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Intervju
Intervju s Kristalino Georgievo, Evropsko komisarko za 
mednarodno sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje

Utrip NVO
Pomoč otrokom Babilona

Strokovni članek
Vrste učinkov razvojne pomoči in kako jih meriti



Spoštovane bralke in spoštovani bralci, 

pred vami je šesta številka Slogopisa. Ker se slovenska družba vedno bolj pogreza v 
stanje negativne apatičnosti, vam v nadaljevanju predstavljam zgolj nekaj pomemb-
nejših dosežkov slovenskih nevladnih organizacij, ki so aktivne na področju medna-
rodnega razvojnega sodelovanja. 

S pomočjo donacije rs za Haiti je za najrevnejše otroke, ki so po uničujočem potre-
su ostali brez staršev in strehe nad glavo, tam začela delovati prva »slovenska« šola. Z 
združenimi močmi različnih slovenskih nevladnih organizacij, izbranega proizvajalca 
montažnih objektov Trimo d. d., požrtvovalnih prostovoljcev in podpore angažiranih 
ljudi na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) je v začetku oktobra v šolske klopi sedlo 
več kot 300 lokalnih haitskih otrok sirot. Navdušenje nad šolo je bilo neizmerno, še 
posebej, ko je bila šolajočim se otrokom obljubljena brezplačna malica. S šolo se je že 
povezala oš Prežihov Voranc iz Maribora in upajmo, da bo medsebojno sodelovanje, 
ki je lahko za učence obeh šol neizmerna izkušnja, čim prej zaživelo.

V začetku novembra je v okviru Sloginega projekta v Herat (Afganistan) odpoto-
vala prva predstavnica slovenskih nevladnih organizacij. V naslednjih treh mesecih 
bo izvajala izobraževalne delavnice in usposabljanja, v prvi vrsti namenjena afga-
nistanskim mentorjem, ki za povratnike iz Irana izvajajo poklicna izobraževanja in 
usposabljanja ter tako prispevajo k ponovni socialni in gospodarski integraciji nek-
danjih beguncev. Njej bodo do septembra 2012 sledili še štirje slovenski eksperti na 
področjih, ki jih lokalno prebivalstvo v Afganistanu najbolj potrebuje.

Konec novembra se je v okviru Humanitarnega odzivnega centra (Hoc) zaključila 
humanitarna akcija zbiranja sredstev za nakup mleka v prahu, ki bo v treh somalijskih 
vaseh omogočil enomesečno preživetje preko 9 000 otrok, ki zaradi stoletne suše v 
državah t. i. Afriškega roga še vedno umirajo zaradi pomanjkanja hrane. Slovenski 
donatorji so se odzvali radodarno in veseli nas, da bomo s skupnimi močmi uresničili 
zastavljeni cilj.

Z ministrom za zunanje zadeve g. Samuelom Žbogarjem smo na oktobrskem se-
stanku dosegli pomemben dogovor o spremembi načina poročanja nevladnih orga-
nizacij o izvajanju projektov, ki jih sofinanicra MZZ. Zahteve MZZ glede poročanja o 
izvajanju projektov so se namreč pred dogovorom z ministrom zaostrile do te mere, 
da so nevladne organizacije ena za drugo začele najavljati prekinitev izvajanja pro-
jektov zaradi nemogočih zahtev glede izvajanja in poročanja. 

Uspehov nevladnih razvojnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega so-
delovanja je še ogromno. V zadnjih treh letih so izvajale ali sodelovale pri izvajanju 
projektnih aktivnosti v kar 71 različnih državah v razvoju. Bomo lahko tako povezani 
in uspešni tudi v prihodnje? 

Za nami so državnozborske volitve. od vaše podpore, spoštovane poslanke in spo-
štovani poslanci, bo odvisnega precej. S skupnimi močmi lahko slovensko mednaro-
dno razvojno pomoč in prizadevanja nevladnih organizacij še izboljšamo. Upamo, da 
nas boste podprli s svojimi dejanji!

Marjan Huč,
koordinator platforme Sloga
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE

DELAVnIcA nA tEmO učInKOVItOStI OrGAnIZAcIj cIVILnE DružBE V 
rAZVOjnEm SODELOVAnju 
V luči 4. foruma na visoki ravni o učinkovitosti pomoči (4th High Level Forum on Aid 
Effectiveness – HLF4), ki je med 29. novembrom in 1. decembrom potekal v Busanu v 
Južni Koreji, je Ekvilib Inštitut v sodelovanju s Slogo, Platformo za razvojno sodelova-
nje in humanitarno pomoč, v okviru projekta »S Slogo(m) do učinkovitega razvojnega 
sodelovanja« 20. oktobra organiziral delavnico z naslovom »Učinkovitost organizacij 
civilne družbe v razvojnem sodelovanju – 8 načel učinkovitega razvojnega sodelova-
nja«. Na delavnici so se udeleženci seznanili z 8 načeli (t. i. Istanbulska načela) učinko-
vitosti organizacij civilne družbe v razvojnem sodelovanju, ki so bila sprejeta v okviru 
globalnega procesa posvetovanj med nevladnimi organizacijami (NVo) in ostalimi 
organizacijami civilne družbe odprti forum (Open forum) in tako predstavljajo global-
ni konsenz o ključnih elementih, ki določajo učinkovitost organizacij civilne družbe v 
razvojnem sodelovanju.

junIOr AmBASADOr unIcEF-A
Na UNIcEF-u Slovenija so 24. oktobra imenovali prve Junior Ambasadorje, ki bodo 
odslej v šolah, lokalni skupnosti in na nacionalni ravni predstavljali glas otrok in njihove 
pravice. Junior Ambasadorji so s svojim delom in aktivnostmi že prispevali k osveščanju 
o otrokovih pravicah – organizirali so delavnice, srečanja, pohod, predlagali izboljšave 
pri zbiranju sredstev ter ostale aktivnosti, katerih namen je bil ozaveščati o problema-
tiki otrok v državah v razvoju (DVR) ter o pomenu solidarnosti in medsebojne pomoči. 
Najmlajši predstavniki družbe bodo tako v prihodnje na različne načine opozarjali na 
pravice otrok ter obujali tiste vrednote, zaradi katerih je življenje posameznika bolj 
polno. V nedeljo, 20. novembra, na Svetovni dan otrok, smo praznovali 22 let Konven-
cije o otrokovih pravicah. ob tej priložnosti so Junior Ambasadorji pripravili sporočilo 
otrokom in odraslim, v katerem opozarjajo na svoje pravice in tudi dolžnosti. Pismo so 
že 17. novembra na šolah po Sloveniji prebrali učenci po šolskem radiju. 

mAnIFESt SLOGE ZA ODGOVOrnO VLOGO SLOVEnIjE V SVEtu
SLoGA je za stranke/liste, ki kandidirajo na letošnjih predčasnih volitvah, pripravila 
in posredovala Manifest, s katerim številne nevladne organizacije (NVo) poslanske 
kandidatke in kandidate pozivajo, da se bodo ob izvolitvi zavzemali za odgovorno 
vlogo Slovenije v mednarodnem razvojnem sodelovanju, torej za: 1. uresničevanje 
sprejetih razvojnih zavez; 2. razvoj, ki temelji na globalnem razumevanju; 3. razvoj, ki 
temelji na spoštovanju okolja; 4. razvoj, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic; 
5. vključevanje NVo v odločanje; ter 6. pomoč tistim, ki so pomoči najbolj potrebni. 
celoten manifest si lahko preberete na Slogini spletni strani.

ODVILA SE jE rEGIOnALnA KOnFErEncA »nAcIOnALnA IDEntItEtA V 
KOntEKStu GLOBALnEGA DržAVLjAnStVA« 
V organizaciji Sloge, MZZ in centra Sever-Jug Sveta Evrope je 17. in 18. oktobra na 
gradu Jable v Mengšu potekala regionalna konferenca z naslovom »Nacionalna iden-
titeta v kontekstu globalnega državljanstva«. Dvodnevne konference se je udeležilo 
prek 100 udeležencev – vladnih in nevladnih predstavnikov, učiteljev in ostalih zainte-
resiranih deležnikov iz Srednje in Jugovzhodne Evrope ter sredozemskih držav. V sre-
dišču je bila razprava o nacionalni identiteti v kontekstu globalnega državljanstva oz. 
vprašanje, ali koncept državljanstva ostaja zakoreninjen v okviru nacionalne države 
ali pa se je razumevanje tega koncepta tekom procesa globalizacije in s pomočjo glo-
balnega učenja spremenilo. Konferenca je udeležencem ponudila priložnost za izme-
njavo mnenj o konceptih globalnega učenja, globalnega državljanstva in nacionalne 
identitete in s tem, navkljub številnim razlikam v razumevanju omenjenih konceptov, 
postavila temelje sodelovanja na področju skupnih izzivov ter razširila zavedanje o 
pomembnosti vključitve globalnega učenja v izobraževalne sisteme. Več informacij o 
konferenci najdete na Sloginem spletnem portalu za globalno učenje. 
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SLOGA DOSEGLA nAPrEDEK nA PODrOčju FInAnčnEGA POrOčAnjA 
nEVLADnIh OrGAnIZAcIj
Letošnjega julija, avgusta in septembra je SLoGA večkrat pozvala MZZ glede nad-
gradnje razpisnih pogojev in financiranja izvajanja projektov NVo na področju MRS 
ter glede poročanja NVo v okviru uradne razvojne pomoči. V septembru je nato SLo-
GA na MZZ posredovala še dodatne argumente glede nujnosti avansiranja sredstev 
za izvajanje projektov, temelječe na mnenju finančnih in pravnih strokovnjakov ter na 
pregledu Zakona o javnih financah in Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 
in 2012. Po sestanku z ministrom Žbogarjem, ki se je odvil sredi oktobra, je SLoGA od 
MZZ prejela obvestilo o spremembah na področju finančnega poročanja, s katerim je 
bil dosežen napredek v pogajanjih z MZZ. Tako NVo-jem pri oddaji vmesnih poročil 
ni več potrebno priložiti dokazil o nakazilu sredstev vsem partnerskim organizaci-
jam, toda pod pogojem, da bodo vsa dokazila o nakazilih posredovali v roku petih 
dni po prejemu nakazila s strani MZZ. Nasprotno pa morajo ob zaključku projekta pri 
končnem zahtevku za izplačilo obvezno priložiti dokazila o transferju sredstev vsem 
partnerskim organizacijam.

SLOGA OrGAnIZIrALA uSPOSABLjAnjE »uVOD V mEDnArODnO hu-
mAnItArnO AKcIjO«
Med 12. in 14. oktobrom je v okviru Sloge/ Hoc potekalo tridnevno usposabljanje na 
temo mednarodne humanitarne pomoči z naslovom »Uvod v mednarodno humani-
tarno akcijo«. Usposabljanje sta vodila g. Iain Logan, predstavnik mednarodno pri-
znane organizacije za humanitarne odzive Global Emergency Group in svetovalka za 
področje mednarodne humanitarne pomoči ga. Jasna Djordjević. Tridnevni program je 
vključeval predavanja, razprave, video predstavitve z intenzivnimi študijami primerov 
ter vaje. cilj usposabljanja je bil udeležence seznaniti z osnovami humanitarnih akcij, 
ki so potrebne za vodenje le-teh, ter vzpostaviti forum za pridobivanje novih znanj, 
izmenjavo izkušenj in razvijanje praktičnih veščin.

SLOVEnIjA BO nADALjEVALA S humAnItArnImI AKtIVnOStmI V LIBIjI 
MZZ je ob poročilu o smrti nekdanjega libijskega voditelja Moamerja Gadafija izra-
zilo upanje, da se bodo sedaj spopadi v državi zaključili in pričela izgradnja nove in 
demokratične Libije. ob tem je MZZ pozvalo začasne libijske oblasti k celoviti izvedbi 
načrta libijske demokratične tranzicije ter k spoštovanju zavez glede sprave in vklju-
čenosti vseh strani v politični proces. Slovenija bo v Libiji tudi v prihodnje izvajala 
svoje humanitarne aktivnosti, pripravljena pa je sodelovati tudi pri obnovi države in 
politični tranziciji Libije, in sicer tako bilateralno kot tudi v okviru EU. Državna se-
kretarka Dragoljuba Benčina je že 20. julija Splošni bolnišnici v Bengaziju predala 
pošiljko slovenske humanitarne pomoči, konec septembra pa je RS humanitarno po-
moč namenila še Regionalni bolnišnici na jugu Tunizije, ki je letos oskrbela že več kot 
20.000 pacientov iz Libije. Pred kratkim je na pobudo predsednika RS g. dr. Danila 
Türka in katarskega emirja v Slovenijo na rehabilitacijo prišlo tudi 24 Libijcev, ki so bili 
žrtve spopadov v državljanski vojni. 

trEtjI SLOVEnSKI rAZVOjnI DnEVI 
Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je že tretje leto zapored organiziralo Slovenske 
razvojne dni, ki so 19. in 20. oktobra potekali v Mestnem muzeju v Ljubljani. Dvo-
dnevni dogodek je odprla državna sekretarka Dragoljuba Benčina v vlogi ministrice 
za razvojno sodelovanje. V svojem otvoritvenem nagovoru je poudarila pomembnost 
partnerstva, sodelovanja in izgradnje odpornosti na nepredvidljive zunanje vplive v 
prihodnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS). Slednja je bila tudi nosil-
na tema prvega dne letošnjih Slovenskih razvojnih dni, skupaj s skladnostjo politik za 
razvoj ter pripravami na konferenco Rio+20, drugi dan pa je zaznamovala razprava o 
davku na finančne transakcije v luči MRS. 

vir: MZZ
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DruštVO humAnItAS POZIVA K SPrEmEmBAm V nAčInu FInAncIrA-
njA V OKVIru nOVEGA EVrOPSKEGA rAZISKOVALnEGA PrOGrAmA 
HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, je na svoji 
spletni strani objavilo stališče glede novega evropskega raziskovalnega programa Ho-
rizon 2020, za katerega bo Evropska komisija (EK) svoj predlog podala predvidoma v 
januarju 2012. Po mnenju HUMANITAS-a je potrebno v novem evropskem raziskoval-
nem programu zagotoviti, da izraelska podjetja in raziskovalne institucije, ki sodeluje-
jo pri nezakoniti gradnji in kršitvi človekovih pravic, nimajo dostopa do finančnih sred-
stev. Na HUMANITAS-u so sporočilo poslali tudi ministru za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo g. dr. Igorju Lukšiču in ga pozvali k prizadevanju po najboljših močeh, da 
se bo RS, navkljub aktualnim notranjepolitičnim razmeram, zavzela za spremembe v 
načinu financiranja v okviru novega evropskega raziskovalnega programa.

