbliniti pomisleke poslancev vseh odborov glede 
posameznih primerov. Ta način je bil večkrat uporabljen, ko so želele vlade skozi parlament sprejeti 
zakone, restriktivne za NVO. 
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 Združena prizadevanja najrazličnejših akterjev so bila uspešnejša kot zagovorniške kampanje, ki so jih 
podpirale samo organizacije civilne družbe. 

 
• Poskrbeti, da je pravosodje del bitke. Ta akter je bil dolgo razmeroma zanemarjen, čeprav igra ključno 

vlogo pri zaščiti temeljnih pravic in svoboščin. Res je, da je pravosodje v številnih državah del problema, 
predvsem to velja za avtoritarne države, ki si sistematično prizadevajo izkoristiti ta osrednji steber 
vsakega sistema demokratičnega upravljanja. 

 
• Sodelovanje z lokalnimi oblastmi. Gre za še enega nepogrešljivega akterja pri ohranjanju demokratičnih 

načel, odgovornega upravljanja in vključujočega razvoja. Kot vlada, ki je najbližje državljanom, imajo 
(izvoljene) lokalne oblasti potencial delovati kot izvajalec sprememb pri zadevah, ki so povezane z 
državljanskim prostorom. V okviru splošnega mandata, ki jim ga podeli ustava oziroma zakonodaja, je 
njihova naloga poskrbeti za blaginjo in dobro počutje državljanov na njihovih območjih. Zato imajo 
potencial, da delujejo kot laboratorij za politično, gospodarsko in socialno obnovo, kar lepo sovpada s 
prizadevanji za ubranitev prostora civilne družbe. Na terenu in po vsem svetu se spletajo najrazličnejše 
skupne akcije med lokalnimi oblastmi in civilnimi družbami, ki pozitivno vplivajo na prostor civilne družbe. 
V tej luči ne sme presenečati, da je ena od prilagoditvenih strategij organizacij civilne družbe zgostitev 
zagovorniškega udejstvovanja na lokalni ravni, saj je to okolje manj grozeče in bolj produktivno. 

 
• Oblikovanje koalicij z mediji in digitalno družbo. Tekma za prostor civilne družbe med progresivnimi in 

konservativnimi strujami je v veliki meri tekma za to, kako se določena stvar dojema in kako jo predstaviti, 
da bi na svojo stran pridobili javno mnenje. To je vidno v medijih, predvsem v digitalnem svetu, ki je 
preobrazil odnose med državo in družbo tako v pozitivno smer (z opolnomočenjem državljanov skozi več 
informacij in sposobnostjo za kolektivno delovanje pri vprašanjih, kot je korupcija) kot negativno smer 
(kot izhaja iz razmaha lažnih novic, naraščajočih napadov na zasebnost, razširjanja sovražnih sporočil, 
vladnega nadzora interneta, pogosto v imenu »interesa nacionalne varnosti«). Zato organizacije, kakršna 
je Civicus in zavezniki, razvijajo strategije za povečanje dojemljivosti medijev za to temo in jim ponujajo 
smernice, kako poročati o vprašanjih prostora civilne družbe87. Digitalni aktivisti združujejo sile za 
preprečevanje uporabe družbenih medijev za razširjanje sovražnega govora in podžiganja nasilja zoper 
ranljive skupine (ženske, skupnost LGBTI, etnične ter verske manjšine in tako dalje). Drugi ključni izzivi 
obsegajo sodelovanje s podjetji za zbiranje podatkov in marketing za zagotovitev pravilnih digitalnih 
informacij ali za objavo virov za digitalno varnost v lokalnem jeziku, ki so v pomoč pri obvladovanju 
sovražnega govora ter zagotavljanju varnosti posameznikov na spletu88. 

