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Uvod
Na podlagi dne 5. oktobra 2018 objavljenega osnutka Strategije mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije (RS) do leta 2030 (v nadaljevanju:
Strategija) podajamo predloge, pri pripravi katerih so sodelovale nevladne razvojne in
humanitarne organizacije, članice platforme SLOGA, tudi v okviru procesa posvetovanja
Delovnega področja za politike platforme SLOGA.
Oblikovanje nove Strategije je za nevladne in humanitarne organizacije, ki delujemo na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči ter globalnega
učenja, izredno pomembno, saj bo na podlagi Resolucije o mednarodnem razvojnem
sodelovanju in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, št. 54/17) ter Zakona o
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS (Uradni list RS, št. 30/18)
pomenila nadaljnje usmeritve za sodelovanje ter delovanje deležnikov s področja
mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja, vključno
s krepitvijo večdeležniških ter čezsektorskih partnerstev.
Skladno s priporočili Resolucije o normativni dejavnosti o vključevanju zainteresirane javnosti
v pripravo predpisov je pripravljalec dokumenta o osnutku Strategije opravil preliminarno
razpravo v okviru Strokovnega sveta za mednarodno razvojno sodelovanje, v katerem so
zastopane tudi razvojne in humanitarne nevladne organizacije, v okviru javne razprave pa je
platforma SLOGA priporočila ter predloge oblikovala v posvetovanju s svojimi organizacijami
članicami.
Pripravljalcu osnutka Strategije podajamo okvirne in vsebinske predloge ter/ali priporočila
kot tudi predloge, vezane na posamezne člene osnutka strategije.
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Splošni komentarji
Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je pripravilo zelo celovit dokument Strategije, ki
vključuje prenekatera pomembna načela in standarde na zadevnem vsebinskem področju.
Dokument se bistveno bolj osredotoča na identificirana prednostna področja, pri čemer vse
identificirane osrednje deležnike spodbuja k medsebojnemu sodelovanju.
V luči spodbujanja večdeležniških in večsektorskih partnerstev v okviru ciljev trajnostnega
razvoja kot orodja učinkovitosti mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne
pomoči so ta prizadevanja prenesena v osnutek Strategije, kar bo doprineslo k razvoju in
krepitvi sektorja mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči v Sloveniji.
Ob umeščanju pomena posameznih akterjev mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči zelo pozdravljamo prepoznanje znanja ter izkušenj razvojnih in
humanitarnih nevladnih organizacij kot pomembnega partnerja pri izvajanju mednarodnega
razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči, ob tem pa stremimo k okrepljenemu
civilnemu dialogu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči ter tvornemu sodelovanju nevladnih organizacij v postopkih oblikovanja politik,
izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter spremljanju
učinkov. Glede na številne globalne soodvisne izzive in pogosto naraščajoče potrebe bo
krepitev sodelovanja zasebnega sektorja v mednarodnem razvojnem sodelovanju ter
humanitarni pomoči pod določenimi pogoji lahko prispevalo k učinkovitejšemu delovanju
Slovenije kot odgovorne članice mednarodne skupnosti, ob nujnem čim prejšnjem
oblikovanju standardov delovanja zasebnega sektorja v mednarodnem razvojnem
sodelovanju in humanitarni pomoči ter spremljanja učinkov mednarodnega poslovanja
slovenskega zasebnega sektorja.
Osnutek Strategije prepoznava, da so okrepljena prizadevanja na področju ozaveščanja o
trajnostnem razvoju, globalni soodvisnosti in skupni odgovornosti za enakopraven razvoj
pogoj krepitve mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči. Pri tem so
nevladne organizacije pomemben partner z dolgoletnimi in pomembnimi izkušnjami ter
znanjem. Ob obsežnih prizadevanjih nevladnih organizacij na področju krepitve globalnega
učenja bo ustanovitev medresorske delovne skupine za globalno učenje pomembno
prispevala k večsektorskemu in večdeležniškemu sodelovanju na tem področju, hkrati pa bo
krepitev vsebin globalnega učenja v formalnem ter neformalnem izobraževanju zagotavljala
trajnostne rezultate pri vzgoji globalno odgovornih, aktivnih in solidarnih državljanov, kot
navaja Strategija.
Med vsebinskimi poudarki zelo pozdravljamo krepitev umeščanja načela skladnosti politik za
(trajnostni) razvoj v institucionalni okvir mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči. To področje potrebuje več pozornosti v obliki izobraževanj nacionalnih
akterjev razvojnega sodelovanja na vladni in nevladni ravni.
Medtem, ko bi bilo smiselno zelo ohlapno opredeljen finančni okvir izvajanja mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči natančneje opredeliti in določiti letne cilje,
da bomo najkasneje do leta 2030 dejansko dosegli dano zavezo 0,33 % BND za uradno

