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Uvod
V letu 2017 je Mirovni inštitut nadaljeval raziskovalno in akcijsko dejavnost
v okviru štirih tematskih polj: 1) politika, 2) človekove pravice in manjšine, 3)
mediji in 4) spol.

V okviru človekovih pravic in manjšin je glede na situacijo v Sloveniji veliko aktivnosti potekalo na področju migracij, kjer smo
proučevali vlogo EU in Slovenije pri soočanju z migracijami,
kriminalizacijo migracij in stanje na področju integracije. Sodelovali smo z drugimi deležniki za lažje vključevanje migrantov in beguncev na trg dela. V začetku leta smo sodelovali v
kampanji proti noveli Zakona o tujcih, ki omogoča parlamentu
popolno zaprtje meja za vse migrante, vključno s prosilci za
azil, kar je sporno z vidika sprejetih mednarodnih obveznosti
Slovenije. Pripravili smo vrsto delavnic in drugih javnih dogodkov na temo ozaveščanja o dejstvih v povezavi z migracijami
in begunci. Tako je denimo 2. marca potekal posvet »Zakon
o tujcih kot simptom avtokratske oblasti?«, 13. marca je bil
organiziran javni pogovor »Migrant_ka kot politični subjekt
v globalni dobi izginotja politike«, 31. avgusta pa javni pogovor »Solidarnost na preizkušnji: kako nas vidijo migranti_ke in
kako mi vidimo njih«.
Nadaljevali smo z upravljanjem Sveta za odziv na sovražni in
diskriminatorni govor in sicer tudi po izteku projekta februarja
2016. Svet je v letu 2017 zaključil svoj mandat. V okviru projekta eMORE, ki prav tako naslavlja to tematiko, smo 15. junija organizirali posvet »Sovražni govor na spletu – ignorirati,
spremljati ali ukrepati?«. Izšla sta tudi dva kratka filma – »Negativ«, ki prikazuje usode zavrnjenih prosilcev za azil, in kratek
film o sovražnem govoru, ki je nastal na podlagi delavnice z
novomeškimi dijaki na isto temo.
Kljub izteku vseh projektov na področju izbrisa, pa tudi vseh
rokov za odškodnine in posebne možnosti za urejanje statusa, smo v primeru potrebe še vedno nudili nasvete izbri-

sanim prebivalcem in prebivalkam. Večina postopkov pred
Evropskim sodiščem za človekove pravice v zvezi z izbrisom
je bilo v letu 2017 zaključenih brez vsebinskih rezultatov, saj
se sodišče ni odločilo za obravnavo teh pritožb. Kot poseben
problem pa se vedno bolj kaže pomanjkanje možnosti za ureditev statusa za ljudi, ki v Sloveniji živijo brez statusa – lahko
gre za izbrisane, lahko tudi za zavrnjene prosilce za azil, ki jih
ni mogoče vrniti, ali pa druge posameznike, ki so se po spletu okoliščin znašli v Sloveniji in ne morejo oditi nikamor drugam. V takih primerih jim v sodelovanju s Policijo pomagamo
pri urejanju dovoljenj za zadrževanje, kar je po zakonu sploh
edina možnost za zaščito ljudi pred izgonom in pridobitev dostopa do osnovne oskrbe, na ta problem pa smo opozorili tudi
Ministrstvo za notranje zadeve in Varuha človekovih pravic.
V letu 2017 smo nadaljevali z izvajanjem štirih partnerskih
projektov na področju kazenska prava, konkretno v zvezi z
dostopom do pravne pomoči v času policijskega pridržanja
in v času kazenskega postopka pred sodiščem ter dostopom
do pravne pomoči za obdolžence, ki imajo težave z duševnim
zdravjem. V okviru še enega novega projekta pa smo se pričeli ukvarjati tudi s pravicami žrtev kaznivih dejanj, delo na
področju pa bomo nadgradili s še enim na novo pridobljenim
projektom na temo vloge nacionalnih institucij za varstvo človekovih pravic.
V polju politika smo 9. maja so-organizirali okroglo mizo »Sodobna država, oblast in nasilje«, ki je naslovila vprašanje, ali
ima še kakšen smisel razpravljati o etični in politični ideji ter
pojmu države, ko kombinacija neoliberalne in ksenofobne države vse bolj postaja globalni mainstream. Z izvajanjem semi-

narja za politično teorijo smo negovali misel o politiki in organizirali prostor za povezovanje mladih z Mirovnim inštitutom.
Potekal je projekt Bystanders, v okviru katerega spodbujamo
odzive prič spolnega nadlegovanja med mladimi. Odmevna je
bila konferenca o globalnem učenju, ki smo jo 22. novembra
organizirali skupaj z društvom Humanitas. V okviru projekta
SEDASS smo pripravili študijo o solidarnostni ekonomiji, 19.
junija smo organizirali pogovor »Socialna in solidarnostna
ekonomija: kakšna ekonomija je možna onkraj kapitalizma?«,
21. septembra pa seminar »Tiha od-rast in glasno grmenje:
pogledi iz evropske polperiferije«. Vključili smo se v vseevropski projekt EMIN o minimalnem dohodku in tveganju revščine.
Na področju medijev smo proučevali medijatizacijo, medije v
povezavi z vstajništvom in spolno diferenciacijo v medijski industriji. Ozaveščali smo mlade o odgovorni uporabi medijev,
nadaljevali pa smo tudi delovanje na področju krepitve spoštovanja medijskih standardov v regiji Zahodnega Balkana. V
tem okviru smo izvedli še zadnje leto projekta na temo podeljevanja nagrad EU za raziskovalno novinarstvo v sedmih
državah kandidatkah za članstvo v EU.
Na področju spola so potekali projekti o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, očetovstvu in skrbstvenemu delu. Na
javnih dogodkih in v medijih pa je bilo tudi veliko nastopov, ki so
vsebinsko izhajali iz naših preteklih projektov na področju spola. Odmeval je izid knjige o primerjavi prostitucijskih režimov
v Sloveniji in na Hrvaškem. Ob tem je bil 22. maja organiziran
tudi javni dogodek »Prostitucija v Sloveniji in na Hrvaškem«.
Od drugih aktivnosti gre izpostaviti vsaj dva dogodka. Soustanoviteljica in sodelavka MI Vlasta Jalušič imela na povabilo
organizatorjev Heinrich Böll Stiftung in mesta Bremen slavilni
nagovor Étiennu Balibarju ob podelitvi nagrade Hannah Arendt za 2017. Zagnali pa smo tudi spletno peticijo, s katero smo
oblasti pozvali k ratifikaciji pogodbe OZN o prepovedi jedrskega orožja.
V letu 2017 smo tudi dobili status delovanja v javnem interesu
na področju varstva pred diskriminacijo in varstva človekovih
pravic, ki nam ga je na podlagi zakona o varstvu pred diskrimi-

nacijo podelilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Večina raziskav, aktivnosti, javnih dogodkov in akcij je potekala v okviru vnaprej zastavljenih projektov, posamezne aktivnosti pa smo izvajali ne glede na projektno financiranje. V letu
2017 smo izvajali 42 projektov (36 v letu 2016, 33 v letu 2015,
41 v letu 2014). Od tega jih je sedem financirala Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), sedemindvajset Evropska komisija in druga telesa EU, po enega
pa so financirali Open Society Foundations, Norveški finančni
mehanizem, Varuh človekovih pravic, Ministrstvo za zunanje
zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Urad vlade RS za komuniciranje, Evropska mreža za
apatridnost in Independent Social Research Foundation London.
Število zaposlenih je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016
ostalo nespremenjeno, saj ekipo inštituta sestavlja šestnajst
sodelavk in sodelavcev. Od tega jih je osem doktorjev/doktoric
znanosti, trije pa imajo magistrski naziv. Tri sodelavke so doktorske kandidatke.
Ocenjujemo, da je navedeno število projektov tisto, ki nam
omogoča normalno in v javnosti vidno raziskovalno, akademsko in zagovorniško delovanje brez koriščenja rezerv. Vendar
pa je tak obseg projektov tudi izjemno obremenjujoč za zaposlene. Velika večina projektov je partnerskih in zagotavljajo
omejena sredstva za nadaljnji razvoj inštituta. Razvoj inštituta in nove zaposlitve zagotavljajo predvsem koordinatorski
projekti, zato si v prihodnje velja prizadevati predvsem za povečanje slednjih.

Dr. Neža Kogovšek Šalamon,
direktorica

→

kazalo
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Digitalno državljanstvo, DIG-CIT
Namen in cilji
Vodja projekta
Mojca Pajnik,

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2017

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

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.

Namen in cilji

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

Izvedba projekta v letu 2017

Vodja projekta

Izhajamo iz teze, da proces demokratizacije državljanstva v digitalnih družbah zahteva preoblikovanje politik, ki bodo bolj spodbujale vključevanje državljanov in državljank. V letu 2017 smo skrbeli za diseminacijo rezultatov projekta, zlasti za pripravo znanstvenih člankov za objave v mednarodnih revijah in organizacijo dogodkov.
Pripravljeno je bilo zaključno poročilo o delu na projektu, ki smo ga oddali financerju
ARRS (26 strani).

Lana Zdravković,

Dogodki v letu 2017
• Okrogla miza »Što su Sloveniji donijele pobune 2012-2013 i što iz toga može•

• Univerza v Ljubljani,
•

Fakulteta za družbene
vede;
ZRS Koper

mo naučiti u regiji?«, Centar za Mirovne studije, Zagreb, 22. februar, udeležba
članov_ic projektne skupine: L. Zdravković, P. Sekloča,
vabljeno predavanje: na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, L. Zdravković in M. Ribać sta predstavila izsledke projekta v okviru predavanja »Genealogija (klasifikacija, kategorizacija, reglementacija) novih družbenih gibanj v
Sloveniji«, pri predmetu Družbena gibanja (nosilka: K. Medica).

Javno dostopni rezultati iz leta 2017

Financerji

• Pajnik, Mojca, Sekloča, Peter, Ribać, Marko: »Sensitizing the concept of medi-

• Javna agencija za

•

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenija

atization for the study of social movements«,
Šori, Iztok, Zdravković, Lana: »In diversity we stand and fall: Political contestations in the protest cycle of the Slovenian uprisings«.

Nadaljevanje projekta
Projekt je bil v letu 2017 uspešno zaključen.
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lana.zdravkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Saša Panić, sodelavec za
spletno stran

Partnerji
• COSPE (Cooperazione

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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;

Projekt je namenjen raziskovanju, zagovorništvu, ozaveščanju in spodbujanju dobrih praks na področju »zapolnitve vrzeli« med razvojnim sodelovanjem ter socialno in solidarnostno ekonomijo, 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.

Izvedba projekta v letu 2017
V letu 2017 so se odvijali sestanki s projektnimi partnerji (Atene, junij 2017), sestanki z relevantnimi akterji v Sloveniji čez celo leto, izdelava spletne strani in spletne
strani (http://si.solidarityeconomy.eu/), izdelava končnega poročila v slovenskem
(http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2017/05/prevod-ssedas.
pdf) in angleškem (http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2017/05/
Final-analysis-SSEDAS-Research-short-version.pdf) jeziku, poleg tega pa smo organizirali pogovor in projekcija filmov na temo SSE v okviru Festivala migrantskega
filma (Ljubljana, junij 2017).

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Glej: http://si.solidarityeconomy.eu/ in http://www.mirovni-institut.si/projekti/
susy/.

Nadaljevanje projekta
Projekt izvajamo po načrtu. Projekt se zaključi januarja 2018, v tem času smo izdelali načelni dokument za evropske poslance_ke (http://www.mirovni-institut.
si/wp-content/uploads/2015/02/SSEDAS_PolicyPaper_slo.pdf), ter organizirali
sestanek z evropskimi poslankami in poslanci v EP ki mu sledi zaključni sestanek
projektnih partnerjev ter medsebojna evalvacija v Bruslju, januarja 2018. Izdelava
končnega poročila se bo odvijala februarja 2018.

→

kazalo
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Evropska spletna stran za integracijo - EWSI
Namen in cilji
• Fair Trade Hellas, Grčija;
• Cromo Foundation,
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

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

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 delujejo na
integraciji, tako v nevladnem kot vladnem sektorju.

veronika.bajt@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Lana Zdravković,

so-koordinatorka

Partnerji
• EWSI za Evropsko

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

Izvedba projekta v letu 2017
Projekt se je izvajal po ustaljenem ritmu kot v prejšnjih letih. Na spletni strani EWSI
so bile objavljane novice, dobre prakse integracije in ostale pomembne informacije,
redno sta bili vzdrževani in posodobljeni slovenski EWSI Facebook in Twitter strani,
napisano je bilo letno poročilo, ohranjen je reden stik z nevladnimi organizacijam in
ostalimi pomembnimi viri informacij za EWSI in z vodjo projekta ter mednarodno
koordinatorico EWSI.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Vsi naloženi dokumenti, povezave, dogodki, itd. so na voljo preko spleta. Glej
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm, oz. https://ec.europa.eu/migrant-integration/home.

Financerji

Nadaljevanje projekta

• Evropska komisija,

Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2018.

Generalni direktorat za
migracije in notranje
zadeve

Financerji
• Evropska komisija,

Ministrstvo za zunanje
zadeve

→

kazalo
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FRENK: Viri, metode in orodja za razumevanje,
prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno
nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

Namen in cilji
Vodja projekta
Lana Zdravković,
lana.zdravkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke

Splošni cilj projekta je olajšati dostop do dela migrantom in spodbuditi njihovo integracijo na delovnem mestu. Prvič, cilj projekta je povečati zmogljivosti migrantov
s spodbujanjem njihovih sposobnosti za iskanje in ohranjanje zaposlitve. Drugič,
projekt se zavzema za povečanje zmogljivosti delodajalcev in drugih zainteresiranih
strani: s povečanjem njihovega znanja za boljše upravljanje z raznolikostjo, z izpodbijanjem obstoječih prepričanj in z ustvarjanjem spodbud za uvedbo boljših praks
vključevanja in izmenjavo izkušenj.

• Veronika Bajt, vodilna

Izvedba projekta v letu 2017

•

V letu 2017 smo izvedli sestanek s projektnimi partnerji (Tartu, februar 2017), odvila
se je izdelava preliminarnega poročila, priprava delavnic za migrante in delodajalce,
izvedba ene delavnice za migrante in pred-priprava brošure in video prispevkov.

ekspertka
Franja Arlič, finančno
upravljanje

Partnerji
• Institute of Baltic

•
•

•
•

Studies, Estonija
(koordinator), Institute of
Public Affairs, Poljska
Municipal Training Centre
of the Kaunas University
of Technology, Litva
Centre for Cultural and
General Studies of the
Karlsruhe Institute of
Technology, Nemčija
Inclusive Works,
Nizozemska
SwIdeas, Švedska.

