
   

  

      

       
     

     
      

      
     

        
          

    
   

           

       
      

        
   

        
       

       
     
       

       
       

  

       
        

     
      

        
      

        
 

      
      

        
    

        
        
             

              

 

        
      

     
       

       
       
        

                
      

        
     

         
      

  

    
      

        
               

      
        

      
       

          
     

      
     

      
     

         
       

      
        
      

       
       

       
       

     
       
       
         

        
                  

     
    

    
 

                
       

  
   

 
  

  
  

  
  
  

   
    

     
   

                                                      

KREPITEV VLOGE ŽENSK 

Spodbujanje enakosti spolov je že vrsto let 
prednostno področje tako slovenske zunanje 
politike kot tudi mednarodnega razvojnega 
sodelovanja. Enakost spolov in krepitev vloge 
žensk imata pomembno vlogo pri odpravljanju 
revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja. 
Čeprav se je položaj žensk v zadnjih desetletjih 
marsikje izboljšal, zaposlene ženske še vedno 

Ženske pri gojenju gob 
(Vir: Zavod Krog) 

 

zaslužijo približno 23 odstotkov manj kot moški, 
med nepismenimi odraslimi sta dve tretjini 
žensk, ženske pa imajo tudi slabši dostop do 
osnovnega zdravstvenega varstva. 

Slovenija je v Ugandi podprla triletni projekt, ki 
je vključeval gojenje gob in usposabljanje za 
frizerstvo. Ženskam, zlasti begunkam, ki so iz 
različnih razlogov z družinami zapustile 
sosednje države, je omogočil, da zaslužijo za 
najnujnejše stvari zase in za svoje otroke. 
Pridobile so tudi znanje, kako naj uresničujejo 
svoje pravice. 

Leta 2018 je Slovenija začela podpirati projekt, 
ki bo več kot 800 ženskam in dekletom 
omogočil boljši družbeni položaj. Številne 
delavnice in usposabljanja bodo prispevala k 
večji pismenosti in pridobitvi novih znanj ter s 
tem k ekonomski neodvisnosti najbolj ranljivih 
skupin žensk in deklet v predmestjih in okolici 
Kigalija. 

DOSTOP DO IZOBRAŽEVANJA IN DOBROBIT OTROK 

Po podatkih Organizacije Združenih narodov za 
izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), se 
je število šoloobveznih otrok, ki niso vključeni v 
osnovnošolsko izobraževanje, v obdobju 2000– 
2015 znižalo s 100 na 61 milijonov. Največ 
otrok, ki ne obiskujejo šole, je v Podsaharski 
Afriki, kjer je bilo leta 2015 v šolo vključenih 79 
odstotkov otrok. Po podatkih Unesca iz leta 

Zaključna predstavitev v Maroku  
(Vir: Slovenska filantropija) 

2015 je Burundi med državami, ki so dosegle 
največji napredek glede vključenosti otrok v 
osnovnošolsko izobraževanje (36 odstotkov leta 
2000, 96 odstotkov leta 2015), vendar približno 
60 odstotkov otrok ne zaključi osnovne šole. 
Slovenija je leta 2015 podprla gradnjo dveh 
osnovnih šol v Burundiju, vključno s 
sanitarnimi prostori za deklice in dečke ter 
urejenim dostopom do pitne vode. Organizirano 
je bilo tudi usposabljanje za pedagoge in starše 
o otrokovih pravicah in preprečevanju 
konfliktov. S tem je več kot 1200 otrokom iz 
najbolj revnih okolišev omogočen dostop do 
kakovostnega izobraževanja. 

Projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja 
spodbujajo tudi spoštovanje otrokovih pravic. V 
Maroku in Egiptu potekajo dejavnosti na podlagi 
učnega gradiva Naše pravice, ki spodbuja 

razumevanje 

temelji na dobrih izkušnjah iz prejšnjega 
projekta, ki je vključeval 1200 otrok ter lokalne 
strokovnjake in učitelje. Projektne aktivnosti se 
nadaljujejo v regiji Al-Hoceima in v Tangerju, 
kjer so vključeni tudi migranti. V Egiptu je bilo v 
preteklih letih več pozornosti namenjene 
pedagoškim delavcem in osebju v rejniških 
domovih, spoštovanju otrokovih pravic med 
starši in pedagogi ter krepitvi zavedanja 
otrokovih pravic pri otrocih. 

Triletni projekt, ki se je v Egiptu začel izvajati 
leta 2018, bo vključeval več skupin pedagogov, 
mladinske in socialne delavce, skrbnike, starše 
in 850 otrok. Otroci bodo pridobili nove veščine 
ob pomoči usposobljenih odraslih; krepila se 
bosta poznavanje pravic in dolžnosti do okolja 
ter strpnost do različnih ver in kultur. 