3

razvojno pomoč, pa bo ob pripravi akcijskega načrta za povečevanje obsega sredstev uradne
razvojne pomoči predstavljal celosten finančni vidik mednarodnega razvojnega sodelovanja
in humanitarne pomoči do leta 2030.
Pomembno je tudi, da aktualna Strategija poudari, da Agende 2030 in v njej zastavljenih
Ciljev trajnostnega razvoja (SDGs) ne bo možno doseči brez aktivnih državljanov. Zato bi
Slovenija morala priznati pomembno vlogo globalnemu učenju, spodbujati kritično
razumevanje globalnih procesov in kot tudi promovirati družbene vrednote, kot so globalna
solidarnost in soodvisnost, medsebojna strpnost in medkulturno razumevanje. Samo na
takšen način bomo v skladu z Agendo 2030 lahko postali bolj odgovorni in okoljsko bolj
prijazni potrošniki.
Prav tako je potrebno opozoriti na pomembno priporočilo OECD DAC pregleda, da Slovenija
potrebuje boljše smernice vključevanja enakosti spolov v slovensko razvojno sodelovanje. Pri
tem so kot pozitiven korak h krepitvi tega področja izpostavili Smernice o enakosti spolov, ki
jih je MZZ pripravil v letu 2016 (MZZ, 2016d). Za nadaljnji razvoj tega področja bi bilo
dobro, da z objavo vsebine Smernic še dodatno okrepimo razpravo o možnostih nadaljnje
krepitve področja enakosti spolov v slovenskem razvojnem sodelovanju.

Predlogi dopolnitev besedila posameznih členov osnutka Strategije
V nadaljevanju podajamo predloge za dopolnitev posameznih členov osnutka Strategije.
K povzetku:
-

Predlagamo, da se odstavek: “Slovenija namenja večji del razvojne in humanitarne
pomoči preko večstranskega razvojnega sodelovanja, še posebej preko EU. Kot
članica EU sooblikuje evropsko razvojno politiko in s prispevki v proračun EU tudi
sofinancira razvojno sodelovanje EU.” - dopolni s stavkom: “Skladno s ciljem

koncentracije razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter zagotavljanja
učinkovitosti si Slovenija hkrati prizadeva za krepitev dvostranskega razvojnega
sodelovanja.”
Obrazložitev:
Dvostransko sodelovanje namreč predstavlja zelo pomemben del Uradne razvojne
pomoči, ki je najbolj viden in ga domača javnost tudi najbolj podpira. Hkrati
omogoča Ministrstvu, da smotrno gradi kapacitete različnih deležnikov na tem
področju.
-

Predlagamo, da se poudarjeni odstavek dopolni: “Slovenija opredeljuje usmeritve za
aktivno delovanje Slovenije v večstranskih okvirih. Hkrati vzpostavlja okvir za
krepitev dvostranskega razvojnega sodelovanja, katerega prednost je večja vidnost
in prepoznavnost donatorice, kot tudi posledično večja podpora domače javnosti ter
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možnost večjega vključevanja deležnikov iz Slovenije ter boljše razumevanje skupne
soodgovornosti za globalni razvoj.”

