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VOLITVE
V EVROPSKI PARLAMENT

MANIFEST NEVLADNIH ORGANIZACIJ
ZA RAZVOJNO SODELOVANJE IN
HUMANITARNO POMOČ 

Tudi TI SI DELČEK ISTEGA SVETA - 
Spregovori v imenu šibkejših!



I

Bodoča evroposlanka, evroposlanec, 

Na demokratičnih volitvah vam bomo slovenski državljani zaupali 
mandat, da se boste v Evropskem parlamentu zavzemali za odgovor-
no Slovenijo in Evropsko unijo v svetu. Kot največji donator razvojne 
pomoči ima Evropska unija moč in vpliv na način izvajanja in usmerjen-
ost mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

Nevladne organizacije v okviru Platforme za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč - Sloge zagovarjamo potrebo po kakovostni in 
učinkoviti pomoči, ki je usmerjena v zmanjševanje svetovne revščine. 
Zato od Vas pričakujemo, da boste spregovorili v imenu šibkejših po 
svetu! Prizadevajte si za to, da bo krepitev globalne solidarnosti in 
pravičnosti postala temelj evropskih zunanjepolitičnih odnosov. 

Prav tako želimo, da nevladne razvojne organizacije vključujete v ob-
likovanje, izvajanje in vrednotenje programov razvojnega sodelovan-
ja, izobraževanja in ozaveščanja javnosti. Razvijanje »budnosti« in 
kritičnosti civilne družbe nad državnimi politikami je bistvena značilnost 
zdrave in razvijajoče se demokratične družbe. Različna stališča oz. 
stališča za in proti so osnova za konstruktivno debato, vključevanje 
in soočenje stališč pa temelj za doseganje dolgoročnega družbenega 
konsenza. 

Predstavljamo Vam pet razvojnih tem, ki so temeljnega pomena za 
uresničevanje trajnostnega razvoja sveta: globalno učenje, človekove 
pravice v razvojnem sodelovanju, spolno in reproduktivno zdravje in 
pravice, okoljska pravičnost in učinkovita razvojna pomočomo�(stai4ipr)10(o7sodelo)7(v)4zasvin 



Učenje za globalno uravnoteženo sobivanje oz. krajše globalno učenje je vseživljenjski proces 
učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. 
Pojem globalno učenje ima več sinonimov. Pogosto se uporabljajo tudi izrazi globalno 
izobraževanje, razvojno izobraževanje oz. izobraževanje za razvoj ali izobraževanje za trajnostni 
razvoj. Člani SLOGE globalno učenje razumemo v smislu Maastrichtske deklaracije Sveta Evrope 
o globalnem izobraževanju, ki jo je pripravil Vseevropski kongres o globalnem izobraževanju 
leta 2002. Globalno učenje je v deklaraciji opredeljeno kot krovni pojem, ki zajema naslednja 
področja: razvojno izobraževanje, izobraževanje o človekovih pravicah, izobraževanje o trajnost-
nem razvoju, izobraževanje za mir in preprečevanje konfliktov, ter medkulturno izobraževanje. 

Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na 
področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni 
državljani lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru raznih organizacij prispevajo k bolj 
pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim 
državnim in mednarodnim politikam. 

Nevladne razvojne organizacije (NVRO) v okviru Sloge smo že vključene v proces oblikovan-
ja in uresničevanja Evropskega soglasja za globalno učenje, ki globalnemu učenju prizna-
va pomembno vlogo pri ozaveščanju državljanov EU o skupnih izzivih, kot so: odpravljanje 
revščine, boj proti ekonomski neenakostim, spodbujanje medkulturnega dialoga, trajnostno 
ravnanje z okoljem in spoštovanje človekovih pravic. Prav zaradi izjemne pomembnosti tega 
področja izobraževanja za našo skupno prihodnost želimo NVO biti aktivneje vključene v 
proces vzpostavljanja in sistematizacije formalnih in neformalnih programov globalnega 
učenja v Sloveniji.

Tudi Evropska komisija v svojem osnutku poročila o izobraževanju za razvoj in aktivnostih 
za ozaveščanje ocenjuje, da je Slovenija na tem področju še povsem na začetku poti. Kot 
največje slabosti označuje pomanjkanje koordinacije.