OtVOrItEV »SLOVEnSKE« šOLE nA hAItIju
V začetku oktobra je na obrobju haitijske prestolnice Port au Prince svoja vrata odpr-
la prva »slovenska šola«, ki bo skoraj 300 otrokom omogočila pridobitev osnovnošol-
ske izobrazbe ter ponudila prostor za najrazličnejše zunajšolske interesne dejavnosti. 
Šola z imenom Ecole Communale de la Republique de Slovenie je bila zgrajena v okviru 
projekta »Slovenija za otroke Haitija«, ki ga financira MZZ, vodi pa IRD Slovenija, sku-
paj s Slogo in humanitarnim društvom Hrana za življenje, ter v sodelovanju z lokalno 
organizacijo ADRA Haiti. IRD in SLoGA sta prevzela izvajanje projekta, vključno z 
uvozom in gradnjo objekta, poskrbljeno pa je bilo tudi za izbiro osebja (pouk bodo iz-
vajali lokalni učitelji), dobavo igralnega in didaktičnega materiala ter za organizacijo 
dodatnih aktivnosti (ozaveščanje o higieni, ravnanje z odpadki, športne in kulturne 
aktivnosti). Šolski objekt je sestavljen iz modularnih zgradb, v katerih je šest učilnic in 
knjižnica, dvorišče pa krasita še otroško in košarkaško igrišče. Slovenija je za izvedbo 
omenjenega projekta namenila 240.000 evrov, tako da skupna humanitarna pomoč 
RS pri obnovi Haitija znaša že skupno 600.000 evrov. IRD Slovenija je zasnoval tudi 
svojevrstno dobrodelno akcijo zbiranja finančnih sredstev za otroke Haitija, o kateri 
pa se lahko podrobneje seznanite na njihovi spletni strani.

VKLjučItEV StArEjšIh V SmErnIcE EVrOPSKIh rAZVOjnIh PrOGrAmOV 
Svetovno prebivalstvo se hitro stara, manj pa je znano, da bo do leta 2050 kar 80 % 
vseh starejših živelo v DVR. Čeprav si je težko zamisliti, da bi bil celovit in trajen razvoj 
mogoč brez vključitve tako obsežnega segmenta populacije, je danes ekonomski in 
socialni položaj starejših v DVR zaradi slabo razvitih podpornih sistemov in različnih 
oblik diskriminacije slabši od položaja mlajših generacij. Tudi EU kot vodilna donato-
rica razvojne in humanitarne pomoči na svetu v svojih razvojnih politikah ne navaja 
starejših kot ene izmed ciljnih skupin, zaradi česar jih pozitivni učinki njenih razvojnih 
sredstev in programov težje dosežejo. Zato je ob svetovnem dnevu starejših, ki ga 
obeležujemo 1. oktobra, skupina zagovornikov pravic starejših, delujoča v okviru glo-
balne kampanje »Starost zahteva akcijo« (Age Demands Action – ADA), ponovno po-
zvala pristojne v Sloveniji in v EU k vključitvi starejših v evropske razvojne programe. 

6. StrAtEšKI FOrum BLED V LučI »mOčI PrIhODnOStI«
9. in 10. septembra je na Bledu potekal že 6. Strateški forum Bled (Bled Strategic 
Forum – BSF) z naslovom »Moč prihodnosti«, katerega se je udeležilo prek 400 pred-
stavnikov politične, gospodarske in akademske sfere ter vladnih in nevladnih (med-
narodnih) organizacij. Po otvoritvenem delu, na katerem je prisotne nagovoril tudi 
predsednik RS g. dr. Danilo Türk, je sledil osrednji panel letošnjega BSF, v središču 
katerega je bila razprava o »moči prihodnosti« in prerazporejanju moči iz tradicio-
nalnih nosilcev moči na hitro rastoča gospodarstva in druge nedržavne subjekte. Ve-
liko zanimanja je požela tudi razprava o razmerah v regiji južnega Sredozemlja, med 
uspešnejšimi dogodki BSF pa so bili tudi forum za mlade in razpravi o sodelovanju 
EU – Kitajska ter o prehranski varnosti. 
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NOVIČKE IZ SVETA

juGOVZhODnO AZIjO PrIZADELE nAjhujšE POPLAVE 
Filipine, Kambodžo, Laos, Tajsko in Vietnam že od julija ogrožajo tropske nevihte, 
tajfuni in močno deževje. Najhujše poplave v zadnjih 50 letih so zahtevale že 600 
življenj, prizadele pa so več kot 8 milijonov ljudi ter uničile številne privatne posesti, 
infrastrukturo in kmetijska zemljišča, še posebej v Kambodži. EK se je že odzvala na 
krizne razmere na območju Jugovzhodne Azije in regiji namenila 10 milijonov evrov 
pomoči. V skladu z ugotovitvami ocen humanitarnih potreb v omenjenih državah se 
je EK osredotočila predvsem na zdravstvo in sanitacije, pomoč v hrani in kratkoroč-
no podporo za preživetje, začasna zatočišča in gospodinjske pripomočke, čolne, sa-
telitske telefone ter na ostalo logistično in telekomunikacijsko opremo. Pri nudenju 
humanitarne pomoči EK sodeluje z NVo, Mednarodno zvezo društev Rdečega križa 
in Rdečega polmeseca ter organi ZN. Tudi slednji namreč, pod okriljem Urada ZN za 
usklajevanje humanitarnih zadev (ocHA), pomagajo organom upravljanja naravnih 
nesreč v vseh prizadetih državah. 

»7 mILIjArD AKcIj« ZA BOLjšI SVEt 
31. oktobra je število svetovnega prebivalstva naraslo že na sedem milijard, kar se bo 
poznalo na področjih trajnosti in urbanizacije, pri dostopu do zdravstvenih storitev in 
opolnomočenju mladih, predstavlja pa tudi izjemno priložnost za obnovitev globalne 
zaveze k zdravemu in na trajnostnem razvoju temelječem svetu. Sklad ZN za prebi-
valstvo zato vodi inovativno globalno kampanjo »7 milijard akcij« (7 Billion Actions), ki 
stremi k doseganju dveh ključnih ciljev: globalna ozaveščenost o priložnostih in izzivih 
sveta, kjer živi sedem milijard ljudi, ter navdihniti vlade, NVo, privatni sektor, medije, 
akademike in posameznike za aktivnosti, ki bodo imele pozitivni učinek na družbo. 
omenjena kampanja temelji na prepričanju, da lahko prav vsak izmed nas prispeva 
k boljšemu svetu, in zato predstavlja zgodbe o pozitivnih akcijah posameznikov in 
organizacij, v upanju, da bodo te zgodbe spodbudile tudi vse ostale.

V BuSAnu SPrEjELI DOGOVOr O PArtnErStVu ZA učInKOVItO rA-
ZVOjnO SODELOVAnjE
Konec novembra je v Busanu v Južni Koreji potekal 4. forum na visoki ravni o učin-
kovitosti pomoči, na katerem je bil sprejet dogovor o novem globalnem partnerstvu 
za učinkovito razvojno sodelovanje. Zaključni dokument konference prvič vzpostavlja 
okvir razvojnega sodelovanja, ki vključuje tradicionalne donatorje, akterje sodelova-
nja na osi Jug-Jug, države BRIc (Brazilija, Rusija, Indija in Kitajska), organizacije civilne 
družbe in zasebni sektor, hkrati pa predstavlja tudi pomemben prispevek k doseganju 
Razvojnih ciljev tisočletja (MDGs). Zaključni dokument novih donatoric ne zavezuje k 
sodelovanju, ampak jim daje možnost, da se vključijo prostovoljno. Foruma se je ude-
ležilo več kot 2000 udeležencev iz 190 držav, delegacijo RS pa je vodila veleposlanica 
RS v Republiki Koreji Helena Drnovšek Zorko.

V EVrOPSKEm PArLAmEntu SE jE ODVILA KOnFErEncA O mEDnArO-
DnEm PrOStOVOLjStVu 
V organizaciji francoskih NVo, clong – Volontariat in France Volontaires, se je v EP 
8. novembra odvila mednarodna konferenca o mednarodnem prostovoljstvu z naslo-
vom »Solidarnost z državami v razvoju: Kakšne so perspektive za evropsko prosto-
voljstvo?«. Konference se je udeležilo več kot 200 predstavnikov NVo iz EU, evropskih 
poslancev, predstavnikov EK in ZN ter neodvisnih strokovnjakov in svetovalcev, njeni 
glavni nameni pa so bili ozaveščanje o področju prostovoljstva in MRS ter o raznoli-
kostih in problematiki mednarodnega prostovoljstva za razvoj, delitev izkušenj evrop-
skih organizacij na tem področju in opredelitev načinov skupnega dela glede vprašanj, 
ki se nanašajo na evropsko raven. Govorci so med drugim pohvalili večjo profesional-
nost mednarodnega prostovoljskega sektorja za razvoj v zadnjem času ter izpostavili, 
da je potrebno dati večji poudarek na recipročnost prostovoljskih programov in na 
reševanje vizumske problematike prostovoljcev iz ekonomsko manj razvitih držav.
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POmEmBnEjšA VLOGA AZIjSKIh DržAV
Koordinatorka nujne pomoči in generalna podsekretarka ZN za humanitarne zadeve 
Valerie Amos se je v oktobru mudila na 12-dnevnem obisku v Ljudski republiki Kitaj-
ski, Demokratični ljudski republiki Koreji in Republiki Koreji. Po njenem mnenju ima 
Azija vse možnosti, da odigra pomembno vlogo na področju humanitarnega odziva 
na naravne in s strani človeka povzročene katastrofe velikih razsežnosti. Vsi smo pri-
ča povečevanju števila donatorjev, organizacij, tehnologij in svežih idej, ki končno 
ponuja vzpostavitev globalnega odzivnega sistema, tako da je obdobja, v katerem je 
mednarodnemu humanitarnemu sistemu vladalo manjše število humanitarnih orga-
nizacij iz zahodnih držav, konec. Amosova je v izjavi še poudarila, da je Azija najbolj 
h katastrofam nagnjena regija na svetu, saj je bilo v lanskem letu 89 % vseh ljudi, ki 
so bili žrtve katastrof, prebivalcev azijskih držav. Število katastrof težko zmanjšamo, 
meni Amosova, lahko pa okrepimo sodelovanje na tem področju.

EVrOPSKA KOmISIjA OBjAVILA šIrItVEnI SVEžEnj 2011 
EK je 12. oktobra objavila letošnji širitveni sveženj, ki vključuje letno strategijo poli-
tike širitve EU ter povzetek napredka, ki so ga v zadnjih 12 mesecih dosegle države 
kandidatke in morebitne države kandidatke – države Zahodnega Balkana, Turčija in 
Islandija. EK predlaga, da se Srbiji podeli status kandidatke za članstvo v EU in da se s 
Črno Goro začnejo pogajanja za pristop k EU. EK je ob tem potrdila tudi svoje prejšnje 
priporočilo o začetku pristopnih pogajanj z Republiko Makedonijo, vstop na schen-
gensko območje brez vizuma pa se od decembra 2010 dovoli še državljanom Albanije 
ter Bosne in Hercegovine. Medtem ko je Islandija v zadnjem letu zelo napredovala v 
procesu pogajanj za pristop k EU, pa pristopna pogajanja s Turčijo niso dosegla na-
predka na nobenem področju. EK si bo še naprej prizadevala za vzpostavitev pozi-
tivnejših odnosov med EU in Turčijo, saj po besedah evropskega komisarja za širitev 
Štefana Füleja širitveni proces pomaga ustvarjati stabilnejšo in uspešnejšo Evropo.

nEVLADnE OrGAnIZAcIjE nEZADOVOLjnE S PrEDLOGI O SPrEmEm-
BAh rAZVOjnE POLItIKE Eu 
Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je 17. oktobra predstavil dve sporočili EK, 
ki vključujeta predloge sprememb razvojne politike EU, in sicer »Povečanje učinka 
razvojne politike EU: agenda za spremembe« in »Prihodnji pristop k proračunski 
podpori EU za tretje države« (več o agendi si lahko preberete na str. 16). Toda evrop-
ske razvojne NVo ostajajo skeptične glede koristoljubnih politik EU in pomanjkanja 
konkretnih zavez za izkoreninjenje revščine. Po besedah direktorja Evropske konfe-
deracije NVo za razvoj in pomoč – coNcoRD, katere članica je tudi SLoGA, olivierja 
console, nova agenda zmanjšuje pomoč za najrevnejše države na svetu, ob tem pa 
sredstva preusmerja v energetski in privatni sektor, kar je samo v interesu EU in ne 
partnerskih držav.

rAZPrAVAO PrEhrAnSKI VArnOStI V DržAVAh V rAZVOju 
V začetku oktobra je v prostorih EP v Bruslju potekalo javno zaslišanje na temo pre-
hranske varnosti v DVR. Udeleženci zaslišanja so se strinjali, da mora kmetijski razvoj 
predstavljati enega od osnovnih ciljev razvojne politike EU, in EK pozvali k pomoči 
malim kmetom na ruralnih območjih. Evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs je 
vsem prisotnim predstavil prizadevanja EK na področju razvoja kmetijskega sektorja 
in poudaril, da mora boj proti lakoti nujno vključevati vse ključne faktorje (dostop do 
zemljišč in vode, infrastrukturo, hrambo, transport, razdelitev, itd.). Avtorica resolu-
cije, sprejete na septembrskem plenarnem zasedanju EP, z naslovom »Politični okvir 
EU za pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanj prehranske varnosti« (EU po-
licy framework to assist developing countries in addressing food security challenges), 
evropska poslanka Gabriele Zimmer, pa je poudarila, da je potrebno pri prizadevanjih 
na področju prehranske varnosti v DVR, z namenom doseganja učinkovitosti in traj-
nosti, poleg dostopnosti do hrane upoštevati tudi kvaliteto le-te.

vir: ocHA
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GLOBALnE POSLEDIcE DEGrADAcIjE ZEmLjIšč In SušE 
20. septembra se je več kot sto voditeljev držav in vlad udeležilo dogodka na visoki 
ravni Generalne skupščine ZN, na katerem so razpravljali o globalnih izzivih, ki jih 
prinašata degradacija zemljišč in suša. Udeleženci dogodka so se strinjali, da mora 
mednarodna skupnost, če želi uresničiti zastavljene cilje trajnostnega razvoja, spre-
jeti globalno strategijo za premagovanje dezertifikacije in obnovo degradiranih ze-
mljišč. Po podatkih ZN degradacija zemljišč ne ogroža le vlažnih in tropskih območij, 
saj je postala globalni problem, ob tem pa organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo 
pojasnjuje, da obstajajo možnosti za obnovo 900 milijonov hektarov degradiranih 
zemljišč, kar seveda odpira veliko priložnosti za investicije. V središču razprave je bila 
tudi povezava med okoljskimi politikami in odpravljanjem revščine, eden od udele-
žencev dogodka, evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs, pa je v svojem nagovoru 
poudaril še pomembnost spodbujanja trajnostne porabe naravnih virov v DVR, in si-
cer s ciljem dolgoročnega izboljšanja tamkajšnjih življenjskih razmer. 