Obrazložitev:
Pri ozaveščanju javnosti ocenjujemo, da je ključnega pomena tako razumevanje
dogajanja na globalni ravni in soodvisnosti globalnih izzivov kot tudi skupne
soodgovornosti članic mednarodne skupnosti za naslavljanje teh izzivov ter zavez
Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči.
-

Predlagamo, da se odstavek “S ciljem vsebinske koncentracije Strategija predvideva
osredotočenost mednarodnega razvojnega sodelovanja na štiri glavne teme.
Slovenija se bo zavzemala za dostojno delo in trajnostni gospodarski razvoj v
partnerskih državah, prispevala k zaposlitvenim možnostim za ženske in mlade ter
razvoju mikro, malih in srednjih podjetij v partnerskih državah. /.../.”
dopolni sledeče: “S ciljem vsebinske koncentracije Strategija predvideva
osredotočenost mednarodnega razvojnega sodelovanja na štiri glavne teme.
Slovenija se bo zavzemala za dostojno delo in trajnostni in vključujoč gospodarski
razvoj v partnerskih državah, prispevala k zaposlitvenim možnostim za ženske in
mlade ter razvoju mikro, malih in srednjih podjetij v partnerskih državah./.../”

Obrazložitev:
Menimo, da je skladno s cilji Agende 2030 potrebno poudariti socialno dimenzijo
trajnostnega razvoja in ne dopustiti možne interpretacije, da se trajnostni razvoj
interpretira predvsem skozi okoljski vidik.
K 2. poglavju:
-

Predlagamo, da se tretji odstavek dopolni z besedilom: “Prav tako je cilj dvigniti
raven zavedanja prebivalcev Slovenije o skupni soodgovornosti za globalni razvoj ter

zavezah Slovenije kot odgovorne članice mednarodne skupnosti na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter pomenu, ki ga
imata mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč za blaginjo, mir in
varnost, čisto globalno okolje ter dostojno življenje vseh v luči univerzalnosti
globalnih ciljev trajnostnega razvoja.”

Obrazložitev:
Pri ozaveščanju javnosti ocenjujemo, da je ključnega pomena tako razumevanje
dogajanja na globalni ravni in soodvisnosti globalnih izzivov kot tudi skupne
soodgovornosti članic mednarodne skupnosti za naslavljanje teh izzivov ter zavez
Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči.
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K podpoglavju 3.1.1.:
-

Predlagamo, da se k drugemu odstavku doda besedilo: “Pri zunanjepolitičnem

delovanju Slovenije je ključnega pomena skladnost različnih instrumentov zunanje
politike, vključno z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo,
gospodarsko diplomacijo in javno diplomacijo. Medtem ko gre za samostojne
instrumente zunanje politike, pa učinkovito razvojno sodelovanje ustvarja tudi
sinergijske učinke, npr. večjo prepoznavnost donatorice v partnerskih državah, kar
lahko prispeva tudi h krepitvi gospodarske diplomacije in gospodarskega sodelovanja
s partnerskimi državami.”

Obrazložitev:
Ob tem, da je potrebna jasna razmejitev med posameznimi zunanjepolitičnimi
instrumenti, kar je v primeru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne
pomoči ključnega pomena zaradi zagotavljanja trajnostnih razvojnih učinkov v
partnerskih državah (ter posledične jasne zamejitve sredstev, namenjenih
mednarodnemu razvojnemu sodelovanju in humanitarni pomoči) ter ne zasledovanja
drugih (npr. gospodarskih) ciljev, pa mednarodno razvojno sodelovanje in
humanitarna pomoč nedvomno prispevata k večji prepoznavnosti države donatorice v
partnerskih državah, kar lahko ob usklajenem delovanju javne diplomacije spodbuja
tudi nove gospodarske priložnosti ter krepi gospodarsko sodelovanje.
K podpoglavju 3.2.1.3.:
-

Predlagamo, da se k drugemu cilju doda: “Na vseh ministrstvih bodo vzpostavljene
kontaktne točke, ki bodo v letu 2019 pričele s spremljanjem razvoja notranjih politik
z vidika možnih vplivov na partnerske države ter opozarjanje na neskladje različnih
politik s politikami mednarodnega razvojnega sodelovanja. O svojih ugotovitvah bodo
kontaktne točke letno poročale Stalni koordinacijski skupini za mednarodno razvojno
sodelovanje in Strokovnemu svetu za mednarodno razvojno sodelovanje.”