 
• Pritegnitev k množičnemu financiranju. Glede na nedavno študijo o množičnem financiranju v državah v 

razvoju postaja množično financiranje z donacijami in nagradami pomemben mehanizem za nepridobitne 
in človekoljubne organizacije v okviru projektov socialnega varstva in kreativnih projektov. V primerjavi z 
metodo, ki jo uporabljajo zasebni vlagatelji, to predstavlja le majhen del množičnega financiranja, a ker 
ga omogočajo digitalne tehnologije, bi lahko postal bolj razširjen. Financerji se tega potenciala zavedajo, 
kot dokazuje dejstvo, da nizozemska, švedska in britanska vlada tesno sodelujejo s platformami pri 
razvoju orodij za politike, ki pomagajo pri čezmejnem množičnem financiranju; predvsem Nizozemci so 
se izkazali s prizadevanji za uporabo množičnega financiranja v pobudi, namenjeni pomoči ženskam v 
državah v razvoju.89 

 
• Pritegnitev zasebnega sektorja k sodelovanju. To je najbolj kočljiv del vsedružbenega pristopa. Po svetu 

je ogromno dragocenih pobud, ki so jih začeli akterji iz zasebnega sektorja različnih velikosti in se dotikajo 
področja družbene odgovornosti podjetij (DOP). Prav tako je dobro dokumentirano, da v zaprtem 
prostoru interesi (domači in mednarodni) zasebnega sektorja pogosto trčijo ob državne s ciljem, da bi se 
izognili širjenju  

 

87 CIVICUS. Guide to reporting on civic Space. Media Toolkit. 
88 Mitchell, L. 2018. Digital activists work together to protect civic space. Counterpart International, 1. avgust 2018. 
89 Karsten, W. "Developing a Policy Framework for Emerging Crowdfunding Ecosystems." (2019).; van der Wolf, 

Marthe, “Dutch Government Starts Crowdfunding Effort to Protect Women’s Rights”, VOA, 30. januar 2017. 
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informacij (na primer o tajnih pogodbah o rudarjenju, nepravilnem pridobivanje zemljišč, izkoriščanju 
zaposlenih v oblačilni industriji, nezakonitem utajevanje davkov), da bi se izvili pozornemu nadzoru nad 
pravili upravljanja s strani neodvisnih nadzornih organov (denimo pregledna raba proračunskih sredstev) 
in da bi se izognili prevzemanju javne ter družbene odgovornosti (na različnih ravneh upravljanja). 
Finančni sektor bi lahko odigral ključno vlogo z etičnim bančništvom in vlaganjem, seveda če bi se prostor 
civilne družbe uspel uvrstiti na lestvico prednostnih področij. 

 
Ob upoštevanju pomena poslovanja in prostora civilne družbe se zdi koristno preučiti trenutno stanje te 
prepletenosti. Opaziti je mogoče tri dinamike: 

 
Prvič, določanje mednarodnih normativov lahko pomaga krepiti korporativno odgovornost glede človekovih 
pravic in posredno pomaga zaščititi ter razširiti prostor civilne družbe. Zanimiva pobuda v tem smislu je 
okvir za varovanje, spoštovanje in pomoč, ki ga je leta 2008 sprejel Svet OZN za človekove pravice. 
Podjetja poziva k spoštovanju človekovih pravic, izogibanju kršitvam in odpravljanju morebitnih škodljivih 
posledic, ki nastanejo. Pobuda ZN za globalni dogovor (UN Global Compact), ki jo je podpisalo 9000 
podjetij in 3000 neposlovnih subjektov iz 170 držav, določa 10 načel, s katerimi poziva podjetja k 
spoštovanju in zaščiti človekovih pravic. Posledično je Visoki komisar Združenih narodov za človekove 
pravice leta 2011 pripravil vodilna načela Združenih narodov o podjetjih in človekovih pravicah, ki 
pomenijo primarno orodje politike za multinacionalne korporacije, ki si prizadevajo ravnati odgovorno. Do 
danes ima globalni dogovor 25 % podpisnic iz vrst družb z lestvice Fortune Global 500. Pobuda je 
uspešno vzpostavila standardni okvir za poenotenje v različnih sektorjih ter omogočila podjetjem in 
deležnikom delovanje za skupni cilj.90 

 
Drugič, v zadnjih letih opažamo naraščanje pobud, pri katerih civilna družba in podjetja na podlagi 
skupnega interesa združijo sile pri obsojanju poskusov omejevanja prostora civilne družbe. V 
tabeli 5 so navedeni številni nazorni primeri. 

