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Še vedno je podobno kot leto poprej potekalo intenzivno do-
gajanje v zvezi s povečanim številom beguncev in migrantov. 
V začetku leta smo nadaljevali s terenskimi obiski in izvajali 
monitoring obravnave beguncev in migrantov. Restriktivne 
politike, s katerimi je vlada RS nadaljevala tudi v letu 2016, so 
dosegle vrh s sprejetjem novele Zakona o tujcih, ki oblastem 
omogoča skoraj popolno zaprtje meje za prosilce za azil. Zo-
per zakon je potekala intenzivna kampanja, v kateri je aktivno 
sodeloval tudi Mirovni inštitut. Udeleževali smo se medijskih 
razprav in razprav v Državnem zboru, podajali izjave za jav-
nost in medije, pisali kolumne in članke, so-organizirali edino 
javno razpravo, ki je sploh potekala o tem zakonu in delovali 
v koordinaciji nevladnih organizacij na področju beguncev. So
-organizirali smo tri znanstvene simpozije o »begunski krizi« 
in več drugih javnih dogodkov. Izšla je publikacija »Razor-Wi-
red: Reflections on Migration movement through Slovenia in 
2015«. 

Nadaljevali smo z upravljanjem Sveta za odziv na sovražni in 
diskriminatorni govor, in sicer tudi po izteku projekta februarja 
2016. Svet se je na novo konstituiral in objavil več odmevnih 
odzivov s področij verske, nacionalne in drugih oblik nestrp-
nosti. Nadaljevali smo s promocijo posebne številke Časopi-
sa za kritiko znanosti »Rasizem – razrezani svet«. Sodelovali 
smo na javni razpravi o sovražnem govoru, ki jo je organiziral 
Državni zbor. Kljub izteku vseh projektov na področju izbrisa 
smo nadaljevali s svetovanjem izbrisanim. V nekaj primerih 
tudi nadaljujemo zastopanje posameznih izbrisanih. Ob oble-

tnici izbrisa smo znova opozorili na sistemske pomanjkljivosti 
in na spornost dejstva, da izbris velja kot razrešen problem. 
Pred Evropskim sodiščem za človekove pravice še vedno po-
teka nekaj postopkov, ki so bili sproženi s skupinskimi pritož-
bami. Postopke smo spremljali in udeležence pisno obveščali 
o njihovem poteku. 

V letu 2016 smo pridobili štiri partnerske projekte na področju 
kazenskega prava, konkretno v zvezi z dostopom do pravne 
pomoči v času policijskega pridržanja in v času kazenskega 
postopka pred sodiščem ter dostopom do pravne pomoči za 
obdolžence, ki imajo težave z duševnim zdravjem. V okviru še 
enega novega projekta pa smo se pričeli ukvarjati tudi s pravi-
cami žrtev kaznivih dejanj. 

Medije smo raziskovali v kontekstu vstajništva in proučevali, 
na kakšen način družba postaja vse bolj medijatizirana. Nada-
ljevali smo z raziskovanjem enakosti spolov v medijih. Uspeš-
no smo zaključili drugo fazo regijskega projekta Observatorij 
medijev v jugovzhodni Evropi, v okviru katerega je bila orga-
nizirana vrsta dogodkov in pripravljena vrsta študij. Izvedena 
je bila »Regionalna konferenca o prihodnosti neodvisnega no-
vinarstva«. Nadaljevali smo s projektom podeljevanja nagrad 
Evropske unije za raziskovalno novinarstvo v državah Zahod-
nega Balkana in Turčiji. 

Na področju spola, očetovstva ter usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja so bili v okviru projekta ODA organizirani 

številni dogodki, projekt pa je imel vidne rezultate v javnosti. 
Izšel je priročnik »Ukrepi za usklajevanje plačanega dela in 
družine« ter publikaciji »Očetje: Kratke zgodbe o sodobnem 
starševstvu« in »Spremembe očetovstva: moški med delom 
in starševstvom«. Izvedena je bila mednarodna konferenca 
»Očetje in delodajalci v akciji«. Na Mirovnem inštitutu smo 
ob boku projekta sprejeli politiko usklajevanja zasebnega in 
poklicnega življenja v korist naših zaposlenih. Na področju 
trga dela smo analizirali nove politike z namenom vrednote-
nja segmentacije ter raziskovali enakost spolov v dohodkih iz 
dela. S tem je povezano naše delo na področju raziskovanja 
skrbstvenega dela, ki ga obravnavamo z vidika spola, drža-
vljanstva in kompleksnih neenakosti. V okviru projekta o 
skrbstvenem delu je potekala večja mednarodna konferenca 
»Problemi in vizije v socialni oskrbi«. V okviru projekta OPENN 
smo tematizirali vlogo in položaj žensk v politiki. Pripravili smo 
vrsto prispevkov in kratkih filmov o izkušnjah in stereotipih, s 
katerimi se srečujejo ženske pri svojem delu v politiki. Aktivno 
smo sodelovali v razpravah in dogajanju v zvezi s položajem 
seksualnih delavk in delavcev. V okviru COST projekta smo 
so-organizirali sestanek mreže COST in več javnih dogodkov 
ter gostili Luca Stevensona, koordinatorja pri Mednarodnem 
komiteju za pravice seksualnih delavk in delavcev v Evropi. 

Z izvajanjem seminarja za politično teorijo smo negovali misel 
o politiki in organizirali prostor za povezovanje mladih z Mi-
rovnim inštitutom. Knjige Mirovnega inštituta so bile razsta-
vljene v francoskem Centru Pompidou. Praznovali smo tudi 
25. obletnico delovanja, ki smo jo zaznamovali z interaktivno 
vizualizacijo 25 dosežkov MI in z druženjem sedanjih in nek-
danjih zaposlenih, ustanoviteljev in prijateljev Mirovnega in-
štituta. 

V letu 2016 je ekipa Mirovnega inštituta izvedla številne razi-
skave, aktivnosti, javne dogodke in akcije. Večina med njimi je 
potekala v okviru vnaprej zastavljenih projektov, posamezne 
aktivnosti pa smo izvajali ne glede na projektno financiranje. 
V letu 2016 smo izvajali 41 projektov (33 v letu 2015, 41 v 
letu 2014). Od tega jih je sedem financirala Javna agencija za 

Uvod

V letu 2016 smo izvajali aktivnosti na vseh ključnih področjih delovanja Mi-
rovnega inštituta. Mirovni inštitut je še naprej razvijal raziskovalno in akcij-
sko dejavnost v okviru petih tematskih polj: politika, človekove pravice in 
manjšine, mediji in spol. 

raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), ena-
indvajset Evropska komisija in druga telesa EU, tri je finan-
cirala Open Society Foundations, štiri Norveški finančni 
mehanizmi, po enega Varuh človekovih pravic, Ministrstvo 
za zunanje zadeve, Urad vlade za komuniciranje, Švicarska 
agencija za razvoj, European Network on Statelessness in 
Independent Social Research Foundation London. 

Število zaposlenih se je v letu 2016 nekoliko znižalo, saj 
ekipo inštituta sestavlja šestnajst sodelavk in sodelavcev 
(osemnajst v letu 2015). Od tega jih je osem doktorjev/
doktoric znanosti, tri pa imajo magistrski naziv. Trije so-
delavci so doktorski kandidati. 

Dr. Neža Kogovšek Šalamon, 
direktorica

→  KAZALO
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Krimigracije med človekovimi pravicami in nadzorom 

NAMEN IN CILJI

Projekt naslavlja problem kriminalizacije migracij, ki se kaže v krepitvi institucij za 
nadzor meja (npr. mejnih policij in Frontexa, ki upravlja velike IT-sisteme nadzora), 
v policizaciji, militarizaciji in eksternalizaciji mejnega nadzora, omejevanju giba-
nja “nedokumentiranih” migrantov v centrih za pridržanje, pomanjkanju alternativ 
omejevanju gibanja, protiteroristični zakonodaji, kaznovanju za neregularen pre-
stop meja in nesorazmerni zastopanosti migrantov v zaporih.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Gre za triletni temeljni raziskovalni projekt (2016–2018). V prvem letu projekta smo 
se osredotočili na pregled vseh relevantnih virov, primerjalno poglobitev v problem 
krimigracij na lokalni, regionalni in globalni ravni. Nakupili smo literaturo ključnih 
avtorjev s področja krimigracij (J. Stumpf, M. J. Guia, M. van der Woude …), in v rele-
vantnih bazah opravili pregled vseh novih objav, relevantnih za področje krimigracij. 
Redno smo izvajali sestanke projektnega tima (februar, maj, julij, december 2016), 
pregledali dosedanje delo in načrtovali naslednje korake. Leto je bilo izrazito zazna-
movano s konferencami, objavili pa smo tudi že nekaj člankov s področja krimigracij 
in medijske obravnave migracij. Na področju terenskega dela je bil že izveden del 
terena za Delovni sklop 4 (Bližnji vzhod), v okviru katerega so bili izvedeni intervjuji 
z afganistanskimi begunci v Pakistanu. Objavljeni so bili štirje članki, en članek je 
bil predložen za objavo v reviji Southeastern Europe, en prispevek s konference v 
Toulousu je bil vključen v zbornik, ki naj bi izšel pri mednarodni založbi. Vodja projek-
tne skupine je bila povabljena v članstvo strokovne mreže CINETS – Crimmigration 
Control – International Net of Studies.

DOGODKI V LETU 2016

• Šalamon, N. K., »Crimmigrant approaches to mass migration management: 
the case of the Western Balkans ‘corridor’«, prispevek na konferenci, Journées 
d’études L’Europe face aux migrations globales, Sciences Po Toulouse, 9.–10. 
september 2016, https://crimmigration.sciencesconf.org/browse/session?-
sessionid=20994;

• Šalamon, N. K., »Crimmigration elements within the ‘corridor of convenience’«, 
predavanje na konferenci »Breaking down or re-building the walls: migration 
crisis, refugees and security in Southeastern Europe«, Alma Mater Studiorum 
– Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Bertinoro, 
16. september 2016;

• Šalamon, N. K., »From national security to convenience: Crimmigration trends 
in Southeastern Europe«, predavanje na 3. konferenci CINETS »Crimmigrati-
on in the Shadow of Sovereignty«, University of Maryland, ZDA, 6.–7. oktober 
2016; 

VODJA PROJEKTA

Neža Kogovšek Šalamon, 
neza.kogovsek@mirovni.institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Vlasta Jalušič, 
raziskovalka

• Mojca Pajnik, 
raziskovalka

• Veronika Bajt, 
raziskovalka

• Mojca Frelih, 
raziskovalka

• Irena Salmič, tehnična 
sodelavka 

• Vasja Badalič (Inštitut za 
kriminologijo pri Pravni 
fakulteti), raziskovalec

PARTNERJI

• Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti 

FINANCERJI

• ARRS

• Šalamon, N. K., »’Krimigrantski’ odgovori na (tranzitnu) migraciju kroz Ju-
goistočnu Europu« = »’Crimmigrant’ responses to (transit) migration in So-
utheastern Europe«, v: Jogunčić, D. (ur.), Berberović, S. (ur.), Župarić-Iljić, D. 
(ur.), prispevek na konferenci, Knjižica sažetaka = Abstracts booklet, Zagreb, 
Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju = Bo-
sniak National Community for the City of Zagreb and Zagreb County, 2016, 
str. 24–25;

• Šalamon, N. K., »Re-thinking policy approaches to migration: from crimmi-
gration towards alternative solutions«, prispevek na konferenci, International 
Metropolis Conference: Creating trust through wisdom on migration and inte-
gration, Nagoya, 24.–28. oktober 2016;

• Šalamon, N. K., »Uvod v pravno varstvo beguncev«, predavanje v okviru ob-
študijske dejavnosti Pravne klinike »Pravna svetovalnica za begunce in tujce«, 
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 20. oktober 2016;

• Pajnik, M., »Medijatizacija migracij v post-demokraciji«, prispevek na simpoziju 
»Kako misliti begunsko krizo«, Ljubljana, 12. januar 2016;

• Pajnik, M. (diskutant) et al., »The challenge of shaping a European asylum 
system claiming human rights«, panelna diskusija na 6. simpoziju »Human 
Rights and Science«, Ljubljana, 29.–30. september 2016;

• Pajnik, M. (diskutant) et al., »Forum Begunci/migranti v medijih«, forum na So-
ciološkem srečanju 2016, Portorož, 11.–12. november 2016;

• Pajnik, M., »Mediatization of migration«, predavanje na International Summer 
School Refugees and Refugees: Challenge for the World, Not (Just) for Europe, 
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 27. junij–1. julij 2016;

• Bajt, V., »Reflections on patriotism as exclusion of migrants«, prispevek na 
konferenci »International Metropolis Conference: Creating trust through wis-
dom on migration and integration«, Nagoya, 24.–28. oktober 2016;

• Bajt, V., »Migracije, nacionalizem in paranoja«, v: Rožman, S. (ur.), Kogovšek, T. 
(ur.), Različni obrazi migracij: zbornik povzetkov, prispevek na konferenci, Lju-
bljana, Slovensko sociološko društvo, 2016, str. 9;

• Bajt, V. in Zdravković, L., »Racism, xenophobia and islamophobia in Slovenia: 
challenges for the emancipatory political practices«, v: Refugee crisis and ra-
dical nationalism in Central and Eastern Europe, prispevek na konferenci, Bu-
dapest, 3.–4. november 2016;

• Bajt, V., »Online hate speech and the ‘refugee crisis’ in Slovenia«, predava-
nje na mednarodni konferenci »Migration and Asylum: New Challenges and 
Opportunities for Europe”, Universidad CEU San Pablo, Madrid, 21.–22. april 
2016;

• Bajt, V., »Racist hate speech in Slovenia«, predavanje na konferenci »Breaking 
down or re-building the walls: migration crisis, refugees and security in So-
utheastern Europe«, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Diparti-
mento di Scienze Politiche e Sociali, Bertinoro, 16. september 2016. 

→  KAZALO
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JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016 

• Šalamon, N. K., »Humanitarni koridor: stanje izjeme v času globalnih migra-
cij«, Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2016, letn. 44, št. 264, str. 
61–71;

• Šalamon, N. K., »Perspektive razvoja skupnega evropskega azilnega sistema: 
med človekovimi pravicami in nadzorom«, v: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. do 
15. oktober 2016, Portorož, Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, 2016, letn. 42, 
št. 6/7, Ljubljana, GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, str. 1158–1166;

• Pajnik, M., Fabbro, F. in Kamenova, D., »Ethno-nationalism and racial capita-
lism in populist framing of migrants as a threat«, v: Ranieri, M. (ur.), Populism, 
Media and Education: Challenging Discrimination in Contemporary Digital 
Societies, Routledge, 2016, str. 67–83, https://www.routledge.com/produ-
cts/9781138929845;

• Bajt, V., »Who ‘belongs’?: migration, nationalism and national identity in Slo-
venia«, Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, junij 2016, št. 76, str. 49–66. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Prvo leto projekta je potekalo tekoče, prejeli smo veliko vabil na konference, na ka-
terih smo predstavljali izsledke svojega dela in vzpostavljali kontakte za nadaljnje 
delo. To je triletni projekt, ki bo potekal do konca leta 2018. 

VODJA PROJEKTA

Mojca Pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni.institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Majda Hrženjak, 
raziskovalka

• Veronika Bajt, 
raziskovalka

• Lana Zdravković, 
raziskovalka

• Iztok Šori, raziskovalec
• Irena Salmič, 

administrativno delo 

PARTNERJI

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene 
vede; 

• ZRS Koper 

FINANCERJI

• ARRS

Digitalno državljanstvo

NAMEN IN CILJI

Projekt DIG-CIT se ukvarja z vprašanjem politične participacije, ki se spreminja 
pod vplivom naraščajoče družbene kompleksnosti, vzpona informacijskih in komu-
nikacijskih tehnologij ter konvergence medijev. Izhajamo iz teze, da proces demok-
ratizacije državljanstva v digitalnih družbah zahteva preoblikovanje politik, ki bodo 
bolj spodbujale vključevanje državljanov. Digitalno državljanstvo obravnavamo kot 
delovanje državljanov v enakopravnih odnosih v skupnosti (polity), s poudarkom na 
proučevanju priložnosti in ovir on-line okolja in z upoštevanjem vrste okoliščin, ki 
določajo participacijo v (evropski) javni sferi. V obravnavi digitalnega državljanstva 
se poslužujemo treh teoretskih pristopov: 

1.  teorije državljanstva, 

2.  kritične teorije s področja interneta in 

3.  teorije pozicionalnosti in intersekcionalnosti.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Na podlagi empiričnih raziskav projekta sta izšla dva tematska sklopa, in sicer v re-
vijah Annales: Series Historia et Sociologia in Družboslovne razprave.

V reviji Annales: Series Historia et Sociologia (ur. M. Pajnik, P. Sekloča) je izšel tem-
atski sklop šestih člankov na temo politične participacije z analizo delovanja v online 
in offline okoljih, ki oblikujejo (ne)možnosti digitalnega državljanstva. Kritičen pogled 
na prakse digitalnega državljanstva odpira aktualna vprašanja tako na konceptual-
ni kot politični ravni in se postavlja ob bok dosedanjim analizam, ki se nemalokrat 
zaustavijo ob ambivalentnem pojmovanju – celo idealističnem vrednotenju – pro-
cesov digitalne realnosti. 

V reviji Družboslovne razprave (ur. M. Pajnik, S. Zavratnik) je izšel sklop, v katerem se 
avtorji in avtorice ukvarjajo z analizami vstaj v Sloveniji v obdobju 2012–2013. Vse-
bine vključujejo analize delovanja različnih akterjev, obravnavo specifik in razlik med 
gibanji ter pomena gibanjskega delovanja, kot tudi tematizacijo vstaj z opomenjan-
jem vloge informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Avtorice in avtorji, ki v polje 
proučevanja vstopajo z različnimi epistemologijami na križiščih sociologije, komu-
nikologije in politične filozofije, poskušajo razumeti vstajniško obdobje skozi analizo 
dinamike delovanja različnih akterjev, kot tudi prek pojmovanja »nove« politike, ki jo 
generirajo gibanja.

→  KAZALO

https://www.routledge.com/products/9781138929845
https://www.routledge.com/products/9781138929845
mailto:mojca.pajnik@mirovni-institut.si
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DOGODKI V LETU 2016

• Mednarodni simpozij »Digitalno državljanstvo«, Fakulteta za družbene vede, 
24. maj 2016. Več na http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/simpozij-digitalno
-drzavljanstvo/. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016 

Rezultati so dostopni na spletni strani projekta: http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/. 

Rezultati projekta so objavljeni v revijah: http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/on-
digital-participation-and-institutional-politics-in-journal-annales/; http://druzbo-
slovne-razprave.org/sl/. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V zaključni fazi priprave so članki v angleščini, za internacionalizacijo rezultatov pro-
jekta. 