Obrazložitev:
Spremljanje aktivnosti kontaktnih točk za skladnost politik za (trajnostni) razvoj tudi
na Strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje bo prispevalo h krepitvi
tako področja kot tudi vključevanja strokovnjakov v te teme.
-

Predlagamo, da se k tretjemu cilju doda: “Ozaveščanje o skladnosti politik za
(trajnostni) razvoj bo potekalo na Stalni koordinacijski skupini, med izvajalci
mednarodnega razvojnega sodelovanja in akademiki ter strokovno javnostjo, znotraj
resornih ministrstev, na odborih Državnega zbora in sejah Vlade RS. Z aktivnostmi
ozaveščanja o pomenu skladnosti politik za (trajnostni) razvoj se bo pričelo
najkasneje leta 2019.”
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Obrazložitev:
S ciljem krepitve interdisciplinarnosti in razvoja stroke na področju skladnosti politik
za (trajnostni) razvoj predlagamo vključitev strokovne javnosti v cilj.
K podpoglavju 3.3:
-

Predlagamo, da se tretjemu odstavku zadnji stavek črta (“Posebno vlogo pri

zagotavljanju zasledovanja presečnih tem imajo nevladne organizacije s svojim
strokovnim znanjem na področju oblikovanja projektov in neposrednim dostopom do
ciljne populacije na terenu.”) in se odstavek dopolni s stavkom: “V primeru podpore
le eni presečni temi razvojne aktivnosti ne smejo imeti negativnega vpliva na drugo
presečno temo.”
Obrazložitev:
Menimo, da je zagotavljanje zasledovanja presečnih tem naloga vseh izvajalcev
mednarodnega razvojnega sodelovanja in ne predvsem nevladnih organizacij, zato
predlagamo črtanje zadnjega stavka odstavka.
K podpoglavju 9.1.:
-

Predlagamo, da se prvi odstavek preoblikuje: “Nevladne organizacije predstavljajo

pomembnega partnerja Slovenije pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju
mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči in pri ozaveščanju
javnosti ter globalnem učenju.”
Obrazložitev:
Skladno s Smernicami o sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS, nevladnih
organizacij in mreže nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči (iz leta 2013) razvojne ter humanitarne nevladne
organizacije ob tem, da smo pomemben partner pri izvajanju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, stremimo k okrepljenemu civilnemu
dialogu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči
in tvornemu sodelovanju nevladnih organizacij v postopkih oblikovanja politik,
izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči in
spremljanju učinkov.
-

Predlagamo, da se k prvemu cilju doda: “Slovenija bo tudi v prihodnje krepila
zmogljivosti nevladnih organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja
in humanitarne pomoči ter ozaveščanja in globalnega učenja ter spodbujala njihovo
prijavljanje na razpise mednarodnih organizacij.”

Obrazložitev:
Ozaveščanje in globalno učenje predstavljata pomemben del delovanja nevladnih
organizacij, dejavnih na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja ter
humanitarne pomoči.
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-

Predlagamo, da se druga cilj v prvem delu preoblikuje: “Slovenija si bo prizadevala

zagotoviti čim več dostopnih finančnih virov za krepitev zmogljivosti nevladnih
organizacij s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči
in ozaveščanja ter globalnega učenja. Ministrstvo za zunanje zadeve bo na podlagi
zaznanih potreb in priložnosti nevladnih organizacij v sodelovanju z njimi identificiralo
dodatne načine in možnosti za nadaljnjo krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij
ter iskanje priložnosti za mobilizacijo dodatnih sredstev za njihovo delovanje na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.”

Obrazložitev:
Delovanje nevladnih organizacij je (skladno s slovenskim pravnim redom)
avtonomno, hkrati pa nevladne organizacije tvorno sodelujejo pri razvoju in krepitvi
področja mednarodnega razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči. Proces
razvoja nevladnega sektorja na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči mora temeljiti na zaznanih priložnostih ter potrebah s strani
sektorja s ciljem zagotavljanja lastništva in spoštovanja avtonomnega delovanja ter
tvornega sodelovanja v civilnem dialogu.
-

Predlagamo, da se doda zadnja alineja: “Nevladne organizacije bodo sledile načelom

spremljanja učinkov aktivnosti razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter
bodo skladno s svojim poslanstvom tvorno sodelovale pri spremljanju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije.”
Obrazložitev:
Krovno poslanstvo nevladnih organizacij je spremljanje oz. „bdenje‟ nad
oblikovanjem, izvajanjem in spremljanjem politik, zato predlagamo, da se to odraža
tudi v Strategiji.
K podpoglavju 9.2.:
-

Predlagamo, da se prvi stavek prvega odstavka dopolni: “Podjetja, še posebej
družbeno odgovorna socialna podjetja, prispevajo h gospodarski rasti, zagotavljajo
delovna mesta in pod pogojem prerazporeditve ustvarjenih prihodkov lahko sodijo
med ključne dejavnike razvoja in boja proti revščini.