Financerji
• Evropska komisija -

Sklad za azil, migracije in
integracijo (AMIF)

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/migrascope/.

Namen in cilji
Vodja projekta
Veronika Bajt,
veronika.bajt@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Neža Kogovšek Šalamon,

•

raziskovalka in ekspertka
za pravne vidike
sovražnega govora
Irena Salmič,
administracija

Partnerji

Nadaljevanje projekta

• Odsek za tehnologije

Projekt izvajamo po načrtu. V 2018 se bo izvedla še ena delavnica za migrante in
dve za delodajalce. Sledili bodo študijski obiski dobrih praks v partnerskih državah.
Narejene bodo brošure in video prispevki.

•

znanja, Inštitut »Jožef
Stefan« (koordinator);
Fakulteta za družbene
vede in Filozofska
fakulteta, Univerza v
Ljubljani.

Financerji

Osrednji fokus projekta je raziskovanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega
diskurza (DND), kot so sovražno, diskriminatorno in žaljivo izražanje. Projekt predlaga prvo celovito, interdisciplinarno obravnavo jezikoslovnih, socioloških, pravnih
in tehnoloških dimenzij različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza. Rezultat raziskave bo temeljito razumevanje značilnosti DND kot jezikoslovnega pojava
ter družbenega konteksta, v katerem se pojavljajo eksplicitne in implicitne oblike
diskriminatornega jezika. Raziskava bo omogočila tudi izboljšano razumevanje razlik med zakonitimi in nezakonitimi oblikami sporazumevanja.

Izvedba projekta v letu 2017
Ustanovljena je bila spletna stran projekta: http://nl.ijs.si/frenk/english/. Partnerji
so pripravili predlog panela za mednarodni simpozij in sodelovali pri skupnem izvajanju ozaveščanja javnosti o tem, kako usmerjati sovražni govor. Pričetek izgradnje
korpusov, ki bodo omogočili empirične raziskave v projektu, in vključuje jezikoslovno
obdelavo in obogatitev metapodatkov v korpusu.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Glej: http://nl.ijs.si/frenk/english/.

Nadaljevanje projekta
Projektne aktivnosti so v 2017 večinoma izvajali drugi projektni partnerji, Mirovni
inštitut pa je igral posvetovalno vlogo in partnerje vključeval v svoje aktivnosti v
povezavi s tematiko sovražnega govora.

• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS

→

kazalo
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Evropska mreža za minimalni dohodek 2 (EMIN2)

Namen in cilji
Vodja projekta
Goran Vraneševič
in Vlasta Jalušič,
jalusic.vlasta@gmail.com

Sodelavci in
sodelavke
• Ana Jovanovič,
•

projektna sodelavka
Mirt Komel,
projektni sodelavec

Partnerji
/

Seminar za politično teorijo je študijska dejavnost Mirovnega inštituta. Namenjen
je vsem, ki jih skrbi stanje na področju misli o politiki: namen seminarja je 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.

• Projekt poteka s

prostovoljnim delom.

Vodja projekta
Mojca Frelih,
mojca.frelih@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke

Izvedba študijskih dejavnosti je vključevala bralni seminar: V letu 2016/17 smo brali
Spinozino Politično razpravo.

• Živa Humer, raziskovalka
• Franja Arlič, finančno

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

Partnerji

Javna predavanja in drugo:

Financerji

Namen in cilji

Izvedba projekta v letu 2017

Dogodki v letu 2017

• Igor Pribac: Spinoza in naravno pravo, 30.1.2018, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Glej: https://www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo/.

Nadaljevanje projekta
Projekt se bo v 2018 nadaljeval z bralnim seminarjem in predavanji – brali bomo
tekste Avrelija Avguština in Hafisa iz Širaza.
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upravljanje

• EAPN - European

Anti-Poverty Network
(koordinator).

Ključni partnerji EMIN 2
(2017-2018):
• ETUC European Trade
Union Institute, Belgija;
• Belgian Federal Public
Service Social Integration,
anti-Poverty Policy, Social
Economy and Federal
Urban Policy, Belgija;
• UA University of Antwerp,
Belgija;
• Academic Experts and
Experts by Experience;
• The National EMIN
Networks (Mirovni inštitut);
• The EU Level Supporters
Group – Open to
organisations and
actors committed to
ensuring adequate and
accessible Minimum
IncomeSchemes.

Financerji

EMIN 2 je neformalna mreža organizacij, posameznikov in posameznic, ki si prizadevajo doseči postopno uresničevanje pravice do ustreznega, dostopnega in vključujočega sistema minimalnega dohodka. EMIN je organiziran na ravni EU in na
nacionalni ravni v vseh državah članicah Evropske unije ter tudi na Islandiji, na Norveškem, v Makedoniji (FYROM) in Srbiji. EMIN usklajuje Evropska mreža za boj proti
revščini (European Anti-Poverty Network – EAPN) – več informacij lahko najdete
na: https://www.emin-eu.net.
Glavni cilj tega projekta je okrepiti mrežno povezovanje, ozaveščanje in politične
razprave na ravni EU in nacionalni ravni glede pomena primernih in dostopnih shem
minimalnega dohodka. Mreža EMIN bi morala biti odprta za vsako organizacijo, organ ali posameznika oz. posameznico, ki bo podpirala postopno uresničevanje ustreznih shem minimalnega dohodka.

Izvedba projekta v letu 2017
V letu 2017 se je odvila priprava nacionalnega poročila »EMIN Context Report – Slovenia. Developments in relation to Minimum Income Schemes«, priprave na dogodke v letu 2018 (mreženje in priprave na organizacijo) in pa prispevek Žive Humer
»Med minimalno plačo in minimalnim dohodkom: prekarnost in revščina« v okviru nacionalne konference Gibanja za dostojno delo in socialno družbo v novembru
2017.

Dogodki v letu 2017
• Prispevek Žive Humer »Med minimalno plačo in minimalnim dohodkom: pre•

karnost in revščina« v okviru nacionalne konference Gibanja za dostojno delo in
socialno družbo v novembru 2017,
dogodek v Bruslju, medtem ko se glavni dogodki v Sloveniji načrtujejo v letu
2018.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Glej: https://www.emin-eu.net.

Nadaljevanje projekta
Projekt poteka v skladu z načrtovanimi aktivnostmi. V letu 2018 se načrtuje izvedba
vsebinskega potovanja po vseh državah EU – istočasni odhod dveh avtobusov iz
Bruslja in prihod avtobusa v začetku maja 2018 v Ljubljano. Ob tem se bo v letu 2018
organiziralo več dogodkov.

• Evropska komisija

→

kazalo
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Evropska mreža pravnih strokovnjakov in strokovnjakinj
na področju enakosti spolov in nediskriminacije
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Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije:
Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano
mednarodno zaščito – NIEM

Namen in cilji
Vodja projekta
Neža Kogovšek Šalamon,
neza.kogovsek@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke

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

Izvedba projekta v letu 2017

/

Partnerji
• Human European

Consultancy (koordinator)

Financerji
• Evropska komisija

V letu 2017 smo pripravili dopolnitev letnega poročila, v kateri smo analizirali predpise, sodne primere in druge ukrepe sprejete na področju nediskriminacije. Pripravili
smo tudi tri t.i. hitra poročila in prispevali k dvema tematskima poročiloma, 1) na
temo diskriminacije na osnovi verskih oblačil in 2) na področju položaja organa za
enakost. Udeležili smo se tudi internega sestanka mreže in pa letnega pravnega
seminarja, ki sta bila 30. novembra in 1. decembra 2017 v Bruslju.

Dogodki v letu 2017
V letu 2017 so se zvrstili naslednji dogodki:

• Pravni seminar, 1. december 2017
• Letni sestanek, 30. november 2017

Namen in cilji
Vodja projekta

Sodelavci in
sodelavke

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM) je šestletni mednarodni projekt, v katerem si bomo partnerji prizadevali ključne akterje na področju integracije v 15 državah članicah EU opolnomočiti za boljše soočanje s trenutnimi izzivi na
področju integracije in izboljšati vključevanje oseb s priznano mednarodno zaščito v družbo, v kateri živijo. Namen projekta je vzpostavitev mehanizma za celovito
oceno vključevanja oseb z mednarodno zaščito, izpostaviti glavne izzive oz. vrzeli v
standardih integracije, identificirati obetavne prakse in oceniti učinke zakonodajnih
sprememb in sprememb politik v 15 državah članicah EU.

• Maja Ladić, raziskovalka
• Veronika Bajt,

Izvedba projekta v letu 2017

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

•

Partnerji
• Projekt NIEM vodi
•

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Letno poročilo o nediskriminaciji: Slovenija, obdobje poročanja: do 1. januarja
•

2017, https://www.equalitylaw.eu/country/slovenia,
hitra poročila, dostopna na: http://www.equalitylaw.eu/country/slovenia.

raziskovalka
Franja Arlič, finančno
upravljanje

•

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.

•

Institute of Public Affairs
iz Varšave.
Migration Policy
Group iz Bruslja je
vodilna organizacija za
raziskovalni del projekta,
odgovorna za razvoj
kazalnikov in primerjalnih
poročil.
Drugi strateški
partnerji so Regionalno
predstavništvo UNHCR
za srednjo Evropo,
UNHCR predstavništvo
na Poljskem, poljsko
Ministrstvo za notranje
zadeve in Ministrstvo za
delo in socialno politiko
ter Univerza v Varšavi.
Projektni partnerji, ki
bodo izvajali raziskave in
organizirali nacionalne
koalicije v 15 EU državah:

Drugo leto projekta je bilo osredotočeno na evalvacijo nacionalnega integracijskega sistema, ki je bila izvedena prek izpolnitve 170 spletnih meril na področjih izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti, zdravja, nastanitve, državljanstva,
podpore pri integraciji in na drugih področjih. Organizirana sta bila dva sestanka
nacionalne koalicije, ki so se ju udeležili različni deležniki. Pričeli smo s pripravo nacionalnega poročila, ki bo pokrivalo vse vidike integracije. V okviru projekta smo izvajali tudi zagovorniške aktivnosti in mreženje prek udeležbe na različnih dogodkih,
vzpostavljanja kontaktov in sestankov z akterji na področju integracije.

Dogodki v letu 2017
• Sestanek nacionalne koalicije: fokusna skupina, 20. april 2017, Knjižnica Mirov•

nega inštituta;
Sestanek nacionalne koalicije: Predstavitev rezultatov evalvacije, 13. december
2017, Narodni muzej.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Spletni strani projekta: http://www.forintegration.eu; http://www.mirovni-in•
•

stitut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/,
Kogovšek Šalamon, Neža; Ladić, Maja: »Potrebujemo celovito integracijsko politiko«. Delo, 24. junij 2017, http://www.mirovni-institut.si/potrebujemo-celovito-integracijsko-politiko/,
Ob Svetovnem dnevu beguncev Mirovni inštitut sodeluje v kampanji na družbenih omrežjih #AllInForIntegration, 20. junij 2017, Izjava za javnost, http://www.
mirovni-institut.si/ob-svetovnem-dnevu-beguncev-mirovni-institut-sodeluje
-v-kampanji-na-druzbenih-omrezjih-allinforintegration/.

→

kazalo
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Krimigracije med človekovimi pravicami in nadzorom
Namen in cilji
Vodja projekta
Bulgarian Council on
Refugees and Migrants,
Bolgarija; Association
Multi Kulti Collective,
Bolgarija; People in Need,
Češka; France Terre
d’Asile, Francija; Berlin
Institute for Empirical
Research on Integration
and Migration, Humboldt
University, Nemčija;
Menedék – Hungarian
Association for
Migrants, Madžarska;
Fondazione ISMU –
Initiatives and Studies
on Multi-ethnicity,
Italija; Providus, Latvija;
Diversity Development
Group, Litva; Maastricht
University, Nizozemska;
Institute of Public
Affairs, Poljska http://
www.isp.org.pl/;
Centro de Estudos
Sociais, University of
Coimbra, Portugalska;
The Foundation for an
Open Society, Romunija;
CIDOB – Barcelona
Centre for International
Affairs, Španija; Malmö
University, Švedska;
ANTIGONE Information
and Documentation
Centre on Racism,
Ecology, Peace and Non
Violence, Grčija.

Nadaljevanje projekta
Projekt traja šest let (2016-2022). Doslej je projekt potekal po načrtu. Administrativno je projekt zelo zahteven zaradi trimesečnega poročanja po pravilih poljske nacionalne oblasti za projekte AMIF.

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

Sodelavci in
sodelavke
• Vlasta Jalušič,
•
•
•
•
•

raziskovalka
Mojca Pajnik,
raziskovalka
Veronika Bajt,
raziskovalka
Mojca Frelih, raziskovalka
Irena Salmič, tehnična
sodelavka
Vasja Badalič (Inštitut za
kriminologijo pri Pravni
fakulteti), raziskovalec

Partnerji
• Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

Projekt naslavlja problem kriminalizacije migracij, ki se kaže v krepitvi institucij za
nadzor meja (npr. mejnih policij in Frontexa, ki upravlja z velikimi IT sistemi nadzora), policizaciji, militarizaciji in eksternalizaciji mejnega nadzora, omejevanju gibanja »nedokumentiranih« migrantov v centrih za pridržanje, pomanjkanju alternativ
omejevanju gibanja, protiteroristični zakonodaji, kaznovanju za neregularen prestop
meja in nesorazmerni zastopanosti migrantov v zaporih.

Izvedba projekta v letu 2017
V drugem letu triletnega projekta smo se osredotočili na terensko raziskavo, ki se
je izvajala v različnih geografskih območjih (v Sloveniji, drugih državah članicah EU,
državah Zahodnega Balkana ter državah, ki mejijo na Evropsko unijo ali Mediteran).
Terenska raziskava je bila izvedena prek različnih metodologij. Pripravljen je bil osnovni vprašalnik v dveh jezikih, ki je bil prirejen glede na respondente, na tej osnovi
pa so bili izvedeni intervjuji. Za pravno raziskavo je bila izdelana posebna metodologija in sicer: 1) Excel obrazec za identifikacijo kopičenja sankcij, vezanih na migracije (za Slovenijo in ZB), 2) poseben ekspertni vprašalnik za pet svetovalcev, ki so
bili angažirani v državah ZB za pripravo pisnih odgovorov, ter 3) poseben vprašalnik
za ustne intervjuje, ki se je fokusiral na pravne vidike. Redno smo izvajali sestanke
projektnega tima, pregledali dosedanje delo in načrtovali naslednje korake. Objavljen je bil mednarodni poziv za prispevke za konferenco, ki bo 17.-18. maja 2018 v
Ljubljani. Mednarodni založbi Cambridge Scholars Publishing je bil oddan zbornik, pri
katerem je sodelovalo več članov projektne skupine.