NAMEN IN CILJI

Zaradi povezave med nasiljem in neenakostjo je treba več pozornosti posvetiti 
kritičnemu pretresu intervencij proti nasilju. Projekt bo kritično obravnaval kon-
cept nasilja, kot je razumljen v okolju EU. Glavni cilj je elaboracija tako razumevanja 
nasilja kot tudi proučevanja filozofskih in etičnih podlag intervencij proti nasilju v EU 
in državah članicah (Velika Britanija, Nemčija, Portugalska in Slovenija), še posebej 
spričo etične zaveze »dolžnosti države, da vsakogar zaščiti pred nasiljem«. Projekt 
obsega tri področja intervencij: partnersko nasilje, zlorabo otrok in trgovanje z ljud-
mi.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Dejavnosti na projektu so obsegale: vsakomesečne partnerske sestanke (skype), 
izdelavo zgodb, dokončanje teoretske študije, pripravo scenarija/scenosleda, mon-
tažo slike in zvoka dokumentarnega filma »Kar sem jim povedala«, organizacijo 
zaključnega srečanja raziskovalnih partnerjev v maju v Ljubljani, urejanje zgodb, 
prevajanje zgodb, izdelavo scenosleda, izbor zvočne spremljave, prevajanje zgodb in 
študij v angleški jezik, sodelovanje pri pripravi antologije zgodb v vseh jezikih, organ-
izacijo zaključnega dogodka avgusta v Ljubljani, udeležbo na zaključnem dogodku 
HERA 17. in 18. septembra v Pragi.

DOGODKI V LETU 2016

V letu 2016 so se zvrstili naslednji dogodki:

• delavnica refleksivnega dialoga s profesionalci, MSUM, Ljubljana, 15. februar 
2016 (sintetizacija rezultatov, predstavitev umetniških del intervjuvank);

• zaključni štiridnevni seminar (zaključno srečanje raziskovalcev iz vseh štirih 
držav v Ljubljani), 14.–19. april 2016;

• zaključni dogodek CEINAV s projekcijo filma »Kar sem jim povedala«, SEM, Lju-
bljana, 31. avgust 2016; 

• zaključni dogodek HERA s projekcijo filma in branjem iz antologije zgodb, Praga, 
17. in 18. september 2016. 

VODJA PROJEKTA

Vlasta Jalušič, 
jalusic.vlasta@gmail.com

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Veronika Bajt, 
raziskovalka

• Lana Zdravković, 
raziskovalka

• Katarina Vučko, 
raziskovalka

• Irena Salmič, 
administrativno delo, 
finance

PARTNERJI

• Osnabrueck University;
• London Metropolitan 

University; 
• University of Porto;
• Institut für Jugendhilfe 

(Heidelberg)

FINANCERJI

• HERA program

Kulturna srečevanja v intervencijah 
proti nasilju – CEINAV 

→  KAZALO

http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/simpozij-digitalno-drzavljanstvo/
http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/simpozij-digitalno-drzavljanstvo/
http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/
http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/on-digital-participation-and-institutional-politics-in-journal-annales/; http://druzboslovne-razprave.org/sl/
http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/on-digital-participation-and-institutional-politics-in-journal-annales/; http://druzboslovne-razprave.org/sl/
http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/on-digital-participation-and-institutional-politics-in-journal-annales/; http://druzboslovne-razprave.org/sl/
mailto:jalusic.vlasta@gmail.com
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JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016 

• Hagemann-White, C. in Grafe, B. (ur.), Experiences of Intervention against Vio-
lence. An Anthology of Stories, Opladen, Barbara Budrich, 2016, https://shop.
budrich-academic.de/produkt/experiences-of-intervention-against-violence; 

• Kelly, L., Meysen, Th. et al., Transnational Foundations for Ethical Practice in 
Interventions Against Violence Against Women and Child Abuse, 2016, http://
tinyurl.com/ceinavproject; 

• Bajt, V., »Who ‘belongs’?: migration, nationalism and national identity in Slove-
nia«, Razprave in gradivo, ISSN 0354-0286, junij 2016, št. 76, str. 49–66, http://
www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2076/
povzetek%20Bajt.jpg;

• Everyting I told them – cultural encounters in interventions against violence 
(Vse, kar sem jim povedala: kulturna srečevanja v ukrepih proti nasilju: glasovi 
žrtev in strokovnjakov), Jalušič, V. in Zdravković, L. – scenarij in režija, Ljubljana, 
Mirovni inštitut, 2016, 1 video DVD (46 min, 33 sek), barve, zvok.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt je zaključen. 

Komunikacijske prakse v kontekstu vstajništva 
in zahteve po javni odgovornosti

VODJA PROJEKTA

Mojca Pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni.institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Mojca Frelih, 
koordinatorka

• Brankica Petković, 
strokovnjakinja za medije

• Marko Ribać, mladi 
raziskovalec  

PARTNERJI

• Foundation 
»Mediacentar« Sarajevo 
(FMC), Sarajevo 
(koordinator), Sanela 
Hodžić; 

• School of Journalism and 
Public Relations (SJPR), 
Skopje; 

• Albanian Media Institute 
(AMI), Tirana 

FINANCERJI

• Swiss Agency for 
Development and 
Cooperation, Regional 
Research Promotion 
Programme Western 
Balkans, v sodelovanju z 
University of Freiburg.  

NAMEN IN CILJI

Čeprav se države Balkana soočajo z upadom legitimnosti političnih elit in s splošnim 
nezadovoljstvom državljanov in državljank, ima pojem državljanske participacije kot 
osrednji pojem ideje »dobrega vladovanja« v regiji šibko veljavnost. Med razlogi na-
jdemo apatičnost državljanov in državljank, predvsem pa šibko kulturo in prakso 
državljanskega delovanja v regiji. V zadnjih letih se razmere na tem področju sprem-
injajo. Priča smo porastu protestov in iniciativ, s katerimi državljani zahtevajo boljšo 
politiko, tisto, ki bo upoštevala potrebe in mnenja državljanov in državljank. 

Projekt proučuje gibanja v regiji, njihove komunikacijske strategije, poročanje medi-
jev in razumevanje politične participacije političnih elit.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Projekt se osredotoča na proučevanje komunikacijskih praks gibanj v Albaniji, Bos-
ni in Hercegovini in Makedoniji z namenom ugotavljanja povezav s pojmom javne 
odgovornosti. 

Raziskovalna vprašanja so:

• kakšno vlogo imajo mediji pri poročanju o protestih, kakšno je poročanje in 
kakšni so učinki na politične elite?

• kakšne so komunikacijske strategije gibanj, kakšen je odnos do mainstrea-
movskih medijev, kako gibanja uporabljajo družbena omrežja in spletne platfor-
me za delovanje, organizacijo in mobilizacijo?

• kakšne so komunikacijske strategije lokalnih oblasti, kako razumejo proteste in 
zahteve, ki jih gibanja postavljajo do elit? 

Mentorstvo projekta je vključevalo pripravo metodologije in priporočil za obdelavo 
podatkov, pripravo strukture poročil in smernic za pisanje nacionalnih poročil. Men-
torstvo je vključevalo komentiranje poročil o primerih iz BiH, Makedonije in Albanije.
V letu 2016 je izšla knjiga, ki združuje rezultate projekta: Communicating Citizens 
Protests, Requiring Public Accountability (ur. S. Hodžić in M. Pajnik), Mediacentar 
Sarajevo.

→  KAZALO

https://shop.budrich-academic.de/produkt/experiences-of-intervention-against-violence
https://shop.budrich-academic.de/produkt/experiences-of-intervention-against-violence
http://tinyurl.com/ceinavproject
http://tinyurl.com/ceinavproject
http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2076/povzetek%20Bajt.jpg
http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2076/povzetek%20Bajt.jpg
http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/Razprave%20in%20gradivo/RIG%2076/povzetek%20Bajt.jpg
mailto:mojca.pajnik%40mirovni.institut.si?subject=
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DOGODKI V LETU 2016

• Mednarodna konferenca »Communication in the context of citizen protests: the 
experiences from the SEE region«, Sarajevo, 21. januar 2016.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016 

Hodžić, S. in Pajnik, M. (ur.), Communicating Citizens Protests, Requiring Public Ac-
countability, Sarajevo, Mediacentar Sarajevo, 2016.

Glej: http://www.mirovni-institut.si/en/communicating-citizens-protests-requiring- 
public-accountability-case-studies-from-albania-bosnia-and-herzegovina-and-
macedonia/. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt prispeva k razumevanju komunikativnega delovanja na primeru družbenih 
gibanj. Raziskuje tako strategije delovanja gibanj kot delovanje množičnih medijev in 
oblasti v odnosu do gibanj in zahtev, ki jih oblikujejo. Namen je prispevati k razume-
vanju »dobrega vladovanja« v sodobnih družbah v kontekstu Balkana.

Perspektive za desegmentacijo trga dela 

NAMEN IN CILJI

Namen projekta je v primerjalni perspektivi z EU proučiti obseg in nestandardne ob-
like zaposlovanja v Sloveniji, kako so le-te distribuirane v družbi in kakšne posledice 
imajo za zaposlene. Poleg tega se projekt osredotoča na analizo, kako se politike 
in ukrepi zaposlovanja odzivajo na spremenjene pogoje na trgu dela ter na ovred-
notenje, ali so predlagani pristopi omejevanja segmentacije trga dela inovativni in 
usmerjeni h krepitvi socialne varnosti delavcev in delavk v nestandardnih zaposlit-
vah.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 so bile izvedene naslednje projektne aktivnosti: 

• izvedba devetih polstrukturiranih intervjujev z agencijskimi delavci;
• izdelava študij sektorskih prekarizacij v trgovini, gradbeništvu, kovinski industri-

ji, agencijskem delu, zdravstveni negi ter negi in pomoči na domu;
• organizacija mednarodnega simpozija;
• tiskovna konferenca;
• priprava znanstvene monografije rezultatov projekta.

DOGODKI V LETU 2016

• Mednarodni simpozij »Non-standard Empolyment on Europe’s Post Socialist 
Periphery«, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 31. maj–1. junij 2016;

• Breznik, M., sodelovanje na okrogli mizi »Agencijsko delo«, Gibanje za dostojno 
delo in socialno družbo, Ljubljana, 11. januar 2016;

• Breznik, M., prezentacija »Možnosti za desegmentacijo trga dela: agencijsko 
delo«, mednarodni simpozij »Non-standard Empolyment on Europe’s Post So-
cialist Periphery«, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 31. maj–1. junij 2016; 

• Breznik, M., študijski obisk na Ruskin College, Oxford, 12.–26. junij 2016;
• Breznik, M., predavanje »Labour relations from the European periphery per-

spective«, Ruskin College, Oxford, 15. junij 2016;
• Breznik, M., nastop na panelu »Organising Precarious Workers« v okviru Ruskin 

Political School, Ruskin College, Oxford, 18. junij 2016;
• Hrženjak, M., »Preseganje spolnih delitev trga dela s preseganjem spolnih ste-

reotipov«, plenarno predavanje na zaključni konferenci projekta »Tkalnica pokli-
cev za fante = punce«, Maribor, 18. oktober 2016. 

VODJA PROJEKTA

Majda Hrženjak (na MI), 
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Miroslav Stanojević 
(FDV), vodja projekta

• Miroslav Ignjatović 
(FDV), raziskovalec

• Anton Kramberger 
(FDV), raziskovalec

• Samo Pavlin (FDV), 
raziskovalec

• Barbara Rajgelj (FDV), 
raziskovalka

• Branko Bembič (FDV), 
raziskovalec

• Maja Breznik (MI), 
raziskovalka

• Mojca Frelih (MI), 
raziskovalka 

PARTNERJI

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene 
vede 

FINANCERJI

• ARRS

→  KAZALO

http://www.mirovni-institut.si/en/communicating-citizens-protests-requiring- public-accountability-case-studies-from-albania-bosnia-and-herzegovina-and-macedonia/
http://www.mirovni-institut.si/en/communicating-citizens-protests-requiring- public-accountability-case-studies-from-albania-bosnia-and-herzegovina-and-macedonia/
http://www.mirovni-institut.si/en/communicating-citizens-protests-requiring- public-accountability-case-studies-from-albania-bosnia-and-herzegovina-and-macedonia/
mailto:majda.hrzenjak@mirovni-institut.si
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JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016 

• Stanojević, M., Kanjuo-Mrčela, A. in Breznik, M., »Slovenia at the crossroads: in-
creasing dependence on supranational institutions and the weakening of social 
dialogue«, European journal of industrial relations, ISSN 0959-6801, september 
2016, letn. 22, št. 3, str. 281–294;

• Breznik, M., »Delavci z druge roke: Nastanek panoge N78.2 in analiza delovnih 
pogojev po izenačitvi agencijskih delavcev z redno zaposlenimi« (v procesu ob-
jave);

• Hrženjak, M., »Prekarizacija dela v standardnih zaposlitvah: primer zdravstvene 
nege« (v procesu objave);

• Hrženjak, M., »Segmentacija področja nege in pomoči na domu med državo, tr-
gom in družino« (v procesu objave). 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt je bil izveden v skladu z načrti in zaključen julija 2016. Projektna skupina še 
dela na objavi znanstvene monografije. 

NAMEN IN CILJI

Splošni cilj projekta je prispevati k skladnemu in celovitemu odzivu na univerzalne 
izzive izkoreninjenja revščine in trajnostnega razvoja, ki naj zagotavlja dostojno živ-
ljenje vse do leta 2030.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

• Udeležba vodje projekta na treningu za trenerje v Firencah, Italija;
• gostovanje dveh strokovnjakinj za socialno in solidarnostno ekonomijo iz Brazi-

lije v Sloveniji. Ob tem smo organizirali javni dogodek, kjer sta se predstavili, kot 
tudi interno poglobljeno dvodnevno delavnico z njima za nevladne organizacije s 
tega področja. Vsi dogodki so potekali v Skuhni;

• promocijski materiali projekta (brošure, letaki in izdelki iz pravične trgovine);
• simpozij o pravični ekonomiji ob mednarodnem dnevu odprave suženjstva (2. 

december) v Skuhni in v sodelovanju z Zavodom Global;
• redni posvetovalni sestanki z odločevalci, drugimi sorodnimi nevladnimi organi-

zacijami in mediji;
• redno vzdrževanje podstrani v slovenskem jeziku na mednarodni spletni strani 

projekta ter na spletni strani inštituta: http://si.solidarityeconomy.eu/ in http://
www.mirovni-institut.si/projekti/susy/. 

DOGODKI V LETU 2016

• Gostovanje dveh strokovnjakinj za socialno in solidarnostno ekonomijo iz Bra-
zilije v Sloveniji. Ob tem smo organizirali javni dogodek, kjer sta se predstavili, 
kot tudi interno poglobljeno dvodnevno delavnico z njima za nevladne organi-
zacije s tega področja. Vsi dogodki so potekali v Skuhni; 

• simpozij o pravični ekonomiji ob mednarodnem dnevu odprave suženjstva (2. 
december) v Skuhni in v sodelovanju z Zavodom Global.

VODJA PROJEKTA

Lana Zdravković,  
lana.zdravkovic@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Jasna Babič, spletna 
stran

• Irena Salmič, 
administrativna podpora

PARTNERJI

• COSPE (Cooperazione 
per lo Sviluppo dei 
Paesi Emergenti), Italija 
(koordinator projekta);

• Südwind Agentur, 
Avstrija; 

• Action pour le 
Développement ASBL- 
SOS FAIM, Belgija;

• Balkan Institute for 
Labour and Social Policy, 
Bolgarija;

• DEŠA-Dubrovnik, 
Hrvaška; 

• CARDET, Ciper;
• Ekumenicka akademie 

Praha Europe, Češka;
• Mondo, Estonija; 
• Pro Ethical Trade Finland 

(PETF) / Eettisen kaupan 
puolesta ry (Eetti), 
Finska; 

• Ressources Humaines 
Sans Frontières (RHSF), 
Francija; 

Socialna in solidarnostna ekonomija kot razvojni 
pristop za trajnost v Evropskem letu za razvoj 2015 
in naprej – SUSY 

→  KAZALO

http://si.solidarityeconomy.eu/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/susy/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/susy/
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• INKOTA-netzwerk, 
Nemčija; 

• Fair Trade Hellas, Grčija; 
• Cromo Foundation, 

Madžarska; 
• Foundation for 

Development of 
Democratic Rights 
(DemNet), Madžarska; 

• Fairwatch – 
Cooperazione e 
Mondialità, Italija; 

• Waterford One World 
Centre, Irska; 

• Green Liberty (Zaļā 
brīvība), Latvija; 

• KOPIN (Koperazzjoni 
Internazzjonali), Malta; 

• Zwiazek Stowarzyszen 
Polska Zielona Siec 
(Alliance of Associations 
Polish Green Network – 
PGN), Poljska; 

• Instituto Marquês 
de Valle Flôr (IMVF), 
Portugalska; 

• TERRA Mileniul III 
Foundation, Romunija; 

• Slovak Centre for 
Communication and 
Development, Slovaška; 

• Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI) 
Španija; 

• The Co-operative 
College, VB; 

• Think Global, VB

FINANCERJI

• Evropska komisija, 
Ministrstvo za zunanje 
zadeve 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016 

Več na: http://si.solidarityeconomy.eu/ in http://www.mirovni-institut.si/projekti/
susy/. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt izvajamo po načrtu, brez večjih odstopanj. Pomanjkljivost vidimo v premajh-
nem medijskem odzivu na teme SSE, kar poskušamo reševati sproti. Problem je tudi 
neodzivnost odločevalcev, saj v poplavi perečih tem pogosto SSE teme prepoznav-
ajo kot nepomembne. To rešujemo s pogostejšimi sestanki, ko jih seznanjamo s 
pomembnostjo tematike. 

NAMEN IN CILJI

EWSI ponuja snovalcem politik in vsem, ki se ukvarjajo z integracijo v Evropi, orodje 
za izmenjavo informacij in dobrih praks integracije. Služi kot vir za vse, ki delajo na 
integraciji, tako v nevladnem kot vladnem sektorju.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Projekt se je izvajal po ustaljenem ritmu kot v prejšnjih letih, in sicer:

• na spletni strani EWSI so bile objavljane novice, dobre prakse integracije in druge 
pomembne informacije;

• redno je bila osveževana in upravljana slovenska EWSI Facebook stran;
• redno je bila osveževana in upravljana slovenska EWSI Twitter stran;
• napisano je bilo letno poročilo;
• ohranjan je reden stik z nevladnimi organizacijam in drugimi pomembnimi viri 

informacij za EWSI; 
• ohranjan je bil reden stik z vodjo projekta in mednarodno koordinatorico EWSI.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016 

Vsi naloženi dokumenti, povezave, dogodki itd. so na voljo on-line. Glej http://ec.euro-
pa.eu/ewsi/en/index.cfm oziroma https://ec.europa.eu/migrant-integration/home. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2017. 

