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Uvod
Leto 2015 je zaznamoval prihod beguncev in migrantov z Bližnjega Vzhoda,
Azije in Afrike, ki so prečkali številne evropske države proti severnim in zahodnim državam članicam EU. Potem ko je Madžarska oktobra popolnoma
zaprla svoje meje in kriminalizirala neregularen vstop migrantov v državo,
se je zahodna balkanska migracijska pot premaknila južno proti Sloveniji.
Slovenska vlada je pod vodstvom predsednika vlade Mira Cerarja reagirala
na način sekuritizacije in militarizacije, ki ga je mogoče označiti le kot avtoritarnega, ksenofobnega in servilnega v razmerju do držav, kot sta Nemčija in
Avstrija. Da bi preprečila humanitarno katastrofo na svojih mejah in dosegla,
da bi skoraj vsi migranti in begunci čimprej zapustili državo, je vlada vzpostavila humanitarni »koridor«, s katerim je beguncem omogočila tranzit, ne da bi
morali v Sloveniji zaprositi za azil.

Istočasno je pričela postavljati ograjo iz rezalne žice vzdolž
slovenske meje s Hrvaško, s čimer je poslala nekaj jasnih
sporočil: Hrvaški, da ji kot sosednji državi ni mogoče zaupati,
beguncem, da tu niso dobrodošli, pokazati pa je hotela tudi
prebivalstvu Slovenije, da ni tako neodločna, kot je videti. Načela humanizma so v naslavljanju begunske krize postala povsem nerelevantna. Vlada je že od samega začetka dogajanja
uporabljala izključno samo varnostni diskurz, prek katerega je
begunce prikazovala kot resno grožnjo skupnosti in poudarjala potrebo po zaščiti lokalnega prebivalstva. Begunce je pričakala z oklepnimi vozili in s specialnimi policijskimi enotami
v polni opremi, vojski pa so bila z novelo Zakona o obrambi,
sprejeti čez noč, podeljena policijska pooblastila, s čimer je bilo
ustvarjeno vzdušje izrednih razmer.
Na osnovi desetletnega raziskovanja migracij, begunstva in
azila je bil Mirovni inštitut intenzivno vključen v delovanje na
to temo na različnih ravneh, ki vključujejo monitoring sprejemnih pogojev za begunce in postopkov z njimi, sodelovanje
in izmenjavo informacij z drugimi nevladnimi organizacijami,
objave javnih pisem in izjav za medije v zvezi s problemi, ki
smo jih zasledili v državnih politikah in praksah, opozarjanje na problem sovražnega govora, organizacijo javnih dogodkov, na katerih smo naslovili različne vidike migracij ter

raziskovanje in analitično delo. Na tej osnovi smo napisali
tudi knjigo o »begunski krizi«, ki bo izšla v elektronski obliki
v začetku leta 2016.
Druga tema, ki je pomembno označila leto 2015, so pravice
istospolnih partnerjev. Ko je ustavno sodišče septembra 2015
odločilo, da je o dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki bi istospolnim partnerjem podelile pravico do sklenitve zakonske zveze in skupne posvojitve (poleg
drugih ekonomskih in socialnih pravic), dovoljeno glasovati na
referendumu, se je Mirovni inštitut aktivno vključil v referendumsko kampanjo. Sodelovali smo v javnih in parlamentarnih razpravah in pomagali ekipi kampanje z argumentacijo, ki
bi lahko bila uporabljena v debatah. Referendum, ki je bil 20.
decembra 2015, je z rezultatom 63,5 % glasov proti izničil zakonske dopolnitve, kar je razpravo o pravicah istospolnih partnerjev vrnilo v leto 2013. Mirovni inštitut je za tem v sodelovanju z LGBT-organizacijami pripravil načrt strateške uporabe
pravnih sredstev, namenjenih izpodbijanju diskriminatornih
predpisov pred Ustavnim sodiščem.
V letu 2015 se je ekonomska situacija stabilizirala, rast BDP
se je vrnila (pretežno na račun močnega izvoza), vendar pa
prebivalstvo konca gospodarske krize še ni občutilo. Naspro-

tno, stopnja brezposelnosti je ostala relativno visoka (11 %),
javni dolg prav tako (prek 80 % BDP). Stopnja revščine je v Sloveniji nižja od povprečja EU, vendar pa hitreje narašča. Vlada
je stabilizirala javne finance, a na račun zmanjšane javne porabe, ki je bila posledica podaljšanih varčevalnih ukrepov (zaradi katerih je slovenski finančni minister celo dobil nagrado
EU »finančni minister leta«). V takšni družbeni klimi, ki je bila
začinjena z »begunsko krizo«, so razna populistična, ksenofobna in rasistična gibanja resnično dobila pospešek.
Leto 2015 je bilo drugo leto izvajanja odškodninske sheme
za izbrisane prebivalce, ki je bila vzpostavljena zaradi sodbe
Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Kurić in drugi
proti Sloveniji. Odškodninski zakon je bil še naprej kritiziran zaradi nesorazmerno nizkih odškodnin, ki jih predvideva, hkrati
pa Odbor ministrov pri Svetu Evrope še ni podal uradne ocene
o primernosti odškodninske sheme.
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 33 projektov (41 v letu 2014).
Od tega jih je šest financirala Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS), petnajst Evropska komisija in druga telesa EU (npr. EIGE), štiri je financirala Open
Society Foundations, štiri Norveški finančni mehanizmi, eno
Varuh človekovih pravic, 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; pravice beguncev in
migrantov in integracijo; 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. Nadaljevali smo z delom na področju izbrisa in še naprej izvajali svetovanje izbrisanim, čeprav
se je financiranje te dejavnosti izteklo v začetku leta 2015. Na
področju temeljnih pravic smo izvajali 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 spola smo se ukvarjali s
tematiko očetovstva in z enakostjo žensk v lokalni politiki. 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.
2015 je bilo prvo leto po letu 2000, ko je Mirovni inštitut deloval brez institucionalnega granta Open Society Foundations,
ki se je iztekel leta 2014. Po sprejemu določenih organizacijskih prilagoditev je inštitut tekoče posloval na osnovi izključno
projektnega financiranja. Število zaposlenih na Mirovnem inštitutu je ostalo nespremenjeno, saj ekipo inštituta sestavlja
osemnajst sodelavk in sodelavcev. Od tega jih je deset doktorjev/doktoric znanosti, tri pa imajo magistrski naziv. Trije sodelavci so doktorski kandidati in ena sodelavka je magistrska
kandidatka.

Dr. Neža Kogovšek Šalamon,
direktorica
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Sovražni govor in populistično poustvarjanje »drugega«
v Evropi skozi prizmo rasizma, starosti in spola – RAGE

VODJA PROJEKTA
Mojca Pajnik,

NAMEN IN CILJI

DOGODKI V LETU 2015

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.

• Sklepne konference »Populist shifts, rise of extreme right and 'othering' in Eu-

mojca.pajnik@mirovni-institut.si

POSAMEZNI CILJI PROJEKTA SO:

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

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

PARTNERJI
• Univerza v Leicestru,
•
•
•
•

•
•

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

• raziskava praks in diskurzov izbranih strank in gibanj, ki veljajo za populistične v

rope: Challenges and anti-discrimination strategies«, Bruselj, 2. marec, so se
udeležili nekateri člani in članice projektne skupine: R. Kuhar, I. Šori, M. Pajnik,
skupaj z gostoma M. Milosavljevićem in R. Šribar. Konferenca je bila namenjena predstavitvi rezultatov projekta in razpravam o rasizmu, populizmu, medijih ter o antirasizmu v obliki okroglih miz.

devetih državah članicah EU (v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Avstriji, na Danskem,
Finskem, Madžarskem, v Sloveniji in Bolgariji). Stranke in gibanja so izbrana na
podlagi njihove vključitve v razprave, populistično delovanje in z upoštevanjem
sodnih praks;

• Predstavitve številke Časopisa za kritiko znanosti (ČKZ), »Rasizem: razrezani

• analiza populizma v kontekstu gospodarske in politične krize v Evropi, v katerih so

• Intervju z urednico, ki je dostopen na https://www.rtvslo.si/begunska-kriza/

»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;

• 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;

• pridobiti kritičen vpogled v motivacijo mladih ljudi za populizem in sovražni govor;
• prepoznavanje preventivnih ukrepov in dobrih praks ter osveščanje.

svet« (ur. M. Pajnik, E. Valčenčič), ki vključuje več tekstov, ki predstavljajo rezultate projekta, so se zvrstile jeseni 2015 med ostalim v Trstu, Novi Gorici,
Ljubljani itd.

mejni-rezim-dobro-pokaze-evropsko-rasisticno-naracijo/374667.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
• ČKZ, št. 260, »Rasizem: razrezani svet«, ur. M. Pajnik, E. Valenčič

NADALJEVANJE PROJEKTA
V letu 2016 pripravljamo knjigo »Populism and the Web: Communicative practices
of parties and movements in Europe« (ur. M. Pajnik, B. Sauer), Ashgate.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V sklepni fazi projekta je raziskovalna ekipa delovala za diseminacijo rezultatov na
konferencah in okroglih mizah. Članice/člani raziskovalne skupine so pisali poglavja
za objave pri mednarodnih založbah, in sicer za knjigi »The Rise of the Far Right in
Europe« (ur. G. Lazaridis, A. Benveniste, G. Campani), Palgrave (2016) in »The Rise
of Radical, Far and Extreme Right, Populist Shifts and ‘Othering’ in a Europe under
crisis« (ur. G. Lazaridis, A. Benveniste, G. Campani), Routledge (2016).

FINANCERJI
• Evropska komisija

(Fundamental rights and
citizenship)
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Digitalno državljanstvo

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Majda Hrženjak,
•
•
•
•

raziskovalka
Veronika Bajt,
raziskovalka
Lana Zdravković,
raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Irena Salmič,
administrativno delo

PARTNERJI
• Univerza v Ljubljani,

•

Fakulteta za družbene
vede, Tanja Oblak Črnič,
Jernej Prodnik;
ZRS Koper, Peter Sekloča

FINANCERJI
• ARRS

NAMEN IN CILJI

DOGODKI V LETU 2015

Projekt DIG-CIT se ukvarja z vprašanjem 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:

M. Ribać in J. A. Prodnik sta se avgusta (25.–28.) udeležila 12. konference European sociological association, kjer sta v prispevkih predstavila nekatere rezultate
projekta.

1. teorije državljanstva,

NADALJEVANJE PROJEKTA

2. kritične teorije s področja interneta in

V zaključni fazi priprave je tematski blok za revijo Annales (ur. M. Pajnik in P. Sekloča), kjer bodo zbrane analize sodelavk in sodelavcev na projektu, in sicer na temo
institucionalne politike, komuniciranja, spleta in mladih.

3. teorije pozicionalnosti in intersekcionalnosti.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
Z januarjem je raziskovalna skupina pričela z delom na tematski raziskavi »Družbena gibanja, mediji in alternativna politika«. Na podlagi študija literature, delavnic in
razprav smo raziskavo zasnovali na podlagi treh raziskovalnih vprašanj:

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Rezultati so dostopni na spletni strani projekta: http://www.digitalnodrzavljanstvo.si/.

V 2016 načrtujemo pripravo tematskega bloka za Družboslovne razprave (ur. M.
Pajnik in S. Zavratnik), ki bo reflektiral vstajniško gibanje v Sloveniji v obdobju
2012–2013.

