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Uvod
V Sloveniji smo podobno kot v drugih evropskih državah priča
organiziranim napadom na demokracijo in solidarnost s strani
izključevalne in nacionalistične politike. Med tarčami so tudi
nevladne organizacije, ki jih desničarski populisti predstavljajo kot parazite in sovražnike naroda, skupaj z migranti_kami,
LGBTQ, Romi_njami, muslimani_kami, revnimi in drugimi
manjšinami. Za Mirovni inštitut tovrstni napadi niso nič novega, saj smo že vse od ustanovitve pred skoraj 30 leti prejemali
grožnje, da bi nas bilo treba zapreti. A zato, ker zlonamerna
propaganda nekaterih medijev in političnih strank proti nam
ne poneha, zlasti kar se financiranja tiče, smo dolžni izpostaviti naslednja dejstva. 1.) Vsa sredstva za naše delovanje pridobimo na javnih razpisih v konkurenci najboljših raziskovalnih inštitutov, univerz in nevladnih organizacij iz Slovenije in
Evrope. 2.) Delujemo v javnem interesu in pridobljena sredstva
namenjamo izključno za izvajanje odobrenih projektov. 3.)
Ključni cilj našega delovanja in izvajanja projektov je zagotavljanje enakosti v družbi, ne glede na to, kakšnega političnega
prepričanja je posameznik_ca, v kakšni družini se je rodil_la,
kakšna je njegova_njena spolna usmerjenost, zdravstveno
stanje ali spol.

izvajati v letu 2020 in bodo med drugim obravnavali spoprijemanje s sovražnim govorom na Zahodnem Balkanu ter
prenos direktive o očetovskem dopustu v slovenski prostor.

V preteklem letu smo na inštitutu vodili 37 različnih projektov, kar je podobno kot prejšnje leto. V polju politika smo
pričeli izvajati dva temeljna raziskovalna projekta, ki bosta
razširila razumevanje političnih prelomov v času post-demokracije: Politični in medijski populizem: »Begunska« kriza
v Sloveniji in Avstriji (vodja Mojca Pajnik) ter Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti (vodja
Vlasta Jalušič). V polju človekove pravice smo pričeli z izvajanjem projektov, ki bodo prispevali k odpravljanju diskriminacije v družbi: Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v
spreminjajoči se Evropi (vodja na MI Vlasta Jalušič), Zmanjševanje in odpravljanje diskriminacije na podlagi etničnosti, ‘rase’,
nacionalnosti in/ali vere (vodja Veronika Bajt) ter Vodnik po
človekovih pravicah (vodja na MI Iztok Šori). V polju mediji je
bila izvedena Študija o možnostih za ohranitev profesionalnega
novinarstva v medijskem poslovnem okolju na Zahodnem Balkanu (vodja Brankica Petković), s katero nadaljujemo naša
prizadevanja za razvoj demokratičnih medijskih sistemov v
regiji. V polju spol smo pričeli sodelovati v temeljnem raziskovalnem projektu Vojaško specifični dejavniki tveganja za
dobrobit in zdravje vojaških družin (vodja na MI Živa Humer),
s katerim nadgrajujemo naša prizadevanja za enakost na
področju družin in družinske politike. Tudi v letu 2019 smo
izvajali izobraževalne aktivnosti po slovenskih osnovnih in
srednjih šolah, za pravne strokovnjake in druge javnosti.
Med drugim smo znotraj projekta Enakost – solidarnost –
istost (vodja Lana Zdravković) izvajali delavnice o migracijah,
znotraj projekta Igraj za spremembo (vodja na MI Živa Humer)
pa z dijaki posneli dva video spota, ki obravnavata enakost.
Pridobili smo tudi nekaj drugih projektov, ki se bodo pričeli

Na Mirovnem inštitutu se zavzemamo za gradnjo demokratičnih odnosov in stremimo k horizontalnim oblikam delovanja
v družbi in znotraj naše organizacije. Kolektiv je ob koncu leta
2019 štel 18 zaposlenih, kar je eno osebo več kot pred letom
dni, saj se nam je v okviru delne zaposlitve pridružil Mirt Komel. Lani se je prvič v zgodovini Mirovnega inštituta zgodilo,
da je kdo od zaposlenih odšel v pokoj in sicer naša dolgoletna
sodelavka Irena Salmič, ki jo je nadomestila koordinatorica
dela v pisarni Monika Bohinec. Sodelovati smo pričeli z Alaajem Alalijem, ki je kot kulturni mediator tkal vezi med inštitutom in migrantsko skupnostjo. Ob tem smo se posvečali
vprašanjem kako izboljšati našo komunikacijsko strategijo in
digitalno varnost ter pošteno počistili, pospravili in preuredili
naše prostore.

Večino naših projektov (20) je (so)financirala Evropska komisija, ki je zagotovila 39 % vseh prihodkov inštituta v preteklem
letu. Drugi največji financer je bila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (10 projektov) z 33 %
deležem med našimi prihodki. Preostali del zagotavljamo s
prodajo storitev na domačem in tujem trgu, zlasti z izdelavo
študij. Razen Evropske komisije so bili med financerji iz tujine mednarodne fundacije Civitates, Liberties in Fundacija za
odprto družbo. Ostali financerji iz Slovenije so bili Ministrstvo
za javno upravo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad vlade za
komuniciranje, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije ter
Zagovornik načela enakosti. Posebej veseli smo, da smo v letu
2019 ponovno pridobili institucionalno financiranje s strani Fundacije za odprto družbo ter po dolgih letih prizadevanj
in tudi sodnih bojev financiranje naše programske skupine
Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja (vodja
Mojca Pajnik).

Zelo uspešno je bilo preteklo leto tudi na področju znanstvene produkcije. Sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta
smo objavili 15 izvirnih znanstvenih člankov, 18 prispevkov
v monografskih publikacijah ter 1 znanstveno monografijo.
Naš sodelavec Marko Ribać je prejel nagrado Fakultete za
družbene vede za najboljšo doktorsko disertacijo (mentorica
Mojca Pajnik). Celoten inštitut pa je prejel posebno priznanje
Slovenskega sociološkega društva za pomembne znanstvene
dosežke in promocijo sociologije v Sloveniji. Naj zato zaključim ta uvod z besedami podpredsednika društva dr. Romana
Kuharja ob podelitvi priznanja: »Mirovni inštitut je zaradi tem,
ki jih obravnava, pogosto trn v peti, slaba vest družbe, ampak
ravno zato ključen, uspešen in nujen.« Sodelavke in sodelavci Mirovnega inštitute se zavezujemo, da bo tako tudi v letu
2020.

Dr. Iztok Šori, direktor

→

kazalo
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Politični in medijski populizem:
»begunska kriza« v Sloveniji in Avstriji

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

Namen in cilji

Nadaljevanje projekta

Projekt preučuje povezavo med političnimi strankami, mediji in desničarskim populizmom na primeru t. i. »begunske krize« v letih 2015 in 2016 v dveh državah na
osrednjem in severnem koncu balkanske poti, tj. Slovenije in Avstrije. Zgodovinsko
ozadje projekta je erozija »strankarske demokracije« in vzpon »populistične demokracije«, ki jo zaznamuje zaton klasičnega političnega vodenja in naraščanje ekstremističnih političnih sil, ki so uperjene proti »drugemu«.

Projektna skupina je začrtala delo na nadaljnji raziskavi, teoretsko in empirično, in
sicer v okviru raziskovalnega modula »Migracije v novinarskem polju«, ki se osredotoča na pojavnost populizma v medijih.

Sodelavci in
sodelavke

Izvedba projekta v letu 2019

• Mojca Frelih,

• Dva projekta sestanka, 3.-4. januarja 2019 v Ljubljani in 17.-18. junija na Duna-

•

•
•

•
•
•
•
•

raziskovalka
Iztok Šori,
raziskovalec
Marko Ribać,
raziskovalec
Emanuela Fabijan,
mlada raziskovalka
Birgit Sauer, raziskovalka
(Univerza na Dunaju)
Otto Penz, raziskovalec
(Univerza na Dunaju)
Daniel Thiele, raziskovalec
(Univerza na Dunaju)

•
•
•
•
•

Partnerji
• Univerza na Dunaju,
Avstrija.

Financerji
• Javna agencija za

•

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS;
FWF Der
Wissenschaftsfonds

SPLETNA STRAN projekta
• http://www.mirovni-institut.si/pop-med/

ju, na katerih smo načrtovali raziskovalne aktivnosti;
Izdelava metodološkega priročnika za analizo okvirjanja;
Analiza sprememb migracijske zakonodaje in analiza sodne prakse v primerjalni perspektivi obeh držav;
Analiza okvirjanja: analiza parlamentarnih razprav o migracijah in analiza NVO
dokumentov;
Intervjuji s predstavniki političnih strank in NVO, ki delujejo na področju migracij in azila; na podlagi dveh vprašalnikov;
Priprava raziskovalnih poročil;
Priprava priročnika za analizo populizma v medijskem polju.
Udeležba na konferencah, okroglih mizah idr.: razprava o populizmu v zagrebškem Kino Evropa (15. april, M. Pajnik); predstavitev rezultatov projekta na
konferenci Words as a Battlefield: Persuasion in Contemporary Political and
Media Discourse (5.-6. april, Maribor, M. Ribać, E. Fabijan in M. Frelih); o populizmu na seminarju Progresivne akademije (19. oktober, Ptuj, I. Šori, E. Fabijan).

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
• Intervju, Mojca Pajnik: Populizam se poput kameleona prilagođava različitim
•
•

•

političkim ciljevima, gl. https://voxfeminae.net/pravednost/mojca-pajnik-populizam-se-poput-kameleona-prilagodava-razlicitim-politickim-ciljevima/
Mednarodna konferenca „Normaliziranje ekstremne desnice“, Bielefeld, 26.27. junij (M. Pajnik), gl. https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ZiF/AG/2019/0626-Diehl.html
Konferenca Evropskega združenja za politološko raziskovanje, Wroclaw, 3.-7.
september referat M. Pajnik »Ethno-nationalist and Anti-gender Populism in
Slovenia«, gl. https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=46662&EventID=123
Mednarodna konferenca Societies and Spaces in Contact: Between Convergence
and Divergence, Portorož, 17.-19. september, referat M. Pajnik, E. Fabijan, M.
Frelih »Chameleonic populism«: Framing »the Refugee Crisis« in the Political Field, gl. http://spacesincontact2019.splet.arnes.si/files/2018/09/Zbornik
-povzetkov_Societies-and-Spaces-in-Contact_2019.pdf

→

kazalo
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Prelom v tradiciji: Hannah Arendt
in spremembe politične pojmovnosti

Vodja projekta
Vlasta Jalušič,
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Lana Zdravković, Mirt

•
•
•
•
•

Komel, Neža Kogovšek
Šalamon, Iztok Šori,
Franja Arlić (Mirovni
inštitut)
Gorazd Kovačič
(Filozofska fakulteta)
Boštjan Nedoh, Jerneja
Brumen (ZRC SAZUe)
Wolfgang Heuer
(Svobodna Univerza
Berlin)
Cristina Sanchez
(Avtonomna Univerza
Madrid)
Zoran Kurelić (Univerza
v Zagrebu)

Namen in cilji

dostopni rezultati iz leta 2019

V tem projektu je uporabljena teza Hannah Arendt o “prelomu tradicije” in posledicah tega preloma za politično teorijo, za razumevanje, uporabo in prevajanje nekaterih temeljnih pojmov politike – predvsem razmerju do temeljnih pojmov nekaterih izbranih evropskih šol, ki se ukvarjajo s konceptualnimi spremembami. Projekt
sistematično preučuje posebnost prispevka Arendt k analizi konceptualnih sprememb in pokaže razloge, zakaj in kje je ta pristop podoben, ali se razlikuje od drugih
ustreznih šol, zlasti od Koselleckove zapuščine, in kako to vpliva na razlagalno moč
(izbranih) pojmov. Z ustvarjanjem prostora za srečevanje med različnimi raziskovalnimi področji želi projekt izboljšati zavedanje o vplivu političnih konceptov na našo
sposobnost razumevanja sodobnih izzivov. Poleg tega je cilj na izviren teoretičen in
za politično prakso ustrezen način na novo opisati nekatere izbrane politične pojme, obenem pa v ta namen povezati raziskovalce različnih okolij, šol in raziskovalnih
področij.

• Vlasta Jalušič. Javno predavanje o življenju in delu Hannah Arendt in ključnih

Izvedba projekta v letu 2019

•

Projekt se je začel julija 2019. V Dubrovniku je septembra 2019 potekal prvi sestanek skupine z mednarodnimi raziskovalci in seminar s predstavitvijo prvih referatov
na konferenci. Oktobra se je jedro raziskovalna skupine ponovno sestalo. Razpravljali smo o metodologiji in izbrali osnovne koncepte, ki jih je treba analizirati ter
načrtovali objavljanje rezultatov in diseminacijo. Načrtovan, predlagan in sprejet
je bil panel na IPSA konferenci, z vodjo raziskovalnega projekta kot predsedujočo.
Konferenca bo potekala v Lizboni na Portugalskem leta 2020. Ravno tako je bil načrtovan seminar septembra 2020 v Dubrovniku, na katerem bo sodelovala večina
raziskovalne skupine.

•
•
•
•

•

konceptih njene teorije. Poletni kino Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi
na Metelkovi (Avgust 2019)
Vlasta Jalušič, Jerneja Brumen. Sodelovanje v javni debati o revoluciji na Trgu
Francoske revolucije, 13. oktobra 2019, ob praznovanju 113 rojstnega dneva
Hannah Arendt.
JALUŠIČ, Vlasta. The break in tradition: Arendt and conceptual change : lecture
at the Course “European Identity: Constellation of Europe”, Inter-University
Centre (IUC) Dubrovnik, Dubrovnik, 2-6 Sep. 2019.
ZDRAVKOVIĆ, Lana. Politics, emancipation and equality: what kind of revolution is possible today? : lecture at the Course “European Identity: Constellation
of Europe”, Inter-University Centre (IUC) Dubrovnik, Dubrovnik, 2-6 Sep. 2019.
KOVAČIČ, Gorazd. Non-essentialist understanding of Arendt’s concepts : the
case of society : lecture at the Course European Identity: Constellation of Europe”, Inter-University Centre (IUC) Dubrovnik, Dubrovnik, 2-6 Sep. 2019
JALUŠIČ, Vlasta. Ustvarjanje brezzakonja: Dvojna država Ernsta Fraenkla :
spremna beseda k slovenski izdaji. V: JALUŠIČ, Vlasta (ur.), KOMEL, Svit (ur.),
FRAENKEL, Ernst. Dvojna država, (Rdeča zbirka, [73]). Ljubljana: Založba /*cf.
2019, str. 363-406.
NEDOH, Boštjan. A state of refugees?: Agamben and the future of Europe. V:
ŠUMIČ-RIHA, Jelica (ur.). Rethinking the idea of Europe. Ljubljana: Založba ZRC,
2019. Vol. 40, no. 2, str. 163-181, 235-236. Filozofski vestnik, 2019, 2.

Nadaljevanje projekta
Projekt se je začel 2019 in bo potekal v letih 2020, 2021 in 2022.

Partnerji

Spletna stran projekta

• Filozofska fakulteta,

• http://www.mirovni-institut.si/projekti/prelom-v-tradiciji-hannah-arendt-in

•

Univerza v Ljubljani;
Filozofski inštitut ZRC
SAZU

-spremembe-politicne-pojmovnosti/

Financerji
• ARRS

→

kazalo
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Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji
Namen in cilji

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

Sodelavci in
sodelavke
• Iztok Šori, raziskovalec

Partnerji
• Univerza v Ljubljani,

Filozofska fakulteta
(koordinator).

