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UVOD

- 1 -

Priročnik je namenjen podpori osebju Karitas, ki dela z mladi-
mi, da bi dopolnili obstoječe ponudbe za vključevanje mladih 
v Karitas in na splošno naslovili mlade, ki jih zanima to po-
dročje, tudi izven organizacije Karitas. Pojasnjuje vse bistvene 
podrobnosti o zagovorništvu, ki so povezane s temami globalnih 
migracij in razvoja, ter s tem ustvarja dobro osnovo za uspeš-
ne zagovorniške dejavnosti, s katerimi želimo spremenili našo 
prihodnost.

Migracije so dejstvo. Vedno so bile in bodo še naprej del naše-
ga življenja. Način, kako vidimo in obravnavamo migracije, 
močno vpliva na to, v kolikšni meri bodo migracije uspešne.

Žal je javna razprava o migracijah v Evropi večinoma usmer-
jena samo v iskanje težav. Politike so pogosto osredotočene 
le na nadzor meja in prisilno vračanje (glejte izraze v glosar-
ju), mediji si prizadevajo posredovati konstruktivno podo-
bo, javno mnenje pa temelji predvsem na strahu in ne na 
dejstvih. Čeprav je mednarodno priznano, da migranti pozi-
tivno prispevajo ne le k razvoju izvorne države, ampak tudi 
k razvoju ciljne države, se migracije še vedno prepogosto do-
jemajo kot grožnja in ne kot priložnost.

Zaradi vsega tega migranti ne morejo celovito prispevati k ra-
zvoju, poleg tega pa prihaja do njihove izključenosti in revšči-
ne. Migranti se v Evropi soočajo z diskriminacijo na stano-
vanjskih trgih in trgih dela ter s ksenofobijo v vsakdanjem 
življenju, kar jih uvršča med najranljivejše skupine v družbi.1

AVSTRIJA/ITALIJA/ŠPANIJA –
diskriminacija na trgu dela

V Avstriji je verjetneje, da se migranti soočajo z 
negotovimi delovnimi razmerami v primerjavi z 
domačini – pogosto dobijo nižje plače in imajo 
manj možnosti za poklicno napredovanje. Ne pre-
seneča, da so izpostavljeni tudi večjemu tveganju za 
brezposelnost.2 Podobno je v kmetijskem sektorju 
v Italiji in Španiji – migranti se običajno zaposlijo 
neformalno, kar pomeni, da oblasti njihovih delov-
nih pogojev ne spremljajo. Zaradi tega je večja ver-
jetnost, da bodo izpostavljeni izkoriščanju delovne 
sile, in se pogosto znajdejo v revščini z omejenim 
dostopom do sistema socialne varnosti ali brez nje-
ga (glejte izraze v glosarju).3

1 https://www.caritas.eu/common-home-eu/
2 https://www.sora.at/fileadmin/Downloads/projektte/2020_SORA-Forschungsbericht_Systemrelevante_Berufe.pdf
3 https://inmigration.caritas.it/sites/default/files/2016-10/Rapporto_Progetto_Presidio.pdf; https://caritashuelva.org/blog/2020/04/03/coronavirus-caritas-alerta-sobre-la- extre-

ma-precariedad-social-en-la-que-estan-miles-de-personas-en-infraviviendas-y-asentamientos/
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BELGIJA – diskriminacija 
na stanovanjskem trgu
Christian se je rodil v Demokratični republiki 
Kongo in je prišel v Belgijo, ko je imel 20 let. Iska-
nje prebivališča se je izkazalo za izziv:
»Najtežji del tega, da imaš tuje korenine, je, kako 
te dojemajo drugi. Nekateri te gledajo sumničavo. 
[...] To je bilo težavno zlasti pri iskanju nastanitve v 
Bruslju,« pravi Christian. Končno je uspel, postal 
usposobljeni medicinski tehnik in se vključil v boj 
proti covidu-19.

Karitas verjame v prihodnost, kjer bodo migracije izbira in 
ne nuja, ljudem pa bodo omogočale dostojno življenje in 
ustvarjanje pomembnih prispevkov v družbi. Prihodnost s 
politikami, ki spodbujajo solidarnost in varujejo človekove 
pravice, omogočajo vključevanje in zagotavljajo, da nihče 
ne bo ostal zadaj. Prihodnost, v kateri mediji, novinarji in 
politiki postavljajo migracije v pravi kontekst, javnost pa se 
zaveda dragocenih prispevkov migrantov njihovim izvornim 
in ciljnim državam.

Vključevanje mladih je izredno pomembno za uresničitev te 
vizije. Zadnja leta so jasno pokazala, da so mladi gonilna 
sila sprememb in pomembno prispevajo k ustvarjanju bolj-
še prihodnosti. Karitas pri sodelovanju z mladimi vidi svoje 
osrednje poslanstvo pri spodbujanju mladih, da se aktivno 
vključijo v družbene dejavnosti. S široko izbiro delavnic in 
dejavnosti si Karitas prizadeva okrepiti vključevanje mladih 
in jim omogočiti, da prevzamejo odgovornost za svoje sode-
lovanje, s čimer bi zagotovili odlično izhodišče za zagovor-
niške dejavnosti.

MIND Migracije. Povezanost. Razvoj.
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RAZISKOVANJE GLOBALNIH 
MIGRACIJ IN RAZVOJA

- 2 -

Migracije so krovni izraz, ki ga mednarodno pravo ne opre-
deljuje. V svoji najpreprostejši razlagi so migracije ...

(...) gibanje ljudi iz enega kraja prebivanja v drugega, bodisi 
znotraj države bodisi s prečkanjem mednarodnih meja. Razli-
kujejo se lahko tako razlogi za selitve kot tudi dolžina bivanja.4

Vzroki za migracije

Ljudje se preseljujejo iz različnih razlogov, od ljubezni, zapo-
slitve in izobraževanja do podnebnih sprememb, korupcije 
in/ali revščine, pri čemer je glavni dejavnik zaposlitev.5 Raz-
logi za migracije so zelo pomembni, saj opredeljujejo pravni 
status migrantov in pravice, ki jih imajo v ciljnih državah. 
Leta 2019 je bilo svetovno število mednarodnih migrantov 
ocenjeno na 272 milijonov ljudi, od katerih so dve tretjini 
predstavljali delovni migranti, torej ljudje, ki se preseljujejo 
zaradi zaposlitve.6

GRČIJA – delovne migracije

Leta 2009 se je finančni položaj Grčije močno 
poslabšal, kar je državo pahnilo v globoko krizo. 
V naslednjih letih je predvidoma 500.000 ljudi 
zapustilo državo in iskalo zaposlitev v tujini, pred-
vsem v Nemčiji, Združenem kraljestvu in Združe-
nih arabskih emiratih. Večina jih je bila mladih in 
visoko usposobljenih.7

ZDRUŽENO KRALJESTVO – 
mednarodni študenti

Združeno kraljestvo ima številne prestižne univer-
ze, ki nudijo visokokakovostno izobraževanje, za-
radi česar je študij tam privlačen za mlade po vsem 
svetu. Leta 2018/19 je Združeno kraljestvo gostilo 
skoraj pol milijona mednarodnih študentov, velika 
večina pa je prihajala iz Kitajske, Indije in ZDA.8

Še en pogost vzrok za migracije so so vojne, konflikti in pre-
ganjanje ter z njimi povezano iskanje varnosti. Ljudje, ki se 
preseljujejo v iskanju zaščite, se imenujejo begunci. Begu-
nec je oseba, ki ...

… se boji preganjanja v svoji izvorni državi zaradi »rase, ve-
roizpovedi, narodnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini 
ali političnega prepričanja.«9

Če bi ta oseba ostala v svoji izvorni državi ali bi se tja vrnila, 
bi bilo ogroženo njeno življenje ali svoboda. Zato so begun-
ci deležni posebne mednarodne zaščite. Ta opredelitev in 
pravice, ki so z njo povezane, temeljijo na tako imenovani 
»Ženevski konvenciji iz leta 1951« (glejte izraze v glosarju).

4  https://www.iom.int/who-is-a-migrant
5  https://www.unhcr.org/protection/operations/56684ce89/briefing-paper-understanding-root-causes-displacement-idmc-2015.html
6  https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
7  https://ideas.repec.org/a/bog/econbl/y2016i43p31.html; https://www.politico.eu/article/greece-reverse-brain-drain-skills-young-people-financial-crisis/
8  https://www.studying-in-uk.org/international-student-statistics-in-uk/#:~:text=Statistics%20show%20that%20the%20total,outside%20of%20the%20European%20Union.
9  https://www.unhcr.org/afr/what-is-a-refugee.html
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NEKDANJA JUGOSLAVIJA – 
razseljevanje

SREDOZEMSKO MORJE –
nedovoljene migracije

Jugoslavija je bila socialistična država, ustanov-
ljena po drugi svetovni vojni, sestavljalo pa jo je 
šest republik (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna in 
Hercegovina, Črna gora in Makedonija) ter dve 
avtonomni pokrajini (Kosovo in Vojvodina). V de-
vetdesetih letih 20. stoletja so se pojavile napetosti 
med republikami z naraščajočimi nacionalističnimi 
težnjami in pozivi k večji avtonomiji. Leta 1991 sta 
Hrvaška in Slovenija razglasili svojo neodvisnost, 
zaradi česar se je jugoslovanska vojska umaknila. 
To je bil šele začetek številnih konfliktov v okviru 
vojn v nekdanji Jugoslaviji, ki so trajale desetletje. 
Konflikti so znani predvsem po brutalnih dejanjih, 
vključno z »etničnim čiščenjem«, zaradi česar je 2,3 
milijona ljudi zapustilo svoje domove.10

Eden od najpogostejših načinov za nedovoljen 
vstop v EU je prečkanje Sredozemskega morja s 
pomočjo tihotapcev, pogosto v prenatrpanih čol-
nih, ki niso primerni za pot. Kljub temu so mno-
gi ljudje prisiljeni sprejeti tveganje, da bi ustvarili 
boljšo prihodnost zase in za svoje družine ali da bi 
prišli na varno. Od leta 2014 naj bi pri poskusu ne-
zakonitega prečkanja meje po tej poti umrlo prib-
ližno 20.000 ljudi, od katerih je večina prihajala iz 
držav z znanimi težavami.13

Ob prihodu v ciljno državo morajo osebe, ki iščejo zato-
čišče, zaprositi za azil. Gre za postopek, ki določa, ali oseba 
izpolnjuje pogoje za mednarodno zaščito in lahko zato pre-
biva v ciljni državi. Lahko traja nekaj časa, da se ta postopek 
zaključi in da se določi pravni status. V tem obdobju se ose-
ba, ki zaprosi za azil, šteje za prosilca za azil:
▶  »Prosilec za azil je nekdo, čigar prošnja za zatočišče še ni 

bila obravnavana.«14

Če gledamo celoto, lahko rečemo, da veliko več ljudi pot-
rebuje varnost in boljše življenjske možnosti v drugi državi, 
kot pa je priložnosti za zakonito priseljevanje v EU.