VODJA PROJEKTA

Veronika Bajt, 
veronika.bajt@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Lana Zdravković,  
so-koordinatorica

PARTNERJI

• EWSI za Evropsko 
komisijo koordinira 
konzorcij dveh 
partnerjev: Intrasoft in 
Migration Policy Group.

FINANCERJI

• Evropska komisija, 
Generalni direktorat za 
migracije in notranje 
zadeve

Evropska spletna stran za integracijo – EWSI

→  KAZALO

http://si.solidarityeconomy.eu/
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Seminar za politično teorijo

VODJA PROJEKTA

Goran Vraneševič  
in Vlasta Jalušič, 
jalusic.vlasta@gmail.com 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Ana Jovanovič,  
projektna sodelavka

• Mirt Komel,  
projektni sodelavec 

PARTNERJI

/

FINANCERJI

• Projekt poteka s 
prostovoljnim delom.

NAMEN IN CILJI

Seminar za politično teorijo je študijska dejavnost Mirovnega inštituta. Namenjen je 
vsem, ki jih skrbi stanje na področju misli o politiki: v seminarju je v središču premišl-
jevanje in razumevanje temeljnih konceptov in problemov politike ter avtorjev, ki 
so pogosto prezrti ali narobe razumljeni. Glavne dejavnosti so bralni seminar ter 
spremljajoča javna predavanja in razprave.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Izvedba študijskih dejavnosti je vključevala bralni seminar: Kantova Kritika razsodne 
moči – z mentorjem Aljošo Kravanjo.

Bralni seminar je v povprečju redno obiskovalo 7–12 seminaristov, potekal pa je 
dvakrat do štirikrat mesečno v knjižnici Mirovnega inštituta, razen junija, julija, av-
gusta in septembra. 

DOGODKI V LETU 2016

Javna predavanja in drugo:

• Vlasta Jalušič: Hegel skozi Hannah Arendt, ZRC SAZU (z Društvom Aufhebung), 
4. april 2016, http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/vlasta-jalusic-hegel-skozi-
hannah-arendt; 

• člani seminarja so inicirali predstavitev knjig Mirovnega inštituta v Centru Pom-
pidou.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016 

Glej: http://www.mirovni-institut.si/en/peace-institute-in-the-famous-parisian
-pompidou/. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt se bo v 2016/17 nadaljeval z bralnim seminarjem in predavanji: Spinozova 
Politična razprava. 

→  KAZALO

mailto:jalusic.vlasta@gmail.com
http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/vlasta-jalusic-hegel-skozi-hannah-arendt
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http://www.mirovni-institut.si/en/peace-institute-in-the-famous-parisian-pompidou/
http://www.mirovni-institut.si/en/peace-institute-in-the-famous-parisian-pompidou/
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NAMEN IN CILJI

Spremljati situacijo na terenu, pripravljati priporočila za izboljšave, zagotavljati in-
formacije beguncem in drugim, zagovorništvo pred slovenskimi oblastmi, razbijati 
stereotipe, ozaveščati splošno javnost o vzrokih, senzibilizirati novinarje.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Izvajali smo monitoring v begunskih centrih, identificirali težave in (v sodelovanju z 
drugimi NVO) dajali priporočila za izboljšave, pisali poročila s terena, pisma/pozive 
oblastem, šli na več sestankov z oblastmi (MNZ, Policija), z drugimi NVO, mednar-
odnimi organizacijami (UNHCR, IOM) in humanitarnimi organizacijami. Organizirali 
smo šest javnih dogodkov in predavanja na srednjih šolah in fakultetah ter bili v 
rednih stikih z novinarji, dajali izjave, intervjuje, informacije itd.

DOGODKI V LETU 2016

V letu 2016 smo organizirali več predavanj na srednji šoli (Gimnazija Ptuj) in 
na fakultetah (Fakulteta za varnostne vede, Filozofska fakulteta, Fakulteta za 
družbene vede) ter šest javnih dogodkov (tri znanstvene simpozije skupaj s Peda-
goškim inštitutom in ZRC SAZU ter tri javne dogodke o vlogi žensk v islamu, o tem, 
kdo je resnična grožnja Evropi – migranti ali globalni kapitalizem, ter o beguncih, 
humanitarni in vojaški paradigmi. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Poročila s terena, objave v medijih, javna pisma / apeli oblastem, novice o dogodkih, 
plakatni akciji itd., vse dostopno na spletni strani MI. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt se je izvajal intenzivno; bili smo prisotni na terenu, pisali poročila, pisma in 
pozive oblastem, hodili na sestanke in bili redno v stikih z novinarji; načrtovali in 
izvajali smo javne dogodke, razstavo fotografij in predavanja na šolah. 

Projekt se je zaključil maja 2016. Prijavili smo nadaljevanje – projekt RefugeeAction 
II, ki se izvaja v letu 2016 in 2017.

VODJA PROJEKTA

Maja Ladić, 
maja.ladic@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Lana Zdravković, 
sodelavka

• Katarina Vučko, 
sodelavka

• Veronika Bajt, sodelavka 

PARTNERJI

/

FINANCERJI

• OSIFE

RefugeeAction: Spremljanje begunske politike, 
zagotavljanje informacij in naslavljanje ksenofobije

NAMEN IN CILJI

Naš namen je prispevati k bolj odprti in pravični družbi, v kateri se bodo begunci 
počutili dobrodošle in sprejete kot enakovredni člani družbe. 

S pomočjo zagovorništva doseči bolj vključujoče azilne in migracijske politike ter 
manj rigidne azilne postopke; preko podpore in neposredne pomoči izboljšati inte-
gracijo beguncev v družbo; dvigniti ozaveščenost in izboljšati znanje splošne javnos-
ti (s poudarkom na mladih) o vzrokih za migracije in socio-ekonomskih in političnih 
razmerah v svetu (globalno učenje).

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 smo izvajali predvsem dva sklopa aktivnosti: 

• zagovorniške aktivnosti: watchdog vloga, spremljanje zakonodaje, predlogi 
sprememb, sestanki, koordinacija z drugimi akterji itd.;

• integracijske aktivnosti: tedenski tečaji, mesečni dogodki, pravno svetovanje in 
izobraževanje za begunce, obiskovanje Centra za tujce itd.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Izvajanje projekta z vidika MI poteka kot predvideno, Kulturno društvo Gmajna pa se 
sooča z določenimi težavami – npr. za izvajanje projekta je bil zaposlen prosilec za 
azil, ki že ima dovoljenje za delo v Sloveniji, vendar mu banka noče odpreti tekočega 
računa, na katerega bi lahko prejemal plačo. Tako mu Kulturno društvo Gmajna prve 
plače za pretekli mesec še vedno ne more izplačati.

Projekt se bo izvajal do konca septembra 2017, in sicer naslednje aktivnosti: zagov-
orniške aktivnosti – watchdog vloga, spremljanje zakonodaje, predlogi sprememb, 
sestanki, koordinacija z drugimi akterji itd.; integracijske aktivnosti – tedenski teča-
ji, mesečni dogodki, pravno svetovanje in izobraževanje za begunce, obiskovanje 
Centra za tujce itd.; izobraževalne aktivnosti – predavanja in delavnice za dijake in 
študente o vzrokih za migracije in socio-ekonomskih ter političnih razmerah v svetu 
(globalno učenje, živa knjižnica); ozaveščevalne aktivnosti – javni dogodki in kam-
panja. 

VODJA PROJEKTA

Maja Ladić,  
maja.ladic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Lana Zdravković, 
sodelavka (izobraževalne 
in ozaveščevalne 
aktivnosti)

• Neža Kogovšek 
Šalamon, sodelavka 
(zagovorniške aktivnosti)

• Veronika Bajt, sodelavka 
(izobraževalne in 
ozaveščevalne 
aktivnosti)

• Irena Salmič, sodelavka 
(administracija in 
finančno poročanje) 

PARTNERJI

• Kulturno društvo Gmajna 

FINANCERJI

• OSIFE

RefugeeAction II: Zagovorništvo vključujočih azilnih in
migracijskih politik, integracija beguncev, izobraževanje 
in ozaveščanje javnosti o vzrokih za migracije

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Cilj projekta je Evropski komisiji zagotavljati informacije o pravnih, zakonodajnih 
in političnih dogodkih v povezavi z diskriminacijo v državah članicah. Informacije 
zagotavljamo prek mreže strokovnjakov, v kateri vsako državo predstavljata dva 
strokovnjaka, eden za področje enakosti spolov, drugi za področje nediskriminacije 
zaradi narodnosti in rase, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmer-
jenosti. Neža Kogovšek Šalamon v mreži sodeluje kot strokovnjakinja za nediskrim-
inacijo na osnovi navedenih petih osebnih okoliščin.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 smo pripravili dopolnitev letnega poročila, v kateri smo analizirali pred-
pise, sodne primere in druge ukrepe sprejete na področju nediskriminacije. Pripravili 
smo še štiri t. i. hitra poročila in odgovorili na dve posebni zahtevi za informacije 
o specifičnih vidikih protidiskriminacijske zakonodaje. Ker je bil 21. aprila 2016 
sprejet povsem nov Zakon o varstvu pred diskriminacijo, je bil datum, do katere-
ga smo pripravili dopolnitve letnega poročila o dogajanju v Sloveniji za leto 2015, 
z 31. decembra 2015 prestavljen na 21. april 2016. Pripravili smo tudi pet t. i. hitrih 
poročil, odgovorili na eno posebno zahtevo na temo izvajanja protidiskriminacijske 
zakonodaje v zvezi z Romi in prispevali k dvema tematskima poročiloma, enemu 
na temo diskriminacije in migracij ter enemu na temo psihosocialnih invalidnosti 
(težave v duševnem zdravju). Udeležili smo se tudi internega sestanka mreže in let-
nega pravnega seminarja, ki sta bila 24. in 25. novembra 2016 v Bruslju. 

DOGODKI V LETU 2016

V letu 2016 so se zvrstili naslednji dogodki:

• pravni seminar, 25. november 2016;
• letni sestanek, 24. november 2016.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

• letno poročilo o nediskriminaciji – Slovenija, obdobje poročanja: do 21. aprila 
2016, http://www.equalitylaw.eu/downloads/3742-2016-si-country-report-nd;

• hitra poročila, dostopna na: http://www.equalitylaw.eu/country/slovenia. 

 
NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt traja do leta 2018. Delo na projektu bomo povezovali z drugimi projekti na 
področju nediskriminacije, ki se že izvajajo na Mirovnem inštitutu in ki se bodo izv-
ajali v prihodnje.

VODJA PROJEKTA

Neža Kogovšek Šalamon, 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

/

PARTNERJI

• Human European 
Consultancy (koordinator)

FINANCERJI

• Evropska komisija

Evropska mreža pravnih strokovnjakov in strokovnjakinj
na področju enakosti spolov in nediskriminacije 

NAMEN IN CILJI

Splošni cilji tega podoktorskega raziskovalnega projekta so analizirati stanje te-
meljnih pravic v EU na navedenih področjih, upoštevajoč nacionalno, evropsko in 
mednarodno zakonodajo ter domačo, tujo in mednarodno sodno prakso ter njihovo 
prepletanje in identificirati prednosti, pomanjkljivosti in nadaljnje izzive za pravno 
ureditev EU z vidika instrumentov varstva temeljnih pravic (zlasti Listine o temeljnih 
pravicah in sodne prakse Sodišča EU in ESČP).

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Ta dveletni projekt (julij 2014–junij 2016) se je ukvarjal s splošnim stanjem temel-
jnih pravic v Evropski uniji, ter s posebnim fokusom na štiri ožja področja: svoboda 
gibanja in EU državljanstvo, nediskriminacija, azil in migracije. Aktivnosti projekta 
so zajemale pregled literature in spremljanje novih objav drugih raziskovalcev, izv-
ajanje terenske raziskave (intervjuji s 27 respondenti), in diseminacijske aktivnosti 
(udeležba na konferencah ter predstavljanje in pisanje prispevkov in člankov). Na os-
novi pregleda literature in terenskega dela je bila izdelana študija, ki je bila predlože-
na Javni agenciji RS za temeljne pravice kot donatorju. V okviru projekta je izšel tudi 
elektronski zbornik z naslovom »Razor-Wired – Reflections on Migration Move-
ments throgh Slovenia in 2015«. Podoktorska raziskovalka je en mesec preživela 
kot gostujoča raziskovalka na Univerzi v Palermu. V okviru projekta je podoktorska 
raziskovalka tudi pripravila svojo doktorsko disertacijo za mednarodno objavo v an-
gleškem jeziku.

DOGODKI V LETU 2016

Izsledki raziskave so bili predstavljeni na naslednjih javnih dogodkih: 

• »Begunci in pravo: politike odzivanja na ‘begunsko krizo’ v luči načela pravne dr-
žave«, prispevek na simpoziju »Kako misliti begunsko krizo«, Ljubljana, 12. januar 
2016. V: Mlekuž, A. (ur.), Kako misliti begunsko krizo: zbornik povzetkov, Ljubljana, 
Pedagoški inštitut, 2015, str. 12;

• »The effects of humanitarian corridor on customary international law: emerging 
entry and transit rights?«, predavanje za doktorske študente v okviru programa 
»Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti« in izobraževalnega programa »Clinica 
Legale per i Diritti Umani« na Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Sezione Diritto e Società, 9. maj 2016;

• »LGBT people as refugees and immigration rights«, predavanje za doktorske štu-
dente v okviru programa »Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti« na Università 
degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione Diritto e Società, 
12. maj 2016;

• »The effects of humanitarian corridor on customary international law: emerging 
entry and transit rights«, prispevek na konferenci, Lancaster University, VB, 5.–7. 
april 2016;

• »How does law respond to increased migration movements to Europe?«, pri-
spevek na mednarodni konferenci »Migration and Asylum: New Challenges and 
Opportunities for Europe«, Universidad CEU San Pablo, Madrid, 21.–22. april 2016; 

VODJA PROJEKTA

Neža Kogovšek Šalamon, 
neza.kogovsek@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

/

PARTNERJI

/

FINANCERJI

• ARRS

Temeljne pravice državljanov in tujcev v Evropski uniji

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM) je šestletni mednarodni pro-
jekt, v katerem si bomo partnerji prizadevali ključne akterje na področju integracije v 
šestnajstih državah članicah EU opolnomočiti za boljše soočanje s trenutnimi izzivi 
na področju integracije in izboljšati vključevanje oseb s priznano mednarodno zašči-
to v družbo, v kateri živijo. Namen projekta je vzpostavitev mehanizma za celovito 
oceno vključevanja oseb z mednarodno zaščito, izpostaviti glavne izzive oz. vrzeli v 
standardih integracije, identificirati obetavne prakse in oceniti učinke zakonodajnih 
sprememb in sprememb politik v šestnajstih državah članicah EU. 

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Prvo leto projekta je bilo namenjeno pripravljalni fazi, npr. pripravi pogodb, uvedbi 
administrativnih pravil upravljanja projekta, pripravi komunikacijskih orodij za člane 
projektne skupine, izvedbi začetnega sestanka v Varšavi, pripravi vsebin za pred-
stavitev projekta na spletnih straneh, pripravi raziskovalne metodologije, zagonu 
zagovorniških aktivnosti in mreženju – prek udeležbe na dogodkih, vzpostavljanja 
kontaktov in srečanj z drugimi akterji na področju integracije. So-organizirali smo 
tudi en vsebinski dogodek (z OVSE-ODIHR in Ministrstvom za notranje zadeve), in 
sicer usposabljanje o dobrih praksah na področju integracije.

DOGODKI V LETU 2016

• Usposabljanje o dobrih praksah na področju integracije z OVSE-ODIHR in MNZ, 
10.–11. oktober 2016; 

• začetni sestanek projektne skupine, 21.–22. november 2016.
 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Rezultati projekta so dostopni na http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacio-
nalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-inte-
gracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/. 

NADALJEVANJE PROJEKTA

Projekt traja šest let (2016–2022). Začel se je aprila 2016 in prvo obdobje dela je 
bilo zaznamovano z uvajanjem administrativnih pravil delovanja projektnega kon-
zorcija (pravil poročanja, pripravo pogodb). Vsebinsko delo se je tako začelo z neka-
jmesečno zamudo. 

VODJA PROJEKTA

Neža Kogovšek Šalamon, 
neza.kogovsek@mirovni.institut.si 

 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Maja Ladić, raziskovalka
• Veronika Bajt, 

raziskovalka
• Franja Arlič, finančno 

upravljanje

PARTNERJI

• Projekt NIEM vodi 
Institute of Public Affairs 
iz Varšave. 

• Migration Policy 
Group iz Bruslja je 
vodilna organizacija za 
raziskovalni del projekta, 
odgovorna za razvoj 
kazalnikov in primerjalnih 
poročil. 

• Drugi strateški 
partnerji so Regionalno 
predstavništvo UNHCR 
za srednjo Evropo, 
UNHCR predstavništvo 
na Poljskem, poljsko 
Ministrstvo za notranje 
zadeve in Ministrstvo za 
delo in socialno politiko 
ter Univerza v Varšavi. 

• Projektni partnerji, ki 
bodo izvajali raziskave in 
organizirali nacionalne 
koalicije v šestnajstih 

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije:
Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano
mednarodno zaščito – NIEM

• »Challenges and pespectives for future integration policies: the case of Slovenia«. 
Prispevek na konferenci. V: »New (im)migrants in the EU: facing the challenges of 
integration«: mednarodni znanstveni simpozij, Zagreb, 15. februar 2016: zbornik 
povzetkov, Zagreb, Goethe institut, 2016, str. 13;

• »LGBT people as refugees and immigration rights«, predavanje na konferenci 
»Same-sex relationships and beyond: gender matters in the EU«, Hamburg, Bu-
cerius Law School, 18.–19. april 2016; 

• »Negative aspects of wrongly tackled migrations: human rights breaches«, pre-
davanje na mednarodni poletni šoli »Refugees and ‘Refugees’: Challenge for the 
World, Not (Just) for Europe«, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 27. junij–1. 
julij 2016;

• »Referendums on the human rights of minorities: same-sex marriage in Ireland 
and Slovenia«, vabljeno predavanje na seminarju, King’s College London, London, 
14. januar 2016;

• »Sovražni govor v kazenskem zakoniku«. V: Mlekuž, A. (ur.), »Zakaj misliti begun-
sko krizo: Populizem, ksenofobija in sovražni govor«: zbornik povzetkov, Ljubljana, 
Pedagoški inštitut, 8. marec 2016, str. 8. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

• »Asylum seekers and HIV/AIDS: legal issues, well-being and fundamental rights«, 
Medicine, law & society, 2016, letn. 9, št. 2, str. 85–99;

• »Asylum systems in the Western Balkan countries: current issues«, International 
migration, Online ed., december 2016, letn. 54, št. 6, str. 151–163; 

• »Disparitetni učinek posredne diskriminacije v pravu Evropske unije in Sveta Evro-
pe ter v slovenski sodni praksi«, Pravnik, 2016, letn. 71, št. 7/8, str. 523–546, 
618–619; 

• »Erased: citizenship, residence rights and the constitution in Slovenia«, Frankfurt 
am Main, PL Academic Research, 2016 (371 strani);

• »Legal implications of the ‘humanitarian corridor’«, v: Šalamon, N. K. (ur.), Bajt., V. 
(ur.), Razor - wired: reflections on migration movements through Slovenia in 2015, 
Ljubljana, Peace Institute, 2016, str. 38–49; 

• »Pravice istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok v praksi ESČP in Sodišča 
EU«, v: Dnevi slovenskih pravnikov, 13. –15. 10. 2016, Portorož, Podjetje in delo, 
letn. 42, št. 6/7;

• »Slovenia built a ‘corridor’ to move refugees straight through the country«, Open 
Society Foundations, 2. februar 2016, https://www.opensocietyfoundations.org/ 
voices/slovenia-built-corridor-move-refugees-straight-through-country.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt je bil izveden v celoti in uspešno zaključen. 