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS

Namen in cilji

Vodja projekta

Slovenski družbeni prostor je bil v preteklih letih soočen z vidnimi pojavi nestrpnosti,
diskriminacije in izključevanja, ki so posledica ekonomske krize in krize demokracije
na splošno, pa tudi odraz krize aktivnega državljanstva. Kljub porastu raziskovalnega dela na področju družbene neenakosti in ekonomskih sistemov, je za razumevanje današnje realnosti potreben širši pogled. Raziskovalni projekt se analize izključevanja najprej loteva z margine – intersekcijsko bomo analizirali naracije, politike
in reprezentacije skozi prizmo verske, spolne in etnične diskriminacije – rezultate pa
nato aplicirali na polje raziskovanja državljanstva kot tistega statusa, ki naj bi vsem
zagotavljal polnopravno članstvo v skupnosti.

Maja Breznik,

Izvedba projekta v letu 2019
• Projektna skupina na Mirovnem inštitutu je sodelovala pri pripravi pregleda
•
•
•

literature na področju državljanstva in diskriminacije, ki je bil podlaga za pregledni članek, objavljen v Časopisu za kritiko znanosti;
Priprava metodološkega priročnika za analizo okvirjanja;
Analiza intersekcijske diskriminacije na podlagi metode analiza okvirjanja, na
primeru izbranih zakonov s področja anti-diskriminacije v Sloveniji;
Znanstveni simpozij, Diskriminacija in intersekcionalnost: vidik politične intersekcije, 20. november na FF v Ljubljani;

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
• Objava članka Raziskovalna dinamika na področju diskriminacije v Sloveniji:

uveljavljanje intersekcionalne analize, T. Učakar et al. Časopis za kritiko znanosti, gl. https://www.ckz.si/11-novice/publikacije/171-275-ckz-nasilje-nad
-lgbt-mladino-in-odraslimi-2

Nadaljevanje projekta
V letu 2020 se bomo osredotočili na pripravo metodologije in izvedbo empirične raziskave o intersekcijski diskriminaciji v medijskem poročanju. Obenem bomo opravili
intervjuje in fokusne skupine z različnimi posamezniki_cami, ki imajo izkušnjo intersekcijske diskriminacije.

maja.breznik@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
/

Partnerji
• Fakulteta za družbene

vede, Center za
proučevanje organizacij
in človeških virov
(koordinator)

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS

Raziskava bo razložila, prvič, zakaj se v Sloveniji že močno notranje segmentirano
nestandardno zaposlovanje še poglablja. In, drugič, zakaj se položaj slabo plačanih
standardno zaposlenih delavcev tendenčno približuje položaju najbolj depriviranih
nestandardnih delavcev.

Izvedba projekta v letu 2019
Končali smo delovna svežnja DS 1 (Konceptualna analiza) in DS 3 (Analizo podatkovnih baz) z objavo delovnih zvezkov I in II na spletni strani projekta. Z analizo mikropodatkov smo identificirali osem podjetij/organizacij iz štirih dejavnostih, o katerih delamo študije primera.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
• Maja Breznik, Razgrnitev konceptov in teorij prekarnosti, Delovni zvezek I, 1. del,
•
•

junij 2019, dostopno na: http://www.mirovni-institut.si/razgrnitev-konceptov
-in-teorij-prekarnosti/.
Maja Breznik, »Nesvobodno mezdno delo v (globalnih) produkcijskih verigah«,
A. Podvršič in M. Breznik (ur.), Verige globalnega kapitalizma, Ljubljana: Sophia,
2019, str. 279-304.
Maja Breznik (intervjuvanec), »Agencije iščejo zakonske luknje in razvijajo izkoriščanje«, Delavska enotnost, Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, februar
2019, letn. 78, str. 9-10.

Nadaljevanje projekta
Delo na projektu poteka v skladu s časovnico in se bo nadaljevalo v letu 2020.

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/segmentacija-nestandardnega-zapo•

slovanja-v-sloveniji/
https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/institut-za-druzbene-vede/nacionalni
-projekti/J5-9335

Spletna stran projekta
• http://drzavljanstvoindiskriminacija.splet.arnes.si/.

→
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Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih
v Sloveniji (DOSKOK)

Namen in cilji

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

Sodelavci in
sodelavke
• Neža Kogovšek

•

Šalamon, raziskovalka in
strokovnjakinja za pravne
vidike sovražnega govora
Irena Salmič,
administrativno delo

Namen in cilji

Vodja projekta

Žaljivi in sovražni govor je z razmahom informacijsko-komunikacijskih tehnologij in računalniško posredovane komunikacije ter s hitrostjo širjenja informacij po
internetu dobil povsem nove razsežnosti, zato za učinkovito soočanje z njim v informacijski družbi hkrati nujno potrebujemo tudi avtomatiziran pristop. Projekt je
interdisciplinaren in povezuje strokovnjake s področja korpusnega jezikoslovja in
sociolingvistike s strokovnjaki s področja kritične analize diskurza in družboslovnega anketiranja in pravne analize s strokovnjaki s področja jezikovnih tehnologij in
strojnega učenja za slovenščino.

Veronika Bajt,

Izvedba projekta v letu 2019

•

V letu 2019 se je nadaljevalo projektno delovanje z več projektnimi sestanki. Na
podlagi kvantitativno kodiranih podatkov je potekala obdelava le-teh in kvalitativna
analiza primerov za objavo znanstvenega besedila.

Partnerji

Partnerji

Nadaljevanje projekta

• Odsek za tehnologije

Projektne aktivnosti se bodo zaključile 1. maja 2020. Pred zaključkom projekta se
načrtuje še oddaja vsaj enega znanstvenega članka za objavo v (mednarodni) znanstveni reviji.

•

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

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS

Spletna stran projekta
• http://nl.ijs.si/frenk/
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/viri-metode-in-orodja-za-razumevanje-prepoznavanje-in-razvrscanje-razlicnih-oblik-druzbeno-nesprejemljivega-diskurza-v-informacijski-druzbi/

veronika.bajt@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Neža Kogovšek

Šalamon, pravna
strokovnjakinja
Irena Salmič, poslovna
sekretarka

• Univerza v Ljubljani,

•

Fakulteta za družbene
vede (koordinator
projekta);
Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v
Ljubljani.

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS CRP)

Projekt Sovražni govor na spletnih družbenih omrežjih v Sloveniji ima več ciljev, v
njegovem središču pa sta pravna analiza trenutnega razumevanja omejitev svobode izražanja iz vidika sovražnega govora v Sloveniji in trenutno prav tako zelo aktualna problematika omejevanja sovražnega govora na družbenih omrežjih (npr. Facebook, Twitter, Youtube). Pravni vidik projekta med drugim obsega analizo trenutne
zakonodaje, analizo prijav na policijo in državna tožilstva in analizo kazenskih sodb
o sovražnem govoru na državni in mednarodni ravni. V tem okviru se preverja tudi
ločnica med sovražnim govorom v sociološko-družbenem ter kazensko-pravnem
smislu ter med sovražnim govorom v obliki prekrška in v obliki kaznivega dejanja.

Izvedba projekta v letu 2019
V letu 2019 so se nadaljevale projektne aktivnosti in izpeljanih je bilo nekaj projektnih sestankov. Nadaljevale so se aktivnosti, kjer so partnerji preučevali pojavnost sovražnega govora na družbenih omrežjih in odzivnost teh omrežij na prijave
sovražnega govora. Med drugim je projekt analiziral hitrost odstranjevanja vsebin s
strani družbenih omrežij, njihovo odzivnost na prijave različnih prijaviteljev in deleže
odstranitev posameznih primerov sovražnega govora (FDV). Drugi tok dejavnosti je
obsegal primerjavo meril družbenih omrežij pri odstranjevanju prijav domnevnega
sovražnega govora s kazensko-pravno ureditvijo na področju omejitve svobode govora v Sloveniji (IK). Usklajevalo in dopolnjevalo se je vsebinsko poročilo, ki vsebuje
pravne in sociološke poskuse definiranja sovražnega govora ter analizo primerov
(MI). Pripravljen je bil tudi izčrpen pregled pravil delovanja ponudnikov spletnih družbenih omrežij (zbrali smo vse online pogoje uporabe za YouTube, Twitter, Facebook,
Instagram, Tumblr, Reddit in 9GAG) in izvedena je bila krajša anketa med ključnimi
deležniki (MI).

Nadaljevanje projekta
Glavnina projektnih aktivnosti je bila izvedena v letu 2019. Do konca projekta 31.
marca 2020 se bo pripravila končna verzija projektnega poročila in organizacija
zaključnega dogodka, ki bo potekal 17. marca 2020 v Hiši EU v Ljubljani.

Spletna stran projekta
• https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/novice-in-obvestila/zacetek
•
•
•

-projekta-sovrazni-govor-na-spletnih-druzbenih-omrezjih-v-sloveniji
https://www.spletno-oko.si/novice/izvaja-se-projekt-sovrazni-govor-na
-spletnih-druzbenih-omrezjih-sloveniji
http://inst-krim.si/sovrazni-govor-na-spletnih-druzbenih-omrezjih-v-sloveniji/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/sovrazni-govor-na-spletnih-druzbenih-omrezjih-v-sloveniji/

→
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Vsi potrebujemo novo angažiranost –
WANNE (We all need new engagement)
Namen in cilji
Vodja projekta

• Spodbuditi udeležbo in vključitev državljanov tretjih držav v družbe držav gosti-

Lana Zdravković,

•

lana.zdravkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Maja Ladić, asistentka
• Arne Zupančič, strokovni
•
•

zunanji sodelavec
Alaa Alali, strokovni
zunanji sodelavec
Irena Salmič / Monika
Bohinec, administracija

•

Izvedba projekta v letu 2019

•

•

• Vienna institute for

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• PATRIR (Romunija),
• CESIE (Italija).

Financerji
• Evropska komisija iz

• http://www.mirovni-institut.si/projekti/wanne/

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/wanne/

sklada za azil, migracije
in integracijo (AMIF)

• Posvetovalni sestanek za migrante/ke, azilante/ke in begunce/ke (27. februar

Partnerji
international dialogue
and cooperation
(Avstrija);
Foundation for Shelter
and Support to Migrants
(Malta);
Humanitas (Slovenija);
Comune di Verona
(Italija);
Stadtgemeinde
Traiskirchen (Avstrija);
VAS ÖsterreichAssociation of African
Students in Austria
(Avstrija);
COSPE (Italija);
Le Fate Onlus (Italija);
Center for peace studies
(Hrvaška);
SYMBIOSIS (Grčija);
Občina Nova Gorica
(Slovenija);

teljic in spremeniti narativ o migracijah.
Omogočiti državljanom tretjih držav sodelovanje in oblikovanje političnih zahtev
za človekovo dostojanstvo, solidarnost, integracijo in vključevanje (integracijo).
Spodbujati solidarnost, vključevanje (integracijo) in vključevanje z delavnicami o
človekovem dostojanstvu in občutljivih temah.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

•

•

2019), na katerem smo ugotavljali kateri so najbolj pereči problemi, potrebe in
izzivi s katerimi se le ti soočajo, da smo jih potem lahko uporabili kot argumente
v zagovorniških akcijah.
Predstavitev dobrih praks integracije migrantov, ki smo jih bolj podrobno opisali v transnacionalnem poročilu projekta WANNE (2018) na zaključni konferenci
projekta DRIM, ki je potekala 7. maja 2019 v Zagrebu v organizaciji Centra za
mirovne študije.
Trening za zagovorništvo za migrante/ke, azilante/ke in begunce/ke ter relevantne nevladne organizacije je bil organiziran 12. aprila 2019.
Dodatna fokusirana in individualizirana svetovanja za različne relevantne teme
so bila organizirana: 26. aprila 2019, 9. maja 2019, 7., 13. in 21. junija 2019.
Sodelavca Mirovnega inštituta Lana Zdravković in Alaa Alali ter sodelavci Humanitasa Manca Šetinc Vernik, Payman Qasimian, Zeinab Manafi in Hasan
Hasan so se 4. novembra 2019 udeležili celodnevnega seminarja »Dejavnosti
migrantskih skupnosti v EU«, ki smo ga organizirali v Evropskem parlamentu v
Bruslju. Vprašanja, ki smo jih naslovili so med drugim: kateri so glavni izzivi glede
integracije migrantov znotraj EU, kako se nevladne in migrantske organizacije
lotevajo teh izzivov, katera so potencialna področja sodelovanja z migrantskimi
skupnostmi v EU, kako lahko EU podpira države članice, nevladne in migrantske
organizacije in kaj lahko naredijo migrantske skupnosti same.
27. novembra 2019 smo organizirali simpozij »Spodbujanje integracije migrantov v družbo skozi njihovo vključevanje na trg dela«, na katerem smo želeli povezati vse pomembne akterje v Sloveniji na tem področju, od državnih/javnih
institucij, nevladnih organizacij do migrantov in migrantk samih. Poglavitni namen simpozija je bil predstaviti različne zorne kote glede iskanja službe, dela
in zaposlovanja migrantov_tk v Sloveniji, deliti najbolj pomembne informacije,
izkušnje in primere dobrih praks, ter posledično razbijati stereotipe, predsodke in strahove glede zaposlovanja migrantov_tk ter tudi širše glede njihovega
vključevanja v družbo.

→

kazalo
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EWSI – Evropska spletna stran za integracijo
Namen in cilji
Vodja projekta
Veronika Bajt,

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

• Hellenic Foundation for

Izvedba projekta v letu 2019

•

Komunikacija s koordinatorji projekta, iskanje dobrih praks (komunikacija z relevantnimi vladnimi in nevladnimi akterji v Sloveniji) in objava na spletni strani in socialnih
omrežjih, pisanje letnega poročila, splošna koordinacija.

•

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

•

• https://ec.europa.eu/migrant-integration/search?search=Slovenia

•

veronika.bajt@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Lana Zdravković,
koordinatorka

Partnerji
• Migration Policy Group,
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Belgija (koordinator);
Gerd Valchars (Avstrija),
Group for Research
on Ethnic Relations,
Migration & Equality
(Belgija),
Multi Kulti Collective
(Bolgarija),
Institute for Migration
and Ethnic Studies
(Hrvaška),
Cyprus Centre for
the Advancement of
Research & Development
in Education Technology
(Ciper),
Multikulturní centrum
Praha (Češka),
Katrine Syppli Kohl
(Danska),
Institute of Baltic Studies
(Estonija),
Institute of Migration
(Finska),
Réseau Ressources pour
l’Égalité des Chances et
l’Intégration (Francija),
Netzwerk Migration in
Europa (Nemčija),

Nadaljevanje projekta
Projekt izvajamo po planu, aktivnosti se nadaljujejo v letu 2019.

Spletna stran projekta
• https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

European and Foreign
Policy (Grčija),
András Kováts
(Madžarska),
Immigrant Council of
Ireland (Irska),
Forum Internazionale
ed Europeo di Ricerche
sull’Immigrazione (Italija),
Centre for Public Policy
Providus (Latvija),
Diversity Development
Group (Litva),
Serge Kollwelter
(Luksemburg),
The People for Change
Foundation (Malta),
Laura Coello Casian
(Nizozemska),
Centre for Migration
Research (Poljska),
Centro de Estudos
Geográficos
(Portugalska),
Luciana Lazarescu
(Romunija),
Martina Sekulová
(Slovaška),
Fundació Cidob (Španija),
Arena Idé (Švedska),
Jacqueline Broadhead
(Velika Britanija).

Financerji
• Evropska komisija: Home
Affairs

→

kazalo
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Znanstveni simpozij ‘Diskriminacija in intersekcionalnost: vidik politične intersekcije’, 20. november 2019, FF v Ljubljani.

Posvetovalni sestanek za migrante/ke, azilante/ke in begunce/ke v okviru projekta
WANNE, 27. februar 2019, Hostel Celica.

