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Uvod
V letu 2014 je Mirovni inštitut deloval v zelo dinamičnih okoliščinah. Politično
situacijo je zaznamovalo dvoje volitev, saj so v razmiku nekaj mesecev potekale tako predčasne parlamentarne volitve kot tudi redne volitve poslancev v
Evropski parlament. Parlamentarne volitve pripeljejo do sprememb na oblasti,
saj na njih močno zmaga nekaj mesecev prej ustanovljena, ideološko medla in
nedefinirana Stranka Mira Cerarja, premier pa postane – Miro Cerar. V parlament prvič vstopi novoustanovljena stranka Združena levica (njen frontman
Luka Mesec se je med drugim kalil tudi v Delavsko-punkerski univerzi Mirovnega inštituta), najstarejša desnosredinska stranka SLS pa iz parlamenta presenetljivo izpade. Skrajni nacionalisti (SNS) znova ne pridejo v parlament, njihovo
retoriko pa v veliki meri prevzema SDS.

Gospodarske razmere še naprej obvladuje ekonomska in finančna kriza, ki ji botruje visoka strukturna brezposelnost
(11 %). Na račun izvoza BDP v letu 2014 sicer začne rasti, rast
števila brezposelnih pa se začne upočasnjevati. Velika politična tema postane privatizacijska razprodaja, a ni videti, da bi
imeli nova sestava parlamenta in nova vlada do privatizacije
kaj drugačen odnos od vlade Alenke Bratušek in pred tem vlade Janeza Janše. Premier Miro Cerar vztraja, da če so prejšnje
vlade dale zavezo za privatizacijo točno določenih državnih
podjetij, potem mora nova vlada to politiko nadaljevati, da
ohrani »verodostojnost«. Zunanji vtis, ki naj ga Slovenija daje,
torej prevlada nad vsebino, kar kaže na odsotnost kakršnekoli
politike, usmeritev pa ostaja neoliberalna.
V tem času je razburljivo dogajanje s pravnomočno obsodbo
vodje opozicije Janeza Janše, ki začne prestajati zaporno kazen
zaradi sprejema obljube o podkupnini. Njegovi podporniki izvajajo sistematično stigmatizacijo sodstva, zlasti predsednika Vrhovnega sodišča. Sodstvo je tudi sicer precej izpostavljeno, saj so v letu 2014 pravnomočno obsojeni in zaprti številni
gospodarstveniki, ki so še pred leti veljali za uspešne.
Ob tem številni indici kažejo na dejavno delovanje in krepitev
neonacističnih gibanj. O tej temi Sova (Slovenska obvešče-

valno-varnostna agencija) pripravi poročilo, ki pa ga mora po
navodilih politike uravnotežiti na način, da poleg »desnega«
pokrije tudi »levi« ekstremizem. Novinarji, ki zgodbo preiskujejo, opozorijo na okrnjenost Sovinega poročila, na povezave
med neonacističnimi gibanji in političnimi strankami ter na
nereagiranje političnih funkcionarjev na opozorila Sove glede
krepitve neonacističnih gibanj. Ker je poročilo označeno kot
tajno, policija in tožilstvo začneta preiskovati novinarje zaradi
objave tajnih informacij, eno novinarko pa začnejo tudi kazensko preganjati. Relevantni člen kazenskega zakonika namreč
ne vsebuje več izjeme, po kateri ni kazniva objava tajnih informacij, ki so v javnem interesu.
V letu 2014 začne veljati zakon, ki je bil sprejet z namenom
izplačila odškodnin izbrisanim prebivalcem Slovenije. Gre
za zakon, s katerim naj bi Slovenija izvršila pilotno sodbo
Evropskega sodišča za človekove pravice. Zakon je predmet
številnih kritik zaradi ozkega kroga upravičencev do odškodnine, in zaradi višine odškodnine, ki je prenizka v primerjavi s tisto, ki jo je izbrisanim dosodilo Evropsko sodišče.
Slovenija je sicer v letu 2014 znova obsojena pred Evropskim sodiščem, ker ni zagotovila, da bi varčevalci LB s tujim državljanstvom imeli dostop do svojih prihrankov. Tudi
ta primer izhaja iz poosamosvojitvenega obdobja in kaže,

kako vsestransko in nedopustno izključevalen in arbitraren
je bil odnos slovenskih oblasti do državljanov drugih držav
naslednic nekdanje SFRJ.
Na mednarodnem področju odmeva vnovična ofenziva Izraela na Gazo, zoper katero se z javnim pismom naslovljenim
na Ministrstvo za zunanje zadeve odzove tudi Mirovni inštitut.
V tem družbenem in političnem kontekstu, ki smo ga intenzivno spremljali, je ekipa Mirovnega inštituta izvedla številne raziskave, 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 2014 smo izvedli 41 projektov. Od tega jih je sedem financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), osemnajst
Evropska komisija in druge agencije EU (EIGE, FRA), deset
jih je financirala Open Society Foundations, od tega eno
aktivnost Open Society Initiative for Europe – OSIFE, eno
OSF Program for Independent Journalism in eno program
OSF Human Rights. En projekt pa je financirala Švicarska
agencija za razvoj in sodelovanje.
Mirovni inštitut je še naprej razvijal raziskovalno in akcijsko
dejavnost v okviru petih tematskih polj – politika, človekove pravice in manjšine, mediji, spol in kulturna politika.
Vsebinsko so projekti naslavljali izjemno aktualne teme –
politično participacijo, aktivizem, vstajništvo, populizem in
rasizem ter vlogo novih komunikacijskih tehnologij pri tem;
položaj mladih v teh pojavih; sovražni govor, diskriminacijo,
izključevanje in različne oblike in razsežnosti neenakosti;
nasilje in neenakosti v intervencijah proti nasilju. Z izvajanjem seminarja za politično teorijo smo negovali misel
o politiki in organizirali prostor za povezovanje mladih z
Mirovnim inštitutom. Na področju migracij smo sodelovali pri projektu Mipex, ki ponuja orodje za merjenje učinkovitosti integracije; delovali smo v koordinaciji nevladnih
organizacij na področju azila; se ukvarjali z alternativami
odvzema prostosti prosilcem za azil; spodbujali razpravo o
migracijskih politikah; v enem od projektov pa smo povezovali migracije z razvojnimi politikami. Nadaljevali smo z
delom na področju izbrisa in še naprej izvajali svetovalne,
zagovorniške in analitične aktivnosti usmerjene v popravo
krivic. 2014 je bilo še zadnje leto našega enajstletnega sodelovanje s FRA, za katero smo izdelali številna poročila,

študije in analize s področja temeljnih pravic, na področju
temeljnih pravic pa smo pričeli izvajati podoktorski projekt.
Na področju medijev smo udejanjali enega od največjih projektov, ki jih je Mirovni inštitut kdaj koordiniral – Observatorij medijev v JV Evropi. Medije, zlasti nove medije, smo
raziskovali v kontekstu vstajništva in preučevali, na kakšen
način družba postaja vse bolj medijatizirana. Bolj smo se
posvetili tudi enakosti spolov v medijih. Na področju spolov
smo še naprej sodelovali z Ženskim centrom Nyamirambo iz Ruande, kjer smo skupaj izvajali številne aktivnosti
za opolnomočenje ranljivih skupin žensk. Na področju trga
dela smo analizirali nove politike z namenom vrednotenja
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, državljanstva in kompleksnih neenakosti.
Z vidika organizacije dela in poslovodstva je bilo leto 2014
eno od zahtevnejših. Decembra 2014 se je namreč iztekla
14 let trajajoča donacija Open Society Foundations, prehod v leto 2015 pa je zahteval določene prilagoditve. V ta
namen je bila sprejeta nova sistemizacija delovnih mest in
pripravljen je bil prehod na nov – izključno projektni sistem
financiranja. V skladu z novo sistemizacijo so bile sklenjene
tudi nove pogodbe o zaposlitvi. Število zaposlenih na Mirovnem inštitutu ostaja v bistvenem nespremenjeno, saj
ekipo inštituta sestavlja osemnajst sodelavk in sodelavcev.
Od tega jih ima deset doktorat znanosti, tri pa imajo magistrski naziv. Trije sodelavci so doktorski kandidati in ena
je magistrska kandidatka. Ena od sodelavk je v letu 2014
doktorirala, zaposlili pa smo novega mladega raziskovalca.

Dr. Neža Kogovšek Šalamon,
direktorica

→

KAZALO

8

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014

9

POLITIKA

→

KAZALO

10

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014

11

Digitalno državljanstvo

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Majda Hrženjak,
•
•

raziskovalka
Veronika Bajt,
raziskovalka
Irena Salmič,
administrativno delo

NAMEN IN CILJI

DOGODKI V LETU 2014

Projekt DIG-CIT se ukvarja z vprašanem politične participacije, ki se spreminja pod
vplivom naraščajoče družbene kompleksnosti, vzpona informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter konvergence medijev. Izhajamo iz teze, da proces demokratizacije 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
preučevanju 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:

Interni projektni kolokvij, 15. oktobra (knjižnica MI).

1. teorije državljanstva,

NADALJEVANJE PROJEKTA

2. kritične teorije s področja interneta in

V nadaljevanju projekta se bomo osredotočili na preučevanje družbenih gibanj v
kontekstu medijev in možnosti za generiranje alternativne politike. Preučevali bomo
tudi neenakosti med mladimi v spletnem okolju in analizirali njihov učinek na (ne)
participacijo. Načrtujemo nadaljnje publiciranje rezultatov.

3. teorije pozicionalnosti in intersekcionalnosti.

PARTNERJI

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

• FDV, UL, Tanja Oblak

AKTIVNOSTI:

•

• študij relevantne literature, genealogija pojmov (pojmovanje državljanstva in

Črnič, Jernej Prodnik
ZRS Koper, Peter Sekloča

FINANCERJI
• ARRS

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
Tematska številka revije Teorija in praksa s prispevki sodelavk in sodelavcev pri projektu:
http://www.fdv.uni-lj.si/revije/znanstvene-revije/teorija-in-praksa/iz-vsebine/
teorija-in-praksa-6-(2014).

politične participacije v kontekstu ‘e-demokracije’)

• operacionalizacija raziskovalnega modela, zastavitev tematske raziskave o etablirani politiki na spletu in mladih

• delo na tematskem sklopu »Močna politika na spletu in mladi«: raziskava je

usmerjena v preučevanje spletnih aktivnosti institucionalnih akterjev z namenom ugotavljanja participativne usmerjenosti njihovih komunikacijskih praks in
za kontrastiranje teh s percepcijami mladih uporabnikov. Pripravili smo kodirno
knjigo in analizirali 64 spletnih mest relevantnih političnih akterjev.

Nadalje je bil fokus tematske raziskave na analizi percepcij mladih uporabnikov spleta. Izvedli smo 14 intervjujev s študenti in študentkami na podlagi vprašalnika, kjer
se je prvi del nanašal na kontekstualno umeščenost respondentov (demografija),
drugi pa je preverjal percepcije spletnih strani izbranih političnih akterjev z vidika
vsebine, politične participacije, forme in učinka na splošni in individualni ravni.
Raziskava je vključevala tudi intervjuje s sekretarji političnih strank in izbranimi relevantnimi političnimi akterji, s katerimi smo preverjali komunikacijske strategije,
zlasti možnosti participativnega komuniciranja.

→
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E-delovanje proti nasilju

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Mojca Frelih,
•
•
•

raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Živa Humer, raziskovalka
Franja Arlič, finance

PARTNERJI
• Univerza v Firencah,
•
•

•
•
•

Italija (koordinator)
Média Animation ASBL,
Belgija
Nova bolgarska univerza,
Središče za evropske
begunske, migracijske in
etnične študije, Bolgarija
Univerza v Parizu 8,
Francija
Univerza v Leicestru,
Velika Britanija
Univerza na Dunaju,
Avstrija

FINANCERJI
• Evropska komisija,

Program DAPHNE,
2013–2015

NAMEN IN CILJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

Populizem in rasizem v kontekstu globalizacije in migracijskih procesov v zadnjih
letih po Evropi znova naraščata in tako se znova obujajo tradicionalne oblike
diskriminacije, tokrat z novimi sredstvi. Novi mediji in spletne platforme se pojavljajo kot priljubljeno mesto za širjenje sovraštva do ‘drugih’, diskriminacijo in
marginalizacijo na podlagi etničnosti, spola, religije, spolne usmerjenosti. Glavni
namen mednarodnega projekta je raziskati oblike novega populizma in rasizma,
kot se manifestirajo na digitalnih medijih in socialnih omrežjih, in prispevati k
ozaveščanju mladih o nasilju, s spodbujanjem državljanstva in medijske/digitalne pismenosti.

• Spletna stran projekta: http://www.engagementproject.eu/.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Nadaljevali smo z analizo populizma v digitalnih okoljih, na podlagi metode analize
okvirjanja in njene aplikacije na izbrane študije primera v sedmih državah. Partnerji smo pripravili nacionalno poročilo; Mirovni inštitut je kot vodja projektnega
modula o komunikacijskih strategijah v povezavi s populizmom pripravil primerjalno poročilo “Populist communicative strategies on the web in European societies”.
V okviru modula o participaciji smo izvedli testiranje izobraževalnih vsebin o online
aktivizmu v treh slovenskih gimnazijah. V program je bilo vključenih 111 študentov
in tri učiteljice/izobraževalke. Izkušnje smo analizirali v nacionalnem poročilu. V
okviru projektnega modula, namenjenega izobraževanju učiteljev, smo angažirali
18 učiteljev, ki so se vključili v proces izobraževanja, ki je potekal prek dela na
digitalni platformi na temo online populizma. Rezultate smo analizirali v poročilu.