→  KAZALO

http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
mailto:neza.kogovsek@mirovni-institut.si
https://www.opensocietyfoundations.org/ voices/slovenia-built-corridor-move-refugees-straight-through-country
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NAMEN IN CILJI

Z vzpostavitvijo javno odzivnega sistematično in dolgoročno delujočega neodvis-
nega telesa projekt prispeva k zmanjšanju razširjenosti pojava sovražnega govora 
v Sloveniji. Hkrati preko ozaveščevalnih aktivnosti in prenosa znanja krepi sektor 
NVO in omogoča opolnomočenje ranljivih skupin. Cilj projekta je seznaniti javnost 
v Sloveniji s problematiko sovražnega govora in nujnostjo odzivanja in ničelne tol-
erance ter senzibilizirati ključne deležnike in akterje. Specifično želi projekt opol-
nomočiti ranljive skupine, potencialne žrtve sovražnega govora, ter tako aktivirati 
ne le marginalizirane skupine (npr. Rome, migrante, LGBT, nepriznane narodnostne 
manjšine itd.), temveč z razvitjem mreže NVO tudi nevladni sektor na splošno.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 so bile izvedene naslednje projektne aktivnosti:

• koordinacija in delovanje neodvisnega telesa Svet za odziv na sovražni govor, 
ki povezuje devet posameznic in posameznikov, aktivnih na področju boja proti 
sovražnemu govoru;

• mreženje med ključnimi akterji, opolnomočenje ranljivih skupin in prenos znanja 
v sektorju NVO, sodelovanje v kampanji No Hate Speech ipd. iniciativah, sestanki 
s predstavniki relevantnih javnih institucij ipd.;

• diseminacija projektnih rezultatov: pet kratkih video klipov o posledicah sovraž-
nega govora, video dokumentarec o sovražnem govoru prosto dostopno online 
na projektni spletni strani; 

• izobraževanje: izvedba treh dodatnih gostujočih predavanj o sovražnem govoru 
na srednjih šolah po Sloveniji;

• javno delovanje: sodelovanje z mediji in drugimi deležniki, aktivna participacija 
na javnih dogodkih ipd;

• menedžment projekta, koordinacija projektnih partnerjev, sestanki projektne 
skupine, poročanje, komunikacija s financerjem itd.

DOGODKI V LETU 2016

• Zaključni projektni dogodek, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 25. februar 
2016. Za poročilo o dogodku, gl. http://www.mirovni-institut.si/zakljucni-dogo-
dek-projekta-z-odgovorom-nad-sovrazni-govor/.

VODJA PROJEKTA

Veronika Bajt,
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

 
SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Mojca Frelih, koordinacija 
Koalicije NVO in 
organizacija dogodkov

• Neža Kogovšek Šalamon, 
pravna ekspertiza

• Brankica Petković, 
strokovnjakinja za 
sovražni govor, medije in 
manjšine

• Jasna Babič, izdelava 
in vzdrževanje spletne 
strani

• Franja Arlič, finančna 
koordinacija

PARTNERJI

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene 
vede (projekt Spletno 
oko); 

• Varuh človekovih pravic; 
• RTV SLO, Multimedijski 

center.

FINANCERJI

• Finančni mehanizem 
EGP in Norveški finančni 
mehanizem, 2014–2015.

Z (od)govorom nad sovražni govor – Zagon
neodvisnega povezovalnega telesa

državah EU: Bulgarian 
Council on Refugees 
and Migrants (Bolgarija); 
Association Multi Kulti 
Collective (Bolgarija); 
People in Need (Češka); 
France Terre d’Asile 
(Francija); Berlin Institute 
for Empirical Research 
on Integration and 
Migration, Humboldt 
University (Nemčija); 
Menedék – Hungarian 
Association for Migrants 
(Madžarska); Fondazione 
ISMU – Initiatives 
and Studies on Multi-
ethnicity (Italija); 
Providus (Latvija); 
Diversity Development 
Group (Litva); Maastricht 
University (Nizozemska); 
Institute of Public 
Affairs (Poljska); Centro 
de Estudos Sociais, 
University of Coimbra 
(Portugalska); The 
Foundation for an Open 
Society (Romunija); 
Mirovni inštitut 
(Slovenija); CIDOB – 
Barcelona Centre for 
International Affairs 
(Španija); Malmö 
University (Švedska). 

FINANCERJI

• Evropska komisija, Sklad 
za azil, migracije in 
integracijo (AMIF)

→  KAZALO

http://www.mirovni-institut.si/zakljucni-dogodek-projekta-z-odgovorom-nad-sovrazni-govor/
http://www.mirovni-institut.si/zakljucni-dogodek-projekta-z-odgovorom-nad-sovrazni-govor/
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NAMEN IN CILJI

Projekt eMORE podpira potrebo po razvoju/izboljšanju učinkovitih mehanizmov 
spremljanja in poročanja o online sovražnem govoru in zločinih iz sovraštva, še 
posebej pa poudarja povezovanje med orodji za spremljanje in poročanje v skup-
ni inovativni obliki modela znanja. Projekt je transnacionalen in se osredotoča na 
široko opredelitev zločinov iz sovraštva, ki vključujejo sovraštvo na podlagi spola in 
kazniva dejanja na podlagi rase, vere, spolne usmerjenosti in invalidnosti. Migracije 
so obravnavane kot intersekcionalno vprašanje. Glede na relevantnost so upoštev-
ane tudi druge oblike nestrpnosti.

Znanje je ključni dejavnik za učinkovito naslavljanje kriminala s strani več različnih 
akterjev, zato je ključna sinergija med spremljanjem in poročanjem ter razvijanje 
daljnosežnega okvira, ki temelji na znanju. Splošni cilj projekta je prispevati k razvo-
ju, testiranju in prenosu modela znanja o online sovražnem govoru in offline zločinih 
iz sovraštva, ki bo temeljil na naprednem krožnem skupnem sistemu spremljanja in 
poročanja; poznavanje online in offline trendov, kar bo omogočilo primerjalno ana-
lizo na nacionalni in EU ravni; ter podpora usklajenemu delovanju proti sovražnim 
dejanjem na nacionalni in EU ravni. Model vsebuje štiri glavne elemente:

• poglobljeno in najnovejše znanje;
• multidisciplinaren/inovativen tehnološki pristop;
• sodelovanje med pristojnimi vladnimi in nevladnimi deležniki;
• prepoznavnost in vključenost žrtev/prič ter državljank in državljanov.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Workstream 1:

• priprava seznama besedišča sovraštva v slovenskem jeziku, in seznama sov-
ražnih spletnih strani itd.;

• pisanje poročila – nacionalni profil o stanju sovražnega govora in zločinov iz sov-
raštva v Sloveniji;

• uskladitev ankete in prevajanje spletnega vprašalnika v slovenščino;
• vzpostavitev spletne ankete;
• izvajanje spletne ankete;
• aktivna promocija ankete in iskanje anketirancev preko spletnih medijev in 

osebnih stikov, ter nagovor šolam k izpolnjevanju;
• priprava pravnega pregleda stanja na področju sovražnega govora in zločinov iz 

sovraštva v Sloveniji.

VODJA PROJEKTA

Veronika Bajt,
veronika.bajt@mirovni-institut.si 

 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Franja Arlič, finančna 
koordinacija

• Mojca Pajnik, 
raziskovalka

• Neža Kogovšek Šalamon, 
pravna svetovalka

PARTNERJI

Koordinator projekta: 
• RISSC- CENTRO 

RICERCHE E STUDI 
SU SICUREZZA 
E CRIMINALITÀ 
(Raziskovalni center 
za varnost in kriminal), 
Italija

Partnerji: 
• CEJI – A Jewish 

Contribution to an 
Inclusive Europe, Belgija; 

• CLR – Centre for Legal 
Resources, Romunija; 

• College for Public 
Administration and 
Administration for Justice 
– Police Department, 
Nemčija; 

• IDOS Research Centre, 
Italija; 

eMORE: Spremljanje in poročanje o sovražnem 
govoru v Evropi 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Vsi materiali so dostopni na projektni spletni strani http://www.mirovni-institut.si/
govor/.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt se je uradno zaključil 29. februarja 2016. Po pridobitvi dodatnega vira finan-
ciranja smo do konca aprila 2016 izvedli še dodatne tri obiske šol po Sloveniji.

Svet za odziv na sovražni in diskriminatorni govor deluje tudi v 2017. Sestava je 
spremenjena (2. mandat), vodja projekta ostaja koordinatorica.

→  KAZALO

mailto:veronika.bajt@mirovni.institut.si
http://www.mirovni-institut.si/govor/
http://www.mirovni-institut.si/govor/
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NAMEN IN CILJI

Projekt vzpostavlja sistem opolnomočenja ranljivih in marginaliziranih skupin z na-
menom učinkovite odprave sistematične in strukturne diskriminacije LGB-oseb, pro-
mocije aktivnega državljanstva, vladavine prava, demokracije in družbene pravičnosti 
s pomočjo pravnih sredstev. Eden izmed ciljev projekta je analiza pravnega okvira, ki 
se dotika ali bi se moral dotikati položaja istospolnih partnerskih skupnosti v Sloveni-
ji. Neža Kogovšek Šalamon je članica pravnega tima, ki se ukvarja s pravno analizo. 
Zadolžena je za področje civilnega prava in administrativne zakonodaje.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V okviru projekta je leta 2015 izšel zbornik »Pravni položaj istospolnih partnerstev 
in starševstva v Sloveniji«. Zbornik vsebuje pravno analizo položaja istospolnih 
partnerjev in njihovih družin v slovenskem pravnem sistemu. Zajema kazensko, 
družinsko, upravno, civilno, delovno in socialno pravno področje. Zbornik ugotavlja, 
da je v času pisanja vsaj 70 zakonov vsebovalo diskriminatorne določbe, pri tem pa 
za razlikovanje ne navajajo nobenega upravičenega razloga. Zbornik in ugotovitve 
analize so bili predstavljeni na zaključni konferenci projekta, ki je potekala 23. febru-
arja 2016. Februarja 2016 smo sodelovali tudi pri izvedbi usposabljanja za LGBT-pri-
jazne odvetnike in odvetnice. Projekt se je zaključil 29. februarja 2016.

DOGODKI V LETU 2016

• Izobraževanje za odvetnike in odvetnice, Hotel Lev, 22. februar 2016;
• Odpravljanje sistemske diskriminacije LGBT-oseb v Sloveniji, Pravna fakulteta 

Univerze v Ljubljani, 23. februar 2016.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

• Analiza pravnega položaja istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji, 
2015, ur. Barbara Rajgelj;

• spletna stran projekta: http://www.lgbtpravice.si/projekt; 
• gradiva za odvetnice in odvetnike: http://lgbtpravice.si/gradiva. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Vse delo na projektu je potekalo nemoteno. Projekt je bil uspešno zaključen in je 
dosegel visoko vidnost v javnosti.   

VODJA PROJEKTA

Roman Kuhar, 
roman.kuhar@guest.arnes.si 

 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Neža Kogovšek 
Šalamon, raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
upravljanje

PARTNERJI

• Legebitra; 
• Zavod Open; 
• Pedagoška fakulteta; 
• Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

FINANCERJI

• Norveški finančni 
mehanizem

Opolnomočenje ranljivih oseb in nevladnih organizacij za
odpravo sistematične in strukturne diskriminacije LGB-
ljudi, krepitev aktivnega državljanstva, krepitev pravne 
države, demokracije in socialne pravičnosti – DIKE 

• Associação ILGA 
Portugal, Portugalska; 

• LAND, Italija; 
• KISA – Action for 

Equality, Support, 
Antiracism, Ciper; 

• MPG – Migration Policy 
Group, Belgija; 

• North West Migrants 
Forum, Severna Irska, 
Združeno kraljestvo; 

• SOS Malta, Malta.  

FINANCERJI

• European Network on 
Statelessness 

Workstream 2:

Pomoč glede pilotne študije primerov, zlasti v smislu informacijskih materialov; 
mreženja; načrtovanje za večjo prepoznavnost projekta itd.

Workstream 3:

Dopolnjevanje nabora podatkov in informacij o stanju sovražnega govora in zločinov 
iz sovraštva v Sloveniji; spremljanje in analiza rezultatov iz Workstream 1.

DOGODKI V LETU 2016

• Kick-off projektni sestanek, Milano, 3.–4. februar 2016. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Prišlo je do nekaterih zamud pri izvajanju dejavnosti drugih partnerjev in zaradi 
pomanjkanja komunikacije in jasnih navodil s strani koordinatorja. Projekt vseeno 
napreduje v skladu z načrtom. Drugo partnersko srečanje je potekalo 31. jan-
uarja 2017 na Malti. Aplikacija bo preizkušena v letu 2017 in aplicirana kot pilot v 
posameznih nacionalnih okoljih partnerjev, tudi v Sloveniji.

→  KAZALO

http://www.lgbtpravice.si/projekt
http://lgbtpravice.si/gradiva
mailto:roman.kuhar1@guest.arnes.si
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NAMEN IN CILJI

Splošni cilj 1: Prispevati k večji podpori globalnemu učenju med pedagoškimi delavci 
v vsaj šestih statističnih regijah:

• bolj ozaveščeni ravnatelji v vzgojno-izobraževalnih zavodih o pomenu vsebin GU 
s poudarkom na ozaveščanju o ciljih CTR; 

• bolj ozaveščeni in z ustreznimi orodji o vsebinah GU in njihovem vključevanju v 
vzgojno-izobraževalne programe opremljeni učitelji.

Splošni cilj 2: Prispevati k večji prepoznavnosti in podpori CTR ter humanitarni po-
moči med otroki in mladimi iz vsaj devetih stat. regij:

• specifični cilj: 30 delavnic GU v najmanj devetih stat. regijah za otroke in mlade 
je izvedenih.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

MI kot partner v projektu: izvedene delavnice na treh srednjih šolah (Srednja pro-
metna šola Maribor, Gimnazija Ravne na Koroškem in Srednja šola Novo mesto) o 
globalnem učenju s poudarkom na migracijah, beguncih, sovražnem govoru, z gos-
tom z begunsko izkušnjo; sodelovanje pri nacionalni konferenci o globalnem učenju 
za učitelje; napisani dve poglavji za Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi 
z globalnim učenjem; zagovorniške aktivnosti; udeležba na konzorcijskih sestankih 
na SLOGI, usklajevanje z drugimi organizacijami, priprava in izvedba delavnic, pisan-
je besedil, pregled financ, poročanje. 

DOGODKI V LETU 2016

Dogodkov v okviru projekta je bilo več, MI pa je sodeloval pri Nacionalni konferenci o 
globalnem učenju za učitelje. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Nekaj dostopnega gradiva je na spletni strani MI: http://www.mirovni-institut.si/
projekti/konzorcij-nvo-z-globalnim-ucenjem-do-globalnih-ciljev/. Več gradiva je 
dostopnega na spletni strani platforme SLOGA. 

 
NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt izvaja zelo širok konzorcij NVO, kar je po eni strani dodana vrednost, po drugi 
strani pa morda tudi šibka točka tega projekta. Za vsako od NVO je na voljo izredno 
malo finančnih sredstev, glede na dolžino trajanja in obseg projekta. Aktivnosti se 
nadaljujejo do oktobra 2017, ko se projekt zaključi. MI kot partner mora izvesti še 
eno delavnico na šoli in pripraviti dve tematski besedili o trajnostnih razvojnih ciljih 
– o enakosti spolov in miru.

VODJA PROJEKTA

Maja Ladić, 
maja.ladic@mirovni-institut.si 

 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

/

PARTNERJI

/

FINANCERJI

• Ministrstvo za zunanje 
zadeve 

Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!

NAMEN IN CILJI

DPM je neodvisni organ, čigar sodelavci skupaj s predstavniki nevladnih organizacij 
obiskujejo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, in kraje, kjer so te osebe nastanjene. 
DPM je namenjen krepitvi varstva teh oseb pred mučenjem in drugim okrutnim, 
nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 smo sodelovali pri enajstih obiskih DPM, in sicer: trikrat policijske posta-
je, štirikrat domovi starejših, dvakrat zavoda za prestajanje zaporne kazni in enkrat 
Center za tujce. 

Po koncu vseh obiskov smo Varuhu človekovih pravic posredovali svoja opažanja, v 
treh primerih pa smo prevzeli tudi pisanje poročila o obisku. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Poročila o obiskih DPM so dostopna na spletni strani Varuha človekovih pravic. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Gre za spremljanje (monitoring) sprejemnih in nastanitvenih prostorov, v katerih so 
nastanjeni ljudje, ki jim je bila odvzeta prostost oziroma jim je gibanje omejeno oz. 
nadzorovano. 

Nekateri obiski so se nam zdeli preveč tehnični in s poudarkom na življenjskih raz-
merah in ne na sistemskih težavah. Tudi poročila so pogosto zelo tehnična in ne 
izpostavljajo ključnih perečih težav. Vseeno pa imamo preko DPM dober vpogled v 
razmere v teh institucijah in bomo z Varuhom sodelovali tudi v letu 2017. 