Dogodki v letu 2017
• Kogovšek Šalamon, Neža. »Asylum in Slovenia : a contested concept«. Prispevek
•

•

•

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

•

na konferenci »Asylum at the Frontiers of Europe: Realities and Legal Challenges«. Lund, Švedska, 11. – 12. maj 2017,
Kogovšek Šalamon, Neža. »Beyond the rule of law : state of exception as the
new normal in Southeastern Europe’s migration management approaches«.
Prispevek na delavnici »When the Exception Becomes the Rule: European Union
Societies on the Move«. International Institute for the Sociology of Law, Oñati,
Španija, 4. – 5. maj 2017,
Kogovšek Šalamon, Neža. »Birokracija, oblast in monopol nad politiko: primeri
državljanstva, priseljevanja in azila« : prispevek na znanstvenem simpoziju »Figure birokracije: aparat/aparatčik/aparature«, ki ga organizira inštitut Udesin,
Ljubljana, Vodnikova domačija, 19. in 20. oktober 2017,
Kogovšek Šalamon, Neža. »Dostojanstvo kot temelj človekovih pravic: pravni
vidiki«. Prispevek na 18. simpoziju z mednarodno udeležbo z naslovom »Dimenzije dostojanstva«, ki ga organizira Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Ljubljana, Gospodarsko razstavišče, 17. november
2017,
Kogovšek Šalamon, Neža. »Evropska in mednarodna reakcija na sprejem novele
slovenskega Zakona o tujcih«. Uvodno predavanje na posvetu Kluba nekdanjih
slovenskih veleposlanikov, Ljubljana, 28. marec 2017,

→

kazalo
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• Ostojić, Ranko (diskutant), Kogovšek Šalamon, Neža (diskutantka), et al.. »How

•

•
•

•

•

•

•

to deal with legal migration in the European Union?«. Javna razprava na »Migration Conference 2017: Common European Solutions for Migration and Refugees«. Zagreb, Hrvaška, 18. oktober 2017,
Kogovšek Šalamon, Neža. »The human rights law challenges: the cases of migration, sexual orientation and gender identity-related rights« predavanje na
seminarju za Slovene Translation Unit, ki je potekal v prostorih Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije. Bruselj, Belgija, 28. april 2017,
Kogovšek Šalamon, Neža. »Kako migracijska politika prispeva k državljanstvu
sveta?«. Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin, ISSN 2591-1481, portret.
http://www.simpoziji2017.jivatma.si/simpoziji2017_kulturna_dediscina.php,
Héran, François (diskutant), Kogovšek Šalamon, Neža (diskutant), Lukšič-Hacin,
Marina (diskutant). »Kakšno mesto naj v naših družbah zavzame priseljevanje?«.
Demografski pogled na evropska nesoglasja »Quelle place faire à l’immigration
dans nos sociétés? une approche démographique des divisions de l’Europe«.
Pogovor v Mestnem muzeju Ljubljana, 12. april 2017,
Kogovšek Šalamon, Neža. »Načelo solidarnosti pri upravljanju z migracijami,
nove članice in vloga širitvenega procesa v Evropski uniji«. Prispevek na 15. »jubilejnih« dnevih evropskega prava, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 29.
novembra 2017,
Kogovšek Šalamon, Neža (diskutant), Šegan, Jasna (diskutant), Močnik, Melita
(diskutant), Vatovec, Katarina (diskutant). »Pravne možnosti beguncev v Sloveniji«. Okrogla miza, ki jo organizira Društvo ELSA Nova Gorica, na Evropski pravni
fakulteti v Ljubljani, 29. novembra 2017,
Kogovšek Šalamon, Neža. »The rights of migrants pending return (family unity,
health care, employment, education and accommodation«. Prispevek na konferenci »Migrants in an Irregular Situation Whose Return or Removal Has Been
Postponed in Line with OSCE Commitments, International Legal Standards and
Good Practices«, Latvian Contact Point of the European Migration Network v
sodelovanju z OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Riga,
Latvia, 22. – 23. marec 2017,
Luthar, Oto (diskutant), Rozman, Andrej (diskutant), Vezovnik, Andreja (diskutant), Kogovšek Šalamon, Neža (diskutant), Videmšek, Boštjan (diskutant), Troha, Tadej (diskutant), Lipovec Čebron, Uršula (diskutant), Lukšič-Hacin, Marina
(diskutant). »Zakon o tujcih kot simptom avtokratske oblasti?«. Javni posvet, ki
ga organizirata ZRC SAZU in Mirovni inštitut, Atrij ZRC, Ljubljana, 2. marec 2017.
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• Kogovšek Šalamon, Neža. »The principle of solidarity in asylum and migrati-

•
•

on within the context of the European Union accession process«. Maastricht
journal of European and comparative law, ISSN 2399-5548. [Spletna izdaja],
oktober 2017, vol. 24, iss. 5, str. 687-702. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263X17742814,
Kogovšek Šalamon, Neža. »Slovenia«, (International encyclopaedia of laws, Migration law). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2017. http://www.
kluwerlawonline.com/,
Zagorc, Saša, Kogovšek Šalamon, Neža. »Slovenia: amendments to the Aliens
Act enable the State to activate closure of the border for asylum seekers«.
EU immigration and asylum law and policy, 30 Mar. 2017. http://eumigrationlawblog.eu/slovenia-amendments-to-the-aliens-act-enable-the-state-to
-activate-closure-of-the-border-for-asylum-seekers/.

Nadaljevanje projekta
Drugo leto projekta je potekalo zelo intenzivno, saj se je poleg diseminacije začelo
tudi terensko delo. Intervjuvanje je potekalo nekoliko počasneje, kot je bilo planirano, zaradi težko dostopnega terena. Zadovoljni smo z odzivom na poziv za prispevke
na konferenci, ki bodo omogočili široko geografsko pokritost. To je triletni projekt, ki
bo potekal do konca leta 2018.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Kogovšek Šalamon, Neža (intervjuvanec). »Javnost je izginila, razpustila se je«.
•

Delo, ISSN 0350-7521, 11. mar. 2017, leto 59, št. 58, ilustr. http://www.delo.si/
sobotna/javnost-je-izginila-razpustila-se-je.html,
Kogovšek Šalamon, Neža. »Mass migration, crimmigration and defiance:
the case of the humanitarian corridor«. Southeastern Europe, ISSN 18763332. [Spletna izdaja], 2017, vol. 41, iss. 3, str. [251]-275. http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/18763332-04103001,
doi:
10.1163/18763332-04103001,

→
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eMORE: Spremljanje in poročanje o sovražnem
govoru v Evropi

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

Namen in cilji

Vodja projekta

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.

Veronika Bajt,

Izvedba projekta v letu 2017
V letu 2017 smo sodelovali pri 12 obiskih DPM in sicer: 8x policijske postaje, 3x domovi starejših, 1x zavod za prestajanje zaporne kazni.
Po koncu vseh obiskov smo Varuhu človekovih pravic posredovali svoja opažanja,
v treh primerih pa smo prevzeli tudi pisanje poročila o obisku. Dodatno smo pisali
poglavje o obisku Centra za tujce v letu 2016 za letno DPM poročilo.

Partnerji

Javno dostopni rezultati iz leta 2017

• Varuh človekovih pravic

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

Financerji

Nadaljevanje projekta

• Varuh človekovih pravic

Gre za spremljanje (monitoring) sprejemnih in nastanitvenih prostorov, v katerih so
nastanjeni ljudje, ki jim je bila odvzeta prostost oziroma jim je gibanje omejeno oz.
nadzorovano.
Nekateri obiski so se nam zdeli preveč tehnični in s poudarkom na življenjskih pogojih
in ne na sistemskih težavah. Tudi poročila so pogosto zelo tehnična in ne izpostavljajo ključnih perečih težav. Vseeno pa imamo preko DPM dober vpogled v situacije v
teh institucijah in bomo z Varuhom sodelovali tudi v letu 2017.

veronika.bajt@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
/

Partnerji
Koordinator projekta:
• RISSC- CENTRO
RICERCHE E STUDI
SU SICUREZZA
E CRIMINALITÀ
(Raziskovalni center
za varnost in kriminal),
Italija
Partnerji:
• CEJI – A Jewish
Contribution to an
Inclusive Europe, Belgija;
• CLR – Centre for Legal
Resources, Romunija;
• College for Public
Administration and
Administration for Justice
– Police Department,
Nemčija;
• IDOS Research Centre,
Italija;
• Associação ILGA
Portugal, Portugaska;
• LAND, Italija;
• KISA – Action for
Equality, Support,
Antiracism, Ciper;
• MPG – Migration Policy
Group, Belgija;

Projekt eMORE podpira potrebo po razvoju/izboljšanju učinkovitih mehanizmov
spremljanja in poročanja o sovražnem govoru preko spleta in zločinih iz sovraštva,
še posebej pa poudarja povezovanje med orodji za spremljanje in poročanje v skupni inovativni modela znanja. Projekt je transnacionalen in se osredotoča na široko
opredelitev zločinov iz sovraštva, ki vključujejo sovraštvo na podlagi spola in kazniva dejanja na podlagi rase, vere, spolne usmerjenosti in invalidnosti. Migracije so
obravnavane kot intersekcionalno vprašanje. Glede na relevantnost so upoštevane
tudi druge oblike nestrpnosti.
Znanje je ključni dejavnik za učinkovito naslavljanje kriminala s strani več različnih
akterjev, zato je ključna sinergija med spremljanjem in poročanjem ter razvijanje
daljnosežnega okvira, ki temelji na znanju. Splošni cilj projekta je prispevati k razvoju, testiranju in prenosu modela znanja o »online« sovražnem govoru in »offline« zločinih iz sovraštva, ki bo temeljil na naprednem krožnem skupnem sistemu
spremljanja in poročanja; poznavanje »online« in »offline« trendov, kar bo omogočilo primerjalno analizo na nacionalni in EU ravni; ter podpora usklajenemu delovanju
proti sovražnim dejanjem na nacionalni in EU ravni. Model vsebuje štiri glavne elemente:

•
•
•
•

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

Izvedba projekta v letu 2017
Workstream 2:
Pomoč glede pilotne študije primerov, zlasti v smislu informacijskih materialov;
mreženja; načrtovanje za večjo prepoznavnost projekta, itd.
Workstream 3:
Dopolnjevanje nabora podatkov in informacij o stanju sovražnega govora in zločinov
iz sovraštva v Sloveniji; spremljanje in analiza rezultatov iz Workstream 1.
Workstream 4:
Diseminacija.

→

kazalo
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GEAR: Globalno izobraževanje in aktivno delovanje za
zaščito človekovih pravic, vključenost in demokratične
vrednote v medkulturnih družbah
Dogodki v letu 2016
• North West Migrants
•

Forum, Severna Irska,
Združeno kraljestvo;
SOS Malta, Malta.

Financerji
• Evropska komisija

Namen in cilji

• 15. junij 2017, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana: nacionalni simpozij »Sovražni govor na
spletu – ignorirati, spremljati ali ukrepati?« – predstavitev in promocija eMORE
projekta in spletne aplikacije.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Glej: http://www.emoreproject.eu/

Nadaljevanje projekta
Zaradi zamude pri izvajanju nekaterih aktivnosti se je projekt podaljšal do 15. maja
2018. Zadnji partnerski sestanek in zaključna konferenca bosta organizirana v Lizboni, Portugalska, med 7. in 9. marcem 2018.

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

Sodelavci in
sodelavke
• Mojca Frelih, koordinacija
•
•

izobraževanja in
treningov
Maja Ladić, tehnična
pomoč
Franja Arlič,
administracija

Partnerji
• GONG, Hrvaška
•
•
•
•
•

•

(kordinator projekta);
GSI ITALIA, Italija;
Fundación Educativa
y Asistencial Cives,
Španija;
Nansen Dialogue Centre
Osijek, Hrvaška;
Nansen Dialogue Centre
Skopje (NDC Skopje),
Makedonija;
Ekonomska i turistička
škola Daruvar / School of
Economics and Tourism
Daruvar, Hrvaška;
Elementary school Siniša
Glavašević / Osnovna
škola Siniše Glavaševića,
Vukovar, Hrvaška;

Cilj projekta GEAR je prispevati k medkulturnemu razumevanju prek sodelovanja organizacij civilne družbe s formalno izobraževalnimi sistemi, učitelji_cami in študenti_kami ter spodbujanje izmenjave in izboljšanja obstoječih dobrih praks globalnega,
državljanskega in medkulturnega učenja med šolami na lokalni, regionalni, nacionalni
in nadnacionalni ravni.

Izvedba projekta v letu 2017
Pri projektu smo v letu 2017 izvajali izobraževanja/usposabljanja učiteljev in vzgojiteljev, načrtovali usposabljanje za mladinske nosilce strpnosti in medkulturnosti (t.
i.mladi ambasadorji medkulturnega dialoga), sodelovali smo pri šolskih medkulturnih
in vključevalnih projektih, modulih izobraževanja/usposabljanja za zagotavljanje in
posodabljanje kakovosti, na splošno pa izvajamo in se zavzemamo za nacionalno in
transnacionalno povezovanje in izmenjavo dobrih praks.

Dogodki v letu 2017
• Izvedba partnerskega sestanka in mednarodnega treninga za edukatorje v Spo•

letu v Italiji, med 12. in 14. oktobrom 2017, z naslovom »Teaching Solidarity –
Building Inclusive Intercultural Environments through Global Civic Education«,
22. november 2017, Mestni muzej Ljubljana: Soorganizacija konference z Društvom Humanitas z naslovom »Od globalnih izzivov do globalnih državljanov:
kako naslavljati občutljive teme in ustvarjati prostore sobivanja?«, znotraj katere je bila izvedena delavnica za učitelje na temo »Naslavljanje občutljivih tem
in ustvarjanje prostorov sobivanja: rahljanje predsodkov in konfliktnih situacij«.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Glej: https://gear.gong.hr/.

Nadaljevanje projekta
Projektne aktivnosti potekajo po načrtu. V letu 2018 se bo izvedlo še eno izobraževanje za učitelje (večdnevno ali več enodnevnih) in trening mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga. MI bo skrbel za povezovanje edukatorjev in mladih
aktivistov znotraj Slovenije in preko meja, s projektnimi partnerji. Hkrati poteka raziskovalno delo in skupaj s koordinatorjem projekta priprava raziskovalnih poročil in
povzetkov. V načrtu je še nekaj poti in dogodkov, tudi v tujini.