Različne oblike migracij

Obstaja več različnih možnosti začasnega priseljevanja in 
prebivanja v EU, če osebe prihajajo iz politično stabilnih 
držav, na primer
▶  … s predložitvijo vloge za izdajo delovnega vizuma;
▶  … z vstopom v državo kot mednarodni študent ali
▶  … z vstopom v državo kot prostovoljec.

Vendar je težko, zlasti za ljudi iz tretjih držav (držav, ki niso 
članice EU), uspešno zaprositi za kakršno koli obliko statu-
sa stalnega ali celo začasnega prebivališča. Begunci imajo še 
manj priložnosti za zakonite migracije v EU. Pomanjkanje 
priložnosti za zakonite migracije skupaj s slabimi obeti ali 
celo strahom za življenje v izvorni državi ali državi prebi-
vališča žene ljudi k temu, da se zatečejo k drugim načinom 
preseljevanja. V mnogih primerih so prisiljeni vstopiti v EU 
brez uradnih dokumentov, kar imenujemo nedovoljene mi-
gracije.11 Glede na nevarnosti in tveganja, povezana z ne-
dovoljenim vstopom v državo, številne nevladne organiza-
cije že leta pozivajo k drugim oblikam varnih in zakonitih 
poti za migracije.12 Varne in zakonite poti – kot na primer 
programi preselitev (glejte izraze v glosarju) – se že uspešno 
izvajajo, vendar so v primerjavi z dejanskimi potrebami še 
vedno omejene. 

10 https://www.unhcr.org/4552f2182.pdf
11 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635559/EPRS_BRI(2019)635559_EN.pdf
12 https://www.caritas.eu/policy-work/asylum-migration/
13 https://reliefweb.int/report/greece/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world- deaths-fall
14 https://www.unhcr.org/asylum-seekers.html

MIND Migracije. Povezanost. Razvoj.
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Vendar pa vsi ljudje ne zapustijo svoje države, ko se soočajo 
z razlogi za beg. Nekateri poiščejo varnost znotraj meja svoje 
države – imenujemo jih notranje razseljene osebe. Orga-
nizacija UNHCR (glejte izraze v glosarju) jih natančneje 
opisuje kot:
▶  »Osebe ali skupine oseb, ki so bile prisiljene ali dolžne 

pobegniti ali zapustiti svoje domove ali običajna pre-
bivališča, zlasti zaradi posledic oboroženih spopadov, 
splošnega nasilja, kršitev človekovih pravic ali naravnih 
nesreč ali nesreč, ki jih je povzročil človek, oziroma z na-
menom, da se vsemu temu izognejo, in ki niso prečkale 
mednarodno priznane državne meje.«15

V nasprotju z begunci notranje razseljene osebe nimajo po-
sebnega pravnega statusa, saj še vedno prebivajo v svoji drža-
vi, zaradi česar imajo vse pravice, ki pripadajo njihovemu dr-
žavljanstvu, kar pomeni, da so nacionalni organi odgovorni 
za njihovo blaginjo.16

Kaj je razvoj

Karitas razume »razvoj« kot dolgoročni proces trajno-
stne krepitve družbenih in gospodarskih zmogljivosti v 
skupnostih in gospodinjstvih, da bi izkoreninili revščino 
in ranljivost ter spodbudili socialno pravičnost. V središ-
če tega procesa organizacija Karitas postavlja človeka.18

▶  Razvoj, kot ga razumemo danes, bi moral v bistvu vo-
diti k boljšemu življenju za vse. V preteklosti je bil izraz 
razvoj povezan predvsem z gospodarsko rastjo in indu-
strializacijo. Z leti smo spoznali, da sama rast ni dovolj 
in ne prinese nujno dolgoročnih koristi za vse.19

▶  Leta 2015 je 193 držav članic Združenih narodov pod-
pisalo »Agendo 2030«, s katero so se obvezale, da ne 
bodo pustile nikogar za seboj in da bodo vzpostavile 
partnerstva po vseh celinah z namenom izkoreninjenja 
revščine na našem planetu. V programu je opredeljenih 
17 »ciljev trajnostnega razvoja« za dosego tega prevladu-
jočega cilja. Namen teh 17 ciljev je trajnostno izboljšati 
naša gospodarstva, okolje in življenjske razmere. Vsak 
cilj opredeljuje več podciljev in s tem povezanih kazal-
nikov, ki se uporabljajo za spremljanje in ocenjevanje 
njihovega izvajanja. Vse države članice so se obvezale, da 
bodo cilje trajnostnega razvoja dosegle do leta 2030.20

DEMOKRATIČNA REPUBLIKA
KONGO – notranja razselitev

ZDRUŽENE DRŽAVE – CILJI 
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

V devetdesetih letih so Demokratično republiko 
Kongo pretresle tri državljanske vojne, zadnja se 
je končala leta 2003. Leta 2016 je izbruhnil nov 
val nasilja, predvsem v osrednjem in južnem delu 
države, zaradi česar je veliko ljudi zapustilo svoje 
domove zaradi ponavljajočih se kršitev človekovih 
pravic. Med letoma 2017 in 2019 je bilo v Demo-
kratični republiki Kongo notranje razseljenih več 
kot pet milijonov ljudi.17

Smrt Georgea Floyda zaradi nasilne aretacije v 
Minneapolisu je povzročila ogorčenje po vsem sve-
tu. Floyd je ena od mnogih žrtev nesorazmernega 
policijskega nasilja nad Afroameričani v ZDA. To-
vrstne diskriminatorne prakse bi lahko postale pre-
teklost, če bi mednarodna skupnost do leta 2030 
uspela izpolniti cilje trajnostnega razvoja. Podcilj 
3 cilja trajnostnega razvoja 10 obravnava diskri-
minacijo in izraža potrebo po enakih možnostih: 
»Zagotoviti enake možnosti in zmanjšati dejansko 
neenakost, tudi z odpravo diskriminatornih zako-
nov, politik in ravnanja, ter spodbujanjem ustrezne 
zakonodaje, politike in ukrepov.«21

V organizaciji Karitas uporabljamo precej široko oprede-
litev pojma migracij. Ko govorimo o »migracijah«, ima-
mo v mislih vse, ki se preseljujejo – begunce, prosilce za 
azil, pa tudi delavce migrante in njihove družine.

Migracije na več načinov vplivajo na naše vsakodnevno živ-
ljenje. Da bi bolje razumeli pozitiven učinek migracij, mo-
ramo najprej dobro poznati koncept »razvoja«.

15 https://emergency.unhcr.org/entry/67716/idp-definition
16  Gl. zgoraj.
17  https://www.unhcr.org/dr-congo-emergency.html
18  https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/European-Common-Home-full-publication-one-page.pdf
19  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264123571-5-en.pdf?expires=1595850982&id=id&accname=guest&checksum=83FAEA2E024069872F2AB2773D68362D
20 https://sdgs.un.org/goals#:~:text=The%202030%20Agenda%20for%20Sustainable,now%20and%20into%20the%20future.&text=The%20Summit%20led%20to%20the,redu-

ce%20 extreme%20poverty%20by%202015
21 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg10
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Kaj je uradna razvojna pomoč?

Doseganje ciljev trajnostnega razvoja temelji na vzpostavitvi 
partnerstev med različnimi akterji (vladami, mednarodnimi 
organizacijami, organizacijami civilne družbe, akademskimi 
krogi itd.) na različnih ravneh, tudi na globalni ravni (cilj 
trajnostnega razvoja 17 »Globalna partnerstva za doseganje 
ciljev«). Eno od orodij, ki prispevajo k doseganju ciljev traj-
nostnega razvoja na mednarodni ravni, je uradna razvojna 
pomoč:

▶  Na kratko, uradna razvojna pomoč se nanaša na finančno 
pomoč, ki jo ena vlada zagotavlja drugi, lahko jo nameni 
tudi preko nevladnih organizacij lokalnim organizaci-
jam itd. Ta državna pomoč je namenjena spodbujanju 
gospodarskega razvoja in blaginje tako imenovanih 
držav v razvoju.22 Nemčija je na primer leta 201923 več 
državam zagotovila skupno 23,8 milijarde USD uradne 
razvojne pomoči, Uganda pa je v istem letu prejela več 
kot 1,9 milijarde uradne razvojne pomoči iz več držav.24 
Uradna razvojna pomoč izvira iz evropskega kolonializ-
ma, zasedanja tujih ozemelj in izkoriščanja avtohtonih 
prebivalcev v 19. in v začetku 20. stoletja. Kolonialne 
sile, kot so Francija, Belgija, Nemčija ali Velika Britanija, 
so pošiljale denar na zasedena ozemlja v Afriki ali Aziji, 
da bi zgradile infrastrukturo, potrebno za njihovo ko-

Slika 1: Cilji trajnostnega razvoja, Združeni narodi

lonialno upravo, okrepile tuje samovoljne vladavine in 
teroristične režime (kar je povzročilo ogromno smrtnih 
žrtev) ter izkoristile razpoložljive vire. Tudi po tem, ko 
so kolonije postale neodvisne (tj. med dekolonizacijo 
Afrike od sredine 50. let 20. stoletja do leta 1975), so se 
ti denarni tokovi nadaljevali, da bi ohranili vezi in vpliv 
v nekdanjih koloniziranih, novoustanovljenih državah. 
Ideja razvoja se je v tistem času osredotočala na koncept 
gospodarske rasti v korist civilizacijskih režimov, ki bi 
služila kot izgovor za obsežne civilizacijske projekte.25