DOGODKI V LETU 2014
• Javni posvet, »Populizem, rasizem in šola: perspektive za državljansko vzgojo«,
Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 22. oktobra.

• “Populistična gibanja rekrutirajo mlade od 15. leta naprej”, RTVSLO, Interaktivni
medijski portal, intervju.

• http://www.rtvslo.si/slovenija/populisticna-gibanja-rekrutirajo-mlade-od-15-leta-naprej/349629.

• “Vse več populizma ne glede na barvo stranke”, Delo.
• http://www.delo.si/arhiv/vse-vec-populizma-ne-glede-na-barvo-stranke.html.
• “Populizem, rasizem in državljanska vzgoja”, Radio Študent: http://radiostudent.
si/dru%C5%BEba/kaj-pa-univerza/populizem-rasizem-in-dr%C5%BEavljanskavzgoja.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt ob upoštevanju globalizacije in migracijskih procesov tematsko pokriva
populizem in rasizem ter njuno širjenje skozi nove medije in družbena omrežja.
Prepoznava pomen novih medijev pri širjenju diskriminacije, še posebej v navezavi na etničnost, spol in spolno orientacijo, ter ozavešča ciljno skupino mladih na
področju medijske pismenosti. Projekt pomembno opozarja na novodobne oblike
populizma, zlasti med mladimi, prispeva k ozaveščanju javnosti in razvija ter implementira izobraževalne programe za učitelje in učence srednjih šol. Načrtujemo
publiciranje, javno objavo izsledkov projekta. Založna Routledge je potrdila predlog za knjigo Rethinking Populism, Media and Education in the Digital Era: Deconstructing online discrimination through e-engagement. V letu 2015 načrtujemo tudi izid
knjige o populizmu, izdajatelj Univerza v Firencah.

• Evalvacija testiranja digitalne platforme, sestanek z učitelji, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 22. oktobra.

• Javno predavanje, predstavitev rezultatov projekta, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 1. decembra.

• Konferenca in zaključni projektni sestanek, Bruselj, 1. decembra.
• Predstavitev rezultatov projekta na sociološkem srečanju, Bohinj, 24.–26.

oktobra, M. Pajnik, I. Šori – Ekonomski populizem: meritokracija za zaton države blaginje.

→
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CEINAV – kulturna srečevanja v intervencijah
proti nasilju
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Nasilna križišča. Dinamika družbenih in političnih elementov
kolektivnega nasilja in množičnih zločinov ter njihove posledice –
jugoslovanski in ruandski primer – diseminacija

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Vlasta Jalušič,
jalusic.vlasta@gmail.com

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Veronika Bajt,
•
•
•

raziskovalka
Lana Zdravković,
raziskovalka
Katarina Vučko,
raziskovalka
Irena Salmič,
administrativno delo

PARTNERJI
• Osnabrueck University
• London Metropolitan
•
•

University
University of Porto
Institut fuer Jugendhilfe
(Heidelberg)

Zaradi povezave med nasiljem in neenakostjo je potrebno več pozornosti posvetiti
kritičnemu pretresu intervencij proti nasilju. Projekt ima namen kritične obravnave koncepta 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 ljudmi.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Aktivnosti so potekale na dveh glavnih tirih raziskovanja, teoretskem in empiričnem. Od januarja do marca sta bila pripravljena delovna dokumenta – country
context study na teme vseh treh oblik nasilja – partnersko nasilje, zloraba otrok in
trgovanje z ljudmi, kakor tudi pravno-institucionalni dokument. Napisan je bil osnutek teoretskega dokumenta o kompleksnih neenakostih. Februarja je v Londonu
potekalo srečanje vseh glavnih raziskovalcev. V marcu in aprilu so bila pripravljena,
komentirana in prevedena navodila za izvedbo delavnic z eksperti na vseh treh področjih. Marca, aprila, maja in junija smo pripravljali izvedbo in izvedli šest delavnic ter
pilotno delavnico na temo vseh treh oblik nasilja s 6–12 udeleženci na vsaki od njih.
Hkrati z delavnicami smo izvedli snemanje videoklipov s strokovnjaki. Od julija do
septembra smo pisale delovne dokumente o treh formah nasilja na osnovi izvedenih
delavnic ter teoretski dokument o analizi okvirjev. Septembra smo se v Portu udeležile petdnevne delavnice vseh raziskovalcev in pridruženih partnerjev. Do konca
novembra smo po navodilih izdelale dokončne verzije delovnih dokumentov, ki so
objavljeni na spletni strani.

VODJA PROJEKTA
Vlasta Jalušič,
jalusic.vlasta@gmail.com

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Jovana Mihajlović

Trbovc, raziskovalka

PARTNERJI
/

FINANCERJI
• Open Society Foundations

NAMEN IN CILJI
Projekt je nadaljevanje primerjalnega projekta Nasilna križišča. Dinamika družbenih in
političnih elementov kolektivnega nasilja in množičnih zločinov ter njihove posledice –
jugoslovanski in ruandski primer. Prvi del predstavlja diseminacijo in publiciranje rezultatov temeljnega projekta: srbske izdaje knjige Zlo nemišljenja ter več člankov, drugi
in tretji pa sta nadaljevanje analize skozi doktorski projekt, in sicer dveh tem: 1. teme
tranzicijske pravičnost – raziskovanje javnih narativov preteklosti v okviru procesov
tranzicijske pravičnosti na primeru BiH; 2. tema viktimizacije in žrtvenih identitet.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
AKTIVNOSTI JANUAR–JUNIJ 2014: priprava srbske izdaje knjige »Zlo nemišljenja«
ter pisanje članka za antropološko revijo Focaal ter dokončanje in zagovor doktorske disertacije Jovane Mihajović Trbovc.
Od januarja do junija: branje in priprava zagovora disertacije Jovane Mihajlović Trbovc.
Prevod knjige Zlo nemišljenja za beograjsko založbo. Knjiga bo izšla spomladi 2015.

DOGODKI V LETU 2014
VABLJENO PREDAVANJE “Violence, gender and complex inequalities”, 7. maja 2014
na konferenci Violencia de género: Escenarios y desafíos. XX Jornadas de Investigación Interdisciplinar del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM), 7, 8 y
9 de Mayo del 2014, Universidad Autónoma de Madrid.

FINANCERJI

DOGODKI V LETU 2014

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

• Evropska komisija,

Delavnica vseh raziskovalcev in pridruženih partnerjev, 29. septembra–3. oktobra 2014.

• Jovana Mihajlovič Trbovc. Public Narratives of the Past in the Framework of

program HERA

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
DELOVNI DOKUMENTI NA:
http://www.londonmet.ac.uk/faculties/faculty-of-social-sciences-and-humanities/
research/child-and-woman-abuse-studies-unit/projects/ceinav/working-papers/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se uspešno izvaja in se bo nadaljeval v letu 2015.

•
•
•

Transitional Justice Processes: The Case of Bosnia and Herzegovina” (Javni narativi preteklosti v okviru procesov tranzicijske pravičnosti: primer Bosne in Hercegovine). Mentorica Vlasta Jalušič. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, 2014.
Vlasta Jalušič, Banalnost zla je strukturirana kot LTI.. Spremna beseda k Viktor
Klemperer. LTI. Lingua Tertii Imperii. Filologova beležnica, Ljubljana: *cf, 2014.
Vlasta Jalušič, Understanding violence (and power), poglavje v knjigi, ki bo izšla
pri Univerzi v Zagrebu.
Vlasta Jalušič. Članek Bosnia and Ruanda: Remembering as a Means of Forgetting rather than Understanding, objava v 2015 v reviji Focaal.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt je zaključen.

→
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Seminar za politično teorijo

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014

Hannah Arendt in temeljni pojmi politike

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
• Jerneja Brumen
• Goran Vraneševič
• Vlasta Jalušič,

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

jalusic.vlasta@gmail.com

SODELAVCI IN
SODELAVKE

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Vlasta Jalušič,

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Mirt Komel, raziskovalec

/

PARTNERJI

DOGODKI V LETU 2014

/

/

JAVNA PREDAVANJA

• Open Society Foundations

• 8. januarja 2014 v Trubarjevi hiši literature: v sodelovanju s Slovenskim so-

ciološkim društvom – okrogla miza ob izidu knjige Hannah Arendt: O nasilju,
Vlasta Jalušič in Mirt Komel

• 12. junija 2014 v Trubarjevi hiši literature: javno predavanje – dr. Goran Gretić:
»Hegel – ideja filozofije prava«.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
/

NADALJEVANJE PROJEKTA

Projekt paralelno s seminarjem za politično teorijo ustvarja prostor, v katerem se
mlajši teoretsko zainteresirani raziskovalci in študenti povezujejo z MI. V dolgoročnem smislu predstavlja okvir za bolj poglobljen premislek temeljnih pojmov politike.

jalusic.vlasta@gmail.com

Izvedba študijskih dejavnosti: bralni seminar. Bralni seminar je v povprečju redno
obiskovalo 7–10 seminaristov, potekal pa je dvakrat na mesec v knjižnici Mirovnega Inštituta, razen junija, julija, avgusta in septembra.

FINANCERJI
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PARTNERJI

FINANCERJI
• Open Society Foundations

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V letu 2014 smo načrtovali obravnavo pojma revolucije. V prvem polletju smo
izbrali prevajalsko ekipo in začeli s prevajanjem knjige H. Arendt O Revoluciji in
z obravnavo pojma revolucije. Pripravljen je bil terminološki slovarček. V drugem
polletju smo začeli s prevajanjem knjige in usklajevanjem terminologije. Knjiga s
spremno besedo bo publicirana v letu 2015.

DOGODKI V LETU 2014
V prvem polletju smo imeli dve predstavitvi (kot predavanja, okrogle mize in projekcije) prevoda knjige H. Arendt O nasilju. Januarja v Ljubljani v soorganizaciji s
sociološkim društvom in v okviru Seminarja za politično teorijo (Vlasta Jalušič in
Mirt Komel), 6. marca 2014 v Kulturnem domu Nova Gorica.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
/

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se bo nadaljeval v letu 2015 kot dodatna aktivnost k Seminarju za politično teorijo.

Projekt se bo v 2015/16 nadaljeval z bralnim seminarjem in predavanji. Tema bo
Kantova kritika razsodne moči.

→
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Evropska spletna stran za integracijo

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014

Indeks politike vključevanja migrantov (MIPEX)

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Veronika Bajt,

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.

veronika.bajt@mirovni.institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Lana Zdravković, country
co-ordinator

PARTNERJI
• EWSI za Evropsko

komisijo koordinira
konzorcij dveh
partnerjev: Intrasoft in
Migration Policy Group.

Za Slovenijo so bili identificirani in naloženi na spletno stran relevantni dokumenti,
novice, nacionalne in lokalne spletne strani, dogodki, dobre prakse ter informacije o
shemah financiranja, izvaja se tudi promocija EWSI spletne strani ter redno sprotno
obveščanje preko Facebook in Twitter profilov. Poleg rednih projektnih aktivnosti so
bila v skladu z navodili pripravljena tudi posebna poročila za Slovenijo (npr. na temo
migrantskega zdravja).

VODJA PROJEKTA
Veronika Bajt,

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Katarina Vučko,

nacionalna ekspertinja

PARTNERJI

DOGODKI V LETU 2014

• CIDOB (Barcelona Centre

Sredi leta 2014 je potekalo redno letno srečanje vseh nacionalnih EWSI koordinatorjev v Bruslju, vendar je bila zaradi proračunskih omejitev slovenska ekipa naprošena,
naj se srečanja ne udeleži, tako da smo s svojimi mnenji sodelovali le po e-pošti.

•

FINANCERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

• Evropska komisija,

Vsi naloženi dokumenti, povezave, dogodki, itd. so na voljo on-line.
Glej http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm.

Directorate General for
Home Affairs

NAMEN IN CILJI

veronika.bajt@mirovni.institut.si

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt poteka v skladu z načrti. Evropska komisija je odobrila novo uredniško politiko za leto 2015, ki se bo v celoti začela izvajati že januarja 2015. To pomeni nova
posebna pravila, ki bodo veljala za delo koordinatorjev držav. Iz tega razloga se pripravlja tudi nov Priročnik za uporabo in spremembe v tehnični zasnovi EWSI spletnih strani. Pričakovanih je nekaj dodatnih zagat, preden bo delo steklo spet tekoče,
predvsem ker nova navodila še niso na voljo.
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•

for International Affairs)
– projektna koordinacija
MPG (Migration Policy
Group) – koordinacija
raziskovalnih aktivnosti
MIPEX nacionalni
partnerji

Indeks politike vključevanja migrantov (MIPEX) je referenčni vodnik in interaktivno orodje za oceno, primerjavo in izboljševanje politik vključevanja. Meri integracijske politike v Evropi in Severni Ameriki, z namenom zagotavljanja vpogleda v integracijske politike na širokem spektru različnih okolij. Z uporabo 148
kazalnikov politik MIPEX ugotavlja obseg, v katerem so vsi prebivalci zakonsko
upravičeni do enakih pravic in obveznosti, kakor tudi do kakršnekoli pomoči, ki
bi naslavljala njihove posebne potrebe, v smislu udejanjanja enakih možnosti.
MIPEX zajema 7 sklopov politik.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Nacionalna ekspertinja je po navodilih koordinatorja pripravila pregled sprememb zakonodaje v Sloveniji na relevantnih področjih in ocenila obseg sprememb glede na kazalnike politik. V nadaljevanju sta nacionalna ekspertinja in
strokovna ocenjevalka skupaj pregledali vse relevantne tabele razporeditev in
ocene kazalnikov, ki jih je pripravil koordinator, ter preverili ujemanje s praktično
situacijo v Sloveniji.

DOGODKI V LETU 2014
Ni bilo javnih dogodkov.

FINANCERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

• Evropska komisija

/

NADALJEVANJE PROJEKTA
Večina dela je bila opravljena v letu 2014, projektne dejavnosti pa se bodo nadaljevale do aprila 2015.

→
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Usklajenost migracijskih in razvojnih politik

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014

Učinkoviti aktivizem v Sloveniji – dvostranska
izmenjava slovenskih in hrvaških aktivistov

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Lana Zdravković,

Projekt zasleduje različne koristne politike z namenom zagotoviti edinstveno priložnost, da se v državah EU in »tretjih držav izvora«, tranzitnih in ciljnih državah
diskurz premakne v smeri usklajenega pristopa migrantskih in razvojnih politik.

lana.zdravkovic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Maja Ladić, asistentka

PARTNERJI
• Vienna Institute for

•

•
•

Development and
Cooperation, Dunaj,
Avstrija (nosilci projekta)
COSPE - Co-operation
for the Development
of Emerging Countries,
Rim/Bologna, Italija
Südwind Agentur, Dunaj,
Avstrija
Society Development
Institute, Bratislava,
Slovaška

FINANCERJI
• Evropska komisija,
EuropeAid

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Mojca Frelih,

SODELAVCI IN
SODELAVKE

• Serija osmih radijskih oddaj »Tukaj sem!« na nacionalnem radiu Val 202 (brezpla-

• Lana Zdravković,

čen dostop na www.comide.org)

• Evaluacija projekta
• Priprava finalnega narativnega in finančnega poročila (projekt se je zaključil
aprila 2014).

DOGODKI V LETU 2014
Javna promocija video filma »Tukaj sem«: http://www.youtube.com/watch?v=lTV-WdL-cks&feature=youtu.be (31. 5. 2014) v okviru prireditve Medkulturni dogodek ob svetovnem dnevu spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in
razvoj, ki jo je organizirala Slovenska filantropija.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
www.comide.org

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se je uradno končal, in načrt je, da zaprosimo za nova sredstva za morebitno
nadaljevanje projekta v prihodnosti v istem konzorciju, saj je bilo izvajanje projekta
uspešno, mreženje med partnerji pa zelo pozitivno. Če nam ni uspelo pridobiti novega financiranja, pa je Mi partner v novem projektu o migracijah in razvoju, ki ga vodi
COSPE (partnerska organizacija v projektu CoMiDe). Projekt se bo začel v letu 2015
in bo trajal tri leta.

Okrepiti vlogo posameznih aktivistov, aktivistk in organizacij, ki zagovarjajo vrednote odprte družbe z novimi metodami, s katerimi bi premagala omejitve generacije
uveljavljenih nevladnih organizacij.

mojca.frelih@mirovni-institut.si

• Video film »Tukaj sem!« produkcija in promocija: http://www.youtube.com/watch?v=lTV-WdL-cks&feature=youtu.be (brezplačen dostop)
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•
•

Neža Kogovšek
Šalamon,
Tin Gazivoda (OSIFE),
Renata Ćuk (OSIFE) in
Peter Matjašič (OSIFE);
vsebinski prispevki
Franja Arlič, finance
Jasna Babič, asistentka
pri projektu

PARTNERJI
• Open Society Initiative
for Europe

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Dogodek z naslovom Učinkoviti aktivizem – dvostranska izmenjava slovenskih
in hrvaških aktivistov, ki je bil organiziran v Sloveniji (simbolično v Mariboru; 6.–
8. 11.), je omogočil medsebojno izmenjavo znanja, izkušenj in idej med aktivisti
iz Slovenije in Hrvaške (pa tudi iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Islandije in
Srbije). Dogodek je vsem sodelujočim aktivistom in aktivistkam omogočil medsebojno izmenjavo izkušenj.

DOGODKI V LETU 2014
Dogodek se je osredotočil na tematike transformacijske moči protestov, delavskih
pravic, konservativnih groženj odprti družbi in soupravljanju javnih zadev in javnih
dobrin s strani državljanov in državljank. Inovativni pristop je bil, da so bili aktivisti
in aktivistke iz obeh držav povabljeni k dajanju predlogov glede povabljenih predavateljev/strokovnjakov, od katerih so mislili, da bi se lahko največ naučili oziroma da
bi bila izmenjava najbolj koristna. Udeleženci dogodka zato aktivno sodelujejo pri
oblikovanju vsebine in strukture samega dogodka, kar prispeva k manj hierarhični
strukturi, kot je običajna pri takih dogodkih.

FINANCERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

• Open Society Initiative

http://www.mirovni-institut.si/Novica/Detail/en/novica/Effective-Activism

for Europe

NADALJEVANJE PROJEKTA
Dvostransko izmenjavo se lahko oceni kot zelo uspešno glede na odzive sodelujočih
in veliko zadovoljstvo z organizacijo in strukturo dogodka. O morebitnem nadaljevanju pobude se bo razpravljalo in odločilo v naslednjih tednih.

→
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Perspektive za desegmentacijo trga dela

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014

Sovražni govor in populistična »drugost« v Evropi
skozi perspektivo rasizma, starosti in spolov (RAGE)

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Majda Hrženjak,

Cilj projekta je analizirati nove politike in ukrepe trga dela in zaposlovanja ter ovrednotenje ali so predlagani pristopi omejevanja segmentacije inovativni ali ostajajo v
tradicionalnih vzorcih.

majda.hrženjak@mirovni-institut.si

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

SODELAVCI IN
SODELAVKE

• Konceptualna analiza in postavitev teoretskega okvirja.

• Miroslav Stanojević

• Primerjalna kvantitativna analiza situacije na trgih dela v Evropi z vidika različnih

•
•
•
•
•

(FDV), vodja projekta
Miroslav Ignjatović
(FDV), raziskovalec
Anton Kramberger,
raziskovalec
Samo Pavlin,
raziskovalec
Mateja Melinek,
raziskovalka
Mojca Frelih,
raziskovalka

PARTNERJI
• Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za družbene
vede

FINANCERJI
• ARRS

demografskih kategorij in sistemov blaginje.

• Diseminacija.

DOGODKI V LETU 2014
Hrženjak, M.: Men in local care chains : examples from Slovenia. Contribution to the
conference ‘Revisioning Gender. Complex Inequalities and Global Dimensions.’ 20th
anniversary of Social Politics, Stockholm 13.–14. June, 2014.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
• Hrženjak, M. 2014: Globalizacija skrbstvenega dela in položaj primorskih
skrbstvenih delavk v Italiji. Dve domovini 2014/40: 57–71.

• Elli Scambor, Nadja Bergmann, Katarzyna Wojnicka, Sophia Belghiti-Mahut,

Jeff Hearn, Øystein Gullvag Holter, Marc Gartner, Majda Hrženjak, Christian
Scambor, and Alan White: Men and Gender Equality: European Insights. Men and
Masculinities, 2014, Vol. 17(5) 552–577.

• Hrženjak, M. (v procesu objave): Delo kot vsako drugo in hkrati kot nobeno dru-

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Mojca Pajnik,
mojca.pajnik@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE

Projekt poteka v skladu z načrti in se bo nadaljeval do l. 2016.

Namen projekta je analizirati pojavljanje populizma in rasizma, s poudarkom na delovanju mladih v organizacijah in gibanjih, ki spodbujajo sovraštvo na podlagi etničnosti, spola in spolne usmerjenosti.
POSAMEZNI CILJI PROJEKTA SO:
(a)

raziskava praks in diskurzov izbranih strank in gibanj, ki veljajo za populistične v devetih državah članicah EU (v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Avstriji, na
Danskem, Finskem, Madžarskem, v Sloveniji in Bolgariji). Stranke in gibanja
so izbrani na podlagi njihove vključitve v razprave, populistično delovanje in z
upoštevanjem sodnih praks;

(b)

analiza populizma v kontekstu gospodarske in politične krize v Evropi, v katerih
so “izgubljene generacije” mladih (18–30 let) s slabimi možnostmi za iskanje
zaposlitve in za izobraževanje še posebej ranljive za delovanje v strankah in
gibanjih skrajne desnice;

(c)

preučevanje načinov, kako mladi zagovorniki populističnih strank vključijo populistično ideologijo v vsakdanje življenje; kako se sami opredelijo kot člani
“skupnosti”, kako razmišljajo o vlogi spolov ter zastopanju moških in žensk in o
istospolni usmerjenosti;

(d)

pridobiti kritičen vpogled v motivacijo mladih ljudi za populizem in sovražni govor;

(e)

prepoznavanje preventivnih ukrepov in dobrih praks ter ozaveščanja.

• Roman Kuhar,
•
•
•
•
•

raziskovalec
Iztok Šori, raziskovalec
Živa Humer, raziskovalka
Mojca Frelih,
raziskovalka
Ana Frank, raziskovalka
Franja Arlič, finance

PARTNERJI
• Univerza v Leicestru,
•
•
•
•

go: strategije urejanja skrbstvenega dela na domu. Teorija in praksa.

NADALJEVANJE PROJEKTA
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•
•

Velika Britanija
(koordinator)
Univerza v Aalborgu,
Danska
Univerza v Helsinkih,
Finska
Univerza v Firencah,
Italija
Nova bolgarska univerza,
Središče za evropske
begunske, migracijske in
etnične študije, Bolgarija
Univerza v Parizu 8,
Francija
Univerza na Dunaju,
Avstrija

FINANCERJI
• Evropska komisija

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V prvih mesecih leta smo zaključili z online analizo populizma v nacionalnih
kontekstih na podlagi metodologije za kvalitativno in kvantitativno raziskavo.
Pripravili smo poročilo “Populism in Slovenian Context Online: Quantitative and
Qualitative Frame Analysis of Practices and Discourses”, ki vključuje analizo populizma na podlagi online delovanja relevantnih političnih strank v slovenskem
prostoru in analizo študij primera politične stranke in izbranega populističnega
gibanja. Skupaj z Univerzo na Dunaju smo pripravili primerjalno poročilo na podlagi poročil devetih evropskih držav. Poleg tega je delo vključevalo tudi študij
gibanj civilnodružbenih akterjev, ki delujejo protirasistično. Pripravili smo poročilo “Social movements as antibodies in Slovenia through time”. Poleg tega smo
izvedli tri fokusne skupine s posamezniki in posameznicami, ki so aktivni/e v
gibanjih, in se udeležili več protestov in državljanskih akcij. Gradivo je podlaga
za pripravo poročila na podlagi rezultatov terenskega dela, ki ga bomo zaključili
v januarju 2015.

(Fundamental rights and
citizenship)

→

KAZALO
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DOGODKI V LETU 2014
• Projektni sestanki: 19.–20. marca, Pariz, 5.–6. junija, Helsinki; 3.–5. novembra,
Copenhagen

• Javni forum »V imenu ljudstva: rasizem, populizem in diskriminacija«, 19. novembra, Kino Šiška

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
• Posnetek prispevkov, predstavljenih na javnem forumu »V imenu ljudstva: rasizem, populizem in diskriminacija«
http://www.mirovni-institut.si/Novica/Detail/si/novica/Javni-forum-o-rasizmu-in-njegovih-mehanizmih-delovanja/

• Prispevek Radia Študent:

http://radiostudent.si/politika/off-poro%C4%8Dilo/rasizem-brez-rasistov

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt, ki se osredotoča na preučevanje populizma, vsebinsko sovpada s preučevanjem rasizma, ksenofobije, nacionalizma, antisemitizma in homofobije, s
poudarkom na mladih in online okolju delovanja. Projekt opozarja na novodobne
oblike populizma, zlasti med mladimi, prispeva k ozaveščanju javnosti in razvija
preventivne ukrepe s področja varstva pravic. V načrtu je več publikacij; založba
Palgrave je sprejela predlog knjige o populizmu, predviden izid je v letu 2015. Tematska številka Časopisa za kritiko znanosti, posvečena rasizmu, bo vključevala
prispevke, ki so nastali na podlagi rezultatov projekta. Konferenca ob zaključku
projekta bo 4. marca 2015 v Bruslju.

→

KAZALO
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ČLOVEKOVE
PRAVICE
→

KAZALO
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DIKE – Opolnomočenje ranljivih oseb in nevladnih organizacij za odpravo

sistematične in strukturne diskriminacije LGB-ljudi, krepitev aktivnega
državljanstva, krepitev pravne države, demokracije in socialne pravičnosti

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014
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Pregled nacionalne zakonodaje na področju
elektronskega zdravstvenega zapisa
v državah članicah EU

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Roman Kuhar,
roman.kuhar1@guest.arnes.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Neža Kogovšek
•
•
•
•

Šalamon, raziskovalka
Mitja Blažič, Legebitra,
vodja projekta
Barbara Rajgelj, OPEN,
raziskovalka
Tilen Štajnpihler, PF,
raziskovalec
Boštjan Vernik Šetinc,
raziskovalec

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

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Pravni tim je zaključil z delom na analizi pravnega sistema v Sloveniji, pri čemer
se je osredotočil na heteronormativnost zakonodaje in pripravil možne rešitve za
vključitev istospolnih partnerskih skupnosti v slovenski pravni okvir. Istočasno je
bila opravljena tudi empirična študija o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk v Sloveniji, s poudarkom na pravni podinformiranosti te skupnosti. Vzorec sestavlja 1045
respondentov. Opravljen je bil tudi drugi del raziskave – fokusne skupine. Analizirali
smo podatke in opravili primerjalno analizo s podatki iz leta 2003.

PARTNERJI

DOGODKI V LETU 2014

•
•
•
•

Rezultati raziskave so bili objavljeni v časopisu Večer. Trenutno (konec leta 2014,
začetek 2015) predstavljamo rezultate raziskave na posameznih ministrstvih v
Sloveniji.