Priporočila za bodočo evroposlanko, evroposlanca:

1. Izrazite podporo za pripravo nacionalne strategije o global-
nem učenju, ki je nujna, če naj k globalnemu učenju pris-
topimo sistematično, kakovostno in učinkovito. Osem držav 
članic EU je že pripravilo nacionalno strategijo s področja glo-
balnega učenja oz. izobraževanja. Izkušnje nekaterih držav (na 
primer Španije) kažejo na to, da lahko vzpostavitev nacionalne 
strategije veliko pripomore k dvigu zavedanja o pomembnosti 
globalnega učenja, kar dolgoročno povečuje tudi učinkovitost 
posameznih držav pri izpolnjevanju mednarodnih obvez, kot 
so npr. razvojni cilji tisočletja Organizacije združenih narodov 
(OZN). Upoštevanje in izvajanje procesa globalnega učenja je 
politična in zakonska zaveza vsake demokratične države, saj po-

meni izpolnjevanje mednarodnih obvez posameznih držav ter 
obenem prispeva k bolj usklajenemu delovanju pri odgovarjanju 

na največje skupne izzive človeštva. 

2. Prizadevajte si, da bo strategija globalnega učenja opredelila:
- srednjeročne in dolgoročne cilje za implementacijo globalnega 

učenja v Republiki Sloveniji,
- vlogo posameznih deležnikov in odnose med njimi, 

- sistematizacijo izvajanja globalnega učenja v smislu vseživljenjskega 
učenja ter

- strateške smernice za financiranje izvajanja globalnega učenja. Kot ok-
virne smernice je potrebno upoštevati priporočilo UNDP iz leta 1993, po 

katerem naj bi države namenile 3 % vse uradne razvojne pomoči za »dvig 
zavedanja o soodvisnosti /držav/ Juga in Severa.«

POZNAMO VSE PLATI SVETA?



SPODBUJAMO RAZVOJ, KI 
TEMELJI NA SPOŠTOVANJU 
ČLOVEKOVIH PRAVIC?
Vse članice EU ter njihove države partnerice v razvojnem sodelovanju so se z ratifikacijo 
mednarodnih in regionalnih dokumentov človekovih pravic zavezale k spoštovanju, va-
rovanju in uresničevanju vseh človekovih pravic, tako državljanskih in političnih kot eko-
nomskih, socialnih in kulturnih.  Prav tako so se zavezale k spoštovanju namenskosti posa-
meznega dokumenta, katerega pristopnice so. Mednarodne norme človekovih pravic tako 
predstavljajo skupen okvir za harmonizacijo mednarodnih razvojnih prizadevanj. 

Načela človekovih pravic zavezujejo članice EU tudi kadar delujejo v okvirih EU. K temu jih 
npr. zavezuje tudi Pogodba o Evropski uniji5 ter Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti6. 
Prav tako se je EU zavezala, da bodo človekove pravice predstavljale temeljen element v 
njenih odnosih s tretjimi državami7. 

Okvir, ki določa glavna načela in obveznosti, ki izhajajo iz človekovih pravic in se nanaša 
na razvojno sodelovanje, tako postaja predmet rastočega mednarodnega konsenza, 
imenovanega pristop k razvoju z vidika človekovih pravic (human rights based approach 
to development). Ta pristop temelji na pravnih normah človekovih pravic, ki od držav 
zahtevajo, da v razvojnem procesu izpolnijo svoje temeljne obveze, zagotovijo spoštovanje 
človekovih pravic z vsemi sredstvi (zakonodajnimi, proračunskimi itd.) ter vključijo njihova 
ključna načela v vse politike in programe razvojnega sodelovanja. 

Vidik človekovih pravic tako naslavlja neenakost in diskriminatorne prakse ter neenakomer-
no porazdelitev moči, ki ključno prispevajo k razvojnim neuspehom. Pri tem je poudarek na 
opolnomočenju nosilcev pravic, da zahtevajo svoje pravice, ter nosilcev dolžnosti, da izpol-
nijo svoje temeljne obveze. To zagotavlja bolj trajnosten razvojni proces, opolnomoči ljudi, 
s posebnim poudarkom na tistih najbolj ranljivih za kršitve človekovih pravic, ter spodbuja 
njihovo sodelovanje v razvojnem procesu kot njihovo temeljno pravico. (5) Člen 6(2), (6) Člen 177, (7) AKP-EU Sporazum o sodelovanju, podpisan 2000 v Cotonou.

Priporočila za bodočo evroposlanko, evroposlanca: 

1. Spodbudite oblikovanje evropskih razvojnih politik in programov, ki 
bodo skladni z mednarodnimi standardi človekovih pravic ter z načeli 
pristopa k razvoju z vidika človekovih pravic.
 