POLItIKA Eu ZA GLOBALnO učEnjE 
30. avgusta je v prostorih EP v organizaciji odbora EP za razvoj (DEVE) potekalo za-
slišanje na temo globalnega učenja, ki so se ga poleg evropskih poslancev udeležili še 
evropski komisar za razvoj Andris Piebalgs in številni strokovnjaki s področja global-
nega učenja. Udeleženci so se strinjali o nujnosti oblikovanja nove evropske politike 
za globalno učenje. Posamezne članice EU so že vzpostavile svoje politike na tem 
področju, medtem ko so Španija, Portugalska in Češka oblikovale tudi nacionalne 
strategije globalnega učenja in ozaveščanja (Development Education and Awareness 
Raising – DEAR). Ugotovljeno je namreč bilo, da državljani EU zelo podpirajo njeno 
razvojno politiko, raven aktivnega angažmaja posameznika na področju globalne 
pravičnosti pa je precej nizka. Predstavnica Evropske konfederacije coNcoRD, Rilli 
Lappalainen, je na zaslišanju poudarila, da je ozaveščenost državljanov EU o global-
nih izzivih zelo pomembna, saj predstavlja predpogoj za uresničitev evropske strate-
gije DEAR v realnosti. 

nAjVEč POZOrnOStI nAmEnjEnE AFrIšKEmu rOGu 
19. avgusta je svet obeležil svetovni dan humanitarnega delovanja, ki ga je pred tre-
mi leti razglasila Generalna skupščina ZN. osrednje sporočilo letošnjega svetovnega 
dne je bilo »Ljudje pomagajo ljudem«, v njegovem središču pa je bila regija Afriškega 
roga. Tamkajšnja prehranska kriza, ki je še najbolj prizadela Somalijo, ni zgolj posle-
dica suše, temveč tudi hitro rastočega prebivalstva, ekološke degradacije, slabe in-
frastrukture ter konfliktov. Za njeno reševanje je potreben usklajen in učinkovit odziv 
mednarodne skupnosti, nemoten dostop do kriznih območij ter povečanje varnosti 
humanitarnih delavcev na terenu, predvsem pa krepitev odpornosti lokalnih sku-
pnosti, da se bodo v prihodnosti lažje soočale s tovrstnimi krizami. Na humanitarne 
razmere v Vzhodni Afriki se je s številnimi iniciativami odzvala tudi Slovenija, med 
drugim z že omenjeno akcijo Hoc »Proti lakoti. Za otroke v Somaliji!«.

nAjrEVnEjšE DržAVE nA SVEtu mAnj ODVISnE OD POmOčI 
Mednarodna NVo ActionAid je septembra izdala poročilo z naslovom »Resnična po-
moč: konec odvisnosti od pomoči« (Real Aid: Ending Aid Dependency), iz katerega je 
razvidno, da je 54 najrevnejših držav sveta za eno tretjino manj odvisnih od pomoči, 
obenem pa se je povečal delež pomoči dobre kakovosti, t. i. real aid, in sicer iz 51 na 
55 odstotkov. Tako je npr. Gana svojo odvisnost od pomoči zmanjšala iz 46 na 27, 
Mozambik iz 74 na 58, Ruanda iz 86 na 45 in Nepal iz 53 na 34 odstotkov, k zmanjše-
vanju odvisnosti od pomoči pa prispeva prav boljša kakovost le-te. Pogoji, ki jih mora 
pomoč izpolnjevati, da jo lahko kvalificiramo kot real aid, so naslednji: usmerjenost 
v najrevnejše države, lastništvo nad razvojnimi načrti pripada partnerski državi, ni 
vezana, učinkovito upravljanje, uporablja jo partnerska država, na željo partnerske 
države ima lahko obliko tehnične pomoči, odpis dolgov pa se ne šteje kot pomoč.
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INTERVJU

Intervju s Kristalino Georgievo, Evropsko  
komisarko za mednarodno sodelovanje,  
humanitarno pomoč in krizno odzivanje

Janja Mikulan, Sloga 

nenehni humanitarni izzivi, kot so ne-
gotovost preskrbe s hrano v Afriškem 
rogu ter poplave v Srednji Ameriki in 
jugovzhodni Aziji, zahtevajo skupen 
evropski odziv. Katere so, v luči poli-
tik, trenutne prednostne naloge GD 
EchO?

V obdobju resnih ekonomskih ome-
jitev smo bili priča povečanju intenzite-
te in pogostosti kriz. Zato se moramo 
osredotočiti na najbolj nujne potrebe 
in področja, kjer res lahko naredimo 
korak naprej. To pomeni večji poudarek 
na pripravljenosti, zmanjšanju tvega-
nja nesreč in prilagajanju podnebnim 
spremembam. Na ta način lahko pove-
čamo odpornost v državah z višjim tve-
ganjem za nastanek nesreč. Prav tako 
želimo videti boljšo povezavo med po-
močjo, rehabilitacijo in razvojem, z na-
menom doseči učinkovito porabo naših 
sredstev.

Politika humanitarne pomoči je de-
ljena pristojnost med Evropsko komisi-
jo (EK) in državami članicami EU. Zato 
moramo čim bolj učinkovito usmerjati 
skupne moči EK in držav članic. S tem 
namenom se vsak mesec srečujemo z 
državami članicami v okviru Delovne 
skupine Sveta EU za humanitarno po-
moč in prehransko pomoč (coHAFA), 
kjer izmenjujemo informacije in razpra-

vljamo o glavnih odločitvah financiranja. 
Tesno sodelovanje krepi evropski odziv 
na krize.

Leta 2007 je Eu sprejela »Evropsko so-
glasje o humanitarni pomoči«, vendar 
pa Evropska komisija še vedno pou-
darja, da države članice niso ustrezno 
vključene v proces izvajanja le-tega. 
Kaj menite, kateri so glavni razlogi, 
da obveznosti iz soglasja niso dovolj 
vključene v nacionalne humanitarne 
politike in prakse?

V resnici obstaja veliko dokazov o 
tem, da se soglasje odraža v nacionalnih 
politikah držav članic in v praksi. Neka-
tere države članice zelo jasno izražajo, 
da načela, določena v Soglasju, podpi-
rajo njihove nacionalne politike. »Evrop-
sko soglasje o humanitarni pomoči« je 
skupna izjava Sveta, Evropskega parla-
menta in EK ter tako predstavlja skupno 
zavezo EU. Vmesni pregled akcijskega 
načrta »Evropskega soglasja o huma-
nitarni pomoči«, ki je bil izveden v letu 
2010, potrjuje dober splošen napredek 
pri izvajanju le-tega na vseh področjih. 
Hkrati je bilo ugotovljeno, da moramo 
nadaljevati z našimi prizadevanji, zlasti 
pri pomoči vzhajajočim državam do-
natorkam, da zavzamejo svoje mesto v 
okviru humanitarne skupnosti.

Kakšni bi bili primerni ukrepi za iz-
boljšanje trenutnih humanitarnih po-
litik in praks, zlasti s perspektive vlad/
ministrstev in nevladnih organizacij?

Sklepi Sveta so maja letos začrtali 
številne poti, ki jim bo potrebno slediti. 
Najprej je potrebno imeti dobro znanje 
in jasno razumevanje temeljnih načel in 
vprašanj humanitarne pomoči na ravni 
politike, z namenom zagotovitve njiho-
vega spoštovanja in krepitve v praksi. 
Pomemben in ključen element v zvezi s 
tem je nadaljevanje prizadevanj za širje-
nje »Evropskega soglasja o humanitarni 
pomoči« ter ozaveščanje o humanitarnih 
načelih. Poleg spodbujanja nadaljnje-
ga izvajanja akcijskega načrta Soglasja, 
sklepi Sveta ciljajo tudi na nadaljnja sku-
pna prizadevanja za doseganje učinkovi-
tosti humanitarne pomoči, doslednost 
ter skladnost z ostalimi politikami. Prav 
tako naslavljajo cilj okrepitve prispevkov 
EU za mednarodni humanitarni sistem.

V večletnem finančnem okviru za ob-
dobje 2014–2020 je EK predlagala do-
delitev 6.405 milijard evrov za humani-
tarno pomoč in 210 milijonov evrov za 
»civilno zaščito« in »center za krizno 
odzivanje« (Emergency Response Cen-
tre – Erc). Je ta znesek sprejemljiv za 
GD ECHO?
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Predviden znesek za humanitarno 
pomoč v predlogu za nov finančni okvir 
predstavlja relativno skromno, a realno 
vsoto, saj predstavlja povečanje za 9 % 
v primerjavi z zneskom, ki je trenutno 
na voljo. To je pozitivno, vendar mo-
ramo zagotoviti, da tako ostane tudi v 
končnem paketu, ki ga bodo sprejele 
države članice in Evropski parlament. 
Na vrhu osnovnega proračuna 915 mili-
jonov evrov na leto je pri rezervi za nujno 
pomoč (Emergency aid reserve – EAR) 
ravno tako vidno povečanje na 350 mi-
lijonov evrov na leto. In ključna točka v 
zvezi s to ovojnico je, da je sedaj možno 
prenesti neporabljena sredstva znotraj 
EAR na naslednje leto. Prav tako je po-
trebno v te izračune vključiti ovojnico, 
predvideno za »Evropsko prostovoljno 
humanitarno enoto« (European Huma-
nitarian Voluntary Aid Corps) v višini 210 
milijonov evrov za obdobje 2014–2020.

Če povzamemo, je v zadnjih treh letih 
humanitarna pomoč, ki jo je zagotovila 
EK, znašala več kot 1 milijardo evrov na 
leto. V naslednjih sedmih lahko naraste 
do 1.025 milijard evrov na leto in bi tako 
v kombinaciji z možnostjo, ki jo ponuja 
rezerva za EAR, lahko dosegla 1.350 mi-
lijard evrov letno. 

Medtem ko se je naš proračun le 
zmerno povečal, pa se istočasno vse bolj 
povečuje možnost številnosti, pogosto-
sti in intenzivnosti naravnih nesreč ter 
kompleksnosti mnogih izrednih stanj. 
Dejstvo je, da moramo nameniti še večji 
poudarek na izboljšanje učinkovitosti pri 
zagotavljanju pomoči.

Za »civilno zaščito«, predlagana vso-
ta 30 milijonov evrov na leto za potrebe 
izven EU in ERc, predstavlja občutno po-
večanje zneska, ki je trenutno na voljo. 
Ta znesek bo potrebno nameniti razvoju 
zmogljivosti za preprečevanje, pripravo 
in odzivanje na večje nesreče – želimo si 
premika iz trenutnega sistema ad hoc od-
ziva na nekaj veliko bolj predvidljivega. In 
za to bo potrebna velika investicija.

Kakšne bodo prednostne naloge GD 
ECHO v tem obdobju?

Ključna prednostna naloga GD EcHo 
bo ostala enaka in preprosta, kot je že od 
nekdaj: nuditi podporo žrtvam naravnih 
 
 
 
 

in drugih, s strani človeka povzročenih 
nesreč. Ta prednostna naloga je jedro 
našega mandata in za njeno doseganje 
moramo zagotoviti dovolj sredstev za 
učinkovito odzivanje EU.

Druga prednostna naloga se nanaša na 
»civilno zaščito«. Kmalu bom predstavi-
la predloge za spremembo zakonodaje o 
»civilni zaščiti«. Ti bodo namenjeni pre-
magovanju ključnih omejitev sedanjega 
mehanizma EU na tem področju. S tem 
želim spremeniti sedanjo ad hoc naravo 
odzivanja na nesreče na bolj predvidljiv, 
vnaprej načrtovan in vnaprej dogovorjen 
odzivni sistem EU.

Drugi zakonodajni predlog, ki ga bom 
predstavila v prihajajočih mesecih, bo 
postavil temelje »Evropske prostovoljne 
humanitarne enote«. o obeh predlo-
gih se bo razpravljalo z Evropskim par-
lamentom in Svetom in bi morala biti 
sprejeta do leta 2014.

ostale prednostne naloge vključujejo 
nadaljevanje dela, ki sem ga začela na 
področju tranzicije, zmanjšanja tveganja 
nesreč in odpornosti. Prav tako se na-
meravam osredotočiti na vzpostavitev 
stikov z novimi donatorji v obdobju pre-
ostalega mandata.

Pomoč, ki jo zagotavlja GD EchO, je 
predvsem mobilizirana in izvedena s 
strani partnerjev. GD EchO sodeluje 
z več kot 200 nevladnimi organizacija-
mi, agencijami Združenih narodov in 
mednarodnimi organizacijami, vendar 
je težko spregledati dejstvo, da nVO 
iz Srednje in Vzhodne Evrope dobiva-
jo le 0,4 % vseh sredstev GD EchO. Ka-
kšno bi bilo pojasnilo za tako porazdeli-
tev GD ECHO financ?

GD EcHo določa svoje NVo partner-
je na nepristranski način, tako kot svoje 
upravičence. Da pa bi nevladne organi-
zacije prejele sredstva GD EcHo, mo-
rajo najprej podpisati okvirni sporazum 
o partnerstvu (Framework Partnership 
Agreement – FPA)1. Pri dosegu podpisa 
sporazuma pa so izkušnje na tem podro-
čju izredno pomembne in tako predsta-
vljajo tudi enega izmed obveznih pogo-
jev, predvsem zato ker so tako pogosto 
povezane z učinkovitostjo in dobavo 
pomoči, Bistveno je še omeniti, da FPA 
 
 
 
 

sam po sebi še ne zagotavlja sredstev; 
financiranje je povezano s konkretnimi 
projektnimi predlogi, ki so ocenjeni iz-
ključno na podlagi operativne osnove in 
kvalitetno pripravljenega predloga.

Do danes smo podpisali FPA z 8 ne-
vladnimi organizacijami iz Srednje in 
Vzhodne Evrope, kar je privedlo do 33 
sporazumov in več kot 11 milijonov evrov 
sredstev. Iz Slovenije imamo enega par-
tnerja, s katerim smo že podpisali FPA, 
druga prijava pa je trenutno v obravnavi. 
Smo zelo predani spodbujanju narašča-
jočega števila nevladnih organizacij iz 
Srednje in Vzhodne Evrope ter okreplje-
nemu izražanju evropske solidarnosti, ki 
jo prinašajo sektorju.

Ali ima GD ECHO strateške načrte za 
krepitev (manjših) nevladnih organiza-
cij iz novih držav članic v večjem obsegu 
in omogočanje priložnosti za izvajanje 
humanitarnih projektov financiranih s 
strani GD ECHO?

ovojnica GD EcHo za zmogljivost 
celovitega odziva (Enhanced Response 
Capacity – ERc2) zagotavlja sredstva za 
krepitev humanitarnega sistema kot 
celote. Ena od smernic, ki se nanaša na 
usmerjenost ERc2 financiranja je, da bi 
bilo potrebno spodbujati zmogljivosti 
NVo iz novih držav članic EU kot tudi 
civilne družbe v državah članicah, ki so 
premalo zastopane v okvirih partnerskih 
sporazumov (FPA).