→

kazalo

30

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2017

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2017

31

Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih:
učinkovito uresničevanje pravice do odvetnika/
pravne pomoči na podlagi Stockholmskega programa
Namen in cilji
• Dalj Elementary School
•

•

/ Osnovna škola Dalj,
Hrvaška;
Municipal Secondary
Vocational School
»Gostivar« Gostivar,
Makedonija;
Municipal Primary School
Liria, Tetovo, Makedonija.

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

Sodelavci in
sodelavke

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

• Neža Kogovšek Šalamon,

Izvedba projekta v letu 2017

Financerji

•

• Erasmus + program

•

V prvi polovici leta 2017 smo nadaljevali in tudi zaključili analizo 150 sodnih spisov z
vidika pravic, ki jih zagotavljata Direktiva in Priporočilo (dostop do spisov smo si zagotovili v 2016 in tudi pričeli z analizo). Analizo, ki je ključna raziskovalna komponenta,
smo opravljali na petih sodiščih (2 okrožni, 3 okrajna). Organizirali smo dve fokusni skupini z odvetniki, ki nastopajo kot zagovorniki po uradni dolžnosti v kazenskih
postopkih in opravili intervjuje z sodniki, policisti in obsojenci. Na tej podlagi pripravili
nacionalno poročilo, nastal bo tudi priročnik.

Evropske unije

•

raziskovalka
Franja Arlič, finančno
upravljanje
Mojca Frelih,
koordinatorka projekta
Majda Hrženjak,
raziskovalka

Partnerji
• Bulgarian Helsinki
•
•
•

Committee, Bolgarija
(koordinator projekta);
Hungarian Helsinki
Committee, Madžarska;
Helsinki Foundation for
Human Rights in Poland,
Poljska;
Human Rights Monitoring
Institute in Lithuania,
Litva.

Financerji

Dogodki v letu 2017
• 25. aprila ter 9. maja smo organizirali dve fokusni skupini z odvetniki, ki zastopajo obdolžence v kazenskih postopkih, kjer smo razpravljali o najpomembnejših
izzivih pri dostopu do odvetnika v slovenskem kazenskopravnem sistemu.

Nadaljevanje projekta
V letu 2018 bomo zaključili s pripravo priročnika, ki bo vključeval mednarodne
standarde glede dostopa do odvetnika v kazenskih postopkih in ključne ugotovitve
nacionalne študije. Organizirali bomo 5 regionalnih posvetov z odvetniki, sodniki,
tožilci in policisti ter se osredotočili na diseminacijo projektnih rezultatov. Marca
2018 se bo projekt zaključil.

• Evropska komisija

→

kazalo
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v duševnem razvoju in duševnem zdravju
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V policijskem pridržanju: Uporaba procesnih pravic EU
Namen in cilji
Vodja projekta

Namen in cilji
Vodja projekta
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Neža Kogovšek Šalamon,
•
•

raziskovalka
Franja Arlič, finančno
upravljanje
Mojca Frelih,
koordinatorka projekta

Partnerji
• Ludwig Boltzmann

•
•
•

Institute of Human
Rights, Avstrija
(koordinator projekta);
Bulgarian Helsinki
Committee, Bolgarija;
League of Human Rights,
Češka;
Organisation Mental
Health Perspectives,
Litva.

Financerji
• Evropska komisija

Cilj projekta je identificirati primere dobre prakse, pa tudi pomanjkljivosti kazenskopravnih sistemov držav, ki so vključene v projekt (Slovenija, Avstrija, Bolgarija, Češka in Litva) z vidika implementacije priporočila ter oblikovanje priporočil na nacionalni in EU ravni. Prizadeva si za krepitev ozaveščenosti in zmogljivosti strokovnih
deležnikov, ki so vključeni v kazenske postopke (še posebej organi kazenskega
pregona, pravni praktiki, zdravstveno osebje, sodstvo, NVOji in predstavniki oseb z
motnjami v duševnem razvoju in/ali duševnem zdravju), da bi bolje razumeli kompleksnost položaja teh oseb in ovire, s katerimi se soočajo.
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Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Neža Kogovšek Šalamon,
•

raziskovalka
Franja Arlič, finančno
upravljanje

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

Izvedba projekta v letu 2017
V prvi polovici leta 2017 smo se udeležili treninga v Londonu, namenjenega raziskovalcem, ki bodo izvajali opazovanje postopkov na policijskih postajah. Pregledovali smo zakonske in druge vire o procesnih pravicah osumljencev v policijskem
pridržanju. Poleti in jeseni smo spremljali postopke policijskega pridržanja na dveh
policijskih postajah.

Izvedba projekta v letu 2017

Partnerji

V 2017 smo v sodelovanju z društvom Altra izvedli polstrukturirane intervjuje s
končnimi uporabniki, osebami z motnjami v duševnem razvoju in/ali duševnem
zdravju, ki so v preteklosti bile osumljeni ali obdolženi v kazenskih postopkih. Izvedli smo tudi delavnico, ki so se jo udeležili predstavniki NVO, Pravne fakultete in
Fakultete za socialno delo, Varuha človekovih pravic, policije, socialne delavke, psihiatrinja, psiholog in odvetnica, kjer so udeleženci delili svoje izkušnje in poglede
na položaj končnih uporabnikov v kazenskih postopkih. Izvedli smo tudi intervjuje
z eksperti (sodniki, odvetniki, policija, tožilstvo, sodni izvedenci). Na tej podlagi smo
pripravili nacionalno poročilo.

• Irish Council for

Nadaljevanje projekta

•

V letu 2018 bomo izvedli preostanek opazovanj postopkov na policijskih postajah in
pripravili nacionalno poročilo.

V Vilni je potekala evropska delavnica, kjer smo razpravljali o rezultatih nacionalnih
raziskav ter priporočilih.

Dogodki v letu 2017
• 28. marec 2017 - delavnica, ki so se je udeležili predstavniki NVO, Pravne fa•

kultete in Fakultete za socialno delo, Varuha človekovih pravic, policije, socialne
delavke, psihiatrinja, psiholog in odvetnica.
31. maj – 2. junij 2017 – Evropska delavnica, ki so se je udeležili projektni partnerji in nacionalni eksperti.

Nadaljevanje projekta
Na podlagi nacionalnih raziskav bomo pripravili priročnik za strokovne deležnike,
ki bo vključeval primerjalno poročilo vseh petih partnerskih držav, kriterije za prepoznavo primerov dobre prakse, študije primerov in priporočila. V maju bomo organizirali nacionalni posvet. Kot zaključni dogodek projekta pa bo v maju potekala
tudi mednarodna konferenca na Dunaju.

•

•
•
•
•
•

Civil Liberties, Irska,
(Koordinator projekta);
Associazione Antigone
Onlus, Italija;
Association for the
Defence of Human Rights
in Romania – the Helsinki
Committee, Romunija;
Bulgarian Helsinki
Committee, Bolgarija;
Helsinki Foundation for
Human Rights, Poljska;
Human Rights Monitoring
Institute, Litva;
Hungarian Helsinki
Committee, Madžarska;
Ludwig Boltzmann
Gesellschaft - Institute of
Human Rights, Avstrija.

Financerji
• Evropska komisija

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

Namen in cilji
Vodja projekta
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Neža Kogovšek Šalamon,
•
•

raziskovalka
Franja Arlič, finančno
upravljanje
Jasna Babič, IT podpora

Cilj projekta je identifikacija potreb za usposabljanje za delavce v pravosodju o Direktivi o pravicah žrtev, priprava priročnika in nudenje usposabljanja za delavce v
pravosodju o potrebah žrtev kaznivih dejanj, prav tako priprava e-treninga in okolja
za virtualno učenje za široko diseminacijo na nacionalni in EU ravni ter diseminacija
primerov dobrih praks, identificiranih tekom treningov.

Izvedba projekta v letu 2017
V prvi polovici leta 2017 smo pripravili in izvedli anketo med odvetniki, sodniki in
tožilci o potrebah po izobraževanju na temo pravic žrtev med delavci v pravosodju.
Anketo smo nato izvedli tudi med žrtvami kaznivih dejanj, o potrebah žrtev, kar bo
prispevalo k oblikovanju izobraževanja.

• Irish Council for
•

Razvili smo koncept izobraževalnega modula, ki ustreza potrebam v slovenskem
prostoru.

•
•
•
•
•
•

Civil Liberties, Irska
(koordinator projekta);
Victim Support Service
Hungary, Madžarska;
Human Rights Monitoring
Institute, Litva;
Council of the Bar of
Ireland, Irska;
Law Society of Ireland,
Irska;
Portuguese Association
for Victim Support,
Portugalska;
Victim Support Europe,
Belgija;
PICUM, Belgija.

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

Organizirali smo sestanek s predstavniki Centra za izobraževanje v pravosodju, Odvetniške zbornice, Vrhovnega sodišča, Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani,
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter NVO, ki nudijo
podporo žrtvam – Društvo za nenasilno komunikacijo in Društvo SOS Telefon. Z njimi smo razpravljali o potrebah po izobraževanju.

Partnerji

Namen in cilji

Nadaljevanje projekta
V letu 2018 bomo razvili izobraževalni modul in izvedli tri izobraževanja za sodnike,
tožilce in odvetnike. Trening bo nato na voljo v virtualnem okolju.

Sodelavci in
sodelavke
• Lana Zdravković,

•
•

•

sodelavka (izobraževalne
in ozaveščevalne
aktivnosti)
Neža Kogovšek
Šalamon, sodelavka
(zagovorniške aktivnosti)
Veronika Bajt, sodelavka
(izobraževalne in
ozaveščevalne
aktivnosti)
Irena Salmič, sodelavka
(administracija in
finančno poročanje)

Partnerji
• Kulturno društvo Gmajna
(Second Home, Rog)

Financerji

Prispevati k bolj odprti in pravični družbi, v kateri se bodo begunci počutili dobrodošle in sprejete kot enakovredne člane družbe.
S pomočjo zagovorništva doseči bolj vključujoče azilne in migracijske politike ter
manj rigidne azilne postopke; Preko podpore in neposredne pomoči izboljšati integracijo beguncev v družbo; Dvigniti ozaveščenost in izboljšati znanje splošne
javnosti (s poudarkom na mladih) o vzrokih za migracije in socio-ekonomskih in
političnih situacijah v svetu (globalno učenje).

Izvedba projekta v letu 2017
V letu 2017 smo izvajali zagovorniške aktivnosti:
»watchdog« vloga, spremljanje zakonodaje, predlogi sprememb, sestanki, koordinacija in apeli skupaj z drugimi akterji (npr. glede spremembe Zakona o tujcih), itd.,
integracijske aktivnosti: tedenski tečaji, mesečni dogodki, pravno svetovanje in izobraževanje za begunce, obiskovanje Centra za tujce, itd., izobraževalne aktivnosti:
predavanja in delavnice za dijake in študente o vzrokih za migracije in socio-ekonomskih ter političnih situacijah v svetu, o azilnih postopkih itd (globalno učenje, metoda
živa knjižnica) in ozaveščevalne aktivnosti: javni dogodki in kampanja s filmom.

Dogodki v letu 2017
• 7 delavnic za dijake in dijakinje (okrog 150) po Sloveniji;
• 4 javni dogodki:
• V sodelovanju z ZRC SAZU: Zakon o tujcih kot simptom avtokratske oblasti,
• v sodelovanju s FDV: Migrant_ka kot politični subjekt v globalni dobi izginotja
•
•

politike,
v sodelovanju s FSD: Migrantke: večplastno diskriminirane, zatirane in izključene iz javne in zasebne sfere,
solidarnost na preizkušnji: kako nas vidijo migranti_ke in kako mi vidimo njih.

• Open Society Initiative

Financerji
• Evropska komisija

→

kazalo
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Indeks brezdržavljanskosti
Namen in cilji
Vodja projekta

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Dokumentarni film Negativ: http://www.mirovni-institut.si/negativ-dokumentarni-film-o-prosilcih-za-azil-v-sloveniji/.

Druge novice/objave v medijih:

• Glej:

http://www.mirovni-institut.si/projekti/refugeeaction-ii-zagovornistvo
-vkljucujocih-azilnih-in-migracijskih-politik-integracija-beguncev-izobrazevanje-in-ozavescanje-javnosti-o-vzrokih-za-migracije/.

Nadaljevanje projekta
Glavni izzivi projekta so bili uskladiti vsakdanje delo z vsemi potrebami (individualnimi ali skupnostnimi), ki so se dnevno pojavljale pri delu s prosilci za azil, begunci
in migranti. Ustanovitev Second Home-a in sodelovanje z njimi nam je omogočilo, da lažje delamo s ciljnimi skupinami, spodbujamo bolj horizontalne pristope in
razvijamo samoorganizirane načine dela. Ugotovili smo, da »delavniški« pristop ne
deluje in da bi se morali osredotočiti na zaposlovanje migrantov in beguncev. Ta vrsta pristopa se bolj osredotoča na potrebe ciljne skupine in hitreje gradi zaupanje.
Največji problem pa je pomanjkanje ustreznih ukrepov slovenske vlade in dejstvo,
da Slovenija še vedno ni pripravila kontingeničnega načrta in strategije vključevanja
beguncev. Še naprej se bomo zavzemali za boljše vključevanje beguncev in migrantov na splošno, KD Gmajna pa bo še naprej pomagala pri integraciji. Še naprej se
bomo ukvarjali z izobraževanjem in osveščanjem splošnega prebivalstva v Sloveniji.
Jasno je, da so potrebe še vedno tukaj. V 2018 bomo poskusili pridobiti financiranje
za nadaljevanje dela na tem področju.

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

Sodelavci in
sodelavke
• Neža Kogovšek Šalamon,
nacionalna ekspertkaa

Partnerji
• Evropska mreža o

brezdržavljanskosti –
ENS (kordinator)

Indeks brezdržavljanskosti bo nudil celovite, zanesljive in ažurne informacije, ki bodo
omogočale primerjavo med evropskimi državami in zaščito, ki jo nudijo osebam brez
državljanstva. Služil bo kot orodje zagovorništva, ki ga izvajajo člani Evropske mreže
o brezdržavljanskosti, civilna družba, vlade, raziskovalci in mediji. Omogočal bo razumevanje, katera področja prava in politik je potrebno izboljšati in katere režime
je potrebno razumeti kot primere dobre prakse pri obravnavi brezdržavljanskosti.

Izvedba projekta v letu 2017
Izvedli smo raziskavo obstoječih virov in nudili informacije o Sloveniji, tako da smo
izpolnili indikatorje, ki indeks sestavljajo.

Nadaljevanje projekta
Naš del projekta se je v letu 2017 zaključil, indeks bo javno dostopen v letu 2018.

