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PREDGOVOR
Drage bralke in bralci,
Slovenija si kot odgovorna in kredibilna članica
mednarodne skupnosti v okviru zmožnosti že več
kot desetletje prizadeva za reševanje največjih
izzivov držav v razvoju in enakopravnejši svetovni
razvoj. Z razvojnimi in humanitarnimi projekti
je prisotna tudi v Afriki, ki predstavlja eno od
geografskih prioritet slovenskega razvojnega
sodelovanja.
Projekte, ki jih (so)financira Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev
za mednarodno razvojno sodelovanje, izvajajo
predvsem izvajalske ustanove in nevladne
organizacije. Njihova vloga je zelo pomembna,
saj skupaj s partnerji na terenu razpolagajo z
bogatimi izkušnjami ter dobrim poznavanjem
lokalnih razmer in potreb ter tako pomembno
prispevajo k ekonomski, družbeni in okoljski
trajnosti.
Projekti izvajalskih ustanov in nevladnih
organizacij dopolnjujejo multilateralno pomoč,
ki jo Slovenija namenja afriškim državam, in
sicer predvsem v okviru Evropske unije. Projekti
naslavljajo predvsem najrevnejše države v regiji
in njihove najranljivejše družbene skupine.
Sledijo smernicam Resolucije o mednarodnem
razvojnem sodelovanju Republike Slovenije
za obdobje do leta 2015 in so usmerjeni v
opolnomočenje žensk, dostop do izobraževanja
in splošno dobrobit otrok, zdravje, dostop do
pitne vode in prehransko varnost ter prispevajo k
dolgoročnemu razvoju afriških držav. Izpostaviti
velja projekt integriranega programa telemedicine
in e-zdravja na Zelenortskih otokih, ki sistemsko
rešuje problematiko dostopa do zdravstvenih
storitev na nacionalni ravni.
Letos se izteče rok za dosego razvojnih ciljev
tisočletja, k uresničevanju katerih so bili
usmerjeni tudi naši projekti. Določeni bodo novi
cilji za obdobje po letu 2015, ki bodo usmerjeni
k izkoreninjenju skrajne revščine in doseganju

trajnostnega razvoja v vseh državah sveta, ne le v
državah v razvoju, ter bodo spodbujali kolektivno
odgovornost vseh v mednarodni donatorski
skupnosti.
Ni naključje, da je Evropska unija leto 2015
razglasila za evropsko leto za razvoj, ki je
namenjeno informiranju in ozaveščanju o
mednarodnem razvojnem sodelovanju. Tudi z
boljšo ozaveščenostjo in spoštovanjem vrednot,
kot so solidarnost, odgovornost in soodvisnost, ki
so temelj mednarodnega razvojnega sodelovanja,
lahko prispevamo k učinkovitejšemu in
enakomernejšemu razvoju tako v afriških državah
kot drugod.

Bogdan Benko
državni sekretar
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OPOLNOMOČENJE ŽENSK
Neenakost spolov ostaja pereč problem. Po
podatkih Agencije Združenih narodov za ženske
(UN Women), ženske opravijo 66 % dela v svetu
za 10 % svetovnega plačila. Po vsem svetu so
ženske pogosto žrtve nasilja in diskriminacije, še
vedno je visoka stopnja umrljivosti mater ipd. V
državah v razvoju je nepismenih skoraj dvakrat
več žensk kot moških.
Enakost spolov in krepitev vloge žensk sta
prepoznani kot ključni ter predstavljata temelj
spoštovanja človekovih pravic in zagotavljanja
družbene pravičnosti. Opolnomočenje žensk
namreč omogoča boljši ekonomski in družbeni
položaj širše lokalne skupnosti, kar pripomore
tudi k razvoju države.
Na tem področju so bili projekti namenjeni
predvsem ženskam, ki se iz različnih vzrokov
pogosto znajdejo na družbenem robu, so
pomanjkljivo izobražene, ne zmorejo skrbeti za
svojo družino ali se ne zmorejo zavzemati za
svoje pravice.
Glede na potrebe žensk v posamezni regiji so
bile v okviru projektov organizirane delavnice
in usposabljanja za razvijanje praktičnih
veščin (izdelovanje ročnih izdelkov, tkanje,