Obrazložitev:
Lasten interes slovenskega zasebnega sektorja mora biti pri delovanju v
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči podrejen načelom ter
standardom mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Brez
prerazporeditve ustvarjenih prihodkov (preko plač in davkov) lahko podjetja prej
prispevajo k povečanju neenakosti in revščine ter zavirajo razvoj.
-

Predlagamo, da se drugi odstavek dopolni z besedilom: “Pri vključevanju

zasebnega sektorja si Slovenija prizadeva za krepitev zasebnega sektorja v
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partnerskih državah. Za vključevanje zasebnega sektorja Ministrstvo za zunanje
zadeve v sodelovanju z relevantnimi akterji vzpostavi standarde delovanja, ki
zagotavljajo, da delovanje zasebnega sektorja temelji na spoštovanju načel
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, vključno z
lastništvom, ter zagotavljanju dolgoročnih trajnostnih razvojnih učinkov v partnerskih
državah.”
Obrazložitev:
Podobno kot pri skladnosti zunanjepolitičnih instrumentov, vendar njihovi jasni
razmejitvi glede na različne cilje (npr. mednarodno razvojno sodelovanje in
gospodarska diplomacija), je tudi pri vključevanju zasebnega sektorja potrebno
zagotoviti spoštovanje načel razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Lasten
interes zasebnega sektorja mora biti pri delovanju v mednarodnem razvojnem
sodelovanju in humanitarni pomoči podrejen načelom ter standardom mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
-

Predlagamo, da se zadnja alineja tretjega odstavka spremeni: “se v primeru
primanjkljaja oziroma nedostopnosti virov na lokalni ravni vključuje kot ponudnik
blaga in storitev in gradnje na razpisih partnerskih držav/lokalnih skupnosti ali
mednarodnih organizacij za izvajanje razvojnih projektov.”

Obrazložitev:
Razvojno in humanitarno delovanje mora s ciljem učinkovitosti ter trajnostnih
rezultatov v največji možni meri uporabljati vire, ki so na voljo v lokalnem okolju.
-

Predlagamo, da se prvi cilj dopolni: “Ministrstvo za zunanje zadeve bo krepilo dialog
z zasebnim sektorjem s ciljem prepoznavanja njegovih zmogljivosti in potencialov za
prispevek k razvoju partnerskih držav preko prenosa dobrih praks, tehnologij,
inovacij in strokovnih znanj. Pri tem bo Ministrstvo za zunanje zadeve sodelovalo z
ostalimi deležniki, zlasti Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT ter
slovenskimi gospodarskimi združenji in združenji, delujočimi na področju družbene
odgovornosti.”

Obrazložitev:
Na področju ozaveščanja podjetij in javnosti ter razvoja koncepta družbene
odgovornosti podjetij v Sloveniji ob pomanjkanju nacionalne strategije ali akcijskega
načrta nosijo vodilno vlogo nevladne organizacije v povezavi z zasebnim sektorjem,
tudi v sklopu različnih združenj in mrež (Mreža za družbeno odgovornost Slovenije,
Inštitut za raziskovanje družbene odgovornosti idr.). Zato menimo, da jih je kot
pomembne deležnike na področju družbene odgovornosti podjetij smiselno vključiti v
krepitev dialoga z zasebnim sektorjem.
-

Predlagamo, da se drugi cilj dopolni: “Slovenija bo spodbujala povezovanje med
zasebnim in nevladnim sektorjem. Ministrstvo za zunanje zadeve bo v okviru
„Partnerstva za razvojno sodelovanje‟ organiziralo srečanja izvajalcev. Ozaveščalo bo
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zasebni sektor in oblikovalo smernice za njegovo vključevanje v trajnostni razvoj
partnerskih držav, vključno z načeli ter standardi mednarodnega razvojnega