→

kazalo
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Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti
v spreminjajoči se Evropi (MICREATE)
Namen in cilji
Vodja projekta
Vlasta Jalušič,
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Veronika Bajt,
•
•

raziskovalka,
Lana Zdravković,
raziskovalka,
Franja Arlić, finance
in poročanje

Partnerji
• Znanstveno-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raziskovalno središče/
Science and Research
Centre Koper
(koordinator),
The Manchester
Metropolitan University,
Univerza v Ljubljani,
University of Southern
Denmark,
University of Barcelona,
Hellenic Open University,
Stowarzyszenie
Interkulturalni PL
Association,
University of Vienna,
The French National
Centre for Scientific
Research,
The Hope For Children
CRC Policy Center,
CESIE - European centre
of studies and initiatives,

V projektu preučujemo možnosti vključevanja otrok priseljencev in priseljenk v
evropske družbe in vlogo izobraževalnih institucij v procesu njihove integracije. Pri
tem sledimo načelom na otroka osredinjenega pristopa, opolnomočenja otrok in
spodbujanja socialnega vključevanja. Osrednji cilji projekta so: preučitev obstoječih
integracijskih procesov in scenarijev v različnih evropskih državah, s poudarkom
na pomenu izobraževalnih institucij, zbiranje dobrih praks, njihova nadgradnja in
diseminacija tako na ravni šol, izobraževalnega osebja in stroke, kot tudi uporaba
ključnih ugotovitev za snovanje na otroka osredinjenih integracijskih politik, ki se
osredinjajo na otroke. Glavni namen je spodbujati socialno vključenost priseljenih
otrok in uspešnejše upravljanje kulturne raznolikosti evropskih držav.

Izvedba projekta v letu 2019

Nadaljevanje projekta
• Centre for Peace Studies,
•
•

Institute for Social
Studies,
Fakulteta za dizajn,
Univerza na Primorskem.

Projekt se v nadaljuje v letu 2020.

Spletna stran projekta
• www.micreate.eu

Financerji
• Evropska komisija,
Horizon 2020

V letu 2019 je bila izvedena splošna interdisciplinarna analiza znanstvene literature
in podatkovnih zbirk, da bi zagotovili poglobljen pregled splošnega teoretičnega dela
o vključevanju otrok migrantov v šole in metodoloških pristopov, ki se uporabljajo v
empiričnih študijah na tem področju. Izvedena je bila analiza politik EU glede vključevanja otrok migrantov. Mirovni inštitut je vodil aktivnosti raziskovanja družb sprejemnic, analize so bile izvedene v Sloveniji, Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji, na Danskem
in Poljskem, s poudarkom na analizi politike, analizi vrste sekundarnih (administrativnih) podatkov in pregledu političnih, medijev in splošnega javnega diskurza.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
• Vlasta Jalušič, Veronika Bajt, Reception communities in the EU environment. Re-

•

•

ferat na konferenci v Barceloni, Migrant children’s integration and education in
Europe. Approaches, methodologies and policies, 23-25 Oktober 2019. http://
www.micreate.eu/wp-content/uploads/2019/11/Reception-communities-in
-the-EU-environment.pdf
Vlasta Jalušič, Veronika Bajt, Rachel Lebowitz. EU Policy Framework for Integration of Migrant Children. ZRS Koper 2019, 59 str. http://www.micreate.eu/
wp-content/uploads/2020/01/EU-Policy-Framework-for-Integration-of-Migrant-Children-.pdf
JALUŠIČ, Vlasta, BAJT, Veronika. EU in politike integracije migrantskih otrok: kaj
se reprezentira kot problem. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA,
Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Znanost in družbe prihodnosti, Slovensko
sociološko srečanje, Bled, 18.-19. oktober 2019. 1. natis. Ljubljana: Slovensko
sociološko društvo. 2019, str. 217.

→
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Vodnik po človekovih pravicah
Namen in cilji

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

Sodelavci in
sodelavke
• Vlasta Jalušič,
•
•

raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Lana Zdravković,
raziskovalka

Partnerji
/

Namen in cilji

Vodja projekta

Namen projekta je zmanjševanje in odpravljanje diskriminacije na podlagi etničnosti, »rase«, nacionalnosti in/ali vere. Na podlagi analize stanja iz razpoložljivih virov
najprej natančno opredeliti področja življenja, iz katerih izhaja verjetnost za diskriminacijo oseb na tej osnovi, in oblikovati metodologijo za pridobitev kvalitativnih
in kvantitativnih podatkov neposredno od oseb z obravnavano osebno okoliščino.
Z izvedbo situacijskega testiranja in drugih kvantitativnih ter kvalitativnih metod
raziskovanja pridobiti kakovostne podatke s terena in preveriti obstoj diskriminacije za osebe z osebno okoliščino etničnosti, nacionalnosti, »rase« in/ali vere. Cilj je
seznaniti strokovno in širšo javnost o izsledkih raziskovalnega projekta in jo opolnomočiti za oblikovanje predlogov ukrepov za odpravljanje diskriminacije oziroma za
prepoznavanje diskriminacije na osnovi osebne okoliščine etničnosti, nacionalnosti,
»rase« in/ali vere.

Iztok Šori,

Izvedba projekta v letu 2019

• Baltic Human Rights

Projekt se je začel 1. novembra 2019. Pripravljena je bila posebna projektna spletna
podstran. Izvedla sta se uvodni projektni sestanek projektne skupine in razdelitev
nalog in projektnih aktivnosti, ter koordinacija aktivnosti in komunikacija z zunanjimi
deležniki.

Financerji

Nadaljevanje projekta

• ARRS (CRP) in Zagovornik

Projekt se nadaljuje v 2020. Sledile bodo naslednje aktivnosti:
• Analiza stanja na podlagi razpoložljivih virov
• Opredelitev najbolj verjetnih diskriminatornih področij življenja
• Priprava metodologije za zbiranje podatkov
• Vmesno poročilo o izsledkih
• Situacijsko testiranje, kvalitativna in kvantitativna analiza
• Online anketa
• Situacijsko testiranje
• Izvedba intervjujev / fokusnih skupin

načela enakosti

iztok.sori@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Maja Ladić, raziskovalka
• Katarina Vučko,
raziskovalka

Partnerji

•
•
•
•

Society, Latvija
(koordinator),
Estonian Human Rights
Centre,
Human Rights
Monitoring Institute
(Litva),
Law Institute (Litva),
Bulgarian Helsinki
Committee.

Vodnik po človekovih pravicah je spletni vir informacij ter orodje za izobraževanje in
samopomoč. Ponuja pomoč pri razumevanju človekovih pravic v različnih situacijah.
Cilj projekta je prilagoditi vsebino vodnika slovenskemu kontekstu in jeziku ter ga
objaviti na spletu.

Izvedba projekta v letu 2019
Uvodna delavnica v Rigi, 20.-21.11.2019

Nadaljevanje projekta
V letu 2020 bomo pripravili večino vsebin slovenskega Vodnika po človekovih pravicah.

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/vodnik-po-clovekovih-pravicah/

Financerji
• Evropska komisija,
Erasmus+

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/zmanjsevanje-in-odpravljanje-diskriminacije-na-podlagi-etnicnosti-rase-nacionalnosti-inali-vere/

→
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MEET: Medijska vzgoja za pravičnost in strpnost

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

Sodelavci in
sodelavke
• Iztok Šori, strokovna
•
•
•
•
•

evalvacija, supervizija
Jasna Babić, izvajanje
delavnic
Arne Zupančič, izvajanje
delavnic
Alaa Alali, izvajanje
delavnic
Veronika Bajt, strokovna
evalvacija
Irena Salmič / Monika
Bohinec, administracija

Partnerji
• Kulturno društvo Gmajna

Financerji
• Urad vlade RS za
komuniciranje

Osnovni cilj projekta je dijake/-inje srednjih šol po Sloveniji večplastno in kreativno
informirati o migracijah z namenom razbijanja stereotipov, strahu in sovraštva ter
jih opolnomočiti za odgovorno in kritično soočanje s problematiko skozi spoznavanje konceptov solidarnosti (pragmatično-vsakodnevna raven), enakosti (politično-ideološka raven) in istosti (humanistično-univerzalistična raven) tako znotraj posameznih razredov in lokalnega okolja kot širše v družbi.

Izvedba projekta v letu 2019

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

Sodelavci in
sodelavke

Skupaj je bilo izvedenih 20 delavnic v 8 srednjih šolah po Sloveniji.

• Mojca Frelih, raziskovalka
• Iztok Šori, raziskovalec

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

Partnerji

• http://www.mirovni-institut.si/projekti/solidarnost-enakost-istost/

• University of Florence,

Nadaljevanje projekta
Nadaljevanje projekta smo prijavili na nov razpis Urada vlade RS za komuniciranje.
Projekt bomo v 2020 izvajali tudi ob podpori Bridge 47 razpisa, ki smo ga pridobili in
omogoča izvajanje 10 delavnic.

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/solidarnost-enakost-istost/
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•
•
•
•

Italija (koordinator),
Medien-Bildung.com
(Nemčija),
University of Vienna
(Avstrija),
Media Animation
(Belgija).
Pridruženi partner v
Sloveniji: Zavod RS za
šolstvo.

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 2019
• Izzid knjige Media Education for Equity and Tolerance: Theory, Policy, and Practices
•

(ur. Maria Ranieri, 2019, Aracne editrice), o državljanstvu, medijski in interkulturni vzgoji;
Predstavitev rezultatov MEET na mednarodni konferenci »Addiction of Social
Media: Family, Youth and Children”, 5.-6. november, 2019, Alagappa University,
Karaikudi, Tamil Nadu, India (M. Pajnik).

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

Financerji

• Knjiga je dostopna tukaj: http://www.aracneeditrice.it/index.php/pubblicazio-

• Erasmus+ program,

•

Evropska komisija

ne.html?item=9788825522648;
Multimedijska zbirka orodij za učiteljice in učitelje o poučevanju medkulturne in
medijske vzgoje, in pedagoški dokumentarni film ‘Medijska vzgoja za pravičnost
in strpnost’ je dostopno tukaj: : http://meetolerance.eu/en/about/

Nadaljevanje projekta
Organizacija mednarodne konference v okviru zveze Association for Teacher Education in Europe, Social justice, media and technology in teacher education, 20.-22. maj
2020, Firence

Spletna stran projekta
• http://meetolerance.eu/en/about/

→
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RefugeeAction III: spodbujanje integracije begunk in
beguncev v družbo skozi njihovo vključitev na trg dela

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

Sodelavci in
sodelavke
• Alaa Alali, kulturni
•
•
•
•
•
•

mediator
Arne Zupančič, strokovni
zunanji sodelavec
Maja Ladić, asistentka
Veronika Bajt, supervizija
Vlasta Jalušič, supervizija
Iztok Šori, supervizija
Franja Arlič, finance

Partnerji
• Kulturno društvo Gmajna

Financerji
• OSIFE

Namen in cilji

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

Cilj projekta:
Prispevati k pravični družbi, v kateri se begunci počutijo dobrodošlo in sprejeto, kot
enaki.

• http://www.mirovni-institut.si/projekti/refugeeaction-iii/

Namen projekta:
• z zagovorništvom povečati inkluzivnost azilnih, migracijskih in integracijskih politik ter zmanjšati togost postopkov;
• zapolniti vrzel med potencialnimi delodajalci in begunci: s podporo in pomočjo
izboljšati vključevanje beguncev na trg dela v Sloveniji;
• dati dober zgled drugim potencialnim delodajalcem z neposrednim zaposlovanjem enega begunca/-ke kot kulturne/ga mediatorja/-ke;
• izboljšati znanje mladih in ozaveščati splošno populacijo o vprašanju migracij (s
poudarkom na strukturnih vzrokih).

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/refugeeaction-iii/

Izvedba projekta v letu 2019
• Zaposlitev kulturnega mediatorja, ki je koordiniral delo z migranti/-kami, begun•
•
•
•
•
•

ci/kami, azilanti/-kami.
Organizacija več sestankov in delavnic s ciljno skupino, na katerem smo ugotavljali kateri so najbolj pereči problemi, potrebe in izzivi s katerimi se le te soočajo,
da smo jih potem lahko uporabili kot argumente v zagovorniških akcijah.
Trening za zagovorništvo in opolnomočenje za ciljno skupino ter relevantne
nevladne organizacije je bil organiziran 12. aprila 2019.
Dodatna fokusirana in individualizirana svetovanja za različne relevantne teme
(zaposlitev, sp, priznavanje izobrazbe …) skupaj z relevantnim strokovnjakom/
-injo so bila organizirana: 26. aprila 2019, 9. maja 2019, 7., 13. in 21. junija 2019.
Pisanje javnih pisem, apelov, sodelovanje v debatah, posvetih, odzivanje na
zakone, akte, uredbe, krizni sestanki in posvetovanja za drugimi vladnimi in
nevladnimi organizacijami so potekali tekom celotnega trajanja projekta.
Predstavitev projekta na seminarju »Dejavnosti migrantskih skupnosti v EU«, v
Evropskem parlamentu v Bruslju, 4. novembra 2019.
Zaključni dogodek, simpozij »Spodbujanje integracije migrantov v družbo skozi
njihovo vključevanje na trg dela«, je potekal 27. novembra 2019. Na njem smo
povezali vse pomembne akterje v Sloveniji na tem področju, od državnih/javnih institucij, nevladnih organizacij do migrantov in migrantk samih. Poglavitni
namen simpozija je bil predstaviti različne zorne kote glede iskanja službe, dela
in zaposlovanja migrantov_tk v Sloveniji, deliti najbolj pomembne informacije,
izkušnje in primere dobrih praks, ter posledično razbijati stereotipe, predsodke in strahove glede zaposlovanja migrantov_tk ter tudi širše glede njihovega
vključevanja v družbo.

→
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Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije:
Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano
mednarodno zaščito – NIEM
Namen in cilji
Vodja projekta
Maja Ladić,
maja.ladic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Vlasta Jalušič,
•
•
•

raziskovalka
Veronika Bajt,
raziskovalka
Neža Kogovšek Šalamon,
raziskovalka
Franja Arlič, finančno
upravljanje

Partnerji
• Projekt NIEM vodi
•

•

Institute of Public Affairs
iz Varšave.
Migration Policy
Group iz Bruslja je
vodilna organizacija za
raziskovalni del projekta,
odgovorna za razvoj
kazalnikov in primerjalnih
poročil.
Drugi strateški
partnerji so Regionalno
predstavništvo UNHCR
za srednjo Evropo,
UNHCR predstavništvo
na Poljskem, poljsko
Ministrstvo za notranje
zadeve in Ministrstvo za
delo in socialno politiko
ter Univerza v Varšavi.

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM) je šestletni mednarodni projekt, v katerem si partnerji prizadevamo 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.

Izvedba projekta v letu 2019
Četrto leto projekta je bilo osredotočeno na raziskavo in sicer drugo fazo raziskave,
v okviru katere smo izpolnili okrog 180 kazalnikov na področjih izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti, zdravja, nastanitve, državljanstva, podpore pri integraciji in na drugih področjih (prvo fazo smo izvedli leta 2017, ko smo prvič izpolnili te
iste kazalnike). Raziskava je zajemala pregled zakonodaje, politik, ukrepov, programov na področju integracije oseb s priznano mednarodno zaščito (in v nekaterih delih tudi prosilcev za azil) in pridobivanje podatkov od pristojnih ministrstev, uradov,
zavodov ter nevladnih organizacij. Dodatno pa smo izvedli tudi številne intervjuje
s predstavniki nevladnih organizacij in z osebami s priznano mednarodno zaščito.
Temu je sledila priprava poročila o nacionalnem integracijskem sistemu, v katerem
se osredotočamo na najbolj pereča vprašanja/področja. Poročilo bo objavljeno v začetku leta 2020. V letu 2019 smo organizirali sedem sestankov nacionalne koalicije,
ki so se jih udeležili različni deležniki. V okviru projekta smo izvajali tudi zagovorniške aktivnosti in mreženje prek udeležbe na različnih dogodkih, vzpostavljanja kontaktov in sestankov z akterji na področju integracije ter diseminacijo nacionalnega
poročila iz leta 2018.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/nacionalni-mehanizem-za-evalvaci•

jo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano
-mednarodno-zascito/
In: http://www.forintegration.eu/

Nadaljevanje projekta
Projekt traja do oktobra 2021, skupno traja šest let (2016-2021) in je doslej potekal
po načrtu.
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• Projektni partnerji, ki

bodo izvajali raziskave in
organizirali nacionalne
koalicije v 15 EU državah:
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.