 
Tretji vidik, pri katerem zasebni sektor in posamezniki prispevajo k ojačitvi in zaščiti prostora civilne 
družbe, je filantropija. Kot so pripomnili številni opazovalci, ima domača filantropija prednosti zaradi 
legitimnosti (ni je tako lahko predstaviti kot tuje vmešavanje) in praktičnosti (bližina ima številne prednosti, 
na primer manjše število posrednikov ali to, da je ne prizadenejo omejitve, ki veljajo za financiranje iz 
tujine). Tudi če ne obravnava specifično demokratičnega upravljanja, prispeva k vsedružbenim pristopom k 
prostoru civilne družbe. Pobude za spodbujanje domače filantropije s povezovanjem vpletenih akterjev, 
naukov iz preteklih izkušenj in nadaljnjih raziskav – kot sta Afriški filantropski forum (African philanthropy 
forum) in Mreža afriške filantropije (Africa philanthropy network) – lahko z razpršitvijo virov pospešijo 
proces krepitve odpornosti civilne družbe.91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 Beyond Integrity – Exploring the Role of Business in Preserving Civil Society Space. Charities Aid Foundation. 
September 2016. https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf-beyondintegrityreport- 
web-oct16v2.pdf 

91 https://africaphilanthropynetwork.org/who-we-are/; https://africanpf.org/who-we-are/ 

http://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf-beyondintegrityreport-
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Tabela 5: Primeri zaščite prostora civilne družbe prek zasebnega sektorja 
 

Angola  
Svoboda izražanja 

Rafael Marques je bil aretiran zaradi razkritja kršitev v panogi aluvialnega pridobivanja 
diamantov, ki so se dogajale s soglasjem angolske vlade. Akterji civilne družbe so se 
povezali v gibanje in zahtevali njegovo izpustitev. V ta namen so se obrnili tudi na 
draguljarske družbe Tiffany & Co., Leber Jeweler in Brilliant Earth. Mednarodno kampanjo 
so pospremila odprta pisma teh in drugih podjetij, ki so režim pozvala k spoštovanju 
Marquesove svobode izražanja. Obtožbe zoper Marquesa so bile na koncu umaknjene. 

Kambodža  
Svoboda do mirnega 
zbiranja in 
združevanja 

V Kambodži so izbruhnili veliki protesti zaradi minimalne plače za zaposlene v oblačilni 
industriji, ki jih je vlada nasilno zatrla, pri tem pa so umrle 4 osebe, 21 jih je bilo 
nezakonito aretiranih. V nizu odprtih in zasebnih pisem so se mednarodni trgovci za 
prodajo oblačil na drobno združili s civilno družbo in mednarodnim delavskim gibanjem za 
zajezitev vladnega maščevanja in zagotovitev mirnejšega pogajalskega postopka. 
 
 
 

Pakistan  
Svoboda izražanja 

 
Pakistanska vlada je objavila javni razpis za razvoj sistema filtriranja URL-jev. Lokalne in 
mednarodne OCD so vodilne firme za informatiko pozvale k javni zavezi, da v podporo 
svobode govora na razpis ne bodo poslale svojih ponudb. 

Tajska  
Svoboda izražanja 

Aktivist za človekove pravice Andy Hall je bil na Tajskem pridržan, ker je razkril zlorabe v 
praksi uporabe priseljenske delovne sile. Njegovo varščino sta plačali panožni združenji 
Thai Tuna Industry Association (TTIA) in Thai Frozen Food Association (TFFA) ter izrazili 
zaskrbljenost zaradi aretacije. 

 

Vir: CAF, 2016 
 
 

Ne nazadnje pa je treba omeniti, da so normativi in pravila, ki vplivajo na možnost ubranitve prostora 
civilne družbe, kot so tista, ki urejajo dejavnosti zasebnega sektorja in samih vlad, odvisna od organizacij, 
ki bi jih lahko uveljavljale v okviru vsedružbenega pristopa. Poleg zgoraj navedenega primera Projektne 
skupine za finančno ukrepanje (FATF) in njenih pravil glede boja proti terorizmu, ki so bila nato razrahljana 
zaradi zaščite prostora civilne družbe, v ekosistemu ZN kar mrgoli podobnih primerov, ki pomenijo vstopne 
točke za spodbujanje državljanskega prostora. Najočitnejša je Svet OZN za človekove pravice, a je 
nedaven posvet s civilno družbo predstavil skoraj 50 ukrepov, ki bi jih lahko izvedel ZN za izboljšanje 
svojega učinka na prostor civilne družbe92. Primeren kanal za vpliv držav članic ZN na prostor civilne 
družbe bi lahko bila obravnava in promocija nekaterih od teh ukrepov. 