VODJA PROJEKTA

Maja Ladić,
maja.ladic@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Katarina Vučko, 
sodelavka

• Neža Kogovšek Šalamon, 
sodelavka

• Mojca Frelih, sodelavka

PARTNERJI

• Varuh človekovih pravic

FINANCERJI

• Varuh človekovih pravic 

Sodelovanje z Varuhom človekovih pravic 
pri izvajanju nalog in pooblastil Državnega 
preventivnega mehanizma

→  KAZALO

http://www.mirovni-institut.si/projekti/konzorcij-nvo-z-globalnim-ucenjem-do-globalnih-ciljev/
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VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko, katarina.

vucko@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
vodenje projekta

PARTNERJI

• Bulgarian Helsinki 
Committee (koordinator 
projekta); 

• Hungarian Helsinki 
Committee; 

• Helsinki Foundation for 
Human Rights in Poland; 

• Human Rights Monitoring 
Institute in Lithuania 

FINANCERJI

• Evropska komisija

Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih: 
učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika/
pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa

NAMEN IN CILJI

Cilj projekta je povečati razumevanje pomanjkljivosti v nacionalnih pravnih sis-
temih držav partneric glede področij, ki jih naslavlja Direktiva 2013/48/EU o pravici 
do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in Priporočilo C(2013) 8179/2 o 
pravici osumljencev in obdolžencev do pravne pomoči ter identifikacija in promocija 
primerov dobre prakse. Namen pa je tudi spodbuditi komunikacijo ter koordinacijo 
pravnikov in okrepiti znanje deležnikov o mednarodnih ter standardih EU na področ-
ju pravice osumljencev in obdolžencev do odvetnika in pravne pomoči. 

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 smo se osredotočili predvsem na pregled zakonskih in drugih virov, ki 
opredeljujejo pravico do dostopa do odvetnika v kazenskih postopkih ter na zagot-
ovitev dostopa do sodnih spisov v kazenskih zadevah. Analiza 150 sodnih spisov je 
namreč ključna raziskovalna komponenta, ki nam bo v letu 2017 omogočila pripravo 
nacionalnega poročila o pravnih okvirih ter praksah na področju pravice do dostopa 
do odvetnika. Dostop do sodnih spisov kazenskih zadev smo si zagotovili na petih 
slovenskih okrožnih ter okrajnih sodiščih in del analize tudi že opravili. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2016 smo si uspešno zagotovili dostop do sodnih spisov, kar nam bo omog-
očilo, da bomo v letu 2017 analizo spisov tudi izvedli in na tej podlagi pripravili na-
cionalno poročilo, ki bo skupaj z nacionalnim poročilom drugih partnerjev podlaga za 
primerjalno poročilo. 

NAMEN IN CILJI

Cilj projekta je identificirati primere dobre prakse, pa tudi pomanjkljivosti kazensko-
pravnih sistemov držav, ki so vključene v projekt (Slovenija, Avstrija, Bolgarija, Češ-
ka in Litva) z vidika implementacije Priporočila ter oblikovanje priporočil na nacion-
alni in ravni EU. Prizadeva si za krepitev ozaveščenosti in zmogljivosti strokovnih 
deležnikov, ki so vključeni v kazenske postopke (še posebej organi kazenskega 
pregona, pravni praktiki, zdravstveno osebje, sodstvo, nevladnimi organizacijami in 
predstavniki oseb z motnjami v duševnem razvoju in/ali duševnem zdravju), da bi 
bolje razumeli kompleksnost položaja teh oseb in ovire, s katerimi se soočajo.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 smo se osredotočili na pregled pravnega okvira na področju pro-
cesnih varoval za osebe z motnjami v duševnem razvoju in/ali duševnem zdravju 
ter mreženje z eksperti, ki imajo poglobljeno znanje o implementaciji teh varoval 
v praksi. Navezovali smo tudi stike s končnimi uporabniki, osebami z motnjami v 
duševnem razvoju in/ali duševnem zdravju, ki so v preteklosti bile osumljene ali 
obdolžene v kazenskih postopkih, da bi preko polstrukturiranih intervjujev preverili 
njihove izkušnje in potrebe. S tem namenom sodelujemo z društvom Altra, ki ima 
obsežne izkušnje dela na področju duševnega zdravja. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2017 bomo na podlagi opravljene raziskave pripravili nacionalno študijo. Re-
zultati bodo vključeni v priročnik za strokovne deležnike in bo vključeval primerjalno 
poročilo petih partnerskih držav, kriterije za identifikacijo primerov dobrih praks, 
študije primerov in priporočila za spremembo praks in politik.

VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko, katarina.

vucko@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
vodenje projekta

PARTNERJI

• Ludwig Boltzmann 
Institute of Human Rights 
(Avstrija, koordinator 
projekta); 

• Bulgarian Helsinki 
Committee (Bolgarija); 

• League of Human Rights 
(Češka); 

• Organisation Mental 
Health Perspectives 
(Litva). 

FINANCERJI

• Evropska komisija

Krepitev procesnih pravic oseb z motnjami v 
duševnem razvoju in duševnem zdravju v kazenskih 
postopkih – IMPAIR

→  KAZALO
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VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko,  
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
vodenje projekta

PARTNERJI

• Irish Council for 
Civil Liberties (Irska, 
koordinator projekta); 

• Associazione Antigone 
Onlus (Italija); 

• Association for the 
Defence of Human Rights 
in Romania – the Helsinki 
Committee (Romunija); 

• Bulgarian Helsinki 
Committee (Bolgarija); 

• Helsinki Foundation for 
Human Rights (Poljska); 

• Human Rights Monitoring 
Institute (Litva); 

• Hungarian Helsinki 
Committee (Madžarska), 

• Ludwig Boltzmann 
Gesellschaft – Institute of 
Human Rights (Avstrija)

FINANCERJI

• Evropska komisija

V policijskem pridržanju: Uporaba procesnih pravic EU

NAMEN IN CILJI

Projekt želi prispevati k uspešni implementaciji predpisov EU o procesnih pravicah 
osumljencev v (pred)kazenskih zadevah. Jedro projekta predstavlja raziskovanje iz-
vajanja procesnih pravic osumljencev v praksi v času policijskega pridržanja. Namen 
raziskovalnega dela je identifikacija primerov dobrih praks in oblikovanje priporočil 
za spremembo zakonodaje in politik, s ciljem učinkovitejše uveljavitve direktiv EU o 
procesnih pravicah v (pred)kazenskih postopkih. 

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 smo pregledovali zakonske in druge vire o procesnih pravicah osuml-
jencev v policijskem pridržanju – v kolikšni meri so evropski standardi ter nacionalna 
zakonodaja o procesnih pravicah osumljencev v policijskem pridržanju implementi-
rani v praksi, in praktične ovire in izzive glede implementacije teh pravic. Zagotovili 
smo si tudi možnost spremljanja postopkov glede policijskega pridržanja na polici-
jskih postajah.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2017 bomo izvedli opazovanje postopkov na policijskih postajah in pripravili 
nacionalno poročilo.

NAMEN IN CILJI

• Identifikacija potreb za usposabljanje za delavce v pravosodju o Direktivi o pravi-
cah žrtev;

• priprava priročnika in nudenje usposabljanja za delavce v pravosodju o potrebah 
žrtev kaznivih dejanj;

• priprava e-treninga in okolja za virtualno učenje za široko diseminacijo na nacio-
nalni in EU ravni;

• diseminacija primerov dobrih praks, identificiranih v času treningov.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 smo se osredotočili na pripravo vprašalnika za identifikacijo potreb po 
usposabljanju za delavce v pravosodju.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2017 bomo izvedli oceno potreb po usposabljanju ter pripravili in izvedli us-
posabljanje za delavce v pravosodju.

VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka

• Franja Arlič, finančno 
vodenje projekta

PARTNERJI

• Irish Council for 
Civil Liberties (Irska, 
koordinator projekta); 

• Victim Support Service 
Hungary (Madžarska),

• Human Rights Monitoring 
Institute (Litva); 

• Council of the Bar of 
Ireland (Irska); 

• Law Society of Ireland 
(Irska); 

• Portuguese Association 
for Victim Support 
(Portugalska); 

• Victim Support Europe; 
• PICUM

FINANCERJI

• Evropska komisija

Oblikovanje modula EU za usposabljanje 
za Direktivo o pravicah žrtev

→  KAZALO
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VODJA PROJEKTA

Iztok Šori, 
iztok.sori@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Maja Ladić, raziskovalka 
(organizacija in izvajanje 
delavnic)

• Veronika Bajt, 
raziskovalka (strokovna 
podpora, nadzor in 
evalvacija)

• Neža Kogovšek Šalamon, 
raziskovalka (strokovna 
podpora, nadzor in 
evalvacija)

• Irena Salmič, 
administracija

PARTNERJI

• Kulturno društvo Gmajna

FINANCERJI

• Urad Vlade RS za 
komuniciranje

Delavnice o sovražnem govoru in migracijah 

NAMEN IN CILJI

Projekt se je odzival na potrebe po ozaveščanju in izobraževanju mladih, zlasti sred-
nješolk in srednješolcev o sovražnem govoru, ki je v zadnjem času uperjen pred-
vsem proti migrantom in migrantkam. Po srednjih šolah v Sloveniji smo organizirali 
delavnice, katerih ključni cilj je bila večja usposobljenost dijakinj in dijakov za pre-
poznavanje sovražnega govora ter njegovo umeščanje v širše kontekste migracij, 
človekovih pravic in medkulturnega dialoga.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Glavne aktivnosti projekta so bile: priprava gradiv za delavnice, organizacija izvajanj 
delavnic, izvedba delavnic, evalvacija delavnic, evalvacija projekta ter obveščanje 
ciljnih javnosti o ključnih aktivnostih. Maja Ladič in Iztok Šori sta na sedmih sred-
njih šolah po Sloveniji izvedla 24 delavnic, v katere je bilo vključenih 680 dijakov in 
dijakinj.

DOGODKI V LETU 2016

O delavnicah so poročali nekateri lokalni mediji ter spletne strani šol, Urada Vlade RS 
za komuniciranje, Mirovnega inštituta in Eurydice Slovenija. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Več na http://www.mirovni-institut.si/projekti/delavnice-o-sovraznem-govoru-in-
migracijah/.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Uspešnost delavnic in potrebo po njihovem nadaljnjem izvajanju potrjuje pozitiv-
na evalvacija s strani različnih deležnikov, predvsem pa dijakov in dijakinj, velik in-
teres šol za delavnice, kakor tudi družbeno ozračje v Sloveniji, ki je zaznamovano z 
naraščanjem sovražnega in diskriminatornega govora proti manjšinam, zlasti mi-
grantom in migrantkam. Evalvacija delavnic (n=425) je pokazala visoko dosegan-
je obeh ključnih ciljev: usposobiti dijake in dijakinje za prepoznavanje sovražnega 
govora ter povečati razumevanje njegovega pojavljanja v povezavi z migracijami. 
Velika večina dijakov in dijakinj je po izvedbi delavnico na lestvici od 1–5 ocenila z 
oceno vsaj 4 (ocena 1 je pomenila sploh nisem zadovoljen/-a, ocena 5 pa zelo sem 
zadovoljen/-na). V letu 2017 si bomo zato prizadevali pridobiti finančna sredstva za 
nadaljnjo izvajanje delavnic. 

NAMEN IN CILJI

European Network on Statelessness vodi regionalno kampanjo #Statelesskids za 
ozaveščanje in promocijo ukrepov uresničevanja pravice otrok do državljanstva. V 
juliju 2016 je ENS organiziral prvi mladinski kongres o brezdržavljanskosti, kamor 
so pritegnili mlade ambasadorje, ki bodo podprli #Statelesskids kampanjo v svojih 
državah in v celotni Evropi. Na kongresu so sodelovale tri mlade ambasadorke iz 
Slovenije, Mirovni inštitut (kot član ENS) pa je sodeloval kot mentor. Skupaj smo ob-
likovali in izvedli aktivnosti kampanje v Sloveniji.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Pripravili smo:

• informacijske letake;
• poučno igro s kartami (v stilu Črnega Petra) z informacijami o brezdržavljanskosti;
• kratek video s ciljem ozaveščanja splošne javnosti;
• spletni kviz, s katerim smo preverjali raven ozaveščenosti;
• promocijske stojnice na Pravni fakulteti in Fakulteti za družbene vede v Ljubljani

DOGODKI V LETU 2016

Predstavitev rezultatov kampanje in okrogla miza o brezdržavljanskosti otrok, 29. 
november 2016, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Rezultati so dostopni na: https://www.facebook.com/ENSSlovenia/
Video je dostopen na: https://www.youtube.com/watch?v=RH4A2tXceqo

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2016 smo kampanjo uspešno zaključili. 

VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

/

PARTNERJI

/

FINANCERJI

• Evropska mreža o 
brezdržavljanskosti (ENS)

#Statelesskids kampanja Evropske mreže 
o brezdržavljanskosti (ENS) 

→  KAZALO
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VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

/

PARTNERJI

• Milieu Ltd., Belgija

FINANCERJI

• Evropski parlament 

Študija o spletnem nadlegovanju med mladimi 

NAMEN IN CILJI

Namen študije je pripraviti pregled obsega in narave spletnega nadlegovanja med 
mladimi v EU ter nacionalne zakonodaje in politik držav članic EU, usmerjenih v pre-
prečevanje tega pojava. Končni cilj je identifikacija primerov dobrih praks s področja 
preventive v obstoječih sistemih varstva otrok in priprava priporočil na ravni EU in 
držav članic.  

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Identificirali smo relevantno zakonodajo in politike, akademske članke in poročila 
državnih teles in nevladnih organizacij. Posvetovali smo se z domačimi strokovnjaki. 
Na podlagi zbranih podatkov smo pripravili poročilo za Slovenijo, ki je bilo podlaga za 
primerjalno poročilo, ki je zajelo vse države članice EU.

 
JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Študija: Cyberbullying among young people, dostopna na: http://www.europarl.eu-
ropa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf 

 
NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2016 smo študijo uspešno zaključili.
 

NAMEN IN CILJI

Namen študije je zbrati informacije za vseh držav članic EU in pripraviti pregled 
težav pri transpoziciji in praktičnih ovir, s katerimi se soočajo državljani EU in njihovi 
družinski člani, ko uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja in prebivanja. Cilj 
študije ni pripraviti natančnega seznama težav, temveč prepoznati glavne ponavl-
jajoče se ovire in trende.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Pregledali smo relevantno zakonodajo, akademske članke, poročila pristojnih or-
ganov in nevladnih organizacij, posvetovali smo se z nacionalnimi strokovnjaki. Pre-
gledali smo tudi upravne vire podatkov in nacionalne študije o nasilju nad ženskami. 
Na podlagi zbranih podatkov smo pripravili poročilo za Slovenijo, ki je bilo podlaga za 
primerjalno poročilo, ki je zajelo vse države članice EU.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2016 smo študijo uspešno zaključili.

VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

/

PARTNERJI

• Milieu Ltd., Belgium 

FINANCERJI

• Evropski parlament

EIGE Študija o preprekah pri uresničevanju pravice 
do prostega gibanja in prebivanja državljanov EU 
in njihovih družin 

→  KAZALO
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VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

/

PARTNERJI

• Milieu Ltd., Belgium

FINANCERJI

• European Parliament

Študija “Pravni in politični kontekst vzpostavitve 
evropskega osebnega dokumenta” 

NAMEN IN CILJI

Namen študije je oceniti dodano vrednost vzpostavitve evropske osebne izkaznice 
s ciljem olajšati participacijo evropskih državljanov v demokratičnem življenju EU 
(odločanje in oblikovanje politik); analizirati pravno in politično izvedljivost in izzive 
vzpostavitve evropske osebne izkaznice; pripraviti priporočila glede pravnih in teh-
ničnih komponent, ki so potrebne za vzpostavitev evropske osebne izkaznice.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Identificirali smo relevantno zakonodajo in politike, akademske članke in poročila 
državnih teles. Posvetovali smo se z domačimi strokovnjaki. Na podlagi zbranih po-
datkov smo pripravili poročilo za Slovenijo, ki je bilo podlaga za primerjalno poročilo, 
ki je zajelo vse države članice EU.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Študija »The legal and political context for setting up a European identity docu-
ment« je dostopna na: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/ 
2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2016 smo študijo uspešno zaključili.

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Projekt krepi moč in vlogo civilne družbe v procesih reform medijskega sistema v 
državah jugovzhodne Evrope. S pomočjo raziskav in poročil o integriteti medijev, 
delovanja regionalnega observatorija medijev, organizacije srečanj in koalicij projekt 
prispeva k obveščenosti akterjev v javni razpravi o svobodi in pluralizmu medijev. 
Prizadeva si vplivati na procese reform medijev in se pri svojem delovanju še pose-
bej osredotoča na vpliv lastništva medijev in političnega klientelizma v medijih.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 so bile izvedene naslednje projektne aktivnosti:

• predstavitev koncepta integritete medijev in raziskave o lastništvu in financi-
ranju medijev;

• priprava in objava regionalnega pregleda o finančnih odnosih med državo in 
mediji v državah JV Evrope;

• zasnova in izvedba raziskave o vlogi urednikov pri varovanju integritete me-
dijev v šestih državah JV Evrope, objava nacionalnih poročil in regionalnega 
pregleda;

• zasnova in izvedba raziskave o modelih vodenja in financiranja javnih RTV v 
devetih državah JV Evrope, objava komparativnega regionalnega pregleda;

• objava raziskovalnih novinarskih člankov, ki so jih avtorji napisali s finančno 
podporo Observatorija;

• regionalna koordinacija nacionalnih zagovorniških kampanj o medijski integri-
teti v izvedbi partnerskih organizacij v ciljnih državah JV Evrope;

• objava strateške analize o alternativnih modelih financiranja neodvisnega no-
vinarstva ter regionalnega pregleda vseh priporočil za reforme medijske poli-
tike v ciljnih državah, ki jih je izdelal Observatorij med 2013 in 2016;

• organizacija zaključne regionalne konference projekta v Novem Sadu;
• objava manifesta za medijsko politiko v interesu javnosti, ki je bil sprejet na 

zaključni konferenci;
• ažuriranje spletne strani mediaobservatory.net, objava in distribucija štirih 

novičnikov;
• organizacija javnih razprav o konkretnih vprašanjih medijske integritete v Al-

baniji, BiH, Srbiji in Makedoniji z udeležbo regionalnih gostov;
• zagovorništvo idej in promocija rezultatov raziskav Observatorija na nacional-

ni, regionalni in evropski ravni med različnimi ciljnimi skupinami;
• udeležba na dveh konferencah z Evropsko komisijo o vzdržnosti in rezultatih 

regionalnih mrež, ki jih sofinancira EU;
• administrativna in finančna koordinacija projekta, redna posvetovanja in orga-

nizacija dveh projektnih sestankov s partnerji;
• izdelava vmesnega poročila za 1. leto 2. faze projekta.

