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V idealnih mednarodnih okoliščinah bi bili politični izzivi, ki jih
predstavljajo številne zaporedne krize, precej zastrašujoči. A trenutna
realnost je, da smo daleč od idealnih pogojev ali okoliščin.

V svetu,  ki je že tako razdrobljen zaradi pandemije in trgovinskih
napetosti, je vojna v Ukrajini še bolj poglobila razlike in delitev med
ljudmi in državami. Zdi se, da med državami primanjkuje zaupanja in
solidarnosti – dveh ključnih stebrov stabilnega mednarodnega reda.
Hkrati pa je zaradi nezadostnih virov ter togih in zastarelih političnih
orodij ovirano tudi delovanje ključnih institucij mednarodnega
ekonomskega sistema, ki so bile vse od leta 1945 zadoložene za
blaženje globalnih pretresov, zagotavljanje mednarodnih javnih dobrin
ter zagotavljanje globalne finančne varnosti. 

Učinkovito mednarodno upravljanje v podporo skupnim ciljem ne sme biti
omejeno le na formalne razprave o mednarodnem redu, ki temelji
izključno na pravilih. 

AGENDA



Doseganje skupnih ciljev zahteva nabor skupnih načel in učinkovitih
mehanizmov, ki lahko pomagajo pri mobilizaciji sredstev in usklajevanju
politik v državah z zelo različnimi zmogljivostmi javnega in zasebnega
sektorja. Izhodišče predavanja torej predstavljajo vprašanja nerešenih
dilem mednarodnega razvoja (v okviru Agende za trajnostni razvoj do
leta 2030 in nedavnih poročil Združenih narodov o razvoju) ter
vprašanja vpliva številnih kriz in izzivov na mednarodni (razvojni)
sistem. 
 
Udeležite se #KAPTalks predavanja, ki ga bo izvedel Richard Kozul-
Wright, direktor Oddelka za globalizacijo in razvoj strategij pri
Konferenci Združenih Narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD), da bi
razumeli kakšne spremembe v mednarodnem ekonomskem sistemu so
potrebne, če želimo doseči bolj vključujoče in trajnostne rezultate.   

OD POLIKRIZE DO VKLJUČUJOČEGA IN
TRAJNOSTNEGA MEDNARNODNEGA RAZVOJA 

Richard Kozul-Wright je direktor oddelka za globalizacijo in razvojne
strategije pri UNCTAD. Delal je v Združenih narodih v New Yorku in
Ženevi. Doktoriral je s področja ekonomije na Univerzi v Cambridgeu v
Veliki Britaniji in o  o ekonomskih vprašanjih objavil številne članke, med
drugim tudi v Economic Journal, Cambridge Journal of Economics, The
Journal of Development Studies in Oxford Review of Economic Policy.
Je avtor knjig The Resistible Rise of Market Fundamentalism (s Paulom
Raymentom) ter The Case for a New Bretton Woods (s Kevenom
Gallagherjem) in sourednik Oxford Handbook on Industrial Policy. Prav
tako pa je veliko objavljal tudi  v časopisih, vključno s Financial Times,
Gaurdian, Le Monde, El Pais, China Daily, Project Syndicate,
OpenDemocracy.

Vir: UNCTAD



Vodilni svetovni strokovnjaki razpravljajo o razvoju v
državah Evropske unije in širše. »Predavanja Kapuscinski
o razvoju«, poimenovano po Ryszardu Kapuscinskem,
poljskem poročevalcu in piscu, ki je poročal o državah v
razvoju, skupaj organizirajo Evropska komisija, Program
Združenih narodov za razvoj (UNDP) ter partnerske
univerze in razvojni možganski trusti. Od leta 2009 je bilo
organiziranih več  kot 140 predavanj, na katerih se je
zbralo več kot 50.000 udeležencev.

O PROJEKTU

Sklop predavanj ponuja študentom iz držav članic Evropske unije
izjemno priložnost, da razpravljajo o razvojnih vprašanjih, kot so
podnebne spremembe, človekove pravice, učinkovitost razvojne
pomoči, odnosi med Evropo in Afriko, cilji trajnostnega razvoja ipd.
Predavanja prispevajo k razpravi in oblikovanju evropske razvojne
politike in se prenašajo v živo na: http://www.kapuscinskilectures.eu. 

Predavanja so posvečena poljskemu novinarju in pisatelju
Kapuscinskem, ki je umrl leta 2007. Kapuscinski je bil zaradi svojih
odmevnih reportaž in knjig o državah v razvoju pogosto imenovan
»kronist tretjega sveta« ali »glas revnih«, njegova dela pa so prevedena
v številne jezike. Med njegova najodmevnejša dela uvrščamo: “The
Emperor” (v slov. prevodu Cesar) o Etiopiji, “Shah of Shahs” o Iranu,
“The Shadow of the Sun” o Afriki, “Another Day of Life” o Angoli in
“Imperium” o Sovjetski zvezi.

Več o Predavanju Kapuscinski o razvoju in načrtovanih dogodkih:
http://kapuscinskilectures.eu 

http://www.kapuscinskilectures.eu/
http://kapuscinskilectures.eu/


MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti, se Slovenija v svoji
zunanji politiki zavzema za bolj pravičen in uravnotežen
mednarodni razvoj. Svoje razvojne aktivnosti prednostno usmerja v
države Zahodnega Balkana, evropskega sosedstva in podsaharske
Afrike, s posebnim poudarkom na podpori najamanj razvitim
državam. Odprava revščine, zmanjševanje neenakosti, spodbujanje
enakosti spolov in varstvo okolja so v ospredju razvojnih aktivnosti
Slovenije, s ciljem spodbujanja trajnostne rasti in spodbujanja
človekovega dostojanstva. 

Slovenija aktivno sooblikuje politike in ukrepe, ki so ključne za
reševanje razvojnih izzivov in skupaj s partnerji krepi aktivnosti, ki
prispevajo k bolj trajnostni, vključujoči, varni ter uspešni
prihodnosti za vse. Prednostni vsebinski področji mednarodnega
razvojnega sodelovanja Republike Slovenije sta: a) izgradnja
miroljubnih in vključujočih družb z dobrim upravljanjem, enakimi
možnostmi, enakotjo spolov in kakovostnim izobraževanjem; b)
obravnavanje podnebnih sprememb s spodbujanjem trajnostnega
upravljanja naravnih virov in energije. 

Več na: https://www.gov.si/podrocja/zunanje-
zadeve/mednarodno-razvojno-sodelovanje-in-humanitarna-
pomoc/

“Projekt je skupna pobuda Evropske komisije, Programa Združenih narodov za razvoj in Fakultete za
družbene vede Univerze v Ljubljani”

“Projekt financira Evropska komisija”
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