Nova osnovna šola v Burundiju 
(Vir: Adra Slovenija) 
 

temeljnih načel in 
metodologije 
izobraževanja za 
človekove pravice, 
kulturo miru, 
nediskriminacijo in 
strpnost. S 
podporo Slovenije 
se v Maroku 
nadaljuje projekt, ki 

ZDRAVSTVENE STORITVE 

Največji projekt v Podsaharski Afriki, ki ga 
Slovenija podpira že več let, je projekt 
telemedicine in e-zdravja na Zelenortskih 
otokih. V obdobju 2016–2017 je bil vzpostavljen 
center telemedicine na otoku Santo Antao, do 
konca leta 2018 pa bosta vzpostavljena še dva 

centra. S tem bo na Zelenortskih otokih skupaj 
13 centrov telemedicine, in sicer na vseh 
poseljenih otokih. Vzporedno poteka tudi 
usposabljanje zdravstvenega osebja z 
namenom izboljšanja kakovosti zdravstvenih 
storitev. 



        

        
        

        
    

     
       

      
       

       
 

              
       

      
        

        
      

       
       

       
      

      
       
     

                        

      
      

        
     

       
  

        
        

        
      

     
     

       
     

       
    

     
 

          
              

 

    
     

     
     

     
       

     
     

       
       

   

     
      
      

      
      

    
     

       
      
      

    
  

   
     

   
   

  
          
 

    
      

 

                 
 

  
   

V enem izmed revnejših podeželskih okoljih v 
Ruandi, je v Slovenija podprla projekt, ki je 
preko obnove in razširitve prostorov za porod v 
zdravstvenem centru, usposabljanja kadra, 
zdravstvene oskrbe nosečnic, novorojenčkov in 
otrok, izobraževanja mater o skrbi za otroka, 
usposabljanja za šivilje, itd. prispeval k 
boljšemu zdravju in boljšim pogojem za življenje 
otrok in žensk v ruralnem delu severovzhodne 
Ruande. 

Ženske čakajo na oskrbo svojih otrok  
(Vir: Slovenska karitas) 

DOSTOP DO PITNE VODE IN PREHRANSKA VARNOST 

Po podatkih Organizacije Združenih narodov za 
prehrano in kmetijstvo (FAO) se število lačnih v 
svetu povečuje. Leta 2016 jih je bilo 815 
milijonov. V Podsaharski Afriki se prehranska 
varnost slabša, tudi zaradi konfliktov in naravnih 
katastrof. Prehranska varnost je ogrožena tudi v 
Ugandi, ki se sooča z velikim številom 
beguncev iz sosednjih držav. Za izboljšanje 
položaja beguncev je Slovenija leta 2017 
podprla triletni projekt, ki bo povečal prehransko 
varnost beguncev in lokalnega prebivalstva, 
zlasti žensk, v predmestju Kampale. 

V okviru Organizacije Združenih narodov za 
industrijski razvoj (UNIDO) je Slovenija podprla 
projekt na podeželju na jugu Kenije, ki je 
vključeval iskanje in distribucijo kakovostne 
pitne vode. V projektu je sodelovalo tudi 
slovensko podjetje. 

Slovenija je leta 2018 podprla triletni projekt, ki 
bo izboljšal dostop do naravnih virov in povečal 
učinkovitost njihove rabe, s tem pa prispeval k 
boljšim možnostim za preživetje in večji 
kakovosti življenja najrevnejših prebivalcev v 
zahodni Ruandi. Poleg številnih drugih 
aktivnosti bodo v okrožju Karongi z gradnjo 
teras in nasaditvijo dreves obdelovalne 
površine zaščitene pred erozijo, kar bo 600 
najbolj ranljivim gospodinjstvom omogočilo 
trajnostno obdelovanje zemlje in večjo 
pridelavo. 

 Zemlja, pripravljena za pridelavo zelenjave 
(Vir: Forum za enakopravni razvoj) 

PREDSTAVITEV RAZVOJNIH PROJEKTOV, 
KI JIH JE REPUBLIKA SLOVENIJA 
(SO)FINANCIRALA V AFRIKI 
V OBDOBJU 2015–2018 

  

Zdravstvena oskrba 
(Vir: Slovenska karitas) 

Tečaj šivanja v Kigaliju 
(Vir: Mirovni inštitut, foto: Crystaline Randazzo) 

Slovenija z mednarodnim razvojnim 
sodelovanjem prispeva k bolj uravnoteženemu 
in pravičnemu svetovnemu razvoju ter 
prevzema soodgovornost za odpravo revščine 
in doseganje trajnostnega razvoja. Septembra 
2017 je sprejela ključni strateški dokument na 
tem področju, Resolucijo o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, 
ki določa tri prednostna področja. Eno izmed 
njih je Podsaharska Afrika, s poudarkom na 
najmanj razvitih državah. 

V nadaljevanju so predstavljeni dvostranski 
projekti, s katerimi Slovenija afriškim državam 
namenja manjši del razvojnih sredstev. Večji 
del sredstev Slovenija prispeva po večstranskih 
kanalih, predvsem prek Evropske unije in 
Organizacije združenih narodov. Projekte 
izvajajo slovenske nevladne organizacije ter 
tudi ena izmed ustanov. Tesno sodelujejo z 
lokalnimi partnerji in dobro poznajo lokalne 
razmere. Tako projekti lahko omogočijo boljše 
življenjske pogoje najbolj deprivilegiranim 
družbenim skupinam. 