2.  Pozovite Evropski Parlament, da sistematično analizira razvojne politike 
skozi prizmo človekovih pravic, predvsem v sodelovanju z Odborom za 
razvoj in Pododborom za človekove pravice. Pri tem naj bo posebna 
pozornost namenjena pravni natančnosti in jasnosti, tudi v povezavi 
s hierarhijo norm (pravne norme vs. razvojni cilji tisočletja, mednar-
odni pravni dokumenti vs. političnimi dokumenti). Prav tako je nu-
jno zagotoviti izboljšanje kapacitet in znanja o pristopu k razvoju 
z vidika človekovih pravic.

3. Pozovite k bolj dolgoročni in transparenti porabi izdatkov iz ev-
ropskega proračuna, pri čemer naj Evropski Parlament uporabi 
svoje proračunske pristojnosti in zagotovi primerna sredstva 
za promocijo človekovih pravic in razvojnega sodelovanja.

4. Pozovite vse članice EU naj podpišejo, ratificirajo in implemen-
tirajo ključne pogodbe človekovih pravic, vključno z Opcijskim 
protokolom k Paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah.



Spolne in reproduktivne pravice so bile uvrščene med temeljne človekove pravice že pred 
15 leti na Kairski mednarodni konferenci o prebivalstvu in razvoju. Velika večina držav članic 
Združenih narodov, med katerimi je bila tudi Slovenija, je takrat spoznala, da brez prizna-
vanja in uresničevanja najosnovnejših spolnih in reproduktivnih pravic, brez uspešnega va-
rovanja okolja in ekonomske solidarnosti, ni napredka v razvoju družbe. Te pravice so: (a) 
pravica do svobodne in odgovorne odločitve o tem, če sploh in kdaj imeti otroke, (b)  pravi-
ca do informiranosti in izobraževanja, (c) pravica do dostopa do reproduktivnega zdravst-
venega varstva, (d) pravica do osebne svobode in varnosti ter enakosti pri uresničevanju 
teh pravic. Vse zapisano je bilo še enkrat potrjeno leto kasneje na pekinški Svetovni konfer-
enci o ženskah leta 1995.

Kljub temu se danes v številnih evropskih državah še vedno soočamo s številnimi problemi 
v spolnem in reproduktivnem zdravju. Najpomembnejši so: (a) nepravične razlike v spol-
nem in reproduktivnem zdravju zaradi spola in socialno ekonomskih neenakosti (sem sodi-
jo izobrazba, poklic, dohodek, etnična in verska pripadnost) in posledično z nenačrtovano 
nosečnostjo in splavom ter nasiljem nad ženskami, (b) nerazumno oviran dostop do us-
treznih informacij in do izbire zanesljivih in varnih kontracepcijskih metod ter dostop do re-
produktivnega zdravstvenega varstva, (c) zastrašujoče dejstvo, da še vedno tudi v državah z 
najbolj razvitimi zdravstvenimi sistemi umirajo mlade ženske zaradi rojevanja. 

Menimo, da bi morali v razviti in bogati Evropi učinkoviteje uveljavljati vrednote, kot so 
solidarnost, univerzalnost in enakost . To bi se kazalo v: (a) solidarnem financiranju zdravst-
venih in socialnih servisov in v univerzalnem dostopu do vseh zdravstvenih in socialnih 
storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, (b) brezplačnem svetovan-
ju glede načrtovanja družine, dostopu do čim večje izbire kontracepcijskih metod in 
sredstev, dostopu do storitev zakonite in varne zgodnje prekinitve nosečnosti kot tudi 
do storitev za preprečevanje in zdravljenje spolno prenosljivih okužb in zdravljenja 
neplodnosti, (c) univerzalnem dostopu do nacionalnih programov za preprečevanje 
raka materničnega vratu in raka dojke ter do cepilnih programov proti okužbi s HPV, (d) 
učinkovitem preganjanju in preprečevanju nasilja nad ženskami v družini in na delov-
nem mestu ter v enakopravnem obravnavanju vseh žensk in moških ne glede na njihov 
socialni in ekonomski položaj, etnično ali versko pripadnost, (e) varovanju spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic mladih ter zagotavljanju mladim prijaznega in dos-
topnega reproduktivnega zdravstvenega varstva.

Priporočila za bodočo evroposlanko, evroposlanca:
 

1. Prizadevajte si za hitrejše sprejemanje zavezujočih doku-
mentov, ki bodo v ospredje postavili spolno in reproduktivno 

zdravje kot osnovno človekovo pravico in upoštevali ljudi z vsemi 
njihovimi potrebami.