Spletna stran projekta
• Na spletni strani Mirovnega inštituta: http://www.mirovni-institut.si/projekti/
•

nacionalni-mehanizem-za-evalvacijo-integracije-niem-merjenje-in-izboljsevanje-integracije-oseb-s-priznano-mednarodno-zascito/
spletna stran projekta: http://www.forintegration.eu/

Financerji
• Evropska komisija –

Sklad za azil, migracije in
vključevanje (AMIF)

→
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FRANET raziskovalna mreža

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

Sodelavci in
sodelavke
/

Partnerji
• Platforma Sloga

(koordinator), Društvo
Humanitas, Zavod
Global, Inštitut za
afriške študije, Zavod
Voluntariat, Kulturno
izobraževalno društvo
PiNA, Mirovni inštitut,
Humanitarno drušvo
ADRA Slovenija,
Umanotera, Društvo
Focus, Amnesty
International Slovenije,
Društvo za združene
narode za Slovenijo,
Človekoljubno društvo
Up Jesenice, Zveza
prijateljev mladine
Slovenije, Pravno
informacijski center
– PIC, Zavod Povod,
Slovenska karitas,
Slovenska filantropija,
Ekvilib inštitut, Zavod Tri.

Financerji
• Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike
Slovenije

Prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki
so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015.

Izvedba projekta v letu 2019

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

Sodelavci in
sodelavke

Redna komunikacija z nosilcem projekta; komuniciranje z javnostjo/mediji, promocija projekta; priprava tekstov za novičnik o globalnem učenju za izobraževalce;
priprava poročil financerju.

• Majda Hrženjak,

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

•

• http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/

•
•

Nadaljevanje projekta

•

Projekt traja do oktobra 2020.

•
•
•

Spletna stran projekta
• http://www.sloga-platform.org/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/trajnostno-lokalno-globalno/
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•

•

raziskovalka
Mojca Pajnik,
raziskovalka
Katarina Vučko,
raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Vlasta Jalušič,
raziskovalka
Veronika Bajt,
raziskovalka
Živa Humer, raziskovalka
Mojca Frelih, raziskovalka
Dean Zagorac, jezikovni
pregled
Saša Panić,
administrativna podpora

Mirovni inštitut, kot del raziskovalne mreže FRANET in pogodbeni partner Agencije EU za temeljne pravice (FRA), ki je raziskovalno mrežo ustanovila, ima nalogo
zbirati relevantne nacionalne podatke in izvajati raziskovalne storitve za omenjeno
agencijo na področju temeljnih pravic, ki jih pokriva mandat agencije (npr. enakost in
nediskriminacija, rasizem, področje azila, migracij in integracije, mejna in vizumska
politika, pravice otrok, zaščita podatkov, dostop do pravnih sredstev).

Izvedba projekta v letu 2019
Leto 2019 je bilo prvo leto, v katerem je Mirovni inštitut izvajal raziskovalne storitve
za agencijo. V tem letu je bila pripravljena informacija o pravni pomoči v postopkih vračanja tujcev, zbrani so bili podatki za podatkovno bazo agencije o sovraštvu
zoper muslimansko prebivalstvo, pripravljen je bil nacionalni prispevek k letnemu
poročilu FRA za leto 2020 in prispevek o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih
pravicah v Sloveniji.

Nadaljevanje projekta
Projekt se nadaljuje v letu 2020.

Spletna stran projekta
• https://fra.europa.eu/en/research/franet

Partnerji
• Agencija Evropske unije

za temeljne pravice
(FRA), člani mreže v
ostalih državah članicah
EU, Severni Makedoniji
in Srbiji.

Financerji
• Agencija Evropske unije
za temeljne pravice
(FRA).

→
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Sodelovanje z Varuhom človekovih pravic
pri izvajanju nalog in pooblastil Državnega
preventivnega mehanizma
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VICATIS – Krepitev sistema podpore
z vidika žrtev kaznivih dejanj

Namen in cilji

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

Sodelavci in
sodelavke
• Mojca Frelih, sodelavka
• Katarina Vučko,
•
•

sodelavka
Marko Ribać, sodelavec
Živa Humer, sodelavka

Partnerji
• Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije

Financerji
• Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije
(koordinator).

Namen in cilji

Vodja projekta

Državni preventivni mehanizem (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.

Katarina Vučko,

Izvedba projekta v letu 2019
V letu 2019 smo skupaj sodelovali pri sedmih obiskih in sicer pri obiskih nekaterih
zaporov, Centra za tujce in vzgojnih zavodov. Po vseh obiskih smo Varuhu človekovih pravic posredovali svoja opažanja, v nekaj primerih pa smo prevzeli tudi pisanje
celotnega poročila o obisku.
Gre za spremljanje (monitoring) sprejemnih in nastanitvenih prostorov, v katerih so
nastanjeni ljudje, ki jim je bila odvzeta prostost oziroma jim je gibanje omejeno oziroma nadzorovano. Pri nekaterih obiskih so poudarki na življenjskih pogojih in ne na
sistemskih težavah, medtem ko so bili nekateri obiski osredotočeni zelo vsebinsko.
Vseeno pa imamo preko DPM dober vpogled v situacije v teh institucijah in bomo z
Varuhom sodelovali tudi v prihodnjih letih.

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

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

• Hrvaški pravni center,

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

•

(http://www.varuh-rs.si/).

Nadaljevanje projekta
V okviru DPM bomo z Varuhom ČP sodelovali tudi v 2020.

•
•

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

Spletna stran projekta

Financerji

• http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja-dela-varuha/varuh-kot-drzavni

• Evropska komisija

-preventivni-mehanizem/

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 2019
V letu 2019 so bile izvedene zaključne aktivnosti projekta, saj se je projekt zaključil
marca 2019. Na podlagi zaključkov raziskave in posvetovalnih sestankov z deležniki
smo vzpostavili spletno stran z informacijami za žrtve (o pravicah, ki jih zagotavljata
direktiva o žrtvah in nacionalni zakonodaja): http://vicatis.eu/si/. Za razširjanje informacije o obstoju spletne strani in obveščanje javnosti o pravicah žrtev smo sprožili kampanjo na družbenih omrežjih medije (Facebook), ki je dosegla več kot 7.000
ljudi. Marca smo za deležnike organizirali predstavitveni dogodek, na katerem smo
predstavili spletno stran in modul za usposabljanje, ki smo ga pripravili v letu 2018.
Marca je v Bukarešti potekala tudi zaključna konferenca projekta. Na konferenci sta
se nam pridružili predstavnici Ministrstva za pravosodje in centra za socialno delo.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
• Spletna stran z informacijami o pravicah žrtev: http://vicatis.eu/si/
• Kampanja na družbenih omrežjih (glej fotografijo spodaj)

Nadaljevanje projekta
V marcu 2019 se je projekt zaključil. Mirovni inštitut nadaljuje svoje delo na področju
pravic žrtev kaznivih dejanj saj se v letu 2020 pričenja projekt, osredotočen na pravice žrtev, ki so osebe z ovirami (ARVID - Advancing Access to Rights under Victims’
Directive for Persons with Disabilities / Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami)

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/vicatis-izboljsanje-podpornih-mehanizmov-z-vidika-zrtev-kaznivih-dejanj/

→

kazalo
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TWSE – Odpoved pravici do sojenja v Evropi
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Indeks brezdržavljanskosti

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

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič, finančno
vodenje

Partnerji
• Fair Trials Europe
•
•
•
•

(koordinator),
Antigone (Italija),
KISA (Ciper),
Madžarski Helsinški
odbor (Madžarska),
Center Res Publica
(Albanija).

Financerji

V okviru EU je cilj projekta zagotoviti primerljive podatke in analizo izvajanja zaščitnih
ukrepov, predvidenih v direktivah EU. Ti podatki bodo omogočili identifikacijo morebitnih groženj, ki jih sistemi odpovedi pravici do sojenja predstavljajo za pravico do
poštenega sojenja v državah članicah in državah kandidatkah, ter omogočili oblikovanje priporočil za njihovo naslavljanje. Poleg konteksta EU je enako pomemben cilj
projekta tudi opredelitev tveganj in najboljših praks v vsaki od držav, ki so vključene
v projekt. Cilj projekta je razviti praktično razumevanje učinka sistemov odpovedi
pravici do sojenja v vsaki od sodelujočih držav in razviti smernice o najboljših praksah, prilagojenih vsaki državi.

Izvedba projekta v letu 2019
Projekt se je pričel novembra 2019. V decembru je bil v Bruslju organiziran uvodni
sestanek, na katerem so partnerji načrtovali prve projektne aktivnosti (raziskava).

Nadaljevanje projekta
V 2020 bodo potekale glavne raziskovalne aktivnosti.
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Namen in cilji
Vodja projekta
Katarina Vučko,
katarina.vucko@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
/

Partnerji
• Evropska mreža o

brezdržavljanskosti –
ENS (kordinator)

Financerji
• Evropska mreža o

brezdržavljanskosti –
ENS

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 2019
Prvič smo pri projektu sodelovali v letu 2017, ko smo pripravili informacije o Sloveniji
za Indeks. V 2019, smo izvedli posodobitev informacij in nudili informacije za nove
indikatorje indeksa. Pripravili smo tudi povzetek indeksa za Slovenijo (kot orodje za
zagovorništvo).

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
• Glej: https://index.statelessness.eu/country/slovenia.

Nadaljevanje projekta
Izvajanje projekta na Mirovnem inštitutu se je v letu 2019 zaključilo, posodobljen
indeks bo javno dostopen v letu 2020.

• Evropska komisija

→

kazalo
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CISUR: Krepitev pravosodnega sodelovanja pri
implementaciji Uredbe o dedovanju v Hrvaški
in Sloveniji

Mirovni inštitut Letno poročilo | 2019

NIČP: Krepitev pravic osumljenih in obdolženih oseb
v kazenskih postopkih - Vloga nacionalnih institucij
za človekove pravice

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

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič, finančno
vodenje projekta

Partnerji
• Hrvaški pravni center
•
•
•

(koordinator),
Notarska zbornica
Slovenije,
Notarska zbornica
Hrvaške,
Ministrstvo za pravosodje
Republike Hrvaške.

Financerji
• Evropska komisija

Cilj projekta je oceniti, v kolikšni meri je bila v Sloveniji in na Hrvaškem uspešno implementirana Uredba o dedovanju; oceniti, kako se določbe Uredbe in nacionalne
izvedbene zakonodaje uporabljajo v praksi; prispevati k razvoju sodelovanja in medsebojnega zaupanja med nacionalnimi organi in pravosodnimi delavci na področju
HR in SI; oblikovati priporočila za izboljšanje izvajanja Uredbe.

Izvedba projekta v letu 2019

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

Sodelavci in
sodelavke

V letu 2019 je bila izvedena raziskava o uporabi Uredbe o dedovanju v Sloveniji: raziskavo sta sestavljala pregled pisnih virov ter terenska raziskava (15 intervjujev s
sodniki, notarji in odvetniki). Na podlagi raziskav je bilo pripravljeno skupno slovensko - hrvaško raziskovalno poročilo. Decembra 2019 je bil v Ljubljani organiziran
dogodek vzajemnega učenja, ki je združil strokovnjake in praktike iz Slovenije in Hrvaške. Na podlagi ugotovitev poročila in dogodka vzajemnega učenja so bila razvita
skupna priporočila.

• Franja Arlič, finančno

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

•

• Pregled regulativnega in institucionalnega okvirja
• Končno raziskovalno poročilo

•

Nadaljevanje projekta

Financerji

V letu 2020 bo pripravljen vodič za uporabo Uredbe o dedovanju ter organizirano
izobraževanje (in situ in online) za sodnike, notarje in odvetnike.

• Evropska komisija

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/cisur-krepitev-pravosodnega-sodelovanja-pri-implementaciji-uredbe-o-dedovanju-na-hrvaskem-in-v-sloveniji/
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vodenje projekta

Partnerji
• Ludwig Boltzmann

Institute of Human Rights
(Avstrija, koordinator),
Hungarian Helsinki
Committee (Madžarska),
Helsinki Foundation for
Human Rights (Poljska).

Evropska unija (EU) je od leta 2009 sprejela vrsto ključnih ukrepov v zvezi s pravicami osumljenih in obdolženih v kazenskih postopkih, kot so pravica do obveščenosti,
pravica do tolmačenja in prevajanja, pravica dostopa do odvetnika, pravica do pravne pomoči, domneva nedolžnosti in pravica do navzočnosti na sojenju ter zaščitne
ukrepe za ranljive osebe, ki so osumljene ali obdolžene. Poleg tega projekt prihaja v
času, ko so v svetovnih raziskavah ugotovili, da so pravna in postopkovna jamstva
v prvih urah odvzema prostosti še posebej pomembne za preprečevanje mučenja in
grdega ravnanja. Da bi dosegla svoj cilj pri krepitvi procesnih pravic oseb, ki so osumljene in obdolžene v kazenskem postopku, se EU zanaša na države članice EU, da
te ukrepe prenesejo in uporabijo v praksi. Nacionalne inštitucije za človekove pravice
(NIČP) lahko v zvezi s tem odigrajo pomembno vlogo.
S splošnim ciljem okrepiti vlogo NIČP pri zagotavljanju učinkovite in skladne uporabe pravnih instrumentov EU ter krepitvi pravic osumljencev in obtožencev je cilj
projekta:
• Prispevati k učinkoviti in skladni uporabi ukrepov EU o pravicah oseb, osumljenih
ali obdolženih kaznivih dejanj po vsej EU
• Ozaveščati in krepiti zmogljivosti NIČP glede relevantne zakonodaje EU in s tem
izboljšati njihovo splošno poznavanje evropskih standardov na področju pravic
obdolženih in osumljenih kaznivih dejanj ter okrepiti pravice osumljencev in obdolžencev
• Okrepiti vzajemno učenje, izmenjavo in sodelovanje med NIČP-ji v EU, NIČP-ji in
nacionalnimi akterji ter NIČP-ji in institucijami EU o pravicah oseb, osumljenih ali
obdolženih kaznivih dejanj

Izvedba projekta v letu 2019
Februarja 2019 je bila po izvedeni izhodiščni študiji (2018) v Budimpešti organizirana mednarodna delavnica. Delavnica je zbrala projektno skupino, predstavnike
NIČP-jev iz EU in drugih ustreznih mednarodnih institucij ter strokovnjake. Sledile
so nacionalne delavnice; maja se je v Ljubljani odvila slovenska delavnica. Cilj je bil
razpravljati o vlogi NIČP na področju osumljenih in obdolženih v Sloveniji in okrepiti
sodelovanje NIČP z drugimi zainteresiranimi stranmi, odvetniki, tožilstvom, pristojnimi ministrstvi in NVO-ji. Na podlagi delavnic so bila pripravljena nacionalna poročila. Oktobra 2019 je bila na Dunaju organizirana zaključna konferenca. Na podlagi
projektnih aktivnosti je bil objavljen vodnik o vlogi NIČP.

→

kazalo
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Pravne študije
Namen in cilji
Vodja projekta

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
• Nacionalno
•

poročilo:
http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2018/01/National-report-Slovenian.pdf
Vodič: http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2020/02/NHRIGuidebook-Slovenian-Final.pdf

Nadaljevanje projekta
Decembra 2019 se je projekt zaključil.