VODJA PROJEKTA

Brankica Petković, 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

 
SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Franja Arlič, regionalna 
vodja financ projekta

• Jasna Babič, 
koordinatorka dejavnosti 
na spletu

• Saša Panić, asistent pri 
urejanju raziskovalnih 
poročil 

PARTNERJI

Partnerske organizacije: 
• Makedonski inštitut za 

medije (Makedonija);
• Novosadska šola 

novinarstva (Srbija);
• Medijski center Sarajevo 

(Bosna in Hercegovina);
• Albanski inštitut za 

medije (Albanija); 
• Tiskovni svet Kosova 

(Kosovo); 
• Platforma za neodvisno 

novinarstvo – P24 
(Turčija); 

• Inštitut za medije 
Črne gore (Črna gora), 
Center za raziskovalno 
novinarstvo (Hrvaška); 

• Center za neodvisno 
novinarstvo (Madžarska) 

Observatorij medijev v jugovzhodni Evropi – Krepitev
zmogljivosti in vzpostavljanje koalicij za spremljanje 
integritete medijev in pospeševanje medijskih reform

DOGODKI V LETU 2016

V letu 2016 so se zvrstili naslednji dogodki:

• okrogla miza o integriteti medijev, Priština, 18. januar 2016;
• zaključna regionalna konferenca, Novi Sad, 13. junij 2016;
• nacionalni dogodki v zagovorniških akcijah: Novi Sad, 17. oktober; Skopje, 19. 

oktober; Sarajevo, 22. november; Tirana, 30. november 2016;
• regionalni gostje na nacionalnih dogodkih o medijski integriteti: Tirana, 28. okto-

ber; Novi Sad, 28. oktober; Sarajevo, 22. november; Skopje, 24. november 2016;
• projektni sestanki partnerjev: Sarajevo, 14. april; Novi Sad, 14. junij 2016;
• udeležba na Evropski konferenci o svobodi medijev v organizaciji ECPMF, Le-

ipzig, 6.–7. oktober 2016.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

V letu 2016 so bili pripravljeni naslednji materiali: 

• regionalni pregled o finančnih odnosih med državo in mediji v državah JV Evrope;
• kratka raziskovalna poročila o vlogi urednikov v varovanju medijske integritete 

v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji;
• regionalni pregled o vlogi urednikov v varovanju medijske integritete;
• Komparativni pregled modelov financiranja in upravljanja javnih radiotelevizij 

v Albaniji, BiH, na Hrvaškem, na Kosovu, na Madžarskem, v Makedoniji, Črni 
gori, Srbiji in Sloveniji;

• regionalni pregled vseh priporočil za reforme medijskih politik v ciljnih državah, 
ki jih je izdelal Observatorij med leti 2013 in 2016;

• strateška analiza o alternativnih modelih financiranja neodvisnega novinarstva;
• manifest za medijsko politiko v interesu javnosti;
• raziskovalni novinarski članki: štirje članki novinarjev iz BiH, Črne gore, Make-

donije in Srbije, ki so jih avtorji napisali s finančno podporo Observatorija;
• Mediaobservatory.net: spletna stran Observatorija z več sto objav, vključno z 

raziskovalnimi poročili, raziskovalnimi članki in drugimi analizami in prispevki, 
video izjavami, novicami, povzetki relevantnih knjig in publikacij v rubriki Knji-
žnica itn.;

• Novičnik: štiri številke novičnika v 2016 s povzetki in povezavami na nove vse-
bine na spletni strani Observatorija, poslanih ciljnim javnostim.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Štiriletni regionalni projekt je konec novembra 2016 uspešno zaključen. V letu 2017 
pričakujemo razpis Evropske komisije, ki bi omogočil nadaljevanje nekaterih ak-
tivnosti projekta.

Pridružena organizacija: 
• Fundacija Guardian 

(Velika Britanija)

FINANCERJI

• Evropska komisija (glavni 
financer); 

• Open Society 
Foundations Program on 
Independent Journalism; 

• Open Society Foundation 
Serbia; 

• Sekretariat za kulturo 
in javno informiranje 
v Avtonomni pokrajini 
Vojvodini v Republiki 
Srbiji 

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Regionalna shema za nagrado Evropske unije za raziskovalno novinarstvo, ki jo je 
ustanovila Evropska unija in jo administrativno izvaja regionalno partnerstvo civil-
nodružbenih organizacij, je namenjena spoštovanju in promociji izjemnih dosežkov 
raziskovalnih novinarjev v državah Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercego-
vina, Črna gora, Kosovo, Makedonija in Srbija) in Turčiji s podelitvijo letnih nagrad za 
raziskovalne novinarske zgodbe, objavljene v letih 2014, 2015 in 2016. 

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

• izdelava ažuriranega Priročnika z navodili glede pravil in postopkov za poeno-
teno in časovno usklajeno organizacijo natečaja in izbora za Nagrado Evropske 
unije za raziskovalno novinarstvo v sedmih ciljnih državah v letu 2016 za pri-
spevke, objavljene v letu 2015;

• revizija kriterijev za nagrado in uvedba nove nagradne kategorije – za najboljši 
raziskovalni prispevek mladega novinarja ali novinarke;

• regionalna koordinacija partnerskih organizacij pri pripravi in izvedbi nagradnih 
natečajev v letu 2016 v sedmih ciljnih državah;

• regionalna koordinacija partnerskih organizacij pri izvedbi slavnostnih podelitev 
nagrad Evropske unije v sedmih državah;

• koordinacija obveščanja javnosti o rezultatih natečajev in objave poročil na sple-
tni strani mediaobservatory.net;

• izdelava regionalnih sporočil za javnost ter koordinacija promocijskih aktivno-
sti po izvedbi natečajev, vključno z udeležbo mladih nagrajencev na Konferenci 
mladih z Zahodnega Balkana v Parizu;

• sestanka partnerjev ob robu regionalnih sestankov Observatorija medijev v Sa-
rajevu in Novem Sadu;

• priprava drugega vmesnega poročila o projektu.

NAMEN IN CILJI

Projekt povečuje učinek delovanja Observatorija medijev v jugovzhodni Evropi z na-
dgradnjo njegove raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na neodvisnost novinarstva v 
tej regiji. Namen je spodbuditi medvladne, vladne in nevladne akterje v državah, ki 
kandidirajo za članstvo v Evropski uniji (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, 
Kosovo, Makedonija, Srbija in Turčija), da podprejo reforme medijev in novinarstva.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

• regionalna raziskava, objava raziskovalnega poročila in organizacija regionalne 
okrogle mize o pozitivnih primerih in praksah varovanja medijske integritete v 
državah JV Evrope;

• zagovorniške akcije o neodvisnosti regulatorjev medijev v Albaniji in Turčiji ter o 
financiranju medijev v Bosni in Hercegovini;

• objava novic in poročil, nastalih v okviru projekta na spletni strani mediaobser-
vatory.net.

DOGODKI V LETU 2016

V letu 2016 so bili v sklopu projekta organizirani naslednji dogodki:

• javni dogodki v okviru zagovorniških akcij: Sarajevo, 22. januar; Istanbul, 17. fe-
bruar; Tirana, 30. junij 2016;

• regionalna okrogla miza o pozitivnih primerih in praksah varovanja medijske in-
tegritete, Sarajevo, 14. april 2016.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

V sklopu projekta so bile pripravljene naslednje publikacije in materiali:

• kratka analiza s priporočili o financiranju medijev iz javnih virov v BiH;
• kratka analiza s priporočili o neodvisnosti regulatorja medijev v Turčiji na podlagi 

javnega posveta v okviru zagovorniške akcije;
• regionalno poročilo o pozitivnih primerih in praksah varovanja medijske integri-

tete v angleškem, hrvaškem/srbskem/bosanskem ter makedonskem in alban-
skem jeziku;

• članki in poročila, objavljeni na regionalni spletni strani mediaobservatory.net. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt se je po osemnajstih mesecih zaključil konec junija 2016. 

VODJA PROJEKTA

Brankica Petković, 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Franja Arlič, regionalna 
vodja financ projekta

PARTNERJI

Partnerske organizacije: 
• Albanski inštitut za 

medije (Albanija); 
• Medijski center Sarajevo 

(Bosna in Hercegovina); 
• Črnogorski inštitut za 

medije (Črna gora); 
• Kosovski tiskovni svet 

(Kosovo); 
• Makedonski inštitut za 

medije (Makedonija); 
• Novosadska šola 

novinarstva (Srbija); 
• P24 (Turčija).

Pridružena organizacija: 
• Fundacija Guardian (VB).

FINANCERJI

• Evropska komisija

VODJA PROJEKTA

Brankica Petković, 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Franja Arlič, regionalna 
vodja financ projekta

PARTNERJI

• Albanski inštitut za medije 
(Albanija)

• Medijski center Sarajevo 
(Bosna in Hercegovina)

• Črnogorski inštitut za 
medije (Črna gora)

• Kosovski tiskovni svet 
(Kosovo)

• Makedonski inštitut za 
medije (Makedonija)

• Novosadska šola 
novinarstva (Srbija)

• P24 (Turčija)

FINANCERJI

• Program za neodvisno 
novinarstvo Fundacije za 
odprto družbo

Regionalna shema za nagrado Evropske unije za 
raziskovalno novinarstvo na Zahodnem Balkanu 
in v Turčiji

Krepitev vloge medijev in novinarstva v državah, 
kandidatkah za članstvo v EU 

→  KAZALO
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DOGODKI V LETU 2016

V okviru projekta so se zvrstili naslednji dogodki:

• javni dogodki za oznanitev zagona nagradnih natečajev za Nagrado EU za razi-
skovalno novinarstvo v letu 2016 za zgodbe, objavljene v letu 2015: Albanija, 11. 
marec, Bosna in Hercegovina, 11. marec, Makedonija, 10. marec, Črna gora, 9. 
marec 2016 (na Kosovu, v Srbiji in Turčiji je zagon natečaja opravljen brez javnih 
dogodkov);

• slavnostne podelitve nagrad: Albanija, 12. maj, Bosna in Hercegovina, 24. maj, 
Kosovo, 6. maj, Makedonija, 27. maj, Črna gora, 11. maj, Srbija, 17. maj, Turčija, 
26. maj 2016.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Dostopni rezultati projektnih aktivnosti v letu 2016 so:

• 24 raziskovalnih novinarskih prispevkov, ki prispevajo k transparentnosti ter 
razkrivajo zlorabo moči, kršitve temeljnih človekovih pravic, korupcijo in or-
ganizirani kriminal, je bilo izbranih za Nagrado Evropske unije za raziskovalno 
novinarstvo v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji, 
Srbiji in Turčiji v letu 2016. 35 novinark in novinarjev je prejelo nagrade; nekatere 
nagrajene prispevke je spisalo več novinarjev. Med nagrajenci je bilo 13 novinark 
in 22 novinarjev;

• v medijih v sedmih državah je bilo objavljenih več sto medijskih poročil o Nagradi 
Evropske unije v letu 2016 in nagrajencih. Regionalni povzetek vseh rezultatov 
razpisa in vseh nagrajencev je bil objavljen na več regionalnih in evropskih komu-
nikacijskih platformah, vključno s tistimi, ki predstavljajo dosežke Generalnega 
direktorata Evropske komisije za sosedstvo in širitvena pogajanja;

• novice in poročila o poteku in rezultatu natečajev so bili objavljeni v posebni sek-
ciji na spletni strani Observatorija medijev v JV Evropi, ki je namenjena Nagradi 
Evropske unije za raziskovalno novinarstvo v državah Zahodnega Balkana in 
Turčiji: http://mediaobservatory.net/eu-award. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt je uspešno zaključil dva letna natečaja za Nagrado Evropske unije za razisk-
ovalno novinarstvo v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Makedoniji, Črni 
gori, Srbiji in Turčiji ter se bo nadaljeval v letu 2017 z organizacijo novega letnega 
natečaja in izbora nagrajencev.

NAMEN IN CILJI

Projekt odgovarja na potrebo po teoretičnem premisleku, da bi lahko bolje razumeli, 
ali različni sestavni deli in vidiki družbe in vsakdanjega življenja postajajo čedalje bolj 
medijatizirani in v kakšnem smislu, kakšne spremembe se dogajajo v času in katere 
oblike medijatizacije lahko zasledimo v različnih sferah življenja in družbe ter kakšne 
so posledice. Glavni cilj projekta je ugotoviti, kako z digitalizacijo podprta družbena 
in tehnološka konvergenca medijev (pre)oblikuje procese medijatizacije in kakšne so 
njene posledice v spletnih in fizičnih (online/offline) okoljih. 

Primerjalna analiza delovanja treh temeljnih vrst akterjev (političnih, civilnodružbe-
nih in zasebnih državljanov) omogoča razvoj tipologije dejavnikov, ki določajo oblike 
in načine medijatizacije online in offline delovanja v različnih okoljih. Osrednja po-
zornost je namenjena vprašanju, ali konvergenca medijev služi družbenim akterjem 
zgolj kot orodje za učinkovitejšo koordinacijo družbenega delovanja in komuniciran-
ja ali pa celoviteje spreminja načine razumevanja družbenega delovanja in komu-
niciranja, ki se kaže v vzpostavitvi novih medijatiziranih oblik komunikativnega in 
instrumentalnega delovanja.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Raziskovalna skupina MI in FDV (M. Pajnik, Ž. Humer, Ž. Vodovnik, B. Mance) 
pripravlja članek na podlagi pridobljenega empiričnega gradiva. V članku analizira-
mo delovanje aktualnih vidnih akterjev s področja feminizma in LGBT v Sloveniji, pri 
čemer nas zanima organizacijski (»delovanjski«) in tematski (vsebinski) kredo gibanj. 
Na podlagi empirične raziskave (analiza omrežij) preverjamo tezo, da za razliko od 
preteklega civilnodružbenega delovanja proti-sistemsko usmerjenih feminističnih 
in LGBT skupin, ki so delovale na področju enakosti med spoli, novodobni akterji/
akterke delujejo predvsem iz vzgiba po udejanjanju lastnega »distinktivnega im-
aginarija« – kar ustreza konceptom, s katerimi opredeljujemo gibanja (infrapolitika, 
novo družbeno gibanje). 

Medtem ko smo v letu 2015 izvedli intervjuje z akterji in akterkami s področja femi-
nizma in LGBT v Sloveniji, smo tokrat terensko delo opravili na Hrvaškem v Zagrebu. 
Opravljenih je bilo devet polstrukturiranih intervjujev, s katerimi smo naslavlja-
li teme, ki jih akterji feminističnih in LGBT gibanj vnašajo v javni prostor, preverjali 
smo, kakšne so prakse njihovega medijskega delovanja in kakšna je vloga medijev 
v mobilizaciji gibanj.

VODJA PROJEKTA

Mojca Pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Živa Humer, raziskovalka
• Žiga Vodovnik, 

raziskovalec
• Boris Mance, 

raziskovalec

PARTNERSKE 
ORGANIZACIJE:

• Fakulteta za družbene 
vede, Univerza v Ljubljani, 
Slavko Splichal, vodja 
projekta, Žiga Vodovnik, 
Jernej Amon Prodnik, 
Boris Mance, Sašo Slaček, 
Igor Vobič, Ilija Tomanić 
Trivundža, člani projektne 
skupine

• Fakulteta za turizem, 
Univerza v Mariboru, Maja 
Turnšek Hančič.

FINANCERJI

• ARRS

Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi 
politike in vsakdanjega življenja 

→  KAZALO
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DOGODKI V LETU 2016

Udeležba na konferencah:

• Pajnik, M., »Mediatization of the protests: Global insights and experiences from 
the region«, uvodni govor na konferenci Communication in the context of citizen 
protests: The experiences from the SEE region, Sarajevo, 21. januar 2016;

• Pajnik, M., »Anti-racist struggle of feminist movements: experiences from post-
socialist Slovenia«, prezentacija na seminarju Militants from the other side: An-
tibodies to hate speech and behaviour, København, 12.–13. junij 2016.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Raziskovalni projekt odpira normativno-teoretska in empirična vprašanja medija-
tizacije profesionalne politike in jih povezuje z alternativnimi demokratičnimi prak-
sami v javni sferi (z oblikami aktivizma in državljanstva kot protiutežmi tradicional-
nim oblikam politike) in (pol)zasebnim komunikacijskim delovanjem posameznikov 
v družbenih medijih. Projekt ne bo le zagotovil posodobljenega pogleda na medija-
tizacijo in prispeval k nadaljnjim raziskavam na tem področju, temveč bo tudi prispe-
val k politikam medijatiziranega vladovanja ter k razvoju politične in komunikacijske 
kulture v Sloveniji.

NAMEN IN CILJI

Projekt je namenjen povečanju vpliva civilne družbe na javne politike in reforme na 
področju medijev v Makedoniji. Osredotoča se predvsem na izboljšanje pravnih in 
institucionalnih okvirov za svobodno in profesionalno delovanje medijev, na pov-
ečanje medijske pismenosti in posledično tudi zahtev občinstva po kakovostnem 
novinarstvu, ter tudi na krepitev integritete medijev preko spodbujanja raziskoval-
nega novinarstva, urejanja delovnih razmerij, zagovarjanja pravice do poštenega 
sojenja in nadaljnjih oblik samoregulacije medijev v Makedoniji. Mirovni inštitut kot 
partnerska organizacija sodeluje z nosilno organizacijo, Makedonskim inštitutom za 
medije, pri raziskovalni komponenti projekta in pri spodbujanju kakovostne javne 
razprave o konkretnih področjih medijskih reform v Makedoniji.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

• izdelava zasnove (izhodiščne strategije) raziskovalne komponente projekta z 
izhodišči za metodologijo in pregledom prioritetnih tem za izvedbo aplikativnih 
in akcijskih raziskav s področja medijskih reform v Makedoniji. Pregled tem je 
izhajal iz analize povzetka intervjujev in fokusnih skupin s ključnimi akterji me-
dijskega sistema v Makedoniji, ki jih je opravil raziskovalni tim pri vodilnem par-
tnerju v Makedoniji;

• zasnova in izvedba delavnice za raziskovalke in raziskovalce iz Makedonije, zain-
teresirane za sodelovanje v projektu in izvedbo aplikativnih in akcijskih raziskav 
ter analiz s področja medijskih reform v Makedoniji. Tridnevno delavnico v Ma-
kedoniji je izvedla raziskovalka pri Mirovnem inštitutu Brankica Petković. Udele-
ženke in udeleženci so bili izbrani na razpisu, ki ga je izvedel partner v Makedoniji;

• mentorska pomoč raziskovalnemu timu v partnerski organizaciji v Makedoniji 
pri izbiri teme in metodološki zasnovi prve akcijske raziskave s področja medij-
skih reform, svetovanje pri pridobivanju podatkov in zastavljeni strukturi razi-
skovalnega poročila. 

DOGODKI V LETU 2016

• Delavnica za raziskovalke in raziskovalce, Ohrid, 23.–25. junij 2016.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2016 je naša vloga v projektu krepila zmožnosti partnerske organizacije v 
Makedoniji za aplikativne in akcijske raziskave o temah s področja reform medijske-
ga sistema v Makedoniji. V letu 2017 pa bo dejavnost osredotočena na podporo pri 
izvedbi konkretnih raziskovalnih akcij, objavljanje kakovostnih raziskovalnih poročil 
in na sodelovanje v javni razpravi v Makedoniji po objavljenih poročilih.