V zvezi z ukrepi smo za dosego te 
ERc2 smernice pred nedavnim dodelili 
427.387 evrov preko avstrijskega Rdeče-
ga križa, med drugim tudi za izboljšanje 
virov in potenciala novih držav članic za 
odziv na globalne humanitarne potrebe. 
Poseben poudarek je namenjen krepitvi 
ključnih sposobnosti, kot so na primer: 
ocena potreb; logistika; zmanjšanje ne-
varnosti nesreč; voda, sanitarije in higie-
na; upravljanje s človeškimi viri ter vode-
nje projektov. Ta projekt se bo nadaljeval 
do decembra 2012.

Drugi primer je bila odločitev leta 
2009, ko je bilo dodeljenih 184.717 evrov 
slovenski organizaciji Ustanovi Skupaj za 
projekt, ki je trajal od junija 2010 do junija 
2011. Specifičen cilj projekta je bil »kre-
pitev zmogljivosti lokalnih/regionalnih/
državnih nevladnih organizacij v EcHo 
nezadostno zastopanih državah za pri-
dobivanje znanja za sodelovanje v večjih 
humanitarnih akcijah in povezovanje 

1  Merila za upravičenost in primernost za podpis sporazuma, vključno z administrativnimi sposobnostmi in izkušnjami s 
področja humanitarne pomoči, izhajajo iz našega zavezujočega pravnega okvirja, zlasti iz Uredbe Sveta (EK) št. 1257/96 
z dne 20. junija 1996, nanašajoč se na humanitarno pomoč.
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humanitarnih organizacij.« Projekt je bil 
sofinanciran s strani Ministrstva za zuna-
nje zadeve Republike Slovenije (15.000 
€), Sloge (3.259,71 €) in ameriškega vele-
poslaništva v Sloveniji (3.209 €).

Večina novih držav članic, med njimi 
tudi Slovenija, se sooča s pomanjka-
njem človeških virov, znanja in izku-
šenj na področju humanitarne pomo-
či, predvsem pri izvajanju. na primer, 
v Sloveniji je le ena organizacija podpi-
sala FPA z GD EchO, kar otežuje slo-
venskim nVO izgradnjo svojih zmo-
gljivosti in prejemanja Eu sredstev za 
svoje humanitarne projekte. Na ka-
kšen način bi lahko slovenske NVO pre-
magale te vrzeli in izboljšale svoj vpliv 
na humanitarnem področju?

Poleg ERc2 bi lahko slovenske NVo 
pridobile izkušnje tudi preko sodelova-
nja v akcijah humanitarne pomoči, ki se 
izvajajo v okviru konzorcijskih projektov. 
GD EcHo finančno podpira dejavnosti 
konzorcija NVo, ki je lahko sestavljen 
iz nevladnih organizacij različnih veli-
kosti in zmogljivosti, tudi če je bil FPA 
podpisan le z enim od konzorcijskih 
partnerjev. Ta pristop omogoča velikim 
nevladnim organizacijam, da sprejmejo 
na krov manjše, ki drugače ne bi imele 
priložnosti sodelovati. Vsekakor smo 
zelo naklonjeni takšnim pristopom, saj 
v nekaterih primerih lahko privedejo do 
boljšega usklajevanja na terenu.

Kaj bi svetovali slovenskim NVO, ki jih 
zanima pridobivanje FPA in izvajanje 
konkretnih humanitarnih projektov, fi-
nančno podprtih s strani GD ECHO?

Kot je bilo že prej omenjeno, so sred-
stva za FPA partnerje zagotovljena na 
podlagi konkretnih projektnih predlogov. 
Do danes smo prejeli omejeno število 
dobro zasnovanih predlogov s strani FPA 
partnerjev iz novih držav članic. Vendar 
pa je tudi dobro omeniti, da imamo dva 
partnerja iz novih držav članic, ki sta do 
sedaj podpisala več kot 10 sporazumov 
o dodelitvi sredstev. Želimo si, da bi par-
tnerstva delovala in v ta namen imamo 
tudi pripravljene module usposabljanja 
na daljavo. Tako FPA partnerjem nudi-
mo redne priložnosti za usposabljanja v 
Evropi oziroma zunaj nje, s katerimi lah-
ko izboljšajo svoje poznavanje GD EcHo 
postopkov in s tem povečujejo možnosti 
za uspešno prijavo predloga.

Ker večina slovenskih nVO, ki so ak-
tivne oziroma se zanimajo za podro-
čje humanitarne pomoči, v veliki meri 
sodelujejo pri razvojni pomoči, se za-
dnji dve vprašanji nanašata na kon-
cept povezovanja pomoči, obnove in 
razvoja – LrrD. Eu obžaluje, da še 
vedno ni bilo veliko storjenega na po-
dročju povezovanja nujne pomoči, re-
habilitacije in razvoja, kljub številnim 
političnim aktivnostim v zadnjih le-
tih. Ali lahko LRRD dejansko deluje v 
praksi? Še posebej, če vemo, da imamo 
na eni strani humanitarno pomoč, ki se 
mora dosledno odzivati na humanitar-
ne potrebe, na drugi strani pa imamo 
razvojno pomoč, ki je vedno bolj pove-
zana s političnim pogojevanjem, kot so 
spoštovanje človekovih pravic in de-
mokratičnih načel. Kako lahko ta kon-
cept deluje, zlasti v konfliktnih situ-
acijah, kamor je usmerjenih 80 % GD 
ECHO sredstev?

Humanitarna in razvojna pomoč sta 
usmerjeni v doseganje različnih, vendar 
komplementarnih ciljev – reševanje ži-
vljenj in lajšanje trpljenja ljudi na eni stra-
ni in doseganje razvojnih ciljev tisočletja 
oz. zmanjšanje revščine na drugi strani. 
Pristopa se tudi med seboj razlikujeta 
po svojih vodilnih načelih (humanitarna 
načela o nepristranskosti, nediskrimi-
natornosti, neodvisnosti, nevtralnosti 
naspram pariškim načelom o učinkovi-
tosti pomoči za razvoj). obstajajo tudi 
razlike v smislu izvajanja načinov, ki jih 
uporabljata (humanitarna pomoč nepo-
sredno cilja na prebivalstvo, ki temelji na 
potrebah najbolj ranljivih, medtem ko 
razvojna pomoč podpira državne razvoj-
ne politike).

Te razlike sicer obstajajo, vendar pa je 
pomembno tudi poudariti, da imata obe 
pomoči isti poglavitni cilj – izboljšanje 
blaginje človeka.

Ranljive države prejemajo več kot 
⅓ uradne razvojne pomoči in moramo 
priznati, da sedanji okvir ni dovolj od-
ziven, prožen in učinkovit pri reševanju 
množice prehodnih težav, s katerimi se 
soočajo te države. Zaradi tega so bila pa-
riška načela prilagojena za krhke in po-
konfliktne situacije (oEcD DAc Načela 
dobrega mednarodnega posredovanja 
v krhkih državah – OECD DAC Principles 
for good international engagement in fra-
gile States).

Verjamemo, da bi, v kontekstu tranzi-
ta, humanitarne in razvojne organizacije 
morale oziroma lahko bolje sodelujejo s 
prepoznavanjem specifičnosti mandata 
posameznega področja in prekrivanj, ki 
lahko obstajajo med njimi. To je mogoče 
doseči s pomočjo skupne analize kriznih 
razmer in skupne opredelitve predno-
stnih nalog in programov, kot se dogaja 
na primer med GD EcHo in razvojno ve-
jo komisije, GD DEVco.

Kako bi ocenili preteklo sodelovanje 
med GD ECHO in GD za razvoj ter ka-
kšne so vaše želje za prihodnje sode-
lovanje med GD ECHO in na novo obli-
kovanim Generalnim direktoratom za 
razvoj in sodelovanje – EuropeAid?

Sodelovanje med službami Komisije, 
zadolženimi za humanitarno pomoč in 
razvoj, je in je vedno bil dober, tako na 
državni ravni (kjer si EcHo strokovnjaki 
na terenu in osebje delegacij EU vse bolj 
izmenjujejo informacije in spodbujajo ja-
sne pristope) in na ravni HQ. Kljub temu 
je moj namen nadaljnja racionalizacija 
tega sodelovanja, saj bi morali še doda-
tno poskrbeti za to, da bi bilo reševanje 
izzivov tranzicije višje na naših progra-
mih ter za boljše širjenje operativnega 
orodja med različnimi službami. Lahko 
vam zagotovim, da se redno srečujem 
s komisarjem Piebalgsom in da se o teh 
zadevah razpravlja in obravnava.

Kaj je, po vašem mnenju, glavna vlo-
ga in odgovornost GD ECHO in njegovih 
partnerjev v LRRD?

Prehodna faza – ki pogosto ni niti hi-
tra niti linearna – zahteva kombinacijo 
instrumentov in odzivov v kompleksnem 
okolju, kjer različne organizacije na po-
dročju humanitarne pomoči, obnove, ra-
zvoja, ohranjanja miru itd. delajo druga 
ob drugi skozi daljše časovno obdobje. 
Dejansko imajo humanitarni delavci po-
membno vlogo pri reševanju tranzitnih 
izzivov. V tranzicijskih razmerah huma-
nitarni delavci prispevajo k razvoju zmo-
gljivosti državnih agencij, predvsem na 
podlagi sodelovanja z lokalnimi oblast-
mi in lokalnimi upravami na področju 
zagotavljanja storitev, ki podpirajo pre-
živetje, spodbujajo zmanjšanje tveganja 
nesreč itd. Vloga GD EcHo tukaj je, da 
nadaljuje s krepitvijo sinergij z razvojni-
mi agencijami in z gradnjo odpornosti 
ranljive skupine prebivalstva.
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Ko si žejen … ko si lačen … ko voda ni zastonj …
Maja Ahac, Adra Slovenija

Združeni narodi so v regiji Afri-
škega roga že pred več kot tre-
mi meseci razglasili lakoto, pa 

vendar se krizne razmere še nadaljujejo 
in ogrožajo več kot 13 milijonov ljudi (UN 
ocHA). Hudo pomanjkanje hrane je žal 
postalo vsakdanjost v državah Afriškega 
roga, katerih prebivalstvo se sooča z eno 
največjih humanitarnih/prehranskih kriz 
na svetu. Pomanjkanje hrane naj bi se 
po napovedih prevesilo še v leto 2012, še 
posebej hudo pa je v Somaliji. Tamkajšnji 
prebivalci so žrtve neugodnih klimatskih 
razmer, najhujše suše v zadnjih šestdese-
tih letih, astronomskih cen hrane in vode 
ter dvajset let trajajoče državljanske voj-
ne. Težko bi rekli, da so to ljudje z ena-
kimi potrebami in željami kot mi sami, 
kajti njihove želje niso nov in boljši avto 
ali pa lepše stanovanje v centru mesta. 
Želijo si, da njihovi otroci ne bi umirali 
od lakote, ter mirno življenje zase in za 
svoje družine. Pred sušo so bili povsem 
sposobni skrbeti zase in zagotoviti hra-
no svoji družini, bili so ponosni lastniki 
čred živine in nasadov zelenjave ter žit. 
Neusmiljena lakota jih je pregnala v pre-
natrpana begunska taborišča v bližini ve-
likih mest, izbruhnile so epidemije kolere 
in drugih nalezljivih bolezni, umrlo je že 
več kot 30.000 otrok. Število žrtev vsak 
dan narašča. Trenutno je 750.000 ljudi na 
robu smrti zaradi hude podhranjenosti 
(UN ocHA). Hitrost humanitarne pomo-
či odloča o življenju in smrti. Vendar pa 
dostavo pomoči ogrožajo kaotične raz-
mere v državi in nevladne humanitarne 
organizacije v državi so nedavno poslale 
skupen poziv svetovni javnosti za pomoč 
pri zagotavljanju dolgoročnega miru in 
stabilnosti v regiji.

Letos avgusta je bil v Somaliji snema-
lec ADRE Kanada Frank Spangler: »Sta-
nje v Somaliji je izredno slabo, še pose-
bej na jugu države. Pogovarjal sem se z 
ljudmi in povedali so mi, da so nomadi, 
ki živijo na tem področju, izgubili vso ži-
vino. Morali so se preseliti v bližino mest, 
kjer imajo vsaj en obrok hrane na dan. 
Priskrbijo jim ga gostoljubni sorodniki, 
v večini primerov pa popolni tujci. To je 
muslimanska tradicija, somalijska kultu-
ra, način življenja nomadskih plemen v 

času krize. Največja težava je preskrba 
z vodo. cena dostave vode s cisterno 
je poskočila z 20 ameriških dolarjev na 
120 ali več dolarjev. Voda je postala ne-
predstavljivo draga. Vsaka družina po-
rabi več kot polovico svojih prihodkov 
za vodo. Prav tako so se v nerazumne 
višine dvignile cene hrane. V tem času 
ADRA ni pozabila na eno od človekovih 
najosnovnejših potreb: vodo. Vaščanom 
pomaga popravljati vodnjake, vodne čr-
palke, brezplačno jim dostavlja vodo v ci-
sternah. V Kanadi imamo vodo za nekaj 
samoumevnega. odpremo pipo in voda 
priteče. Redkokdaj se vprašamo, od kod 
pride ali kako bi se življenje posameznika 
spremenilo, če bi nekega dne prenehala 
teči. Za ljudi, ki živijo v Somaliji, je voda 
prenehala teči. Nič več ne napolnjuje 
podzemnih rezervoarjev, reke so se po-
sušile, tovornjakarji s cisternami, ki do-
stavljajo vodo, zahtevajo več denarja kot 
ga premorejo družine. Ljudje lahko brez 
hrane preživijo en mesec, brez vode sa-
mo nekaj dni. Kot mednarodna skupnost 
lahko roko prijateljstva ponudimo našim 
bratom in sestram muslimanom v Soma-
liji. Tradicija nomadskih narodov Somali-
je veleva, da je potrebno pozdraviti tujca, 
celo sovražnika, ter mu izkazati gostolju-
bje s hrano, pijačo in prenočiščem. Sedaj 
imamo priložnost deliti njihovo tradicijo 
z njimi samimi. Prosim, pomagajte še 
danes.«

Kako pomaga ADrA v Somaliji?
• Dovoz brezplačne pitne vode v cisternah.
• obnova vodnjakov.
•  Postavljanje podzemnih rezervoarjev 

za vodo.
•  Preskrba ljudi v begunskih taboriščih z 

nujno potrebnimi življenjskimi pripo-
močki (ponjave, blazine, odeje, mre-
že proti komarjem, posode za vodo, 
osnovni higienski pripomočki).