Spletna stran projekta
• http://www.mirovni-institut.si/projekti/nicp-krepitev-pravic-osumljenih-in
-obdolzenih-oseb-v-kazenskih-postopkih-vloga-nacionalnih-institucij-za
-clovekove-pravice/

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

Na osnovi naše pravne ekspertize nas partnerski organizaciji Milieu Ltd. In ICF
Consulting Services Ltd. pogosto povabita 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.

Sodelavci in
sodelavke

Izvedba projekta v letu 2019

/

V letu 2019 smo sodelovali pri naslednjih študijah:

Partnerji
• Milieu Ltd., ICF Consulting
Services Ltd.

Financerji
• Evropska komisija

• Ocena ustreznosti (celovitosti in skladnosti) nacionalnih ukrepov v Sloveniji za
•
•
•

prenos Direktive 2014/42/EU (“Konfiskacijska Direktiva”)
Ocena ustreznosti (celovitosti in skladnosti) nacionalnih ukrepov v Sloveniji za
prenos Direktive 2017/541/EU (“Direktiva o boju proti terorizmu”).
Študija v podporo oceni relevantnih določbe prava EU (Direktive 2006/54/EC),
ki implementirajo načelo ‘enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti’
Javno dostopni rezultati iz leta 2019

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.

→

kazalo
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Na Gimnaziji Ravne na Koroškem smo 19. septembra 2019 izvedli delavnico o strpnosti, enakosti in istosti. Srečanje smo zaključili z nogometno tekmo med dijaki in
mladoletnimi prosilci za azil iz Postojne.

Simpozij »Spodbujanje integracije migrantov v družbo skozi njihovo vključevanje na
trg dela«, 27. november 2019, Slovenski etnografski muzej.

Dijaki in dijakinje so v okviru projekta MEET pridobivali znanje med ustvarjanjem
medijskih vsebin.

Predstavitev spletne strani z informacijami, ki so namenjene žrtvam kaznivih dejanj
in prekrškov: http://vicatis.eu/si/.

→

kazalo
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mediJI

→

KAZALO
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RESPEKT – Krepitev spoštovanja etičnih standardov
v medijih in spoštovanja etičnih medijev med
državljani
Namen in cilji
Vodja projekta
Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič, vodenje

financ projekta v Sloveniji

Partnerji
• Inštitut za medije Črne
•

gore (koordinator),
Mreža za etično
novinarstvo, Velika
Britanija.

Financerji

Projekt si prizadeva za boljše in bolj poenoteno razumevanje in spoštovanje etike v
medijih v Črni gori. Namen je seznanjati in spodbuditi glavne akterje v medijih in javni
sferi v Črni gori o tem, kaj so temelji novinarske in medijske etike ter kako lahko v
praksi zaživijo standardi iz etičnega kodeksa ter prispevajo h kakovosti in zaupanju
v medije. Še posebej pa projekt skozi javne dogodke in različne formate publiciranja
in dialoga odpira javni prostor za razpravo o etiki medijev in kodeksu, ter spodbujal
izmenjavo izkušenj z novinarji in eksperti iz drgih držav v regiji in širši Evropi. Vključuje tudi študente novinarstva v Črni gori ter jih podpiral pri doseganju praktičnega
znanja in angažiranju v javni razpravi o etiki medijev.

Izvedba projekta v letu 2019
Udeležba Mirovnega inštituta kot partnerske organizacije pri projektnih aktivnostih
v letu 2019 je vključevala mentoriranje izvedbe dveh mini raziskav: o uresničevanju
etičnih načel o ločevanju oglaševalskih in novinarskih vsebin v medijih, ter o upoštevanju domneve nedolžnosti pri poročanju medijev o kaznivih dejanjih. Uredniško
delo pri dveh raziskovalnih poročilih (dvojezične izdaja: v črnogorskem in angleškem
jeziku) in pripravi za tisk. Organizacija študijskega obiska predstavnic RTV Črna gora
pri varuhu pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. Sodelovanje v žiriji za izbor
nagrajencev za etično novinarstvo in etično javno komuniciranje. Sodelovanje pri
zasnovi in izvedbi zaključnega dogodka projekta v Podgorici.

3. Video spoti o etiki novinarstva in medijev:
a) o domnevi nedolžnosti: http://www.mminstitute.org/respekt/2019/01/06/
mediji-ne-smiju-presudivati/.
b) o preverjanju dejstev: http://www.mminstitute.org/respekt/2018/12/31/
mediji-moraju-provjeravati-javnost-zasluzuje-cinjenice/
c) o zaščiti otrok in mladoletnikov: http://www.mminstitute.org/respekt/2018/12/24/kampanja-promocije-kodeksa-novinara-ki-crne-gore/
d) o uporabi fotografije: http://www.mminstitute.org/respekt/2019/05/25/
kampanja-promocije-kodeksa/.
4. Poročilo z video posnetki razprave na zaključnem dogodku »Zakaj je etika pomembna za preživetje novinarstva in medijev?«, Podgorica, 17. 6. 2019: https://
www.mminstitute.org/respekt/2019/06/19/izgradnja-povjerenja-s-citaocima
-kljuc-odrzivosti-medija/.
5. Video poročilo o ključnih dogodkih in sporočilih projekta: https://www.youtube.
com/channel/UCKFS0SW75GWKBsF_lAGAh8w.

Nadaljevanje projekta
Projekt se je zaključil konec junija 2019.

Spletna stran projekta

• Ministrstvo za javno

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

•

https://www.mminstitute.org/respekt/.

•

1. Raziskovalno poročilo o uresničevanju etičnih načel o ločevanju oglaševalskih in
novinarskih vsebin v medijih: http://mminstitute.org/files/ZABRANA%20PRIKRIVENOG%20REKLAMIRANJA.pdf (črnogorski jezik) in http://mminstitute.org/
files/ZABRANA%20PRIKRIVENOG%20REKLAMIRANJA%20ENG.pdf (angleški jezik).

•

Predstavitev projekta: http://www.mirovni-institut.si/projekti/spostovanje
-krepitev-spostovanja-eticnih-standardov-v-medijih-in-spostovanja-eticnih
-medijev-med-drzavljani/.

upravo, Črna gora.
Ministrstvo za zunanje
zadeve (Sektor za
razvojno sodelovanje in
humanitrano pomoč),
Slovenija.

2. Raziskovalno poročilo o upoštevanju domneve nedolžnosti pri poročanju medijev o kaznivih dejanjih: https://www.mminstitute.org/respekt/wp-content/
uploads/2019/05/Primjena-etickih-standarda.pdf (v črnogorskem jeziku) in
https://www.mminstitute.org/respekt/wp-content/uploads/2019/07/Pretpostavke_nevinosti_eng.pdf (v angleškem jeziku).

→

kazalo
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Zaščita nadzorne vloge civilne družbe
in novinarjev v Sloveniji

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

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič,vodenje
financ projekta

Partnerji
• Društvo novinarjev
Slovenije, Pod črto.

Namen in cilji

Spletna stran projekta

Projekt naslavlja grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in
novinarjev v Sloveniji s krepitvijo njihovih zmožnosti za odgovore na grožnje in izzive
ter za pridobivanje javne podpore. Glavne aktivnosti vključujejo
a) raziskovanje in poročanje o vzorcih medijskega lastništva in financiranja medijev;
b) raziskovanje in poročanje o napadih na novinarje in civilno družbo, s priporočili in
zagovorom potrebnih sprememb na ravni politik;
c) izboljšanje zmožnosti partnerjev pri projektu in drugih akterjev v civilni družbi za
uporabo pravnih sredstev, strateškega komuniciranja in akcij solidarnosti pri zoperstavljanju grožnjam in napadom

•

Izvedba projekta v letu 2019
•

•

Financerji

•

• NEF-Mreža evropskih

•

fondacij (Program
Civitates)

•

Predstavitev projekta: http://www.mirovni-institut.si/projekti/zascita-nadzorne-vloge-civilne-druzbe-in-novinarjev-v-sloveniji/.
Spletna stran partnerja Pod črto s članki o medijskem lastništvu: https://podcrto.si/oznaka/medijsko-lastnistvo/.

22. maj: delavnica »Učinkovito komuniciranje pri odzivanju na napade na civilno
družbo« (predavatelj Jurij Rizman, koordinator Programa za zaščito civilne družbe pri organizaciji Via Iuris na Slovaškem);
26. september: delavnica »Uporaba pravnih in komunikacijskih sredstev pri odzivanju na napade na civilno družbo« (predavatelja: Jasna in Emil Zakonjšek, Damjana Pondelek);
Mapiranje napadov na civilno družbo in novinarje: intervjuji z več kot 20 predstavniki nevladnih organizacij in novinarji, zbiranje in analiza gradiv.
Mapiranje medijskega lastništva (v organizaciji partnerske organizacije Pod
črto): objava 11 člankov, 5 infografik in 1 podcasta pod skupnim naslovom »Skriti
interesi medijskih lastnikov«.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
V izvedbi partnerske organizacije Pod črto: objava 11 člankov, 5 infografik in 1 podcasta pod skupnim naslovom »Skriti interesi medijskih lastnikov«. Dostopno na:
https://podcrto.si/oznaka/medijsko-lastnistvo/.

Nadaljevanje projekta
V 2020 bomo organizirali še dve delavnici o uporabi pravnih in komunikacijskih
sredsttev pri odzivanju na napade, eno za novinarje v Ljubljani, drugo za nevladne
organizacije in novinarje v Mariboru. Objavili bomo poročilo o mapiranju napadov na
civilno družbo in novinarje, nadaljevali z objavo člankov o medijskem lastništvu (partnerska organizacija Pod črto), izdali priročnik o odzivanju na napade ter organizirali
zaključni dogodek s predstavitvijo ugotovitev in priporočil projekta.

→
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Mediji za državljane, državljani za medije – Krepitev
vloge civilne družbe pri prizadevanju za izboljšanje
medijske in informacijske pismenosti v državah
Zahodnega Balkana
Namen in cilji
Vodja projekta
Brankica Petković,
brankica.petkovic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Franja Arlič, vodenje

financ projekta v Sloveniji

Partnerji
• Medijski center Sarajevo
•
•
•
•
•

(koordinator),
Novosadska šola
novinarstva,
Inštitut za medije Črne
gore,
Makedonski inštitut za
medije,
Albanski inštitut za
medije,
regionalna mreža
SEENPM.

Projekt podpira delovanje organizacij civilne družbe pri izpopolnjevanju politik in
praks, namenjenih večji medijski in informacijski pismenosti v državah Zahodnega
Balkana. Spodbuja regionalno mreženje in zmogljivosti organizacij civilne družbe na
lokalni ravni za delovanje vprid medijski in informacijski pismenosti. Podpira koalicije
raznolikih akterjev za sistematične premike na področju medijske politike in politike
vzgoje in izobraževanja glede ukrepov za izboljšanje medijske in informacijske pismenosti. Prispeva k povezovanju in izmenjavam na ravni regije in na lokalni ravni
ter prispeva k ozaveščanju državljank in državljanov o pomenu svobodnih in verodostojnih medijev.

Izvedba projekta v letu 2019
Udeležba Mirovnega inštituta kot partnerske organizacije pri projektnih aktivnostih
v letu 2019 je vključevala uredniško delo pri izidu regionalne knjige s petimi raziskovalnimi poročili o medijski i informacijski pismenosti (MIP) v petih ciljnih državah
(Albanija, BiH, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija) ter komparativno analizo
v angleškem jeziku. Izid knjig z izsledki raziskave v jezikih sodelujočih petih držav.
Predstavitev raziskave in publikacij na spletni strani projekta. Izvedba dveh razpisov
(januarja in septembra 2019) za majne donacije (sub-granting) organizacijam civilne
družbe na področju MIP v vsaki izmed petih ciljnih držav. Ažuriranje priročnika in
razpisne dokumentacije pred izvedbo 2. razpisa.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

Financerji
• Evropska unija

(Evropska komisija,
Generalni direktorat
za evropsko sosedsko
politiko in širitvena
pogajanja), program IPA.
Ministrstvo za zunanje
zadeve RS, Sektor za
razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč.

6. Knjiga z izidi raziskave, v makedonskem jeziku: Унапредување на улогата на
ЈРС МРТ во промовирање на медиумската писменост преку споредба со
добри практики од Велика Британија и од Белгија (Strengthening the Role of
the Macedonian Public Service Broadcaster MRT in Promoting Media Literacy).
7. Knjiga z izidi raziskave, v srbskem jeziku: Iskustva i nove mogućnosti za implementaciju medijske i informacione pismenosti u osnovne i srednje škole u Srbiji (Experiences and New Opportunities in Implementing Media and Information Literacy
in Primary and Secondary Schools in Serbia.
8. Članek o izidih 1. razpisa za majhne donacije: https://seenpm.org/20-csos-develop-mil-in-the-western-balkans-with-small-scale-projects/.
9. Članek o izidih 2. razpisa za majhne donacije: https://seenpm.org/local-csos-in
-the-western-balkans-get-support-for-small-scale-mil-projects/.

Nadaljevanje projekta
Leto 2020 bo zaključno leto projekta, ko se bodo nadaljevale obsežne aktivnosti na
usposabljanju in ozaveščanju o medijski in informacijski pismenosti v petih ciljnih državah. Mirovni inštitut bo sodeloval v zaključnih dejavnostih z izbranimi projekti, ki
so prejeli majhne donacije na 2. razpisu, ter se bo udeležil zaključnega regionalnega
srečanja vseh ključnih akterjev in sodelujočih pri projektu.

Spletna stran projekta
•

https://seenpm.org/category/mccm/.

1. Regionalna knjiga z izidi raziskave, v angleškem jeziku: ‘Media and Information
Literacy in the Western Balkans: Unrealized Emancipatory Potential‘.
2. Predstavitev raziskave na spletni strani projekta: https://seenpm.org/westernbalkans-sketchy-media-literacy-landscapes/.
3. Knjiga z izidi raziskave, v albanskem jeziku: Roli i Institucioneve Publike në Zhvillimin e Edukimit mbi Median dhe Informacionin në Shqipëri (Role of Public Institutions in Media and Information Literacy Development in Albania.
4. Knjiga z izidi raziskave, v bosanskem jeziku: Medijska i informacijska pismenost u
Bosni i Hercegovini: brojne inicijative civilnog sektora i nedostatak javnih politika (Media and Information Literacy in Bosnia and Herzegovina: Numerous Civil Society
Initiatives and Lack of Public Policies)
5. Knjiga z izidi raziskave, v črnogorskem jeziku: Iskustva i perspektive medijske i informacione pismenosti u obrazovnom sistemu Crne Gore (Media and Information
Literacy in the Education System of Montenegro: Experiences and Prospects).
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novinarstva v medijskem poslovnem okolju na
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Mreženje in mednarodno sodelovanje glede
raziskovanja, zagovorništva in usposabljanja
na področju medijev

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

Sodelavci in
sodelavke
• Saša Panić, sodelavec pri
analizi in urejanju študije

Partnerji
• Naročnik študije: TACSO

•

3 projekt (po naročilu
Evropske komisije). Projekt
koordinira GDSI iz Irske.
Sodelujoči raziskovalci
zunaj Mirovnega inštituta:
Sanela Hodžić (regionalna,
komparativna študija
ter pregled podatkov za
Bosno in Hercegovino), Ilda
Londo (Albanija), Danijela
Vukčević (Črna gora), Jeton
Mehmeti (Kosovo), Vesna
Nikodinoska in Slavčo
Milenkovski (Severna
Makedonija), Vladimir
Kostić (Srbija)

Financerji
• Evropska unija (Evropska
komisija, Generalni
direktorat za evropsko
sosedsko politiko in
širitvena pogajanja),
program IPA.