▶  Druga svetovna vojna je napovedala konec prejšnje sve-
tovne ureditve in pospešila neodvisna gibanja nekdanjih 
koloniziranih narodov. Z namenom ohranitve vpliva v 
nekdanjih kolonijah je bilo treba vzpostaviti nove kon-
cepte v nastajajočem bipolarnem svetu z nasprotujočimi 
si idejami razvoja (kapitalizem proti komunizmu). Eden 
največjih programov pomoči je bil »Marshallov načrt«, 
ki so ga zasnovale in zagotovile ZDA za obnovo zahod-
ne Evrope po drugi svetovni vojni. Z namenom izva-
janja načrta je bila leta 1948 ustanovljena Organizacija 
za evropsko gospodarsko sodelovanje (OEEC), ki so jo 
sestavljale 18 evropskih držav ter ZDA in Kanada.26

▶  Leta 1961 je bila kot naslednica organizacije OEEC us-
tanovljena »Organizacija za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj« (OECD) za spodbujanje gospodarske izmenjave 
in izboljšanje življenjskih razmer po vsem svetu. Trenu-
tno v organizaciji OECD sodeluje več kot 40 držav, ki 
predstavljajo 80 % svetovne trgovine in naložb.27 Poleg 
drugih odgovornosti je organizacija OECD, natančneje 
Odbor za razvojno pomoč (DAC), zadolžena za oprede-
litev uradne razvojne pomoči in smernice glede njenega 
zagotavljanja, tj. kako naj se zagotovi uradna razvojna 
pomoč in za katere namene. Odbor DAC vodi seznam 
morebitnih držav prejemnic uradne razvojne pomoči in 
vsako leto objavi pregled prizadevanj za pomoč.

22  https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
23  https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2019-detailed-summary.pdf
24  https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=UG
25  https://reliefweb.int/report/world/history-foreign-aid
26  https://vu.fernuni-hagen.de/lvuweb/lvu/file/FeU/KSW/2018SS/34612/oeffentlich/34612-7-01-S2+Vorschau.pdf
27  https://www.oecd.org/about/history/#d.en.194377
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▶  Države članice OECD so se leta 1970 dogovorile, da 
bodo vsaj 0,7 % svojega bruto nacionalnega dohodka 
(BND) porabile za uradno razvojno pomoč. Do zdaj ta 
cilj še ni bil dosežen, saj povprečna poraba držav članic 
znaša 0,4 % in jih le peščica dejansko dosega ali presega 
zastavljeni cilj.28

▶  Uradna razvojna pomoč je na voljo v različnih oblikah 
– finančni tokovi, kot so nepovratna sredstva in ugodna 
posojila (prejemniki vračajo sredstva po obrestni meri 
(glejte izraze v glosarju), ki je precej nižja od tržne cene), 
ali tehnična podpora (npr. dobava kmetijske opreme). 
Veljajo posebne omejitve glede tega, kaj je in kaj ni pri-
znano kot uradna razvojna pomoč.

▶  Sredstva uradne razvojne pomoči običajno razdeljujejo 
nacionalna agencija in ustrezna ministrstva (države do-
natorke) med različne akterje (ki izvajajo programe in 
projekte v državi prejemnici), kot so večstranske orga-
nizacije (glejte izraze v glosarju), nevladne organizacije, 
vlade, bančne ustanove in podjetja.

▶  Nevladne organizacije, vključene v razvojno sodelova-
nje, so že leta zaskrbljene glede načina uporabe uradne 
razvojne pomoči in glede tega, ali resnično prispeva k 
spodbujanju razvoja in izkoreninjenju revščine. Kadar 
države donatorke vključijo porabo za ukrepe, ki v res-
nici ne prispevajo k zastavljenemu cilju, kot del skupne 
uradne razvojne pomoči, ki so jo zagotovile tem drža-
vam, organizacija CONCORD (Evropska konfederacija 
NVO za pomoč in razvoj) to označuje kot »napihnjeno 
uradno razvojno pomoč«. Ukrepi pomoči, ki prispe-
vajo k prvotnemu cilju, se imenujejo »resnična uradna 
razvojna pomoč«.

To pomeni, da se po eni strani srečujemo s ciljem medna-
rodne pomoči, ki v več kot petdesetih letih nikoli ni bil do-
sežen, in po drugi strani s problemom, da velikega deleža 
stroškov, ki se dejansko prištevajo k uradni razvojni pomoči, 
ne bi smeli pripisovati zraven. Organizacija CONCORD 
ocenjuje, da cilja 0,7 % z resnično uradno razvojno pomoč-
jo ne bomo dosegli pred letom 2061, če bomo nadaljevali 
kot doslej.

URADNA RAZVOJNA POMOČ: 
DA ALI NE – stroški za  
mednarodne študente

URADNA RAZVOJNA POMOČ: 
DA ALI NE – stroški za pomoč 
beguncem v državi donatorki

Nacionalni izdatki za študente iz držav v razvoju oz. 
držav globalnega juga (npr. šolnine) se lahko prav 
tako navedejo kot uradna razvojna pomoč. V pre-
teklih letih se je razpravljalo, ali ti stroški dejansko 
prispevajo k razvoju v zadevni izvorni državi. Nav-
sezadnje je to odvisno od tega, ali se študent sploh 
vrne, in tudi če se, kako se pridobljeno znanje upo-
rabi v korist razvoja države. Vključitev teh stroškov 
izkrivlja številke resnične razvojne pomoči. 29

Države donatorke lahko v svoja poročila o uradni 
razvojni pomoči vključijo stroške za pomoč begun-
cem, kar pomeni, da država ne namenja denarja ali 
storitev državi prejemnici uradne razvojne pomoči, 
ampak jo namesto tega uporablja za financiranje 
pomoči beguncem na nacionalni ravni. Ta podpo-
ra je seveda zelo pomembna, vendar ne prispeva k 
trajnostnemu razvoju v državah v razvoju in je zato 
ne bi smeli prištevati k uradni razvojni pomoči.30

28  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_674
29  http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/Evolution%20of%20ODA.pdf
30  https://concordeurope.org/tag/aidwatch/
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URADNA RAZVOJNA POMOČ: 
DA ALI NE – nujni skrbniški 
sklad Evropske unije (EUTF) 
za Afriko

RAZMISLI

Leta 2015 so se evropski in afriški voditelji sestali v 
Valetti na Malti, da bi obravnavali temo migracij, 
in ustanovili tako imenovani nujni skrbniški sklad 
za stabilnost in odpravljanje temeljnih vzrokov 
za nedovoljene migracije in razseljevanje v Afriki. 
Nujni skrbniški sklad Evropske unije za Afriko je 
bil ustanovljen, da bi omogočil hitre odzive na raz-
lične sprožilce nestabilnosti, nedovoljenih migracij 
in razseljevanja. Velik del denarja v skrbniškem 
skladu prihaja iz Evropskega razvojnega sklada 
(ERS; glejte izraze v glosarju) in se zato obravnava 
kot uradna razvojna pomoč. Nujni skrbniški sklad 
Evropske unije že od nekdaj kritizirajo kot instru-
ment za usmerjanje denarja v projekte, ki so name-
njeni le zaustavitvi nedovoljenih migracij v Evropo 
in zato ne prispevajo k trajnostnemu razvoju v dr-
žavah prejemnicah.31

Vključevanje migrantov

→  Kako vaša država pomaga migrantom pri pro-
cesu njihovega vključevanja?

→  Katero pomoč zagotavlja vlada?

→  Ali menite, da je treba storiti še več (npr. jezi-
kovni tečaji, dostop do šolanja in izobraževa-
nja, dostop do dela …)?

Prosilci za azil v vaši državi

→  Ali veste, od kod prihajajo prosilci za azil v vaši 
državi?

→  Zakaj so zapustili svojo državo?

Uporaba uradne razvojne pomoči

→  Koliko denarja prispeva vaša država za uradno 
razvojno pomoč in kako se ta uporablja (napih-
njena ali resnična pomoč)?

Stališče o varnih in 
zakonitih poteh

→  Kakšno je stališče vaše države glede varnih in 
zakonitih migracijskih poti?

→  Katere so zakonite poti za vstop v vašo državo?

31 https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/about_en; https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-
-151117-en_1.pdf
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POVEZOVANJE GLOBALNIH 
MIGRACIJ Z RAZVOJEM

- 3 -

Pojasnili smo temelje migracij in razvoja, zdaj pa si poglej-
mo, kako so med seboj povezani.

Prispevki migrantov

Migranti zelo veliko prispevajo k svojim ciljnim državam:

▶  Brez dvoma migracije prispevajo h kulturni obogatitvi v 
umetnosti, literaturi, športu, glasbi in gastronomiji.32

▶  Migranti imajo pomembno vlogo v sektorju zaposlova-
nja, saj zapolnjujejo prosta mesta v prepotrebnih ključnih 
sektorjih ter zaradi svoje zavzetosti za podjetništvo ustvar-
jajo delovna mesta in spodbujajo inovacije. Večina prise-
ljencev v Bolgariji na primer dela v sektorju samozaposlo-
vanja in zagotavlja delovna mesta domačim Bolgarom.

▶  Raziskave so tudi pokazale, da migranti zaradi svoje 
splošno mlajše starostne strukture (v primerjavi s pov-
prečnim prebivalstvom) prispevajo več v sistem socialne 
varnosti, kot so deležni njegovih koristi.33 Z drugimi 
besedami, migranti plačujejo več davkov, kot pa prejme-
jo socialnih ugodnosti države.

Vendar migranti ne prispevajo le ciljnim državam, ampak 
tudi svojim izvornim državam:

▶  Številni migranti pomagajo svojim družinam v domovini 
tako, da jim pošiljajo denar. Ta denarni tok imenujemo 
»nakazila migrantov« Nakazila migrantov so pomembna 
za spodbujanje razvoja v izvornih državah in pogosto za-
gotavljajo osnovne potrebe družin ali spodbujajo njiho-
vo potrošnjo. Čeprav nakazila migrantov po vsem svetu 
daleč presegajo znesek uradne razvojne pomoči, migranti 
večino denarja, ki ga zaslužijo v svoji novi državi, tam 
tudi porabijo.