•  Nudenje pomoči beguncem in razse-
ljenim osebam (voda, hrana, osnovne 
potrebščine).

•  Preskrba s hrano (riž, sladkor, olje).
•  Postavljanje stranišč v taboriščih.

Zagotavljanju pomoči za Somalijo se 
je pridružila tudi Slovenija, ki je za po-

moč v hrani državam Afriškega roga pre-
ko Svetovnega programa za hrano (Wor-
ld Food Programme – WFP) namenila že 
50.000 evrov (po 20.000 evrov za Etiopi-
jo in Kenijo ter 10.000 evrov za Somalijo) 
(MZZ RS). V zbiranje pomoči za prizade-
to prebivalstvo pa so se vključile tudi raz-
lične slovenske nevladne organizacije, in 
sicer Rdeči križ Slovenije, Slovenska Ka-
ritas, Unicef in Platforma Sloga/Humani-
tarni odzivni center – Hoc. Pod okriljem 
hoc-a so se iniciativi zbiranja sredstev 
za nakup in distribucijo mleka v prahu 
v vrednosti 30.000 ameriških dolarjev 
(dodatnih 4.000 ameriških dolarjev bo 
namenjenih za prevoz v izbrana mesta) 
preko akcije »Proti lakoti. Za življenje 
somalijskih otrok!« pridružile tudi druge 
zainteresirane slovenske nevladne orga-
nizacije. Pomoči bo tako deležnih 1.500 
gospodinjstev oziroma najmanj 9.000 
prejemnikov, 5 % zbranih sredstev pa 
bo namenjenih krepitvi kapacitet za pri-
hodnje odzive na tovrstne humanitarne 
krize. Za preskrbo domačinov s hrano bo 
poskrbela ADRA Somalija. 

V okviru akcije je 15. oktobra v Etno 
klubu Zlati zob v Ljubljani potekal tudi 
Dobrodelni koncert za Somalijo. Pro-
gram koncerta je vključeval dražbo foto-
grafij z afriškimi podobami, obiskovalci 
dogodka pa so lahko uživali ob ritmih 
afriških bobnov (Issiaka Sanou), jamaj-
ških vokalov (Denise cole) in afrogo-
spelov (Bee Geesus). Pester program pa 
je povezoval Sekumady conde. Zadnji 
dogodek v okviru akcije pa je potekal v 
nedeljo, 13. novembra 2011, v Mariboru. 
Humanitarni turnir v malem nogometu 
je po navadi idealna priložnost za druže-
nje, rekreacijo in spodbujanje zdravega 
načina življenja. Tokrat pa so organiza-
torji želeli tovrstnemu športnemu do-
godku dodati novo, duhovno dimenzijo 
pomoči. Dogodek je pozitivno vplival 
tako na udeležence kot tudi na življenja 
ljudi na drugem koncu sveta. Turnir je bil 
izziv v pravem pomenu te besede – ne le 
za telo, temveč tudi za duha.

Več o zaključeni akciji »Proti lakoti. 
Za življenje somalijskih otrok!« si lahko 
preberete na spletni strani Humanitarno 
odzivnega centra.
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Analiza slovenske ODA 2010  
in priporočila nevladnih organizacij

Petra Hartman, Ekvilib, in Dunja Šegrt, Sloga

Slovenska uradna razvojna po-
moč (urp) je v letu 2010 zna-
šala 44,25 milijona evrov oziro-

ma 0,13 % bruto nacionalnega dohodka 
(BND)1, kar je v primerjavi z letom 2009 
kar za 7 milijonov evrov manj. Razkorak 
med zavezo, ki jo je sprejela Slovenija, 
da bo do leta 2010 za razvojno pomoč 
namenila 0,17 % BND, in realnostjo 
lahko iščemo v gospodarski krizi in pro-
računskemu varčevanju, ki je ob reba-
lansu proračuna zarezalo tudi v uradno 
razvojno pomoč, ter doslednejšem po-
ročanju o izdatkih, ki po kriterijih oEcD 
ne sodijo v URP1. Slovenska vlada trdi, 
da je še vedno zavezana k izpolnjevanju 
obveznosti, vendar je že zdaj razvidno, 
da tarče 0,33 % BND do leta 2015 ne bo 
mogoče doseči brez izrednega poveča-
nja sredstev za mednarodno razvojno 
sodelovanje (MRS), ki pa očitno ni viso-
ko na prioritetni lestvici zunanje politike. 
Napoved za prihodnja leta ni kaj bolj op-
timistična, saj nekatere analize kažejo, 
da do leta 2015 URP ne bo dosegla niti 
0,17 % BND2.

od celotne URP je Slovenija za mul-
tilateralno pomoč namenila 27,39 mili-
jonov evrov, za bilateralno pomoč pa le 
16,86 milijonov evrov ali dobro tretjino 
sredstev. Slovenske nevladne organiza-
cije (NVO) si prizadevajo za povišanje 
deleža bilateralne pomoči, saj bi Slove-
nija na tak način imela več lastništva nad 
URP in hkrati tudi več odgovornosti. 

napihnjena pomoč
Napihnjena pomoč ali inflated aid je 

med drugim definirana kot izdatki za od-
pis dolga, za izobraževanje študentov iz 
držav v razvoju znotraj Evrope in za be-
gunce v Evropi3. Po pregledu slovenske 
urp je kar 2,6 milijona evrov namenjenih 
izobraževanju, in sicer kot oprostitev 
šolnin dijakom in študentom iz partner-
skih držav. Pri tem ni nikakršnih doka-
zov, da ta sredstva prispevajo k odpravi 
revščine v partnerski državi. Po približni 

oceni MZZ je bilo v letu 2010 stroškov, 
povezanih z begunci, za 1 milijon evrov. 
Ta sredstva ostanejo v Sloveniji in ne pri-
spevajo k direktnemu doseganju razvoj-
nih ciljev. Po oceni nevladnih organizacij 
je torej slovenska URP napihnjena za kar 
8 %. 

Enakost spolov
Enakost spolov je dober kazalnik 

učinkovitosti razvojne pomoči. Ženske 
sestavljajo dve tretjini svetovnega rev-
nega prebivalstva. Če hočemo doseči 
razvojne cilje tisočletja in ostale razvoj-
ne cilje, mora mednarodna skupnost na-
predovati v doseganju enakosti spolov 
in opolnomočenja žensk. Zato morajo 
strukture razvojne pomoči naslavljati in 
spremljati napredek k ciljem enakosti 
spolov.

Slovenija ni oblikovala posebne strate-
gije na področju enakosti spolov, vendar 
pa je to ena od prioritet in presečna te-
ma v operativnih dokumentih slovenske-
ga MRS4. Eden takih je okvirni program 
MRS in humanitarne pomoči RS v letu 
2010, v katerem so za to temo namenjena 
tudi posebna sredstva, kar je napredek v 
primerjavi s prejšnjimi leti. Še vedno pa v 
razpisih za slovenske NVO ni oblikovanih 
indikatorjev, ki bi merili enakost spolov. 
Vlada rs se pri pripravi razvojnih strategij 
ne posvetuje z ženskimi NVO, ne izvaja 
ocen o vplivu enakosti spolov na razvojno 
sodelovanje niti ne zbira ločenih podatkov 
po spolu v svojih razvojnih programih. 

Demokratično lastništvo
Pri demokratičnem lastništvu je ključ-

no dejstvo, da razvojna pomoč naslavlja 
razvojne prioritete partnerskih držav. 
Prav tako je povezanost vlad in donator-
jev s civilno družbo pomemben temelj 
demokratičnega lastništva.

Slovenija ima sklenjene dvostranske 
sporazume o razvojnem sodelovanju z 
več prejemnicami uradne razvojne po-
moči. Ti sporazumi so podlaga za obliko-

vanje skupnih odborov, ki koordinirajo 
predloge iz teh držav. odbori, ki delujejo 
v zadnjih dveh letih, večajo stopnjo de-
mokratičnega lastništva držav v razvo-
ju. Na tej točki delujejo kot medvladne 
iniciative in ne vključujejo organizacij 
civilne družbe. Programski dokumenti 
Slovenije prav tako niso oblikovani v so-
delovanju s civilno družbo.

Posvetovanje z nacionalnimi orga-
nizacijami civilne družbe se po ocenah 
nevladnih organizacij izboljšuje, vendar 
posvetovanje z njimi poteka le o mar-
ginalnih temah in temah, povezanih z 
nevladnim sektorjem. Slovenija pa se z 
civilno družbo partnerskih držav sploh 
ne posvetuje. 

Zahteve nevladnih organizacij
•  Vlada naj spoštuje in dosledno uresni-

čuje mednarodne zaveze ter naj do leta 
2015 za URP nameni vsaj 0,33 % BND.

•  Vlada naj povečuje delež bilateralne 
pomoči ter naj nameni več sredstev go-
spodarsko najmanj razvitim državam.

•  Sredstva, namenjena razvojni pomoči, 
naj bodo nedotakljiva. 

•  Slovenija naj se pridruži oEcD DAc 
najkasneje v letu 2012.

•  Stroški, povezani s študenti in migran-
ti, naj se izločijo iz URP.

•  Vlada naj poveča sredstva za financiranje 
projektov opolnomočenja žensk in ena-
kost spolov. Poročanje o projektih naj 
vključuje indikatorje na podlagi spola. 

•  Vlada naj vključi NVO v načrtovanje ra-
zvojne politike in se z njimi posvetuje gle-
de relevantnih procesov na tem področju. 

•  Sistem slovenskega MRS naj postane 
bolj transparenten; zunanje evalvacije 
naj bodo dostopne javnosti; Slovenija 
naj se pridruži pobudi IATI.

1  Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in hu-
manitarni pomoči Republike Slovenije za leto 2010, Mini-
strstvo za zunanje zadeve.

2 Jesenska napoved gospodarskih gibanj, UMAR, 2010.
3 AidWatch questionnaire 2010, coNcoRD.
4  okvirni program mednarodnega razvojnega sodelovanja 

in humanitarne pomoči Republike Slovenije v letu 2010, 
Ministrstvo za zunanje zadeve.
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humanitarni projekt Slovenske filantropije  
v Iraku: Pomoč otrokom Babilona

Sodelavke Slovenske filantropije

Severna iraška regija Babilon 
leži v rodovitni mezopotamski 
ravnici med Tigrisom in Evfra-

tom in je dom slavnega zgodovinskega 
mesta Babilon, v katerem je vladal Ha-
murabi. V času zadnje iraške vojne je bila 
omenjena regija središče spopadov in 
prizorišče samomorilskih napadov, ki so 
bili še posebej pogosti med letoma 2003 
in 2007. Severne dele province še vedno 
smatrajo za nestabilna območja, saj je 
tam prebivalstvo tako sunitsko kot šiit-
sko, kar ustvarja napetosti. Regija šteje 
okoli dva milijona prebivalcev, struktura 
prebivalstva v regiji pa je zelo mlada, kar 
polovica prebivalstva je namreč stara 
manj kot 18 let. Po ocenah v regiji deluje 
590 osnovnih šol, kjer pouk v zelo slabih 
pogojih obiskuje okoli 380 tisoč otrok. 

Humanitarni projekt Pomoč otro-
kom Babilona je Slovenska filantropija 
zasnovala skupaj z iraškim partnerjem 
Iraqi Network for the Psychosocial Help 
and Wellbeing of Children, s katerim so 
slovenski strokovnjaki, na čelu z dr. Ani-
co Mikuš Kos, predsednico Slovenske 
filantropije, sodelovali že v preteklosti. 
Tokratni projekt je bil mišljen predvsem 
kot nadgradnja modela psihosocialne 
pomoči, ki je bil razvit leta 2004, saj v 
regiji še vedno obstaja akutna potreba 
po zagotavljanju psihosocialne pomoči 
šolajočim se otrokom, ki so utrpeli tako 
fizične kot psihološke posledice vojne. 
Namen projekta je zagotoviti psihoso-
cialno pomoč otrokom v okviru šol skozi 
izobraževalni proces in opolnomočenje 
šolskih delavcev ter sodelovanje s starši. 
V projekt so tako vključena usposablja-
nja učiteljev za nudenje psihosocialne 
pomoči otrokom v stiski in vzpostavlja-
nje varne in motivirajoče psihosocialne 
klime v razredu. Proces usposabljanj 
vključuje seminarje za učitelje in obiske 
mentalno-higienskih strokovnjakov v 
šolah. Poseben poudarek je na imple-

mentaciji pridobljenih znanj in izkušenj 
v šolskem delu učitelja. 

V okviru projekta sta bila izvedena 
dva seminarja, vsakega se je udeleži-
lo 40 učiteljev. Usposabljanji je vodilo 
deset trenerjev, ki so jih usposobili slo-
venski strokovnjaki. Na usposabljanjih 
so učitelji pridobili predvsem znanja o 
psihosocialni podpori učencem, prepre-
čevanju opustitve šolanja in ponovnemu 
vključevanju v šolski sistem. Znanje so 
utrjevali na delavnicah in z igro vlog ter o 
pridobljenih znanjih refleksirali v skupini 
ob zaključku seminarjev. Poleg seminar-
jev so bili izvedeni tudi obiski šol in eno-
dnevna učiteljska konferenca, na kateri 
se je razpravljalo o vlogi umetniškega 
ustvarjanja v okviru šolskega procesa ter 
pri premagovanju vojnih travm pri otro-
cih, en dogodek pa je bil posvečen špor-
tnim aktivnostim kot obliki psihosocialne 
terapije. V okviru dejavnosti so posebej 
naslavljali tudi problem invalidnih otrok 
in Romov, ki poleg vojnih travm nosijo še 
dodatno stigmo in težo revščine. 