1. Kakšen je pomen gibanj za teorije državljanstva (digitalno državljanstvo) in kaj
v tem kontekstu pomeni gibanje v obdobju vstaj in po njih v Sloveniji?,
2. Kako se gibanja konstituirajo v odnosu do medijev?,
3. Kakšne strategije (de)legitimizacije gibanj uporabljajo »močni« (institucionalni) akterji?
Pripravili smo vprašalnik za fokusne skupine z akterji/akterkami družbenih gibanj v
Sloveniji v času vstaj. Vprašalnik je razdeljen na tri vsebinske sklope:
1. Specifike gibanj, delovanja, mreženja.
2. Refleksija vstaj (uporov, protestov).
3. Mediji in komuniciranje.
S terenskim delom smo pričeli aprila. Do jeseni je bilo narejenih (in transkribiranih)
22 fokusnih skupin s predstavniki/predstavnicami gibanj.
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Evropska spletna stran za integracijo (EWSI)

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Majda Hrženjak,
majda.hrženjak@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Miroslav Stanojević
•
•
•
•
•
•
•

(FDV), vodja projekta
Miroslav Ignjatović
(FDV), raziskovalec
Anton Kramberger,
raziskovalec
Samo Pavlin,
raziskovalec
Barbara Rajgelj (FDV),
raziskovalka
Branko Bembič (FDV),
raziskovalec
Maja Breznik (MI),
raziskovalka
Mojca Frelih (MI),
raziskovalka

PARTNERJI

Namen projekta je v primerjalni perspektivi z EU preučiti obseg in nestandardne
oblike zaposlovanja v Sloveniji, kako so le-te distribuirane v družbi in kakšne posledice imajo za zaposlene. Poleg tega se projekt osredotoča na analizo, kako se
politike in ukrepi zaposlovanja odzivajo na spremenjene pogoje na trgu dela ter na
ovrednotenje, ali so predlagani pristopi omejevanja segmentacije trga dela inovativni in usmerjeni h krepitvi socialne varnosti delavcev in delavk v nestandardnih
zaposlitvah ali vztrajajo v normativnem vzorcu standardnih zaposlitev iz pogojev
polne zaposlenosti industrijskega kapitalizma.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V letu 2015 so bile izvedene naslednje projektne aktivnosti:

• pravna analiza;
• sektorska analiza z intervjuji predstavnikov sindikatov in delodajalcev v trgovini,
•
•

DOGODKI V LETU 2015
• Majda Hrženjak je predstavila prispevek »Care as public good or market com-

•

• Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za družbene
vede

FINANCERJI
• ARRS

gradbeništvu, kovinski industriji, agencijskem delu in zdravstveni negi;
intervjuji s skrbstvenimi delavkami v različnih oblikah zaposlitve;
diseminacija.

modity: regulation of home-based care work in Slovenia« na mednarodni konferenci »Developing and implementing policies for a better future at work«, ILO
Ženeva, 8.–10. julij 2015.
Maja Breznik je sodelovala v oddaji »Odkrito o prekariatu«, RTV Slovenija, 16.
junij 2015; izvedla je predavanje »Revščina zaposlenih« v okviru Rosine šole delavskih pravic za mlade, Maribor, 17. november 2015.
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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

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

SODELAVCI IN
SODELAVKE

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

• Lana Zdravković,

• na spletni strani EWSI so bile objavljane novice, dobre prakse integracije, in os-

sokoordinatorica

PARTNERJI
• EWSI za Evropsko

komisijo koordinira
konzorcij dveh
partnerjev: Intrasoft in
Migration Policy Group

FINANCERJI
• Evropska komisija,

Generalni direktorat za
migracije in notranje
zadeve

•
•
•
•
•

tale pomembne informacije;
redno je bila posodabljana in upravljana slovenska EWSI Facebook stran;
redno je bila posodabljana in upravljana slovenska EWSI Twitter stran;
napisano je bilo letno poročilo;
ohranjan je bil reden stik z nevladnimi organizacijam in ostalimi pomembnimi viri
informacij za EWSI;
ohranjan je bil reden stik z vodjo projekta in mednarodno koordinatorico EWSI.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Vsi naloženi dokumenti, povezave, dogodki itd. so na voljo on-line. Glej http://
ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm oziroma https://ec.europa.eu/migrant-integration/home.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2016, vendar pa še vedno čakamo na uradno
odobritev financerjev.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
• Majda Hrženjak, »Delo kot vsako drugo in hkrati kot nobeno drugo: strategi•
•

je urejanja skrbstvenega dela na domu«, Socialno delo, ISSN 0352-7956, apr.
2015, letn. 54, št. 2, str. 79–88;
Maja Breznik in Boris Mance, »Spremembe dela v slovenski produkciji tiska po
izbruhu krize 2008–2009«, Časopis za kritiko znanosti, št. 259, 2015;
Miroslav Stanojević, Aleksandra Kanjuo Mrčela in Maja Breznik, »Slovenia on the
crossroad: increasing dependence on the supranational institutions and the weakening role of the social dialogue«, European Journal for Labour Relations (izšlo
bo v letu 2016).

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt poteka v skladu z načrti in bo zaključen sredi leta 2016.

→

KAZALO
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Socialna in solidarnostna ekonomija kot razvojni pristop
za trajnost v Evropskem letu za razvoj 2015 in naprej –
SUSY
NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Lana Zdravković,
lana.zdravkovic@mirovni-institut.si

PARTNERJI

Projekt je namenjen raziskovanju, zagovorništvu, osveščanju in spodbujanju dobrih praks na področju »zapolnitve vrzeli« med razvojnim sodelovanjem ter socialno
in solidarnostno ekonomijo (SSE), kar vključuje krepitev zavedanja javnih institucij,
nevladnega sektorja in najširše javnosti o tem, kako spremembe pravnega okvirja
in javnih politik lahko okrepijo povezavo med socialno in solidarnostno ekonomijo in
bojem proti revščini.

• COSPE (Cooperazione

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

•

Narejena je bila raziskava za potrebe identifikacije najpomembnejših deležnikov na
področju SSE v Sloveniji in na podlagi ugotovitev raziskave je bilo napisano poročilo. Ugotovljena je bila najboljša praksa s področja SSE v Sloveniji, in sicer Skuhna.
Izdelan je bil videofilm, ki predstavlja najboljšo prakso. Narejena je bila podstran v
slovenskem jeziku na spletni strani projekta: http://si.solidarityeconomy.eu/.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

per lo Sviluppo dei
Paesi Emergenti), Italija
(koordinator projekta);
Südwind Agentur,
Avstrija;
Action pour le
Développement ASBLSOS FAIM, Belgija;
Balkan Institute for
Labour and Social Policy,
Bolgarija;
DEŠA-Dubrovnik,
Hrvaška;
CARDET, Ciper;
Ekumenicka akademie
Praha Europe, Češka;
Mondo, Estonija;
Pro Ethical Trade Finland
(PETF) / Eettisen kaupan
puolesta ry (Eetti),
Finska;
Ressources Humaines
Sans Frontières (RHSF),
Francija;
INKOTA-netzwerk,
Nemčija;
Fair Trade Hellas, Grčija;
Cromo Foundation,
Madžarska;
Foundation for
Development of
Democratic Rights
(DemNet), Madžarska;

• Fairwatch –
•
•
•
•

•

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015

•

Rezultati projekta so dostopni na http://si.solidarityeconomy.eu/ in
http://www.mirovni-institut.si/en/projects/social-solidarity-economy-as-development-approach-for-sustainability-in-eyd-2015-and-beyond-ssedas/.

•
•

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se nadaljuje v letu 2016. Najzahtevnejše bo mobilizirati medije, da bi več
pisali o SSE.

•
•

Cooperazione e
Mondialità, Italija;
Waterford One World
Centre, Irska;
Green Liberty (Zaļā
brīvība), Latvija;
KOPIN (Koperazzjoni
Internazzjonali), Malta;
Zwiazek Stowarzyszen
Polska Zielona Siec
(Alliance of Associations
Polish Green Network –
PGN), Poljska;
Instituto Marquês
de Valle Flôr (IMVF),
Portugalska;
TERRA Mileniul III
Foundation, Romunija;
Slovak Centre for
Communication and
Development, Slovaška;
Centro de Estudios
Rurales y de Agricultura
Internacional (CERAI)
Španija;
The Co-operative
College, VB;
Think Global, VB

FINANCERJI
• Evropska komisija

(Non-State Actors and
Local Authorities in
Development, Raising
public awareness of
development issues and
promoting development
education in the
European Union)

→

KAZALO
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Indeks politike vključevanja migrantov (MIPEX)

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

Seminar za politično teorijo

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Katarina Vučko,

nacionalna ekspertinja

PARTNERJI
• CIDOB (Barcelona Centre
•
•

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

FINANCERJI
• Evropska komisija

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-ih 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.
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NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
• Goran Vraneševič
• Vlasta Jalušič,
jalusic.vlasta@gmail.com

SODELAVCI IN
SODELAVKE

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

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

• Aljoša Kravanja, mentor

Izvedba študijskih dejavnosti je vključevala bralni seminar Letnik 2015/16: Kantova
Kritika razsodne moči – z mentorjem Aljošo Kravanjo.

Rezultati MIPEX so bili razširjeni nacionalni in mednarodni javnosti prek e-pošte,
časopisov, socialnih medijev ter projektne in MI spletne strani.

PARTNERJI

Bralni seminar je v povprečju redno obiskovalo 7–12 seminaristov, potekal pa je
dvakrat do štirikrat mesečno v knjižnici Mirovnega inštituta, od oktobra do maja.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Obstoječi rezultati projekta so dostopni na http://www.mirovni-institut.si/mipex-2015-integracija-migrantov-objava-rezultatov-za-slovenijo/ in http://www.
mipex.eu/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projektne dejavnosti so se zaključile v letu 2015.

/

DOGODKI V LETU 2015

FINANCERJI

V sklopu projekta sta bili izvedeni javni predavanji, in sicer:

• Open Society Foundations

• Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut: Razlika med lepim in sublimnim v Kantovi tretji
•

kritiki in njen pomen za današnji čas, 11. november 2015;
Matjaž Jager, direktor Inštituta za kriminologijo na Pravni fakulteti v Ljubljani:
Dve moderni rabi Kantove reflektirajoče sodbe na polju pravno-političnega,
22. december 2015.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se bo v 2015/16 nadaljeval z bralnim seminarjem in predavanji. Tema je
Kantova Kritika razsodne moči.

→

KAZALO
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ČLOVEKOVE
PRAVICE
→

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

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

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

NAMEN IN CILJI

NAMEN IN CILJI

VODJA PROJEKTA

Cilji projekta so:

VODJA PROJEKTA

Neža Kogovšek Šalamon,

• olajšati široko ureditev pravnih statusov izbrisanih oseb prek zagotavljanja in-

Neža Kogovšek Šalamon,

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

•
•

formacij, pravnega svetovanja in zastopanja;
doseči pravično zadoščenje za izbrisane prebivalce prek podpore implementaciji pilotne sodbe ESČP v primeru Kurić;
osveščanje javnosti o nujnosti, da se sprejme odgovornost in doseže popravo
krivic.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V letu 2015 je projekt formalno potekal samo še v prvih dveh mesecih, ko smo ga zaključevali. V tem času smo se osredotočili na pripravo končnega poročila in na zaključevanje pravnih postopkov zastopanja, ki smo ga nudili izbrisanim. Uredili smo dovoljenje za stalno prebivanje eni od večjih družin, izbrisanih v Sloveniji. Zaključili smo delo
na tožbi dedičev izbrisanih, ki je bila vložena na Evropsko sodišče za človekove pravice.
Ob obletnici izbrisa smo organizirali javni dogodek v Mestnem muzeju. Pripravili smo
pismo Odboru ministrov pri Svetu Evrope, ki nadzoruje izvrševanje sodbe v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. Kljub temu da se je projekt zaključil s februarjem 2015, smo
nadaljevali z aktivnostmi na področju izbrisa. Na varuha ČP smo naslovili pobudo, naj
vloži zahtevo za presojo ustavnosti predpisov, ki veljajo za izbrisane v zvezi z urejanjem statusov in odškodnin. Nadaljevali smo tudi s svetovanjem izbrisanim v uradnih
urah. Ves čas smo posodabljali spletno stran »Izbrisani: Informacije in dokumenti«.

