
ZAVEZE SVETA  

Mednarodna razvojna strategija, ki jo je Generalna skupščina OZN-a sprejela leta 1970, vsebuje 

zavezo, da bodo razvite države uradni razvojni pomoči namenile 0,7 odstotka bruto domačega 

proizvoda (BDP). Za rok izpolnitve te zaveze so določili leto 1975.  

Velika večina držav je še danes zelo oddaljena od tega cilja. Da bi presekali obdobje nedejavnosti, 

ustavili upadanje uradne razvojne pomoči, značilno za devetdeseta leta, in pred države postavili 

ambiciozne, a konkretne in dosegljive cilje, so svetovni državniki leta 2000 v OZN sprejeli 

Deklaracijo tisočletja. 

S to deklaracijo so se države obvezale k oblikovanju globalnega partnerstva, s katerim bodo dosegle 

zastavljene cilje. Cilje, opredeljene v tej deklaraciji, imenujemo razvojni cilji tisočletja: 

 

 izkoreniniti skrajno revščino in lakoto, 
 doseči splošno osnovnošolsko izobrazbo, 
 spodbujati enakost med spoloma in dati več moči ženskam, 
 zmanjšati smrtnost otrok, 
 izboljšati zdravje mater, 
 zagotoviti boj proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim boleznim, 
 zagotoviti trajnostni razvoj okolja in 
 razviti globalno partnerstvo za razvoj. 

 

Razvojne cilje tisočletja sestavlja 21 povsem konkretnih ciljev, katerih doseganje meri 60 kazalcev. 

Zaveza držav je, da bodo razvojni cilji tisočletja doseženi do leta 2015. 

 

Razvojne cilje tisočletja so leta 2002 na Mednarodni konferenci OZN-a o financiranju za razvoj 

nadgradili z Monterreyskim soglasjem, ki v mednarodni trgovini vidi gonilno silo razvoja ter 

zahteva pospeševanje mednarodnega finančnega in tehničnega sodelovanja za razvoj, odpira 

vprašanja zunanjega dolga ter zahteva skladnost in doslednost mednarodnega monetarnega, 

finančnega in trgovinskega sistema.   

 

ZAVEZE EVROPSKE UNIJE 

Skupno razvojno politiko predvideva že pogodba iz leta 1957, s katero je zaživela Evropska 

gospodarska skupnost. Pravno podlago je razvojna politika dobila leta 1993 s Pogodbo o Evropski 

uniji (EU). Članice EU-ja morajo prevzeti cilje evropske razvojne politike, izpolnjevati obveznosti, 

ki so se jim zavezale, slediti odločitvam Sveta EU-ja in spoštovati ključna načela EU-ja na tem 

področju: 

 komplementarnost, 
 usklajenost in 
 skladnost. 

 

EU je leta 2002 sprejel barcelonske zaveze, med katerimi je tudi zaveza, da bo vsaka članica do 

leta 2006 za uradno razvojno pomoč namenila najmanj 0,33 odstotka BDP-ja. Leto 2006 se je 

približalo in postalo je jasno, da Evropska unija zastavljenega ne bo uresničila. 

 



Evropski svet je leta 2005 sprejel nov časovni načrt povečanja razvojne pomoči: članice, ki so v EU 

vstopile pred letom 2002, morajo delež uradne razvojne pomoči do leta 2010 povečati na 0,56, do 

leta 2015 pa na 0,7 odstotka BDP-ja. Za države, ki so postale članice pozneje, so določeni deleži 

nižji. Istega leta (2005) je bilo sprejeto Evropsko soglasje o razvoju — kot temelj evropske 

razvojne politike, ki določa njene cilje, vrednote in načela.  

 

Danes je mednarodna razvojna pomoč del zunanje politike EU-ja, njeno prednostno področje pa je 

Afrika. To opredeljuje tudi leta 2005 sprejeta Strategija EU-ja za Afriko. V njej se je EU zavezal, da 

bo vsaj polovico povečanja razvojne pomoči namenil Afriki. 

EU in države članice so se zavezali k oblikovanju učinkovite pomoči. To želijo doseči z boljšo 

koordinacijo med projekti v posameznih državah, ki se morajo dopolnjevati in skupaj voditi k 

razvojnemu napredku države. 

 

ZAVEZE SLOVENIJE  

Slovenija je že leta 1996 začela izvajati projekte razvojne in humanitarne pomoči, večinoma prek 

Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Status države darovalke razvojne pomoči je formalno 

pridobila leta 2004, ko jo je Svetovna banka uvrstila v skupino razvitih držav darovalk. Ta status 

odreja izpolnjevanje zavez in obveznosti, ki jih ima Slovenija kot članica mednarodnih organizacij, 

tudi na področju razvojne pomoči. 

 

Slovenija ima povsem konkretne obveznosti. Države, ki so v Evropsko unijo vstopile po letu 2002, 

torej tudi Slovenija, morajo do leta 2010 delež uradne razvojne pomoči povečati na 0,17 odstotka 

BDP-ja, do leta 2015 pa na 0,33 odstotka.  