Zgoraj napisano govori v prid temu, 
da je pomembno investirati v mobili-
zacijo in izgradnjo kapacitet lokalnih 
človeških virov, ki lahko kasneje po 
ustreznem izobraževanju sami aplicirajo 
pridobljeno znanje in dosežejo še večje 
število pomoči potrebnih. V našem pri-
meru so to najprej učitelji, šolski delavci, 
potem otroci, starši in posledično širša 
skupnost. Zunanja pomoč in strokovno 
znanje bo v primerih držav, kot je Irak, 
še naprej nujno in dolgoročno potrebna. 
Slovenska filantropija resnično upa, da 
nam bodo tako finančni pogoji kot tudi 
varnostna situacija v Iraku omogočali 
neposredno skupno delovanje z iraški-
mi strokovnjaki in lokalnimi organizaci-
jami, ki zelo cenijo slovensko znanje in 
izkušnje. Dr. Hassan Alwan Baey, iraški 
koordinator tako prvega kot pričujočega 
projekta, je v zvezi s tem povedal: »Delu-

jemo dolgoročno, uporabljamo pridoblje-
no znanje in skušamo prek učiteljev, ki jih 
usposabljamo, doseči čim širši krog otrok. 
Skupina trenerjev, ki so jo leta 2004 izšo-
lali slovenski strokovnjaki, je bila vsesko-
zi dejavna. Sodelujemo tudi z lokalnimi 
oblastmi in medicinsko fakulteto v Babi-
lonu, ki podpirata naša prizadevanja. Po-
trebe na terenu po psihosocialni pomoči, 
preprečevanju otroškega dela in lajšanju 
posledic revščine so še vedno ogromne, 
čeprav Irak ni več v središču pozornosti 
poročanja svetovnih medijev in humani-
tarnih prizadevanj.« 

Potrebno je poudariti, da je pri tovr-
stnih projektih potrebno k zasnovi in 
izvajanju projekta pristopiti zelo pre-
mišljeno in upoštevati zakonitosti, ki 
veljajo v lokalnem okolju, medetnične 
in medreligijske napetosti, odpor do pri-
sotnosti tujih humanitarnih organizacij 
ipd. Izvedba projekta v povojnem Iraku 
je izjemno zahtevna in že dogovori gle-
de logistike predstavljajo izziv; najbolj so 
zato lahko izvedbi kos lokalni partnerji 
in strokovnjaki. Prav tako so medijske 
aktivnosti in obveščanje o projektu ze-
lo omejeni, saj sodelovanje s tujimi or-
ganizacijami pomeni tveganje za iraške 
partnerje. Kljub temu so partnerji uspeli 
o projektu in nujnosti psihosocialne po-
moči ozaveščati prek radijskih valov. 

Izvajalcem nam je zelo žal, da projekt 
ni bil izveden v celoti, ker je prišlo do za-
pletov z glavnim financerjem, slovenskim 
Ministrstvom za zunanje zadeve. Ravno 
tako bi bilo potrebno razumevanje, da 
imajo humanitarni projekti drugačno 
naravo izvajanja in dinamiko, zato mo-
rajo biti roki izvedbe bolj fleksibilni. Kljub 
temu je pričujoči projekt s prej opisanimi 
dejavnostmi vsaj malo olajšal posledice 
iraške vojne v otroških dušah ter posta-
vil dobre temelje za nadaljnje delo, nanj 
pa smo lahko ponosni tudi kot državljani 
Slovenije.
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Zavod Krog je v letu 2011 sklenil 
pogodbo z Ministrstvom za zu-
nanje zadeve Republike Slove-

nije (v nadaljevanju MZZ) na osnovi jav-
nega razpisa za sofinanciranje projektov 
nevladnih organizacij s področja med-
narodnega razvojnega sodelovanja in 
mednarodne humanitarne pomoči v letih 
2011, 2012 in 2013. Predmet tega razpisa 
je sofinanciranje razvojnih in humanitar-
nih projektnih dejavnosti nevladnih or-
ganizacij Republike Slovenije v državah 
prejemnicah uradne razvojne pomoči. V 
okviru razvojnega sodelovanja skozi pro-
jekte NVO Ministrstvo promovira nepo-
sredno interakcijo z državami v razvoju, 
povečuje poznavanje razmer in potreb 
držav v razvoju ter z razpisi krepi podporo 
tovrstnemu sodelovanju. Projekti NVO 
tako predstavljajo pomemben element 
bilateralnega razvojnega sodelovanja. 

Zavod Krog bo v obdobju 2011–2013 
izvajal razvojni projekt »oD oKoLJA 
Do DRUŽINE«, ki se bo odvijal v sever-
nem delu Črne gore. Projekt vključuje 
več različnih skupin in področij: stroko-
ven kader in prostovoljce, ki se ukvarja-
jo z nasiljem v družini, žrtvami nasilja, 
opolnomočenjem žensk ter zagotavlja-
njem enakosti med spoloma. Vključeni 
so tudi otroci in učitelji v osnovnih šolah, 
ki prihajajo z etnično mešanih področij, 
kakor tudi strokoven kader v novo usta-
novljenem centru za otroke s posebnimi 
potrebami. Aktivnosti so razdeljene v tri 
sklope: rehabilitacija otrok iz Črne gore v 
Sloveniji; usposabljanje strokovnega ka-
dra, prostovoljcev, sodstva in policije ter 
delavnice za otroke na osnovnih šolah 
s področja nasilja v družini, nasilja nad 
ženskami, enakost spolov, promocija 
nediskriminacije; delo z otroci s poseb-
nimi potrebami in delavnice za otroke in 
učitelje s področja varstva okolja in rav-
nanja z odpadki.

Črna gora ima sprejet Nacionalni 
okoljski program, Zakon za zaščito oko-
lja, Zakon o odpremi odpadkov, ustano-
vljeno ima Agencijo za zaščito življenjske 
sredine, usvojila je Deklaracijo o ekolo-

ški državi. Program monitoringa življenj-
ske sredine 2010 bo realiziran v skladu s 
smernicami EU in priporočili Evropske 
agencije za zaščito življenjske sredine 
(EEA), Statističnega zavoda EU (Euro-
stat) in standardov Evropske mreže za 
informiranje in kontroling (EIoNET). 
Črna gora ima velik problem deponij, le-
te so tudi v mestih, ki jih zaokrožujemo 
v našem projektu (Plav, Berane, Rožaje, 
Gusinje). V letu 2010 je občina Plav doži-
vela velike poplave, ki so nanesle veliko 
smeti, ogrozile pitno vodo, uničile okoliš. 
Če bi bila zgrajena primerna infrastruk-
tura za podobne primere, bi bila naravna 
katastrofa manjša. 

Ruralno prebivalstvo Črne gore se 
srečuje z večjim tveganjem revščine gle-
de na urbano prebivalstvo. okoli 60 % 
vseh revnih živi na ruralnem področju, 
kar zahteva posebno pozornost politike. 
50 % revnih živi v severnem delu ČG, v 
centralnem delu jih je 35,8 % in v južnem 
delu 14,2 %. V letu 2006 je okoli 11,3 % 
(71 000 oseb) črnogorske populacije ži-
velo v revščini. Revni v ČG imajo slabo 
strukturo prehrane in potrošnje, slabe 
bivalne pogoje in omejen dostop do 
javnih storitev (Analiza siromaštva u cr-
noj gori, Zavod za statistiku crne Gore, 
2005–2006). 

Vlada Črne gore je sprejela tudi Naci-
onalni načrt akcije za otroke 2004–2010, 
ki vsebuje predloženo vladno strategijo, 
konzultacije z družbo in razvoj sistema 
spremljanja omenjenega načrta. Rezul-
tati, ki naj bi se pokazali v letu 2010, so: 
enakost, pravica in dostop do kvalitetne-
ga izobraževanja, zdravo življenje, zašči-
ta življenjskega okolja in polnopravnost 
otrok. Na podlagi terenske raziskave, 
opravljene v severnem delu Črne gore v 
letu 2010, se je izkazalo, da ti rezultati v 
letu 2011 niso bili realizirani. Še vedno 
je prisotna revščina, zloraba otrok in od-
govor na le-te. centrom za socialno delo 
primanjkuje kadra, tehničnih zmoglji-
vosti in sredstev. Mnoge lokalne oblasti 
centre za socialno delo ne prepoznajo kot 
pomembne inštitucije lokalnega nivoja.

cILjI PrOjEKtA
• ozaveščenost ciljnih skupin o:
•  pojavu nasilja, enakopravnosti spo-

lov ter dostopnosti in prepoznavno-
sti programov pomoči

• varstvu okolja in ravnanju z odpadki 
• promocija prostovoljnega dela 
•  spodbujanje nične tolerance do na-

silja
•  opremljenost ciljnih skupin z znanji 

in orodji za:
•  prepoznavanje, preprečevanje, 

pomoč in prijavljanje nasilja 
•  varovanje okolja in ravnanje z od-

padki.

Partnerji v projektu so Zavod Emma, 
Smetumet, center za socialno delo Plav, 
center za socialno delo Šiška in občina 
Plav. ostale sodelujoče organizacije pa 
so Amnesty International, skupina Se-
def, Društvo rojakov Plava in Gusinja – 
Izvor in ostali. 

V prvi fazi projekta je bil v juliju izve-
den strokovni obisk v Črni gori, kjer so 
predstavnice Zavoda Krog in Zavoda 
Emma obiskale naslednje institucije: 
oŠ Plav, Oš Gusinje, Oš Murino, ob-
čina Plav, center za socialno delo Plav, 
center za otroke s posebnimi potrebami 
Plav, Društvo SOS telefon, ju Kulturni 
dom Plav. obiskale so tudi otroke, ki so 
gostovali na rehabilitaciji preteklo leto. V 
drugi fazi pa so slovenski partnerji konec 
septembra in v začetku oktobra opravili 
zastavljene aktivnosti v osnovnih šolah 
in centru za otroke s posebnimi potre-
bami. od 7. do 14. novembra je poteka-
la rehabilitacija 28 socialno ogroženih 
otrok in 4 učiteljev v Termah Snovik. Pe-
ster program je med drugim vključeval 
interaktivne delavnice na raznovrstne 
aktualne teme, ogled Ljubljane ter obisk 
Veleposlaništva Črne gore, Mestne obči-
ne Ljubljana in MZZ. Projekt so podprli 
tudi Adria Airways, Aerodrom Ljubljana 
in Aerodrom Podgorica.

Skrb za trajnostni razvoj črne gore

Emina Hadžić, Zavod Krog 
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AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV

nove prednostne naloge za pomoč Eu:  
boljši rezultati za boljši svet

Andris Piebalgs, evropski komisar za razvoj

V Somaliji sem bil 4. junija letos. 
Videl sem na desetine mater, 
ki so z otroki v naročju čakale 

na visoko hranljive obroke, ki so jih de-
lile nevladne organizacije. Ko sem bil 
februarja letos v Adis Abebi, sem obi-
skal etiopsko blagovno borzo, prostor 
za trgovanje, povezan z blagovno borzo 
v chicagu in drugimi blagovnimi borza-
mi, katerega cilj je, da bi Etiopija postala 
svetovna trgovinska borza. Medtem se 
je arabski svet znebil arhaičnih in avto-
ritarnih režimov ter začel svoja upanja in 
pričakovanja usmerjati v demokracijo in 
blaginjo.

Te zgodbe kažejo, da ima Afrika, tako 
kot preostali svet v razvoju, več obrazov. 
Kažejo, da vseh težav ni mogoče reševa-
ti z enakim pristopom k razvojni politiki, 
in hkrati opozarjajo, da je potrebno dru-
gačno upravljanje pomoči.

EU kot celota je daleč največja dona-
torica razvojne pomoči: zagotovimo več 
kot polovico od 100 milijard evrov, ki se 
vsako leto namenijo za pomoč na sve-
tovni ravni. Lahko smo ponosni na to. Ta 
pomoč je v vseh teh letih pomagala na 
stotine milijonov ljudi iztrgati iz revščine, 
jih nahraniti in izobraziti ter jim zagotovi-
ti zdravstveno oskrbo in dostop do vode. 
Vendar pa nam nalaga tudi odgovornost: 
da ima pomoč čim večji možni učinek, 
je treba sredstva porabiti učinkovito, pri 
tem pa se je treba osredotočiti na ustre-
zne sektorje in oblike pomoči. 

Zato sem ta teden predstavil »agen-
do za spremembe«, v kateri predlagam 
usmeritev evropske razvojne politike za 
naslednja leta. Moja vizija je, da pomoč 
pomeni solidarnost in partnerstvo z dr-

žavami prejemnicami. Zagotoviti mora 
temelje, na katerih lahko država izgradi 
trdno prihodnost. Biti mora spodbuda, 
ne pa zdravilo za vse. 

Kateri so ti temelji? 
Prvič, ljudska gibanja v severni Afriki 

in na Bližnjem vzhodu so pokazala, da je 
doseganje ustreznega napredka na po-
dročju izobraževanja, zdravja ali obliko-
vanja države bistveno, ne zadostuje pa 
za zagotavljanje trajnostne rasti. Potrdila 
so, da sta za razvoj potrebna demokraci-
ja in dobro upravljanje. Zato predlagam, 
da se okrepi povezava med pomočjo EU 
ter spoštovanjem pravne države in člo-
vekovih pravic. Splošno podporo prora-
čunu določene države bomo zagotovili 
le, če temelji naš odnos na zaupanju. 

Drugič, pomoč EU bi rad osredotočil 
na strateške sektorje, ki so bistveni za 
vključujoč in trajnostni razvoj ter zago-
tavljajo jasno dodano vrednost Evropski 
uniji. V mislih imam kmetijstvo in zane-
sljivo preskrbo s hrano na eni strani ter 
dostop do čiste energije na drugi. Pre-
hrambena kriza, s katero se soočamo, 
je oster opomin, da se nobena država 
ne more razviti, ne da bi prej nahranila 
svoje prebivalstvo. Kmalu bo treba na 
svetu nahraniti 9 milijard ljudi. EU je že 
sedaj med vodilnimi pri zagotavljanju 
hrane ljudem. Vendar pa moramo po-
večati svoj vpliv na tem področju, ki ima 
močan multiplikacijski učinek na gospo-
darstva držav v razvoju ter hkrati ponuja 
priložnosti za preprečevanje podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje. 

Drugo področje, na katerega se želi-
mo osredotočiti, je dostop do energije. 

Danes 1,4 milijarde ljudi nima dostopa 
do energije, kar je število, enako celo-
tnemu prebivalstvu Evrope in Afrike sku-
paj. To resno škoduje potencialu držav v 
razvoju, saj države s premalo učinkoviti-
mi energetskimi sistemi izgubijo okrog 
1–2 % potencialne rasti. Države v razvo-
ju imajo neizkoriščen potencial za razvoj 
energije iz obnovljivih virov, ki jim bo v 
pomoč v boju proti podnebnim spre-
membam ter ustvarjanju novih delovnih 
mest in rasti. očitno je, da na teh dveh 
področjih nepovratna sredstva ne bodo 
zadostovala. Spodbujal bom inovativne 
vire financiranja, zlasti združevanje ne-
povratnih sredstev in posojil institucij za 
financiranje razvoja. 

Tretjič, nadaljevali bomo s podporo 
izobraževanju in zdravstvu, da bi utrdili 
napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih 10 
letih. Prepričan sem, da mora biti rast 
pravično razporejena, če hočemo, da 
bo naša pomoč dolgoročno učinkovita. 
V tem pogledu je Brazilija ena od zgodb 
o uspehu, saj združuje zavidljive gospo-
darske rezultate in resne naložbe v soci-
alno zaščito. 