sodelovanja in humanitarne pomoči ter uresničevanjem skladnosti politik za
trajnostni razvoj.”
Obrazložitev:
Podobno kot pri skladnosti zunanjepolitičnih instrumentov, vendar njihovi jasni
razmejitvi glede na različne cilje (npr. mednarodno razvojno sodelovanje in
gospodarska diplomacija), je tudi pri vključevanju zasebnega sektorja potrebno
zagotoviti spoštovanje načel razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Lasten
interes zasebnega sektorja mora biti pri delovanju na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči podrejen načelom ter standardom
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
Oblikovanje smernic za vključevanje zasebnega sektorja v trajnostni razvoj
partnerskih držav bo pomembno prispevalo k premoščanju morebitnih konfliktov
interesov in zagotavljanju trajnostnih razvojnih učinkov (podobno kot Smernice o
sodelovanju Ministrstva za zunanje zadeve RS, nevladnih organizacij in mreže
nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči predstavljajo pomemben instrument za (so)delovanje nevladnih
organizacij).
-

Predlagamo, da se pri tretjemu cilju dopolni zadnji stavek: “Slovenija bo spodbujala
vključevanje zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje, ki ga izvajajo
mednarodne organizacije, zlasti Evropska unija. Prizadevala si bo za oblikovanje
ustreznih mehanizmov in instrumentov Evropske komisije in Evropske investicijske
banke, ki bodo omogočili uspešen prispevek slovenskega zasebnega sektorja, zlasti
mikro, malih in srednje velikih podjetij, pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja s
strani Evropske unije. Prizadevala si bo tudi za povezovanje in sodelovanje
slovenskega zasebnega sektorja z zasebnim sektorjem drugih držav pri uresničevanju
ciljev trajnostnega razvoja v partnerskih državah.”

Obrazložitev:
Podobno kot pri poglavju 3.1.1: Potrebna je jasna razmejitev med posameznimi
zunanjepolitičnimi instrumenti, kar je v primeru mednarodnega razvojnega
sodelovanja in humanitarne pomoči ključnega pomena zaradi zagotavljanja
trajnostnih razvojnih učinkov v partnerskih državah (ter posledične jasne zamejitve
sredstev, namenjenih mednarodnemu razvojnemu sodelovanju in humanitarni
pomoči) ter ne zasledovanja drugih (npr. gospodarskih) ciljev (npr. gospodarska
diplomacija). Lasten interes slovenskega zasebnega sektorja mora biti pri delovanju
v mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči podrejen načelom ter
standardom mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
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K podpoglavju 10.1.:
-

Predlagamo, da se tretji cilj spremeni: “Ministrstvo za zunanje zadeve bo podpiralo
različne oblike ozaveščanja javnosti v vseh regijah Slovenije.”

Obrazložitev:
Za večjo jasnost in v podporo že izkazanim oblikam ozaveščanja, predlagamo, da se
“inovativne oblike” spremeni v “različne oblike” ozaveščanja javnosti. Na podlagi
dosedanjih izkušenj neprestano uvajanje inovativnih oblik ozaveščanja javnosti
slednjo predvsem zbega in posledično ne doseže želenega učinka.
K podpoglavju 10.2.:
-

Predlagamo, da se zadnji stavek prvi odstavek dopolni in doda stavek: “Ob pomenu
globalnega učenja v formalnem in neformalnem izobraževanju v tem kontekstu
globalno učenje predstavlja tudi pomembno komponento mednarodnega razvojnega
sodelovanja, zato ga bo nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega
sodelovanja v tesnem sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za izobraževanje, še
naprej spodbujal in krepil. S tem bo Slovenija uresničevala tudi 4.7. podcilj

trajnostnega razvoja (Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in
spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o
trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti
spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju
kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju).”
Obrazložitev:
Predlagamo pojasnitev večplastne narave globalnega učenja (v kontekstu
izobraževanja in v kontekstu mednarodnega razvojnega sodelovanja) ter referenco
na 4.7. podcilj trajnostnega razvoja.
-

Predlagamo, da se prvi stavek tretjega odstavka dopolni: “Dolgoročni cilj delovanja
na področju globalnega učenja je, da državljani Slovenije poznajo temeljne vzroke in
posledice dogajanj v svetu, kot so revščina, lakota, neenakosti, podnebne
spremembe in migracije, pa tudi zaveze v okviru ciljev trajnostnega razvoja ter so
aktivni pri udejanjanju pravičnejšega in trajnostnega razvoja.”