▶  Še en pomemben prenos migrantov v svoje izvorne drža-
ve pa je »socialni prenos«. Socialni prenos pomeni prenos 
veščin in znanja, ki ga migranti prav tako posredujejo 
svojim izvornim državam.

NEMČIJA IN TURČIJA – 
obogatena kultura hrane

Najboljši primer v svetu hrane je döner kebab – 
nemška jed, ki jo je navdihnila turška kultura. 
Döner kebab, kot je poznan na primer v Nemčiji ali 
Avstriji, v Turčiji ne obstaja. Pravzaprav odraža zlitje 
obeh kultur in je postal zelo priljubljena hitra hrana.

32  https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf; https://www.caritas.eu/common-home-eu/
33  https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
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Povzetek

▶  Ljudje zapuščajo svoje države iz številnih različnih ra-
zlogov, od dejstva, da je to edina možnost, da si rešijo 
življenje, do prostovoljne odločitve.

▶  Glede na okoliščine v izvorni državi je lahko zakonit vstop 
v EU velik izziv.

▶  Razvoj za nas pomeni trajnostno gradnjo in krepitev go-
spodarskih in socialnih zmogljivosti, da bi izkoreninili 
revščino in ranljivost ter spodbujali socialno pravičnost. V 
središče tega procesa organizacija Karitas postavlja človeka.

▶  Cilji trajnostnega razvoja določajo merila razvoja, ki jih 
nameravajo Združeni narodi doseči na svetovni ravni do 
leta 2030.

▶  Ključno orodje, ki prispeva k doseganju ciljev trajnostne-
ga razvoja, je uradna razvojna pomoč. Toda obseg in upo-
rabo uradne razvojne pomoči je mogoče še izboljšati.

▶  Migranti so pomembni akterji na področju razvoja, ker 
prispevajo ...
1. h kulturnemu razvoju v ciljni državi (v umetnosti, 

hrani, glasbi ...);
2. h gospodarskemu razvoju v izvorni državi (z nakazi-

li ali organizacijami/ustanovami v diaspori oziroma 
podpornimi organizacijami/ustanovami) ter v ciljni 
državi (s potrošnjo, podjetništvom, delom v ključnih 
sektorjih itd.);

3. k socialnemu razvoju v izvorni državi (z izmenjavo zna-
nja in izkušenj, praks itd.).

AVSTRIJA IN UGANDA – 
izmenjava znanja in izkušenj

ZDA IN AFGANISTAN – podpora 
ženskam in otrokom

Ugandska diaspora v Avstriji je oblikovala »Avstrij-
sko-ugandsko prijateljsko združenje«, ki izvaja so-
cialni prenos s številnimi dejavnostmi, npr. z izme-
njavo metod in didaktike za poučevanje ali vodenje 
projektov.

Slavni ameriški avtor Khaled Hosseini, čigar dru-
žina je zapustila Afganistan, ko je bil še otrok, je 
ustanovil Fundacijo Khaleda Hosseinija, ki poma-
ga ženskam in otrokom v Afganistanu z zagotavlja-
njem hrane, zatočišča, izobraževanja, zdravstvene-
ga varstva in možnosti za opolnomočenje.

RAZMISLI

Prispevek migrantov 
v vaši državi

→  Ali javnost v vaši državi ve, kako migranti pri-
spevajo k družbi, ali je še potrebno ozaveščanje?

→  Kakšna podpora je na voljo tistim, ki še ne mo-
rejo prispevati?

MIND Migracije. Povezanost. Razvoj.
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KAJ JE ZAGOVORNISTVO

Zagovorništvo je s preprostimi besedami organizirano 
in sistematično ukrepanje z namenom ustvarjanja spre-
memb v skupnem interesu.
Te spremembe se lahko nanašajo na:
▶  … način razmišljanja, poglede, odnos in vedenje;
▶  … institucionalne politike in prakse;
▶  … politični sistem in/ali njegove procese.

Za doseganje sprememb se je treba obrniti na deležnike 
(glejte izraze v glosarju), pomembne za vaše vprašanje, in 
pridobiti njihovo pozornost. Odvisno od tega, kako želite 
doseči svoje deležnike, lahko izbirate med različnimi orodji 
za zagovorništvo:

▶  Lobiranje je pristop zagovorništva, katerega namen je 
predvsem vplivati na določeni zakonski osnutek ali za-
kon, včasih z osebnimi stiki in mrežami. V večini prime-
rov javnost ni vpletena.

▶  Aktivizem je neformalni in konfrotacijski pristop 
udejstvovanja, katerega namen je doseči veliko javno pre-
poznavnost. Organizacija Greenpeace je najbolj znana 
po svojem aktivizmu, na primer z mrtvim kitom pred ja-
ponskim veleposlaništvu v Berlinu z namenom izražanja 
protesta proti kitolovu (2006) ali s plezanjem po kupoli 
jedrske elektrarne v protest proti jedrski energiji (2009).34

▶  V primerjavi z aktivizmom je svetovanje formalnej-
ši pristop vključevanja. Svoje strokovno znanje glede 
določenega vprašanja delite z ljudmi, ki lahko uvedejo 
pozitivne spremembe. Karitas ima na primer veliko stro-
kovnega znanja o storitvah oskrbe, saj vodi domove za 
upokojence ali domove za ostarele. Zato Karitas pogosto 
deluje kot svetovalni organ, ko vlada pripravlja novo po-
litiko oskrbe.

Glejte poglavje 4 za primere dejavnosti zagovorništva.

Zagovorniška zahteva in ciljno 
občinstvo

Sprememba, ki jo zagovarjate, bo najverjetneje povzročila 
posebno zahtevo, kar imenujemo »zagovorniška zahteva«. 
Svojo zahtevo običajno naslovite na nosilca odločanja in se 
sklicujete na določene spremembe politike ali ukrepe, za 
katere želite, da jih nosilec odločanja obravnava.35 Posa-
mezniki, ki jih naslovite s svojo zagovorniško zahtevo, so 
vaše »ciljno občinstvo«.

GRETTA THUNBERG – njena 
zagovorniška zahteva

Greta Thunberg je vsem voditeljem EU in vodi-
teljem držav poslala odprto pismo, v katerem jih 
je pozvala, naj se začnejo spopadati s podnebno 
krizo. V tem primeru so voditelji EU in voditelji 
držav nosilci odločanja/ciljno občinstvo, zahteve, 
navedene v pismu (npr. »vključiti skupne emisije v 
vse številke in cilje, vključno z indeksom potrošnje, 
mednarodnim letalstvom in pomorskim prome-
tom«), pa so zagovorniške zahteve.36

Za večino organizacij civilne družbe (glejte izraze v glosar-
ju) je zagovorništvo bistvo njihovega poslanstva. Kar zadeva 
Karitas, so naše dejavnosti zagovorništva vedno namenjene 
izboljšanju razmer ter povečanju moči in vpliva revnih in 
marginaliziranih. Dejavni zagovorniki pa niso samo orga-
nizacije civilne družbe. Mladi po vsem svetu uspešno za-
govarjajo vprašanja, ki so jim blizu in ki so blizu njihovim 
skupnostim.

34  https://www.greenpeace.de/themen/atomkraft/protest-auf-dem-atomkraftwerk-unterweser; https://www.greenpeace.de/themen/meere/toter-finnwal-vor-japanischer-botschaf-
t-berlin

35  https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/2019/04/Youth-Activist-Toolkit.pdf
36  https://climateemergencyeu.org/
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ZDA – Amariyanna Copeny
PAKISTAN – Malala Yousafzai

ZDRUŽENO KRALJESTVO – 
Amika George

Amariyanna (Mari) se je zelo zgodaj naučila, da ne 
sme piti vode iz pipe. Njeno rojstno mesto Flint se 
je spopadalo z vodno krizo. Svinec iz starih cevi se 
je izločal v vodo, zaradi česar je ta postala strupena. 
Ko je imela Mari komaj osem let, je predsedniku 
Združenih držav napisala pismo, v katerem ga je 
pozvala, naj obišče mesto Flint in si sam ogleda 
težavo – kar je tudi storil. Obisk Baracka Obame 
je mestu Flint prinesel nacionalno pozornost in 
podporo. Od takrat je Mari zbrala pol milijona do-
larjev za šolske potrebščine, igrače, kolesa in čisto 
vodo, kar je spremenilo življenje več kot 20.000 
otrok v mestu Flint.37

Malala je imela enajst let, ko se je morala poslovi-
ti od sošolcev. Talibani, ki so prevzeli nadzor nad 
regijo, so dekletom prepovedali šolanje. Malala je 
začela javno govoriti v imenu deklet in si prizade-
vala za njihovo pravico do izobraževanja, zaradi če-
sar je postala tarča v svoji domovini. Po tem, ko je 
preživela talibanski napad, je bila Malala še naprej 
vodilna borka za izobraževanje deklet in je ustano-
vila fundacijo Malala – dobrodelno organizacijo, 
namenjeno podpori dekletom (glejte spletno stran 
malala.org). Leta 2014 je prejela Nobelovo nagra-
do za mir in s samo 17 leti postala najmlajša dobi-
tnica Nobelove nagrade na svetu.38

Ko je Amika prebrala članek o dekletih v Združe-
nem kraljestvu, ki izostajajo od pouka, ker si ne 
morejo privoščiti higienskih pripomočkov za men-
struacijo, npr. tamponov, se je odločila, da bo ukre-
pala. S peticijo, začetkom kampanje za brezplačne 
menstruacije (#freeperiods) in organizacijo štu-
dentskih protestov je vlado Združenega kraljestva 
pozvala, naj šolarjem zagotovi brezplačne higienske 
pripomočke. Leta 2019 je britanska vlada napove-
dala, da bodo srednje šole v Angliji dobile doda-
tna sredstva za brezplačno zagotavljanje tamponov 
mladim iz družin z nizkimi dohodki.39

37  https://www.maricopeny.com/about
38  https://www.malala.org/malalas-story
39  https://www.freeperiods.org/about-us
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NACRTOVANJE ZAGOVORNISKE
STRATEGIJE

- 5 -

Zdaj veste, kaj je zagovorništvo in zakaj je pomembno dejav-
no zagovorništvo na področjih migracij in razvoja. Poglejmo 
si še, kaj lahko za to storimo.