DOGODKI V LETU 2015
»Izbris – refleksije o popravi krivic«, javni dogodek ob obletnici izbrisa, 26. februar
2015, Mestni muzej Ljubljana.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
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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 2015
V letu 2015 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. Pravnega seminarja in letnega sestanka mreže v Bruslju se tokrat nismo udeležili zaradi povečanih terorističnih groženj.

DOGODKI V LETU 2015
V letu 2015 so se zvrstili naslednji dogodki:

• pravni seminar, 24. november 2015;
• letni sestanek, 23. november 2015.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Letno poročilo in hitra poročila so na voljo na http://www.equalitylaw.eu/.

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

Posodobljena je bila spletna stran »Izbrisani: Informacije in dokumenti«, ki je dostopna na http://www.mirovni-institut.si/izbrisani/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Niz projektov na temo izbrisa, ki so jih podpirale Open Society Foundations, se je
z letom 2015 zaključil. Kljub temu iz odgovornosti do strank še naprej svetujemo
izbrisanim, ki se na Mirovni inštitut obrnejo za nasvet pri urejanju statusa in odškodnine za izbris.

→

KAZALO
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Pravice v premiku – Mavrične družine v Evropi

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

Temeljne pravice državljanov in tujcev v Evropski uniji

NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Neža Kogovšek Šalamon,

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.

neza.kogovsek@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Katarina Vučko, pravnica
• Mojca Frelih, asistentka
• Irena Salmič, asistentka

PARTNERJI
• University of Trento,
•
•
•
•
•

Faculty of Law;
CGIL Nuovi diritti, Rim;
Cara-Friend, Belfast;
University of Toulouse III
Paul Sabatier;
Autonomous University
of Barcelona;
L’Autre Cercle

FINANCERJI
• Evropska komisija

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

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
Projekt (2013–2014), ki se je osredotočal na vprašanje svobode gibanja istospolnih
partnerjev in njihovih družin v EU, je bil podaljšan za dva meseca in se je zaključil 28.
februarja 2015. V prvih dveh mesecih 2015 smo se osredotočili na zaključevanje
aktivnosti, komunikacijo z oblikovalko in finalizacijo Bele knjige (White Paper) v petih
jezikih in pripravo elektronskih verzij Bele knjige z delujočimi aktivnimi povezavami.
Izvajali smo skrb nad izpeljavo decentraliziranih delavnic. Izvajali smo koordinacijo z avtorji nacionalnih poročil iz Slovaške, Hrvaške, Bolgarije, Avstrije in Danske;
poskrbeli smo za poravnavanje obveznosti ter pripravo končnega vsebinskega in
finančnega poročila.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
• A.M. Duguet, L’assistance à la procréation, quels défis aujourd’hui, LEH, 2015;
• A. Schuster, G. Toniollo, La famiglia omogenitoriale in Europa, Ediesse, 2015;
• B. Fitzpatrick, Handbook on the Rights of Rainbow Families, 2015
•
•
•

jeziki: angleški, italijanski, grški, francoski, španski;
N. Kogovšek Šalamon, Rights on the move White Paper, 2015
jeziki: angleški, italijanski, nemški, francoski, španski;
»Prihodnost temeljnih pravic v Evropski uniji: primer svobode gibanja mavričnih
družin«, Delavci in delodajalci, 2015, letn. 15, 1, str. 7–33;
»Svoboda gibanja mavričnih družin v EU – trendi in izzivi«, Pravna praksa, 16.
apr. 2015, leto 34, št. 15, pril. str. I-VIII.
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SODELAVCI IN
SODELAVKE
/

PARTNERJI
/

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 2015
V letu 2015 smo najprej zbirali in analizirali literaturo (predvsem znanstvene članke,
objavljene v mednarodnih revijah in mednarodne monografije). Zatem smo izvajali
ekspertne intervjuje na področju temeljnih pravic in EU državljanstva. Intenzivno
smo pisali članke in sodelovali na številnih javnih dogodkih. Pripravljali smo knjigo o
begunski krizi. Poleg objavljenih člankov ali tistih, sprejetih v objavo, smo napisali in
oddali tudi članke:

FINANCERJI

• Disparitetni učinek posredne diskriminacije v pravu Evropske unije, Sveta Evrope

• ARRS

•
•

in slovenski sodni praksi (oddano reviji Pravnik);
Asylum systems in the Western Balkan countries: current issues (oddano reviji
International Migration);
Legal Implications of the »Humanitarian Corridor« (napisano za knjigo MI).

DOGODKI V LETU 2015
Izsledki raziskave so bili predstavljeni na naslednjih javnih dogodkih:

• »Effectiveness of the existing national, regional and international instruments«,

NADALJEVANJE PROJEKTA

•

Mirovni inštitut je uspešno izvedel projektne aktivnosti, za katere je bil odgovoren,
predvsem je pomembna izvedba centralnega usposabljanja v Ljubljani, pregled nad
decentraliziranimi treningi, ki so jih izvedli udeleženci seminarja v svojih državah,
priprava Bele knjige v petih jezikih, priprava slovenskega poročila o pravicah LGBT-skupnosti in sodelovanje pri vseh ostalih aktivnostih projektnega konzorcija. Vse
aktivnosti smo izvedli v okviru predvidenega proračuna in pripravili natančno in sledljivo vsebinsko in finančno poročilo.

•
•

•
•
•

prispevek na konferenci »Balkan Route and Refugee Crisis - What Can CSOs Do?
What Do We Expect from the National Governments and the EU?«, Beograd, 5.
oktober 2015;
»ESČP in begunska kriza«, prispevek na konferenci »13. dnevi evropskega prava«,
Ljubljana, 19. november 2015;
»EU legislation and relevant documents on indirect discrimination«, predavanje
na mednarodni delavnici »Workshop for judges on fight against discrimination«,
Skopje, 26.–27. februar 2015;
»International legal standards and OSCE commitments applicable to the current
migration crisis in Europe«, prispevek na konferenci »The Migration Crisis in the
OSCE Region: Safeguarding Rights of Asylum Seekers, Refugees and Other Persons in Need«, Varšava, 12.–13. november 2015;
»Kritičen premislek sedanje ureditve prava EU na področju azila in migracij« prispevek na konferenci »13. dnevi evropskega prava«, Ljubljana, 19. november 2015;
»Pravice žensk in enakost spolov«, javno predavanje v organizaciji društva Integrirana vizija, Lendava, 22. julij 2015;
»Relevant European Court for Human Rights and Court of Justice of the EU case
law on indirect discrimination«, predavanje na mednarodni dalavnici »Workshop
for judges on fight against discrimination«, Skopje, 26.–27. februar 2015;

→

KAZALO
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Z (od)govorom nad sovražni govor –
Zagon neodvisnega povezovalnega telesa
• »Upravno pravo s pravom tujcev in azilnim pravom«, predavanje v okviru obštudij•

ske dejavnosti Pravne svetovalnice LGBT, Pravna Fakulteta, Ljubljana, 9. februar
2015;
»Uvod v pravno varstvo beguncev«, predavanje v okviru obštudijske dejavnosti
Pravne klinike za begunce in tujce, Pravna fakulteta, Ljubljana, 17. november 2015.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Članki (objavljeni):

• »Kakšna skupna azilna in migracijska politika?«, Pravna praksa, 1. oktober 2015,
•
•
•
•
•
•

leto 34, št. 38, str. 3;
»Padec prepovedi skupnih posvojitev za istospolne partnerje«, Pravna praksa,
19. februar 2015, leto 34, št. 7/8, str. 33–34;
»Prihodnost temeljnih pravic v Evropski uniji: primer svobode gibanja mavričnih
družin«, Delavci in delodajalci, 2015, letn. 15, 1, str. 7–33;
»Sovražni govor kot uradno pregonljivo kaznivo dejanje«, v: 1. dnevi prava zasebnosti in svobode izražanja, Kranjska Gora, 9. in 10. april 2015, Zbornik 2015,
1. natis, Ljubljana, IUS Software, GV založba, 2015, str. 23–27;
»Svoboda gibanja mavričnih družin v EU – trendi in izzivi«, Pravna praksa, 16.
april 2015, leto 34, št. 15, pril. str. I–VIII;
»Ustavni razlogi za prepoved referenduma o porokah istospolnih partnerjev«,
Pravna praksa, 18. junij 2015, leto 34, št. 24/25, str. 15–16;
»Združitev družine – med restriktivnostjo državnih politik in pravico do varstva
družinskega življenja«, Pravna praksa, 5. februar 2015, leto 34, št. 5, str. 20–21.

Članki (sprejeti v objavo):

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Mojca Frelih, koordinacija
•
•

•
•

• »Učinkovita interpretacija načela varstva pravic strank v upravnem postopku«,

soavtorstvo s Katjo Simončič, sprejeto v objavo v znanstveni reviji Javna uprava.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt je potekal odlično. Zaradi intenzivnega pisanja in javnega nastopanja smo
nekoliko v zaostanku z ekspertnimi intervjuji, s katerimi nadaljujemo v letu 2016.

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
Franja Arlič, finančna
koordinacija

PARTNERJI
• Univerza v Ljubljani,

•
•

Fakulteta za družbene
vede (projekt Spletno
oko);
Varuh človekovih pravic;
RTV SLO, Multimedijski
center

Z vzpostavitvijo javno odzivnega sistematično in dolgoročno delujočega neodvisnega telesa projekt prispeva k zmanjšanju razširjenosti pojava sovražnega govora v
Sloveniji. Hkrati preko osveščevalnih aktivnosti in prenosa znanja krepi sektor NVO
in omogoča opolnomočenje ranljivih skupin. Cilj projekta je seznaniti javnost v Sloveniji s problematiko sovražnega govora in nujnostjo odzivanja in ničelne tolerance
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 2015
V letu 2015 so bile izvedene naslednje projektne aktivnosti:

• vzpostavitev in delovanje neodvisnega telesa Svet za odziv na sovražni govor, ki
•

•
•
•
•

povezuje 9 posameznic_kov, aktivnih na področju boja proti sovražnemu govoru: pet sej Sveta, trije javni odzivi Sveta;
mreženje med ključnimi akterji, opolnomočenje ranljivih skupin in prenos znanja
v sektorju NVO: organizacija in izvedba štirih lokalnih posvetov in dveh javnih forumov na tematiko sovražnega govora po Sloveniji, sodelovanje v kampanji No
Hate Speech ipd. iniciativah, sestanki s predstavniki relevantnih javnih institucij
ipd.;
diseminacija projektnih rezultatov: pet kratkih videoklipov o posledicah sovražnega govora, video predavanje o sovražnem govoru prosto dostopno online na
projektni spletni strani;
izobraževanje: izvedba štirih gostujočih predavanj o sovražnem govoru na fakultetah Univerze v Ljubljani;
javno delovanje: izvedba medijske konference, sodelovanje z mediji in drugimi
deležniki, aktivna participacija na javnih dogodkih ipd.;
management projekta, koordinacija projektnih partnerjev, sestanki projektne
skupine, poročanje, komunikacija s financerjem itd.