Legebitra
Zavod Open
Pedagoška fakulteta
Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve
in enake možnosti

FINANCERJI
• Norveški skladi

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
/

PARTNERJI
Gre za tender, koordinator
(Milieu Ltd.) je za pripravo
študije angažiral nacionalne
eksperte iz vsake od držav
članic.

FINANCERJI
• Evropska komisija

Namen študije je pripraviti priporočila za mrežo e-Health, ki jo sestavljajo pristojne
nacionalne inštitucije na področju e-zdravja, o tem, v katero smer bi se morali razviti nacionalne zakonodaje in evropski pravni okvir, da bi podpirali razvoj čezmejnih
storitev e-zdravja.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Pri Mirovnem inštitutu smo v skladu z metodologijo koordinatorja (Milieu Ltd.)
izvedli raziskavo (zbiranje podatkov in intervjuji z deležniki) ter pripravili nacionalno poročilo.

DOGODKI V LETU 2014
Ni bilo javnih dogodkov.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
/

NADALJEVANJE PROJEKTA
Vse aktivnosti so bile izvedene v letu 2014, projekt je zaključen.

1) Mlinarič, Urška. 2014. Geji in lezbijke pragmatično v poroko, če bi bilo to možno.
Večer, 10. novembra 2014, http://ris.vecer.com/arhivi/clanek.aspx?id=3022307
16048376057505A767837&tip=A&Tabela=2014,
2) Kuhar, Roman. 2014. Analiza podatkov iz raziskave o pravni podinformiranosti
LGBT-skupnosti v Sloveniji. Ljubljana: Mirovni inštitut in Legebitra.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Glavnina dela, za katerega je bil odgovoren Mirovni inštitut, je opravljenega. V letu
2015 sledi nadaljevanje diseminacije rezultatov. Opravili bomo tudi dodatne analize
podatkov (članki, knjiga).

→

KAZALO
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FRANET – Nacionalna fokusna točka Agencije
Evropske unije za temeljne pravice (FRA)/
Zbiranje podatkov in raziskovalne storitve
VODJA PROJEKTA
Majda Hrženjak,
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Roman Kuhar,
•
•
•
•
•
•
•

ekspert senior
Mojca Pajnik, ekspert za
kvalitativne raziskave
Neža Kogovšek,
pravni ekspert
Živa Humer,
sociološki ekspert
Veronika Bajt,
sociološki ekspert
Tomaž Trplan,
sociološki ekspert
Martin Jaigma,
ekspert za angleški jezik
Saša Panić,
administrativna in
raziskovalna podpora

NAMEN IN CILJI
Mirovni inštitut, kot pogodbeni partner Agencije EU za temeljne pravice in Nacionalna fokusna točka v Sloveniji, ima nalogo zbirati relevantne podatke in izvajati raziskovalne storitve za omenjeno agencijo na področju temeljnih pravic, ki jih pokriva
mandat agencije (npr. področje azila, migracij in integracije, mejna in vizumska politika, pravice otrok, diskriminacija, rasizem in dostop do pravnih sredstev).

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Leto 2014 je bilo četrto leto implementacije tega projekta. V tem letu je za Agencijo
EU za temeljne pravice Nacionalna fokusna točka pripravila naslednja poročila:

• Homofobija, transfobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spol•
•
•

ne identitete – posodobitev nacionalne pravne študije;
Posebej izkoriščevalski delovni pogoji v Sloveniji – Posodobitev faze 1 in dodatna vprašanja za raziskavo v fazi 2;
Pravica do neodvisnega življenja oseb z invalidnostmi v Sloveniji – mapiranje
institucionalizacije v državah članicah EU;
Nacionalne varnostne službe in nadzor v EU: varovalke temeljnih pravic in pravna sredstva v Sloveniji.

DOGODKI V LETU 2014
Ni bilo javnih dogodkov.

PARTNERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

• Agencija Evropske unije za

Poročila in študije, ki jih pripravi Nacionalna fokusna točka, so osnova za pripravo
poročil in študij s strani Agencije EU za temeljne pravice. V letu 2014 je FRA pripravila sintetsko poročilo o dogajanjih v zvezi s temeljnimi pravicami v letu 2013. Agencija
je v letu 2014 na svojih spletnih straneh ravno tako objavila nacionalni poročili o
politični participaciji oseb z invalidnostmi ter o dostopu do varstva pravic in pravnih
sredstev v povezavi z osebnimi podatki. Ti poročili sta bili pripravljeni s strani Nacionalne fokusne točke v prejšnjih letih in sta predstavljali nacionalne vire podatkov, ki
jih je FRA uporabila za pripravo svojih sintetskih poročil.

•

temeljne pravice (FRA) in
Nacionalne fokusne
točke v drugih državah
članicah EU

FINANCERJI
• Agencija Evropske unije

za temeljne pravice (FRA)

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2014
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‘MADE REAL’ – Uresničevanje alternativ
odvzemu prostosti v Evropi preko izmenjav,
zagovorništva in učenja.
VODJA PROJEKTA
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
/

PARTNERJI
V projekt so vključeni po
en član mreže Odysseus in
en partnerski NVO iz ciljnih
držav: Avstrija, Belgija,
Bolgarija, Francija, Grčija,
Madžarska, Litva, Malta,
Nizozemska, Slovaška,
Slovenija, Švedska in
Združeno kraljestvo Velike
Britanije in Severne Irske.

NAMEN IN CILJI
Cilj projekta je nasloviti vrzel med znanjem in implementacijo alternativ odvzemu
prostosti prosilcem za azil v EU, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah prosilcev za azil. Namen je pomagati državam članicam pri prenosu Direktive 2013/33/
EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem
prosilcev za mednarodno zaščito in okrepiti uporabo alternativ omejitvi prostosti ob
spoštovanju EU in mednarodnih pravnih standardov.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V začetku leta 2014 so bili na podlagi metodologije, pripravljene s strani koordinatorja projekta (Odysseus Network), zbrani podatki ter opravljeni intervjuji z deležniki
z namenom izvedbe raziskave. Na podlagi zbranih podatkov je bilo pripravljeno nacionalno poročilo o obstoječih alternativah odvzema prostosti prosilcem za azil in
tujcem v postopku vračanja.

DOGODKI V LETU 2014
Javnih dogodkov v 2014 ni bilo. V februarju so Slovenijo obiskali predstavniki koordinatorja. Srečanja z njimi se je udeležila tudi predstavnica Mirovnega inštituta,
opravljen je bil pregled osnutka nacionalnega poročila, na tej podlagi je bila pripravljena končna verzija poročila.

FINANCERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

90 % Evropski sklad za
begunce, 10 % sofinanciranje
s strani Mreže Odysseus
in partnerskih NVO
(sofinanciranje s strani
članov mreže ni zahtevano).

Nacionalno poročilo ni javno dostopno. Koordinator je na podlagi nacionalnih poročil
pripravil skupno poročilo, na tej podlagi pa je bil pripravljen modul za izobraževanje
o alternativah odvzema prostosti, ki je javno dostopen na: http://www.ulb.ac.be/
assoc/odysseus/training.html

NADALJEVANJE PROJEKTA
Mirovni inštitut je v letu 2014 zaključil vse predvidene projektne aktivnosti. Projekt
se bo zaključil februarja 2015, ko se bomo udeležili tudi partnerskega sestanka in
zaključne konference v Bruslju.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Pripravljena poročila in študije so financerji pozitivno ocenili. Leto 2014 je bilo zadnje
leto izvajanja projekta.

→

KAZALO
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LIGHT ON, Medskupnostno delovanje za boj
proti sodobnemu simbolizmu in jeziku rasizma
in diskriminacije
VODJA PROJEKTA
Veronika Bajt,
veronika.bajt@mirovni.institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Živa Humer, National
•
•
•

Watching Point
Mojca Pajnik, Scientific
Board
Franja Arlič, finance
Ana Frank, National
Watching Point

NAMEN IN CILJI
Nasprotovanje normalizaciji rasizma v vsakdanjem življenju, krepitev zmogljivosti
strokovnjakov in organov, ki so zadolženi za preganjanje zločinov iz sovraštva in diskriminatornega vedenja, spodbujanje prijav zločinov iz sovraštva in diskriminacije.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Priprava obsežne Vizualne baze rasističnih in diskriminatornih simbolov in podob in Slovarja rasističnih izrazov; izdelava nacionalne video epizode in prevodov za podnapise;
prevodi projektnih rezultatov v slovenščino; organizacija nacionalnega dogodka in
aktivna udeležba na končni mednarodni projektni konferenci. Razširjanje rezultatov
projekta na nacionalni in mednarodni ravni.

DOGODKI V LETU 2014

PARTNERJI

• partnerski sestanek 15. maja 2014 v Helsinkih na Finskem

• Abruzzo region, Italija

• organizacija nacionalnega dogodka: javni forum »V imenu ljudstva: rasizem, po-

•
•

• sodelovanje na končni mednarodni projektni konferenci 27. novembra 2014 v

•
•
•
•
•

•

(koordinator projekta)
Progetti Sociali, Italija
UNICRI - United Nations
Interregional Institute for
Research on Crime and
Justice
ENAR - European
Network against Racism
The Ombudsman for
Minorities the Ministry of
Interior of Finland
ISIG - International
Institute of Sociology of
Gorizia, Italija
ELTE - The Eötvös Lóránd
University, Madžarska
The Forum - The Migrant
and Refugee Community
Forum in London, Velika
Britanija
Mirovni inštitut, Slovenija

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

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Veronika Bajt,
veronika.bajt@mirovni.institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Mojca Frelih, koordinacija
•
•

•

pulizem in diskriminacija« 19. novembra 2014 v Ljubljani

L’Aquili v Italiji

• radijski intervju v oddaji Studio D o LIGHT ON projektnih rezultatih in rasizmu v
Sloveniji 16. decembra 2014 na Radiu Trst A

• December 2014: javno predvajanje slovenske video epizode (44 TV predvajanj in
izpostavljena novica o projektu in rezultatih na RTV SLO spletnem portalu MMC).

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
• krajši članek »Contemporary Racism across Europe« objavljen v Freedom from

•

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se je zaključil decembra 2014.

Koalicije NVO in
organizacija dogodkov
Neža Kogovšek Šalamon,
pravna ekspertiza
Brankica Petković,
strokovnjakinja za
sovražni govor, medije in
manjšine
Jasna Babić, izdelava
in vzdrževanje spletne
strani, Facebook in
Twitter profila
Franja Arlič, finančna
koordinacija

PARTNERJI
• Mirovni inštitut
• Univerza v Ljubljani –
•
•

Fear Magazine, Issue 3, marec 2014

• Glej tudi http://www.lighton-project.eu/site/main/page/home.
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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 vzpostavitvijo javno odzivnega sistematično in dolgoročno delujočega neodvisnega telesa projekt prispeva k zmanjšanju razširjenosti pojava sovražnega govora v
Sloveniji. Hkrati preko ozaveščevalnih aktivnosti in prenosa znanja krepi NVO sektor
in omogoča opolnomočenje ranljivih skupin. Cilj projekta je seznaniti javnost v Sloveniji s problematiko sovražnega govora in nujnostjo odzivanja in ničelne tolerance
do tega pojava ter senzibilizirati ključne deležnike in akterje. Specifično želi projekt
opolnomočiti 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 nasploh.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Pripravljalni koraki za vzpostavitev neodvisnega telesa, ki bo povezalo ključne akterje, aktivne na področju boja proti sovražnemu govoru: organizacija prve nacionalne posvetovalne skupščine, priprava Pravil delovanja za Svet za odziv na sovražni
govor, identifikacija potencialnih članov/ic Sveta in kontaktiranje, priprava projektnega logotipa itd. Pripravljalni koraki v smeri mreženja med ključnimi akterji, opolnomočenja ranljivih skupin in prenosa znanja v NVO sektorju: organizacija nacionalne posvetovalne skupščine, sestavljanje liste naslovnikov NVO in drugih deležnikov,
izvedba izobraževanja za krepitev organizacije itd.

DOGODKI V LETU 2014
Prva nacionalna posvetovalna skupščina: 11. decembra 2014, Hotel M, Ljubljana.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
Osnutek pravil dostopen na http://www.mirovni-institut.si/Projekt/Detail/si/
projekt/Z-od-govorom-nad-sovrazni-govor-Zagon-neodvisnega-povezovalnegatelesa-ZaGovor/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt poteka po načrtih, le z rahlim časovnim zamikom, ki je bil potreben v
smislu optimalnega izvajanja predvidenih aktivnosti. V letu 2015 sledi glavnina
vseh projektnih aktivnosti in najbolj delovno intenzivno obdobje. Hkrati se bo
aktivno iskalo dodatne vire financiranja.

• Fundamental Rights and
Citizenship Program,
Evropska komisija

→
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Delavnica za italijanske in slovenske nevladne
organizacije, ki so aktivne na področju boja
proti diskriminaciji, s posebnim poudarkom na
družbeni vključenosti Romov in Sintov
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Temeljne pravice državljanov in tujcev v Evropski uniji
NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Neža Kogovšek Šalamon,
neza.kogovsek@mirovni-institut.si

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Maja Ladić,
maja.ladic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
/

PARTNERJI
• Etnoblog

FINANCERJI
• Etnoblog
• UNAR (Ufficio Nazionale

•

Anti-Discriminazioni
Razziali, National
Offices Against Racial
Discrimination)
the Italian Equality Body

Izboljšati znanje o evropskih in nacionalnih pravnih okvirjih za enake možnosti
in boj proti etnični in rasni diskriminaciji; odpreti neformalni forum za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks za izboljšanje NVO zagovorniških strategij
za pravice in vključevanje Romov, opolnomočenje romskih in sintskih skupnosti,
ozaveščati o njihovi družbeni vključenosti ter kulturni dediščini, odpreti prostor
za partnerstva in dialog.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Sodelovali smo v pripravi programa in pri organizaciji, vztrajali pri tem, da Etnoblog
zagotovi prevajanje (angleščina, italijanščina, slovenščina), saj večina romskih
udeležencev iz Slovenije ne govori tujih jezikov, in tudi honorar za udeležence; iz
Slovenije je sodelovalo pet Romov in en predstavnik Amnesty International Slovenije (med italijanskimi udeleženci je bil zgolj en Rom). Celodnevni dogodek sta
moderirala Walter Citti in Maja Ladić.