Poiščite svojo temo

Prvi korak pri načrtovanju zagovorniške strategije je, da 
se odločite, katero temo in katero posebno težavo bi radi 
obravnavali. Globalne migracije in razvoj odpirajo široko 
področje vprašanj, npr. temeljni vzroki za migracije, spreje-
manje družb ali prispevki migrantov k razvoju. Da bi razvili 
oprijemljivo zagovorniško strategijo, morate najprej določiti 
temo zagovorništva. Pri tem morate biti čim natančnejši, da 
boste laže razvili zagovorniške zahteve, oblikovali sporočila, 
izbrali svoje ciljno občinstvo ter pripravili dejavnosti.

Karitas za načrtovanje zagovorniških strategij pogosto upo-
rablja načelo »opazuj, presodi, ukrepaj«, ki v osnovi izhajajo 
iz besed Papeža Janeza XXIII:
»Obstajajo tri stopnje, ki jih je običajno treba upoštevati pri 
uveljavljanju socialnih načel v praksi. Najprej se je treba sez-
naniti z dejanskimi razmerami, nato oblikovati stališče na 
podlagi teh načel in se na koncu odločiti, kaj je v danih oko-
liščinah mogoče in nujno storiti za izvajanje teh načel. To so 
tri stopnje, ki jih običajno povzamemo s tremi izrazi: opazuj, 
presodi, ukrepaj.«40

Načelo »opazuj, presodi, ukrepaj«41 pomeni naslednje:

Opazuj: Na tej stopnji raziskujete probleme ali področja, 
kjer je treba ukrepati.
▶  Prisluhnite in opazujte:

‒ Kaj se dogaja?
‒ Kakšne so razmere?
‒ Kakšna je dejanska resničnost vključenih ljudi?
‒ Kako nanje vplivajo razmere?
‒ Zakaj se to dogaja?

▶  Kako se počutite ob tej težavi ali izkušnji?
‒ Kako vas to zadeva osebno?
‒ Kako ste povezani s tem?

Presodi: Na naslednji stopnji analizirate težavo ali področje, 
da se odločite, katere spremembe so potrebne in ali ste pri-
merni, da se zavzemate za to.
▶  Analizirajte krivice, politični kontekst, deležnike in zu-

nanje okoliščine. Uporabite naslednja načela/smernice 
za pomoč pri analizi:
‒ Katoliški socialni nauk
‒ Splošna deklaracija o človekovih pravicah
‒ Lastne izkušnje

▶  Oblikujte utemeljeno mnenje:
‒ Kaj je treba storiti?
‒ Katere spremembe so potrebne?

Ukrepaj: Kot zadnji korak morate opredeliti dejanja, ki 
bodo verjetno prinesla želene spremembe.
▶  Kateri ukrepi so potrebni za spremembo razmer?

‒ Katere ukrepe morate sprejeti?
‒ Kako se lahko lotite temeljnih vzrokov?
‒ Kako lahko zagovarjate strukturne spremembe?

OPAZUJ

UKREPAJ

PRESODI

Slika 2: Opazuj, presodi, ukrepaj, Caritas Europa.
40  Papež Janez XXIII, Mater et Magistra, 1961
41  Caritas Europa
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Ključna načela katoliškega socialnega nauka:

▶  Svetost in vrednost človeškega življenja.
▶  Pravica in dolžnost vsakogar, da sodeluje v družbi, 

si prizadeva za skupno dobro in dobrobit vseh.
▶  Varstvo človekovih pravic.
▶  Dajanje prednosti revnim in ranljivim.

▶  Vsi smo ena človeška družina ne glede na naše na-
cionalne, rasne, etnične, gospodarske in ideološke 
razlike.

▶  Zaščita vsega, kar je Bog ustvaril.
▶  Gospodarstvo mora služiti ljudem, ne obratno.

Orodja za analizo

Problemsko drevo42 je orodje, ki je lahko zelo uporabno, če 
ste že opredelili problem, vendar še ne veste, kje bi lahko še 
posebej zagovarjali spremembe. Korenine predstavljajo vzro-

ke problema, deblo drevesa simbolizira sam problem, listi pa 
predstavljajo učinke problema. Ko izpolnite vsa okna, lahko 
začnete razmišljati o morebitnih rešitvah. To je tako imeno-
vano »drevo rešitev«:

UČINKI

Bolezni

Pomanjkanje higiene

PROBLEM:
NIZKA RAVEN IZOBRAZBE

Učitelji niso
usposobljeni

Pomanjkanje 
možnosti za 

usposabljanje 
učiteljev

Ni spodbud/
pravil za 

spodbujanje 
kvalifikacij

Šolske 
stavbe 

propadajo

Učitelji 
prejemajo 
zelo nizke 

plače

Mladi ne hodijo 
v šolo

Šole niso
varne

Učitelji ne 
prihajajo

Slaba pismenost

PROBLEM

VZROKI

Slika 3: Problemsko drevo, Plan International. Slika 4: Problemsko drevo 2, Plan International.

42  https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit#download-options
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EFFECTS

PROBLEM

CAUSES

Zmanjšanje bolezni

Izboljšana higienaBoljša pismenost

Učitelji so
usposobljeni

Boljše 
možnosti za 

usposabljanje 
učiteljev

Spodbude/
pravila za 

spodbujanje 
kvalifikacij

Mladi hodijo
v šolo

Evidentiranje vpliva: osi

BOLJ VPLIVNI

MANJ VPLIVNI

MOČNO SE 
STRINJAJO

MOČNO SE NE
STRINJAJO

vlada

medi druge nevladne 
organizacije, 
lokalni politiki

Šole so 
varne

Šolske 
stavbe so 

varne

Učitelji 
prejemajo 
ustrezno 

plačo

Učitelji
prihajajo

CILJI:
IZBOLJŠANJE RAVNI IZOBRAZBE

Slika 5: Drevo rešitev, Plan International.

Slika 6: Evidentiranje vpliva, Beautiful Rising.

Opazujte svoje ciljno občinstvo

Uporabite evidentiranje vpliva43

Ko določite svojo temo zagovorništva, morate v naslednjem 
koraku opredeliti deležnike. Ti se zanimajo za izbrano temo, 
ki jo želite zagovarjati, in lahko vplivajo na to ali pa zagovor-
ništvo vpliva nanje. Vključite tiste, ki
▶  so odgovorni za nastanek problema;
▶  imajo moč, da odpravijo problem;
▶  so geografsko pomembni za to vprašanje;
▶  si prizadevajo, da bi rešili problem;
▶  in seveda sebe in svojo skupino.

Vzemite svoj seznam deležnikov, ki so pomembni za vaš 
problem/področje in jih razvrstite v spodnjo mrežo glede na 
to, v kolikšni meri se strinjajo z vašo zagovorniško zahtevo 
in kako vplivni so:

Vaša idealna ciljna oseba je tista, ki se močno strinja z vami 
in je hkrati vplivna, kar se sicer redko zgodi. Zato skrbno 
izberite svojo ciljno osebo – pogosto boste našli nekoga, ki 
je zelo vpliven, vendar se (nikakor) ne strinja z vami. S tako 
osebo je najbolje sodelovati dolgoročno, da vzpostavite od-
nos, ki vam pomaga razumeti, kaj vpliva nanjo. Sodelovanje 
z osebami, ki se strinjajo z vami, vendar imajo manj vpliva, 
morda ne bo pripeljalo do neposrednih rezultatov. Kljub 
temu vam lahko te osebe odprejo vrata do pomembnejših 
oseb ali zaveznikov, ki bodo dodali svoj glas vaši kampanji, 
ali obveščevalcev, ki imajo dostop do ključnih informacij.

43  https://plan-international.org/publications/advocacy-toolkit#download-options; https://beautifulrising.org/tool/power-mapping
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EFFECTS

PROBLEM

CAUSES
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ga. w. lokalna 
dobrodelna 
organizacija

ga. x.

ga. t.
politični vodja

g. g.
verski vodja

g. y.
krojač g. x.

g. z.
bogat in vpliven

državljan

g. k.
lastnik lokalnega

časopisa

G. X:
LOKALNI URADNIK

Slika 7: Razmerja evidentiranja vpliva: Beautiful Rising.

Začrtajte svoje cilje in povezave

Ko boste izbrali svojo ciljno osebo, začrtajte razmerje moči 
okrog nje:
▶  Kdo je v tesnem odnosu z vašo ciljno osebo?
▶  Ali obstajajo potencialni zavezniki, ki so že vzpostavili 

odnos z vašo ciljno osebo?
▶  Kdo bi si lahko premislil?
▶  Ne pozabite vključiti tudi sebe.

Ta vaja vam bo pomagala sprejeti pametno odločitev glede 
tega, s kom stopiti v stik, in ugotoviti, kako se približati cilj-
ni osebi. Lahko jo uporabite za svojo primarno ciljno osebo 
kot tudi za vsako sekundarno ciljno osebo, ki ste jo izbrali.

MIND Migracije. Povezanost. Razvoj.
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Razvijajte svoje dejavnosti

Teorija sprememb44 je prepričljivo orodje, s katerim je 
mogoče evidentirati vašo pobudo za zagovorništvo, in sicer 
tako, da opredelite, katere spremembe želite videti v svetu 
ter kako, zakaj in s kom naj bi vaše dejavnosti dosegle te 
spremembe.

1. korak:  Določite spremembo, ki jo želite doseči (želene 
razmere v X letih).

2. korak:  Navedite deležnike/ciljno občinstvo in ustrezno 
spremembo, ki jo želite doseči.
▶  Začnite z: dobro analizo deležnikov! Pripra-

vite seznam vseh ključnih akterjev, ki jih je 
treba spremeniti.

▶  Določite spremembe, ki jih želite doseči pri 
različnih akterjih.

▶  Opredelite povezave med akterji (kako vpli-
vajo drug na drugega).

3. korak:  Opredelite dejavnosti, ki jih želite uporabiti.
▶  Kako boste poskrbeli, da bo prišlo do spre-

memb?
▶  Izberite strategije in ukrepe (kampanja, okro-

gle mize, peticije itd.).