2. Prizadevajte si za večjo odgovornost vlad v državah članicah za 
izboljševanje spolnega in reproduktivnega zdravja.

3. Prizadevajte si za spremljanje vključevanja enakosti med spoloma v 
vse zdravstvene in socialne politike in programe. 

4. Prizadevajte si za dostop mladih do celovite spolne vzgoje in vzgoje 
za enakopravne odnose med spoloma ter mladim prijazno in dostopno 
reproduktivno zdravstveno varstvo.  
    
5. Prizadevajte si za večjo finančno in družbeno moč nevladnih orga-

nizacij, da bodo lahko učinkoviteje  pripomogle k večji informiranos-
ti ljudi in usposobitvi ljudi za aktivno sodelovanje in odločanje tudi 

o politikah, ki urejajo ključna vprašanja povezana z reprodukcijo 
in zdravjem.  



Priporočila za bodoče poslanke in poslance: 

1. Prizadevajte si za ambiciozni cilj zmanjšanja emisij: EU je odgovorna za 
približno 30 % zgodovinskih emisij, zato mora pri nadaljnjem ukrepan-
ju igrati vodilno vlogo. V skladu s svojo zgodovinsko odgovornostjo in 
zmožnostjo se mora EU zavezati svoje emisije do leta 2020 zmanjšati 
za vsaj 40 % glede na leto 1990. Od tega mora biti večina zmanjšanj 
dosežena znotraj ozemlja EU. 
Za preprečitev najhujših posledic podnebnih sprememb je potrebno 
dvig globalne temperature omejiti čim nižje pod 2 °C. Za dosego tega 
cilja je potrebno ukrepanje vseh držav; razvite države morajo sprejeti 
ambiciozne cilje zmanjšanja emisij in hkrati zagotoviti finančno pomoč 
za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe v državah v raz-
voju, ki jih ne prištevamo med povzročitelje problema, pa vendarle po-
sledice očutijo najhuje. 

2. Prizadevajte si za vzpostavitev sistema finančne podpore za podnebno 
ukrepanje v državah v razvoju: Za podnebne ukrepe v državah v razvoju 
je potrebnih okoli 100 milijard evrov na leto, k temu znesku mora EU 
(v skladu s svojo zgodovinsko odgovornostjo in sposobnostjo plačati) 
prispevati 35 milijard evrov. Finančna podpora za države v razvoju za 
podnebno ukrepanje mora biti dodatna k že obstoječim zavezam o raz-
vojni pomoči, stabilna in predvidljiva. 

3. Prizadevajte siza reformo CDM projektov: Tržni mehanizmi, ki jih imajo 
razvite države na voljo za doseganje lastnih ciljev zmanjšanja emisij so 
potrebni temeljite reforme. Zagotoviti je potrebno, da bodo ti projekti 
zagotavljali zmanjšanje emisij ter hkrati prispevali k trajnostnemu raz-
voju držav v razvoju. Količina projektov, ki lahko šteje k doseganju ciljev 
razvitih držav, mora biti omejena. Poleg tega mora EU prav tako zago-
toviti, da razvite države za doseganje svojih ciljev zmanjšanja emisij 
ne bodo izkoriščale najcenejših ukrepov, ki so na voljo v državah v raz-
voju. Ti ukrepi morajo ostati na voljo državam v razvoju, od katerih se 
pričakuje lasten prispevek k blaženju podnebnih sprememb.

Naš obstoj je močno odvisen od našega okolja in podnebja, čeprav se tega pogosto ne 
zavedamo. Prav tako se ne zavedamo, da je atmosfera skupna vsem zemljanom, s kat-
erimi živimo v ekološki soodvisnosti. S svojimi dejavnostmi in življenskim stilom močno 
vplivamo na prihodnost celotne zemeljske oble in prebivalcev po svetu, še posebej 
najbolj ranljivih in revnih, ki živijo skromno in do okolja prijaznejše življenje. 

Posledice podnebnih sprememb je moč občutiti na regionalnem nivoju. Vpliv, ki ga ima-
jo vse bolj številne suše, ekstremni vremenski pojavi, tropske nevihte in naraščanje gla-
dine morja, bo največji v večjem delu Afrike, Azije, v mnogih otoških državah ter obalnih 
področjih - ranljivih in revnih predelih sveta. To pomeni, da je boj proti nevarnim posle-
dicam podnebnih sprememb del boja za humanost in človeštvo samo, zato je potrebno 
čimprej ukrepati. 
 
Nekatere okoljske in razvojne nevladne organizacije smo se že začele povezovati, saj 
se zavedamo, da so razvojni projekti dolgoročno uspešni le, če upoštevajo okoljsko tra-
jnost, okoljski projekti pa socialno komponento. 