Financerji
• Evropska mreža o

brezdržavljanskosti –
ENS

→

kazalo

38

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2017

Implementacija Direktive 2012/13/EU o pravici
do dostopa do odvetnika v kazenskih postopkih

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2017

Nesorazmerna obravnava na podlagi etnične
pripadnosti v kazenskopravnih sistemih

Namen in cilji
Vodja projekta
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke

Novembra 2016 je potekel rok za prenos Direktive v nacionalne zakonodaje držav
članic EU.
Ta raziskava želi oceniti, ali so države članice učinkovito prenesle Direktivo v svoje
zakonodaje in ali jo učinkovito izvajajo. Raziskava spremlja implementacijo in analizira ali so pravice iz direktive postale resničen del nacionalnih praks.

Namen in cilji
Vodja projekta
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke

• Saša Panić, raziskovalec

Izvedba projekta v letu 2017

• Saša Panić, raziskovalec

Partnerji

Izvedli smo raziskavo pravnih in drugih virov o implementaciji direktive in izvedli polstrukturirane intervjuje s policisti, odvetniki in osebami, ki so bile obsojene zaradi
kaznivih dejanj. Na tej podlagi smo pripravili nacionalno poročilo.

Partnerji

• Evropska mreža JUSTICIA

Financerji
• Evropska komisija

Nadaljevanje projekta
Projekt se je v letu 2017 zaključil, poročilo bo javno dostopno v letu 2018.

39

• Evropska mreža JUSTICIA

Financerji

Projekt izhaja iz potrebe po vpogledu v nesorazmerni obravnavi etničnih manjšin
v kazenskopravnih sistemih v državah članicah Evropske unije. Nepravičnosti in
diskriminacija, s katero se soočajo manjšine, so vidne na trgu dela, kjer nanje nesorazmerno učinkujejo ekonomske in finančne krize. Vidne pa so tudi v kazenskopravnih sistemih, kjer so manjšine ves čas nadpovprečno prezentirane v smislu
števila aretacij in izrečenih zapornih kaznih. Projekt želi raziskati obstoječe vire o
nesorazmerni obravnavi etničnih manjšin v kazenskopravnih sistemih.

Izvedba projekta v letu 2017
V letu 2017 smo raziskali obstoječe vire informacij in pripravili nacionalno poročilo.

Nadaljevanje projekta
Projekt se je v letu 2017 zaključil, poročilo bo javno dostopno v letu 2018.

• Evropska komisija

→

kazalo
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MEET – Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost

Namen in cilji
Vodja projekta
Iztok Šori,

Cilj projekta je bil na področju prepoznavanja sovražnega govora, kritične in odgovorne rabe medijev ter migracij izobraziti in opolnomočiti med 450 in 550 dijakov_inj
po srednjih šolah v Sloveniji.

iztok.sori@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Mojca Frelih, raziskovalka
•

(izvajanje delavnic)
Veronika Bajt,
raziskovalka (izvajanje
delavnic)

Partnerji
• Kulturno društvo Gmajna

Financerji
• Urad Vlade RS za
komuniciranje

Namen in cilji
Vodja projekta
Mojca Pajnik,
mojca.pajnik@mirovni-institut.si

Izvedba projekta v letu 2017
V obdobju od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017 smo izvedli 25 delavnic na petih različnih
srednjih šolah oz. v šolskih centrih. Na delavnicah je sodelovalo več kot 630 dijakov in dijakinj. Ključne aktivnosti so zajemale pripravo izobraževalnega modula, ki je
temeljil na konceptih človekovih pravic in medkulturne medijske vzgoje; izvajanje
delavnic, ki so trajale po dve šolski uri in so bile namenjene dijakom_injam srednjih
šol in evalvacijo projekta in delavnic na več ravneh (s strani strokovnjakinje za ta
področja, dijakov_inj in izvajalcev_k). Na delavnicah so sodelovale tudi osebe z migrantskim ozadjem.

Nadaljevanje projekta
Evalvacija delavnic je pokazala, da smo dosegli in tudi presegli zadane učne cilje,
dijaki_inje pa so jih po izvedbi ocenili s povprečno oceno 4,1 (na lestvici od 1-5). Po
delavnici je večina dijakov_inj odgovorila, da bo njihovo sprejemanje informacij s
strani medijev in drugih virov odslej bolj kritično (povprečna ocena 3,5), kar je bil
eden od izobraževalnih ciljev delavnice. Rezultati kažejo, da smo dijake in dijakinje
opremili z ustreznimi informacijami o migracijah, saj se velika večina ni strinjala s
trditvijo, da bi imeli migranti več pravic kot slovenski državljani (2,5). Po delavnici je
večina dijakov in dijakinj menila, da bi morali v njihovem razredu in na šoli narediti
več za strpne odnose (3,3), kar pomeni, da smo senzibilizirali velik del sodelujočih,
saj je večina pred delavnico menila, da sovraštvo in nestrpnost v njihovi šolski skupnosti nista problem.
Razen tega, da smo izpolnili zadane cilje, ocenjujemo, da je dodana vrednost projekta predvsem v tem, da mlade opremlja z informacijami in kompetencami, ki so
pomembne za orientacijo v sodobnih družbah. Projekt je pomembno prispeval tudi
k profesionalnemu razvoju vseh vključenih, še posebej izvajalca in izvajalke, ki sta
bila v neposrednem stiku z mladimi iz različnih socialnih okolij. Izpostavljamo, da je
projekt nudil priložnost osebam z migrantsko izkušnjo, da brez posrednikov izrazijo
svoja stališča. Učitelji in učiteljice, ki so prisostvovali na delavnicah, bodo v prihodnje lahko multiplicirali pridobljeno znanje in izkušnje. Nove kompetence in znanja na
področju projektnega dela so pridobile prostovoljke.
V letu 2018 želimo nadaljevati z izvajanjem te dobre prakse, pri čemer bomo okrepili
najbolj učinkovite pedagoške pristope, zlasti sodelovanje migrantov/-k in beguncev/-k ter razširili izbor tem, metod in aktivnosti, med katerimi bodo lahko izbirale
šole.
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Sodelavci in
sodelavke
• Mojca Frelih,
•

raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec

Partnerji

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

Izvedba projekta v letu 2017

/

Financerji
• Erasmus+ program,
Evropska komisija

Analiza politik s področja državljanstva, medijev in medkulturnega izobraževanja je
pokazala na premik v politikah, ki se usmerjajo v pravično in inkluzivno izobraževanje, pokazala pa je tudi na vzorce ekskluzivizma in evropocentrizma, kot odzivov na
migracije in terorizem. Izdelali smo nacionalne in primerjalne študije, v okviru tematskega sklopa, ki ga je koordiniral Mirovni inštitut. Poleg tega smo skupaj z učitelji
oblikovali materiale za medijsko izobraževanje za kritično medijsko pismenost in
kulturo pravičnosti in enakosti v izbranih multikulturnih šolah v treh državah (Italija, Nemčija in Slovenija). V slovenskem kontekstu smo izbrali dve šoli, na katerih
smo testirali materiale in kjer bomo izvajali terensko delo v letu 2018: Dvojezična
srednja šola/Kétnyelvű Középiskola (Lendava) in Srednja šola tehniških strok Šiška
(Ljubljana).

Dogodki v letu 2017
•
•
•

Mednarodna delavnica »How to adapt media literacy activities to young people
at risk of social exclusion?« Ljubljana, marec 2017,
sestanek projektnega konzorcija, Ljubljana, 29. maj – 2. junij 2017,
sestanek projektnega konzorcija, Dunaj, 30. November – 1. december 2017.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

Glej: http://www.mirovni-institut.si/en/projects/meet-media-education-for
-equity-and-tolerance/, https://www.facebook.com/MEETolerance/.

→

kazalo
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Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!
Nadaljevanje projekta
Analiza politik je pokazala na vrzeli, ki jih je treba obravnavati na nacionalni ravni in
na ravni EU, da bi spodbudili medijsko izobraževanje za raznolikost v šolah. Uspešno
smo oblikovali izobraževalni material, prilagojen potrebam izbranih šol, ki smo ga
testirali in ki ga bomo preizkusili leta 2018 na vzorcu 150 dijakov in dijakinj v treh
državah.

Namen in cilji
Vodja projekta
Maja Ladić,
maja.ladic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
/

Splošni cilji projekta so prispevek k večji podpori globalnemu učenju med pedagoškimi delavci v vsaj 6. statističnih regijah, bolj ozaveščeni ravnatelji v vzgojno-izobraževalnih zavodih o pomenu vsebin GU s poudarkom na ozaveščanju o ciljih CTR
ter bolj ozaveščeni in z ustreznimi orodji o vsebinah GU in njihovem vključevanju v
vzgojno-izobraževalne programe opremljeni učitelji. Prav tako tudi prispevek k večji
prepoznavnosti in podpori CTR in humanitarni pomoči med otroci in mladimi iz vsaj
9 statističnih regij. Specifični cilj je izvedba 30 delavnic GU v najmanj 9 statističnih
regijah za otroke in mlade.

Izvedba projekta v letu 2017

Partnerji
• SLOGA, Humanitas,

Zavod Global, Inštitut
za afriške študije,
Zavod Voluntariat,
Kulturno izobraževalno
društvo PINA, ADRA
Slovenija, Umanotera,
Focus, Amnesty
International Slovenije,
Društvo za združene
narode za Slovenijo in
Človekoljubno društvo
Up Jesenice

Mirovni Inštitut je kot partner v projektu poskrbel za izvedene delavnice na Gimnaziji
in ekonomski srednji šoli Trbovlje (104 dijakov in dijakinj 2. in 3. letnika) o globalnem
učenju s poudarkom na migracijah, beguncih, sovražnem govoru, z gostom z begunsko izkušnjo; soorganizacijo nacionalne konference o globalnem učenju za učitelje
(v povezavi s projektom GEAR); napisana dva tematska sklopa o Ciljih trajnostnega
razvoja v povezavi z globalnim učenjem (na temo enakosti spolov in miru); zagovorniške aktivnosti; udeležba na konzorcijskih sestankih na SLOGI, usklajevanje z
drugimi organizacijami, priprava in izvedba delavnic, pisanje tekstov, pregled financ,
poročanje.

Dogodki v letu 2017
• Dogodkov v okviru projekta je bilo več, Mirovni inštitut pa je sodeloval pri Nacionalni konferenci o globalnem učenju za učitelje.

Financerji

Javno dostopni rezultati iz leta 2017

• Ministrstvo za zunanje

• Nekaj dostopnega gradiva je na spletni strani inštituta: http://www.mirovni-in-

zadeve Republike
Slovenije

stitut.si/projekti/konzorcij-nvo-z-globalnim-ucenjem-do-globalnih-ciljev/. Več
gradiva na spletni strani platforme SLOGA.

Nadaljevanje projekta
Projekt izvaja zelo širok konzorcij NVO, kar je po eni strani dodana vrednost, po drugi
strani pa morda tudi šibka točka tega projekta. Za vsako od NVO je na voljo izredno
malo finančnih sredstev, glede na dolžino trajanja in obseg projekta. Projekt se je
zaključil oktobra 2017. V podobnem konzorciju smo pripravili novo prijavo na razpis
MZZ in projekt je bil izbran za financiranje, tako da se bo podobno delo nadaljevalo
tudi v 2018 in naprej.

→
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Pravne študije
Namen in cilji

Namen in cilji
Vodja projekta
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič, koordinacija
•
•
•

in finančno vodenje
projekta
Neža Kogovšek Šalamon,
raziskovalka
Veronika Bajt,
raziskovalka
Vlasta Jalušič,
raziskovalka

Partnerji

Namen projekta je izboljšati razumevanje učinkov zakonodaje, postopkov ter institucionalnih okvirov na žrtve kaznivih dejanj preko raziskovanja, osredotočenega
na žrtve same; prispevati k izboljšavi regulacije, postopkov in institucionalnih okvirov za učinkovito in celovito implementacijo Direktive o pravicah žrtev kaznivih
dejanj ter razvoj orodij, ki podpirajo uresničevanje pravic žrtev do informacij ter podpore.

Izvedba projekta v letu 2017
Projekt se je pričel oktobra 2017. Partnerji smo se sestali v Zagrebu in načrtovali
aktivnosti ter razvijali raziskovalna orodja. Pred sestankom smo pripravili začetni
pregled dostopnih podpornih sistemov za žrtve kaznivih dejanj.

Nadaljevanje projekta
Večina projektnih aktivnosti se bo odvila v letu 2018: raziskava ter intervjuji z žrtvami kaznivih dejanj – žrtvami nasilja v družini, priprava nacionalnih poročil in primerjalnega poročila, razvoj aplikacije, ki bo žrtvam služila kot vodič pri uresničevanju
njihovih pravic in dostopa do podpornih služb.

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

Sodelavci in
sodelavke
/

Na osnovi naše pravne ekspertize nas naš partner Milieu Ltd. pogosto povabi k
sodelovanju pri pripravi pravni študij in študij politik na različnih področjih, ki sodijo
v okvir pravosodja, varstva potrošnikov, migracij in notranjih zadev v Evropski uniji.
Kadar smo povabljeni k sodelovanju, izdelamo študijo predpisov in politik v Sloveniji.

Izvedba projekta v letu 2017
V letu 2017 smo sodelovali pri naslednjih študijah:

• Študija o potrebi po horizontalnih ali sektorskih predpisih na ravni EU za okrepi-

Partnerji

•

• Milieu Ltd., Bruselj.

•

Financerji

•

• Evropska komisija

•

tev zaščite žvižgačev;
Ocena celovitosti in skladnosti ukrepov držav članic za prenos Okvirnega sklepa
2006/960/JHA (Švedska iniciativa);
Ocena ustreznosti (celovitosti in skladnosti) nacionalnih ukrepov v Sloveniji za
prenos Direktive 2014/57/EU z dne 16. aprila 2014 o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (Market Abuse Directive);
Analiza shem držav članic za pridobitev državljanstva za vlagatelje, ki so državljani tretjih držav in investirajo v države članice;
Ocena ustreznosti (celovitosti in skladnosti) nacionalnih ukrepov v Sloveniji za
prenos Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema
za namen pranja denarja ali financiranja terorizma (4th AMLD) in Uredbe (EU)
2015/847 o informacijah, ki spremljajo prenose denarja (FT Regulation).

• Hrvatski pravni center,

Nadaljevanje projekta

•

Sodelovanje pri teh študijah nam omogoča, da ostanemo v stiku z različnimi področji prava in politik, ustvarjanje novih kontaktov ter zagotavljanje dodatnih sredstev za Mirovni inštitut.

•
•

Hrvaška (koordinator);
Ministrstvo za pravosodje
Republike Hrvaške,
Patent, Madžarska;
Centre for Legal
Resources, Romunija;
Društvo za nenasilno
komunikacijo, Slovenija.