20

4. korak:  Opišite predpostavke, ki bi olajšale vaše dejavnosti.
▶  Na primer: Oblikovalci politik oblikujejo 

politike, če imajo dovolj javne podpore.
▶  Vprašanje, na katerega morate odgovoriti, je: 

Zakaj mislite, da bo prišlo do sprememb? Za-
pišite svojo hipotezo.

▶  Razlog za to je, da izberete dejavnosti, ki so 
najprimernejše za uspeh vaše strategije.

5. korak:  Preverite logiko poti do spremembe, ki ste jo razvili.
▶  Ali boste dosegli spremembe in vpliv z upo-

rabo te strategije?
▶  Ali so vključeni vsi glavni akterji?
▶  Prepričajte se, da so vaše predpostavke o di-

namiki sprememb logične.

Strategija/dejavnosti 
organizacij članic mreže 

Caritas

Območje
nadzora

Območje
vpliva

Območje
zanimanja

Ključni akterji in potrebne 
sremembe: način 

razmišljanja, vedenje, odnosi, 
prakse, zakoni itd. (rezultati)

Končni vpliv: spremembe v 
sociokulturnem, političnem, 
gospodarskem, okoljskem 

sektorju in ZA KOGA?

Slika 8: Teorija sprememb: Caritas Europa.

44  Caritas Europa
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KROVNA IZJAVA

Potrebujemo bolj zdrave prigrizke v šolski kavarni!

Zdravi prigrizki 
spodbujajo 

raven energije

Zdravi prigrizki 
podpirajo 

vseživljenjske 
zdrave 

prehranjevalne 
navade

Zdravi prigrizki 
pomagajo 

preprečevati 
drage in 

potencialno hude 
bolezni, kot so 

bolezen srca, rak, 
sladkorna 

bolezen, visok 
krvni tlak in 

debelost

TEMELJ
(dejstva, dokazne točke, dokazi itd.)

Studije, intervju z nutricionistom, poročila šol, ki že
ponujajo zdrave prigrizke, itd.

SPOROČILO 1 SPOROČILO 2 SPOROČILO 3

Slika 9: Hiša sporočil, Caritas Europa.

Oblikujte svoja sporočila

Ustvarite svojo hišo sporočil45

Osrednjega pomena vaše zagovorniške strategije so ključna 
sporočila in krovna izjava, ki poudarja spremembe, ki jih 
želite doseči. Vaša sporočila morajo biti jasna in enostavna za 
prenašanje – pritegniti morajo pozornost ljudi in jih prepri-
čati, da vas podprejo.

▶  Streha
  Ključno sporočilo ali splošna tema
  Odgovorite na vprašanja, kot so:

- Kdo je ciljno občinstvo?
- Katere so njihove potrebe, pomisleki, skrbi?
- Katero vprašanje želite obravnavati?
- Kakšna je vaša rešitev?
- Katera je najverjetnejša kritika, s katero se boste sre-

čali?
- Kako se odzovete na to kritiko ali se ji izognete?
- Kakšen je poziv k ukrepanju, ki ga želite doseči s svo-

jimi ciljnimi osebami?

▶  Stene
  Vaša glavna sporočila, ki podpirajo »streho«
  Oblikujte bistvo sporočil.
  Ustvarite 3–4 stene (sporočila)
  Odgovorite na vprašanja, kot so:

- Katere informacije potrebuje ciljna oseba, da se bo 
laže odločala?

- Kako naša rešitev pomaga nosilcu odločanja?
- Katere so koristi in vrednost zagovorniške zahteve?

▶  Temelj
  Dejstva, dokazi, dokazne točke ali argumenti
  Odgovorite na vprašanja, kot so:

- Katera dejstva so vam v podporo?
- Kdo se strinja z vami?
- Kaj vam povedo vaše izkušnje? (Npr. kot Karitas smo 

v neposrednem stiku z revnimi in marginaliziranimi 
– kaj se lahko iz tega naučite?)

- Kakšna je vaša verodostojnost?
- Zakaj bi vam moral nosilec odločanja prisluhniti?
- Katero posebno rešitev ponujate?

45  Caritas Europa
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Prilagodite sporočilo komunikacijski piramidi

Tehnično Specifično in 
podobno

ZGODBA
O SEBI

ZGODBA 
O TEM 

TRENUTKU

ZGODBA O NAS

Preproste in 
ključne 

informacije

Kratko in
jasno

Zanimivo

Splošna
javnost

Slika 10: Komunikacijska piramida, Caritas Europa.

Slika 11: Zgodba o sebi, o nas in o tem trenutku, Beautiful Rising.

Ideja tega orodja je zagotoviti, da so vsa vaša izhodišča jasna, 
natančna in jedrnata in da so vaša sporočila posebej prila-
gojena različnim ciljnim skupinam. Tako imajo posamezne 
skupine možnost, da se osredotočijo na tisto, kar je zares 
bistveno. Krovna izjava naj bo v ospredju, s čimer boste do-
segli doslednost vseh sporočil in stališč.

Zgodba o sebi, o nas in o tem trenutku46

Dobra zgodba ali dobro sporočilo je zelo močan prenašalec. 
S tem orodjem lahko razvijete zgodbo, ki bo odmevala naok-
rog, in tako boste lahko razširili svoje sporočilo. Sestavljena je 
iz treh zgodb, ki skupaj ne smejo biti daljše od petih minut.

▶  Zgodba o sebi. To bi morala biti vaša osebna zgodba, ki 
pojasnjuje, zakaj ste se odločili, da se boste lotili določe-
nega vprašanja/problema: izzivi, s katerimi se srečujete, 
sprejete odločitve in doseženi rezultati.

▶  Zgodba o nas. Ta del se osredotoča na skupnost – izzive, 
s katerimi se skupnost srečuje, skupne vrednote itd. Ta 
zgodba mora navdihniti druge, jim pomagati, da se po-
istovetijo z vašim ciljem zaradi skupnih vrednot, in jih 
spodbudi, da se pridružijo pozivu k ukrepanju.

▶  Zgodba o tem trenutku. Tukaj lahko pojasnite, kaj lah-
ko dosežete skupaj ali kakšne posledice bi lahko imelo 
neukrepanje. Na koncu morate jasno oblikovati svoj po-
ziv k ukrepanju (npr. »Podpišite našo peticijo«).

NAMEN

S
KU

PN
OST

NUJNOST

46  https://beautifulrising.org/tool/story-of-self-us-and-now
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Najboljše

Mobilizacija

Zamujeno

Najslabše

NOTRANJI DEJAVNIKI

ZU
N

A
N

JI
 D

EJ
AV

N
IK

I

PREDNOST
STRENGTH

PRILOŽNOST
OPPORTUNITY

NEVARNOST
THREAT

SLABOST
WEAKNESS

Slika 12: SWOT, vir: Beautiful Rising.

Napredna orodja

V tem oddelku so predstavljena orodja, ki zahtevajo določe-
no organizacijsko ozadje in so zato označena kot napredna 
orodja. Priporočamo jih vsem, ki že imajo nekaj izkušenj 
na področju skupinskega dela in/ali z organizacijo Karitas 
sodelujejo že vsaj eno leto.

Analiza SWOT47

To orodje vam pomaga oceniti vaše razmere in sposobnosti 
za reševanje vprašanj/problemov. S skrbno analizo notranjih 
prednosti in slabosti ter zunanjih nevarnosti in priložnosti 
boste lahko opredelili različne možnosti:

▶  Najboljši scenarij bi bil obravnavati vprašanje s področja 
zagovorništva, kjer se prednosti vaše organizacije in zu-
nanje priložnosti prekrivajo (npr. vlada načrtuje, da bo 
sprejela nov zakon o stanovanjih za brezdomce – podro-
čje, na katerem ima vaša organizacija strokovno znanje).

▶  Zamujena priložnost bi bila vprašanje s področja zago-
vorništva, ki vključuje zunanjo priložnost, ne pa tudi not-
ranje prednosti v vaši organizaciji (npr. vaša organizacija 
nima strokovnega znanja na področju predlaganih reform 
ali premalo osebja za izvajanje dodatnih dejavnosti).

▶  Priložnost za mobilizacijo bi bila na področju vaših not-
ranjih prednosti, kjer se trenutno srečujete z zunanjo ne-
varnostjo (npr. načrtovani zakon, ki bo zmanjšal prostor 
za civilno družbo).

▶  Najslabši scenarij pa bi bila vsakršna situacija, v kateri se 
slabosti vaše organizacije in zunanje nevarnosti prekrivajo.

47  https://beautifulrising.org/tool/swot
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KORISTNO

N
O
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N
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 D
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ŠKODLJIVOPREDNOSTI (STRENGTHS)
▶  Poslanstvo in vizija organizacije
▶  Človeški viri in notranje spretnosti
▶  Močni odnosi z vlado, partnerji in deležniki
▶  Pretekle dejavnosti in dejavnosti v teku ter uporaba najboljših 

praks/naučenih lekcij
▶  Delovne izkušnje na nacionalni in lokalni ravni
▶  Dobri mehanizmi usklajevanja in spremljanja/ocenjevanja
▶  Stabilni viri financiranja

SLABOSTI (WEAKNESSES)
▶  Težave s financiranjem
▶  Premalo zaposlenih in šibke politike človeških virov
▶  Slabe organizacijske zmožnosti
▶  Vrzeli pri usklajevanju ter spremljanju in ocenjevanju
▶  Pomanjkanje sistematičnih operacij v organizaciji
▶  Slabo upravljanje

NEVARNOSTI (DANGERS)
▶  Vladne omejitve in pomanjkanje politične volje
▶  Varnostne težave, npr. vojne, izginotja, ugrabitve humanitarnih delavcev
▶  Škodljive zunanje politike
▶  Pomanjkanje zanimanja in vedenjske težave na ravni skupnosti
▶  Pomanjkanje dostopa do ciljnih skupin in lokacij
▶  Težave s trajnostjo zaradi pomanjkanja sredstev
▶  Pristopi proti nevladnim organizacijam s strani medijev in organizacij za 

zagovorništvo

PRILOŽNOSTI (OPPORTUNITIES)
▶  Politična volja in spodbuda
▶  Podporne zunanje in ustrezne tematske politike/zakoni
▶  Podpora donatorskih agencij in drugih sektorskih organizacij
▶  Dober odziv skupnosti
▶  Ugodna razporeditev sredstev
▶  Podpora medijev in organizacij za zagovorništvo

Slika 13: SWOT 248 Analiza za nevladno organizacijo, Creatly.