DOGODKI V LETU 2015

FINANCERJI

V okviru projekta so bili organizirani naslednji dogodki:

• Finančni mehanizem

• novinarska konferenca, Trubarjeva hiša literature, 29. januar 2015, Ljubljana;
• lokalni posvet Koalicije proti sovražnemu govoru, 12. marec 2015, Novo mesto;
• lokalni posvet Koalicije proti sovražnemu govoru, 15. marec 2015, Slovenske

•

EGP in
Norveški finančni
mehanizem, 2014–2015

•
•

Konjice;
lokalni posvet Koalicije proti sovražnemu govoru, 20. oktober 2015, Škofja Loka;
lokalni posvet Koalicije proti sovražnemu govoru, 20. november 2015, Cerkno;

→
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• javni forum »S kakšnim odgovorom nad sovražni govor?«, Dvorana Kolpern, 2.
•

junij 2015, Jesenice;
javni forum »Kako ogradimo sovražni govor?«, Pekarna Magdalenske mreže, 19.
november 2015, Maribor.
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»MADE REAL« – Uresničevanje alternativ odvzemu
prostosti v Evropi preko izmenjav,
zagovorništva in učenja

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Vsi materiali so dostopni na projektni spletni strani http://www.mirovni-institut.si/govor/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt poteka po načrtih in se bo zaključil 29. februarja 2016. Hkrati se ves čas tudi
aktivno išče dodatne vire financiranja za nadaljevanje aktivnosti.
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NAMEN IN CILJI
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

FINANCERJI
• Evropski sklad za
•

begunce;
sofinanciranje s strani
Mreže Odysseus in
partnerskih NVO
(sofinanciranje s
strani članov mreže ni
zahtevano)

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 2015
Glavni del aktivnosti projekta je bil zaključen že v letu 2014. V letu 2015 je koordinator projekta na podlagi nacionalnih poročil pripravil končno poročilo. V februarju je
bila nato izvedena zaključna konferenca projekta v Bruslju, kjer so bili predstavljeni
tudi rezultati projekta.

DOGODKI V LETU 2015
V februarju 2015 sta se zvrstila dva dogodka:

• zaključna konferenca v Bruslju, kjer so bili predstavljeni rezultati projekta;
• okrogla miza v Ljubljani, ki jo je organiziral slovenski partnerski NVO (Zavod IPRIS), na kateri je Mirovni inštitut sodeloval pri predstavitvi nacionalnega poročila.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
MADE REAL Končno poročilo: Alternatives to Immigration and Asylum Detention
in the EU, dostopno na: http://odysseus-network.eu/made-real/made-real-final-report/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Mirovni inštitut je zaključil vse predvidene projektne aktivnosti. Projekt se je zaključil februarja 2015, ko smo se udeležili tudi partnerskega sestanka in zaključne
konference v Bruslju. Nadaljevanje projekta v letu 2016 ni predvideno.

→
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Sodelovanje pri koordinaciji NVO na področju azila
NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Katarina Vučko,

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

Raziskava o prisotnosti ter vsebini in implementaciji
zaščitnih ukrepov na področju otrok brez
državljanstva v Sloveniji

Namen sodelovanja pri koordinaciji je okrepitev vloge NVO na tem področju, skupno
delovanje v komunikaciji z mediji in pogajanju z oblastmi ter izmenjava informacij in
razdelitev nalog.

NAMEN IN CILJI

katarina.vucko@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Neža Kogovšek Šalamon,
pravna strokovnjakinja

PARTNERJI
• UNHCR;
• Pravno-informacijski
•
•

center NVO – PIC;
Slovenska filantropija;
Jezuitsko združenje za
begunce Slovenije in
drugi

FINANCERJI
• Aktivnosti se deloma

prekrivajo s projektom
RefugeeAction, ki ga
financira OSIFE (Open
Society Initiative for
Europe)

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

VODJA PROJEKTA

V letu 2015 je kot v prejšnjih letih potekalo sodelovanje v okviru koordinacijskih
sestankov v azilnem domu. Koalicija NVO je pripravila skupno izjavo ob mednarodnem dnevu beguncev. Nadaljevali smo z upravljanjem adreme, ki povezuje različne
deležnike na področju azila v Sloveniji. Udeleževali smo se sestankov, ki jih je organiziral UNHCR. V prvi polovici leta 2015 je bil poseben poudarek na sodelovanju
v koaliciji NVO za pripravo komentarjev in predlogov na osnutek novega Zakona o
mednarodni zaščiti. Koalicija NVO je Ministrstvu za notranje zadeve predstavila
skupne pripombe na osnutek zakona. V drugi polovici leta je Slovenija postala ena od
tranzitnih držav na »balkanski migracijski poti« in se je soočila z visokimi številkami
dnevnih prihodov beguncev in migrantov na svoj teritorij, zato se je vsa pozornost
preusmerila na to področje. Koordinacija NVO se je razširila tudi na humanitarne organizacije in NVO, ki se pred tem niso ukvarjale s področjem azila. Namen koordinacije je naslavljanje potreb beguncev, spremljanje stanja in zagovorništvo (gledati
projekt RefugeeAction). V luči povečanega prihoda beguncev, je bil sprejem novega
Zakona o mednarodni zaščiti odložen, zato da so se v predlog lahko vključile dodatne zaostritve pravnega sistema.

Katarina Vučko,

NADALJEVANJE PROJEKTA
Aktivnosti Mirovnega inštituta na tem področju so pomembne za mreženje NVO,
ki delujejo na tem področju ter za izmenjavo informacij med njimi. Načrtujemo nadaljevanje aktivnosti tudi v prihodnjih letih. Povezovali jih bomo z drugimi projekti
Mirovnega inštituta na področju azila in migracij.
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katarina.vucko@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE

Raziskava je del kampanje Evropske mreže o brezdržavljanskosti »None of Europe’s
Children should be Stateless«. Raziskava je ena od aktivnosti v prvem letu kampanje, njen namen pa je raziskati razširjenost, vsebino in implementacijo zaščitnih
ukrepov na področju brezdržavljanskosti otrok na nacionalni ravni v izbranih državah. Slovenija je ena od šestih izbranih držav. Izsledki raziskave bodo pripomogli
k zagovorništvu na nacionalni in regionalni ravni s ciljem izboljšanega dostopa do
državljanstva za apatridne otroke.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

/

PARTNERJI
/

FINANCERJI
• European Network on
Statelessness

V prvi polovici leta je bila izvedena raziskava apatridnosti otrok v Sloveniji (analiza
zakonodaje, pregled obstoječih virov, intervjuji z deležniki) in je bilo pripravljeno poročilo, ki je bilo predstavljeno na konferenci Evropske mreže o apatridnosti (European Network on Statelessness) v Budimpešti.
Poleti 2015 je bil pripravljen slovenski prevod poročila. Septembra 2015 je bilo poročilo objavljeno na spletni strani Mirovnega inštituta, kar je bilo pospremljeno z izjavo
za javnost in objavo novice na Facebooku.

DOGODKI V LETU 2015
V letu 2015 je potekala konferenca Evropske mreže o apatridnosti na temo apatridnosti otrok v Budimpešti, kjer so bili predstavljeni rezultati nacionalnih študij.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Pripravljeno je bilo poročilo v angleškem (Ending Childhood Statelessness: A Study on
Slovenia) in slovenskem jeziku (Ustaviti brezdržavljanskost otrok: Študija o Sloveniji).

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt je pomenil nadaljevanje aktivnosti Mirovnega inštituta na področju
brezdržavljanskosti in se je osredotočil na brezdržavljanskost otrok. Mirovni inštitut
si bo tudi v prihodnje prizadeval za nadaljevanje dela na tej temi ki je v Sloveniji od
preostalih akterjev, tako vladnih kot nevladnih, popolnoma prezrta.

→

KAZALO

32

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

Sodelovanje z Varuhom človekovih pravic
pri izvajanju nalog in pooblastil Državnega
preventivnega mehanizma
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RefugeeAction: Spremljanje begunske politike,
zagotavljanje informacij in naslavljanje ksenofobije
NAMEN IN CILJI

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Katarina Vučko,
•
•

sodelavka
Neža Kogovšek Šalamon,
sodelavka
Mojca Frelih, sodelavka

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

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

• Lana Zdravković,

V letu 2015 smo sodelovali pri 7 obiskih DPM, in sicer: trikrat policijske postaje, po
enkrat pa prevzgojni dom, zaprti oddelek psihiatrične bolnice, odprti oddelek zavoda
za prestajanje zaporne kazni in Center za tujce.

•

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

PARTNERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015

• Varuh človekovih pravic

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

FINANCERJI

NADALJEVANJE PROJEKTA

• Varuh človekovih pravic

V letu 2015 smo sodelovali pri 7 obiskih DPM, in sicer smo obiskali 3 policijske
postaje, prevzgojni dom, zaprti oddelek psihiatrične bolnice, odprti oddelek zavoda za prestajanje zaporne kazni in Center za tujce. Gre za spremljanje (monitoring) sprejemnih in nastanitvenih prostorov, v katerih so nastanjeni ljudje,
ki jim je bila odvzeta prostost oziroma jim je gibanje omejeno oz. nadzorovano.
Pri obiskih DPM bomo sodelovali tudi v letu 2016, vendar še ni znano v kolikšnem obsegu.

•

sodelavka
Katarina Vučko,
sodelavka
Veronika Bajt, sodelavka

PARTNERJI
/

FINANCERJI
• OSIFE

Namen in cilji projekta so spremljati situacijo na terenu, pripravljati priporočila za
izboljšave, zagotavljati informacije beguncem in drugim ter zagovorništvo beguncev
pred slovenskimi oblastmi, razbijati stereotipe, osveščati splošno javnost o vzrokih,
senzibilizirati novinarje.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
Projekt se je začel 15. oktobra 2015. Izvajali smo monitoring v begunskih centrih
(16-krat), identificirali težave in (v sodelovanju z drugimi NVO) dajali priporočila
za izboljšave, pisali poročila s terena, pisma/pozive oblastem (15), se udeležili več
sestankov z oblastmi (MNZ, policija), z drugimi NVO, mednarodnimi organizacijami (UNHCR, IOM) in humanitarnimi organizacijami. Organizirali smo tudi dva javna
dogodka, plakatno akcijo za osveščanje javnosti in bili v rednih stikih z novinarji ter
dajali izjave, intervjuje, informacije itd.

DOGODKI V LETU 2015
V letu 2015 smo organizirali dva javna dogodka v Ljubljani, in sicer:

• »Mediji in begunci: Prispevek k razumevanju dogodkov ali k poglabljanju pred•

sodkov?« (govorci: Boris Vezjak, Gorazd Rečnik, Uroš Škerl Kramberger, Adi
Omerović, Meta Krese; vodila: Brankica Petković), 11. november 2015;
»Bližnji vzhod: generator begunske krize ali obljubljena dežela Zahoda?« (predavanje Zlatka Dizdarevića; vodila: Lana Zdravković), 25. in 26. november 2015.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Rezultati vključujejo poročila s terena, objave v medijih, javna pisma/apele oblastem, novice o dogodkih, plakatni akciji itd., kar je dostopno na spletni strani MI.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se je izvajal intenzivno predvsem v oktobru in novembru, ko smo bili veliko
prisotni na terenu, pisali poročila, pisma in pozive oblastem, prisostvovali sestankom in bili redno v stikih z novinarji. V decembru pa smo predvsem načrtovali nadaljnje javne dogodke in izvedli plakatno akcijo za osveščanje javnosti »Nekoč smo
bili vsi migranti«.
Projekt se nadaljuje v leto 2016 in bo trajal do 15. februarja. V tem času bomo izvedli
še 4 dogodke, šli zopet na teren in izvajali monitoring ter zagovorništvo v sodelovanju z drugimi NVO, senzibilizirali novinarje in razbijali stereotipe o beguncih.

→
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Študija o prisilnih porokah z vidika spola
NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
/

Namen študije je opisati in analizirati enakost spolov in pravice žensk v okviru pojava
prisilnih porok v Evropski uniji. Končni cilj študije je podpreti oblikovanje predlogov
ukrepov za okrepitev implementacije obstoječe zakonodaje, in če je to potrebno, okrepitev obstoječe zakonodaje.
Projekt pokriva 28 držav članic Evropske unije in izbrane države (Švica, Norveška,
Bosna in Hercegovina, Srbija, Albanija in Turčija).

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

• Milieu Ltd., Bruselj

Pripravljen je bil pregled obstoječih virov in relevantnih zakonskih določb na področju kazenskega, družinskega in migracijskega prava. Opravljene so bile krajše
konzultacije z deležniki. Na podlagi tako zbranih informacij je bila pripravljena nacionalna študija.

FINANCERJI

NADALJEVANJE PROJEKTA

• Evropski parlament

Mirovni inštitut je v letu 2015 zaključil vse projektne aktivnosti.