Letos decembra bo v Kopenhagnu sprejet globalni podnebni dogovor, ki bo določil na 
kakšen način se bomo s podnebnimi spremembami in njihovimi posledicami spopadali 
v prihodnje (po letu 2012, ko se izteče prvo ciljno obdobje Kjotskega protokola). 

SPODBUJAMO 
RAZVOJ, KI TEMELJI 
NA SPOŠTOVANJU OKOLJA?



URESNIČUJEMO TISTO, 
ČEMUR SMO SE ZAVEZALI?
Učinkovitost razvojne pomoči gre z roko v roki z obljubami o večanju prispevkov za razvojno pomoč 
s strani držav članic EU. Slovenija izvaja uradno razvojno pomoč od leta 2004;  v letih 2006 in 2007 
je zanjo prispevala 0,12 % BDP. Čeprav nima kolonialne preteklosti in njena razvojna pomoč ni 
pogojena, je problem v precejšnjem deležu napihnjene pomoči (to je tista pomoč, ki ne prispeva 
k njenemu osnovnemu poslanstvu – odpravi revščine in doseganju razvojnih ciljev tisočletja) ter 
v zneskih, ki ne spadajo pod razvojno pomoč po kriterijih Odbora za razvojno pomoč pri OECD. 

Obstaja realna možnost, da zaradi trenutne svetovne finančne in gospodarske krize delež slov-
enske razvojne pomoči ostane enak, ali se celo zmanjša, saj Slovenija nima srednjeročne strate-
gije na področju uradne razvojne pomoči, niti načrtovanega večletnega financiranja projektov 
v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči ne vzpostavljenih kriterijev za vrednotenje te 
pomoči.

Priporočila za bodoče evroposlanke, evroposlance:

1. Prizadevajte se za izpolnitev obljub držav članic EU po zagotavljanju uradne razvojne pomoči 
v obsegu, kot je bilo dogovorjeno. To je 0,7-odstotka BDP do leta 2015 za EU-15 in 0,33-odstotka 
BDP do leta 2015 za EU-12. Za globalno solidarnost si prizadevajte še posebej v času globalne 
krize, ki je nastala zaradi neodgovornega ravnanja razvitih držav, njene učinke pa najbolj občutijo 
države v razvoju. Ker bo Slovenija kmalu postala članica OECD je pomembno, da si prizadeva, da 
se kot prva izmed novih članic EU včlani v OECD DAC in da s tem večji poudarek razvojnemu 
sodelovanju. 

2. Prizadevajte si za prenos dobrih evropskih praks v Slovenijo na področju razvojnega sode-
lovanja. Pri poročanju o uradni razvojni pomoči naj se upošteva pravila OECD DAC. Izvede naj 
se evalvacija razvojne pomoči in se zaveže k uporabi standardov dobre prakse, kot so odprtost, 
preglednost proračuna za razvojno pomoč ter razvojnih aktivnosti. Zagotovi naj se večletno 
načrtovano financiranje projektov v državah prejemnicah ter projektov slovenskih razvojnih orga-
nizacij.  V strateško načrtovanje ODA naj vključi nevladne organizacije ter pomaga vladam držav v 
razvoju pri vključevanju njihovih NVO v porabo prejete razvojne pomoči.



O AVTORJU MANIFESTA
Sloga je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju razvojnega 
sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Sestavlja jo 29 organizacij članic 
in več kot 15 podpornih organizacij. Sloga je članica Evropske konfederacije nevladnih orga-
nizacij za področje razvojnega sodelovanja - CONCORD, ki ima neposreden posvetovalni sta-
tus pri Evropski komisiji - DG Development, in Evropske mreže EUROSTEP.

Namen platforme je usvarjanje sinergij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
ter ozaveščanje javnosti o neenakomerni porazdelitvi svetovnega bogastva in posledičnem 
pomenu globalne solidarnosti in soodvisnosti.

Več o Slogi najdete na spletni strani: www.sloga-platform.org
Kontakt: Sloga - Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, 
Povšetova 37, 1000 Ljubljana, Email: info@sloga-platform.org, Telefon in faks: 01 434 44 02 

Pri oblikovanju manifesta so aktivno sodelovale naslednje Slogine delovne skupine: De-
lovna skupina za globalno učenje, Delovna skupina za človekove pravice in razvojno sode-
lovanje, Delovna skupina za spolno in reproduktivno zdravje in pravice, Delovna skupina 
za podnebje in razvoj in Delovna skupina za spremljanje razvojne pomoči v sodelovanju z 
Delovno skupino za boj proti revščini.
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