Slika 14: Matrika odločanja, Caritas Europa.

Matrika odločanja49

Ta matrika je orodje, ki vam lahko pomaga pri odločanju, 
katerim točkam v sistemu zagovorništva ASK boste dali 
prednost. Zahteva podrobno poznavanje obravnavane teme 
in vaše organizacije.

Primer matrike prednostnih nalog: stanovanja za 
begunce

Lažji dostop do 
socialnih 

stanovanj za 
begunce

Družbena
sprejemljivost 1

1

1

3

2

8

2

2

3

1

1

9

3

3

2

2

3

13

Ustreznost

Izvedljivost

Človekovo
dostojanstvo

Subsidiarnost

REZULTAT

Subvencije za 
stanovanjske 

projekte

Več socialnih 
stanovanj za 

vse revne ljudi

→  (1) Razvrstitev strategij glede na merila.
3 = najbolj zanimivo
1 = najmanj zanimivo

→  (2) Skupni rezultat za vsako strategijo.

Opomba: rezultati matrike prednostnih nalog bi morali 
podpreti razpravo o strategijah, ne pa jo nadomestiti.

Primeri zagovorniških dejavnosti

Zadnji korak pri oblikovanju zagovorniške strategije je iz-
bira dejavnosti, ki vam bodo pomagale doseči želene spre-
membe. Obstaja nešteto različnih dejavnosti in za nobeno 
ne moremo reči, da je pravilna ali napačna. To je povsem 
odvisno od vaše zagovorniške zahteve in od izbranega cilj-
nega občinstva. Dejavnost, ki je zelo primerna za nekoga, ki 
želi spremeniti nacionalno zakonodajo, bi bila lahko neu-
strezna za ozaveščanje lokalne javnosti.

Eden od načinov za dosego sprememb je neposredno so-
delovanje z oblikovalci politik, saj so ti ključni akterji pri 
uvajanju potrebnih sprememb. Zelo preprost in neposreden 
način za vzpostavitev stika z njimi je, da napišete pismo ali 
e-pošto, v kateri pojasnite, zakaj ste zaskrbljeni in kaj priča-
kujete od njih, ter prosite za termin, ko bi se lahko skupaj 
pogovorili o vprašanju. Ker verjetno prejmejo veliko e-pošt, 
klicev in pisem, boste morda morali nekoliko počakati na 
odgovor. Če v dveh tednih ne prejmete odgovora, se jim 
ponovno oglasite. Ko se vam uspe dogovoriti za srečanje, se 
nanj dobro pripravite. Jasno povejte, kaj bi radi dosegli in 
kako vam lahko ta oseba pri tem pomaga. Če menite, da se 
boste težko dogovorili za srečanje, preverite, ali bo morda 
kmalu organiziran dogodek, kjer lahko svoje skrbi predsta-
vijo tudi državljani.50

48  https://creately.com/diagram/example/g86yfnj3/SWOT+Analysis+of+a+NGO
49  Caritas Evropa
50  https://www.unicef.org.uk/working-with-young-people/youth-advocacy-toolkit/
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© With courtesy of respective owner.

© With courtesy of respective owner.

JANA – naslavljanje politikov z odprtimi pismi in 
komentiranje nove zakonodaje

AMINA – srečanje z ministrico za 
pravosodje

Jana (24 let) je ambasadorka ciljev trajnostnega razvoja.51 Trenutno se zavzema 
za uporabo steklenic namesto plastenk v lokalnih šolah. Da bi bil njen glas sli-
šan, je pisala odprta pisma zadevnim politikom in komentirala novo zakono-
dajo. Njen nasvet je, naj se ne izogibamo stikom s politiki, saj so ti zelo splošno 
usposobljeni in velikokrat morda ne vedo vsega o področjih, ki jih pokrivajo. 
Pogosto bodo z zanimanjem prisluhnili osebi s strastjo in strokovnim znanjem 
z določenega področja – in to ste lahko prav vi!

Amina (19 let) je vodja projekta »POW!ER« (Vrstniki proti zati-
ranju žensk z opolnomočenjem in ozaveščanjem):52 Cilj projekta 
je opozoriti na sovražni govor in spletno nasilje nad ženskami in 
dekleti, izobraževati ljudi o tej tematiki ter zagotovitvi žrtvam plat-
formo, kjer lahko delijo svoje zgodbe. V okviru projekta POW!ER 
Amina in še dve mladi dekleti trenutno pripravljajo razstavo z nas-
lovom »Visible« (Vidno), ki bo predstavljala sovražne komentarje 
in osebne zgodbe prizadetih žensk in deklet. Avstrijska pravosodna 
ministrica, vključena v oblikovanje novega zakona proti kibernet-
skemu sovraštvu, je za projekt izvedela prek lokalnih medijev ter 
je Amino in njeni kolegici povabila na obisk. To je bila za Amino 
pomembna priložnost, da predstavi projekt in se o svojih zamislih 
pogovori neposredno z ministrico, odgovorno za novi zakon, ki naj 
bi odražal tudi dejstva, ugotovljena v projektu.

Pri izvajanju dejavnosti je vedno dobro poiskati zaveznike, 
ki vam lahko pomagajo doseči vaš cilj. To je lahko nekdo, 
ki že izvaja dejavnosti, ki jih načrtujete tudi sami, nekdo, ki 
vam lahko pomaga razširiti vaše sporočilo, ali nekdo, ki je v 
neposrednem stiku z nosilci odločanja, ki jih želite nasloviti. 
Ne izogibajte se stiku z njimi!

Druge dejavnosti,53 ki jih lahko uporabite za oblikovalce 
politik:
▶  Pripravite informativni dokument in povabite obliko-

valce politik na dogodek ob začetku kampanje.

▶  Organizirajte skupno javno razpravo in k udeležbi po-
vabite nosilce odločanja.

▶  Oblikujte peticijo: peticija mora biti kratka in jedrnata 
in mora vključevati jasna navodila, kaj pričakujete od 
prejemnika, ter pojasnilo, zakaj naj bi jo podpisali. To je 
mogoče izvesti tako na spletu kot v živo.

▶  Druga možnost za dosego sprememb je ozaveščanje 
splošne javnosti. Čeprav pri tem ne ciljate neposredno 
na nosilce odločanja, lahko te dejavnosti vseeno doseže-
jo vpliv, glede na to da so oblikovalci politik javno izvo-
ljeni. Tako so odgovorni prisluhniti pomislekom ljudi in 
jih zastopati.

51  https://www.caritas-vorarlberg.at/spenden-helfen/auslandshilfe/engagieren/jugendbotschafter/
52  https://www.caritas-wien.at/power/
53  http://fileserver.idpc.net/library/advocacy_toolkit.pdf

MIND Migracije. Povezanost. Razvoj.



26

©
 W

ith
 co

ur
te

sy
 o

f r
es

pe
ct

iv
e o

w
ne

r.
©

 W
ith

 co
ur

te
sy

 o
f r

es
pe

ct
iv

e o
w

ne
r.

DILEK – kampanji #part of thepuzzle in 
#nicetomeetyou

VERONIKA – šolske stavke, protesti in 
umetniške instalacije

Dilek (25 let) se je skupini Mlada Karitas (youngCaritas) pri-
družila pred nekaj leti. Ena od prvih stvari, ki jih je organizira-
la, je bila kampanja #partofthepuzzle, v okviru katere je skupaj 
s kolegi spraševala begunce po njihovih željah. Te želje so nato 
prevedli v več jezikov in pripravili velik plakat, ki so ga postavili 
v središču mesta. Dilek je prek tovrstnih dejavnosti spoznala, 
da si begunci želijo več stika z domačini (Avstrijci). S podporo 
lokalne organizacije Karitas je Dilek soustvarila projekt #nice-
tometyou54 – vzajemni projekt, ki je pri skupnih dejavnostih 
združil begunce in domačine. Ta projekt je mnogim ljudem 
omogočil, da se prvič v življenju srečajo z begunci in bolje ra-
zumejo njihov položaj in skrbi, pa tudi njihove želje in upe.

Veronika (24 let) je članica gibanja Fridays For Future (Petki 
za prihodnost).55 Zavzemajo se za podnebno pravičnost in spo-
štovanje Pariškega sporazuma, katerega cilj je omejiti globalno 
segrevanje na 1,5 stopinje Celzija. V ta namen je Veronika orga-
nizirala šolske stavke, proteste in ulična rajanja (flash mob). Ne-
koč je s kolegi uprizorila tudi umetniško instalacijo pred sedežem 
podjetja OMV, v kateri so predstavili svoje zagovorniške zahteve.

54  https://wien.youngcaritas.at/aktionen/thema/nicetomeetyou
55  https://fridaysforfuture.at/
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Navdušujoče ozaveščanje

Na voljo je ogromno možnosti za dejavnosti ozaveščanja:56

▶  Flash mob57 – to je spontana, nalezljiva in pogosto slo-
vesna poteza, ki prek družbenih medijev in od ust do 
ust v kratkem času privabi ljudi na določeno mesto ob 
določeni uri.

▶  Premikajoča se pasica58 – osupljiva slika, ki jo ustvarijo 
ljudje, da oblikujejo določeno besedo ali sporočilo.

▶  Kampanja v družbenih medijih – s tem ste lahko 
prepričani, da bo vaše sporočilo doseglo širšo javnost. 
Uporabite enake oznake na vseh kanalih.

▶  Peticija – več podpisov pomeni večjo podporo vaši kam-
panji.

▶  Organizirajte nastop ali javno razstavo – to je lahko 
ustvarjalen in zabaven način za ozaveščanje in navduše-
vanje ljudi.

▶  Organizirajte dogodke – pri tem lahko opozorite na 
vprašanje znotraj skupnosti.

▶  Stopite v stik z mediji – vključite lokalni časopis ali ra-
dijsko postajo in poskrbite za večjo prepoznavnost profi-
la vaše kampanje.

▶  Napišite objavo v spletnem dnevniku – uporabite lah-
ko lasten spletni dnevnik ali pa stopite v stik z organiza-
cijo, ki jo lahko objavi za vas.