Agenda je ambiciozna ter bo prilago-
jena potrebam in izzivom vsake države. 
Vsekakor sem prepričan, da bo spodbu-
dila zgodbe o uspehu, če se bo izvajala 
v partnerstvu z državami prejemnicami 
in z usklajevanjem z drugimi donatorji. 
Vsekakor pa ne pomeni izgubljene bit-
ke, saj je pomoč pametna naložba v na-
šo skupno prihodnost. Boj proti revščini 
drugod po svetu je za EU najboljša »za-
varovalna polica« za zagotavljanje sta-
bilnejšega in bolj odprtega sveta, usmer-
jenega v razvoj in blaginjo.
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Vrste učinkov razvojne pomoči 
in kako jih meriti

Melitka Križman, 
Magistrska študentka Afriških študij na Univerzi v Kopenhagnu in Razvojnih 
študij na kopenhagenski šoli menedžmenta

Pomanjkanje merjenja uspe-
šnosti razvojne pomoči, torej 
učinkov razvojnih projektov, 

programov in strategij, je dandanes 
ena izmed glasnejših kritik razvojnih in-
tervencij. Tovrstne kritike pomanjkanja 
merjenja uspešnosti programov so upra-
vičene z različnih vidikov. Z ekonom-
skega vidika bi moralo biti v interesu 
tako donatorjev, da njihov denar, ki ga 
investirajo, daje želene učinke, kot tudi 
nevladnih organizacij (NVo), da njihovi 
programi ali projekti vodijo do načrtova-
nih sprememb, torej učinkov dela NVo-
ja. Da bi zadostili tema dvema ciljema, 
mora nevladna organizacija (NVo) redno 
opravljati evalvacije svojih programov 
ali projektov, kar pomeni merjenje uspe-
šnosti ter učinkov razvojnih strategij. 

Poglavitna težava tovrstnih raziskav 
in hkrati tudi odgovor na to, zakaj so ta-
ko redke, je, da so pogosto časovni in fi-
nančni zalogaj, ali pa preprosto NVo ni-
ma znanja o metodah za merjenje njenih 
učinkov. Vendar se investiranje v merje-
nje obrestuje, saj merjenje učinkovitosti 
razvojne pomoči povečuje zaupanje jav-
nosti v organizacijo, redno nadzorovanje 
lastnega dela pa signalizira visoko sto-
pnjo profesionalnosti. Slednje je eden 
izmed poglavitnih načinov, kako si NVo 
zagotovi sredstva za nadaljnje delo, se 
z njim promovira ter si s tem omogoči 
lastni obstoj. Nenazadnje pa z rednim 
kontroliranjem svojega dela NVo zado-
sti tudi mednarodnim standardom tran-
sparentnosti in družbene odgovornosti. 
Gre namreč za to, da naj bi NVo redno 

spremljala in prikazovala porabo sred-
stev, njihove rezultate, uspehe, pa tudi 
neuspehe. 

Vrste učinkov razvojnih intervencij
Kot smo zapisali že v uvodu, merjenje 

učinkov razvojnih programov ni enosta-
ven proces, kar je tudi eden izmed razlo-
gov, zakaj je tako pogosto odsoten. Po 
eni strani gre za to, da je velikokrat neja-
sno, kaj in kako naj bi NVo sploh merila, 
po drugi strani pa je delo v gospodar-
skem razvijajočem se svetu kompleksno, 
ker ga otežujejo težave, kot so pomanj-
kanje infrastrukture, zakonodaje, težav-
no podnebje, nestabilno politično okolje 
ipd. Te razmere lahko upočasnijo naše 
projekte, prav tako pa lahko pripeljejo 
tudi do latentnih rezultatov, torej takih 
učinkov, ki jih NVo sprva niti ni predvi-
dela. Zato je pomembno, da bolje po-
znamo možne učinke naših intervencij 
vsi, tako nevladne organizacije kot tudi 
njihovi donatorji. 

Kot je bilo že rečeno, so lahko učinki 
načrtovani in nenačrtovani. Večina ra-
zvojnih programov je oblikovanih verti-
kalno, kar pomeni, da jih oblikujemo v 
pisarnah v bogatejšem in dobro organi-
ziranem svetu, ki jih potem prenesemo 
na horizontalno, torej konkretno raven, 
kjer naj bi se izvajali. ob stiku našega na-
črta s konkretno ciljno skupino in njenim 
okoljem pride tako do predvidenih kot 
tudi nepredvidenih učinkov, ki so lahko 
ekonomski, družbeni ali okoljski, pri če-
mer velja, da bodo dobre razvojne stra-
tegije vključevale kombinacije različnih. 

Poglejmo si sedaj na konkretnem 
primeru, kaj pravzaprav zgoraj naštete 
vrste učinkov v realnosti tudi pomenijo. 
Zamislimo si NVo, ki se odloči, da želi 
izboljšati dostop do osnovnega šolanja 
v eni izmed skupnosti v Saharski Afriki, 
tam zgraditi šolo, jo opremiti in poskrbe-
ti za učitelja. V fazi priprave projekta je za 
NVo nujno poznavanje družbeno-politič-

nih lastnosti kraja, kjer želi intervenirati. 
Ugotoviti mora, kakšna so stališča prebi-
valcev do osnovne šole: ali bi raje šolali 
deklice ali dečke, katera znanja bi moral 
vsebovati učni načrt, kdo izmed članov 
skupnosti bi bil lahko učitelj, na kakšen 
način naj bi se znanje posredovalo itd. Ko 
NVo enkrat zbere vse te podatke, lahko 
predvidi seznam načrtovanih in neposre-
dnih učinkov, ki jih bo začela meriti v fazi 
izvajanja projekta ali pa ko se bo enkrat 
ta že zaključil. Ti bodo lahko izboljšanje 
enakopravnosti med spoloma, ki jo bo 
NVo merila s tem, da bo v različnih ča-
sovnih točkah ugotavljala, ali se delež 
deklic, ki se vpisujejo in zaključijo šole, 
sorazmerno povečuje s časom v primer-
javi z dečki. Ta kazalec je zelo pomemben 
za okolja, kjer bi družba raje šolala dečke 
kot deklice. To je tako družbeni kot eko-
nomski učinek ob pogoju, da se bo ra-
ven posameznikovega dohodka dvignila 
sorazmerno z njegovim šolanjem. Da bi 
se to tudi zares zgodilo, mora šolski pro-
gram vključevati pridobitev znanj, ki bi 
lahko povečala učinkovitost ter kvaliteto 
posameznikovih dejavnosti, značilnih za 
skupnost, s katero delamo, pri čemer sta 
običajno še posebej pomembna kmetij-
stvo in obrt. NVo pa ima s tovrstnim 
projektom lahko tudi vplive na okolje, če 
v svoj učni načrt vključi sajenje dreves, či-
ščenje okolice itd.

Tako lahko sicer na videz preprosta 
intervencija sproži številne učinke. Ven-
dar naj še enkrat poudarimo, da bosta 
kakovost in število učinkov močno odvi-
sna od kvalitete naše strategije, za kate-
ro je nujno dobro poznavanje družbenih 
pogojev skupnosti, v kateri bi radi inter-
venirali, ter njenih resničnih potreb, želja 
in stališč. Prav tako pa velja še eno po-
membno pravilo pri uresničevanju naših 
razvojnih strategij. Različni nosilci inte-
resov (donatorji, vladni organi, NVo) se 
morajo zavedati, da so lahko učinki krat-
koročni in dolgoročni. V splošnem na-
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mreč velja, da potrebujemo v povprečju 
pet let, preden lahko sploh z gotovostjo 
opazimo učinke naših intervencij, zato 
je pomembno, da NVo v svoji strategiji 
razločuje med svojimi takojšnjimi učinki 
(npr. omogočiti dostop do šole, nudenje 
neposredne pomoči v obliki hrane ali 
zdravil, gradnja bolnišnic, osveščanje 
skupnosti o osebni higieni in zaščiti pred 
spolno nalezljivimi boleznimi, njihovih 
državljanskih pravicah ali skrbi za čisto 
okolje) ter dolgoročnimi (delež okuženih 
s spolno nalezljivimi boleznimi se zmanj-
šuje; delež deklic, ki so vpisane v šolo, 
sčasoma narašča in delež žensk, ki se 
ukvarjajo s plačano aktivnostjo, se pove-
čuje, kar vodi do povečanja enakoprav-
nosti med spoloma; število pismenih 
narašča; posajenih je vedno več dreves 
in postavljenih vedno več smetnjakov; 
vedno več ljudi se namesto za tradicio-
nalne oblike zdravljenja z npr. vrači odlo-
ča za preglede v bolnišnici itd.).

Kako meriti učinke razvojnih intervencij?
»Baseline« študija je ena izmed naj-

bolj pogostih metod merjenja učinkov 
nevladnih organizacij ter razvojne po-
moči. Z njo preučujemo trenutna sta-
nja. Lahko jo uporabljamo za merjenje 
učinkov tekom projekta, lahko ob nje-
govem koncu, lahko pa tudi, preden se 
projekta sploh lotimo, saj z njo zbiramo 
podatke o posameznikovih stališčih 
in trenutnih razmerah v skupnosti. Na 
tak način pridobimo znanje o potrebah 
skupnosti, njenih največjih težavah, 
njenem zdravstvenem stanju, deležu 
šolajočih se otrok ter vzrokih, zakaj se 
otroci ne vpisujejo v šole. Naučimo se 
tudi o družbenih vlogah žensk in mo-
ških ter ugotovimo, kateri spol je supe-
rioren, torej ima večjo družbeno moč in 
se pogosteje udeležuje javnih srečanj 
skupnosti. Z »baseline« študijo pa naj-
večkrat merimo tudi rezultate našega 
dela in z njeno pomočjo začrtamo naše 
nadaljnje korake. 

Podatke za tovrstno študijo največ-
krat zbiramo kvalitativno, in sicer s 
skupinskimi ali individualnimi intervjuji, 
lahko pa tudi z opazovanjem z udeležbo 
(ali kombinacijo obeh). Če se vrnemo na-
zaj k naši vzorčni NVo, ki si želi povečati 
dostop do osnovnega šolanja, bi se naša 
analiza osredotočila na potrebe otrok, 
staršev in učiteljev ter njihovih stališč do 
osnovnega šolanja. Na podlagi zbranih 
orientacij bi potem določili kazalce, s ka-

terimi bi na neki drugi časovni točki ugo-
tavljali naš napredek in odmik skupnosti 
od začetnih stališč. 

Za uspešno izvajanje tovrstne metode 
je pomembno, da si pridobimo zaupanje 
skupine intervjuvancev. To lahko storimo 
na tak način, da intervjujev ne izvajamo 
sami, ampak v sodelovanju s predstavni-
ki lokalne skupnosti, prav tako pa mora-
mo posvetiti veliko časa sestavi samega 
vprašalnika. Besedišče mora namreč biti 
lokalno prilagojeno tako, da bodo po-
tencialni sogovorniki sploh zmožni od-
govoriti na vprašanja. Koncepti, kot so 
npr. sreča, zdravje ali kvaliteta življenja, 
so namreč družbeni konstrukt in se razli-
kujejo od družbe do družbe. 

Preden predstavimo še eno metodo, 
pa naj opozorimo še na razmerje med 
spoloma v družbi, ki ga moramo prav 
tako vzeti v obzir, če hočemo, da bodo 
rezultati naše raziskave veljavni in zane-
sljivi. Še posebej pri mešanih skupinskih 
intervjujih se pogosto zgodi, da moški 
aktivneje odgovarjajo na vprašanja od 
žensk (če seveda interveniramo v družbi, 
kjer je domena moških javno življenje, 
domena žensk pa skrb za dom in druži-
no). Tovrstnega problema se lahko loti-
mo tako, da skupina intervjuvancev vse-
buje več žensk kot moških, da o mnenju 
vprašamo vsakega posameznika pose-
bej, pogosto pa pomaga tudi, da je eden 
izmed raziskovalcev ženskega spola. 

Poleg zgoraj omenjene metode pa 
se v današnjem času vedno pogosteje 
uporablja še en način merjenja in prika-
zovanja rezultatov našega dela, in sicer 
»Success stories« ali zgodbe uspeha. Ta 
metoda je še posebej primerna za komu-
nikacijo organizacije z javnostjo, saj pri-
poveduje o vsebinski spremembi bodisi 
skupine bodisi posameznika. Tudi ta me-
toda je kvalitativna, vendar za razliko od 
prejšnje vsebuje celovit opis pozitivne 
spremembe, način, kako je do nje prišlo, 
in kako je spremenila življenje posame-
znika ali skupine na bolje. Še posebej je 
primerna za ponazarjanje dolgoročnih 
učinkov intervencije, saj jo lahko naredi-
mo tudi leta po tem, ko smo projekt tudi 
dejansko izvajali. 

Za primer zgodbe uspeha bi lahko 
navedli, da je naša intervencija poveča-
la delež deklic, ki so se šolale, pri čemer 
bi morali spremljati delež vpisa glede 
na spol v različnih časovnih točkah. Še 
bolj nazorna zgodba uspeha pa bi bila 
konkretna oseba, ki ne le da je zaključila 

osnovno šolo, pač pa je tudi uspela na-
daljevati šolanje na višjih stopnjah. Kot 
rečeno, je ta metoda kvalitativnega be-
leženja našega uspeha uporabna zlasti 
pri zbiranju donatorskih sredstev ter ar-
gumentiranja, zakaj je tisto, kar počne-
mo, potrebno početi še naprej. Nikakor 
pa ne gre podcenjevati tudi negativne 
spremembe. Možno je namreč, da ugo-
tovimo, da je naša intervencija vodila tu-
di do negativnih učinkov (npr. delež šola-
jočih se deklic se je sicer povečal, vendar 
so bile deklice naenkrat dvojno obre-
menjene: skrbeti so morale za dom in 
za šolo, kar je privedlo do osipa po prvih 
letih njihovega šolanja). Njena podrobna 
analiza in prikaz ne smeta pomeniti naš 
neuspeh, pač pa morata služiti kot učna 
izkušnja za nas ali za javnost.

odločitev za ti dve metodi je bila 
sprejeta na podlagi tega, da sta najbolj 
primerni ter trenutno tudi najpogosteje 
uporabljeni. Še posebej druga je posta-
la zelo pomembna, saj se uporablja kot 
»reklama« za zbiranje sredstev, ki je tre-
nutno zaradi finančne situacije težavno. 

Nikakor pa ne smemo spregledati 
še ene, morda celo najbolj pomembne 
lastnosti merjenja učinkov razvojne po-
moči, in sicer da merjenje učinkov ni le 
komunikacijski proces med organizacijo 
ter njenimi donatorji, pač pa tudi eden 
izmed načinov vzpostavljanja tesnega 
stika s prejemniki razvojne pomoči. To-
vrstno raziskovanje namreč omogoča 
tesnejše odnose z našo ciljno skupino ter 
povečuje njeno zaupanje v organizacijo. 
S sodelovanjem v procesu dejanskega 
merjenja učinkov prejemniki pridobijo 
občutek lastništva in postanejo dodatno 
motivirani za svoj nadaljnji razvoj, kar naj 
bi bil vsesplošen cilj katere koli razvojne 
pomoči. Namen le-te naj bi bila namreč 
zgolj asistenca, ne pa prenos družbenih 
sistemov ali struktur razvitih držav v raz-
vijajoče se države in trge. 