šivanje, pletenje, izdelava nakita, kmetovanje,
funkcionalno in računalniško opismenjevanje),
ozaveščanje o pravicah žensk in enakosti spolov,
spodbujanje samozavesti in kreativnosti ter skrbi
žensk za lastno zdravje in zdravje najbližjih.
Na delavnicah so ženske pridobile nova znanja in
veščine, da lahko svoje izdelke in pridelke prodajo
in pridejo do zaslužka. K večjemu ekonomskemu
dobičku pripomore tudi vzpostavitev turističnega
programa v Ruandi ter program odgovornega
turizma in povezovanja na področju pravične
trgovine v Burkina Fasu.
Za ženske v barakarskem naselju v Etiopiji je bilo
organizirano izobraževanje o skrbi za zdravje, v
Sierri Leone pa delavnice za spodbujanje mladih
žensk k nadaljnjemu šolanju ali zaposlitvi. V okviru
projektov sta bila v Ruandi in Ugandi ustanovljena
centra za ženske, ki skupaj z drugimi projektnimi
aktivnostmi prispevata k ekonomski in socialni
neodvisnosti žensk, zaposljivosti, možnosti za
nadaljevanje šolanja, večji družbeni vključenosti,
enakosti spolov, krepitvi občutka enakovrednosti
in samozavesti, spoštovanju pravic žensk ter s
tem tudi k izboljšanju življenjskih razmer njihovih
otrok, družin in širše lokalne skupnosti.

< Delavnice
računalniškega
opismenjevanja v
ženskem centru v
Kigaliju
(Crystaline Randazzo)
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DOSTOP DO IZOBRAŽEVANJA IN DOBROBIT OTROK
Kljub zavezanosti držav k zagotavljanju otrokovih
pravic ter s tem k uvedbi brezplačnega in
obveznega osnovnošolskega izobraževanja, ki
izhaja iz prizadevanja za dosego 2. razvojnega
cilja tisočletja, ki predvideva univerzalno
osnovnošolsko izobrazbo za vse, številni otroci še
vedno ne uživajo svojih pravic, živijo v nemogočih
razmerah, so prepuščeni sami sebi, se ne šolajo
in s tem izgubljajo možnosti za boljšo prihodnost.
Namen projektov je bil omogočiti vsem otrokom
dostop do izobraževanja, zagotoviti višjo kakovost
izobraževanja ter ustvariti okolje, ki je spodbudno
in varno za otroke.
V nekaterih državah je bila v okviru projektov
vzpostavljena najnujnejša infrastruktura: v Ruandi
je bila zgrajena in opremljena šola z dostopom
do pitne vode, v Ugandi internat za dekleta, v
Burundiju večje število hiš za brezdomne družine,
v Južnoafriški republiki večnamenska dvorana
osnovne šole v barakarskem naselju ter kuhinja
in jedilnica za otroke z odlagališča odpadkov
glavnega mesta Madagaskarja. Ustanovljen je

Nova osnovna šola v
Ruandi
(Slovenska karitas)

>

bil računalniški center v Burkina Fasu in več
knjižnic (v Ugandi in Ruandi), v katerih potekajo
izobraževalne dejavnosti za otroke in mlade, pa
tudi za širšo lokalno skupnost.
Potekala so številna usposabljanja za
osnovnošolske
učitelje,
ki
zagotavljajo
višjo kakovost dela z učenci; izvajale so se
aktivnosti, s pomočjo katerih starši svojim
otrokom zagotavljajo bolj spodbudno okolje
za izobraževanje; številne poučne in kreativne
delavnice pa so bile namenjene tudi otrokom.
Za najranljivejše skupine otrok Madagaskarja
so bili izvedeni večdnevni tabori, za otroke z
ulice v Kigaliju pa program rehabilitacije, ki jim
bo omogočal ponovno vključitev v izobraževalni
sistem.
S temi dejavnostmi je bil zagotovljen dostop do
kakovostne osnovnošolske izobrazbe za otroke, ki
je sicer ne bi bili deležni. Otrokom je zagotovljena
tudi večja varnost, boljše zdravje, spodbudnejše
okolje ter znanja in veščine, ki jim bodo koristila
tako v šoli kot v vsakdanjem življenju.
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ZDRAVSTVENE STORITVE

<

Integrirani program telemedicine in e-zdravja na
Zelenortskih otokih
(Ustanova ITF)

Največji projekt, ki sistemsko rešuje problematiko
na nacionalni ravni, je vključeval nakup opreme
in usposabljanje osebja ter s tem omogočil
oblikovanje integriranega programa telemedicine
in e-zdravja na Zelenortskih otokih.
Projekti v podsaharski Afriki so se osredotočili na
dostop do zdravstvenih storitev v najbolj odročnih
krajih za najrevnejše skupine prebivalstva, ženske,
obolele za aidsom, gobavce in druge. Potekalo
je tudi strokovno usposabljanje za medicinsko
osebje ter ozaveščanje o HIV, spolnem in
reproduktivnem zdravju in drugih preventivnih
zdravstvenih ukrepih.