 
4.4. Izkoriščanje potenciala na pravicah temelječih pristopov 

Na pravicah temelječi pristopi k razvoju so se pojavili sredi devetdesetih let 20. stoletja in se zlagoma 
razširili med razvojnimi partnerji. Danska je na primer tak pristop uradno sprejela leta 2013 z navodilom, ki 
je spremljalo strategijo razvojnega sodelovanja države. Čeprav Belgija nima politike na to temo, si od leta 
2015 prizadeva za pristop, ki temelji na človekovih pravicah. Evropsko soglasje o razvoju iz leta 2017 v 
celoti vključuje na pravicah temelječe pristope kot vodilna načela sodelovanja. 

 
Na pravicah temelječ pristop sloni na ideji družbene pogodbe med državo in državljani. Bistvo tega 
pristopa se nanaša na odgovornost nosilcev dolžnosti (država v vseh svojih oblikah) do nosilcev 
pravic (državljani). Za njeno operacionalizacijo je ključnih pet vodilnih načel: 

 
 
 

92 Global Dev Hub. 2020. Zadnji povzetek spletnega posvetovanja o prostoru civilne družbe, 
https://www.globaldevhub.org/node/537 

http://www.globaldevhub.org/node/537
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• Zakonitost. Poziva k izrecni uporabi obstoječih okvirov človekovih pravic in pogodb, h katerim je 
pristopila država. V praksi to pomeni, da je možnost državljanov za izražanje nestrinjanja pravica, do 
katere so upravičeni vsi državljani, in ne ugodnost, ki jim jo dovolijo oblasti. 

• Opolnomočenje nosilcev pravic. To je ključno za to, da se državljanom, organizirani civilni družbi ali 
gibanjem omogoči uveljavljanje njihovih pravic pri različnih nosilcih dolžnosti, tudi kar zadeva 
kakovostne javne storitve. 

• Udeležba. Razvojni proces ni last vlade. Državljani in organizirane skupine imajo pravico do 
udeležbe pri lastnem razvoju. 

• Nediskriminacija in ranljive skupine. Odseva načelo univerzalnosti človekovih pravic. 
• Odgovornost nosilcev dolžnosti (centralna/lokalna vlada, državne agencije) do nosilcev pravic. 

 

Vsa ta načela se ujemajo s cilji zaščite/obrambe prostora civilne družbe. Učinkovita uporaba na 
(človekovih) pravicah temelječega pristopa utegne imeti štiri prednosti za državljansko udejstvovanje: 

 
• Spodbuja zagovorništvo in izvedbo javnih storitev, ker pomaga vse strani spomniti na njihove pravice 

in dolžnosti v zvezi z nacionalnim in mednarodnim pravom. 
• Ob zapiranju prostora za civilno družbo se pogosto kršijo zakoni, zato prihaja do političnega in sodnega 

utemeljevanje tovrstnih ukrepov. Tukaj postane dobro delujoče pravosodje nepogrešljiv del celovitega 
pristopa k obravnavanju prostora civilne družbe. 

• Kadar zapiranje prostora poteka skozi spreminjanje zakonov (postajajo represivnejši), lahko na pravicah 
temelječi pristopi izkoristijo tudi širše norme in standarde, h katerim se je morda zavezala država, 
ki sprejema liberticidno (svobodo rušečo) zakonodajo, denimo Afriška listina o demokraciji, volitvah 
in upravljanju ali Protokol iz Maputa o pravicah žensk. Ne glede na to, ali gre za kršenje ali spreminjanje 
zakonodaje, je dodana vrednost na pravicah temelječih pristopov opolnomočenje zagovornikov 
državljanskega prostora s prikazom njihovega prizadevanja kot boja za ohranjanje pravic, do katerih so 
legitimno upravičeni. Kadar imajo različne družbe, skupine in posamezniki zelo različne poglede na 
vrednote, na katerih slonijo formalne pravice, se na pravicah temelječi pristopi osredotočijo neposredno 
na zakon. Po mnenju anketirancev je to manj sporno izhodišče, ki lahko pripomore k preprečevanju 
pojava zapiranja prostora. 