Financerji
• Evropska komisija

→

kazalo
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Študija o ustreznosti sistema zakonitih migracij
Namen in cilji
Vodja projekta
Neža Kogovšek Šalamon,
neza.kogovsek@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Saša Panić, analitik

Partnerji
• ICF Consulting Services
Limited, Bruselj.

Financerji
• Evropska komisija

Namen študije je bil preveriti, kako so države članice EU implementirale direktive na
področju zakonitih migracij v praksi, oceniti, ali je bil pravni okvir EU ustrezno pravno
prenesen (na osnovi prejšnjih ocen ustreznosti) in ugotoviti, ali se evropski pravni
red kot celota ustrezno izvaja v praksi.

Izvedba projekta v letu 2017
Študija je zajela naslednje direktive EU in ustrezne nacionalne sheme, če obstajajo:
Direktiva o modri karti (2009/50/EK), Direktiva o združevanju družine (2003/86/EK),
Direktiva o študentih in dijakih (2004/114/EK), Direktiva o raziskovalcih (2005/71/
EK) in Direktiva o rezidentih za daljši čas (2003/109/EK). Na osnovi vprašalnikov
smo obširno odgovorili na vprašanja faktične narave, izkustvena vprašanja in zagotovili oceno ustreznosti prenosa v smislu skladnosti s pravom EU.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
• Informacije o projektu so na voljo na: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en.

Nadaljevanje projekta
Projekt je zajemal celovito oceno slovenskega sistema za sprejem državljanov tretjih držav. Uspešno je bil zaključen v letu 2017.

→

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

Namen in cilji
Vodja projekta
Mojca Pajnik,
mojca.pajnik@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Živa Humer, raziskovalka
• Žiga Vodovnik,
•

raziskovalec
Boris Mance,
raziskovalec

Partnerji
• Fakulteta za družbene

•

vede, Univerza v Ljubljani,
Slavko Splichal, vodja
projekta, Žiga Vodovnik,
Jernej Amon Prodnik,
Boris Mance, Sašo Slaček,
Igor Vobič, Ilija Tomanić
Trivundža, člani projektne
skupine;
Fakulteta za turizem,
Univerza v Mariboru, Maja
Turnšek Hančič.

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
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
mediatizirani in v kakšnem smislu, kakšne spremembe se dogajajo v času in katere
oblike mediatizacije 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 mediatizacije 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 mediatizacije spletnega in fizičnega 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 mediatiziranih oblik komunikativnega
in instrumentalnega delovanja.

Namen in cilji
Vodja projekta
Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič, regionalna
vodja za finančno
upravljanje

Partnerji

Izvedba projekta v letu 2017

• Albanski inštitut za

Raziskovalna skupina je nadaljevala z delom na skupnem članku – analizirali smo
delovanje aktualnih vidnih akterjev s področja feminizma in LGBT v Sloveniji, pri
čemer nas je zanimal organizacijski (»delovanjski«) in tematski (vsebinski) kredo
gibanj. Naslov članka je »Feminizem, kakršen še bo: Preseganje okvirov spola in redefinicije feminizma v Sloveniji«. Na podlagi empirične raziskave (analiza omrežij)
smo preverjali tezo, da za razliko od preteklega civilnodružbenega delovanja proti-sistemsko usmerjenih feminističnih in LGBT skupin novodobni akterji/akterke
delujejo predvsem iz vzgiba po udejanjanju lastnega »distinktivnega imaginarija«
– kar ustreza konceptom, s katerimi opredeljujemo gibanja (infrapolitika, politika,
novo družbeno gibanje). Pripravili smo poročilo o modulu, ki ga koordinira Mirovni
inštitut, z naslovom »Družbena gibanja, internetizacija in alternativna politika«.

•
•
•
•
•
•

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.

Nadaljevanje projekta

Pridružena organizacija:
• Fundacija Guardian, VB.

Projekt se je v letu 2017 zaključil a se bodo kljub temu nekatere dejavnosti nadaljevale v letu 2018.

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 častitvi 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 2017
Izdelava ažuriranega 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 letu 2017 za prispevke, objavljene
v letu 2016.
Regionalna koordinacija partnerskih organizacij pri pripravi in izvedbi nagradnih natečajev v letu 2017 v sedmih ciljnih državah. Regionalna koordinacija partnerskih organizacij pri izvedbi slavnostnih podelitev nagrad Evropske unije v sedmih državah.
Koordinacija obveščanja javnosti o rezultatih natečajev in objave poročil na spletni
strani http://mediaobservatory.net/.
Izdelava regionalnih sporočil za javnost ter koordinacija promocijskih aktivnosti po
izvedbi natečajev, vključno z udeležbo mladih nagrajencev na Konferenci mladih iz
Zahodnega Balkana v Parizu.
Izvedla se je priprava končnega vsebinskega in finančnega poročila o projektu.

Dogodki v letu 2017
•

•
•

Javni dogodki za oznanitev zagona nagradnih natečajev za Nagrado EU za raziskovalno novinarstvo v letu 2017 za zgodbe, objavljene v letu 2016: Črna gora
- 7. marec; Bosna in Hercegovina - 10. marec.
V Albaniji, na Kosovu, v Makedoniji, Srbiji in Turčiji je zagon natečaja opravljen s
pomočjo informacijskih kampanj in spletnih orodij, brez javnih dogodkov.
Slavnostne podelitve nagrad: Albanija - 7. junij, Bosna in Hercegovina - 19. maj,
Kosovo - 4. maj, Makedonija - 26. maj, Črna gora - 11. maj, Srbija - 18. maj, Turčija - 31. maj 2017.

→

kazalo
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Mreženje in mednarodno sodelovanje glede
raziskovanja, zagovorništva in usposabljanja
na področju medijev
Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

•
•

•

21 raziskovalnih novinarskih prispevkov, ki prispevajo k transparentnosti ter
razkrivajo zlorabo moči, kršitve temeljnih človekovih pravic, korupcijo in organizirani kriminal, je bilo izbrano za Nagrado Evropske unije za raziskovalno novinarstvo v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji, Srbiji
in Turčiji v letu 2017.
25 novinark in novinarjev je prejelo nagrade, nekatere nagrajene prispevke je
spisalo več novinarjev.
V medijih v sedmih državah je bilo objavljenih več sto medijskih poročil o Nagradi
Evropske unije v letu 2017 in nagrajencih. Regionalni povzetek vseh rezultatov
razpisa in vseh nagrajencev je bil objavljen na več regionalnih in evropskih komunikacijskih platformah, vključno s tistimi, ki predstavljajo dosežke Generalnega
direktorata Evropske komisije za sosedstvo in širitvena pogajanja.
Novice in poročila o poteku in rezultatu natečajev so bili objavljeni v posebni sekciji na spletni strani Observatorija medijev v JV Evropi, ki je namenjena Nagradi
Evropske unije za raziskovalno novinarstvo v državah Zahodnega Balkana in
Turčiji: http://mediaobservatory.net/eu-award.

Nadaljevanje projekta
V okviru triletnega projekta smo uspešno zaključili tudi zadnji, tretji letni natečaj za
Nagrado Evropske unije za raziskovalno novinarstvo v Albaniji, Bosni in Hercegovini,
na Kosovu, v Makedoniji, Črni gori, Srbiji in Turčiji. Nadaljevanje nagradne sheme bo
zagotovila Evropska komisija v okviru novega regionalnega projekta, za katerega bo
razpis objavljen v prvi polovici 2018.

Namen in cilji
Vodja projekta
Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič, regionalna
vodja za finančno
upravljanje

Partnerji
• Mreža SEENPM, Inštitut
za medije Črne gore,
Center za medije,
podatke in družbo pri
CEU, Center za medijski
pluralizem in svobodo
medijev pri EUI, Berghof
fundacija.

Financerji
• Evropska komisija

Udeležba v regionalnih in mednarodnih mrežah na medijskem področju, razvoj
rednih partnerstev s sorodnimi organizacijami v tujini z namenom integriranja in
prispevanja k regionalnem in mednarodnem razvoju svobodnih in odgovornih medijev.

Izvedba projekta v letu 2017
Nadaljevanje aktivnega članstva v mreži South East European Network for Professionalisation of the Media (SEENPM): udeležba na letni skupščini mreže (3. aprila 2017), vodenje regionalnega projekta Nagrada EU za raziskovalno novinarstvo
v državah Zahodnega Balkana in Turčiji v sodelovanju s petimi članicami mreže,
sodelovanje v pripravi predloga projekta o medijski in informacijski pismenosti na
razpis Evropske komisije za regionalne mreže, ki ga bo mreža izvajala v letih 20182020. Sodelovanje z Inštitutom za medije Črne gore pri pripravi predloga projekta o
etiki medijev, ki ga bomo izvajali v sodelovanju z Mrežo za etično novinarstvo v letih
2018-2019.
Sodelovanje s Centrom za medije, podatke in družbo Srednjeevropske univerze v
Budimpešti pri načrtovanju zagona globalnega raziskovalnega konzorcija o temi
Mediji in moč.
Sodelovanje s Centrom za medijski pluralizem in svobodo medijev pri Evropskem
univerzitetnem inštitutu v Firencah pri pripravi zbornika o evropski medijski politiki.
Sodelovanje s Fundacijo Berghof pri izvedbi delavnice s ključnimi političnimi predstavniki, predstavniki medijev in strokovnih organizacij iz Makedonije o vprašanjih
medijske reforme.

Dogodki v letu 2017
•

Delavnica Berghof fundacije o reformi medijev v Makedoniji, Ljubljana, 11.-14.
julija 2017.

Nadaljevanje projekta
Nadaljevanje sodelovanja v regionalnih in mednarodnih mrežah ter razvijanje novih
partnerstev v okviru regionalnih, evropskih in globalnih prizadevanj za raznolikost
medijev in medijskega lastnišva, za neodvisne in močne javne medije, ter za splošni
in neoviran dostop do komunikacij.

→

kazalo
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Svetovanje regionalni pisarni TACSO pri monitoringu
Smernic Evropske unije za svobodo in integriteto
medijev v državah kandidatkah za članstvo v EU v 2017

Namen in cilji
Vodja projekta
Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič, finančno
vodenje projekta v
Sloveniji

Partnerji
• Makedonski inštitut za

medije – vodja projekta

Financerji
• Delegacija Evropske unije
v Makedoniji

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

Izvedba projekta v letu 2017
Izvedba je potekala v obliki mentorske pomoči raziskovalnem timu v partnerski
organizaciji v Makedoniji pri izbiri teme in metodološki zasnovi akcijskih raziskav
s področja medijskih reform, svetovanje pri pridobivanju podatkov in zastavljeni
strukturi raziskovalnega poročila. Mentorsko svetovanje in strokovni pregled sta v
letu 2017 potekala na primeru raziskav konkretnih vprašanj delovanja medijskega
sistema v Makedoniji, vključno z raziskavo o lastništvu in financiranju komercialnih
televizij v Makedoniji v primerjavi s Hrvaško in Slovenijo; raziskavo o programski
politiki teh komercialnih televizij; raziskavo o regulaciji sovražnega govora v Makedoniji; raziskavo o regulaciji političnega pluralizma v Makedoniji in primerjavi z ureditvijo na Hrvaškem in v Veliki Britaniji; ter raziskavo o modelih upravljavskih organov
javnih radiotelevizij v Makedoniji, Sloveniji in na Hrvaškem.
Sodelovanje na predstavitvah raziskav v Skopju ter v dokumentarnih filmih, pripravljenih v okviru projekta.

Dogodki v letu 2017
•

•
•

Skopje, 23. junij 2017: okrogla miza s predstavitvijo raziskave o lastništvu in
financah komercialnih televizij ter raziskave o programski politiki komercialnih
televizij v Makedoniji, s primerjavo s Hrvaško in Slovenijo,
Skopje, 7. julij 2017: okrogla miza s predstavitvijo raziskave o regulaciji sovražnega govora v Makedoniji,
Skopje, 16. november 2017: okrogla miza s predstavitvijo raziskave o upravljavskih organih javnih radiotelevizij v Makedoniji, Sloveniji in na Hrvaškem.

Namen in cilji
Vodja projekta
Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
/

Partnerji
• Regionalna pisarna

TACSO, Ipsos Beograd.

Financerji
• Evropska komisija, DG
NEAR

Projekt je namenjen svetovanju regionalni pisarni TACSO (»Tehnična podpora organizacijam civilne družbe«) pri monitoringu Smernic Evropske unije za svobodo in
integriteto medijev v državah kandidatkah za članstvo v EU v 2017. Delo vključuje
strokovno podporo pri razdelavi metodologije in spremljanju izvedbe monitoringa
ter pri strokovnem pregledu poročil.

Izvedba projekta v letu 2017
Izvajanje svetovanja TACSO timu pri pripravi metodologije in izvedbi monitoringa
ter pri izdelavi poročil o ugotovitvah monitoringa v Albaniji, Bosni in Hercegovini, na
Kosovu, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji. Udeležba na sestankih projektnega tima v
Beogradu (27.-29. marca in 25. maja) ter v Sarajevu (11.-12. septembra).

Dogodki v letu 2017
•

Udeležba na regionalni konferenci Medijski dnevi EU in Zahodni Balkan, Tirana,
9. – 10. november 2017.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

Poročila o monitoringu Smernic EU za svobodo in integriteto medijev v državah
kandidatkah za članstvo v EU: Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji.

Nadaljevanje projekta
Projekt je predstavljal izziv zaradi prizadevanj, da se izdelajo ne le kvalitativne analize temveč tudi kvantificirana ocena svobode in integritete medijev v državah, ki
kandidirajo za članstvo v Evropski uniji, z vključevanjem vseh relevantnih akterjev v
medijskih sistemih ciljnih držav v izdelavo ocene.

Nadaljevanje projekta
V 2017 se je naša vloga v projektu osredotočila na podporo pri izvedbi konkretnih
raziskovalnih akcij in njihovi komparativni dimenziji, na pomoč pri pripravi kvalitetnih
raziskovalnih poročil in na sodelovanje v javni razpravi v Makedoniji po objavljenih
poročilih. Projekt traja še prvo polovico leta 2018.

→
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Spolna diferenciacija v medijski industriji

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

Sodelavci in
sodelavke
• Mojca Frelih,
•
•
•
•

raziskovalka
Majda Hrženjak,
raziskovalka
Živa Humer, raziskovalka
Brankica Petković,
raziskovalka
Marko Ribać,
raziskovalec

Partnerji
• Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za družbene
vede, Breda Luthar,
Maruša Pušnik, Dejan
Jontes.