 

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju1 iz leta 2006 kot cilje delovanja opredeljuje 

doseganje razvojnih ciljev tisočletja, zagotavljanje miru in varnosti v svetu ter krepitev sodelovanja 

s prednostnimi državami. Te so določene v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju 

Republike Slovenije za obdobje do leta 20152 (ta temelji na Strategiji mednarodnega razvojnega 

sodelovanja Republike Slovenije). Prednostne države na zahodnem Balkanu so Albanija, Bosna in 

Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija, v Vzhodni Evropi Moldavija in Ukrajina. Za Afriko 

resolucija določa, da bo kratkoročno razvojna pomoč multilateralna, srednjeročno pa bo bilateralna 

uradna razvojna pomoč usmerjena k največ dvema državama. 

 

Med prednostnimi področji razvojnega sodelovanja Slovenije so: gradnja in krepitev državnih ter 

drugih institucij; izobraževanje; okoljska, transportna, telekomunikacijska in energetska 

infrastruktura; informacijsko-komunikacijska tehnologija; spodbujanje razvoja malih in 

srednjevelikih podjetij. 

 

DELUJMO SKUPAJ!  

                                                           
1
 Uradni list RS, št. 70/2006 (23. 6. 2006) 

2
 Uradni list RS, št. 73/2008 (18. 7. 2008) 



Pogosto se omenja bolj in manj razvite, odgovorne, uspešne države, regije, območja ... ob čemer 

vselej nastaja vtis razdeljenosti na nas in njih. Tako razmišljanje moramo preseči, saj je razvoj 

odgovornost in obveza vseh, držav in posameznikov, moških in žensk, premožnih in revnih, lačnih in 

sitih. Res pa je, da nekateri zmoremo in moramo narediti več. Tisto, kar potrebujemo, je 

partnerstvo, ki išče rešitve, ne pa porazdelitev krivde. 

 

Pri oblikovanju takega partnerstva je izjemnega pomena civilna družba. Njeni predstavniki na 

lokalni, regionalni ali državni ravni v okviru mednarodnih (vladnih in nevladnih) organizacij in 

svetovnih gibanj dodajajo svoj kamenček v mozaik uresničevanja razvojnih ciljev tisočletja, ki bi 

zagotovilo izkoreninjenje revščine še v času naše generacije. 

 

V Sloveniji je osrednje gibalo povezovanja civilne družbe o razvojnih vprašanjih platforma Sloga, ki 

povezuje 28 dejavnih nevladnih razvojnih organizacij (NVRO), dopolnjujejo pa jo tudi UNICEF 

Slovenija, Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas. Na evropski ravni je eden glavnih 

civilnodružbenih akterjev mreža Concord, ki v dialogu z institucijami Evropske unije predstavlja več 

kot 1.600 evropskih nevladnih organizacij. Na svetovni ravni pa je največje civilnodružbeno gibanje, 

ki se zavzema za izkoreninjenje revščine in neenakosti, GCAP — Globalni poziv k boju proti revščini 

(Global Call to Action Against Poverty). GCAP deluje v več kot stotih državah, tudi v Sloveniji. 

 

Nevladne organizacije so vse pomembnejše tudi v državah prejemnicah razvojne pomoči, saj lahko 

svoje znanje in izkušnje na lokalni ravni prenesejo neposredno v delovanje, ki povečuje učinkovitost 

pomoči. Stroka danes namesto projektov, vodenih iz tujine oz. s tujimi strokovnjaki, vse bolj 

zagovarja podporo, s katero se uradna razvojna pomoč namenja področjem, ki jih država 

prejemnica skupaj z lokalnimi organizacijami opredeli kot prednostna.  

 

KAJ DELAMO V SLOVENIJI? 

V Sloveniji pri razvojnem sodelovanju delujejo vladne in nevladne organizacije. Zadnje so združene 

pod platformo Sloga, ki med drugim deluje pri izobraževanju za razvoj in spremljanju učinkovitosti 

razvojne pomoči, dejavna je bila med nastajanjem slovenske strategije in resolucije mednarodnega 

razvojnega sodelovanja. Tako skrbi, da slovenski nosilci ''odgovornosti razvitih držav'' ne pozabijo na 

dane zaveze. 

Pomembno vlogo igra UNICEF Slovenija, prostovoljno, nepridobitno društvo, ki zastopa poslanstvo 

organizacije UNICEF v Sloveniji. Je eden od 37 UNICEF-ovih nacionalnih odborov, ki v industrijsko 

razvitih državah predstavljajo UNICEF-ov glas za otroke. UNICEF Slovenija organizira zbiranje 

sredstev za programe pomoči otrokom v državah v razvoju, v Sloveniji pa razvija programe 

Izobraževanja za razvoj v vrtcih, šolah, mladinskih, študentskih in drugih organizacijah. Deluje na 

področju promocije in zagovorništva otrokovih pravic, zdravstvenega varstva otrok ter spremlja 

položaj in blaginjo otrok. 

 

 