Namen študije je za naročnika (TASCO 3 projekt za Evropsko komisijo) predstaviti
analizo medijske krajine v šestih državah Zahodnega Balkana iz ekonomske perspektive, s poudarkom na položaju neodvisnih medijev. Študija vključuje analizo
medijskega trga, pregled neodvisnih medijev in njihovega ekonomskega položaja,
analizo medijskega lastništva in vpliva prevladujočih vzorcev medijskega lastništva
na poslovno okolje, analizo podatkov o financiranju medijev iz javnih in zasebnih virov, oglaševanja, donacij itn. Posebna pozornost v študiji se namenja vlogi financiranja medijev z donacijami ter vpliv tega modela na ekonomsko vzdržnost neodvisnih
medijev. Študija vključuje tudi podatke o velikosti in strukturi občinstva ter izzive za
neodvisne medije pri prizadevanjih za večji doseg. Študija predstavlja tudi ekonomske potrebe neodvisnih medijev v prizadevanjih za preživetje in razvoj, ter preverja
vlogo finančnih mehanizmov, ki jih za podporo razvoju medijev namenja Evropska
unija in drugi finančni viri.

Izvedba projekta v letu 2019
Vodenje in koordinacija raziskovalnih dejavnosti na regionalni ravni in v šestih ciljnih
državah v sodelovanju z raziskovalnim timom. Mentoriranje uvodne komparativne študije ter zbiranja podatkov v ciljnih državah (Albanija, BiH, Črna gora, Kosovo,
Severna Makedonija in Srbija). Analiza podatkov, priprava in izvedba prezentacije
preliminarnih ugotovitev na uvodnem dogodku in sami konferenci »Medijski dnevi
Evropske unije in Zahodnega Balkana 2019« v Podgorici. Priprava končne študije v
sodelovanju z raziskovalnim timom: daljše različice s prilogami in krajšega povzetka.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
Udeležba na konferenci »Medijski dnevi Evropske unije in Zahodnega Balkana
2019«, 11.-13. septembra 2019. Predstavitev raziskave v okviru delavnice o novih
poslovnih modelih: https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/.
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Namen in cilji
Vodja projekta
Brankica Petković,

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.  

brankica.petkovic@mirovni-institut.si

Izvedba projekta v letu 2019

Sodelavci in
sodelavke

•

/

•

Partnerji
• Mreža SEENPM;
• Projekt za globalni
•

monitoring medijev
(Kanada);
Inštitut za skupnostne
medije – COMMIT
(Avstrija).

Financerji
• Evropska unija

•

•
•

Nadaljevanje aktivnega članstva v mreži South East European Network for Professionalisation of the Media (SEENPM).
Sodelovanje v neformalnih mrežah organizacij in raziskovalk s področja enakosti
spolov v medijih: priprava na globalni monitoring leta 2020.
Sodelovanje v povezavah organizacij in raziskovalk s področja medijev in migracij v Evropi: izdelava pregleda stanja na področju medijev in migracij v Sloveniji
v sodelovanju z Inštitutom za skupnostne medije iz Avstrije, v okviru njihovega
projekta »Novi sosedje«.
Intervjuja z Alaajem Alalijem in dr. Mojco Pajnik za spletno stran njihovega projekta »Novi sosedje«, v sodelovanju z Inštitutom za skupnostne medije iz Avstrije.
25.-26. november 2019: sodelovanje na delavnici na Dunaju o raziskovalni komponenti projekta »Novi sosedje«, v sodelovanju z Inštitutom za skupnostne medije v Avstriji.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
Pregled stanja na področju medijev in migracij v Sloveniji v sodelovanju z Inštitutom
za skupnostne medije iz Avstrije, v okviru njihovega projekta »Novi sosedje«: https://
newneighbours.eu/wp-content/uploads/2019/09/NN_Factsheet_Slovenia.pdf.
Intervju z Alaajem Alalijem: https://newneighbours.eu/research/alaa-alali/.
Intervju z dr. Mojco Pajnik: https://newneighbours.eu/research/mojca-pajnik/.

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.

Spletna stran projekta
Spletna stran mreže SEENPM: https://seenpm.org/.
Projekt za globalni monitoring medijev: http://whomakesthenews.org/gmmp.
Novi sosedje: https://newneighbours.eu/.

→
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Obisk predstavnic RTV Črne gore Slavice Kruščić Vasović in Marine Vuković pri RTV
Slovenija glede vloge varuha pravic gledalcev in poslušalcev, 26.-27. marec 2019.
Sestanek z Igorjem Kaduncem, generalnim direktorjem RTV Slovenija.

V letu 2019 je bilo v okviru projekta Mediji za državljane, državljani za medije objavljenih šest knjig z izidi raziskave o medijski in informacijski pismenosti v državah
Zahodnega Balkana.

Delavnica »Učinkovito komuniciranje pri odzivanju na napade na civilno družbo« s
predavateljem Jurijem Rizmanom iz Slovaške, Ljubljana, 22. 5. 2019.

Brankica Petković na konferenci »Medijski dnevi Evropske unije in Zahodnega Balkana 2019«, 11.-13. septembra 2019. Predstavitev raziskave v okviru delavnice o
novih poslovnih modelih: https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/.

→
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Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit
in zdravje vojaških družin - MilFam
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Spolna diferenciacija v medijski industriji
Namen in cilji

Vodja projekta
Na Mirovnem inštitutu
projekt vodi Živa Humer;
ziva.humer@mirovni-institut.si.

Vodja celotnega projekta
pa je Janja Vuga Beršnak,
Fakulteta za družbene vede,
Univerza v Ljubljani.

Sodelavci in
sodelavke

Namen in cilji

Vodja projekta

Raziskovalni projekt predstavlja prvo celovito raziskavo vojaških družin, ki bo vključevala dejavnike tveganja na različnih socio-ekoloških ravneh, katere cilj je ugotoviti
moč in smer njihovega vpliva na kazalnike zdravja družine.
Poleg tega bomo vključili primerjavo s civilnimi družinami, z namenom ugotavljanja
vojaških specifičnosti. Civilno testiranje bo odprlo možnost za nadaljnje raziskave o
učinku, ki ga ima vojaško življenje na razvoj dejavnikov tveganja, ki vplivajo na zdravje družin. Poleg tega bo projekt razširil in poglobil raziskave na specifičnem področju
znotraj vojaške sociologije v Sloveniji in na mednarodni ravni. Tretjič, raziskovalni
projekt bo vključeval različne znanstvene pristope in perspektive, kar bo vodilo k celovitemu pristopu v preučevanju vojaških družin. Četrtič, preizkušeni model dejavnikov tveganja za zdravje družin bo različnim zainteresiranim stranem (npr. vojaškim
podpornim strukturam, vojaškim voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem) omogočil prepoznavanje težav članov vojaške družine in vedenje, kako jih obravnavati.

Mojca Pajnik,

• Monika Bohinec,

Izvedba projekta v letu 2019

Partnerji

Projekt MilFam se je začel julija 2019. V drugi polovici leta sem pripravila poročilo
o institucionalnem okvirju skrbi za otroke in družine. Poročilo zajema normativno
- pravni pregled podpore družinam v Sloveniji in v manjšem obsegu tudi v izbranih
državah, to so Belgija, Estonija in Severna Makedonija.

koordinatorak dela v
pisarni.

• Fakulteta za družbene

vede, Univerza v Ljubljani
(koordinator).

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije.

Nadaljevanje projekta
V letu 2020 bomo izvedli raziskavo in poskušali ugotoviti, ali so opredeljeni opredeljeni kazalniki zdravja in dejavniki tveganja za njihov razvoj prisotni v slovenskih
vojaških družinah ter oblikovali vprašalnike za intervjuje ter anketo. Izvedli bomo
intervjuje z deležniki v Slovenski vojski. Sočasno bomo prisotnost kazalnikov zdravja
in dejavnikov tveganja ugotavljali z intervjuji in/ali fokusnimi skupinami s pripadniki
in pripadnicami SV ter njihovimi partnerji in partnerkami.

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.

Financerji
• Javna agencija za

raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije –
ARRS

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.

Izvedba projekta v letu 2019
•

•

Izšla je knjiga Mediji in spol: strukture in prakse neenakosti (ur. M. Pajnik, B. Luthar, FDV); ki združuje 8 poglavij, v katerih avtorice in avtorja analiziramo procese spolne diferenciacije v medijih, na podlagi izsledkov projekta.
Organizacija simpozija ob izzidu knjige, 13. maj, FDV, Ljubljana

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
•
•

Glej povzetke poglavij iz knjige: http://www.mirovni-institut.si/projekti/spolna-diferenciacija-v-medijski-industriji/.
Oddaja Glasovi svetov na RA Slovenija ob izzidu knjige, M. Pajnik, B. Luthar, D.
Jontes, gl. https://4d.rtvslo.si/arhiv/glasovi-svetov/174620910

Nadaljevanje projekta
Načrtujemo objave v mednarodnih revijah.

Spletna stran projekta

Spletna stran projekta

•

•

https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-politologijo/obramboslovni-raziskovalni-center/vojaske-druzine/o-projektu

http://www.mirovni-institut.si/projekti/spolna-diferenciacija-v-medijski-industriji/.
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Moškosti, enakost, skrbstvene prakse (MESP)
Namen in cilji
Vodja projekta
Majda Hrženjak,
majda.hrzenjak@mirovni-institut.si

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

raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Branko Bembič,
raziskovalec (FDV)
Aleksandra Kanjuo
Mrčela, raziskovalka
(FDV)
Irena Salmič,
administracija in finance

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

Izvedba projekta v letu 2019
•
•
•
•

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
•

•

Partnerji
• Univerza v Ljubljani –

Fakulteta za družbene
vede

Financerji
• ARRS

Zaključek terenske raziskave na individualni in organizacijski ravni na področjih
skrbi za otroke, stare in osebe z ovirami.
Analiza intervjujev.
Diseminacija (predstavitve rezultatov na mednarodnih konferencah, pisanje
člankov, posebna tematska sekcija Teorije in prakse, mednarodni simpozij).
Koordinacija projekta.

•

•

•

•

•

•
•

Teorija in praksa (let. LVI, št. 4), tematski blok Masculinities and care: men’s
experiences in formal and informal care work. Vsi članki so prosto dostopni na
spletni strani revije: https://www.fdv.uni-lj.si/en/journals/science-journals/
teorija-in-praksa/about-journal/teorija-in-praksa-4-(2019)
Hrženjak, Majda. Multi-local and cross-border care loops : comparison of
childcare and eldercare policies in Slovenia. Journal of European social policy, vol. 29, iss. 5, str. [640]-652. doi: https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/0958928719868439.
Hrženjak, Majda. The interplay of structural and identity factors in men’s professional care work. Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja, letn. 56, št.
4, str. 1035-1051.
Bembič, Branko. Embracing a caring identity within the capitalist division of
labour. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, letn. 56, št. 4, str. 10171034.
Frelih, Mojca. Challenges for men, providing informal care for people with dementia. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, letn. 56, št. 4, str. 11361151.
Šori, Iztok. Lone fatherhood, the deficit of motherly love and institutional discrimination. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, letn. 56, št. 4, str.
1105-1119.
Stropnik, Nada, Humer, Živa, Kanjuo-Mrčela, Aleksandra, Štebe, Janez. The
problem is in practice : policy support and employer support for fathers’ participation in childcare in Slovenia. Community, work & family, 2019, vol. 22,
iss. 1.
Hrženjak, Majda, Scambor, Elli. Why do research into men’s care work? : (editorial). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, letn. 56, št. 4, str. 969-9.
Kanjuo-Mrčela, Aleksandra, Bembič, Branko. Dynamics and consequences
of de-feminisation of care. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging : abstract book, 14th European Sociological Association Conference,
Manchester, 20-23 August 2019. str. 360. https://www.europeansociology.
org/sites/default/files/public/Coordinator/ESA_2019_Manchester_Abstract_Book.pdf.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hrženjak, Majda. Caring masculinities between forced choice and ethic of care.
V: Book of abstracts : blurring boundaries : rethinking gender and care : University of
Augsburg, Germany, March 13-15, 2019, str. 4-5.
Šori, Iztok. Welfare state as factor of exclusion and marginalization of single
fathers in Slovenia. V: Book of abstracts : blurring boundaries : rethinking gender
and care : University of Augsburg, Germany, March 13-15, 2019, str. 3-4.
Hrženjak, Majda, Poblete, Lorena. Hybridization of employment statuses in
domestic and care work : comparison of European Union and Latin American
strategies. V: Book of abstracts, 37th International Labour Process Conference “Fragmentations and Solidarities”, 24-26 April 2019, Vienna. str. 123.
https://www.forba.at/wp-content/uploads/2019/02/Book_of_abstracts_
ILPC_2019_Vienna.pdf.
Humer, Živa, Hrženjak, Majda. Men’s experiences of gender (in)equality as a
primary or single parent from the perspective of heterogenity of masculinities. V: Europe and beyond : boundaries, barriers and belonging : abstract book,
14th European Sociological Association Conference, Manchester, 20-23 August 2019. str. 328. https://www.europeansociology.org/sites/default/files/
public/Coordinator/ESA_2019_Manchester_Abstract_Book.pdf.
Frelih, Mojca. Izzivi moških v neformalni oskrbi za starejše ljudi z demenco v
Sloveniji. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov, 7. kongres socialnega dela, oktober 2019, Fakulteta za socialno
delo Univerze. str. 54.
Hrženjak, Majda, 2nd Global Carework Summit, 9-11 June 2019, Toronto, Ontario. Doing, un-doing and re-doing gender and class in hands-on professional
care. UMass Lowell. https://www.uml.edu/Research/CWW/carework/Summit/monday.aspx.
Hrženjak, Majda, Frelih, Mojca. S pripoznanjem izkušenj in kompetenc neformalnih skrbnic do partnerstev v oskrbi. V: Grad, Tanja (ur.). ASK 2018 : 10. mednarodna konferenca o demenci “Demenca - izziv naše družbe”, str. 49-50. https://
www.spomincica.si/?p=88638.
Hrženjak, Majda (intervjuvanec). Od “krize reprodukcije” k “skrbni družbi” : pogovor z Majdo Hrženjak. Borec : revija za zgodovino, literaturo in antropologijo,
Let. 70, št. 754/756, str. 106-117.
Hrženjak, Majda (intervjuvanec). Skrbstveno delo postaviti visoko med prioritete. Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije, letn. 77, št.
6, str. 14-17.

Nadaljevanje projekta
Projekt traja do aprila 2020, v tem času projektna skupina deluje na analizi gradiva
in pisanju člankov.

Spletna stran projekta
•

http://www.mirovni-institut.si/projekti/moskosti-enakost-skrbstvene-prakse-mesp/

→
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Opolnomočenje fantov za izbiro
skrbstvenih poklicev (BiC)

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

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

raziskovalka
Irena Salmič,
administracija in finance

V EU so iniciative za zmanjševanje poklicne in izobraževalne horizontalne segregacije po spolu enostranske – osredotočajo se na spodbujanje deklet za izobraževanje za poklice na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. Vendar
visoka spolna segregacija je tudi na področju izobraževanja, zdravja in socialnega
varstva, kjer se fantje soočajo s stereotipi, da je to ‘žensko delo’. Ker mednarodne študije kažejo, da fantje niso deležni ustrezne podpore svetovalnih služb, kadar
želijo raziskati možnosti spolno netipičnih poklicnih poti, projekt razvija in razširja
orodja za spolno občutljivo karierno svetovanje s fokusom na družbeni konstrukciji
moškosti ter poklicih na področju izobraževanja, zdravja in socialnega varstva.