<

Sprejem novorojenčkov v porodnišnici v Burundiju
(Slovenska karitas)

Na severu Burundija je bila opremljena bolnišnica
ter zagotovljena zdravila, strokovno izobraževanje
lokalnega zdravstvenega osebja in zdravstvena
vzgoja lokalnih prebivalcev; na ta način so bile več
kot 60.000 prebivalcem zagotovljene trajnostne
zmogljivosti za zmanjševanje smrtnosti ter
izboljšanje zdravja otrok in žensk ter stalni
dostop do zdravstvene oskrbe. V Malaviju je
bila zgrajena bolnišnica, uvedeni so bili redni
zdravniški pregledi in obiskovanje bolnikov na
domu, pomoč sirotam ter izobraževanje o HIV in
malariji; zagotovljeno je bilo ustrezno zdravljenje
bolnikov na kliniki za gobavce, tuberkulozne in
druge bolnike na Madagaskarju.
Nova klinika v Malaviju
(Misijonsko središče Slovenije)
<

Dostop do zdravstvene oskrbe je marsikje še
vedno zelo omejen. HIV, malarija, v zadnjem
času pa tudi epidemije drugih bolezni zahtevajo
veliko več strokovnjakov in večje zdravstvene
zmogljivosti, kot jih ima večina držav v razvoju.
Bolnišnice so slabo opremljene, zdravstvene
storitve so za lokalno prebivalstvo predrage,
izobraževalni sistem pa ne zagotavlja kakovostne
in specializirane medicinske izobrazbe.
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DOSTOP DO PITNE VODE IN PREHRANSKA VARNOST
Po podatkih Sklada Združenih narodov za otroke
(UNICEF) iz leta 2014 okoli 800 milijonov ljudi še
vedno nima dostopa do pitne vode, več kot dve
milijardi in pol ljudi živi v neprimernih sanitarnih
razmerah, ki so vzrok za številne bolezni, in glede
na poročilo Svetovnega program za hrano (WFP) iz
leta 2014 je še vedno lačnih več kot 800 milijonov
ljudi na svetu. Spodbujanje samooskrbe in
lokalne pridelave hrane odpira najbolj trajnostne
rešitve dostopa do primerne hrane.

uporabi pitne vode ter usposabljanje s področja
kmetovanja in samooskrbe s hrano. V Ugandi je
bila kupljena obdelovalna zemlja za kmetovanje
in zagotavljanje prehranske varnosti za dve
skupnosti ene izmed najbolj diskriminiranih
manjšin v državi.

Projekti na tem področju so bili namenjeni
prebivalstvu sušnih območij, ki je brez dostopa do
varne pitne vode in brez sanitarij ali pa je zaradi
družbenih in političnih sprememb ostalo brez
zemlje, ki jim je omogočala preskrbo s hrano.

Gradnja vodnjaka v
Somaliji
(IRD Global Zavod)

<

<

V Somaliji je bil zgrajen vodnjak, ki je zagotovil
stalni dostop do vode približno 3000 prebivalcem,
v Nigru je bil uveden nov način črpanja vode
in namakanja, v Keniji je bila uvedena okolju
prijazna tehnologija za čiščenje vode, v Etiopiji
je bil omogočen dostop do neoporečne pitne
vode in higiensko ustreznih sanitarij ter prav
tako v Burundiju v okviru zdravstvenega centra.
V več državah je potekalo tudi izobraževanje o

Predstavnica ljudstva Batwa med pobiranjem krompirja v
Ugandi
(Društvo Edirisa Slovenije)
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Krompir, ki ga je pridelalo ljudstvo Batwa v Ugandi (Društvo Edirisa Slovenije)
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Evropsko leto
za razvoj
naš svet
naše dostojanstvo
naša prihodnost
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