SODELAVCI IN
SODELAVKE
/

PARTNERJI
/

FINANCERJI
• ARRS

Splošni cilji tega podoktorskega raziskovalnega projekta so analizirati stanje temeljnih 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 2014
Projekt naslavlja položaj temeljnih pravic v Evropski uniji. Ukvarja se z EU državljanstvom in svobodo gibanja, pravicami beguncev in prosilcev za azil, pravicami migrantov in zaščito pred diskriminacijo na osnovi spola, rase ali etnične
pripadnosti, vere ali prepričanja, starosti, invalidnosti in spolne usmerjenosti.
Proučuje tudi intersekcije med navedenimi področji. V začetku smo se osredotočali na spremljanje objav, izdelavo podrobne metodologije in oblikovanje preliminarnih raziskovalnih ugotovitev.

DOGODKI V LETU 2014
Ni bilo javnih dogodkov.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

DOGODKI V LETU 2014

/

23. maja 2014 smo soorganizirali celodnevno delavnico za predstavnike italijanskih in slovenskih romskih organizacij ter NVO-jev, ki delujejo na področju
protidiskriminacije.

NADALJEVANJE PROJEKTA

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
Poročanje medijev – Radio SLO 1.

35

Projekt se je začel julija 2014 in bo trajal 24 mesecev. Izvedba v prvih šestih mesecih je potekala v skladu s časovnim načrtom in zagotavlja trdno osnovo za pripravo
znanstvenih člankov. Projekt gradi na številnih prejšnjih projektih MI in dopolnjuje
znanje, ki ga je raziskovalka razvijala doslej.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Celodnevna delavnica je bila zelo zanimiva, udeleženci so izmenjevali znanje,
mnenja in izkušnje in vsekakor vidim potencial za več tovrstnih dogodkov v prihodnje, vendar pa je Etnoblog zamujal z vsemi plačili in nisem prepričana, da je
zanesljiv partner za kak večji projekt. Organizacija tega dogodka je zahtevala
precej več časa, kot smo sprva predvidevali.

→
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Izbrisani prebivalci Slovenije:
Proti pravičnosti in odgovornosti (zaključek)

NAMEN IN CILJI

NADALJEVANJE PROJEKTA

VODJA PROJEKTA

CILJI PROJEKTA SO:

Neža Kogovšek Šalamon,

1)

olajšati široko ureditev pravnih statusov izbrisanih oseb prek zagotavljanja
informacij, pravnega svetovanja in zastopanja;

2)

doseči pravično zadoščenje za izbrisane prebivalce prek podpore implementaciji pilotne sodbe ESČP v primeru Kurić;

3)

ozaveščanje javnosti o nujnosti, da se sprejme odgovornost in doseže popravo krivic.

Projekt, ki se bo zaključil februarja 2015, je zadnji v nizu zagovorniških projektov,
ki jih je Mirovni inštitut izvajal od leta 2007 dalje. Obdobje je bilo zelo uspešno, saj smo v njem dosegli nekaj pomembnih zmag, med katerimi je bila najpomembnejša sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v primeru Kurić.
Ta sodba kot tudi druge naše aktivnosti so pomembno vplivale na dosego vsaj
delne poprave krivic. Še vedno pa številna vprašanja ostajajo neustrezno naslovljena s strani oblasti. Prizadevali si bomo, da bi zagotovili sredstva, ki bi nam
omogočila nadaljevanje dela v podporo izbrisanim prebivalcem.

neza.kogovsek@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Katarina Vučko, pravna
•
•

svetovalka
Maja Ladić, asistentka
Irena Salmič, poslovna
sekretarka

PARTNERJI
• Amnesty International
•
•
•

Slovenija
Odvetnik Andrea
Saccucci, Italija
Open Society Justice
Initiative
Društvo izbrisanih
prebivalcev

FINANCERJI
• Open Society
Foundations

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Projektna skupina se je osredotočala na spremljanje implementacije sodbe ESČP
v primeru Kurić in na zagotavljanje informacij izbrisanim o dostopu do odškodnin. Še naprej smo zastopali okoli 100 oseb v postopkih urejanja statusov. V
sodelovanju s Prešernovim gledališčem Kranj smo 25. februarja 2014, ob 22.
obletnici izbrisa, organizirali javni dogodek. Gledališče je izvedlo predstavo o
izbrisu z naslovom “25.671”, pred predstavo je Mirovni inštitut skupaj z Amnesty
International Slovenije izvedel predstavitev dejstev o izbrisu.
V drugi polovici leta smo se osredotočili na zaključne aktivnosti, saj se financiranje za intenzivno delo Mirovnega inštituta na tem področju izteka v začetku
leta 2015.

DOGODKI V LETU 2014
25. februarja 2014 – Javna predstavitev dejstva o izbrisu pred predstavo Prešernovega gledališča Kranj “25.671” (Španski borci, Ljubljana).

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
V okviru projekta smo redno posodabljali spletno stran, ki je posvečena izbrisu:
Izbrisani: Informacije in dokumenti, http://www.mirovni-institut.si/izbrisani/. Namenjena je tako izbrisanim osebam, saj vsebuje informacije o odškodninah in urejanju statusa, kot tudi raziskovalcem, medijem in drugim.

→
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Pravice v premiku – Mavrične družine v Evropi
NAMEN IN CILJI

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Neža Kogovšek Šalamon,
neza.kogovsek@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Maja Ladić, asistentka

PARTNERJI
• Human European

Consultancy (koordinator)

FINANCERJI
• Evropska komisija

Cilj projekta je Evropski komisiji zagotavljati informacije o pravnih, zakonodajnih in
političnih dogodkih v povezavi z diskriminacijo v državah članicah.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V letu 2014 smo pripravili dopolnitev letnega poročila, v kateri smo analizirali predpise, 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. Novembra smo se udeležili
pravnega seminarja in letnega sestanka mreže v Bruslju.

DOGODKI V LETU 2014
• Pravni seminar, 28. novembra 2014
• Letni sestanek, 27. novembra 2014

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Katarina Vučko,
•
•

• University of Trento,
•
•
•
•

Letno poročilo in hitra poročila, na voljo na http://www.non-discrimination.net/.

•
•

Leto 2014 je bilo tretje leto triletnega projekta (pri čemer je ta projekt nadaljevanje
dveh prejšnjih projektov). Projekt je bil podaljšan za še štiri leta (2015–2018) in se bo
nadaljeval. Delo na projektu bomo povezovali z drugimi projekti na področju nediskriminacije, ki se že izvajajo na Mirovnem inštitutu in ki se bodo izvajali v prihodnje.

asistentka
Mojca Frelih, asistentka
Irena Salmič, asistentka

PARTNERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

NADALJEVANJE PROJEKTA

Projekt naslavlja evropsko pravno zaščito pravic mavričnih družin, t.j. družin, v katerih starševski vlogi opravljata osebi istega spola, ki se preseljujejo in bivajo znotraj
Evropske unije.

Faculty of Law
Cara-Friend, Belfast
CGIL Nuovi diritti, Rome
Autonomous University
of Barcelona
University of Toulouse III
Paul Sabatier
L’Autre Cercle
Dublin Institute of
Technology

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Poleg sodelovanja pri vseh aktivnostih, ki so se izvajale v okviru projekta, zlasti na
področju raziskovanja, je bil Mirovni inštitut odgovoren za naslednje projektne rezultate: organizacija in izvedba osrednjega treninga v Ljubljani, ki je bil izveden 7. in
8. marca 2014, nadzor nad izvedbo nadaljnjih decentraliziranih treningov, priprava
nacionalne študije za Slovenijo na področju pravnega položaja LGBT oseb in priprava
Bele knjige (White paper) s priporočili za nadaljnje zakonodajne in policy aktivnosti z
namenom krepitve zaščite mavričnih družin na evropski ravni.

DOGODKI V LETU 2014
• Rainbow Families in Europe – International Legal Seminar, 7.–8. marec 2014,
Ljubljana (organiziral MI)

• Moving Forward: The Rights of Rainbow Families in Europe, 4.–5. junij 2014,
Belfast (dogodka smo se udeležili, predstavili prispevek, moderirali en vsebinski
sklop in se udeležili partnerskega sestanka)

• Rights on the move – Rainbow families in Europe, 16.–17. oktober 2014, Trento
(dogodka smo se udeležili, predstavili prispevek, moderirali en vsebinski sklop in
se udeležili partnerskega sestanka)

FINANCERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

• Evropska komisija,
• Open Society Foundations

• Materiali, ki so bili pripravljeni za zgoraj navedene dogodke
• Kogovšek Šalamon, Neža. The rights of same-sex partners on referendum in

Slovenia: minority rights on public vote. Diritto pubblico comparato ed europeo,
ISSN 1720-4313, 2013, št. 4, str. 1236-1254.
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Migracije v center (Migration to the Centre)
NADALJEVANJE PROJEKTA
Mirovni inštitut je izvedel vse naloge, ki so bile predvidene v okviru projekta –
ta se bo zaključil februarja 2014. Pravni seminar je bil uspešno izveden, saj se
ga je udeležilo 27 strokovnjakov in strokovnjakinj iz 17 držav članic EU, ti pa so
posledično izvedli 22 decentraliziranih treningov po vsej Evropi. bela knjiga je
napisana (gre za dokument, ki ima 63 strani) in je trenutno v prevajanju v štiri
jezike ter je v pripravi za tisk. projekt je pomenil priložnost za vzpostavitev sodelovanja z novimi partnerskimi organizacijami in strokovnjaki za evropske GLBT
pravice. V okviru projekta pa smo se soočali tudi s pomanjkljivo koordinacijo dela
s strani glavnega koordinatorja ter s finančnimi težavami enega od projektnih
partnerjev. Te težave na kakovost dela ekipe Mirovnega inštituta niso vplivale.

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Aldo Milohnić,
aldo.milohnic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Neža Kogovšek
•
•

Šalamon, raziskovalna
sodelavka
Jasna Babič, video,
tehnična podpora
Admir Baltić, sodelavec iz
partnerske organizacije

PARTNERJI
• Multicultural Centre
•
•
•
•
•

(Praga)
Independent Journalism
Foundation (Budimpešta)
People in Need (Praga)
Institute of Public Affairs
(Varšava)
Society of Goodwill
(Košice)
partner Mirovnega
inštituta v Sloveniji:
Sokultura (Bošnjaška
kulturna zveza Slovenije)

Migration to the Centre je mednarodni projekt, ki ima za cilj ozaveščati in spodbujati poglobljeno razpravo o evropski in o nacionalnih migracijskih politikah ter
o učinkih teh politik v srednjeevropskih državah. Te cilje si prizadeva doseči skozi
dejavno sodelovanje migrantov, izvedencev za migracije in vseh drugih, ki so dejavni na tem področju.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V januarju 2014 smo pripravili video poročilo z zadnje okrogle mize, ki smo jo organizirali v okviru projekta (v Galeriji ŠKUC, tema je bila: Izobraževanje – študij – migracije) ter pripravili zadnji sklop prispevkov za objavo na internetni strani projekta.

DOGODKI V LETU 2014
Aldo Milohnić in Admir Baltić sva aktivno sodelovala na zaključni konferenci, ki je
bila na Fakulteti za humanistiko Karlove univerze v Pragi v januarju 2014, kjer sva
predstavila prispevek “Migration in Central Europe in Comparison – Slovenia”.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
Številni članki strokovnjakov za migracijske politike držav, iz katerih prihajajo
partnerske organizacije (Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška in Slovenija), so
objavljeni na internetnem portalu www.migrationonline.cz. V okviru projekta so
nastali tudi prispevki migrantov o zaposlovanju, združevanju družine in izobraževanju. Na portalu so objavljeni tudi video intervjuji z migranti ter kratka video
poročila z okroglih miz na te teme, ki so jih organizirale partnerske organizacije.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt smo uspešno zaključili 28. februarja 2014. Nadaljevanje projekta ni predvideno.

FINANCERJI
• Evropska komisija –

Evropa za državljane
(Europe for Citizens
Programme)

→
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MEDIJI
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Komunikacijske prakse v kontekstu vstajništva
in zahteve po javni odgovornosti
NAMEN IN CILJI

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Franja Arlič, regionalna
vodja financ projekta

Regionalna shema za nagrado Evropske unije za raziskovalno novinarstvo, ki jo je
ustanovila Evropska unija in jo administrativno izvaja regionalno partnerstvo civilnodružbenih organizacij, je namenjena nagrajevanju in promociji izjemnih dosežkov
raziskovalnih novinarjev v državah Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, 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 2014

•
•
•
•
•
•

(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)

Pridruženi partner:
• Fundacija Guardian (VB)

FINANCERJI
• Evropska komisija

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Mojca Frelih,
•

koordinatorka
Brankica Petković,
medijska strokovnjakinja,
raziskovalka
Marko Ribać, mladi
raziskovalec

•

Zagon projekta na prvem sestanku regionalnega partnerstva osmih civilnodružbenih organizacij, vključno z Mirovnim inštitutom kot regionalnim koordinatorjem projekta in sedmimi partnerskimi organizacijami iz Albanije, Bosne in
Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije.