Izvedba projekta v letu 2019
•
•

Partnerji

•

• Dissens Institut

•

•
•
•
•

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

Financerji
• EK JUST program

•
•
•
•

Dva partnerska sestanka (Sofija in Firence).
Izdelava in diseminacija priročnika za spolno občutljivo karierno svetovanje v
angleškem in slovenskem jeziku.
Izvedba dveh podpornih akcij za fante v osnovnih šolah in skrbstvenih organizacijah.
Izvedba izobraževanj na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Kopru, Fakulteti za
socialno delo, Fakulteti za družbene vede ter osnovni šoli v Kamniku.
Organizacija strokovnega posveta v Ljubljani.
Sodelovanje na zaključni mednarodni konferenci v Firencah.
Izdelava zaključnega vsebinskega in finančnega poročila.
Diseminacija (FB, novičnik).

•

Könnecke, Bernard, Hrženjak, Majda, Frelih, Mojca, Humer, Živa, et al., Holtermann, Daniel (urednik). Fantje v skrbstvenih poklicih : opolnomočenje fantov za
izbiro skrbstvenih poklicev : priročnik za učiteljice in učitelje ter karierne svetovalce in
svetovalke za spolno občutljivo poklicno svetovanje. Berlin: Dissens - Institut für
Bildung und Forschung, 2019. http://www.mirovni-institut.si/wp-content/
uploads/2017/10/boys-in-care_prirocnik_SLO.pdf.

Nadaljevanje projekta
Projektni konzorcij pripravlja prijavo za nadaljevanje projekta.

Spletna stran projekta
http://www.boys-in-care.eu/

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
•

•

•

Hrženjak, Majda, Humer, Živa, Frelih, Mojca. Educational and occupational
gender segregation in care sector : Boys in Care : country report - Slovenia.
Ljubljana: The Peace Institute, 2018.
Hrženjak, Majda, Humer, Živa, Frelih, Mojca. Izobraževalna in poklicna spolna
segregacija v skrbstvenem sektorju : Boys in Care : nacionalno poročilo - Slovenija. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2018.
Holtermann, Daniel, Hrženjak, Majda, Frelih, Mojca, Humer, Živa, et al., Holtermann, Daniel (urednik), Gärtner, Marc (urednik). Boys in care : strengthening
boys* to pursue care occupations : a handbook for teachers and vocational counsellors working with boys* and multipliers for gender sensitive vocational orientation. Berlin: Dissens - Institut für Bildung und Forschung, 2019. https://www.
boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/General/Boys_in_Care__2019__Strengthening_Boys_to_pursue_Care_Occupations_-_Manual.pdf.

→
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Skrbstvene odgovornosti moških. Podporno delovno
okolje za moške pri usklajevanju dela in skrbstvenih
odgovornosti - MiC
Namen in cilji
Vodja projekta
Živa Humer;
ziva.humer@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Majda Hrženjak,
•
•

raziskovalka,
Mojca Frelih,
raziskovalka,
Franja Arlič, finančnica.

Partnerji
• Universidad Nacional de

•

•
•
•
•
•
•

Educación a Distancia
(UNED), Španija
(koordinator),
Fundación 1 MayoResearch institute
related CCOO trade unión
(F1M) (Španija),
Institute for Masculinity
Research and Gender
Studies (VMG) (Avstrija),
Work With Perpetrators
EN (WWP) (Nemčija),
Social Science Research
Institute, University of
Iceland (UI) (Iceland),
Reform – resource
center for men
(Norveška),
Jagiellonian University
(JU) (Poljska),
PlinEU (Poljska),

Cilj evropskega projekta MiC je izboljšanje organizacijskih pogojev za moške pri
usklajevanju zasebnih in poklicnih obveznosti. Organizacijske kulture omogočajo
usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti, vendar se pogosto zgodi, da v podjetjih in delovnih organizacijah prav to področje ter skrbstvene odgovornosti moških
ostanejo spregledane. V projektu MiC bomo identificirali in razširjali dobre prakse
modelov za doseganje visoke ravni usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti.
Ženske in moški potrebujejo čas za skrb zase in za druge (npr. bolni družinski člani_ce, otroci, prijatelji_ce). S podpornimi ukrepi v javnem in zasebnem sektorju lahko
presežemo spolne delitve usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti ter prepoznamo skrbstvene odgovornosti vseh.

Nadaljevanje projekta
• Zveza svobodnih
•

sindikatov Slovenije
(ZSSS) (Slovenija),
Združenje delodajalcev
Slovenije (ZDS)
(Slovenija).

Financerji
• Evropska komisija, EaSIPROGRESS.

Projekt traja do 15. marca 2022. V letu 2020 je previdena organizacijska analiza
v izbranih podjetjih in delovnih organizacijah, priprava in izvedba usposabljanj ter
delavnic v podjetjih in delovnih organizacijah.

Spletna stran projekta
•
•

https://www.men-in-care.eu/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/podporno-delovno-okolje-za-moske
-pri-usklajevanju-dela-in-skrbstvenih-odgovornosti-mic/

Izvedba projekta v letu 2019
Projekt MiC se je začel 15. marca 2019 s prvim mednarodnim konzorcijskim sestankom v Madridu, kjer smo začrtali izvedbo projektnih aktivnosti. V prvem letu projekta smo pripravili poročilo o stanju na področju enakosti spolov v Sloveniji s poudarkom na moških (zaposlovanje, plačna in pokojninska vrzel, usklajevanje poklicnega
in zasebnega življenja, politike in ukrepi na ravni podjetij in delovnih organizacij, ki
spodbujajo skrbstvene vloge moških). V organizaciji treh partnerjev iz Slovenije:
Združenja delodajalcev Slovenije, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Mirovnega inštituta je 11. septembra 2019 potekal posvet »Skrbna podjetja - izzivi v delovnem okolju«, na katerem smo razpravljali o pomenu podpornega delovnega okolja
pri usklajevanju dela in skrbstvenih odgovornosti za zaposlene ženske in moške,
podjetja in celotno družbo. Poleg tega smo aktivno sodelovali pri pripravi Novičnika.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
https://www.men-in-care.eu/

→
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IGRAJ ZA SPREMEMBO – ozaveščanje in
opolnomočenje deklet in fantov pri preprečevanju
nasilja na podlagi spola prek avdiovizualnih medijev
in glasbe (PfC)

Namen in cilji
Vodja projekta
Živa Humer,

Cilji projekta “Igraj za spremembo” (Play It for Change) so osveščanje, izobraževanje
in krepitev vloge mladih pri preprečevanju nasilja na podlagi spola prek avdiovizualnih medijev in glasbe.

ziva.humer@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Mojca Frelih,
•
•

raziskovalka
Franja Arlič, finančnica
Jasna Babić, spletna
urednica

Partnerji

Izvedba projekta v letu 2019
Ključne projektne aktivnosti so bile izvedene v letu 2019, začenši z delavnicami za
krepitev veščin in znanja za učitelje in učiteljice, pripravami za izvedbo glasbenih in
avdiovizualnih izdelkov mladih iz sodelujočih šol pod mentorstvom Zlatka in učiteljic
ter učitelja, do številnih predstavitev glasebnih in video izdelkov ter priprave priporočil za politike. Skupina 9 mladih iz OŠ Brezovica pri Ljubljani in Srednje šole tehniških strok Šiška je pod mentorstvom Zlatka ustvarila dva glasbena videa Pozdrav
enakosti (Greeting of Equality) in Ostani ti (Remain Yourself). 7.11.2019 so se mladi
v spremstvu učiteljic in učitelja ter projektne ekipe udeležili Evropskega festivala
mladih v Barceloni, kjer so ti dve pesmi tudi predstavili.

• SURT, Katalonija, Španija

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

•

•
•
•

•
•

(koordinatorji),
KMOP (Grčija), Fundacja
Feminoteka (Poljska),
Mediterranean Institute
of Gender Studies (MIGS,
Ciper),
CESI (Hrvaška).

•

Financerji
• EC, Rights, Equality and

Citizenship Programme
(REC Programme 20142020) in Ministrstvo za
javno upravo, Republika
Slovenija.

•

Nadaljevanje projekta
Projekt PfC se je 19.12.2019 končal, vendar v okviru konzorcija že potekajo pogovori o prijavi follow-up projekta na razpis EK, Program za pravice, enakost in državljanstvo.

Spletna stran projekta
•
•

http://playitforchange.org/
http://www.mirovni-institut.si/projekti/igraj-za-spremembo-ozavescanje
-in-opolnomocenje-deklet-in-fantov-pri-preprecevanju-nasilja-na-podlagi
-spola-prek-avdiovizualnih-medijev-in-glasbe-pfc/

Video Ostani ti: https://youtu.be/OYVcvtBWJWE
Video Pozdrav enakosti: https://youtu.be/qzqdif3Pj10
Prispevek Žive Humer in Mojce Frelih na mednarodni konferenci Words, Music
and Gender (24.5. 2019, Maribor, Slovenia) z naslovom “Music Videos, Gender
Stereotypes and Youth in Slovenia” : http://194.249.2.165/wordmusicgender/
index.php/program/
Predstavitev projekta in glasbenega izdelka na 13. mednarodnem festivalu
Igraj se z mano, 31. maj 2019, Ljubljana. Na tej povezavi je dostopen program:
http://www.igrajsezmano.eu/Portals/0/Pdf/festival2019/program-Ljubljana-2019-nastopi-in-delavnice-v4.pdf (str.10)
Prispevek Mladi za mlade v Novičniku s področja globalnega učenja, December
2019, št. 23, str.9: https://drive.google.com/file/d/1oOjcvknp8pZoUeFDpFnPACeFk2QB16vP/view

→
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Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih
skupin žensk v Ruandi

Vodja projekta
Maja Ladić,

Namen in cilji

Nadaljevanje projekta

Cilj projekta je povečati pismenost in ekonomsko neodvisnost ranljivih skupin žensk
v štirih lokalnih okoljih v Ruandi ter prispevati k zmanjšanju razlik med ženskami in
moškimi.

Projekt traja do oktobra 2020.

Izvedba projekta v letu 2019

•

V letu 2019 smo izvajali 8-mesečne tečaje opismenjevanja, šivanja in frizerstva na
štirih lokacijah v Kigaliju in okolici. Maja Ladić in Vlasta Jalušič sta konec leta potovali
v Ruando, kjer sta izvedli sestanke s partnerji, študijski obisk uspešne podjetnice,
delavnice o nadgradnji obstoječih in uvedbi novih aktivnosti v prihodnje, delavnice
o enakosti spolov za predstavnike lokalne oblasti, o vodenju NVO in teambuildingu, umetniške fokusirane delavnice o enakosti spolov, pravicah žensk in njihovem
vsakdanu. Vodja projekta je opravila tudi monitoring izvajanja vseh projektnih aktivnostih. Tekom leta je potekala redna komunikacija s partnerji, ki smo jim nudili
podporo pri vseh aktivnostih: komuniciranje z javnostjo/mediji, promocija projekta,
pregledovanje vsebinskih in finančnih poročil Ženskega centra. Pripravili smo tudi
vsebinska in finančna poročila za financerja (MZZ).

•

maja.ladic@mirovni-institut.si

Sodelavci in
sodelavke
• Vlasta Jalušič, sodelavka,
• Irena Salmič, sodelavka,
• Monika Bohinec,
sodelavka

Partnerji
• Ženski center
Nyamirambo

Financerji
• Ministrstvo za zunanje
zadeve Republike
Slovenije

Spletna stran projekta
http://www.mirovni-institut.si/projekti/izobrazevanje-in-ekonomsko-opolnomocenje-ranljivih-skupin-zensk-v-ruandi/
http://www.nwc-umutima.org/

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
•

Fotografije in videi na spletni strani Mirovnega inštituta: http://www.mirovni-institut.si/projekti/izobrazevanje-in-ekonomsko-opolnomocenje-ranljivihskupin-zensk-v-ruandi/

→
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Nacionalni posvet Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju,
Trubarjeva hiša literature, 21.05.2019.

Zlatko in mladi iz OŠ Brezovica pri Ljubljani in Srednje šole tehniških strok Šiška so
posneli dve pesmi: ‘Pozdrav enakosti’ in ‘Ostani ti’, ki so ju predstavili 7. novembra na
Evropskem festivalu mladih v Barceloni.

Posvet »Skrbna podjetja - izzivi v delovnem okolju«, 11. septembra 2019, Ljubljana.

Vlasta Jalušič je za sodelavke ženskega centra Nyamirambo in Umutime v Kigaliju
izvajala umetniške fokusne delavnice.

→

kazalo
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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 PROJEKTA v letu 2019

Izvedba PROJEKTA v letu 2019

V letu 2019 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 2019 je knjižnica izvajala redno knjižnično, informacijsko in bibliografsko dejavnost.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

Spletna stran
•

•

Rezultati dela so dostopni na http://www.mirovni-institut.si in http://www.mirovni-institut.si/pop-med/.

http://www.mirovni-institut.si/knjiznica/

→
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Namen in cilji

Vodja

81

•

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

•

Namen Novičnika Mirovnega inštituta je v aktivnem obveščanju mednarodne
javnosti o delu, dogodkih, publikacijah in projektih MI. Novičnik izhaja v angleškem in v slovenskem jeziku, poslan pa je na 2000 elektronskih naslovov.
Prijava na Novičnik je možna na spletni strani Mirovnega inštituta.
V letu 2019 nismo pošiljali novičnika.

Namen in cilji
Vodja
Jasna Babič,
jasna.babic@mirovni-institut.si

Na strani delimo novice in izjave za javnost iz spletne stani MI, delimo novice/objave
sorodnih organizacij (npr. Amnesty International Slovenije, Slovenska Filantropija,
Pod črto itd.) in medijev, kadar so njihovi prispevki vezani na delo Mirovnega inštituta. Facebook MI stran ima trenutno 2.661 sledilcev. Z objavami na FB strani dosegamo predvsem splošno javnost.

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

Javno dostopni rezultati iz leta 2019

•

•

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

Objave so dostopne na Facebook strani Mirovnega inštituta (Glej: https://www.
facebook.com/mirovni.institut.si/).

→
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PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva
in komuniciranja za NVO
Namen in cilji
Vodja
Jasna Babič,
jasna.babic@mirovni-institut.si

Partnerji
• Pod Črto;
• Danes je nov dan;
• Društvo novinarjev
Slovenije

Financerji
• Ministrstvo za javno

upravo Republike
Slovenije, javni
razpis za razvoj in
profesionalizacijo NVO in
prostovoljstva 2019.

Konzorcijski partnerji naslavljamo problematiko nižanja demokratičnih standardov
v Sloveniji in krčenja prostora za delovanje civilno družbenih organizacij na področju
človekovih pravic, enakosti in svobode medijev.
Osrednji strateški cilji konzorcija so:
• doseganje večje ozaveščenosti, dobre informiranosti, večje občutljivosti, podpore in participacije ciljnih javnosti pri prizadevanjih partnerjev za utrjevanje
demokracije, enakosti in transparentnosti;
• skupaj doseči večjo moč pri odzivanju na družbene probleme, kot so sovražni
govor, lažne novice in dezinformacije ter na kršitve demokratičnih standardov,
zlorabe javnih sredstev in funkcij;
• razvijati in preizkusiti inovativne pristope, nova orodja in vsebine za ciljne
javnosti, ki bodo sočasno omogočale pridobivati alternativne vire financiranja in
s tem zagotoviti boljšo dolgoročno finančno in kadrovsko vzdržnost;
• krepiti prepoznavnost delovanja konzorcijskih partnerjev in se bolj učinkovito
povezovati z nevladnimi organizacijami, podporniki in aktivisti na lokalni in regionalni ravni in tako doseči večji doseg in učinek;
• vzajemni prenos znanj med partnerji ter sodelovanje na projektih skupnega interesa.
• Na Mirovnem inštitutu v okviru projekta sofinanciramo delovno mesto koordinatorice komuniciranja.