PARTNERJI

→
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MEDIJI
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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
Jasna Babič,
koordinatorka dejavnosti
na spletu
Saša Panić, asistent pri
urejanju raziskovalnih
poročil

PARTNERJI
Partnerske organizacije:
• Makedonski inštitut za
medije (Makedonija);
• Novosadska šola
novinarstva (Srbija);
• Medijski center Sarajevo
(Bosna in Hercegovina);
• Albanski inštitut za
medije (Albanija);
• Tiskovni svet Kosova
(Kosovo);
• Platforma za neodvisno
novinarstvo – P24
(Turčija);
• Inštitut za medije Črne
gore (Črna gora);
• Center za raziskovalno
novinarstvo (Hrvaška);
• Center za neodvisno
novinarstvo (Madžarska)

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

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V letu 2015 so bile izvedene naslednje projektne aktivnosti:
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

izid zloženke o konceptu integritete medijev v sedmih jezikih (držav, ki sodelujejo v projektu in v angleščini);
zagon 2. faze projekta in zagonski sestanek desetih partnerjev (sedem starih
in trije novi);
koordinacija monitoringa stanja neodvisnosti regulatorjev medijev in delovanja javnih radiotelevizij v sedmih državah, kandidatkah za članstvo v EU, in
izdelava poročil za Evropsko komisijo na podlagi smernic EU;
sodelovanje pri organizaciji regionalne delavnice v Skopju o zagovorništvu in
povezovanju v zaščiti integritete medijev v sedmih državah, kandidatkah za
članstvo v EU;
izdelava akcijskih načrtov za zagovorniške akcije v vsaki državi in njihova izvedba;
sodelovanje pri izvedbi regionalnega razpisa za financiranje projektov raziskovalnih novinarjev in regionalnega razpisa za financiranje akcij nevladnih organizacij, namenjenih zagovorništvu in promociji integritete medijev;
sodelovanje pri organizaciji seminarja v časopisni hiši Guardian za deset partnerjev projekta ter za šest raziskovalnih novinarjev, izbranih na razpisu za
financiranje projektov;
zasnova metodologije in koordinacija izvedbe manjše raziskave o finančnih
odnosih med državo in mediji v štirih državah, kandidatkah za EU ter o medijskem lastništvu in financiranju medijev v preostalih treh državah;
izid in distribucija sedmih kratkih raziskovalnih poročil;
predstavitev koncepta integritete medijev in regionalne raziskave na okroglih
mizah v Črni gori in Turčiji;
sodelovanje v uredništvu spletne strani projekta (mediaobservatory.net) –
pomoč pri koordinaciji objav projektnih vsebin, raziskovalnih poročil, video prispevkov in novic na spletni strani ter pri pripravi Novičnika;
objava prispevkov o projektu na spletni strani MI;
regionalna koordinacija zagovorniških akcij v ciljnih državah, na regionalni in
EU ravni;
splošna koordinacija projekta, redno posvetovanje s partnerji, posvetovalnim
odborom in z Evropsko komisijo;

Pridružena organizacija:
• Fundacija Guardian
(Velika Britanija)

•
•
•

priprava končnega vsebinskega in finančnega poročila za 1. fazo projekta;
iskanje in pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje projekta;
promocija idej in predstavitev projekta študentom (Slovenija), v mednarodni
strokovni javnosti (Madžarska), pred mednarodnimi organizacijami (OSCE v
času predsedovanja Srbije) itn.

FINANCERJI

DOGODKI V LETU 2015

• Evropska komisija (glavni

V letu 2015 so se zvrstili naslednji dogodki:

•

•
•

•
•

•

financer);
Open Society
Foundations Program on
Independent Journalism;
Open Society Foundation
Serbia;
Sekretarijat 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

•
•
•
•

regionalna delavnica o zagovorništvu, Skopje, 28.–29. april 2015;
seminar na Guardianu za partnerje in raziskovalne novinarje, 28.–29. september 2015;
okrogla miza o integriteti medijev, Podgorica, 12. maj 2015;
okrogla miza o integriteti medijev, Istanbul, 2. december 2015;
nacionalni dogodki v zagovorniških akcijah: Skopje, 2. oktober, Novi Sad, 16.
november, Priština, 25. november, Podgorica, 14. december 2015;
projektni sestanki partnerjev: Ljubljana, 15.–16. februar 2015, London, 28.
september 2015.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
V letu 2015 so bili pripravljeni naslednji materiali:
•
•

•

•

•

•

zloženka o konceptu integritete medijev v sedmih jezikih;
poročila o monitoringu regulatorjev medijev in delovanja javnih radiotelevizij:
sedem poročil o stanju v sedmih državah, kandidatkah za članstvo v EU, na
podlagi Smernic EU;
prva serija kratkih raziskovalnih poročil v drugi fazi projekta: o finančnih odnosih med državo in mediji v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Srbiji,
ter o medijskem lastništvu in financiranju medijev v Črni gori, na Kosovu in v
Turčiji;
raziskovalni novinarski članki: dva raziskovalna novinarska članka o koruptivnih razmerjih in praksah v medijskih sistemih v Albaniji in na Kosovu, ki so jih
avtorji napisali s finančno podporo Observatorija (članki iz drugih držav bodo
objavljeni v začetku 2016);
Mediaobservatory.net: spletna stran Observatorija z več sto objavami, vključno z raziskovalnimi poročili, raziskovalnimi članki in drugimi analizami in prispevki, video izjavami, novicami, povzetki relevantnih knjig in publikacij v rubriki »Knjižnica« itn.;
Novičnik: pet številk Novičnika s povzetki in povezavami na nove vsebine na
spletni strani Observatorija, poslanih ciljnim javnostim.
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Krepitev vloge medijev in novinarstva v državah,
kandidatkah za članstvo v EU
NADALJEVANJE PROJEKTA
V tretjem letu delovanja se je Observatorij medijev v jugovzhodni Evropi – kot regionalno partnerstvo civilnodružbenih organizacij, ki se je v letu 2015 razširilo tudi
na Kosovo, v Črno goro in v Turčijo ter pokriva vse države, ki kandidirajo za članstvo
v EU – uveljavil v državah regije in v institucijah Evropske unije kot vir kakovostnih
analiz stanja medijskih sistemov ter glavnih ovir za svobodo in integriteto medijev.
Uveljavil se je kot aktiven in prepoznaven zagovornik konkretnih predlogov za reforme medijskih politik in praks z namenom postavljanja medijev in novinarstva v
službo javnosti.
Projekt se bo zaključil v letu 2016. Preostali čas projekta bo uporabljen za zaključna prizadevanja, da bi vplivali na reforme medijskih sistemov in promocijo vrednot
integritete medijev. Hkrati pa bo potekalo iskanje dodatnih finančnih virov za nadaljevanje dela Observatorija kot regionalnega partnerstva znotraj mreže medijskih
centrov SEENPM.

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

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.

SODELAVCI IN
SODELAVKE

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

• Franja Arlič, regionalna

V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

vodja financ projekta

PARTNERJI

•
•

• Albanski inštitut za medije
•
•
•
•
•
•

(Albanija);
Medijski center Sarajevo
(Bosna in Hercegovina);
Črnogorski inštitut za
medije (Črna gora);
Kosovski tiskovni svet
(Kosovo);
Makedonski inštitut za
medije (Makedonija);
Novosadska šola
novinarstva (Srbija);
P24 (Turčija)

FINANCERJI
• Program za neodvisno

novinarstvo Fundacije za
odprto družbo

•
•
•

predstavitev in promocija analitičnega okvirja in raziskave o integriteti medijev v
JV Evropi v Črni gori ter razprava o integriteti medijev v tej državi;
spremljanje učinkovitosti uveljavljanja izbranih elementov novega sistema regulacije po sprejetju novih medijskih zakonov v Makedoniji in Črni gori – določil o
privatizaciji manjšinskih medijev in o zagotavljanju javnega interesa v programih
javnih radiotelevizij v Srbiji ter določil o transparentnosti regulatorja in o podeljevanju subvencij za domačo televizijsko produkcijo v Makedoniji;
zagon manjše regionalne raziskave o pozitivnih primerih in praksah na področju
medijske integritete v državah JV Evrope;
zagovorniške akcije v državah JV Evrope glede neodvisnosti regulatorjev in drugih kazalcev integritete medijev;
objavljanje informacij in poročil na regionalni spletni strani.

DOGODKI V LETU 2015
V letu 2015 so bili v sklopu projekta organizirani naslednji dogodki:
•
•

predstavitev regionalne raziskave o integriteti medijev in zagonska razprava o
integriteti medijev v Črni gori, Podgorica, 12. maj 2015;
javni dogodki v okviru zagovorniških akcij: Skopje, 2. oktober, Novi Sad, 16. november, Priština, 25. november, Podgorica, 14. december 2015.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
V sklopu projekta so bile pripravljene naslednje publikacije in materiali:
•
•
•

raziskovalno poročilo o spremljanju učinkovitosti določil medijskega zakona o
privatizaciji manjšinskih medijev v Srbiji;
raziskovalno poročilo o spremljanju učinkovitosti določil medijskega zakona o
zagotavljanju javnega interesa v programih javnih radiotelevizij v Srbiji;
raziskovalno poročilo o spremljanju učinkovitosti določil medijskega zakona o
transparentnosti regulatorja v Makedoniji;
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•
•
•

raziskovalno poročilo o spremljanju učinkovitosti določil medijskega zakona o
podeljevanju subvencij za domačo televizijsko produkcijo v Makedoniji;
kratka analiza stanja transparentnosti in profesionalne etike spletnih novičarskih medijev na Kosovu (v albanskem jeziku);
regionalna spletna stran www.mediaobservatory.net.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se bo nadaljeval v prvem delu leta 2016 s preostalimi zagovorniškimi akcijami v državah v regiji, z zaključkom raziskave o pozitivnih praksah v regiji na področju
medijske integritete ter z organizacijo regionalnega posveta z akterji pozitivnih praks. Z delovanjem bo nadaljevala tudi spletna stran mediaobservatory.net, ki je, tako
kot tudi ves ta projekt, prispevek k uveljavljanju in nadgradnji regionalnega partnerstva Observatorij medijev v JV Evropi.
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Regionalna shema za nagrado Evropske unije
za raziskovalno novinarstvo na zahodnem Balkanu
in v Turčiji
NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Franja Arlič, regionalna
vodja financ projekta

PARTNERSKE
ORGANIZACIJE:
• Albanski inštitut za medije
•
•
•
•
•
•

(Albanija);
Medijski center Sarajevo
(Bosna in Hercegovina);
Črnogorski inštitut za
medije (Črna gora);
Kosovski tiskovni svet
(Kosovo);
Makedonski inštitut za
medije (Makedonija);
Novosadska šola
novinarstva (Srbija);
P24 (Turčija)

Pridružena organizacija:
• Fundacija Guardian (VB)