•

Priprava osnutka pravil in postopkov za poenoteno in časovno usklajeno organizacijo natečaja in izbora za Nagrado Evropske unije za raziskovalno novinarstvo
v sedmih ciljnih državah v začetku 2015. Posvetovanje, pregled in komentiranje
prvega osnutka pravil in postopkov, ki jih je v obliki priročnika pripravil regionalni
koordinator projekta.

• Foundation “Mediacentar”

Začetek izdelave predlogov logotipa oziroma simbola nagrade.

•

PARTNERJI
• Albanski inštitut za medije

VODJA PROJEKTA

•

DOGODKI V LETU 2014
Zagonski sestanek usmerjevalnega odbora projekta (vodilnih predstavnikov vseh partnerjev) in dveh predstavnikov posvetovalnega odbora, Ljubljana, 3. decembra 2014.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
/

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se bo nadaljeval v letih 2015, 2016 in 2017 z organizacijo letnih natečajev in
izborov za Nagrado Evropske unije za raziskovalno novinarstvo v Albaniji, Bosni in
Hercegovini, na Kosovu, v Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Turčiji. Sklad za nagrade bo v
vsaki državi vsako leto znašal 10.000 evrov in bo razdeljen med največ tri najboljše
avtorje nominiranih raziskovalnih novinarskih zgodb. Vsako leto bo v sodelovanju s
Fundacijo Guardian izbran eden izmed nagrajencev, ki bo prejel regionalno nagrado
– študijski obisk časopisa Guardian v Londonu.

•

PARTNERJI

•

Sarajevo (FMC), Sarajevo
(koordinator), Sanela
Hodžić
School of Journalism and
Public Relations (SJPR),
Skopje
Albanian Media Institute
(AMI), Tirana

Čeprav se države Balkana soočajo z upadom legitimnosti političnih elit in splošnim
nezadovoljstvom državljanov in državljank, ima pojem državljanske participacije
kot osrednji pojem ideje ‘dobrega vladovanja’ v regiji šibko veljavnost. Med razlogi najdemo apatičnost državljanov in državljank, predvsem pa šibko kulturo in
prakso državljanskega delovanja v regiji. V zadnjih letih se razmere na tem področju spreminjajo; priča smo porastu protestov in iniciativ, s katerimi državljani
zahtevajo boljšo politiko, tako, ki bo upoštevala potrebe in mnenja državljanov in
državljank. Projekt preučuje gibanja v regiji, njihove komunikacijske strategije, poročanje medijev in razumevanje politične participacije s strani političnih elit.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Projekt se osredotoča na preučevanje komunikacijskih praks gibanj v Albaniji, Bosni in Hercegovini in Makedoniji z namenom ugotavljanja povezav s pojmom javne
odgovornosti.
RAZISKOVALNA VPRAŠANJA SO:
1) Kakšno vlogo imajo mediji pri poročanju o protestih? Kakšno je poročanje in
kakšni so učinki na politične elite?
2) Kakšne so komunikacijske strategije gibanj, kakšen je odnos do množičnih
medijev, kako gibanja uporabljajo družabna omrežja in spletne platforme za
delovanje, organizacijo in mobilizacijo?
3) Kakšne so komunikacijske strategije lokalnih oblasti, kako razumejo proteste
in zahteve, ki jih gibanja postavljajo do elit?
Da bi odgovorili na ta vprašanja, smo v prvi fazi projekta delali na pripravi metodološkega priročnika, ki vključuje metode za analizo medijskega poročanja in za
opravljanje intervjujev.

FINANCERJI

DOGODKI V LETU 2014

• Swiss Agency for

Študijski obisk, Ljubljana, 2.–4. decembra (dodelava raziskovalnega načrta in
metodologije, srečanja z aktivisti v Sloveniji in razprave)

•
•

Development and
Cooperation,
Regional Research
promotion Programme
Western Balkans,
v sodelovanju z University
of Freiburg

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

/

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt prispeva k razumevanju komunikativnega delovanja na primeru družbenih
gibanj. Preučuje tako strategije delovanja gibanj kot delovanje množičnih medijev
in oblasti v odnosu do gibanj in zahtev, ki jih oblikujejo. Namen je prispevati k razumevanju ‘dobrega vladovanja’ v sodobnih družbah, v kontekstu Balkana. V letu 2015
načrtujemo terensko delo, pripravo poročil, konferenco in publiciranje.
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Medijatizacija javnega življenja:
protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Živa Humer, raziskovalka
• Veronika Bajt,
raziskovalka

PARTNERJI
• 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

NAMEN IN CILJI

NADALJEVANJE PROJEKTA

Projekt odgovarja na potrebo po teoretičnem premisleku, da bi lahko bolje razumeli, ali in v katerih ozirih 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.

Raziskovalni projekt odpira normativno-teoretska in empirična vprašanja medijatizacije profesionalne politike in jih povezuje z alternativnimi demokratičnimi praksami v javni sferi (z oblikami aktivizma in državljanstva kot protiuteži
tradicionalnim oblikam politike) in (pol)zasebnim komunikacijskim delovanjem
posameznikov v družbenih medijih. Projekt ne bo le zagotovil posodobljenega
pogleda na medijatizacijo in prispeval k nadaljnjim raziskavam na tem področju,
ampak bo tudi prispeval k politikam medijatiziranega vladovanja ter razvoju politične in komunikacijske kulture v Sloveniji. Čeprav projekt ne uporablja koncepta medijatizacije za analizo odnosa med znanostjo in množičnimi mediji, bodo
njegove ugotovitve neposredno pomembne ne samo za področje medijskih študij, ampak tudi – vsaj v bolj pragmatičnem smislu – za znanost kot celoto.

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

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V okviru projektnega modula »Medijatizacija v sferi (profesionalne) politike« se
je projekt usmerjal v preučevanje pomena medijatizacije v sodobnih družbah.
Ugotavljali smo, na kakšen način etablirani akterji v političnem sistemu v času
zaostrene krize legitimnosti poskušajo preko medijatiziranih praks pridobivati
pristanek državljanov in kako se odzivajo na delovanje civilnih gibanj in novih političnih strank, ki problematizirajo njihovo legitimnost. V okviru projektnega modula
»Družbena gibanja, internetizacija in alternativna politika« smo ugotavljali, kaj so
družbena gibanja, kdaj in v kakšnih okoliščinah lahko govorimo o delovanju gibanj.
Zanimalo nas je, kakšen je potencial družbenih gibanj, ki se konstituirajo skozi procese medijatizacije, za demokratizacijo družb.

DOGODKI V LETU 2014
Redna srečanja projektne skupine

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
/
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Krepitev vloge medijev in novinarstva v državah,
kandidatkah za članstvo v EU
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Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi – Krepitev
zmogljivosti in vzpostavljanje koalicij za spremljanje
integritete medijev in pospeševanje medijskih reform

NAMEN IN CILJI
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) in
P24 (Turčija)

FINANCERJI
• Program za neodvisno

novinarstvo Fundacije za
odprto družbo.

Projekt povečuje učinek delovanja Observatorija medijev v Jugovzhodni Evropi z
nadgradnjo 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 2014
Zagon projekta na prvem sestanku regionalnega partnerstva osmih civilnodružbenih organizacij, vključno z Mirovnim inštitutom kot regionalnim koordinatorjem
projekta in sedmimi partnerskimi organizacijami iz Albanije, Bosne in Hercegovine,
Črne gore, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije.
Regionalna konferenca o boju proti korupciji v medijskih sistemih (v okviru Observatorija medijev v Jugovzhodni Evropi).

DOGODKI V LETU 2014
•

Zagonski sestanek usmerjevalnega odbora projekta (vodilnih predstavnikov
vseh partnerjev), Ljubljana, 3. decembra 2014.

•

Regionalna konferenca o boju proti korupciji v medijskih sistemih (v okviru
Observatorija medijev v Jugovzhodni Evropi), 1. decembra 2014.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
Prezentacije in video izjave govork in govorcev na regionalni konferenci o boju
proti korupciji v medijskih sistemih so objavljene na spletni strani Observatorija
medijev v Jugovzhodni Evropi www.mediaobservatory.net.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se bo nadaljeval v letu 2015 in prvem delu leta 2016 s spremljanjem učinkovitosti uveljavljanja izbranih elementov novega sistema regulacije medijev po
sprejetju novih medijskih zakonov v Srbiji in Makedoniji; z zagovorništvom glede neodvisnosti institucij, pristojnih za regulacijo medijev in nadzor nad uresničevanjem
medijske zakonodaje v izbranih državah, kandidatkah za članstvo v EU; z raziskavo
in predstavljanjem pozitivnih primerov in praks v medijskih sistemih v državah JV
Evrope, ki so bili kot takšni omenjeni v raziskavi Observatorija medijev v JV Evropi o
integriteti medijev iz leta 2014, ter organizacija izmenjave izkušenj med akterji teh
pozitivnih praks v regiji; predstavitev in promocija analitičnega okvirja in raziskave o
integriteti medijev v državah JV Evrope v Črni gori.

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE

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 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 posebej osredotoča
na vpliv lastništva medijev in političnega klientelizma v medijih.

• Franja Arlič, regionalna

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

•

Zaključni del raziskave o integriteti medijev in objava petih nacionalnih in enega regionalnega raziskovalnega poročila v knjižnem formatu (v angleščini knjiga
»Media integrity matters«, ter prevodi v petih državah) in na spletni strani projekta. Organizacija petih nacionalnih razprav in osrednje regionalne konference o ugotovitvah raziskave. Izvedba regionalnega razpisa za financiranje akcij
nevladnih organizacij, namenjenih zagovorništvu in promociji integritete medijev. Organizacija regionalne delavnice o zagovorništvu in regionalnega sestanka
protikorupcijskih državnih in nevladnih akterjev o integriteti medijev. Izid treh
kvartalnih kratkih poročil o aktualnih vprašanjih integritete medijev v petih ciljnih državah (teme: novinarji, samoregulacija in oglaševanje). Objave projektnih
vsebin, raziskovalnih poročil, člankov raziskovalnih novinarjev, katerih raziskave financira projekt, video prispevkov in novic na spletni strani ter distribucija
šestih številk novičnika. Zagovorniške akcije v ciljnih državah, na regionalni in
EU ravni. Predstavitev raziskave o integriteti medijev v Evropskem parlamentu.
Projektni sestanki in koordinacija projekta s partnerji, posvetovalnim odborom
in Evropsko komisijo. Sodelovanje pri vmesni evalvaciji projekta, ki jo je organizirala EK. Iskanje in pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje projekta.

•
•

vodja financ projekta
Jovana Mihajlović
Trbovc, asistentka pri
raziskavi
Maja Ladić, asistentka
pri raziskavi
Jasna Babič,
koordinatorka dejavnosti
na spletu

PARTNERJI
Partnerske organizacije:
• Makedonski inštitut za
medije (Makedonija)
• Center za raziskovalno
novinarstvo (Hrvaška)
• Novosadska šola
novinarstva (Srbija)
• Medijski center Sarajevo
(Bosna in Hercegovina)
• Albanski inštitut za
medije (Albanija)
• Center za neodvisno
novinarstvo (Madžarska)
Pridružene organizacije:
• Kosovski inštitut za
medije
• Črnogorski inštitut za
medije
• Združenje medijev (Turčija)
• Fundacija Guardian (VB)

DOGODKI V LETU 2014
•

Regionalna delavnica o zagovorništvu, Skopje, 31. marca–1. aprila 2014.

•

Osrednja regionalna konferenca, Tirana, 12.–13. junija 2014.

•

Nacionalne razprave o ugotovitvah raziskave o integriteti medijev: pet dogodkov: v Sarajevu 26. junija, v Beogradu 9. julija, v Skopju 1. oktobra, v Zagrebu 3.
oktobra in v Tirani 31. oktobra 2014.

•

Okrogla miza o novi medijski zakonodaji in ukrepih privatizacije in subvencioniranja medijev v Srbiji, Novi Sad, 10. oktobra 2014.

•

Predstavitev raziskave o integriteti medijev v Evropskem parlamentu, Bruselj,
18. novembra 2014.
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FINANCERJI
• Evropska komisija (glavni
•
•
•
•

•

•

•
•

financer)
Open Society
Foundations Program on
Independent Journalism
Konrad Adenauer Stiftung
Media Program for South
East Europe
Open Society Foundation
Serbia
Urad za sodelovanje z
nevladnimi organizacijami
pri Vladi Republike
Hrvaške
Sekretariat za kulturo
in javno informiranje
v Avtonomni pokrajini
Vojvodini v Republiki Srbiji
Sektor za politike
mednarodnega
razvojnega sodelovanja
pri Ministrstvu za
zunanje zadeve Republike
Slovenije
Central European
Initiative
Technical Assistance
to Civil Society
Organisations

•

Regionalna konferenca o boju proti korupciji v medijskih sistemih, Ljubljana, 1.
decembra 2014.

•

Projektni sestanki partnerjev: Ljubljana, 13. februarja 2014; Tirana (s Posvetovalnim odborom projekta in ocenjevalko projekta v imenu Evropske komisije),
13. junija 2014; Bruselj (sestanek koordinatorjev zagovorništva v partnerskih
organizacijah), 24. septembra; in Ljubljana, 2. decembra 2014.
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JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
•

Regionalna knjiga »Media integrity matters« z regionalnim komparativnim pregledom in petimi nacionalnimi raziskovalnimi poročili.

•

Pet knjig v nacionalnih jezikih s prevodi raziskovalnih poročil in regionalnega pregleda, izdanih v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji in Srbiji.

•

Kratka (flash) poročila: tri serije kvartalnih nacionalnih poročil o aktualnih razmerah
na izbranih področjih, ki so bila: položaj novinarjev, stanje samoregulacije in podoba
oglaševalskega trga in praks (skupno 15 kratkih poročil) + 1 regionalni povzetek.