Za konec pa naj zaključimo s T. H. 
Huxleyjevo mislijo o tem, kako je prido-
bivanje znanja o drugih družbah, kultu-
rah, osebah in našem lastnem delu od-
prt in nikoli dokončan proces ter izziv. 
»Imeti nekaj znanja o nečem je nevarna 
stvar,« je dejal tedanji papež, na kar mu 
je T. H. Huxley, sicer angleški biolog ter 
Darwinov zagovornik, ki je živel v prej-
šnjem stoletju, odgovoril: »Če je imeti 
nekaj znanja o nečem nevarno, kje je 
potem nekdo, ki ga ima dovolj, da bi bil 
izven nevarnosti?«
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Slovenija naj finančno podpre projekte ekološke 
pridelave hrane v državah v razvoju!

Robin Dewa, koordinator Slogine DS GcAP Slovenija in Slogine DS Prehranska varnost

Dr. Anton Ivančič je redni profesor in predstojnik Katedre za botaniko in 
genetiko na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Ma-
riboru. Po izobrazbi je naravoslovec, agronom in filozof. Študiral je v Za-

grebu, Ljubljani, Wageningenu (Nizozemska) in Amesu (Iowa, ZDA). Njegovo stro-
kovno področje obsega genetiko, botaniko kultiviranih rastlin, žlahtnjenje rastlin in 
tropsko agrikulturo. Njegovo pedagoško delo pa poleg omenjenih področij obsega 
še metodologijo znanosti in etiko. Večina njegovih objavljenih znanstvenih raziskav 
izvira z Tihomorskih otokov, kjer je preživel približno 10 let (Fidži, Samoa, Salomoni, 
Papua Nova Gvineja, Nova Kaledonija, Vanuatu). Raziskoval je predvsem genetiko 
rastlinskih populacij, proces cvetenja, dednost, citogenetske značilnosti rastlin, ter-
mogenezo, povezano s cvetenjem, in križanja med različnimi vrstami. Veliko pa je 
tudi praktično delal na oblikovanju sort, odpornih na rastlinske bolezni in škodljivce. 
Vedno je bil velik nasprotnik »kemiziranega« kmetijstva. V slovenskem jeziku je leta 
2002 izdal dve zelo obširni monografiji o rastlinskih križanjih (skupaj imata več kot 
1300 strani in več kot 600 risb, ki jih je sam izdelal). omeniti je potrebno tudi knjigo 
»The genetics and breeding of taro«, ki jo je leta 2000 izdal skupaj z dr. Vincentom Le-
botom pri cIRAD-U (Montpellier, Francija). Ta knjiga še vedno velja kot neka »Biblija« 
za taro. V zadnjih letih je vključen tudi v vodenje humanitarno-razvojnih projektov 
ekološke pridelave hrane na Madagaskarju in v Etiopiji.

Kakšne so bile vaše izkušnje na Pacifi-
ku in s kom ste sodelovali? 

Na Pacifiku sem delal v okviru Zdru-
ženih narodov (UNDP), raznih ministr-
stev in državnih inštitutov. V vsaki dr-
žavi je bilo drugače. Vedno pa sem imel 
vsaj enega sodelavca, ki sem ga moral 
pripraviti, da je lahko nadaljeval mo-
je delo. Ker sem delal tako v Melaneziji 
kot Polineziji, sem se moral zelo prila-
gajati. Naše praktično delo je obsegalo 
predvsem žlahtnjenje na odpornost na 
rastlinske bolezni naslednjih vrst: veliki 
taro (Alocasia macrorrhizos), navadni ta-
ro (colocasia esculenta), veliki močvirni 
taro (cyrtosperma chamissonis ), tanija 
(Xanthosoma sagittifolium), slonji jam 
(Amorphophallus campanulatus), sladki 
krompir (Ipomoea batatas), kasava (Ma-
nihot esculenta), jam (Dioscorea spp.), 
'kava' (Piper methysticum), ajbika (Abel-
moschus manihot) in okra (Abelmoschus 
esculentus).

Slovenija se je zavezala, da bo do le-
ta 2015 namenila 0,33 % BDP za ura-
dno razvojno pomoč državam v razvo-
ju (Eu pa kot celota za 0,70 % BDP do 
leta 2015). Obenem mora Slovenija 
vsako leto povečevati sredstva za hu-

manitarno-razvojno pomoč. Pravica 
do hrane in s tem preživetja je temelj-
na človekova pravica. Slovenija se je v 
resoluciji o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju leta 2008 odločila podpre-
ti tudi striktno ekološko pridelavo hra-
ne, a je žal do sedaj na razpisih mZZ 
takšne projekte zavrnil. Kakšne pro-
jekte pridelave hrane bi vi kot strokov-
njak na tem področju priporočili Slove-
niji, da v prihodnje finančno podpre?

Ne verjamem, da bo Slovenija sploh 
kdaj voljna zadovoljivo podpreti podob-
ne humanitarne projekte. Bodimo odkri-
ti: Slovenija ni kot npr. Francija, Velika 
Britanija, Avstralija ali Nova Zelandija. 
To so zame veliki narodi z »veliko dušo«. 
Kolikokrat so njihova predstavništva 
podprla moje delo, čeprav sem bil zanje 
tujec! V Sloveniji je še en problem: ni de-
narja za takšne dejavnosti. Čeprav bi bilo 
nujno, da Slovenija v okviru svoje uradne 
razvojne pomoči projekte ekološke pri-
delave hrane tudi finančno podpre. 

Ali nam lahko poveste zadnje rezulta-
te vaših projektov na madagaskarju, v 
Vanuatuju in v Etiopiji?

V januarju 2010, kjer sem večino ča-
sa v okviru svojega dela na slovenskem 

katoliškem misijonu preživel na farmi 
blizu Matange na Madagaskarju, sem 
videl, da je naše delo prejšnjih let dalo 
rezultate. Vsepovsod okoli farme so lju-
dje zasadili velike površine z različnimi 
rastlinami iz naših semen. Ponovno sem 
sadil ogromno gliricidije in sejal metulj-
nice. Bil sem vesel, ker sem videl, da niso 
uporabljali nobenih umetnih gnojil. Vse, 
kar so pridelali, je bilo zdravo, nekaj pri-
delkov pa so že prodali na lokalnem trgu 
in tako tudi nekaj zaslužili. Neplodne go-
le površine začenjajo zasajati z akacija-
mi, saj dobro rastejo tudi na slabi zemlji. 
Tudi vigne so začele lepo rasti, pesa in 
korenje pa sta uspevala pri misijonar-
ju Tonetu Kerinu, ki deluje na področju 
nadmorske višine 600 m. 

Avgusta 2010 sem se vrnil iz Etiopije. 
Fižoli in buče, ki sem jih posejal septem-
bra 2009, so bili še vedno v polni rodno-
sti. Bolj na jugu sem na neki poskusni far-
mi našel kasavo in sladki krompir in tudi 
to sem pripeljal in posadil. Videl sem, da 
so zelo uspešno pridelovali paradižnik, 
ki sem ga prinesel prav tako leta 2009. 
Ipomoea aquatica se je kar lepo razširi-
la ob namakalnih kanalih, čeprav v njih 
ni vode. Delal sem s fanti iz sirotišnice. 
Stročnice, kombinirane s kasavo ali slad-
kim krompirjem, bodo verjetno rešile 
marsikateri problem. Kasavo, ki sem jo 
sadil lani, smo začeli puliti. 

Po prihodu domov sem v Etiopijo po-
slal še semena sliv, breskev in hrušk, saj 
leži področje Kobba na nadmorski višini 
1660 m, kjer uspevajo celo jablane. 

Februarja letos sem se vrnil z otoka 
Espiritu Santo, iz države Vanuatu v Paci-
fiku. Tam sem križal taro in tanijo. Imel 
sem kar nekaj njihovih strokovnjakov, ki 
so se učili mojega dela. Prinesel sem ne-
kaj semena kasave in veliko gomoljčkov 
tara, tanije in alokazije. Preizkusil sem 
svoje zdravilo za malarijo (pelinovo tink-
turo – pelin, namočen v vodki) in po treh 
urah so bili moji vanuatujski pacienti sko-
raj povsem zdravi. Naslednjič bom nesel 
tja cele rastline, s čimer se je strinjal tudi 
vodja tamkajšnje rastlinske karantene. 
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KDAj? KjE? KAj?

5.–11. 
december 
2011

Ljubljana »mLADI ZA čLOVEKOVE PrAVIcE: PrOtI DISKrImInAcIjI«
Ekvilib Inštitut za mladinske delavce iz Zahodnega Balkana organizira usposabljanje s področja anti-dis-
kriminacije »Mladi za človekove pravice: proti diskriminaciji«. V okviru usposabljanja bosta poleg preda-
vanj organizirani tudi okrogla miza in filmska projekcija, ki bosta odprti za javnost. Več informacij najdete 
na spletni strani Ekvilib Inštituta.

8. 
december 
2011 
(med 15. in 17. 
uro)

Ljubljana 
(konferenčna 
dvorana E 1-2 
v Cankarjevem 
domu)

OKrOGLA mIZA: uPrAVLjAnjE S SPrEmEmBAmI
Ekvilib Inštitut 8. decembra 2011 organizira strokovno – družabno prireditev certifikat Družini prijazno 
podjetje 100+, v okviru katere bo potekala okrogla miza Upravljanje s spremembami. Tema okrogle mize 
bo upravljanje s spremembami, tako na individualnem, podjetniškem, skupnostnem, kot globalnem nivo-
ju. Z nami bodo med drugim Biljana Weber (Microsoft d.o.o., Ljubljana), Dejan Turk (Si.mobil d.d.), dr. Pe-
tra Jelenko Roth (Psihiatrična klinika Ljubljana), dr. Nevenka Černigoj Sadar (Fakulteta za družbene vede), 
Aleš Kranjc Kušlan (Ekvilib Inštitut), dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela (Fakulteta za družbene vede) in drugi 
predstavniki strokovne javnosti in družbenih gibanj. Več informacij najdete na Ekvilibovi spletni strani. 

13.–14. 
december 
2011

Ljubljana 
(sloga)

uSPOSABLjAnjE nA tEmO uPrAVLjAnjA StAnDArDnIh POGODB EurOPEAID
sloga v sodelovanju s Trialog-om organizira usposabljanje z naslovom »Upravljanje Standardnih pogodb 
EuropeAid«, na katerem se bodo udeleženci seznanili z načini upravljanja Standardnih pogodb Europe-
Aid, pa tudi s priročnikom PRAG, komponentami Standardne pogodbe, splošnimi in posebnimi pogoji, 
vsebinskim in finančnim poročanjem ter s spremljanjem (monitoring) in evalvacijo. Podrobnejše informa-
cije o usposabljanju so objavljene na Slogini spletni strani. 

Natančen urnik 
usposabljanja 
bo objavljen 
naknadno.

Ljubljana mEDKuLturnI IZOBrAžEVALnI PrOGrAm
Društvo Afriški center (DAc) v okviru evropskega projekta »Podobe Afrike iz afriške perspektive« pri-
pravlja usposabljanje, tekom katerega se bodo udeleženci, s pomočjo strokovnjakov s področja javnih 
medijev in medijskih raziskav, naučili komuniciranja z javnimi mediji, oblikovanja medijskih sporočil in 
medkulturnega izobraževanja, ki bo spodbujalo pozitivne podobe Afrike. Program bo vključeval vrsto de-
lavnic, praktičnih tečajev in predavanj. Za več informacij se obrnite na DAc.

28. november–
9. december 
2011

Durban, 
Južna Afrika

KOnFErEncA ZDružEnIh nArODOV O PODnEBnIh SPrEmEmBAh (cOP17/cmP7)
17. zasedanje Konference pogodbenic (coP17) okvirne konvencije zn o spremembi podnebja (UNFccc) 
in 7. zasedanja Konference pogodbenic Kjotskega protokola (cMP7) bo združilo številne predstavnike 
svetovnih vlad, mednarodnih organizacij in civilne družbe. cilj dogodka je pospešiti izvajanje Konvenci-
je in Kjotskega protokola, pa tudi t. i. Balijskega akcijskega načrta (coP13) in Sporazumov iz cancúna, 
sprejetih decembra 2010. Prihajajoča konferenca bo torej po Koebenhavnu in cancúnu že tretji poskus 
opredelitve skupnih globalnih pravnih temeljev za boj proti podnebnim spremembam po letu 2012.

29. november–
1. december 
2011

Busan, 
Južna Koreja

4. FOrum nA VISOKI rAVnI O učInKOVItOStI POmOčI
Na dogodku na visoki ravni v organizaciji Direktorata za razvojno sodelovanje organizacije za gospodar-
sko sodelovanje in razvoj bodo predstavniki vlad, parlamentarci, predstavniki organizacij civilne družbe 
in privatnega sektorja, tako iz držav donatoric kot tudi iz DVR, pregledali globalni napredek na področju 
povečanja učinkovitosti pomoči in sprejeli nove zaveze, ki bodo prispevale k zmanjševanju revščine in 
pravočasni uresničitvi Razvojnih ciljev tisočletja.

5.–6. 
december 
2011

Koebenhavn, 
Danska

»DEnAr In tVEGAnjE V humAnItArnIh OPErAcIjAh«
Denarna pomoč velja za enega od vedno bolj pogostih humanitarnih odzivov. Namen konference v or-
ganizaciji danskega Rdečega križa in organizacije DanchurchAid je razprava o različnih organizacijskih 
vidikih omenjene vrste odziva v humanitarnih operacijah, izmenjava dobrih praks humanitarne pomoči v 
denarnih sredstvih ter identifikacija področij skupnega interesa.

15.–16. 
december 
2011

Varšava, 
Poljska

DAn ZDružEnIh nArODOV SODELOVAnjA mED DržAVAmI juGA
Letošnje Evropske razvojne dni, ki predstavljajo najpomembnejši forum na področju mednarodnih zadev 
in razvojnega sodelovanja EU, organizirata EK in poljsko predsedstvo Svetu EU. V središču programa 
bosta tokrat demokracija in razvoj, in sicer v luči aktualnih dogodkov v Južnem Sredozemlju (arabska 
pomlad) ter predlogov ek za novo razvojno politiko EU.

25.–29. 
januar 
2012

Davos, 
Švica

SVEtOVnI GOSPODArSKI FOrum
Naslovna tema letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma se glasi »Velika transformacija: 
oblikovanje novih modelov«. Udeleženci srečanja bodo v skladu z omenjeno temo razpravljali o velikih 
spremembah, ki so se zgodile v svetu, identificirali možne rešitve ter postavili temelje za sodelovanje v 
prihodnosti, ki bo pred nas postavila tako številna tveganja kot tudi priložnosti. 

Vabljeni na dogodke, ki se bodo v Sloveniji in svetu odvijali med novembrom 2011 in januarjem 2012

NAPOVEDNIK DOGODKOV