FINANCERJI
• Evropska komisija

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 2015
V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izdelava končne različice Priročnika z navodili glede pravil in postopkov za poenoteno in časovno usklajeno organizacijo natečaja in izbora za nagrado Evropske unije za raziskovalno novinarstvo v sedmih ciljnih državah v 2015;
vzpostavitev letnega sklada za nagrado EU za raziskovalno novinarstvo v višini
10.000 evrov v vsaki izmed držav, ki ga upravljajo partnerske organizacije, in na
podlagi odločitev neodvisnih žirij o največ treh najboljših raziskovalnih prispevkih nagrade razdelijo zmagovalcem;
izdelava končnega simbola/logotipa nagrade;
regionalna koordinacija imenovanja članic in članov neodvisnih žirij, po usklajevanju med partnerskimi organizacijami in Delegacijami Evropske unije v vsaki
izmed sedmih držav;
regionalna koordinacija izvedbe natečajev v vsaki izmed držav, procesiranja nominacij, izbora zmagovalcev in organizacije slavnostnih podelitev nagrad v vsaki
izmed držav;
udeležba na podelitvi nagrad v Srbiji;
koordinacija priprave in objavljanja novic o nagradnih natečajih, izboru zmagovalcev in slavnostih podelitvah na regionalni spletni strani;
koordinacija izdelave regionalnega video prispevka o zmagovalcih nagrade v
sedmih državah;
izdelava dveh regionalnih sporočil za javnost in distribucija ciljnim javnostim;
objava dveh regionalnih sporočil na spletni strani MI;
regionalna koordinacija aktivnosti po podelitvi nagrad, vključno z izborom »regionalnega zmagovalca«;
koordinacija partnerskih organizacij pri sodelovanju v zunanji evalvaciji »Result-Oriented-Monitoring«;
samoevalvacija izvedbe projekta/natečaja v prvem letu ter izdelava povzetka
samoevalvacije za Evropsko komisijo;
redna komunikacija in koordinacija s partnerji in z Evropsko komisijo, ter po potrebi tudi z Delegacijami Evropske unije v sedmih državah;
izdelava vmesnega vsebinskega in finančnega poročila.
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Medijatizacija javnega življenja:
protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja
DOGODKI V LETU 2015
V okviru projekta so se zvrstili naslednji dogodki:
•

•

zagon natečajev za nagrado EU za raziskovalno novinarstvo na javnih dogodkih:
Albanija, 17. marec, Bosna in Hercegovina, 24. marec, Kosovo, 16. marec, Makedonija, 24. marec, Črna gora, 17. marec 2015 (v Srbiji in Turčiji je zagon natečaja
opravljen brez javnih dogodkov);
slavnostne podelitve nagrad: Albanija, 16. julij, Bosna in Hercegovina, 19. junij,
Kosovo, 10. junij, Makedonija, 18. junij, Črna gora, 24. junij, Srbija, 8. julij, Turčija,
29. junij 2015.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Dostopni rezultati projektnih aktivnosti v letu 2015 so:
•

•
•

novice in poročila o zagonu in rezultatih natečajev za nagrado EU za raziskovalno novinarstvo v sedmih državah, objavljene na regionalni spletni strani mediaobservatory.net, spletni strani MI in partnerskih organizacij;
dve regionalni sporočili za javnost s povzetkom ključnih podatkov o zagonu in
rezultatih nagradnih natečajev;
video prispevek o zmagovalcih nagrade EU za raziskovalno novinarstvo v sedmih državah, kandidatkah za članstvo v EU.

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

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

PARTNERJI
• Fakulteta za družbene

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se bo nadaljeval v letih 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. Manjše spremembe pravil
in postopkov bodo posledica izkušenj iz prvega leta izvedbe projekta in posvetov z
Evropsko komisijo.

•

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

Projekt odgovarja na potrebo po teoretičnem premisleku, da bi lahko bolje razumeli,
ali različni sestavni deli in vidiki družbe in vsakdanjega življenja postajajo čedalje bolj
medijatizirani in v kakšnem smislu, kakšne spremembe se dogajajo v času in katere
oblike medijatizacije lahko zasledimo v različnih sferah življenja in družbe ter kakšne
so posledice. Glavni cilj projekta je ugotoviti, kako z digitalizacijo podprta družbena
in tehnološka konvergenca medijev (pre)oblikuje procese medijatizacije in kakšne so
njene posledice v spletnih in fizičnih (online/offline) okoljih.
Primerjalna analiza delovanja treh temeljnih vrst akterjev (političnih, civilnodružbenih in 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 2015
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.
Osredotočili smo se na raziskovanje komuniciranja feminističnih in LGBT-gibanj
v Sloveniji v času vstaj (2012–13). Opravili smo analizo omrežij, v katera so bili
vključeni akterji, aktivni v času vstaj, ki so v naslednji raziskovalni fazi sodelovali
v pri intervjujih.
Izhodiščno vprašanje je, ali in kako so gibanja/akterji spletno omreženi. Preverjali
smo, s katerimi akterji so povezani, kakšna je jakost povezav, kakšna je vloga medijev v povezavah.
Izvedli smo intervjuje, in sicer osem polstrukturiranih intervjujev z akterji s področja feminizma in LGBT, s katerimi smo naslavljali teme, ki jih akterji feminističnih
in LGBT-gibanj v Sloveniji vnašajo v javni prostor, kakšne so prakse njihovega medijskega delovanja in kakšna je vloga medijev v mobilizaciji gibanj.
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Komunikacijske prakse v kontekstu vstajništva
in zahteve po javni odgovornosti
DOGODKI V LETU 2015
•

Mojca Pajnik, Žiga Vodovnik in Živa Humer so predstavili referat »Understanding
Social Movements: The Case of Feminist and LGBT Movements in Slovenia and
their Communication« na konferenci Central and Eastern European Media and
Communication Conference, ECREA, 12.–14. junij 2015, Zagreb.

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

•

Žiga Vodovnik in Živa Humer sta imela prispevek na konferenci »Participatorni mediji v participativni družbi«, konferenca radia Marš, 11.–13. februar 2015,
Maribor.

SODELAVCI IN
SODELAVKE

NADALJEVANJE PROJEKTA

• Mojca Frelih,

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, temveč bo tudi prispeval k politikam medijatiziranega vladovanja ter k 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.

•
•

koordinatorka
Brankica Petković,
strokovnjakinja za medije
Marko Ribać, mladi
raziskovalec

PARTNERJI
• Foundation

•
•

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

FINANCERJI
• Swiss Agency for

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

Čeprav se države Balkana soočajo z upadom legitimnosti političnih elit in s splošnim
nezadovoljstvom državljanov in državljank, ima pojem državljanske participacije
kot osrednji pojem ideje »dobrega vladovanja« v regiji šibko veljavnost. Med razlogi
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, tisto, ki bo upoštevala potrebe in mnenja državljanov in državljank.
Projekt preučuje gibanja v regiji, njihove komunikacijske strategije, poročanje medijev in razumevanje politične participacije političnih elit.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
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:
• Kakšno vlogo imajo mediji pri poročanju o protestih, kakšno je poročanje in
kakšni so učinki na politične elite?
• Kakšne so komunikacijske strategije gibanj, kakšen je odnos do mainstremovskih medijev, kako gibanja uporabljajo družabna omrežja in spletne platforme za delovanje, organizacijo in mobilizacijo?
• Kakšne so komunikacijske strategije lokalnih oblasti, kako razumejo proteste in
zahteve, ki jih gibanja postavljajo do elit?
Mentorstvo projekta je vključevalo pripravo metodologije in priporočil za obdelavo
podatkov, pripravo strukture poročil in smernic za pisanje nacionalnih poročil. Mentorstvo je vključevalo komentiranje poročil o primerih iz BiH, Makedonije in Albanije.

DOGODKI V LETU 2015
Projektne aktivnosti so obsegale naslednje dogodke:
• udeležbo raziskovalcev/raziskovalk na konferenci CEECOM, Central and Eastern European Media and Communication Conference, ECREA, Zagreb, 12.–14. junij 2015;
• projektno delavnico v Sarajevu, 23.–25. november 2015.

NADALJEVANJE PROJEKTA
V Sarajevu bo 21. januarja 2016 potekala konferenca »Communication in the context of citizen protests: the experiences from the SEE region«, namenjena predstavitvi rezultatov projekta. V načrtu je več publikacij.
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.

→

KAZALO

48

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

49

SPOL

→

KAZALO

50

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2015

51

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

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015

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

•

Hrženjak, Majda, Humer, Živa, Leskošek, Vesna, Bajt, Veronika, Pregledna analiza skrbstvenih režimov v Sloveniji: raziskovalno poročilo v okviru temeljnega
raziskovalnega projekta »Skrbstveno delo med individualizacijo, socializacijo in
globalizacijo«, Ljubljana, Mirovni inštitut, 2015, 83 str., tabele, graf. prikazi;

•

Hrženjak, Majda, »Slovenian domestic workers in global care economies between past and present«, v: Mirjam Milharčič Hladnik (ur.) From Slovenia to Egypt:
Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination, Göttingen, V&R Unipress, 2015, str. 229–247;

•

Hrženjak, Majda, »Slovenian Domestic Workers in Italy: A Borderlands Care Chain over Time«, v: Dirk Hoerder, Elise van Nederveen Meerkerk, Silke Neunsinger (ur.) Towards a Global History of Domestic and Caregiving Workers, (Studies
in global social history, Studies in global migration history, Vol. 18/6), Leiden,
Boston, Brill, 2015, str. 120–136;

•

Hrženjak, Majda, Pajnik, Mojca, »In the Grips of Work/Family Imbalance: Local
and Migrant Domestic Workers in Slovenia«, v: Kontos, M., Bonifacio, G. (ur.) Migrant domestic workers and family life : international perspectives, (Migration,
minorities and citizenship), Basingstoke, New York, Palgrave Macmillan, 2015,
str. 211–230.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V letu 2015 so projektne aktivnosti obsegale:
•
•
•

DOGODKI V LETU 2015
•

Fakulteta za socialno
delo

FINANCERJI

terensko delo (65 intervjujev s skrbstvenimi delavkami, uporabniki, delodajalci,
organizatorji in aktivisti);
analizo politik in skrbstvenih režimov v Sloveniji na področju skrbi za otroke, starejše, hendikepirane in migrante;
diseminacijo.

Hrženjak, Majda, »Globalization of care and segmentation of informal care markets in Slovenian context«, vabljeno predavanje na mednarodnem seminarju
»Care chain: care regimes, migration and gender equality in an enlarged Europe«, Central European University, Budimpešta, 26. januar 2015;

•

Hrženjak, Majda, »Informal care markets in Slovenia from the perspective of
intersectionality«, predstavitev na mednarodni konferenci »Domestic wokers
in the countries of Central Eastern Europe and former Soviet Union: postsocialist migrations and inequalities«, Centre for Independent Social Research, Sankt
Peterburg, 26. april 2015;

•

Leskošek, Vesna, »The history of recognition struggle of care workers in Slovenia: from servants and household support personnel to care workers«, predstavitev na mednarodni konferenci »Sex & Capital«, University of Lapland, 2015.

• ARRS

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt poteka v skladu z načrti in se bo nadaljeval do leta 2017.
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Očetje in delodajalci v akciji – ODA

VODJA PROJEKTA
Živa Humer,

NAMEN IN CILJI

NADALJEVANJE PROJEKTA

V središču projekta je dejavno očetovstvo ter usklajevanje dela in skrbi za otroke.
Razvijamo in preizkušamo model “Prilagodljiv paket ukrepov ODA”, ki neposredno
naslavlja zaposlene očete.

Projekt ODA je delovno izjemno intenziven in vključuje mnoge aktivnosti (spletna
anketa, intervjuji, dobre prakse, analiza stanja v podjetjih, priprava in izvedba
pilota v štirih organizacijah, komuniciranje z javnostmi in delovanje v javnosti).
Delo med partnerji je ustrezno razdeljeno. Strokovno podporo projektu omogoča Posvetovalno telo, ki je bilo imenovano ob začetku projekta.

ziva.humer@mirovni-institut.si

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Mojca Frelih,
•
•
•

raziskovalka
Majda Hrženjak,
raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Franja Arlič, finančnica

PARTNERJI
• Univerza v Ljubljani,
•
•
•

Fakulteta za družbene
vede;
Zveza Svobodnih
Sindikatov Slovenije;
Nicha d.o.o;
Reform – resource
center for men
(Norveška)

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V projektu smo s kvalitativno in kvantitativno raziskavo ter analizo stanja identificirali potrebe in ovire zaposlenih očetov pri usklajevanju dela in skrbi za otroke. V sodelovanju z zaposlenimi očeti, delodajalci in sindikati razvijamo model
“Prilagodljiv paket ukrepov ODA”, ki ga izvajamo v 6-mesečnem pilotu na RTV
SLO, policiji, GoOpti in Support & Trade d.o.o.