Ocena

Ko izvedete svoje zagovorniške dejavnosti, ne pozabite oce-
niti izida glede na želeno spremembo:
▶  Kaj je delovalo dobro?
▶  Kaj ni delovalo tako dobro?
▶  Kaj je bilo delno uspešno?
▶  Kaj se je spremenilo, odkar ste začeli načrtovati svojo 

strategijo?

Bodite čim bolj iskreni, saj boste lahko le z realno oceno svo-
jega dela in doseženih sprememb najbolje izkoristili to ana-
lizo: če so bile vaše dejavnosti uspešne in je prišlo do pred-
videnih sprememb, se lahko vrnete na točko »Opazuj« na 
začetku tega poglavja in poiščete novo vprašanje, s katerim 
se boste ukvarjali. Če ste bili delno uspešni ali neuspešni, se 
boste morda morali vrniti na točko »Presodi«, da ponovno 
ocenite, katere spremembe si želite, ali na točko »Ukrepaj«, 
da ponovno razmislite o izbranih dejavnostih in morebitnih 
prilagoditvah. To imenujemo cikel zagovorništva:

OPAZUJ

PRESODI

UKREPAJPRAZNUJ

OCENI

Slika 15: Cikel zagovorništva, Caritas Europa.

RAZMISLI

Tvorjenje koalicije:

→  Poskusite najti podobno misleče posameznike 
ali organizacije, da okrepite svoja prizadevanja.

56  https://www.unicef.org.uk/working-with-young-people/youth-advocacy-toolkit/
57  https://beautifulrising.org/tool/flash-mob
58  https://beautifulrising.org/tool/human-banner
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Zapiski
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Problemsko drevo, stran 17
Delovni list 1
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Problemsko drevo, stran 18
Delovni list 2

MIND Migracije. Povezanost. Razvoj.



32

Hiša sporočil, stran 21
Delovni list 3
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SWOT, stran 23
Delovni list 4
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Matrika odločanja, stran 23
Delovni list 5

Lažji dostop do 
socialnih stanovanj 

za begunce

Družbena
sprejemljivost

Ustreznost

Izvedljivost

Človekovo
dostojanstvo

Subsidiarnost

REZULTAT

Subvencije za 
stanovanjske 

projekte

Več socialnih 
stanovanj za 

vse revne ljudi

→  (1) Razvrstitev strategij glede na merila.
3 = najbolj zanimivo
1 = najmanj zanimivo

→  (2) Skupni rezultat za vsako strategijo.

Opomba: rezultati matrike prednostnih nalog bi morali 
podpreti razpravo o strategijah, ne pa jo nadomestiti.
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DEJSTVA IN STEVILKE

Migracije
▶  Leta 2019 je bilo po vsem svetu prisilno razseljenih 79,5 

milijona ljudi, kar je približno 1 % svetovnega prebivalstva.
▶  Sirija predstavlja največje število prisilno razseljenih ljudi 

na svetu, pri čemer je več kot polovica prebivalstva prisi-
ljena bežati.59

▶  Leta 2019 je približno 271 milijonov oseb, rojenih v tu-
jini, prebivalo v državah, ki niso njihova matična država, 
kar je 3,5 % svetovnega prebivalstva.60

▶  Število ljudi, ki se preseljujejo znotraj držav, pa je po 
ocenah skoraj trikrat višje od števila tistih, ki se selijo v 
druge države.61

▶  Leta 2019 je bilo v državah v razvoju 85 % svetovnih 
beguncev.62

▶  Leta 2019 je 73 % beguncev živelo v državah, ki mejijo 
na njihove izvorne države.63

▶  Leta 2019 je imela Turčija že šesto leto zapored največje 
število beguncev na svetu.64

Razvoj
▶  Nakazila v države z nizkimi in srednjimi dohodki so bila 

leta 2019 več kot trikrat višja od uradne razvojne pomoči.65

▶  Leta 1970 je bil dogovorjen dolgoročni cilj, da se bo 
uradna razvojna pomoč povečala na 0,7 % nacionalnega 
dohodka donatorjev.66 Vendar pa je od leta 2019 ura-
dno razvojno pomoč v višini 0,7 % ali več plačalo le pet 
držav: Združeno kraljestvo, Danska, Švedska, Norveška 
in Luksemburg.67

Migration & Develoment
▶  Migracije in razvoj se med seboj povezujejo, vendar ni ne-

posredne povezave med nerazvitostjo in migracijami ali 
med razvojem in pomanjkanjem migracij.68

▶  Za migracije so potrebna zadostna sredstva, mreže in 
ambicije posameznikov. Zato se najrevnejši ljudje ne 
morejo preseljevati.69

▶  Med izkoreninjenjem revščine v državi in zmanjšanjem 
izseljevanja iz iste države ni dokazane povezave.70

59 https://www.unhcr.org/ph/campaigns/syria-crisis-8-years#:~:text=Eight%20years%20on%20into%20the,six%20million%20inside%20the%20country.
60  https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates19.asp
61  https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_en_ch_2.pdf
62  https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
63  https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html
64  https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globaltrends
65 https://blogs.worldbank.org/opendata/money-sent-home-workers-now-largest-source-external-financing-low-and-middle-income#:~:text=Today%2C%20they%20are%20

more%20than,FDI%20 combined%2C%E2%80%9D%20says%20Ratha.
66  https://www.oecd.org/dac/stats/ODA-history-of-the-0-7-target.pdf
67  https://public.tableau.com/views/ODA-GNI_15868746590080/ODA2019?:display_count=y&publish=yes&:origin=viz_share_link?&:showVizHome=no#1
68  https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/European-Common-Home-full-publication-one-page.pdf
69  https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/European-Common-Home-full-publication-one-page.pdf
70  https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/European-Common-Home-full-publication-one-page.pd
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GLOSAR

Organizacija civilne družbe: organizacija civilne družbe je 
nevladna in neprofitna organizacija, ki jo sestavljajo državlja-
ni z namenom sledenja skupnemu cilju v javnem interesu. 
Na primer: verske organizacije, nevladne organizacije ali or-
ganizacije, ki temeljijo na skupnosti.

Odbor za razvojno pomoč (DAC): odbor DAC je medna-
rodni forum za razpravo o pomoči, razvoju in zmanjševanju 
revščine v državah v razvoju, sestavlja pa ga 30 članic OECD.

Evropski razvojni sklad (ERS): sklad ERS je finančni in-
strument Evropske unije za razvojno sodelovanje v Afriki, na 
Karibih in Pacifiku.

Prisilno vračanje: tujce, ki ne pridobijo zakonite pravice do 
bivanja v ciljni državi, vrnejo v domovino.

Ženevska konvencija iz leta 1951: Ženevska konvencija, 
znana tudi kot Konvencija o beguncih iz leta 1951, je bila 
posebna konferenca ZN, ki je potekala leta 1951 v Ženevi. 
Konvencija opredeljuje izraz »begunec« in povezane pravice 
(varstvo, pravni status, socialne pravice, pomoč itd.), ki jih 
dodelijo države podpisnice. Do zdaj je dokument podpisalo 
skupno 149 držav.

Bruto nacionalni dohodek (BND): bruto nacionalni do-
hodek je vrednost vseh dohodkov (imenovanih tudi proizvo-
dnja ali nacionalna proizvodnja), ki jih ustvarijo rezidenti dr-
žave (državljani in tuji rezidenti) znotraj njenih geografskih 
meja, ter neto prejemkov dohodkov (plač, dohodkov od pre-
moženja) iz tujine. BND je torej merilo vsega denarja, blaga, 
storitev in naložb, ki pridejo v državo ali ostanejo v njej.

Obrestna mera: obrestna mera pomeni, koliko obresti pla-
čajo posojilojemalci za denar, ki si ga sposodijo. Običajno 
gre za odstotek izposojenega zneska. Preprosta 10-odstotna 
obrestna mera torej pomeni, da če si nekdo sposodi 100 $, 
vrne 110 $.

Večstranska organizacija: večstranska organizacija je orga-
nizacija treh ali več narodov, ki sodelujejo pri vprašanjih, po-
membnih za vse vpletene države. Primeri večstranskih orga-
nizacij so OECD, Združeni narodi ali Svetovna zdravstvena 
organizacija.

Preselitev: preselitev (resettlement) je premestitev beguncev 
iz države gostiteljice v drugo državo, ki se je strinjala, da 
jih bo sprejela kot begunce in jim dodelila status stalnega 
prebivališča.71

Sistem socialne varnosti: programi, vzpostavljeni z zako-
nom in vladnimi organi za zagotavljanje osnovne dohodkov-
ne varnosti za ljudi v ranljivih situacijah.

Visoki komisar Združenih narodov za begunce (UNHCR): 
UNHCR je svetovna organizacija, ki se zavzema za reševanje 
življenj, varstvo pravic in izgradnjo boljše prihodnosti za begun-
ce, prisilno razseljene skupnosti in ljudi brez državljanstva.72

71  https://www.unhcr.org/protection/resettlement/46f7c0ee2/unhcr-resettlement-handbook-complete-publication.html?query=resettlement
72  https://www.unhcr.org/about-us.html
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Priporočeno branje

Razvoj
▶  https://concordeurope.org/tag/aidwatch/
▶  https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/about_en
▶  https://www.caritas.eu/common-home-eu/
▶  https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
▶  https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/all-news-and-stories/2019-annual-report-eu-emergency-trust-fund-africa-ava-

ilable_en#:~:text=26%20March%202020-,The%202019%20Annual%20Report%20of%20the%20EU%20Emer-
gency%20Trust%20Fund,for%20Africa)%20is%20now%20available.&text=These%20include%20the%20fight%20 
against,in%2C%20their%20country%20of%20origin.

▶  https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5e331623-en/index.html?itemId=/content/component/5e331623-en

Zagovorništvo
▶  https://beautifulrising.org/tool/power-mapping
▶  https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/2019/04/Youth-Activist-Toolkit.pdf

Migracije
▶  https://www.unhcr.org/search?comid=56b079c44&&cid=49aea93aba&tags=globaltrends
▶  https://csactioncommittee.org/wp-content/uploads/2020/07/Mapping-report-FINAL.pdf
▶  https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020
▶  https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/

MIND Migracije. Povezanost. Razvoj.
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