VODJA PROJEKTA

Brankica Petković, 
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Franja Arlič, vodenje 
financ projekta v Sloveniji

PARTNERJI

• Makedonski inštitut za 
medije – vodja projekta

FINANCERJI

• Delegacija Evropske unije 
v Makedoniji 

Državljani, organizacije civilne družbe in institucije 
v reformi medijev v Makedoniji – ReForMedia

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Cilj MEET je spodbujati kritično in odgovorno rabo medijev mladih državljank in 
državljanov v večkulturnih javnih šolah v demokratičnih družbah. Projekt se osre-
dotoča na ekonomsko in socialno marginalizirane mlade (stare med 13 in 19 let), 
vključno z migranti, migrantkami, begunci in begunkami, ki skupaj z učitelji in učitelji-
cami aktivno sodelujejo v raziskavi in prispevajo k oblikovanju in razvoju medkulturne 
medijske vzgoje, ki se zgleduje po načelih enakosti, strpnosti, socialne pravičnosti in 
solidarnosti. MEET predstavlja svojevrstni izobraževalni izziv kulturi izključenosti, 
ekskluzivizma in diskriminacije, ki danes prežema prevladujoče politične diskurze, 
medijske reprezentacije in razširjeno neoliberalno preoblikovanje izobraževanja. 
Projekt zagovarja izobraževanje s področja medijev in komuniciranja kot usmeritev 
za podporo pravičnosti in socialni vključenosti različnih javnosti, k čemur prispeva 
na različne načine: s produkcijo dokumentarnega filma, pripravo priporočil za oblik-
ovanje politik, pripravo digitalnih orodij in objavo znanstvenih prispevkov s področja 
medijev in državljanske vzgoje.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

• uvodni sestanek konzorcija, Firence, 15.–16. december 2016.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projektne aktivnosti v letu 2017 vključujejo pregled lokalnih, nacionalnih in evrop-
skih politik s področja državljanstva, medijev in medkulturnega izobraževanja ter 
terensko delo na šolah na temo medijskega izobraževanja za naslavljanje marginal-
iziranih mladih v medkulturnih kontekstih. 

VODJA PROJEKTA

Mojca Pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Mojca Frelih, 
raziskovalka

• Iztok Šori, raziskovalec

PARTNERJI

/

FINANCERJI

• Erasmus+ program, 
Evropska komisija

Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost – MEET 

→  KAZALO

mailto:mojca.pajnik@mirovni-institut.si
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SPOL

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Raziskava se ukvarja s procesi spolne diferenciacije v medijski industriji, ki se repro-
ducirajo skozi konvergenco medijev, konglomeracijo in komodifikacijo, v kontekstu 
vzpona informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Izhajamo iz spoznanja o odsot-
nosti ustreznih epistemologij in metod za naslavljanje spolne diferenciacije v medi-
jih. Vpeljemo teoretična izhodišča feministične politične ekonomije komuniciranja, 
ki izpostavlja potrebo po sinergiji makro, mezo in mikro ravni proučevanja oziroma 
predpostavlja strukturno in institucionalno analizo v prepletenosti z izkušnjami ak-
terjev in akterk, ki delujejo v medijski industriji oziroma v njej participirajo kot po-
trošniki in potrošnice. Projekt vpelje feministično razumevanje spola z inkluzivnim 
pojmovanjem, ki proučuje razmerja med spoli in integrira perspektivo intersekcion-
alnosti, prek katere ugotavlja prepletenosti spola z razsežnostjo etničnosti, seksu-
alnosti ipd., kar producira diskriminacijske učinke.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V okviru projekta je nastalo pregledno poročilo »Pregled zakonodaje, raziskovanja 
z vidika spola in medijev ter področje zaposlovanja v medijski industriji na primeru 
novinarskega poklica« (Ž. Humer, M. Frelih, 32 str.). 

Raziskovalna skupina je pripravila vprašalnike za menedžerske kadre izbranih medi-
jskih hiš: RTVSLO, POP TV in Planet TV in za predstavnike in predstavnice profesion-
alnih združenj. Vprašalnik je sestavljen iz več vsebinskih sklopov: medijske politike in 
transformacija novinarskega poklica; mediji, politike zaposlovanja in delovno okolje; 
organizacijske norme in vrednote; delovni proces; TV-konvencije. Opravljenih je bilo 
dvanajst polstrukturiranih intervjujev.

V kontekstu proučevanja medijske potrošnje je bilo pripravljenih približno 100 
dnevnikov o medijski potrošnji, ki so jih izpolnili respondenti različnih starostnih 
skupin. Opravljene so bile tudi fokusne skupine, ki so vključevale približno 20 štu-
dentov in študentk FDV. Raziskovalna skupina je pridobila podatke o gledanosti tel-
evizij, kar bo tudi predmet nadaljnje analize. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Več informacij o projektu je dostopnih na http://www.mirovni-institut.si/projekti/
spolna-diferenciacija-v-medijski-industriji/. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Predvideno je nadaljevanje terenskega dela, ki vključuje različne skupine zaposlenih 
na televizijah. Predvidena je priprava poročila o transformaciji medijske zakonodaje 
s poudarkom na vplivih na spol; načrtujemo pisanje člankov o rezultatih prve faze 
projekta za objavo v reviji Teorija in praksa. 

VODJA PROJEKTA

Mojca Pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Mojca Frelih, 
raziskovalka

• Majda Hrženjak, 
raziskovalka

• Živa Humer, raziskovalka
• Brankica Petković, 

raziskovalka
• Marko Ribać, 

raziskovalec 

PARTNERJI

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za socialno 
delo, Breda Luthar, 
Maruša Pušnik, Dejan 
Jontes

FINANCERJI

• ARRS

Spolna diferenciacija v medijski industriji

NAMEN IN CILJI

V okvirih feministične refleksije spreminjanja sistemov blaginje v projektu analizira-
mo pogajanja novih meja glede redistribucije stroškov, dela in odgovornosti za skrb 
med družino, državo, trgom in skupnostjo v Sloveniji in EU. Poleg raziskovanja skrb-
stvenega dela v povezavi s spolom, državljanstvom, kompleksnimi neenakostmi, 
migracijami in socialnimi politikami, je namen projekta razvijati transformativne 
potenciale koncepta skrbi.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 so projektne aktivnosti obsegale:

• analizo intervjujev (65 intervjujev s skrbstvenimi delavkami, uporabniki, deloda-
jalci, organizatorji in aktivisti);

• organizacijo mednarodne konference;
• uredniško delo na tematski številki »Domestic workers in post-socialist context: 

migrations, inequalities, regulations« revije Laboratorium: Russian Review of 
Social Research;

• »Policy brief« za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake mož-
nosti;

• diseminacijo.

DOGODKI V LETU 2016

• Hrženjak, M., Frelih, M., (ur.), Problems and visions in social care: collection of 
abstracts, Ljubljana, Mirovni inštitut, 2016, 43 str., ISBN 978-961-6455-82-4, 
http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2015/01/Knjizni-blok- 
145x185.pdf;

• Hrženjak, M., »Social organization of care and its impact on women’s economic 
(in)equality in pension«, predavanje na seminarju “Gender Equality in Eastern 
Europe (and Beyond) - Laws and Practices”, Free University Berlin, 29. januar 
2016;

• Hrženjak, M., »Comparison of childcare and eldercare policies in Slovenia from 
the perspective of (de)familization and gender equality«, v: Hrženjak, M., Frelih, 
M. (ur.), Problems and visions in social care: collection of abstracts, Ljubljana, 
Mirovni inštitut, 2016, str. 10;

• Bajt, V., »Transnationalisation of care work : ethnicity, gender and nationalism 
in Slovenia«, v: Hrženjak, M., Frelih, M. (ur.), Problems and visions in social care: 
collection of abstracts, Ljubljana, Mirovni inštitut, 2016, str. 23–24;

• Leskošek, V., »Wage in private care sector : the case of family care assistants«, 
v: Hrženjak, M., Frelih, M. (ur.), Problems and visions in social care: collection of 
abstracts, Ljubljana, Mirovni inštitut, 2016, str. 14.

VODJA PROJEKTA

Majda Hrženjak,  
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Vesna Leskošek (FSD), 
raziskovalka

• Živa Humer, raziskovalka
• Veronika Bajt, 

raziskovalka
• Mojca Frelih, 

raziskovalka
• Irena Salmič, tehnična 

podpora 

PARTNERJI

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za socialno 
delo

FINANCERJI

• ARRS

Skrbstveno delo med individualizacijo, 
globalizacijo in socializacijo

→  KAZALO

http://www.mirovni-institut.si/projekti/spolna-diferenciacija-v-medijski-industriji/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/spolna-diferenciacija-v-medijski-industriji/
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NAMEN IN CILJI

V središču projekta je dejavno očetovstvo ter usklajevanje dela in skrbi za otroke. 
Razvili in preizkusili smo model »Prilagodljiv paket ukrepov ODA«, ki z ukrepi uskla-
jevanja neposredno naslavlja zaposlene očete. 

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Izvedli smo šestmesečni pilotni preizkus ODA na RTVSLO, Policiji, GoOpti in Sup-
port & Trade, d. o. o. Pripravili smo »Priročnik za delodajalce«, izdali monografijo 
»Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom« in elektronsko kn-
jigo »Očetje. Kratke zgodbe o sodobnem starševstvu«, organizirali smo zaključno 
mednarodno konferenco, strokovni posvet in opravili evalvacijo pilotnega preizkusa 
ODA.

DOGODKI V LETU 2016

Dogodki v letu 2016 so obsegali:

• predstavitev projekta ODA študentom in študentkam na Filozofski fakulteti, 
Pedagoški fakulteti, na mednarodni konferenci Aktivni.Vsi.;

• Iztok Šori je 11. oktobra 2016 predstavil projekt ODA v okviru Odbora človeko-
ve dimenzije pri stalnem predstavništvu RS pri OZN, OVSE in drugih mednaro-
dnih organizacijah na Dunaju;

• zaključno mednarodno konferenco Očetje in delodajalci v akciji, 31. maj 2016;
• strokovni posvet na MDDSZ, 26. julij 2016;
• delavnici za delodajalce v Ljubljani (11. februar 2016) in Ptuju (12. julij 2016).

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

• Humer, Ž., »Očetje med plačanim delom in skrbjo za otroke«, predavanje na Pe-
dagoški fakulteti, Ljubljana, 7. april 2016;

• Frelih, M., »Očetje o usklajevanju plačanega dela in družine«, predavanje na Filo-
zofski fakulteti, Ljubljana, 25. april 2016;

• Frelih, M., »Izzivi usklajevanja delovnega in zasebnega življenja za zaposlene 
očete in delodajalce v Sloveniji«, prispevek na mednarodni konferenci Aktivni.
Vsi, Golf Arboretum, Volčji Potok, 24. maj 2016;

• Hrženjak, M., (ur.) Spremembe očetovstva: moški med delom in starševstvom, 
Ljubljana, Mirovni inštitut, 2016 (avtorice in avtorja poglavij: Majda Hrženjak, 
Aleksandra Kanjuo Mrčela, Janez Štebe, Janja Beršnak Vuga, Iztok Šori, Andreja 
Poje, Irena Štamfelj, Mojca Frelih in Živa Humer);

• Humer, Ž., Šori, I. (ur.), Očetje. Kratke zgodbe o sodobnem starševstvu, Ljubljana, 
Mirovni inštitut, 2016 (elektronska knjiga); 

VODJA PROJEKTA

Živa Humer, 
ziva.humer@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Mojca Frelih, 
raziskovalka

• Majda Hrženjak, 
raziskovalka

• Iztok Šori, raziskovalec
• Franja Arlič, finančnica

PARTNERJI

• Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za družbene 
vede

• Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije

• Nicha, d. o. o.
• Reform – resource 

center for men 
(Norveška) 

FINANCERJI

• Program Norveški 
finančni mehanizem 
2009–2014 

Očetje in delodajalci v akciji – ODA 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

• Hrženjak, M., »Primerjava sistemov skrbi za otroke in starejše v Sloveniji v 
kontekstu politik defamilizacije in refamilizacije«, Teorija in praksa, ISSN 0040-
3598, nov.–dec. 2016, letn. 53, št. 6, str. 1484–1501;

• Leskošek, V., »Migracije in dostop do socialnih pravic v EU in Sloveniji«, Dve do-
movini, ISSN 0353-6777, 2016, št. 43, str. 91–102;

• Leskošek, V., »Care between love and money: the case of the family assistant«, 
Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, nov.–dec. 2016, letn. 53, št. 6, str. 1356–
1368;

• Leskošek, V., »Skrb na področju hendikepa med institucijami in skupnostjo«, So-
cialno delo, ISSN 0352-7956, nov.–dec. 2015, letn. 54, št. 6, str. 319–328;

• Humer, Ž., Hrženjak, M., »Socialization of childcare in Slovenia and its impact 
on informal care markets«, Laboratorium: Russian Review of Social Research 
(v tisku);

• Tkach, O., Hrženjak, M., »Paid Domestic Labour in Postsocialist Contexts«, La-
boratorium: Russian Review of Social Research (v tisku);

• Humer, Ž., »Politike skrbi za otroke v socialističnem in post-socialističnem ob-
dobju: med familizacijo in defamilizacijo«, Družboslovne razprave (v postopku 
objave).

NADALJEVANJE PROJEKTA

Projekt poteka v skladu z načrti in se bo zaključil junija 2017. 

→  KAZALO

mailto:ziva.humer@mirovni-institut.si
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NAMEN IN CILJI

Ženski preboj v politiko po navadi poteka na lokalni ravni, a večina županov in svet-
nikov v lokalnih skupnostih je moških. Prav lokalne strukture predstavljajo priložnost 
za ugotavljanje ovir in priložnosti za ženske, pa tudi za zmanjševanje stereotipnih 
predstav o ženskih in moških vlogah. Na lokalni ravni primanjkuje informacij in znan-
ja o politikah enakosti spolov in o priložnostih, ki jih prinaša zastopanost žensk in 
moških. Tudi na nacionalni ravni v Sloveniji ni nobene institucije, ki bi se ukvarjala s 
proučevanjem problematike (ne)enakosti spolov, izobraževanjem in z ozaveščan-
jem. Ni organizacij, ki bi si eksplicitno prizadevale za vstopanje žensk v politiko. In-
stitucionalni mehanizmi za enakost spolov so vse šibkejši, čeprav so bili nekateri 
izgrajeni že na začetku 90. let prejšnjega stoletja.

Na temelju raziskav med ciljnimi skupinami (političarkami, možnimi kandidatkami 
in strankarskimi »vratarji«) OPENN identificira ovire za vstop žensk v politiko na 
lokalni in nacionalni ravni ter oblikuje mehanizme podpore, predlog nove zakonod-
aje in ozaveščanje med ženskami in moškimi, strokovnjaki, “vratarji” in splošno 
javnostjo. Z javnimi dogodki, seminarji in široko publiciteto v klasičnih, strokovnih in 
novih medijih ustvarja boljše razumevanje prednosti ženske udeležbe v politiki. Na 
temelju partnerske izmenjave z Norveškim združenjem za lokalno in regionalno up-
ravo, ki bo pomagalo oblikovati model lokalnih uslug, bodo oblikovani mreža lokalnih 
političark, mentorski model in platforma podpore. Podpora ženskam za vstop v poli-
tiko bodo tudi baza 100 potencialnih kandidatk za funkcije, interaktivni zemljevid 
političnih predstavnic v Sloveniji, intervence mnenjskih voditeljic v klasičnih medijih 
in na družbenih omrežjih ter videoklip proti stereotipnim predstavam o ženskah. 

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Projektne aktivnosti so bile naslednje: partnerski sestanki, komuniciranje z medi-
ji, izdelava študije in predlogov zakonodaje, pisanje kolumn, raziskava in izdelava 
študije o »vratarjih« – gatekeeperjih, organizacija in predstavitev predlogov za 
spremembe zakonodaje na področju lokalne skupnosti, pisanje strokovnega članka, 
priprava zaključnega vsebinskega in finančnega poročila, revizija projekta, publi-
ciranje (projekt je bil zaključen aprila 2016).

DOGODKI V LETU 2016

V letu 2016 so se zvrstili naslednji dogodki:

• predstavitev predlogov možnih dodatnih zakonodajnih rešitev na področju bolj 
enakopravne zastopanosti žensk in moških v lokalni politiki, Filozofska fakul-
teta, Ljubljana, 7. marec 2016;

• udeležba in predstavitev projekta OPENN na dogodku Ženske v znanosti (EU-
RAXESS Slovenija in ZRC SAZU) v Atriju ZRC SAZU, 5. april 2016;

• predstavitev rezultatov ob zaključku projekta OPENN, Filozofska fakulteta, 
Ljubljana, 18. april 2016.

VODJA PROJEKTA

Vlasta Jalušič, 
jalusic.vlasta@gmail.com 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Maja Ladić, projektna 
sodelavka

• Katarina Vučko, 
projektna sodelavka

• Neža Kogovšek 
Šalamon, projektna 
sodelavka

• Franja Arlič, projektna 
sodelavka (finance)

PARTNERJI

• Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani, 
kontaktna oseba: Milica 
Antić Gaber; 

• Skupnost občin Slovenije, 
kontaktna oseba: 
Jasmina Vidmar; 

• Društvo Ženski lobi 
Slovenije, kontaktna 
oseba: Metka Roksandić; 

• Zavod Metina lista, 
kontaktna oseba: Nataša 
Briški; 

• Norveško združenje za 
lokalno in regionalno 
upravo, kontaktna oseba: 
Liss Schanke

FINANCERJI

• Finančni mehanizem: 
www.norwaygrants.org, 

• program: www.
norwaygrants.si, 

• projektni izvajalec: www.
svrk.gov.si.

• Humer, Ž., Poje, A., Frelih, M., Štamfelj, I., Ukrepi za usklajevanja plačanega dela 
in družine: Priročnik, Ljubljana, Mirovni inštitut, 2016;

• Hrženjak, M., »Caring fatherhood in the grips of precarious employments in 
Slovenia«, v: Knowledge-making practices and sociology’s global challenge: ab-
stract book, [S. l.: s. n., 2016], str. 21, http://nsa2016.cdn.geniem.com/content/
uploads/2015/12/NSA2016_AbstractBook.pdf. 

Informacije o projektu in rezultati so dostopni na spletni stran projekta www.enako-
praven-oce.si, kot tudi na projektnih FB in Twitter profilih.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt je bil uspešno izveden in se je končal 31. avgusta 2016. Z norveškimi partnerji 
Reform potekajo pogovori o možnostih prihodnjega sodelovanja. S tem namenom 
smo se prijavili za sredstva za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Norveš-
kega finančnega mehanizma 2009–2014 in bili uspešni. Del projektne skupine na 
Mirovnem inštitutu, Majda Hrženjak, Mojca Frelih in Živa Humer se bomo udeležile 
mednarodne konference Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms 
among Boys and Men for Gender Justice in Practice, ki bo 16. februarja 2017 v Oslu. 
Na konferenci bomo predstavile rezultate projekta ODA in se srečale na delovnem 
sestanku s partnerji iz organizacije Reform z namenom načrtovanja prihodnjega 
sodelovanja.  