DOGODKI V LETU 2015
Dogodki v letu 2015 so obsegali:
•

dve tiskovni konferenci, 2. marec in 17. junij 2015;

•

predstavitev projekta ODA na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju (8.–13.
september 2015), Otroškem bazarju v Ljubljani (20. september 2015), Pikinem
festivalu v Velenju (20. september 2015), festivalu nevladnih organizacij Lupa
v Ljubljani (24. september 2015), Festivalu nakupov in zabave v BTC City v Ljubljani (17.–18. oktober 2015);

•

sodelovanje z Ekvilib Inštitutom pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob Dnevu
dela in družine, 12. december 2015.

FINANCERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015

• Program Norveški

Materiali, pripravljeni v letu 2015, vključujejo:

finančni mehanizem
2009–2014

Projektne aktivnosti ODA se nadaljujejo v letu 2016 (konec projekta – 31. 8.
2016). V pripravi je priročnik za delodajalce, izvedeni bosta dve delavnici za delodajalce, organizirali bomo posvet za politike in organizirali zaključno konferenco
v Ljubljani. V pripravi sta tudi dva videa z namenom ozavestiti in informirati delodajalce, moške, ženske in širšo družbo. Izšli bosta tudi dve publikaciji, in sicer
monografija in e-knjiga o očetovstvu, ki bo prva tovrstna knjiga v Sloveniji, temelječa na osebnih izkušnjah očetov.

•
•
•

izjavi za medije pri obeh tiskovnih konferencah;
obvestili za javnost (julij in december 2015);
zgibanko.

Informacije o projektu in rezultati so dostopni na spletni stran projekta www.enakopraven-oce.si, kot tudi na projektnih FB in Twitter profilih.
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OPENN – Osvojiti politično enakost z novimi imeni
NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Vlasta Jalušič,
jalusic.vlasta@gmail.com

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Maja Ladić, projektna
•
•
•

sodelavka
Katarina Vučko,
projektna sodelavka
Neža Kogovšek
Šalamon, projektna
sodelavka
Franja Arlič, projektna
sodelavka (finance)

PARTNERJI
• Filozofska fakulteta

•
•
•
•

Univerze v Ljubljani,
kontaktna oseba: Milica
Antić Gaber;
Skupnost občin Slovenije,
kontaktna oseba:
Jasmina Vidmar;
Društvo Ženski lobi
Slovenije, kontaktna
oseba: Metka Roksandić;
Zavod Metina lista,
kontaktna oseba: Nataša
Briški;
Norveško združenje za
lokalno in regionalno
upravo, kontaktna oseba:
Liss Schanke

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

FINANCERJI
• Finančni
•
•

mehanizem: www.
norwaygrants.org,
program: www.
norwaygrants.si,
projektni izvajalec: www.
svrk.gov.si.

kratkih videoklipov za spletne strani projekta. Organizirali smo dve regijski usposabljanji za izvoljene funkcionarke in funkcionarje ter pripravili videoklip proti stereotipom o ženskah v politiki.

DOGODKI V LETU 2015
V letu 2015 so bili organizirani naslednji dogodki:
•
•
•
•

kick-off srečanje, februar 2015;
tiskovni konferenci: Ljubljana, 17. april 2015, Maribor, 7. julij 2015;
delavnice, Maribor, 4.–6. julij 2015;
regionalna srečanja: Maribor, Ljubljana, november 2015.

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

Informacije o dogodkih so dostopne na:

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

Informacije o rezultatih projekta so dostopne na naslednjih spletnih straneh:

V okviru projekta smo v letu 2015 izvedli raziskavo o strukturnih in osebnih ovirah
ter o potrebah žensk za odločanje pri vstopanju v politiko in izdelali študijo o tej temi,
analizirali smo dobre prakse skupaj z norveškim partnerjem ter interese »gatekeeperjev«. Izvedli smo študijski obisk, ki ga je organiziral naš partner na Norveškem,
za spoznavanje praks vključevanja žensk na lokalnem nivoju. Izdelali smo analizo
izvolitvenih možnosti žensk, analizo zakonodaje (slovenske in norveške) in analizo
potreb novoizvoljenih političark. Na področju osveščanja strokovne in širše javnosti
smo pripravili strokovni članek, hkrati pa napisali in objavili poljudnostrokovni tekst v
medijih ter objavili več kolumn na temo udeležbe žensk v javnem življenju. Organizirali smo več tiskovnih konferenc in javnih dogodkov. Projekt smo promovirali z logotipom in s posterjem, s Facebookovo stranjo OPENN in s spletnimi stranmi. Pripravili
in natisnili smo tudi zloženko OPENN. Ustvarjali in distribuirali smo tedenske novice
projekta OPENN na lokalni ravni, ki so bile posredovane ca. 2000 naslovom, zaposlenih v občinah, županjam in županom ter objavljene na spletni strani partnerja
SOS. Identificirali smo bile dobre prakse, ki bi jih morebiti lahko prenesli v Slovenijo.
Izvedene so bile tri delavnice za županje, podžupanje in svetnice, oblikovana je bila
lokalna podporna mreža za promocijo enakosti spolov in identificirane mentorice.
Izdelali smo interaktivni zemljevid s podatki o številu predstavnic v lokalni politiki.
Pripravili smo tudi tiskovna sporočila, ki so objavljena na spletni strani nosilca. Začeli
smo s pripravo podatkovne baze o kandidatkah za funkcije, ki bo javno dostopna na
Metini listi. V sklopu treh delavnic v Mariboru smo posneli tudi material za izdelavo

•

•
•
•
•

Radio Maribor (od 2:45 naprej): http://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila-radia-maribor/174345314;
STA: https://www.sta.si/2154084/zenske-se-pri-vstopanju-v-politiko-se-vedno-soocajo-z-ovirami;
Lokalec.si: http://www.lokalec.si/novice/zenske-se-pri-vstopanju-v-politiko-se-vedno-soocajo-z-ovirami/;
IUS-INFO: http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=146366.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015

•
•
•
•
•
•
•

http://metadekleta.metinalista.si/o-drugacnih-perspektivah-za-moske-in-zenske/;
http://www.mirovni-institut.si/solidarnosti-zensk-v-politiki;
http://metadekleta.metinalista.si/zenskevpolitiki/;
http://www.mirovni-institut.si/za-vecjo-udelezbo-zensk-v-lokalni-politiki/;
http://metadekleta.metinalista.si/katarina-teplicka-quotas-for-women-a-step-towards-gender-balanced-politics/;
http://metadekleta.metinalista.si/milica-antic-gaber-lokalne-politike-ne-smemo-prepuscati-izkljucno-moskim/;
http://metadekleta.metinalista.si/vlasta-jalusic-zakaj-je-pomembna-solidarnost-zensk/;
http://metadekleta.metinalista.si/milica-antic-gaber-kreiranje-politicne-arhitekture-v-sloveniji/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt poteka v skladu z načrtom in se bo nadaljeval v 2016.
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Spolnost srednješolcev v Sloveniji:
vedenje, zdravje, stališča

NAMEN IN CILJI

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Živa Humer, raziskovalka
• Irena Salmič, PR

PARTNERJI
• Otevřená společnost,
•
•
•
•

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

FINANCERJI
• Evropska komisija –
program Progress

NAMEN IN CILJI

VODJA PROJEKTA

Namen projekta je osveščanje 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.

Roman Kuhar,

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V letu 2015 so v okviru projekta bile izvedene naslednje aktivnosti:
• priprava nacionalne študije;
• izdelava dveh zloženk;
• partnerske delavnice na Dunaju, v Ljubljani in Krakovu.

DOGODKI V LETU 2015
V sklopu projekta so se zvrstili naslednji dogodki:
• osveščevalna kampanja (plakatna akcija in organizacija osveščevalnega dogodka »Spolni plačni in pokojninski razkorak« v sodelovanju z ZSSS);
• organizacija dveh strokovnih posvetov v Ljubljani.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Tematska številka Delavske enotnosti, 74/33, Oktober 2015:
• Poje, Andreja, Vidic, Irena: Razlike v plačah po spolu: mit ali resnica?, str. 5–6;
• Štamfelj, Irena: Dobre prakse odpravljanja razlik med plačilom žensk in moških, str. 7;
• Hrženjak, Majda: Pokojninski razkorak z vidika (ne)enakosti spolov, str. 8–10;
• Humer, Živa: Pokojninski razkorak v številkah, str. 10–12;
• Hrženjak, Majda: Zakaj je pokojninska neenakost med moškimi in ženskami v
Sloveniji tako velika?, str. 12–13;
• Hrženjak, Majda: Ukinitev državnih pokojnin in premestitev varstvenega dodatka med
socialnovarstvene prejemke – omejevanje ekonomske neodvisnosti žensk, str. 13;
• Hrženjak, Majda, Humer, Živa: Tveganje revščine v starosti, str. 14.

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, (NIJZ),
raziskovalka

PARTNERJI

Cilj raziskovalnega projekta je izpeljati prvo celovito raziskavo seksualnosti in stališč
na reprezentativnem vzorcu mladostnikov v starosti od 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 s 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 2015
V letu 2015 smo izvedli fazo testiranja vprašalnika in oblikovali končno verzijo vprašalnika in metodologije. Izvedba ankete bo potekala v začetku leta 2016.

NADALJEVANJE PROJEKTA
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. Odhod na teren in zbiranje ter analiza podatkov sta se zato zavlekla v leto 2016.

• Fakulteta za družbene
•

vede;
Nacionalni inštitut za
javno zdravje

FINANCERJI
• ARRS

Septembra 2015 je bila podana izjava za javnost, ki je dostopna na: http://spol.si/
blog/2015/09/29/pravicno-placilo-dostojne-pokojnine-izjava-za-javnost/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt poteka v skladu z načrti in se bo zaključil leta 2016.
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Primerjava evropskih politik s področja prostitucije:
razumeti razsežnosti in kulture vladovanja
NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Mojca Pajnik,

Cilji projekta so:
•

mojca.pajnik@mirovni-institut.si

•

SODELAVCI IN
SODELAVKE

•
•
•

• Iztok Šori, član mreže

PARTNERJI

analizirati politike, povezane s prostitucijo, z upoštevanjem specifik in razlik na
ravni Evrope;
upoštevati evropske politike prostitucije v kulturnem, družbenem, ekonomskem
in zgodovinskem kontekstu;
ponuditi vpogled v učinke različnih režimov prostitucije, politik in pristopov;
prispevati k bolj informirani razpravi o ureditvi prostitucije v Evropi;
zagotoviti možnosti za izmenjavo izkušenj med raziskovalci/raziskovalkami,
mlajšimi in bolj izkušenimi, in omogočati, da se vključijo v akademske izmenjave.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
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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
NAMEN IN CILJI
VODJA PROJEKTA
Roman Kuhar,
roman.kuhar1@guest.arnes.si

• University of Essex, VB

M. Pajnik in I. Šori sta opravila zadnjo revizijo članka »Prostitution policy in Slovenia«, ki je predviden za objavo.

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Neža Kogovšek

FINANCERJI

Aktivnosti v okviru mreže so vključevale izvedbo mednarodne konference, namenjene
razpravi o različnih vidikih seksualnega dela. Projektni sestanek na Portugalskem je
med drugim izpostavil pomen samoorganiziranja seksualnih delavk in delavcev.

(koordinator)

• COST, European

cooperation in science
and technology

DOGODKI V LETU 2015
•

•

Roman Kuhar in Mojca Pajnik sta predstavila prispevek »Between encounters
and business: Male sex work in Slovenia« na konferenci »Troubling prostitution:
Exploring intersection fo sex, intimacy and labour«, Dunaj, 17.–18. april 2015.
Sestanek same mreže je potekal 11.–12. septembra 2015 v Salamanci.