• Na pravicah temelječi pristopi so lahko alternativna (posredna) pot k podpiranju človekovih 
pravic in civilne družbe, zlasti v izjemno restriktivnih okoljih, v katerih se neposredno podpiranje 
tovrstnih vprašanj šteje kot subverzivna dejavnost, ki vpletene organizacije civilne družbe postavlja v 
veliko nevarnost. Nordijski financerji poročajo, da so zaradi okvira na pravicah temelječih pristopov svoj 
glavni poudarek preusmerili s političnih pravic na socialnoekonomske pravice (povezane z zdravstvom, 
izobraževanjem in podobno), ki so manj sporne. Izvajanje na pravicah temelječih pristopov je v veliko 
ozirih odziv na zapiranje oziroma zaprt prostor civilne družbe. Namesto zagovorništva daje prednost 
izvajanju storitev. To je lahko privlačno za vlade (ki želijo ljudem zagotoviti blago in storitve), 
organizacijam civilne družbe pa omogoča preživetje, medtem ko se prilagajajo novim razmeram (dokler 
se prostor vnovič ne odpre in lahko zavzamejo vidnejšo vlogo na področju zagovorništva in političnih 
pravic). Z nekoliko spretnosti je mogoče priložnost, ki se je odprla za izvajanje storitev, izkoristiti tudi za 
(posredno) delovanje na področju pravic državljanov ali javne odgovornosti. Primerno usmerjena 
podpora lahko s tem postane dolgoročni način spodbujanja zdravega prostora civilne družbe, ki v 
vmesnem času obenem omogoča tudi socialnoekonomske koristi. 
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4.5. Premoščanje vrzeli med razvojem, varnostjo in humanitarnim 

delovanjem 

Vprašanja prostora civilne družbe so vse bolj izrazita tudi v humanitarnem delovanju. Za njihovo 
učinkovito obravnavo bodo potrebni integrirani pristopi, katerih spoznanja smo navedli med številnimi 
načini za spodbujanje usklajenosti politik, ki smo jih podrobneje predstavili zgoraj. Konkreten primer so 
priporočila Odbora za razvojno pomoč OECD za humanitarno-razvojno-mirovno povezovanje 
(OECD DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus), ki so bila sprejeta 22. 
februarja 2019 in ponujajo obetavne perspektive. Opisujejo, kako lahko članice in nečlanice Odbora za 
razvojno pomoč, ki so sprejele ta priporočila, sodelujejo ter dosežejo boljšo usklajenost pri humanitarnem, 
razvojnem in mirovnem delovanju, predvsem v nestabilnih državah ter državah, ki so jih prizadeli konflikti. 
Priporočilo priznava posamezne vloge različnih skupnosti, njihova različna prednostna področja in 
mandate ter spodbuja usklajevanje pri medsebojnih prizadevanjih93 

V nekaterih državah operacionalizacija pomeni približevanje med humanitarnim delom in razvojnim 
sodelovanjem. Švedska vlada si na primer prizadeva odpraviti vrzel med njima s strateškimi usmeritvami. 
Da zapolni sivo območje med humanitarnim udejstvovanjem in razvojno pomočjo, ki se ju je mogoče lotiti z 
obeh strani, je vlada spremenila načine notranjega financiranja. Ta preskok naj bi švedskim akterjem s 
področja razvojnega sodelovanja pomagal pozornost usmeriti na dolgoročnejše humanitarne cilje, medtem 
ko je akterje s področja humanitarnega udejstvovanja ta podpora razbremenila in jim omogočila, da se 
posvetijo ključnemu mandatu. Druga prednost je plodno prepletanje delovnih metod, ki nastane ob 
složnem sodelovanju humanitarnega in razvojnega področja. Sodelavci s področja razvojnega sodelovanja 
so se hitrejšega odzivanja naučili iz izkušenj humanitarnih akterjev. Na podlagi tega so lahko hitreje 
ukrepali pri nujnih vprašanjih, povezanih s prostorom civilne družbe. Drugod je ravno obratno: podaljšanje 
mandata za humanitarno udejstvovanje prinaša večjo podporo civilne družbe, ki je tradicionalno bolj 
naklonjena razvojni pomoči. 