Obrazložitev:
Cilji trajnostnega razvoja (SDGs) predstavljajo ključen okvir delovanja na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
-

Predlagamo, da se zadnja alineja četrtega odstavka dopolni: “ozaveščen in
usposobljen strokovni kader, ki se ukvarja s formalnim ali neformalnim
izobraževanjem.”
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-

Predlagamo, da se prvi cilj dopolni: “Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport si bosta v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in
prostor prizadevala za poenotenje koncepta globalnega učenja ter vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj.”

Obrazložitev:
Ministrstvo za okolje in prostor je pomemben deležnik na področju vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj, zato jih je smiselno vključiti v poenotenje
konceptov.
-

Predlagamo, da se doda alineja: “Strokovni svet za mednarodno razvojno
sodelovanje in Stalni koordinacijski skupini za mednarodno razvojno sodelovanje
pripravita predlog priporočil o etični uporabi podob in sporočil za izvajalce
mednarodnega razvojnega sodelovanja.”

Obrazložitev:
Z vzpostavitvijo priporočil in minimalnih standardov delovanja mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter v izogib objavljanju podob in
sporočil, ki niso etične, in mogoče celo spodbujajo stereotipe in predsodke,
predlagamo pripravo predloga priporočil o etični uporabi podob in sporočil za vse
izvajalce mednarodnega razvojnega sodelovanja.
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H kazalnikom:
V Prilogi 1 so navedeni kazalniki Strategije, pri katerih pa bi na samem začetku želeli
izpostaviti, da se nam zdi nujno, da slednji odražajo ločevanje podnebnega financiranja in
financiranja v okviru uradne razvojne pomoči Republike Slovenije. Hkrati opažamo, da bi
kazalniki skladno z navedbami v strategiji morali jasno odražati tendenco postopnega
zmanjševanja načrtovanih sredstev uradne razvojne pomoči za področje Zahodnega
Balkana.
-

Predlagamo vključitev novega kazalnika k sklopu Koordinacija mednarodnega
razvojnega sodelovanja: Letno poročilo o delovanju nacionalnih kontaktnih točk za
skladnost politik za razvoj

Obrazložitev:
Skladno z navedbo Strategije o letnem poročanju kontaktnih točk za skladnost politik
za razvoj v podpoglavju 3.2.1.3 predlagamo vključitev novega kazalnika.
-

Predlagamo spremembo ciljne vrednosti pri kazalniku Število nevladnih organizacij,
vključenih v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Slovenije
(štejejo se NVO s projekti v vrednosti vsaj 15.000 EUR letno) na vsaj 15 (2022) in
vsaj 19 (2030).

Obrazložitev:
Skladno z zavezo za povečevanje deleža BND za uradno razvojno pomoč in linearnim
povečevanjem sredstev za akterje na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja, humanitarne pomoči, ozaveščanja in globalnega učenja predlagamo
dvig ciljnega kazalnika.
-

Predlagamo, da se k prvemu kazalniku v sklopu Globalno učenje kot vir doda
Ministrstvo za okolje in prostor.

Obrazložitev:
Ministrstvo za okolje in prostor je pomemben deležnik na področju vzgoje in
izobraževanja za trajnostni razvoj, zato jih je smiselno vključiti v poenotenje
konceptov.
-

Predlagamo vključitev novega kazalnika v sklopu Globalno učenje: Vzpostavitev in
redno delovanje medresorske delovne skupine za globalno učenje (do leta 2020).

Obrazložitev:
Skladno z določili osnutka Strategije predlagamo, da se vzpostavitev medresorske
delovne skupine za globalno učenje opredeli tudi med kazalniki.
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-

Predlagamo, da se drugi kazalnik v sklopu Upravljanje za doseganje rezultatov
dopolni: “Izvedba zunanje evalvacije mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči skladno s potrjenim evalvacijskim načrtom.”

-

Predlagamo, da se tretji kazalnik v sklopu Upravljanje za doseganje rezultatov
dopolni: “Opravljena zunanja evalvacija projektov s sofinanciranjem RS nad 200.000
EUR kot del projekta.”

Obrazložitev:
Z uvedbo zunanjih evalvacij se zagotavlja neodvisno in strokovno evalvacijo učinkov
razvojnega sodelovanja ter humanitarne pomoči in ohranjanje ter izboljšanje
standardov kakovosti.
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