Več informacij o omenjeni konferenci, sestankih in delovanju mreže je dostopno na
http://prospol.eu/is1209/index.php.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Rezultati so dostopni na spletni strani projekta http://prospol.eu/is1209/.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt pomembno pripomore k izmenjavi izkušenj med več kot petdesetimi raziskovalci/raziskovalkami s področja prostitucije in seksualnega dela v evropskem kontekstu.
I. Šori je pridobil odobreni študijski obisk na Nizozemskem. Fokus je na temi samoorganizacije na področju seksualnega dela (študijski obisk, marec 2016).
21.–23. marca 2016 bomo srečanje mreže (konferenco, javna predavanja, okrogle
mize) organizirali v Ljubljani.
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•
•
•
•

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

PARTNERJI
•
•
•
•

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

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 2015
Glavnina aktivnosti, za katere je bil na projektu zadolžen Mirovni inštitut, je bila zaključena do konca leta 2014 (raziskava o pravni podinformiranosti LGBT-skupnosti
v Sloveniji in pravna analiza heteronormativnosti pravnega sistema v Sloveniji), zato
so v letu 2015 potekale predvsem diseminacijske aktivnosti. Poleg objave podatkov
iz obeh delov raziskave v javnih medijih (o preliminarnih podatkih iz raziskave so poročali vsi osrednji časopisi v Sloveniji: Delo, Dnevnik in Večer; podatki pa so bili uporabljeni tudi na TV Slovenija (Odmevi in TV Dnevnik), na A Kanalu (Svet na A Kanalu)
in med parlamentarno razpravo o spremembi ZZZDR in poznejšem referendumu
na to temo) smo rezultate raziskave predstavili tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pri Varuhu človekovih pravic, Ministrstvu za
pravosodje, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport ter Medresorski komisiji za človekove pravice pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Prav tako smo rezultate analize diseminirali tudi nekaterim poslanskim skupinam in študentkam in študentom gejevskih in lezbičnih študij na Filozofski fakulteti
v Ljubljani ter LGBT NVO.

DOGODKI V LETU 2015

FINANCERJI

V letu 2015 so se v sklopu projekta zvrstili naslednji dogodki:

• Norveški skladi

•
•

tiskovna konferenca projekta (povzetek analize pravnega položaja istospolnih
parov in družin), marec 2015;
predstavitev projekta, sociološke raziskave in pravne analize na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pri Varuhu človekovih pravic,
Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za izo-
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CEINAV – Kulturna srečevanja v intervencijah
proti nasilju
•
•
•
•
•

braževanje, znanost in šport ter Medresorski komisiji za človekove pravice pri
Ministrstvu za zunanje zadeve, marec 2015;
predstavitev rezultatov analize LGBT-skupnosti v okviru Četrtkovih dialogov,
marec 2015;
predstavitev rezultatov analize na dogodku »Je slovensko ustavno sodišče otok
zase ali kos celine?«, junij 2015;
študijski obisk italijanske mreže specializiranih LGBT-osebam prijaznih odvetnic
in odvetnikov Rete Lenford v Trstu, julij 2015;
zaključek mentorskega (e-)usposabljanja bodočih prostovoljk in prostovoljcev s
pilotnimi primeri pravnega svetovanja, julij 2015;
v Oslu smo se sestali z novim odgovornim za partnersko sodelovanje na projektu pri LLH Eirikom Aimarjem Engebretsenom. Novemu zastopniku partnerske
organizacije smo natančno predstavili projekt, opisali dosedanje delo in delo, ki
je še pred nami ter se dogovorili za datum in okvirne vsebine študijskega obiska
v Sloveniji, avgust 2015.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Rezultati dela na projektu so dostopni v naslednjih publikacijah:
•
•

Vsakdanje življenje gejev in lezbijk in pravna podinformiranost II (ur. Roman Kuhar), http://www.legebitra.si/raziskava-vsakdanje-zivljenje-gejev-lezbijk/;
Pravni položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji (ur. Barbara
Rajgelj), http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2015/03/Pravni-polozaj-istospolnih-partnerstev-in-star%C5%A1evstva_feb_2015.pdf.

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,
finance

PARTNERJI

NADALJEVANJE PROJEKTA

• Osnabrueck University;
• London Metropolitan

Glavnina dela, za katerega je bil odgovoren Mirovni inštitut, je opravljenega. V letu
2016 sledi nadaljevanje diseminacije rezultatov in zaključna konferenca.

•
•

University;
University of Porto;
Institut für Jugendhilfe
(Heidelberg)

FINANCERJI
• HERA program

Zaradi povezave med nasiljem in neenakostjo je potrebno več pozornosti posvetiti kritičnemu pretresu intervencij proti nasilju. Projekt bo kritično obravnaval
koncept 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 2015
Aktivnosti so potekale na dveh glavnih tirih raziskovanja, teoretskem in empiričnem. Na začetku leta smo publicirali dvanajst on-line dostopnih prispevkov z
rezultati štiriindvajsetih delavnic s profesionalci iz leta 2014 in za vsako formo
nasilja dokončali komparativno analizo, ki je v obliki članka. S podporo pridruženih partnerjev smo našli primerne intervjuvance in izvedli intervjuje z ženskami
oz. mladimi ljudmi, ki so izkusili intervenco. Iz intervjujev smo povzeli zgodbe, jih
zapisali in prevedli v angleški jezik ter s pridruženimi partnerji razmislili o potencialu “narativa” za tiste, ki jim je nudena intervenca. Analizirali smo intervjuje in
identificirali etične dileme, ki jih sugerirajo, ter napisali prispevek z vmesnimi rezultati za debate s pridruženimi partnerji. Konceptualizirali, organizirali in izvedli
smo kreativno umetniško delavnico z nekaterimi intervjuvankami in rezultate
predstavili pridruženim partnerjem na delavnici kreativnega dialoga v avgustu.
Septembra smo sodelovali na Evropski konferenci o družinskem nasilju na univerzi v Belfastu. Konferenca je vključevala več simpozijev, kjer smo sodelovali
s štirimi referati (http://www.qub.ac.uk/sites/ECDV2015/FileStore/Filetoupload,515847,en.pdf).

DOGODKI V LETU 2015
Vezano na projektu so se v letu 2015 odvili naslednji dogodki:
•
•

srečanje glavnih raziskovalcev, London, januar 2015;
Evropska konferenca o nasilju v družini, Belfast University, september 2015
(simpozij s štirimi referati).
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Politika enakosti spolov v Sloveniji
JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
•

»Working papers« projekta: http://www.londonmet.ac.uk/faculties/faculty-of-social-sciences-and-humanities/research/child-and-woman-abuse-studies-unit/projects/ceinav/working-papers/;

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

•

•

Jalušič, Vlasta, »Understanding of violence, culture and minorities in discourses
on domestic violence«, v: European conference on domestic violence : book of
abstracts, Belfast, School of Sociology, Social Policy and Social Work, 2015, str.
119–120;
Jalušič, Vlasta, »Understanding the difference between violence and power«, v:
Kurelić, Zoran (ur.) Violence, art, and politics, (Politička misao, Sv. 71), Zagreb,
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 15–30.

NADALJEVANJE PROJEKTA
Projekt se uspešno izvaja in se bo nadaljeval v letu 2016.

SODELAVCI IN
SODELAVKE
• Saša Panić, raziskovalec

PARTNERJI

Priprava poglobljene analize o politiki spolov v Sloveniji za Odbor za pravice žensk in
enakost spolov pri Evropskem parlamentu.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
Analiza vključuje pet tematskih področij: ženske na trgu dela, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, ženske v procesih odločanja, boj proti spolnemu nasilju ter
spolno in reproduktivno zdravje in pravice.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015

/

Analiza je dostopna na: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2015/510010/IPOL_STU%282015%29510010_EN.pdf.

FINANCERJI

NADALJEVANJE PROJEKTA

• Evropski parlament,

Naročilo je bilo opravljeno, predvidenega nadaljevanja ni.

Odbor za pravice žensk in
enakost spolov
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Zbirka dokumentov in sive literature
s področja enakosti spolov

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

SODELAVCI IN
SODELAVKE

Priprava zbirke sive literature s področja enakosti spolov v Sloveniji za e-knjižnico
Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE).

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015

• Saša Panić, raziskovalec

Kontaktirali smo nacionalne deležnike in zbrali relevantne dokumente o nacionalnih politikah enakosti spolov v Sloveniji za obdobje od leta 1995 do leta 2015.
ICF Consulting Service je zbrane enote sive literature posredoval EIGE v začetku
decembra 2015.

PARTNERJI

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015

/

Zbirka bo dostopna v e-knjižnici Evropskega Inštituta za enakost spolov (EIGE).

FINANCERJI

NADALJEVANJE PROJEKTA

• ICF Consulting Services

Zbirka sive literature in dokumentov je bila narejena, predvidenega nadaljevanja ni.

– izvajalec študije
Evropskega inštituta za
enakost spolov
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DISEMINACIJA
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Spletna stran
NAMEN IN CILJI

NAMEN IN CILJI

VODJA PROJEKTA

Delovanje knjižnice Mirovnega inštituta se osredotoča na:

VODJA PROJEKTA

Julija Magajna,

•

Jasna Babič,

julija.magajna@mirovni-institut.si

•
•

knjižnično dejavnost: nabavo, obdelavo, hranjenje in posredovanje knjižničnega
gradiva notranjim in zunanjim uporabnikom;
informacijsko dejavnost: osnovno informacijsko opismenjevanje uporabnikov
knjižnice;
bibliografsko dejavnost: izdelavo bibliografij sodelavcev, zaposlenih na Mirovnem inštitutu.

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V letu 2015 je knjižnica izvajala knjižnično, informacijsko in bibliografsko dejavnost.

jasna.babic@mirovni-institut.si

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

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V letu 2015 je projekt vključeval 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.),
hkratno vnašanje podatkov v bazo nove spletne strani MI ter redno obveščanje prek
Facebookove strani MI.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Rezultati dela so dostopni na http://www.mirovni-institut.si in http://mediaobservatory.net/.
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VODJA PROJEKTA
Jasna Babič,
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Članstvo Mirovnega inštituta
NAMEN IN CILJI

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

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

•
•
•

jasna.babic@mirovni-institut.si

IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2015
V letu 2015 sta izšla dva Novičnika, v januarju in aprilu. Tretji je bil načrtovan tematsko (o beguncih in migracijah), vendar je bil njegov izid prestavljen, da bi izšel hkrati s
knjigo o beguncih v začetku leta 2016.

JAVNO DOSTOPNI REZULTATI IZ LETA 2015
Vsebina Novičnikov je objavljena na spletni strani MI http://www.mirovni-institut.si.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti
Koalicija »Za vse družine«
Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (članica: Katarina Vučko,
predstavnica javnosti)
European Association of Research Managers and Administrators (članica: Franja Arlič)
European Commission on Sexual Orientation Law – ECSOL (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
European Nationality Experts in Death Penalty Work (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
European network against racism Slovenia
European Network of Legal Experts in Non-discrimination Field (member: Neža Kogovšek Šalamon)
European Network of Migration Law Practitioners – MigNet (member: Neža Kogovšek Šalamon)
European Network on Statelessness
Fundamental Rights Plaform pri EU Fundamental Rights Agency
JUSTICIA European Rights Network
KOSRIS – koordinacija samostojnih raziskovalnih zavodov Slovenije
Migracijski forum
Odysseus Academic Network of Experts in Asylum and Migration (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
PASOS – Policy Association for an Open Society
Programski svet RTV Slovenija (članica Brankica Petković, predstavnica javnosti)
Koalicija za REKOM
Research Network for Domestic Worker Rights (članica: Majda Hrženjak)
Scientific Committee of the Centre for Media Pluralism and Media Freedom at the European University Institute in Florence
(članica: Brankica Petković)
Statewatch (članica: Brankica Petković)
Ženski lobi Slovenije

Mirovni inštitut kot ustanovni član
Mirovni inštitut je ustanovni član naslednjih nevladnih organizacij:
•
•
•
•

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

Inštitut za sodobne družbene in politične študije

