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• EU je leto 2015 razglasila za Evropsko leto za razvoj

• Zakaj 2015? Prelomnica na področju mednarodnega razvojnega 

sodelovanja.

• Kaj načrtujemo v naslednjem letu?

• Kaj lahko storite vi?



Razlika med humanitarno in 
razvojno pomočjo

Delež sredstev

humanitarna pomoč
razvojna pomoč

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi




-Usmerjeni v odpravo revščine
-Nekateri bolj-drugi manj uspešni
-Usmerjeni v države v razvoju
-Potrebno upoštevati okoljske
probleme!
-Povečevanje neenakosti -Kakšen razvoj želimo?

enakomeren? 
pravičen?

-Odpraviti revščino in zagotoviti 
trajnostni razvoj 

(ekonomski,družbeni, okoljski)

-Cilji veljajo za vse države

-Zmanjševanje razlik 

-Odgovornost vseh

-Ohraniti naravne vire

Razvojni cilji tisočletja
-do 2015

Novi cilji po 2015?

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Zakaj je 2015 pomembno leto, nekateri pravijo, da je celo prelomno leto za razvoj?Razvojni cilji tisočletja:

http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/47-izkoreniniti-skrajno-revscino.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/47-izkoreniniti-skrajno-revscino.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/48-univerzalna-osnovnosolska-izobrazba.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/48-univerzalna-osnovnosolska-izobrazba.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/49-neenakost-med-spoloma.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/49-neenakost-med-spoloma.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/50-zmanjsati-smrtnost-otrok.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/50-zmanjsati-smrtnost-otrok.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/51-izboljsati-zdravje-mater.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/51-izboljsati-zdravje-mater.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/52-boriti-proti-virusom.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/52-boriti-proti-virusom.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/53-zagotoviti-okoljsko-trajnost.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/53-zagotoviti-okoljsko-trajnost.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/54-razvoj-globalnega-partnerstva.html
http://www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji/54-razvoj-globalnega-partnerstva.html


Kaj si mislijo državljani EU o 
razvoju? 66%

Pomembno je 
pomagati ljudem v 
državah v razvoju

Boj proti revščini 
bi morala biti ena 

izmed glavnih 
prioritet EU

83%

Vir: Eurobarometer 405 - 2013

52%

Menim, da kot 
posameznik 
lahko prispevam 
k boju proti 
revščini v državah 
v razvoju

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
A top priority for citizensA 2013 Eurobarometer shows two thirds of EU citizens think tackling poverty in developing countries should be one of the EU's main priorities; 83% believe that it is important �to help people in developing countries.



Kaj vedo državljani EU o 
mednarodnem razvojnem 
sodelovanju?

44%

So že slišali za 
razvojne cilje 
tisočletja

Ne vedo, za kaj se 
porablja razvojna 
pomoč

6%
Vir: Eurobarometer 392 - 2012

53%

Ne vedo, kam se 
usmerja 
razvojna pomoč 

6

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Low levels of awareness44% of Europeans have no knowledge about where their country's development aid goes and 53% say they know nothing about where EU aid goes. Only 6% have heard of the MDGs and know what they are.



Zakaj ELR 2015?

Državljani EU menijo, da je 
boj proti revščini pomembna 
prioriteta

EU je pomemben akter v 
mednarodni skupnosti

Pomanjkljivo poznavanje 
mednarodnega razvojnega 
sodelovanja
ilj razvojne politike je zmGlavni
e politike je zmanjšanje in dolgoročno 
izkoreninjenje

CILJ ELR2015: 
Informirati, izobraževati in 
ozaveščati državljane Slovenije o 
mednarodnem razvojnem 
sodelovanju ter spodbuditi 
zanimanje za razvojna vprašanja.

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
VENDAR:Glavni cilj razvojne politike je zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine, kot je določeno v členu 21 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členu 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Boj proti svetovni revščini podpira izgradnjo stabilnejšega, mirnejšega, uspešnejšega in pravičnejšega sveta, ki odraža soodvisnost med bogatejšimi in revnejšimi državami. Unija zagotavlja pomoč za razvojno sodelovanje že od leta 1957 in je zdaj največja donatorka uradne razvojne pomoči na svetu. 