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS

Namen in cilji

Nadaljevanje projekta

Raziskava se ukvarja s procesi spolne diferenciacije v medijski industriji, ki se reproducirajo skozi konvergenco medijev, konglomeracijo in komodifikacijo, v kontekstu
vzpona informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Izhajamo iz spoznanja o odsotnosti ustreznih epistemologij in metod za naslavljanje spolne diferenciacije v medijih. Vpeljemo teoretična izhodišča feministične politične ekonomije komuniciranja,
ki izpostavlja potrebo po sinergiji makro, mezo in mikro ravni preučevanja oziroma
predpostavlja strukturno in institucionalno analizo v prepletenosti z izkušnjami akterjev in akterk, ki delujejo v medijski industriji oziroma v njej participirajo kot potrošniki in potrošnice. Projekt vpelje feministično razumevanje spola z inkluzivnim
pojmovanjem, ki preučuje razmerja med spoli in integrira perspektivo intersekcionalnosti, prek katere ugotavlja prepletenosti spola z razsežnostjo etničnosti, seksualnosti ipd., kar producira diskriminacijske učinke.

Predvideno je nadaljevanje terenskega dela, ki vključuje opazovanje z udeležbo na
primeru produkcijskega procesa na treh televizijah. Načrtujemo izdajo knjige, ki bo
združevala rezultate projekta, in organizacijo mednarodne konference, ki bo potekala v Ljubljani, 14.-15. junija 2018.

Izvedba projekta v letu 2017
Preliminarne izsledke raziskave smo objavili v reviji Teorija in praksa (št. 3-4, 2017),
v tematskem sklopu člankov (5) »Spolna diferenciacija v medijski industriji« (ur. M.
Pajnik), v katerem na primeru televizije v Sloveniji analiziramo reprodukcijo spolne
neenakosti na presečišču medijske politike, produkcije in potrošnje. Članke so
prispevali Mojca Frelih, Živa Humer, Dejan Jontes, Breda Luthar, Mojca Pajnik, Brankica Petković in Maruša Pušnik.
V okviru projekta sta nastali dve poročili Historični pregled medijske politike v
Sloveniji z gledišča spola (B. Petković, 35 str.) in Pregled pravne regulacije zaposlitvenih položajev v Sloveniji kot podlaga za analizo spolne diferenciacije prekarizacije
v novinarstvu (M. Hrženjak, 24 str.).
Raziskovalna skupina je na podlagi vprašalnika (več vsebinskih sklopov: medijske
politike in transformacija novinarskega poklica, mediji, politike zaposlovanja in
delovno okolje, organizacijske norme in vrednote, delovni proces, TV konvencije)
opravila 21 intervjujev z novinarkami in novinarji izbranih TV hiš: RTVSLO, POP TV in
Planet TV. Podatki bodo podlaga za nadaljnje analize, ki jih načrtujemo zbrati v knjigi,
prvi članek, ki se opira na intervjuje, pa je že izšel, in sicer v reviji Javnost/The Public
(M. Pajnik, 2017).
Pripravili smo metodološki načrt etnografske raziskave (M. Pajnik, M. Ribać), ki je
podlaga za terensko delo – opazovanje produkcijskega procesa na televizijah (Ž. Humer, M. Ribać, M. Frelih), s katerim smo pričeli decembra.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/spolna-diferenciacija-v-medijski
-industriji/, https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/novice-in-obvestila/teorija-in-praksa-3-4-(2017).
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Primerjava evropskih politik s področja prostitucije:
razumeti razsežnosti in kulture vladovanja

Namen in cilji
Vodja projekta
Mojca Pajnik,
mojca.pajnik@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Iztok Šori, član mreže

Partnerji
• University of Essex, VB
(koordinator)

Cilji projekta so 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 razpravo o ureditvi prostitucije v Evropi, zagotoviti možnosti za izmenjavo izkušenj
med raziskovalci/raziskovalkami, mlajšimi in bolj izkušenimi ter omogočati, da se
vključijo v akademske izmenjave.

Izvedba projekta v letu 2017
M. Pajnik in I. Šori sta objavila poglavje z analizo politike s področja prostitucijske v
Sloveniji.
• ŠORI, Iztok, PAJNIK, Mojca. »Slovenia«. V: JAHNSEN, Synnøve Økland (ur.). Assessing prostitution policies in Europe. Abingdon; New York: Routledge. 2018,
pp. 228-241.

Financerji

Dogodki v letu 2017

• Evropsko sodelovanje v

•

znanosti in tehnologiji –
COST

Zaključna konferenca Displacing Sex for Sale, ki je zaokrožila 5-letni projekt, je
potekala 29. – 31. marca 2017 v Copenhagnu.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

Spletna stran projekta: http://prospol.eu/is1209/.
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Primerjava režimov prostitucije
na Hrvaškem in v Sloveniji

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

Sodelavci in
sodelavke
• Mojca Frelih,
•

raziskovalka
Emanuela Fabijan,
raziskovalka

Partnerji
• Institut Ivo Pilar, Zagreb
(koordinator)

Financerji
• Independent Social

Research Foundation,
London

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

Izvedba projekta v letu 2017
V letu 2017 smo v okviru projekta izvedli primerjavo zakonodaje in politik s področja
prostitucije v Sloveniji in na Hrvaškem, terensko delo v obliki intervjujev s seksualnimi delavkami, s pravnimi in drugimi eksperti; analiza sodnih praks, pripravo knjige
in organizacijo javnih dogodkov.

Dogodki v letu 2017

Nadaljevanje projekta

•

Projekt je pomembno pripomogel k izmenjavi izkušenj med več kot 8o raziskovalci_
kami s področja prostitucije in seksualnega dela v evropskem kontekstu in globalno.

•

•

•

V Pritličju v Ljubljani je bila 21. maja organizirana javna razprava o prostituciji in
seksualnem delu v Sloveniji in na Hrvaškem z raziskovalkami, ki so predstavile
preliminarne izsledke raziskave,
rezultate smo zbrali v obliki knjižic, za strokovnjake, ki preučujejo področje
prostitucije in seksualnega dela, in za seksualne delavke_ce, objavljene v slovenskem in hrvaškem jeziku,
izšla je knjiga Prostitution in Croatia and Slovenia: Sex Workers’ Experiences
(uredili Ivana Radačić in Mojca Pajnik), ki sta jo izdala Inštitut Ivo Pilar in Mirovni
inštitut. Predstavitev knjige je bila organizirana na mednarodni konferenci v Zagrebu 17. novembra 2017,
organizirano je bilo javno predavanje, Carol Harrington, na temo »Modeli spolne
politike, prostitucija in politika znanja«, 19. oktober 2017, Fakulteta za družbene
vede.

→
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Spodbujanje odziva prič spolnega
nadlegovanja med mladimi
Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

Glej: http://www.mirovni-institut.si/en/projects/comparing-croatian-and-slovenian-prostitution-regimes/, http://www.prostitution-cro-slo.com.

Vodja projekta
Vlasta Jalušič,
jalusic.vlasta@gmail.com

Nadaljevanje projekta
V letu 2018 načrtujemo nadaljnje aktivnosti za promocijo rezultatov projekta in
znanosti.

Sodelavci in
sodelavke
• Maja Ladić, projektna
•
•
•

sodelavka
Lana Zdravković,
projektna sodelavka
Irena Salmič, tehnična
sodelavka
Franja Arlič, projektna
sodelavka

Partnerji
• Faculty of Psychology

•

•
•
•

and Sciences of
Education, University of
Porto, Portugalska;
Association for Women,
Alternative and
Response (A União de
Mulheres Alternativa
e Resposta – UMAR),
Portugalska;
London Metropolitan
University, Velika
Britanija;
Društvo za nenasilno
komunikacijo – DNK,
Slovenija;
Faculty for Social
Wellbeing, University of
Malta.

Financerji
• Evropska komisija

(Generalni direktorat za
pravosodje in potrošnike)

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

Izvedba projekta v letu 2017
V letu 2017 smo delali na prvem in drugem delovnem sklopu projekta. Raziskali smo
pravne in politične okvire za spopadanje s spolnim nadlegovanjem v šolah, pripravili in prevedli izobraževalne materiale za pristop, ki poudarja vlogo opazovalca. Na
podlagi materialov smo izvedli pilotne delavnice z dijaki_njami in učitelji. Učne materiale smo revidirali na osnovi povratnih informacij s pilotnih delavnic ter pričeli z
organizacijo delavnic v treh šolah v vsaki od držav, ki sodeluje v projektu. Oblikovali smo spletno stran, na kateri so dostopne informacije in rezultati projekta (glej:
http://www.bystanders.eu/).

Dogodki v letu 2017
•

Mednarodno srečanje raziskovalcev in partnerjev iz vseh držav v Portu, 4. in 5.
julija 2017.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

Razvijanje odzivov prič spolnega nadlegovanja med mladimi. Raziskovalni članki
so dostopni na: http://www.bystanders.eu/country-research/, Intervju z Vlasto
Jalušič na Radiu Slovenija: http://radioprvi.rtvslo.si/2017/12/intervju-117/.

Nadaljevanje projekta
Projekt poteka uspešno in se bo nadaljeval v 2018, ko bomo izvedli po pet delavnic
v treh šolah, zaključili z oblikovanjem učnih materialov ter poskusili oblikovati celovit
šolski pristop k spolnemu nadlegovanju v šolah.

→
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Skrbstveno delo med individualizacijo,
globalizacijo in socializacijo

Namen in cilji
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

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.

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS

•
•
•

Hrženjak, Majda (intervjuvanka). »Neplačano delo žensk v korist delodajalcem«.
Delo, 2. september 2017, leto 59, št. 203, str. 5
Hrženjak, Majda (intervjuvanka). »Služabništvo za preživetje«. Večer, 25. september 2017, let.73, št. 222, str. 5.
Leskošek, Vesna (intervjuvanka). »Občutek imam, da se vračamo v 19. stoletje,
ko socialne države še ni bilo«. Intervju s sociologinjo Vesno Leskošek. MMC RTV
SLO: prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 16. januar 2017. Glej: http://
www.rtvslo.si/slovenija/obcutek-imam-da-se-vracamo-v-19-stoletje-ko-socialne-drzave-se-ni-bilo/412240.
Hrženjak, Majda, 2017. »Precarious situations of care workers in home-based
elder care in Slovenia«. New solutions, glej: http://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/1048291117740682.
Leskošek, Vesna. 2017. »Revščina starejših žensk v Sloveniji = Poverty of elderly
women in Slovenia«. Javno zdravje, Let. 1, št. 1, str. 66-73.

Izvedba projekta v letu 2017

•

Izvedli smo diseminacijo in pisanje znanstvene monografije in oblikovanje stališča
do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in njegova predstavitev na Ministrstvu za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

•

Dogodki v letu 2017

Nadaljevanje projekta

•

Projekt se je zaključil junija 2017 in je bil izveden v skladu z načrti. Črpanje materialnih sredstev smo podaljšali do februarja 2018. Diseminacijske aktivnosti potekajo
še po zaključku projekta. V letu 2018 načrtujemo izdajo znanstvene monografije pri
založbi Sophia, sodelovanje pri mednarodni tematski številki revije Social Politics in
udeležbo na ESA in ILPC konferencah.

•

• Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za socialno
delo

Javno dostopni rezultati iz leta 2017

•

•

•

•
•

Hrženjak, Majda 2017. »Precarisation of work in the home-based elder care
in postsocialist context«. 13. konferenca »European Sociological Association«.
Harokopio University, Atene, Grčija.
Hrženjak, Majda. »Care between socialist legacy and neoliberal influence: child
and elder care policies in Slovenia«. Predavanje na mednarodni konferenci
»The Disappearance of Egalitarianism? New Ambivalences and Dependencies
in Care«, Department of Sociology, University of Bergen, Norveška, 10. marec
2017.
Hrženjak, Majda, Frelih, Mojca. »Care packages in long-term care in Slovenia«.
Predavanje na konferenci »Families and Patterns of Care«, 24. – 26. april 2017,
UNISA, Republika Južna Afrika.
Hrženjak, Majda. »Družbena organizacija skrbi kot dejavnik prekarizacije dela«.
Prispevek na Simpoziju Interdisciplinarna opredelitev prekariata, 21. junij 2017,
Ljubljana.
Hrženjak, Majda. »The impact of care policies on women’s economic (in)equality
in Slovenia«. Prezentacija na Global Carework Summit, 1. – 3. junij 2017, Lowell,
Mass., ZDA
Horvat, Ksenija (oseba, ki intervjuva), Hrženjak, Majda (intervjuvanec). »Dr. Majda Hrženjak«, (Profil). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017.
Hrženjak, Majda (intervjuvanec). »Plačano skrbstveno delo v Sloveniji«. Intervju
Radia Študent. Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2017.
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Študija o intimnem-partnerskem nasilju
Namen in cilji

Namen in cilji
Vodja projekta
Majda Hrženjak,
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Živa Humer, raziskovalka
• Mojca Frelih,
•

raziskovalka
Irena Salmič, tehnična
podpora

Partnerji
• Dissens Institut für
•
•
•
•

Bildung und Forschung
e.V., Nemčija;
Verein für Männer und
Geschlechterthemen
Steiermark, Avstrija;
Instituto degli Innocenti,
Italija;
Center of Women’s
Studies and Policies,
Bolgarija;
Center for Equality
Advancement, Litva.

V EU so iniciative za zmanjševanje poklicne in izobraževalne horizontalne segregacije po spolu enostranske – osredotočajo se na spodbujanje deklet v visokokvalificirane tehnične in naravoslovne poklice. Ker mednarodne študije kažejo, da fantje
niso deležni ustrezne podpore svetovalnih služb, kadar želijo raziskati možnosti
spolno netipičnih poklicnih poti, je namen projekta razviti in razširiti orodja in mehanizme za spolno senzibilno poklicno svetovanje, ki bo omogočalo opolnomočenje
fantov, ki se zanimajo za skrbstvene poklice.

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

Sodelavci in
sodelavke
/

Izvedba projekta v letu 2017

Partnerji

Dva partnerska sestanka ter dve evalvacijski delavnici obstoječih iniciativ za vključevanje fantov v feminizirana poklicna področja (Berlin in Gradec), oblikovanje
metodologije za nacionalne študije, izdelava nacionalnih študij o spolni segregaciji
trga dela in iniciativah za desegregacijo, oblikovanje zloženke, novičnika in spletne
strani ter diseminacija (FB, novičnik, zloženka).

• ICF Consulting Services

Javno dostopni rezultati iz leta 2017

Financerji

•

• Evropski inštitut za

Glej: http://www.boys-in-care.eu/.

Ltd – ICF (koordinator),
Evropski inštitut za
enakost spolov – EIGE
(naročnik študije).

enakost spolov (EIGE).

