Ljubljana, 22. 2. 2017
DODATNE PRIPOMBE K OSNUTKU PREDLOGA ZAKONA O MEDNARODNEM RAZVOJNEM
SODELOVANJU IN HUMANITARNI POMOČI REPUBLIKE SLOVENIJE (EVA 2017-1811-0014)

K 1.členu
Prvi člen s spremeni tako, da se glasi: »Ta zakon ureja področji mednarodnega razvojnega
sodelovanja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: mednarodno razvojno sodelovanje) in
mednarodne humanitarne pomoči Republike Slovenije (v nadaljevanju: humanitarna pomoč)«.
Obrazložitev:
Predlagamo, da se mednarodna humanitarna pomoč ne opredeli kot del mednarodnega razvojnega
sodelovanja ampak kot ločeno področje, saj ima svoje cilje in načela, ki so drugačni od ciljev in načel
razvojnega sodelovanja. Primarni cilj humanitarne pomoči je namreč reševanje življenj, zmanjšanje
trpljenja in ohranjanje človekovega dostojanstva. Humanitarna pomoč pa je odziv na nastalo
humanitarno krizo, torej reševanje situacije, ki je v svoji osnovi kratkoročne narave. V nasprotju s tem
pa je mednarodno razvojno sodelovanje dolgoročne narave in naslavlja temeljne socialne in
ekonomske razloge za pospešitev trajnostnega in človekovega razvoja.
V skladu s tem predlagamo tudi, da se celotno besedilo zakona uskladi s takšno opredelitvijo, tako da
se, kjer je to relevantno, poleg področja mednarodne razvojne pomoči, navedene tudi področje
mednarodne humanitarne pomoči (npr. pri opredelitvi nalog nacionalnega partnerja, pri opredelitvi
izvajalcev, pri opredelitvi strateškega partnerstva, itd.).

K 2. členu
V prvem odstavku se za besedo »neenakosti« doda vejica in besedilo »krepitvi človekovih pravic«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Cilja iz prejšnjega odstavka se uresničujeta ob
spoštovanju načel razvojnega sodelovanja, s posebnim poudarkom na spoštovanju načela lastništva
partnerskih držav nad lastnim razvojem, vključujočih razvojnih partnerstvih, skladnosti politik za
razvoj, transparentnosti in odgovornosti, ter humanitarne pomoči, s posebnim poudarkom na načelih
humanosti, neodvisnosti, nepristranskosti in neodvisnosti«.
Obrazložitev:
Človekove pravice so zunanjepolitična prioriteta Slovenije in eden temeljnih cilj razvojnega
sodelovanja. ZMRSHP vsebuje malo vsebinskih poudarkov za področji, ki ju obravnava, s širitvijo
načel se postavi temeljna izhodišča za delovanje Slovenije na omenjenih področjih.
Človekove pravice so zunanjepolitična prioriteta Slovenije in eden temeljnih cilj razvojnega
sodelovanja.
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K 3. členu:
V točki a) se besedilo »s humanitarno pomočjo« zamenja z besedilom »z globalnim učenjem«.
Obrazložitev:
Humanitarna pomoč ni del razvojnega sodelovanja, zato se jo iz besedila črta, doda pa se globalno
učenje, ki je pomemben del razvojnega sodelovanja, saj spodbuja kritično, odprto in vključujoče
razmišljanje in se razlikuje od ozaveščanja javnosti. Humanitarna pomoč je tudi ločeno opredeljena
pod (d), torej njeno vključevanje pod (a) ni smiselno, saj aktivnosti pod (d) ne sodijo v sklop aktivnosti
(a).

K 5. členu
v 2. odstavku se za besedilom »finančnih načrtih« doda besedilo »skladno s strateškimi usmeritvami
mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije«.
Obrazložitev:
Razvojno sodelovanje Slovenije je premalo osredotočeno in ciljno usmerjeno, potrebno je zagotoviti
večjo mero učinkovitosti in skladnosti delovanja vseh proračunskih uporabnikov. S tem namenom so
sprejeti strateški dokumenti, ki morajo biti vodilo vsem proračunskim uporabnikom pri načrtovanju
aktivnosti na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, tako pri njihovem
bilateralnem in večstranskim delovanjem, kot tudi pri vsebinskih in geografskih prioritetah.

K 9. členu (opisna pripomba)
Strateško partnerstvo predstavlja priložnost za prehod s projektnega na programsko financiranje, kar
je pomemben korak za razvoj nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij. Pomemben cilj tega
predloga morajo biti torej programska naravnanost in krepitev nevladnega sektorja ter večja trajnost
razvojnega sodelovanja in ne proceduralna poenostavitev dodeljevanja uradne razvojne pomoči. Ob
tem pa je pomembno ohraniti tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki temelji na projektni
osnovi, kar utrjuje tudi skupna pripomba Združenja Ju3 in CNVOS k 11. členu ZMRSHP.
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