•

Raziskovalni novinarski članki: sedem raziskovalnih novinarskih člankov o koruptivnih razmerjih in praksah v medijskih sistemih v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Makedoniji in Srbiji, 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 knjig v rubriki Knjižnica itn.

•

Novičnik: sedem številk novičnika s povzetki in povezavami na nove vsebine na
spletni strani Observatorija, poslanih ciljnim javnostim.

•

Brošura s komentarji na novi zakon o dostopu do informacij javnega značaja v Albaniji, ki jo je s finančno podporo Observatorija v okviru zagovorništva integritete
medijev objavila nevladna organizacija Res Publica.

NADALJEVANJE PROJEKTA
V prvih dveh letih delovanja (2013 in 2014) je Observatorij medijev v Jugovzhodni
Evropi kot regionalno partnerstvo civilnodružbenih organizacij uresničil načrte in
izvedel desetine akcij, namenjenih izboljšanju stanja svobode in pluralizma medijev ter vplivanju na reforme medijskih sistemov v državah JV Evrope.
Razvil in predstavil je novi analitični okvir, ki temelji na kategoriji »integriteta medijev« in si prizadeva redno raziskovati, zagovarjati in ščititi tiste značilnosti in
vrednote pri delovanju medijev in novinarstva v državah JV Evrope, ki postavljajo
v ospredje interes javnosti. Observatorij medijev v Jugovzhodni Evropi nadaljuje s
svojimi dejavnostmi tudi v letih 2015 in 2016, pri čem bo vanje vključil še Kosovo,
Črno goro in Turčijo.
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Spreminjajoče se družine in trajnostne družbe:
konteksti politik o poteku življenja in prek generacij
(FamiliesAndSocieties)
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Znanje je (s)plača: Z izobraževanjem in (ekonomskim)
opolnomočenjem žensk do enakosti spolov v Ruandi

NAMEN IN CILJI

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE

NAMEN IN CILJI

VODJA PROJEKTA

Namen študije, ki je del večjega projekta FamiliesAndSocieties, je mednarodna
primerjava sistemov skrbi za otroke v izbranih državah, med njimi v Sloveniji.

Maja Ladić,

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

SODELAVCI IN
SODELAVKE

maja.ladic@mirovni-institut.si

/

Splošna podpora koordinatorici pri identifikaciji nabora desetih intervjuvancev in
intervjuvank ter izvedba 10 intervjujev s ključnimi akterji na področju skrbi za otroke v Sloveniji. Intervjuji so bili pretipkani, poslani prevajalki v prevod in celotno
gradivo poslano koordinatorici na Univerzi v Edinburgu, prof. Alison Koslowski.

• Franja Arlič, finance
• Irena Salmič,

PARTNERJI

DOGODKI V LETU 2014

•

/

Ni bilo javnih dogodkov.

FINANCERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

• Univerza v Edinburgu

Ni javno dostopnih rezultatov.

•

administracija
Jasna Babić, urednica
spletne strani
Julija Magajna,
knjižničarka

PARTNERJI

Ženskam omogočiti dostop do izobraževanja, krepitve kapacitet, učenja veščin
in prispevati k ekonomski neodvisnosti; prebivalcem lokalne skupnosti približati
kulturo branja; dvigniti ozaveščenost o pravicah žensk in enakosti med spoloma in
opolnomočiti najbolj ranljive ženske.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
IZVEDENE SO BILE NASLEDNJE AKTIVNOSTI:
1a) Izobraževalne aktivnosti in učenje praktičnih veščin (brezplačni tečaji: opismenjevanje, angleščina, računalništvo, šivanje&ročna dela, izdelovanje
varčnih kuhalnikov) za ženske
1b) Študijski obisk v Sloveniji
2)

Vzpostavitev knjižnice in natečaj (pisanje zgodb) za otroke/mladostnike

3)

Delavnice ozaveščanja o pravicah žensk in enakosti spolov ter opolnomočenje najbolj ranljivih žensk – hišnih pomočnic.

• Nyamirambo Women’s
•

Center
Rwanda Association of
University Women
Društvo Edirisa Slovenija

NADALJEVANJE PROJEKTA

•

Vloga Mirovnega inštituta je bila izvajalska: izvedba intervjujev in strokovna podpora koordinatorici projekta.

FINANCERJI
• Ministrstvo za zunanje
•

zadeve
Mirovni inštitut

DOGODKI V LETU 2014
V okviru študijskega obiska v Sloveniji smo izvedli: predavanja na Fakulteti za
humanistične študije v Kopru, Fakulteti za turistične študije v Portorožu, Filozofski fakulteti v Ljubljani, srednji šoli v Ljutomeru, osnovni šoli Črenšovci, javni
dogodek/predstavitev projekta v Ljubljani in v Murski Soboti, sestanek na Ministrstvu za zunanje zadeve, srečanje z Romskim akademskim klubom, obisk
romskega naselja Kamenci. Namen teh predavanj, predstavitev in sestankov je
bil ozaveščati o razvojnih projektih in razvojnem sodelovanju na splošno. Naslednji mediji so objavili oz. predvajali naše izjave/intervjuje: Radio Koper, Val 202,
Radio SLO 1, Murski val, MMC RTV SLO, Vestnik, Pomurec.si, Sloga, Slogopis.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
•

Poročila in fotografije na spletni strani Mirovnega inštituta: http://www.mirovniinstitut.si/Projekt/Detail/si/projekt/Z-izobrazevanjem-in-ekonomskimopolnomocenjem-zensk-do-enakosti-spolov-v-Ruandi/

•

Novice in fotografije na spletni strani partnerja NWC: http://www.nwc-kigali.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=106
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Enakost spolov in mediji
•

Pressclipping (članki in posnetki)

•

Knjižica napisanih zgodb (natečaj v pisanju zgodb) v pdf in tiskani verziji

ANNOUNCEMENT OF THE PROJECT CONTINUATION
Projekt je bil uspešno izveden in vsi cilji so bili doseženi (vsaj delno). Vse načrtovane aktivnosti so bile realizirane, nekatere v nekoliko prilagojeni oz. spremenjeni obliki (po dogovoru s financerjem). Študijski obisk v Sloveniji je bil dobro
načrtovan in organiziran in je tudi pritegnil precej medijske pozornosti.
Projekt se je zaključil 1. oktobra 2014. Še naprej smo v rednih stikih z lokalnim
partnerjem NWC in iščemo nove vire financiranja za nadaljevanje skupnega dela
tudi v letu 2015. V začetku leta 2015 pričakujemo razpis Ministrstva za zunanje
zadeve RS za izvajanje razvojnih projektov v Afriki.

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Živa Humer,

Namen projekta je odpiranje javnega prostora za ozaveščanje o enakosti spolov v
medijih. Hkrati pa opozarja na obstoječe neenakosti med spoloma na ravni procesov odločanja in na ravni medijskih vsebin.

ziva.humer@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Mojca Frelih,
•
•
•

raziskovalka
Brankica Petković,
strokovna sodelavka,
raziskovalka
Jasna Babić, urednica
spletne strani
Franja Arlič, strokovna
sodelavka (finančno
upravljanje in pri izvedbi
aktivnosti)

PARTNERJI
/

FINANCERJI
Projekt sofinancirata
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti in Open Society
Foundations.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Projekt se je začel 13. maja in končal 4. novembra 2014. V tem obdobju smo opravile analizo stanja (nabor podatkov o kazalnikih udeležbe žensk na vodstvenih položajih v medijih v Sloveniji, 13 intervjujev z izbranimi sogovornicami na vodstvenih
položajih, na položajih urednic, novinark in voditeljic), štiri posvete v lokalnih okoljih,
zaključni dogodek ter brošuro.

DOGODKI V LETU 2014
V septembru in oktobru 2014 smo organizirale in izvedle štiri posvete po Sloveniji, in sicer v Kopru (6. oktober), Novem mestu (7. oktober), na Jesenicah (9. oktober) in v Mariboru (16. oktober). Na posvete smo vabile ključne akterje in akterke, ki delujejo na področju
medijev, pri čemer smo si prizadevale zagotoviti uravnoteženo zastopanost govorcev
in govork. Zaključni del projekta predstavlja konferenca, ki je bila izvedena 13. oktobra
v City hotelu v Ljubljani. Namen konference, ki se je je udeležilo 42 oseb, je bil odpiranje
javnega prostora za kritično razmišljanje o položaju žensk in moških v medijih, tako v organizacijskih strukturah kot v medijskih vsebinah. Na konferenci smo naslovili tudi vlogo medijev pri udejanjanju enakosti spolov v družbi in s sogovornicami ter sogovorniki
kritično premišljali pomen občutljivosti za enakost spolov v medijih in njihovih vsebinah.
V lokalnih okoljih so o posameznih okroglih mizah poročali lokalni mediji, medtem ko
sta o konferenci poročala Slovenska tiskovna agencija in časopis Večer (v prilogi). Multimedijski center RTVSLO je naredil intervju z vodjo projekta, dr. Živo Humer, in raziskovalko pri projektu, mag. Mojco Frelih. Objava intervjuja na MMC je botrovala tudi vabilu
Evropske komisije na »Workshop on gender equality in media« v Črni gori, v Podgorici 17.
novembra 2014. Na delavnici je rezultate projekta predstavila mag. Mojca Frelih.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
Na spodnji povezavi so dostopni brošura, informacije o posvetih in konferenci ter
slikovno gradivo in povezave na spletne strani, povezane s temo medijev in spola:
http://www.mirovni-institut.si/Projekt/Detail/si/projekt/Enakost-spolov-in-mediji/

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se je končal, nadaljevanje bi bilo možno z novim projektom. V prihodnje bi bilo
potrebno v raziskavo vključiti tudi moške, potrebna bi bila kvantitativna in kvalitativna
raziskava, ki bi pokrila tudi področje lastništva in oglaševanja v medijih. Posebno pozornost bi bilo potrebno nameniti lokalni ravni zlasti z vidika sofinanciranja medijev in
vsebin. Ob tem bi bili potrebni tudi ozaveščevalni dogodki, kot npr. posveti, delavnice po
Sloveniji, ki bi bili organizirani v sodelovanju z akterji in akterkami iz lokalnih okolij.
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ukrepanje v Evropski uniji
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Promocija enakosti spolov v dohodkih iz dela
za zmanjšanje razlik v pokojninah, revščine
in socialne izključenosti.

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Živa Humer,
ziva.humer@mirovni-institut.si

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

SODELAVCI IN
SODELAVKE

Kot podizvajalci smo izpolnili vprašalnik o nasilju nad ženskami v Sloveniji (popis
raziskav, študij, analiz in rezultatov ter politik) in pregledali posodobitve pravnih
definicij o različnih oblikah nasilja nad ženskami v Sloveniji.

/

DOGODKI V LETU 2014

PARTNERJI
/

FINANCERJI
• GHK Consulting Ltd

– izvajalec študije
Evropskega inštituta za
enakost spolov.

NAMEN IN CILJI

Glavni namen je pregledati izvajanje Pekinških izhodišč za ukrepanje.

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE

Ni bilo javnih dogodkov.

• Živa Humer, raziskovalka
• Irena Salmič, finance

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

PARTNERJI

Ni javno dostopnih rezultatov.

• Otevřená společnost,

NADALJEVANJE PROJEKTA

•
•

Naročilo je bilo opravljeno, predvidenega nadaljevanja ni.

•
•

Slovaška
Gender Studies, Češka
Fórum pre pomoc
starším, Slovaška
Fundacija Jakobieta,
Poljska
Netzwerk, Avstrija

FINANCERJI

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 2014
Analiza nacionalnih politik in obstoječih raziskav.

DOGODKI V LETU 2014
Prva partnerska delavnica v Bojnicah, Slovaška.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
/

NADALJEVANJE PROJEKTA
Z odobritvijo EK se je projekt začel novembra 2014, čeprav je bil predviden začetek
maja. Projekt bo potekal do l. 2016.

• EK – program Progress
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Skrbstveno delo med individualizacijo,
globalizacijo in socializacijo

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,

NAMEN IN CILJI

•

Poleg raziskovanja skrbstvenega dela v povezavi s spolom, državljanstvom, kompleksnimi neenakostmi, migracijami in socialnimi politikami, se projekt osredotoča na uporabo koncepta skrbi (care) kot družbeno kritičnega koncepta ter dimenzije splošnih teorij družbe in družbenega razvoja.

Hrženjak, M. (forthcoming): Slovenian Domestic Workers in Italy: A Borderlands Care Chain over Time. V: Dirk Hoerder, Elise van Nederveen Meerkerk,
Silke Neunsinger (eds.), Towards a Global History of Domestic and Caregiving
Workers, (forthcoming) Lieden: Brill.

•

Hrženjak, M., Pajnik, M. (forthcoming): In the Grips of Work/Family Imbalance:

•

Local and Migrant Domestic Workers in Slovenia. V: Kontos, M., Bonifacio,
G. (eds.) “In the Dark: Family Rights and Migrant Domestic Work”, New York:
Palgrave Macmillan.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
•

Konceptualna analiza in postavitev teoretskega okvirja.

•

Pregled in analiza aktualnih raziskav, študij in teoretizacij v Sloveniji in mednarodno.

NADALJEVANJE PROJEKTA

•

Diseminacija.

Projekt poteka v skladu z načrti in se bo nadaljeval do l. 2017.

DOGODKI V LETU 2014
•

Hrženjak, M. Neplačano reproduktivno delo žensk – izhodišče za transformacijo kapitalizma. Prispevek na konferenci ‘20 let po Pekingu’, Kranj, 13.
novembra 2014.