Osvojiti politično enakost z novimi imeni – OPENN

→  KAZALO

mailto:jalusic.vlasta@gmail.com
http://nsa2016.cdn.geniem.com/content/uploads/2015/12/NSA2016_AbstractBook.pdf
http://nsa2016.cdn.geniem.com/content/uploads/2015/12/NSA2016_AbstractBook.pdf
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NAMEN IN CILJI

Namen projekta je ozaveščanje o vplivu, ki ga imajo na spolu temelječe neenakosti v 
dohodkih iz dela na dohodke iz pokojnine ter s tem povezano feminizacijo revščine. 
Projekt posebej osvetljuje vpliv skrbstvenega dela na dohodke in prekarnost mladih 
na trgu dela ter s tem povezane perspektive za varno starost.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 so bile v okviru projekta izvedene naslednje aktivnosti:

• izdelava primerjalne študije o spolnem pokojninskem in plačnem razkoraku ter 
tveganju revščine v starosti;

• izdelava poročila o dobrih praksah; 
• izdelava priporočil za oblikovalce politik za zmanjšanje spolne plačne in pokoj-

ninske neenakosti;
• izdelava skupnega poročila o rezultatih vseh strokovnih posvetov v partner-

skih državah;
• organizacija zaključne konference v Pragi in zadnje partnerske delavnice;
• priprava zaključnega vsebinskega in finančnega poročila.

DOGODKI V LETU 2016

• Mednarodna zaključna konferenca Fair income, fair pension, Praga, 23. marec 
2016;

• Hrženjak, M., »Social organization of care and its impact on women’s eco-
nomic (in)equality in pension«, predavanje na seminarju »Gender Equality in 
Eastern Europe (and Beyond) – Laws and Practices«, Free University Berlin, 
29. januar 2016;

• Hrženjak, M., »50. člen Ustave – Pravica do socialne varnosti, pravica žensk 
do dostojne pokojnine«, prispevek na posvetu Enakost žensk med ustavnimi 
pravicami in realnostjo ob obeležitvi 25. obletnice Ustave RS, Državni zbor, 
Ljubljana, 20. december 2016;

• Hrženjak, M., »Pokojninska vrzel v luči Bele knjige o pokojninah«, prispevek na 
okrogli mizi »Vrzeli med spoloma: plačna vrzel, pokojninska vrzel, odločevalska 
vrzel« v okviru strokovnega posveta Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Lju-
bljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, 8. december 2016. 

VODJA PROJEKTA

Majda Hrženjak, 
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Živa Humer, raziskovalka
• Irena Salmič, PR 

PARTNERJI

• Otevřená společnost, 
Slovaška; 

• Gender Studies, Češka; 
• Fórum pre pomoc 

starším, Slovaška; 
• Fundacija Jakobieta, 

Poljska; 
• Netzwerk, Avstrija

FINANCERJI

• Evropska komisija – 
program Progress

Promocija enakosti spolov v dohodkih iz dela za 
zmanjšanje razlik v pokojninah, revščine in socialne 
izključenosti

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Rezultati projekta so naslednji: 

• študije in kolumne objavljene na spletni strani, v rednem tisku in na mnenjskih 
spletnih straneh: http://metadekleta.metinalista.si/projekt-openn/ in http://
www.mirovni-institut.si/projekti/osvojiti-politicno-enakost-z-novimi-imeni
-openn/;

• Analiza norveške in slovenske zakonodaje ter predlogi in priporočila zakono-
dajnih sprememb ter nekaterih dobrih praks, http://www.mirovni-institut.si/
wp-content/uploads/2015/02/Analiza-norveske-in-slovenske-zakonodaje
-ter-predlog-zakonodajnih-sprememb.pdf in http://spol.si/blog/2016/05/18/
zenske-v-lokalni-politiki-zakonodaja-kot-mehanizem-uvajanja-in-ohranja-
nja-enakosti-od-primerjave-norveske-in-slovenije-do-nekaterih-dobrih-pra-
ks-in-priporocil/; 

• Strankarski vratarji – ovira ali pomoč pri vstopanju žensk v politiko?, http://
www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2015/02/Gatekeepers-fi-
nal-30-4.pdf. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt je bil uspešno zaključen. 

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Cilji projekta so:

• analizirati politike, povezane s prostitucijo, z upoštevanjem specifik in razlik 
na ravni Evrope;

• upoštevati evropske politike prostitucije v kulturnem, družbenem, ekonom-
skem in zgodovinskem kontekstu; 

• ponuditi vpogled v učinke različnih režimov prostitucije, politik in pristopov;
• prispevati k bolj informirani razpravi o ureditvi prostitucije v Evropi;
• zagotoviti možnosti za izmenjavo izkušenj med raziskovalci/raziskovalkami, 

mlajšimi in bolj izkušenimi; omogočati, da se vključijo v akademske izmenjave.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

I. Šori, študijski obisk na Nizozemskem, fokus je na temi samoorganizacije s področ-
ja seksualnega dela, marec 2016.

M. Pajnik in I. Šori sta opravila zadnjo revizijo članka Prostitution policy in Slovenia, 
ki je predviden za objavo v knjigi, ki bo združevala analize politike s področja pros-
titucije in seksualnega dela v evropskem in širšem globalnem kontekstu (založba 
Routledge).

R. Kuhar in M. Pajnik pišeta članek o moški prostituciji v Sloveniji, ki bo objavljen v 
tematskem sklopu v reviji Sexuality Research and Social Policy. 

DOGODKI V LETU 2016

• Udeležba na COST sestanku v Zagrebu, 19.–21. september 2016; referat na 
konferenci M. Pajnik, I. Šori, »Sex industry in Slovenia on the web: between 
oligopoles of organizers and powerlessness of sex workers«.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Informacije so dostopne na spletni strani projekta: http://prospol.eu/is1209/. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt pomembno pripomore k izmenjavi izkušenj med več kot 50 raziskovalci/
raziskovalkami s področja prostitucije in seksualnega dela v evropskem kontekstu. 

29.–31. marca poteka zaključno srečanje petletnega projekta v Københavnu.

VODJA PROJEKTA

Mojca Pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Iztok Šori, član mreže 

PARTNERJI

• University of Essex, VB 
(koordinator)

FINANCERJI

• COST, European 
cooperation in science 
and technology

Primerjava evropskih politik s področja prostitucije: 
razumeti razsežnosti in kulture vladovanja

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

• Hrženjak, M., »Ekonomska neenakost žensk z vidika spolnega pokojninskega 
razkoraka«, Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2016, letn. 16, št. 4, str. 
609–626, http://www.delavciindelodajalci.com/P/PDF/Revija-4-2016_letnik
-XVI_All_LOCKED.pdf;

• Hrženjak, M., »Nekaj misli o Beli knjigi o pokojninah in enakosti spolov«, http://
spol.si/blog/2016/04/25/nekaj-misli-o-beli-knjigi-o-pokojninah-in-enakosti
-spolov/; 

• Hrženjak, M., »Spolni pokojninski razkorak in Bela knjiga o pokojninah«, Dela-
vska enotnost, december 2016, letn. 75, št. 42, str. 12–13. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt je bil izveden v skladu z načrti in se je formalno zaključil maja 2016, medtem 
ko diseminacijske aktivnosti še potekajo.

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Prostitucija je v državah nekdanje Jugoslavije tabu tema; seksualno delo je v več 
državah kriminalizirano, pa čeprav je prostitucija dekriminalizirana (primer Sloveni-
je). Politike s področja urejanja prostitucije slonijo na ideoloških predpostavkah in ne 
na podatkih iz vsakdanjega življenja, kot tudi ne na prioriteti varovanja človekovih 
pravic. V obeh državah se dogajajo kršitve pravic seksualnih delavk in delavcev, ki 
ostajajo neproblematizirane, v odsotnosti iniciativ in organizacij, ki bi združevale 
seksualne delavke in delavce. Malo je raziskav, ki bi v ospredje postavile zgodbe in 
izkušnje seksualnih delavk in delavcev in ni raziskav, ki bi proučevale v primerjal-
ni perspektivi razmere v obeh državah. Raziskava proučuje podobnosti in razlike v 
režimih prostitucije, kot se odražajo v pravnem in javnem diskurzu in v narativih sek-
sualnih delavk in delavcev. Raziskava postavlja v ospredje glasove seksualnih delavk 
in delavcev kot ključni vir informacij za oblikovanje in implementacijo primernih poli-
tik. Z obravnavo prostitucije v dveh post-socialističnih državah, kjer je prostitucija 
marginalizirana tema, raziskava prispeva k študijam s področja, ki si prizadevajo za 
oblikovanje inkluzivnih politik. Raziskava obravnava nekatere osnovne koncepte, 
žrtev vs. akter/akterka; delo vs. nasilje v specifičnem kulturnem, ekonomskem in 
političnem kontekstu dveh držav. 

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Projekt je obsegal naslednje aktivnosti:

• primerjavo zakonodaje in politik s področja prostitucije v Sloveniji in na Hrva-
škem;

• načrtovanje terenskega dela (oblikovanje metodologije-vprašalnika za intervju-
je s seksualnimi delavkami/delavci; metodologija za ekspertne intervjuje in za 
pregled sodnih praks.

DOGODKI V LETU 2016

• Projektni sestanek, Zagreb, 1.–2. junij 2016. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Informacije so dostopne na http://isrf.org/about/fellows-and-projects/fg2-4/. 

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2017 načrtujemo izvedbo terenskega dela in pripravo poročil ter objavo re-
zultatov.

NAMEN IN CILJI

Leta 2014 je Fundamental Rights Agency ugotovila, da je spolno nadlegovanje na-
jbolj razširjena oblika nasilja nad dekleti in ženskami v vseh 28 državah članicah 
EU. Obetaven nov pristop k preprečevanju spolnega nadlegovanja se osredotoča 
na mlade navzoče, ki jih poziva, da spolno nadlegovanje prepoznajo in v takšnih 
situacijah tudi intervenirajo. V tem projektu, ki smo ga pripravili na Portugalskem, 
Malti, v Veliki Britaniji in Sloveniji, bodo raziskovalke in raziskovalci razvili, testirali, 
izvedli in evalvirali program za srednje šole z namenom, da bi priče (bystanders) 
pomagale preprečiti spolno nadlegovanje v srednjih šolah. Pričakovani rezultati so: 
izboljšano znanje o spolnem nadlegovanju; povečane kapacitete za prepoznavanje 
različnih oblik spolnega nadlegovanja; večja predanost preprečevanju spolnega na-
dlegovanja; nove sposobnosti in veščine za odziv na situacije spolnega nadlegovan-
ja; vključenost v pripravo šolskih smernic/protokolov; uporabljanje novih veščin; več 
podpore žrtvam; okrepljene zmogljivosti za izvajanje programa na šolah; sprejete 
smernice/protokoli o spolnem nadlegovanju na šolah.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 smo izvedli »kick off« sestanek v decembru in začeli z raziskovanjem 
obstoječih politik in praks glede spolnega nadlegovanja v šolah.

DOGODKI V LETU 2016

• Kick off sestanek, Porto, 7.–9. december 2016.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

Projekt se je uspešno začel in se bo nadaljeval v letih 2017 in 2018.

VODJA PROJEKTA

Mojca Pajnik, 
mojca.pajnik@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Mojca Frelih, 
raziskovalka 

PARTNERJI

• Institut Ivo Pilar, Zagreb 
(koordinator) 

FINANCERJI

• Independent Social 
Research Foundation, 
London

VODJA PROJEKTA

Vlasta Jalušič, 
jalusic.vlasta@gmail.com 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

• Maja Ladić, projektna 
sodelavka

• Lana Zdravković, 
projektna sodelavka

• Irena Salmič, tehnična 
sodelavka

• Franja Arlič, projektna 
sodelavka

PARTNERJI

• Faculty of Psychology 
and Sciences of 
Education, University of 
Porto, Portugalska; 

• Association for Women, 
Alternative and 
Response (A União de 
Mulheres Alternativa 
e Resposta – UMAR), 
Portugalska; 

• London Metropolitan 
University, Velika Britanija; 

• Društvo za nenasilno 
komunikacijo – DNK, 
Slovenija; 

• Faculty for Social 
Wellbeing, University of 
Malta 

FINANCERJI

• Projekt sofinancira 
Evropska komisija 
(Generalni direktorat za 
pravosodje in potrošnike). 

Primerjava režimov prostitucije 
na Hrvaškem in v Sloveniji

Spodbujanje odziva prič spolnega 
nadlegovanja med mladimi

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Namen te študije je vzpostaviti indikatorje o posilstvu, femicidu in intimno-partner-
skem nasilju, ki bodo omogočili metode zbiranja podatkov o nasilju nad ženskami na 
podlagi  zanesljivih in primerljivih podatkov v vseh 28 državah članicah EU.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

Pregledali smo administrativne vire podatkov in nacionalne študije o nasilju nad 
ženskami. Na podlagi zbranih podatkov smo pripravili poročilo za Slovenijo, ki je bilo 
podlaga za primerjalno poročilo, ki je zajelo vse države članice EU.

NADALJEVANJE PROJEKTA 

V letu 2016 smo študijo uspešno zaključili.

VODJA PROJEKTA

Katarina Vučko, 
katarina.vucko@mirovni-institut.si 

SODELAVCI IN 
SODELAVKE

/

PARTNERJI

• Milieu Ltd., Belgium 

FINANCERJI

• Evropski inštitut za 
enakost spolov (EIGE)

EIGE Študija o terminologiji in indikatorjih za 
zbiranje podatkov o femicidu, posilstvu 
in intimno-partnerskem nasilju

→  KAZALO
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DISEMINACIJA

→  KAZALO
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NAMEN IN CILJI

Delovanje knjižnice Mirovnega inštituta se osredotoča na: 

• knjižnično dejavnost: nabavo, obdelavo, hranjenje in posredovanje knjižničnega 
gradiva notranjim in zunanjim uporabnikom;

• informacijsko dejavnost: osnovno informacijsko opismenjevanje uporabnikov 
knjižnice;

• bibliografsko dejavnost: izdelavo bibliografij sodelavcev, zaposlenih na Mirov-
nem inštitutu.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 je knjižnica izvajala knjižnično, informacijsko in bibliografsko dejavnost.

VODJA PROJEKTA

Julija Magajna, 
julija.magajna@mirovni-institut.si 

Polona Gorkič, 
polona.gorkic@mirovni-institut.si 

Knjižnica

NAMEN IN CILJI

Spletna stran Mirovnega inštituta je namenjena informiranju širše javnosti o 
delovanju inštituta.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 je projekt vključeval redno ažuriranje spletne strani (sestavljanje in 
vnašanje novic, objavo medijskih izjav, posodobitev podatkov, obdelavo fotografij, 
vzdrževanje fotogalerije, oblikovanje pasic, montažo in objavo video materiala itd.), 
hkratno vnašanje podatkov v bazo nove spletne strani MI ter redno obveščanje prek 
Facebookove strani MI. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Rezultati dela so dostopni na http://www.mirovni-institut.si in http://mediaobser-
vatory.net/.

VODJA PROJEKTA

Jasna Babič,
jasna.babic@mirovni-institut.si 

Spletna stran

→  KAZALO
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Članstvo Mirovnega inštituta

NAMEN IN CILJI

Namen Novičnika Mirovnega inštituta je v aktivnem obveščanju mednarodne 
javnosti o delu, dogodkih, publikacijah in projektih MI. Izhaja v angleškem jeziku, 
poslan pa je na 2000 elektronskih naslovov. Prijava na Novičnik je možna na spletni 
strani Mirovnega inštituta. 

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2016

V letu 2016 so izšli trije Novičniki, v marcu, maju in novembru. 

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2016

Vsebina Novičnikov je objavljena na spletni strani MI http://www.mirovni-institut.si. 

VODJA PROJEKTA

Jasna Babič,
jasna.babic@mirovni-institut.si 

Novičnik 

Mirovni inštitut in njegovi zaposleni so člani številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih združenj in mrež: 

• Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti,
• CINETS: Crimmigration Control – International Net of Studies (članica: N. K. Šalamon), 
• European Association of Research Managers and Administrators (članica: F. Arlič),
• European Commission on Sexual Orientation Law – ECSOL (članica: N. K. Šalamon),
• European COST network ProsPol ‘Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of 

Governance’ (M. Pajnik, I. Šori),
• European Nationality Experts in Death Penalty Work (članica: N. K. Šalamon),
• European Network against Racism Slovenia (kontakt: K. Vučko),
• European Network of Legal Experts in Non-discrimination Field (članica: N. K. Šalamon),
• European Network of Migration Law Practitioners – MigNet (članica: Neža Kogovšek Šalamon), 
• European Network on Statelessness (kontakt: Katarina Vučko),
• Experts’ Forum of the European Institute for Gender Equality – EIGE (članica: Mojca Frelih),
• Fundamental Rights Plaform pri EU Fundamental Rights Agency,
• International Law Association (članica: Neža Kogovšek Šalamon),
• JUSTICIA – European Rights Network (kontakt: Katarina Vučko),
• Koalicija »Za vse družine«, 
• Koalicija za REKOM, 
• Koordinacija nevladnih in humanitarnih organizacij za begunce (kontakt: Maja Ladić),
• KOSRIS – koordinacija samostojnih raziskovalnih zavodov Slovenije, 
• Migracijski forum, 
• Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (članica: Katarina Vučko, 

predstavnica javnosti),
• Odysseus Academic Network of Experts in Asylum and Migration (članica: Neža Kogovšek Šalamon),
• PASOS – Policy Association for an Open Society,
• Programski svet RTV Slovenija (članica Brankica Petković, predstavnica javnosti),
• Research Network for Domestic Worker Rights (članica: Majda Hrženjak),
• Scientific Committee of the Centre for Media Pluralism and Media Freedom at the European University Institute in Florence 

(članica: Brankica Petković),
• Slovensko komunikološko društvo (Mojca Pajnik, članica izvršnega odbora),
• Statewatch (članica: Brankica Petković), 
• Ženski lobi Slovenije (kontakt: Živa Humer).

Mirovni inštitut kot ustanovni član

Mirovni inštitut je ustanovni član naslednjih nevladnih organizacij: 

• Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, 
• Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Slovenije – CNVOS, 
• Slovenian Global Action – SLOGA, 
• SEENPM, South East European Network for Professionalisation of the Media. 

→  KAZALO

http://www.mirovni-institut.si
mailto:jasna.babic%40mirovni-institut.si?subject=
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