 
Nekateri anketiranci pravijo, da je treba v različnih državah spoštovati različne mandate razvojnega in 
humanitarnega področja in paziti, da se meje ne zabrišejo preveč. Mednarodno pravo ima na primer 
vzpostavljena številna načela, povezana z idejo pravice do posredovanja (s humanitarnim 
udejstvovanjem), medtem ko so razvojna prizadevanja podvržena drugačnim načelom, denimo vzajemni 
odgovornosti. So tudi primeri, ko je treba umakniti vso razvojno pomoč, medtem ko lahko humanitarno 
delo poteka še naprej. 
O tem, kako najbolje implementirati priporočila na področju zapiranja prostora, razprave še potekajo. 
Dokument poudarja več primernih načel: 

 
• Povečanje usklajenosti med tremi sektorji. Na nekaterih območjih je lahko trojno povezovanje najboljša 

možnost za izvedbo tovrstne strategije – če se v situaciji prepletajo strukturna varnostna vprašanja, 
ponavljajoče se humanitarne krize in jasne razvojne potrebe (denimo Srednjeafriške republika, Somalija 
in podobno). 

• Sestajanje in posvetovanje s civilno družbo, predvsem za skupne analize tveganj in razporeditev moči 
ter izmenjevanje informacij. 

• Opolnomočenje lokalnih nedržavnih akterjev. V priporočilih je predlagano, da se sredstva prednostno 
(neposredno in prek partnerskih NVO ter mednarodnih organizacij) podelijo lokalnim organizacijam, ki 
so ob nastopu krize že navzoče in se zato običajno prve odzovejo, imajo pa tudi specializirano znanje 
ter veščine. 

• Razporeditev virov in uporaba celotnega nabora orodij naj poteka usklajeno, a ob upoštevanju njihove 
edinstvenosti. 

• Povečanje prožnosti. To priporočilo spodbuja sodelovanje z lokalnimi in mednarodnimi partnerji, ki so 
dovolj prožni, da lahko sproti prilagodijo program spreminjajočim se okoliščinam. Priporočilo tudi pravi: 
»kadar koli je mogoče, je treba uporabiti predvidljivo, prožno, večletno financiranje.« 

 

93 V priporočilu je to povzeto z motom: »Preprečevanje vedno, razvoj kadar koli je mogoče, humanitarno delo, ko je 
potrebno.« (OECD DAC, 2019) 
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• Krepitev usklajevanja. Usklajevanje diplomatskih ukrepov in oblikovanja programov je nujno predvsem 
za majhne in srednje države, ki imajo same praviloma zgolj malo vzvodov moči. 

 
Mreža pripadnikov varnostnega področja je najbrž manj strukturirana in na očeh javnosti kot mreža tistih, 
ki se zavzemajo za razvojno in humanitarno pomoč. Prav tako ni znano, v kolikšni meri, če sploh, lahko 
varnostno področje prispeva in se odziva na degradacijo prostora civilne družbe oziroma se usklajuje z 
njim. 

 
Uporabljajo se različni načini za približevanje ali vnašanje nasprotij med pripadnike teh treh področij. 
Nekateri v zvezi s tem omenjajo sekuritizacijo (ang. securitisation) razvojne pomoči (predvsem) in 
humanitarne pomoči, pri čemer gre za preusmeritev finančnih sredstev iz njihovih prvotnih mandatov v 
varnostne cilje. Koncept odpornosti je lahko v pomoč pri vzpostavljanju mostov med temi 
skupnostmi, saj povzdigne sposobnost civilnih družb za odpor in prilagajanje spreminjajočemu se 
prostoru civilne družbe na isto raven, na kateri je prebivalstvo, ki mora svoje možnosti za preživljanje 
prilagajati krizi ter razvojnim izzivom. Koncept demokratične varnosti namiguje tudi na premoščanje 
prepada: poudarja pozitivne implikacije delujoče demokracije za varnost in morebitne posledice za varnost 
v primeru avtoritarnega nazadovanja, katerega ključni del je zapiranje prostora civilne družbe.94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 Godfrey in Youngs (2019) trdita, da bi se morala Evropska unija »preusmeriti z narativa načelnega pragmatizma na 
demokratično varnost«. Tradicionalno je ta narativ zagovarjal Svet Evrope, ne pa tudi EU 
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