•

Hrženjak, M. in Nadja Bergmann: The Role of men in gender equality : European
strategies and insights. Prispevek na konferenci ‘Men’s Policies - Contributions
to Gender Equality’, Bubdesministerium fur arbeit, soziales und konsumentenschutzm, Vienna, 6.–7. oktobra 2014.

•

Hrženjak, M. Nevidno delo. Uvodno predavanje na posvetu ‘Spolno nasilje nad
migrantskimi delavkami na domu: medkulturna vprašanja, multidisciplinarne
perspektive in odzivi skupnosti’, Ljubljana, 4. decembra 2014.

Fakulteta za socialno
delo

FINANCERJI
• ARRS

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
•

Humer, Ž., Hrženjak, M. (forthcoming): When the state steps in: an experiment of subsidised hiring of domestic workers in Slovenia. In: Anna Triandafyllidou and Sabrina Marchetti (eds.): Employers, Agencies and Immigration. New York: Asghate, pp. 169–198.

•

Hrženjak, M. (forthcoming): Slovenian domestic workers in global care economies between past and present. V: Mirjam Milharčič Hladnik (ed.): From
Slovenia to Egypt: Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’
Migration and National Imagination. V&R Unipress.
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Spolnost srednješolcev v Sloveniji:
vedenje, zdravje, stališča
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Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe
in položaj spolov v politiki

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Roman Kuhar,
roman.kuhar1@guest.arnes.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Tina Kogovšek, FDV,
•
•
•
•

vodja projekta
Ivan Bernik, FDV,
raziskovalec
Alenka Švab, FDV,
raziskovalka
Valentina Hlebec, FDV,
raziskovalka
Irena Klavz, IVZ,
raziskovalka

Cilj raziskovalnega projekta je izpeljati prvo celovito raziskavo seksualnosti in stališč na reprezentativnem vzorcu mladostnikov v starosti 16 do 18 let. Poglobljeno
zajema vse vidike seksualnega izražanja mladostnikov, ki so jih kot znanstveno
najpomembnejše zaznale tuje raziskave (npr. vedenje, stališča, zdravje). Raziskava bo dala podatke, ki so pomembni za pojasnjevanje povezanosti seksualnosti
mladostnikov z družbenim in kulturnim kontekstom. V praktičnem smislu bo raziskava podala veljavne informacije, na osnovi katerih bo možno oblikovati izobraževalne, zdravstvene in druge politike, relevantne za seksualnost mladostnikov.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V letu 2014 je bila glavnina dela osredotočena na pripravo ekstenzivnega vprašalnika, ki je trenutno v fazi testiranja.

DOGODKI V LETU 2014
Ni bilo javnih dogodkov.

PARTNERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

• Fakulteta za družbene

/

•

vede
Inštitut za varovanje
zdravja

FINANCERJI
• ARRS
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NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Iztok Šori,
iztok.sori@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Živa Humer, raziskovalka

PARTNERJI
• Filozofska fakulteta,
•

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta,
Univerza v Ljubljani

FINANCERJI
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

Glavni cilj projekta je bil raziskati ključne strukturne elemente, mehanizme in strategije, ki reproducirajo neenaka razmerja moči med spoloma v Sloveniji.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V zadnji fazi projekta so bile glavne aktivnosti usmerjene na pisanje znanstvene monografije in v pripravo njenega angleškega prevoda. Avtorji in avtorice v
njej razpravljajo o položaju žensk in družbenih strukturah v Sloveniji od druge
svetovne vojne dalje do danes. Analiza je zlasti usmerjena v polja politike, izobraževanja ter plačanega in neplačanega dela, pri čemer uporablja koncepte
polja in kapitalov, moškosti in ženskosti, moške dominacije, tipov racionalnosti
in družbe tveganja (Bourdieu, Connell, Weber, Beck in drugi) ter bogat nabor statističnih podatkov. Monografija predstavlja kompleksen teoretični in empirični
uvid v vprašanje vstopanja žensk v politiko in je prva te vrste v Sloveniji. Iztok
Šori in Živa Humer sta prispevala poglavje o institucijah in mehanizmih reprodukcije spolnega reda v poljih družine in politike. Analizirala sta delitev neplačanega dela, politike namenjene družini in spremembe v praksah materinjenja in
očetovanja. Knjiga bo izšla v letu 2015.

DOGODKI V LETU 2014
/

NADALJEVANJE PROJEKTA

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014

Priprava vprašalnika je predstavljala relativno veliko težavo zaradi interdisciplinarno zasnovanega projekta in s tem različnih pristopov k raziskovanju seksualnosti s strani partnerjev projekta. Zaradi tega je bilo potrebno veliko dodatnega
usklajevanja in od pilotne faze projekta bo odvisno, v kolikšni meri je kombinacija
različnih pristopov prispevala k učinkoviti anketi kot orodju raziskovanja seksualnosti. V letu 2015 sledi odhod na teren in zbiranje ter analiza podatkov.

/

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt je izpolnil zastavljene cilje v celoti. Zastavljeni raziskovalni načrt ni bil deležen večjih sprememb. Sodelovanje med institucijami in znotraj raziskovalne skupine je bilo profesionalno in kolegialno. Čeprav se je projekt zaključil junija 2014, so
v načrtu aktivnosti za promocijo njegovih rezultatov.
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AWARD (Ozaveščanje in izobraževanje za
razvoj in kulturo)

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Aldo Milohnić,
aldo.milohnic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Franja Arlič, raziskovalna
sodelavka

PARTNERJI
• European New Towns
•
•
•
•

Platform (Belgija)
Consell Comarcal del Alt
Empordà (Španija)
Almere (Nizozemska)
Harlow City Council
(Velika Britanija)
Mestna občina Ljubljana
(Slovenija)

FINANCERJI
• Evropska komisija –
•

EuropeAid
Open Society Foundations

Projekt je usmerjen na socialne in ekonomske potenciale kulturne produkcije v lokalnih skupnostih. Njegov namen je ozaveščanje javnih uslužbencev in predstavnikov
lokalnih oblasti o pomembni vlogi kulture v razvojnih strategijah lokalnih skupnosti
v Evropi in v deželah v razvoju.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V letu 2014 je bil poudarek na delavnicah, rednem objavljanju novih vsebin na spletni
strani projekta, pripravi člankov na podlagi izvedene raziskave o pomenu kulture v
razvojnih strategijah lokalnih skupnosti iz partnerskih držav, zaključni konferenci in
objavi skupne zaključne publikacije projekta.

DOGODKI V LETU 2014
Sodelovali smo pri dveh dogodkih: “Culture and Social Cohesion”, Figueres, Španija,
februar 2014 (mednarodna delavnica) in “Development and Culture”, Bruselj, junij
2014 (zaključna konferenca).

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
V okviru projekta smo v letu 2014 pripravili dva članka na temo razvojnih potencialov kulture, ki sta bila namenjena za objavo v recenziranih mednarodnih zbornikih
– en članek je že objavljen v zborniku The Strength of Culture for Development: Why
Culture Matters in International Cooperation (Bruselj: P.I.E. Peter Lang, 2014), drugi je
v tisku pri angleški založbi Routledge. Vmesna poročila, predstavitve, besedila in
druga gradiva so dostopna na spletni strani projekta: www.awardproject.eu.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt smo uspešno zaključili 31. avgusta 2014. Nadaljevanje projekta trenutno
ni predvideno.
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DISEMINACIJA
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Knjižnica

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Aldo Milohnić,

Zbirka Politike je knjižna edicija, ki reflektira najrazličnejša vprašanja civilne družbe
in javnih politik. Besedila večinoma nastajajo v okviru raziskav, ki jih izvajajo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta in zunanji sodelavci.

aldo.milohnic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Irena Woelle, oblikovalka
• Jean McCollister,
•
•
•

prevajalka
Mojca Hudolin, lektorica
Jasna Babič, distribucija
Stane Peklaj, tisk

FINANCERJI
• Open Society Foundations

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
V letu 2014 smo izdali knjigo Ane Frank Feminizem in islam: turške ženske med Orientom in Zahodom v slovenskem in angleškem jeziku.

DOGODKI V LETU 2014
Knjigo smo predstavili na javnem dogodku v knjižnici MI, ki je bil zelo dobro obiskan.
Prav tako smo lahko zelo zadovoljni z medijskimi odzivi, saj je v osrednjih medijih
izšlo več člankov o knjigi in temi, ki jo obravnava.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
Po podatkih v knjižnični bazi COBISS je trenutno 80 izvodov knjige na voljo za
izposojo v javnih knjižnicah po celi Sloveniji. V medijih so izšla številna poročila
o izidu knjige, vključno z obširnimi intervjuji z avtorico Ano Frank v nekaterih
osrednjih medijih.

NADALJEVANJE PROJEKTA
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NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA

•

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST: nabava, obdelava, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva notranjim in zunanjim uporabnikom

julija.magajna@mirovni-institut.si

•

INFORMACIJSKA DEJAVNOST: osnovno informacijsko opismenjevanje uporabnikov knjižnice

FINANCERJI

•

BIBLIOGRAFSKA DEJAVNOST: izdelava bibliografij sodelavcev zaposlenih na
Mirovnem inštitutu

Julija Magajna,

• Open Society Foundations

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
Knjižnična, informacijska in bibliografska dejavnost knjižnice Mirovnega inštituta

DOGODKI V LETU 2014
Ni bilo javnih dogodkov.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Knjižnica Mirovnega inštituta je v letu 2014 izvedla svoje knjižnične, informacijske
in bibliografske dejavnosti uspešno in v skladu z namenom. V letu 2015 bo knjižnica
odprta za javnost samo še en dan v tednu. V tem časovnem obsegu bo na enak način nadaljevala z vsemi dejavnostmi, ki so v skladu z njenimi nameni in cilji delovanja.

Do zdaj smo v zbirki Politike izdali 19 knjig v 22 zvezkih, od tega je bilo 13 dvojezičnih slovensko-angleških izdaj. Ohranjanje kontinuiranega delovanja zbirke bo
v prihodnje v veliki meri odvisno od finančnih zmožnosti inštituta.
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Priznanje Živka Pregla

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Jasna Babič,
jasna.babic@mirovni-institut.si

FINANCERJI

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

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014
•

• Open Society Foundations
in drugi

•
•
•

Redno ažuriranje spletne strani (sestavljanje in vnašanje novic, objava medijskih
izjav, posodobitev podatkov, obdelava fotografij, vzdrževanje fotogalerije, oblikovanje pasic, montaža in objava video materiala itd.), hkrati vnašanje podatkov
v bazo nove spletne strani MI.
Redno obveščanje prek facebook strani MI.
Obdelava/montaža video gradiva za projekt Media Observatory.
Ureditev baze za pošiljanje novičnika.

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
aldo.milohnic@mirovni-institut.si

Priznanje Živka Pregla je nastalo na pobudo skupine sodelavcev Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije in nekdanjega Zavoda za odprto družbo. Namen
priznanja je, da spodbuja civilnodružbene dejavnosti nevladnih organizacij, skupin in posameznikov.

PROJECT TEAM

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2014

• Jasna Babič, video

Prvi prejemnik priznanja je bil Irfan Beširević, sledil mu je Matevž Krivic, v letu 2014
pa se je odbor odločil za Jadranko Vesel, aktivistko in promotorko socialne ekonomije, zlasti zadružništva.

Aldo Milohnić,

•
•

DOGODKI V LETU 2014
V SKLOPU MI: snemanje in fotografiranje na dogodkih.
IZVEN MI:
• Sodelovanje na okrogli mizi »Subkulture – pot do svobode ali omejevanje« (marec, Trubarjeva hiša literature, v sklopu festivala Fabule)
• Sodelovanje na simpoziju »Kdo rabi sceno?«, KUD France Prešeren (organizacija:
Radio Študent).
• Predavanje ‘Subkulture. Teorija in koncepti’ v sklopu predmeta Sociologija kulture, FDV, december
• Snemanje intervjujev in sodelovanje pri dokumentarnem filmu o zgodovini slovenskega punka in politične participacije v glasbi (predvidoma končan v aprilu 2015)

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
•

http://www.mirovni-institut.si

•

http://mediaobservatory.net/
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•

dokumentacija, spletna
stran, tehnična podpora
Franja Arlič, finančno
vodenje
članice in člani odbora za
podelitev priznanja Živka
Pregla, izbor prejemnika
priznanja
sodelavci iz partnerske
organizacije (Slovenska
filantropija), organizacija
podelitve priznanja

PARTNERJI

DOGODKI V LETU 2014
Slovesna podelitev priznanja je bila 21. maja v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2014
Vabila in tiskani program dogodka, medijska poročila, intervjuji in izjave prejemnika priznanja, razne objave na spletnih straneh Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije itn.

• Slovenska filantropija

NADALJEVANJE PROJEKTA

FINANCERJI

V letu 2015 bo priznanje Živka Pregla podeljeno že četrtič, predvidoma v maju ali
juniju. Koordinacijo projekta bo prevzela Slovenska filantropija; kontaktna oseba na
MI bo Maja Ladić.

• Open Society Foundations
(denarna nagrada
prejemniku priznanja)

NADALJEVANJE PROJEKTA
Nova spletna stran še ni končana, tako da trenutno poteka dvojno vnašanje podatkov. Rok za zaživetje te strani se ves čas zamika.
Na inštitutu je vse večja potreba po snemanju dogodkov in montaži, saj je to eden
od načinov, da se delo na inštitutu in vsebina približata širši množici. Opažam tudi,
da so želje sodelavcev glede montaže, izdelave spletnih podstrani velikokrat v nesorazmerju s tehničnimi zmožnostmi na inštitutu in z zahtevnostjo dela in znanja (ter
seveda primernega plačila).
Trenutno poteka delo vzpostavitve spletne strani za NFM projekt.

→
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Mirovni inštitut

Inštitut za sodobne družbene in politične študije