Namen študije je pridobiti znanja za izboljšanje načina zbiranja administrativnih podatkov o intimno-partnerskem nasilju in posilstvu na policiji in sodstvu.

Izvedba projekta v letu 2017
V okviru študije je potekalo zbiranje in analiza administrativnih podatkov o intimno-partnerskem nasilju, zbranih na policiji in sodstvu ter priprava poročila vključno
z oblikovanjem priporočil za policijo in sodstvo glede načina zbiranja tovrstnih podatkov. Poročilo in priporočila sem predstavila na strokovnem posvetu in na podlagi
izsledkov tega posveta sem dopolnila končno poročilo.

Dogodki v letu 2017
•

Študijo in priporočila sem predstavila na strokovnem posvetu »The role of the
police and the judiciary in collecting comparable data on violence against women in the EU«, ki je potekalo 5. julija 2017 v Ljubljani.

Nadaljevanje projekta
Projekt se je končal, nadaljevanje ni predvideno. Pri tovrstnih študijah, ki so
naročene, je navadno rok za izvedbo zelo kratek, kar je težko dosegati, če je potrebno zbirati podatke od različnih institucij.

Nadaljevanje projekta
Projekt smo začeli izvajati aprila 2017 in poteka v skladu z načr

Financerji
• EK JUST program

→
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Bilateralno sodelovanje v okviru Programa
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014

Namen in cilji
Vodja projekta
Živa Humer,
ziva.humer@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke

Na podlagi izjemno dobrega sodelovanja z norveškimi partnerji Reform – Resource
center for men v okviru projekta Očetje in delodajalci v akciji – ODA, smo se prijavili za sredstva v okviru bilateralnega sodelovanja. Namen je bil predstaviti izsledke
projekta ODA na mednarodni konferenci MenEngage v Oslu ter z norveškimi partnerji identificirati možnosti sodelovanja v prihodnje.

Izvedba projekta v letu 2017

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2017

Podpora ravnovesju med poklicnim in zasebnim
življenjem in obravnavanje nezadostne zastopanosti
žensk na trgu dela: pristopi in dobre prakse
v sektorju IKT

Namen in cilji
Vodja projekta
Živa Humer,
ziva.humer@mirovni-institut.si

/

69

Glavni namen projekta je identifikacija dobrih praks podjetij, ki delujejo na področju
IKT in spodbujajo usklajevanje dela in družine.

Izvedba projekta v letu 2017

/

V okviru bilateralnega sodelovanja smo se z Mojco Frelih in Majdo Hrženjak udeležile
mednarodne konference nordijske mreže MenEngage z naslovom »Making the Invisible Visible: Transforming Social Norms among Boys & Men for Gender Justice in
Practice«, ki je potekala 16. februarja 2017 v Oslu. Poleg udeležbe na mednarodni
konferenci smo imeli delovno srečanje s projektnimi partnerji Reform – Resource
Center for Men z namenom iskanja možnosti za nadaljnje projektno sodelovanje.

/

V okviru projekta sem pripravila pregled praks usklajevanja dela in družine v podjetjih, ki delujejo na področju IKT v Sloveniji, v nadaljevanju sem na podlagi izdelane
metodologije identificirala dobre prakse usklajevanja IKT podjetij ter v zadnjem delu
predstavila izbrano IKT podjetje v Sloveniji (intervju, vprašalnik).

Financerji

Dogodki v letu 2017

Partnerji

Nadaljevanje projekta

• Program Norveški

•

/

Študija narejena po vnaprej izdelani metodologiji sicer ne prinaša večjih raziskovalnih izzivov, nedvomno pa omogoči nova znanja in izkušnje.

Partnerji

finančni mehanizem
(NFM).

Udeležba s prispevkom na mednarodni konferenci.

Sodelavci in
sodelavke

Javno dostopni rezultati iz leta 2017

Financerji

•

• Projekt oz. naročeno

•

•

Žiga Planinec, Mojca Frelih in Ole Bredesen Nordfjell (2017): »Primerjava odsotnosti policistov z dela zaradi starševstva v Sloveniji in na Norveškem«. Revija
Varnost, dostopno prek. Revija Varnost, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Let. LXV, št. 2. Glej: http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.
si/pageuploads/VARNOST/Varnost_2_17.pdf.
Majda Hrženjak (2017): »Fathering from the Margins of Late-Capitalist Labour
Markets«. Glej: https://reform.no/wp-content/uploads/2017/06/Making-the
-Invisible-Visible-Reprt-1.pdf.
Živa Humer in Mojca Frelih (2017): »Work – life balance of employed fathers in
Slovenia: challenges and visions of pilot experiment in four organisations«. Glej:
https://reform.no/wp-content/uploads/2017/06/Making-the-Invisible-Visible
-Reprt-1.pdf.

študijo koordinira
WorkLife HUB, financira
pa Evropski inštitut za
enakost spolov (EIGE).

Nadaljevanje projekta
Projekt se je končal, bil pa je zelo pomemben iz vidika bilateralnega povezovanja z
Norveško in iskanja možnosti za sodelovanje v prihodnje.

→

kazalo
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Zmagovalni skoki nekaterih zaposlenih očetov

Vodja projekta
Mojca Frelih,
mojca.frelih@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Živa Humer, evalvatorka
• Franja Arlič, vodja financ

Partnerji
/

Namen in cilji

Nadaljevanje projekta

Projekt prispeva k osveščanju zaposlenih očetov, vodilnega in vodstvenega kadra
ter prebivalstva v Kamniku in Domžalah o tem, na kakšne načine lahko moški dejavno prispevajo k enakosti spolov. Glavni cilj projekta je preko izkustvenega načina
nekaterih zaposlenih očetov v okolici Ljubljane prispevati k spodbujanju moških v
bolj dejavno vključevanje v skrbstveno delo z otroki.

Projekt je bil izveden v skladu z zastavljenimi cilji. Na podlagi te izkušnje je vsekakor
priporočilo, da se v morebitno nadaljevanje vključi daljše časovno obdobje za izvedbo, kajti delodajalci in zaposleni očetje so tekom izvajanja aktivnosti spoznavali delo
in vsebino projekta ter izkazali zaupanje v delo projektne skupine.

Izvedba projekta v letu 2017
Gre za individualni pristop na način, da bodo tako vodilne in vodstvene osebe kot tudi
zaposleni očetje spodbujeni k aktivnemu udejstvovanju pri so-oblikovanju ukrepov
za aktivno vključevanje moških v enakovredno prevzemanje skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi. Poudarek je na identifikaciji ovir, s katerimi se
srečujejo v praksi in na iskanju predvsem tistih ukrepov, ki nimajo finančnih posledic.

Dogodki v letu 2017

Financerji
• Ministrstvo za delo,

družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Republike Slovenije.

•

•

•
•

2 delavnici: 1 v podjetju oziroma organizaciji (izdelava modela ukrepov za aktivno vključevanje moških v enakovredno prevzemanje skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi) – za vodilni in vodstveni kader,
2 delavnici: 1 v podjetju oziroma organizaciji (izdelava modela ukrepov za aktivno vključevanje moških v enakovredno prevzemanje skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti v zasebni sferi) – za zaposlene očete,
2 tematski delavnici: 1 v podjetju oziroma organizaciji (konflikti in komunikacija) – za zaposlene očete,
Predstavitev projekta in ključnih izsledkov na seminarju MDDSZ za delodajalce
(Kamnik, 5. 10. 2017).

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•
•

•
•
•

•

Objave na spletnih straneh Mirovnega inštituta.
Objava javnega poziva za delodajalce na spletnih straneh CNVOS (Glej: http://
www.cnvos.info/sl/index/article/id/15378/cid/96m) in poslano po bazi preko
7.000 e-naslovov.
Objave na Facebook profilu Mirovnega inštituta.
Objave na Facebook profilu Enakost spolov.
Objava prispevka v regionalnem mesečni reviji Modre novice, glej: http://www.
modre-novice.si/, s katerim se pokriva največje področje ali drugih lokalnih medijih. Tokratna številka (september 2017-214) je bila še prav posebna izdaja, zato
je imela naklado celo 37.500 izvodov, ki jih v poštne nabiralnike brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin, Komenda,
Lukovica, Moravče in Črnuče.
Glej: http://www.mirovni-institut.si/projekti/zmagovalni-skoki-nekaterih-zaposlenih-ocetov/.

→
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MESP – Moškosti, enakost, skrbstvene prakse
Namen in cilji
Vodja projekta
Majda Hrženjak,
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si

Projekt MESP raziskuje udeležbo moških v heterogenih geografijah skrbi, razširja in
politizira koncept skrbi ter premišlja drugačne perspektive države blaginje.

Izvedba projekta v letu 2017

Sodelavci in
sodelavke

Analiza stanja o uspoljenosti profesionalne in zasebne skrbi, diseminacija in partnerski sestanek.

• Živa Humer, raziskovalka
• Mojca Frelih,

Dogodki v letu 2017

•
•
•
•

raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Aleksandra Mrčela Kanjo
(FSD), raziskovalka
Branko Bembič (FSD),
raziskovalec
Irena Salmič, tehnična
podpora

•

•
•

Partnerji
• Univerza v Ljubljani –

Fakulteta za družbene
vede

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS

Šori, Iztok (intervjuvanec), Humer, Živa (intervjuvanec). »Vloge moških kot očetov: Intelekta«, Radio Slovenija, 1. program, 25. julij 2017. Glej: https://radioprvi.rtvslo.si/2017/07/intelekta-78/.
Humer, Živa. »Zrelo starševstvo«: prispevek v oddaji Tednik, RTV Slovenija, 10.
julij 2017. Glej: http://4d.rtvslo.si/arhiv/tednik/174481429.
Schweiger, Teresa, Šori, Iztok. Normkritischer Zugang zu traditionellen und
neuen Väterbildern : prispevek na konferenci »Papa* macht mit! - Theorie und
Praxis zu Väter*bildern, Väter*gesundheit und Beteiligungsprozessen in Familien”«, Dunaj, 13. november 2017.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•
•

•
•

•

•

Hrženjak, Majda. »Kritične študije moških in moškosti: konteksti, koncepti in
aplikacije«. Časopis za kritiko znanosti, 2017, letn. 45, št. 267, str. 9-21.
Hrženjak, Majda. »A qualitative study of labour market precarisation and involved fatherhood in Slovenia«. Revija za sociologiju: sociološki tromjesečnik,
2017, vol. 47, no. 2, str. 207-232.
Humer, Živa. »Sodobno očetovstvo med plačanim delom in skrbjo za otroke«.
Časopis za kritiko znanosti, 2017, letn. 45, št. 267, str. 158-170.
Humer, Živa, Frelih, Mojca. »Work-life balance of employed fathers in Slovenia:
challenges and visions of a pilot experiment in four organizations«. V: Making
the invisible visible: transforming social norms among boys & men for gender
justice in practice: report from the Nordic MenEngage Conference, Oslo, 16.
februar 2017.
Hrženjak, Majda. »Fathering from the margins of late-capitalist labour markets«. V: Making the invisible visible: transforming social norms among boys &
men for gender justice in practice: report from the Nordic MenEngage Conference. Oslo, 16. februar 2017.
Hrženjak, Majda (gostujoči urednik): Tematski blok Prvi Spol: kritične študije
moških in moškosti. Časopis za kritiko znanosti,. letn. 45, št. 267.

Nadaljevanje projekta
Projekt smo pričeli izvaja maja 2017 in poteka v skladu z načrti.

→
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DISEMINACIJA

→
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Spletna stran
Namen in cilji

Namen in cilji

Vodja

Delovanje knjižnice Mirovnega inštituta se osredotoča na:

Vodja

Polona Gorkič,

•

Jasna Babič,

polona.gorkic@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.

jasna.babic@mirovni-institut.si

Spletna stran Mirovnega inštituta je namenjena informiranju širše javnosti o
delovanju inštituta, seznanjanje z njegovimi projekti, aktivnostmi in dosežki.

Izvedba v letu 2017

Izvedba v letu 2017

V letu 2017 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
Facebook strani MI.

V letu 2017 je knjižnica izvajala redno knjižnično, informacijsko in bibliografsko dejavnost.

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

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

→

kazalo

78

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2017

Novičnik

Vodja
Jasna Babič,
jasna.babic@mirovni-institut.si
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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 (na
tri mesece ) in v slovenskem jeziku (mesečno, od novembra 0217 dalje), poslan pa
je na 2000 elektronskih naslovov. Prijava na Novičnik je možna na spletni strani
Mirovnega inštituta.

•
•
•
•
•

Javno dostopni rezultati iz leta 2017
•

Vsebina Novičnikov je objavljena na spletni strani Mirovnega inštituta (Glej:
http://www.mirovni-institut.si).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti
CINETS: Crimmigration Control – International Net of Studies (članica: N. K. Šalamon)
European Association of Research Managers and Administrators (članica: F. Arlič)
European Commission on Sexual Orientation Law – ECSOL (članica: N. K. Šalamon)
European COST network ProsPol ‘Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of
Governance’ (M. Pajnik, I. Šori)
European Nationality Experts in Death Penalty Work (članica: N. K. Šalamon)
European Network against Racism Slovenia (kontakt: K. Vučko)
European Network of Legal Experts in Non-discrimination Field (članica: N. K. Šalamon)
European Network of Migration Law Practitioners – MigNet (članica: N. K. Šalamon)
European Network on Statelessness (kontakt: K. Vučko)
Experts’ Forum of the European Institute for Gender Equality – EIGE (članica: M. Frelih)
Fundamental Rights Plaform pri EU Fundamental Rights Agency
International Law Association (članica: N. K. Šalamon)
JUSTICIA – European Rights Network (kontakt: K. Vučko)
Koalicija »Za vse družine«
Koalicija za REKOM
Koordinacija nevladnih in humanitarnih organizacij za begunce (kontakt: M. Ladić)
KOSRIS – koordinacija samostojnih raziskovalnih zavodov Slovenije
Migracijski forum
Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (članica: K. Vučko, predstavnica
javnosti)
Odysseus Academic Network of Experts in Asylum and Migration (članica: N. K. Šalamon)
PASOS – Policy Association for an Open Society
Programski svet RTV Slovenija (članica: B. Petković, predstavnica javnosti)
Research Network for Domestic Worker Rights (članica: M. Hrženjak)
Scientific Committee of the Centre for Media Pluralism and Media Freedom at the European University Institute in Florence
(članica: B. Petković)
Slovensko komunikološko društvo (M. Pajnik, članica izvršnega odbora)
Statewatch (članica: B. Petković)
Ženski lobi Slovenije (kontakt: Ž. Humer)

Mirovni inštitut kot ustanovni član

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

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

Inštitut za sodobne družbene in politične študije