Solidarnost

Medsebojna 
odvisnost

Odgovornost

Kaj želimo sporočati?

Temeljne vrednote na katerih 
temelji mednarodno razvojno 

sodelovanje

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
Solidarnost: Želimo spodbujati solidarnost na vseh ravneh, tako v lokalnem kot mednarodnem okolju. Pomembno je nadgraditi naše razumevanje solidarnosti in poudariti pomembnost medsebojnega sodelovanja. Dajanje pomoči je bolj učinkovito takrat, ko odpravljamo težave skupaj s tistimi, katerim je pomoč namenjena. "Vsi moramo ukrepati, ne za druge, ampak skupaj z drugimi." Odgovornost: Z odgovornim ravnanjem bomo prispevali k trajnostnemu razvoju, tako pri nas kot drugje. S spremembami v našem obnašanju in vsakdanjem načinu življenja bomo največ pripomogli k ohranjanju okolja in enakomernemu razvoju. Ne gre zgolj za  to "kaj bomo dali", ampak predvsem "kako živimo" . Soodvisnost: Globalni izzivi kot so na primer podnebne spremembe, revščina in dostojno delo, potrebujejo globalne odgovore tako v Sloveniji in Evropi kot povsod drugod. Spodbuditi želimo razmišljanje o dogajanju na globalni ravni in posledicah v lokalnem okolju, ki jih tudi pri nas že opazimo. 



Kaj načrtujemo?
Tematski meseci ELR

Januar:  Evropa in svet
Februar: Izobraževanje 
Marec: Ženske in dekleta
April : Zdravje
Maj: Mir in varnost
Junij: Trajnostna rast in 
dostojno delo
Julij: Otroci in mladi
Avgust: Humanitarna pomoč 
September: Demografija in 
migracije
Oktober: Prehranska varnost
November: Trajnostni razvoj
December: Človekove pravice

-Aktivnosti za mlade: MIZŠ 
pozvalo šole in vrtce k 
izvajanju aktivnosti
-Didaktična gradiva na 
spletu 
-Mednarodni  dnevi 
(koledar)
-ELR spletna stran-novice in 
dogodki

Predstavitelj
Opombe o predstavitvi
MZZ pripravilo Nacionalni delovni načrt3 cilji: pomembna ciljna skupina so mladi in otrociOkrožnicaSpletna stran z gradiviMednarodni dneviDogodki:Novičke: obvestite nas, in bomo 



Načrtovane aktivnosti in glavni dogodki
Evropska unija

• Otvoritev – Latvija, januar 2015
• Konferenca o enakosti spolov, 

Latvija, marec 2015
• Evropski razvojni dnevi,

Bruselj, junij 2015
• 28 Kapuscinski predavanja na 

univerzah
• EXPO2015, Milano, oktober 2015
• Lorenzo Natali nagrada za 

novinarje
• Tekstilna označba (podobno 

kot pravična trgovina)
• Klimatski vrh (COP21), Pariz 2015, 

december
• Konference in dogodki Evropske 

komisije in Evropskega parlamenta
• Zaključna konferenca

Luxembourg, november 2015

Slovenija

• Nacionalni delovni načrt
• Slovenski razvojni dnevi 

(januar 2015)- Uvod v 
ELR2015: 

• Otvoritev: Kulturni Bazar v 
Cankarjevem domu (marec 2015)

• Ambasador Evropskega leta za 
razvoj 2015 (javna osebnost)

• Aktivnosti v šolah
• Teden vseživljenjskega 

učenja, Parada učenja
• Promocija skozi kulturne in 

športne dogodke
• Aktivnosti nevladnega sektorja
• Strokovni dogodki
• Razprava v Državnem zboru



HVALA ZA POZORNOST!

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_p

ravo/zunanja_politika/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_

humanitarna_pomoc/elr15/

ADRA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/elr15/
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