Izvedba projekta v letu 2019
Sofinanciranje poteka od novembra 2019. V dveh mesecih smo redno objavljali novice na spletni strani in facebook strani Mirovnega inštituta. Vzpostavili smo Medijski arhiv kjer se nahajajo mesečna poročila o medijski pokritosti Mirovnega inštituta
ter objave zaposlenih na Mirovnem inštitutu.
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Članstva sodelavk in sodelavcev Mirovnega inštituta

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

Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti
CINETS: Crimmigration Control – International Net of Studies (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
Civil Liberties for Europe (kontakt: Brankica Petković)
European Association of Research Managers and Administrators (članica: Franja Arlič)
European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
European Commission on Sexual Orientation Law – ECSOL (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
European Nationality Experts in Death Penalty Work (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
European Network against Racism Slovenia (kontakt: Katarina Vučko)
European Network of Legal Experts in Non-discrimination Field (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
European Network of Migration Law Practitioners – MigNet (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
European Network on Statelessness (kontakt: Katarina Vučko)
Fundamental Rights Plaform pri EU Fundamental Rights Agency• International Law Association (članica: Neža Kogovšek
Šalamon)
JUSTICIA – European Rights Network (kontakt: Katarina Vučko)
Koalicija za REKOM
Koordinacija nevladnih in humanitarnih organizacij za begunce (kontakt: Maja Ladić)
KOSRIS – koordinacija samostojnih raziskovalnih zavodov Slovenije
Migracijski forum
Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije (članica: Katarina Vučko,
predstavnica javnosti)
Odysseus Academic Network of Experts in Asylum and Migration (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
Research Network for Domestic Worker Rights (članica: Majda Hrženjak)
Znanstveni svet Centra za medijski pluralizem in medijsko svobodo pri Evropski univerzi v Firencah (članica: Brankica
Petković)
Slovensko komunikološko društvo (Mojca Pajnik, članica izvršnega odbora)
Statewatch (članica: Brankica Petković)
Strokovni forum pri Evropskem inštitutu za enakost spolov (član: Iztok Šori)
Strokovni svet za enakost spolov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (član: Iztok Šori)
Svet Arhiva družboslovnih podatkov (član: Iztok Šori)
Svet varuha za človekove pravice (članica: Neža Kogovšek Šalamon)
Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (član: Iztok Šori)
Ženski lobi Slovenije (kontakt: Živa Humer)
Svet Republike Slovenije za otroke in družino (članica: Živa Humer)
Evropska mreža za boj proti revščini (članici: Mojca Frelih in Živa Humer)

Javno dostopni rezultati iz leta 2019
Objave Mirovnega inštituta:
• Spletna stran
• Novičnik
• Facebook stran MI

Nadaljevanje projekta
Projekt traja do 31.1.2021

Spletna stran projekta
•

http://www.mirovni-institut.si/projekti/podpri-razvoj-inovativnih-modelov
-podpornistva-in-komuniciranja-za-nvo/

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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Glavne objave

POLITIKA / DELAVSKE PRAVICE
•

BREZNIK, Maja. Nesvobodno mezdno delo v (globalnih) produkcijskih verigah. V: PODVRŠIČ, Ana (ur.), BREZNIK, Maja (ur.),
PODVRŠIČ, Ana. Verige globalnega kapitalizma, (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X). Ljubljana: Sophia. 2019, str. [279]-304,
tabela.

•

PODVRŠIČ, Ana, et al., PODVRŠIČ, Ana (urednik), BREZNIK, Maja (urednik, prevajalec). Verige globalnega kapitalizma, (Zbirka
Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2019. 313 str., tabele, graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-7003-39-0.

POLITIKA / EKONOMIJA
•

•

•

JALUŠIČ, Vlasta. Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika
(ur.). Misliti socialne inovacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 2019, str. 118-121.
PODVRŠIČ, Ana, et al., PODVRŠIČ, Ana (urednik), BREZNIK, Maja (urednik, prevajalec). Verige globalnega kapitalizma, (Zbirka
Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2019. 313 str., tabele, graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-7003-39-0.
ZDRAVKOVIĆ, Lana. Imaginaries of new politics. V: PISTOTNIK, Ajda (ur.). Let’s talk: debt meets degrowth, (Collection of think
pieces, ed. 1, summer 2019). Ljubljana: EnaBanda. 2019, str. 38-40, portret. http://enabanda.si/wordpress/wp-content/
uploads/2016/06/Enabanda-ekonomija-dolga-poro%C4%8Dilo-o-dogodku-165x235mm-SPLET.pdf.

POLITIKA / POPULIZEM
•

PAJNIK, Mojca. Feminist movements’ acts of citizenship : experiences from post-socialist Slovenia. V: SIIM, Birte (ur.),
KR˝STEVA, Anna (ur.), SAARINEN, Aino (ur.). Citizens’ activism and solidarity movements : contending with populism, (Palgrave
studies in European political sociology). Cham: Palgrave Macmillan. cop. 2019, str. 243-263.

•

PAJNIK, Mojca. Media populism on the example of right-wing political parties’ communication in Slovenia. Problems
of post-communism, ISSN 1075-8216, 2019, vol. 66, no. 1, str. 21-32, ilustr. https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/10758216.2018.1540275?journalCode=mppc20, doi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10758
216.2018.1540275.

POLITIKA / TOTALITARNI SISTEMI

•

JALUŠIČ, Vlasta. Criminalizing “pro-immigrant” initiatives : reducing the space of human action. Dve domovini : razprave o
izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 105-123, doi: 10.3986/dd.v0i49.7256.

•

KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Asylum in Slovenia : a contested concept. V: STOYANOVA, Vladislava (ur.), KARAGEORGIOU, Eleni
(ur.). The new asylum and transit countries in Europe during and in the aftermath of the 2015/2016 crisis, (International refugee
law series, ISSN 2213-3836, vol. 13). Leiden; Boston: Brill Nijhoff. 2019, str. [66]-92, doi: 10.1163/9789004368293_004.

•

KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. The role of the conditionality of EU membership in migrant criminalization in the Western
Balkans. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 69-86, tabele, doi: 10.3986/
dd.v0i49.7254.

•

PAJNIK, Mojca. Autonomy of migration and the governmentality of plastic borders. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN
0353-6777. [Tiskana izd.], 2019, [Št.] 49, str. 125-141, doi: 10.3986/dd.v0i49.7257.

ČLOVEKOVE PRAVICE / SOVRAŽNI GOVOR
•

ČEFERIN, Rok, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KOROŠEC, Damjan. Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti : 297.
člen. V: KOROŠEC, Damjan (ur.), et al. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), (Zbirka predpisov).
1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta, 2019, knj. 3, str. 417-438.

ČLOVEKOVE PRAVICE / UPRAVNO PRAVO
•

KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža. Upravno pravo, ranljive skupine in človekove pravice. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike
Slovenije, 2019. 171 str., tabela. ISBN 978-961-204-662-0.

MEDIJI / DRUŽBENA GIBANJA
•

PAJNIK, Mojca, SEKLOČA, Peter, RIBAĆ, Marko. Sensitizing the concept of mediatization for the study of social movements.
Communications, ISSN 0341-2059, 2019, vol. , no. , 21 str., tabela. https://www.degruyter.com/view/j/comm.ahead-ofprint/commun-2019-2064/commun-2019-2064.xml, doi: 10.1515/commun-2019-2064.

MEDIJI / MEDIJSKA VZGOJA

•

FRAENKEL, Ernst, JALUŠIČ, Vlasta (urednik), KOMEL, Svit (urednik). Dvojna država, (Rdeča zbirka, [73]). Ljubljana: Založba
/*cf., 2019. 406 str., fotogr., faks. ISBN 978-961-257-100-9.

•

•

JALUŠIČ, Vlasta. Ustvarjanje brezzakonja: Dvojna država Ernsta Fraenkla : spremna beseda k slovenski izdaji. V: JALUŠIČ,
Vlasta (ur.), KOMEL, Svit (ur.), FRAENKEL, Ernst. Dvojna država, (Rdeča zbirka, [73]). Ljubljana: Založba /*cf. 2019, str. 363406.

HODŽIĆ, Sanela, PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, HODŽIĆ, Sanela (urednik), PETKOVIĆ, Brankica (urednik).
Medijska i informacijska pismenost u Bosni i Hercegovini : brojne inicijative civilnog sektora i nedostatak javnih politika. Sarajevo:
Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar”, 2019. 90 str., tabele. ISBN 978-9958-584-22-0.

•

PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, LONDO, Ilda, HODŽIĆ, Sanela, NIKODINOSKA, Vesna, MILENKOVSKI, Slavčo,
GEORGIEVSKI, Bojan, PAVLOVIĆ, Pavle, VALIĆ NEDELJKOVIĆ, Dubravka, JANJATOVIĆ JOVANOVIĆ, Milica, PETKOVIĆ, Brankica
(urednik). Media and information literacy in the Western Balkans : unrealized emancipatory potential. Sarajevo: Media and Civil
Society Development Foundation “Mediacentar”, 2019. 223 str., ilustr. ISBN 978-9958-584-23-7.

•

ŠORI, Iztok, PAJNIK, Mojca. Policies on citizenship, media and intercultural education : a comparative perspective of European
states. V: RANIERI, Maria (ur.), et al. Media education for equity and tolerance : theory, policy, and practices, (Media education, 6).
1st ed. Canterano: Aracne. 2019, str. 19-49.

ČLOVEKOVE PRAVICE / MIGRACIJE
•

BAJT, Veronika, FRELIH, Mojca. Crimmigration in Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana
izd.], 2019, [Št.] 49, str. 7-25, tabeli, doi: 10.3986/dd.v0i49.7251.

•

BAJT, Veronika. The Schengen border and the criminalization of migration in Slovenia. Südosteuropa : Zeitschrift für
Gegenwartsforschung, ISSN 0722-480X, 2019, vol. 67, no. 3, str. [304]-327, tabele. , https://doi.org/10.1515/soeu-20190024, doi: 10.1515/soeu-2019-0024.
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SPOL / MEDIJI
•

HRŽENJAK, Majda. Prekarizacija v novinarstvu : požrešne institucije, podjetniške subjektivitete in vidik spola. V: PAJNIK,
Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
2019, str. 31-54, 211.

•

HUMER, Živa, FRELIH, Mojca. Novinarski poklic, neoliberalni trg dela in starševstvo. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda
(ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 77-100, 213.

•

PAJNIK, Mojca (urednik), LUTHAR, Breda (urednik). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede, 2019. 227 str., fotogr., tabele. ISBN 978-961-235-875-4.

•

PAJNIK, Mojca, LUTHAR, Breda. Zamolk spola v medijih. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in
prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 5-30, 210, tabele.

•

PAJNIK, Mojca. Prevzetnost in pristranost medijskih rutin : udomačeni feminizem, novi seksizem in televizičen spol. V:
PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene
vede. 2019, str. 55-76, 212, tabela.

•

PETKOVIĆ, Brankica, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra. Izgubljeni emancipatorni potencial medijske politike. V: PAJNIK, Mojca (ur.),
LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 171195, 217, tabeli.

•

RIBAĆ, Marko, HUMER, Živa. Androcentrizem in spolna diferenciacija v novinarskem polju : etnografska študija učinkov
spolne dominacije na treh slovenskih televizijah. V: PAJNIK, Mojca (ur.), LUTHAR, Breda (ur.). Mediji in spol : strukture in prakse
neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2019, str. 151-170, 216, fotogr.

SPOL / NASILJE
•

•

•

JALUŠIČ, Vlasta, ZDRAVKOVIĆ, Lana, FELGUEIRAS, Raquel. Making visible : employing art in researching intervention
against violence. V: HAGEMANN-WHITE, Carol (ur.), KELLY, Liz (ur.), MEYSEN, Thomas (ur.). Interventions against child abuse
and violence against women : ethics and culture in practice and policy, (Cultural encounters in intervention against violence,
vol. 1). Opladen; Berlin; Toronto: B. Budrich. 2019, str. 232-253, ilustr. https://shop.budrich-academic.de/wp-content/
uploads/2019/10/9783847410294.pdf.
JALUŠIČ, Vlasta. Spolno nadlegovanje v šolah : lekcije, potencial in omejitve pristopa “aktivnih opazovalcev”. Šolsko polje
: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2019, letn. 30, št. 1/2, str. 89-118,
183-184, tabele. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2019/1581-6044.30(1-2)89-118.pdf, https://www.doi.
org/10.32320/1581-6044.30(1-2)89-118, https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/1-2-2019/1581-6044.30(1-2).pdf, doi:
10.32320/1581-6044.30(1-2)89-118.
JALUŠIČ, Vlasta. Theorising complex inequalities to meet the challenges of intervention against violence. V: HAGEMANNWHITE, Carol (ur.), KELLY, Liz (ur.), MEYSEN, Thomas (ur.). Interventions against child abuse and violence against women : ethics
and culture in practice and policy, (Cultural encounters in intervention against violence, vol. 1). Opladen; Berlin; Toronto: B.
Budrich. 2019, str. 28-48. https://shop.budrich-academic.de/wp-content/uploads/2019/10/9783847410294.pdf.

•

KELLY, Liz, MEYSEN, Thomas, HAGEMANN-WHITE, Carol, JALUŠIČ, Vlasta, MAGALHÃES, Maria José. Transnational
foundations for ethical practice in interventions against violence against women and child abuse. V: HAGEMANN-WHITE,
Carol (ur.), KELLY, Liz (ur.), MEYSEN, Thomas (ur.). Interventions against child abuse and violence against women : ethics and culture
in practice and policy, (Cultural encounters in intervention against violence, vol. 1). Opladen; Berlin; Toronto: B. Budrich. 2019,
str. 256-268. https://shop.budrich-academic.de/wp-content/uploads/2019/10/9783847410294.pdf.

SPOL / SEKSUALNO DELO
•

KUHAR, Roman, PAJNIK, Mojca. Negotiating professional identities : male sex workers in Slovenia and the impact of online
technologies. Sexuality research & social policy, ISSN 1553-6610, 2019, vol. 16, no. 2, str. 227-238. https://doi.org/10.1007/
s13178-018-0330-4, doi: 10.1007/s13178-018-0330-4.

SPOL / SKRB
•

FRELIH, Mojca. Challenges for men, providing informal care for people with dementia. Teorija in praksa : revija za družbena
vprašanja, ISSN 0040-3598, okt.-dec. 2019, letn. 56, št. 4, str. 1136-1151, 1209, tabela.

•

HRŽENJAK, Majda, SCAMBOR, Elli. Why do research into men’s care work? : (editorial). Teorija in praksa : revija za družbena
vprašanja, ISSN 0040-3598, okt.-dec. 2019, letn. 56, št. 4, str. 969-984, 1204.

•

HRŽENJAK, Majda. The interplay of structural and identity factors in men’s professional care work. Teorija in praksa : revija za
družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, okt.-dec. 2019, letn. 56, št. 4, str. 1035-1051, 1206, tabela.

•

HUMER, Živa. Men’s experiences of gender (in)equality as a primary or single parent. Teorija in praksa : revija za družbena
vprašanja, ISSN 0040-3598, okt.-dec. 2019, letn. 56, št. 4, str. 1120-1135, 1208, tabela.

•

KÖNNECKE, Bernard, HRŽENJAK, Majda, FRELIH, Mojca, HUMER, Živa, et al., HOLTERMANN, Daniel (urednik). Fantje v
skrbstvenih poklicih : opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev : priročnik za učiteljice in učitelje ter karierne svetovalce in
svetovalke za spolno občutljivo poklicno svetovanje. Berlin: Dissens - Institut für Bildung und Forschung, 2019. 123 str., ilustr.
http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2017/10/boys-in-care_prirocnik_SLO.pdf.

•

STROPNIK, Nada, HUMER, Živa, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ŠTEBE, Janez. The problem is in practice : policy support and
employer support for fathers’ participation in childcare in Slovenia. Community, work & family, ISSN 1366-8803, 2019, vol. 22,
iss. 1, str. 77-95. https://doi.org/10.1080/13668803.2018.1558175, doi: 10.1080/13668803.2018.1558175.

•
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