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Foto: Nada Žgank.

UVOD
»Država lahko svojim prebivalkam in prebivalcem ter vsem
sosedom zagotovi varnost samo s takšno varnostno
politiko, ki temelji na človekovih pravicah, političnih
svoboščinah in socialni in ekološki varnosti, v odnosu do
sosednjih držav in ljudi pa vključuje intenzivne družbene in
diplomatske ukrepe za nenasilno reševanje sporov ter
pomiritev s tistimi, s katerimi spori ali napetosti obstajajo.«
Deklaracija za mir 1991
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Pregled leta 2021 začenjamo z
žalostno vestjo, da je novembra lani
umrl naš dolgoletni sodelavec,
prijatelj in eden izmed ustanoviteljev
Mirovnega inštituta Tonči (Ante)
Kuzmanić. Tonči je bil raziskovalecupornik in v tem smislu neizprosen
kritik. Pogosto nas je pronicljivo
opozoril na simptome, dogodke in
družbene procese, ki jih je večina
raziskovalk_cev prezrla. S svojimi

leti. Naš pogled pa ni bil usmerjen
samo v preteklost, temveč
nasprotno, predvsem v prihodnost.
Očitno je, da moramo, na eni strani,
nastopati obrambno in se zavzemati
za to, kar je bilo v preteklosti videti
samoumevno (za človekove pravice,
demokracijo, javno zdravstvo in
šolstvo, delo in dostojno plačilo,
enakost spolov, pravico do
kvalitetnega prostega časa…), na

izvirnimi idejami, radikalnostjo in
iskrivim temperamentom je odločilno
prispeval k zasnovi in obstanku
Mirovnega inštituta. Bil je mentor in
navdih mlajšim kolegicam_om. Radi
se ga bomo spominjali kot
sodelavca, kolega in prijatelja, ki je
na srečanjih znal iz nič ustvariti
nepozabno rock’n’roll zabavo, samo
s svojo kitaro in z velikim
poznavanjem glasbe. Slava mu!

drugi pa naslavljati nove, globalne
teme, ki zahtevajo skupno delovanje
velikih in majhnih akterjev
(nasprotovanje globali militarizaciji,
prizadevanje za ohranitev
biodiverzitete in podnebno
pravičnost).
Trenutne družbene okoliščine v
Sloveniji in globalno so zaznamovane
s krizo demokracije in vladavine
prava, zdravstveno krizo in
poglabljanjem ekonomskih razlik,
zato ni presenečenje, da smo lansko
leto na inštitutu najbolj okrepili
tematski steber politika. Na tem
področju smo pridobili dva temeljna
raziskovalna projekta: Sovražni govor
v sodobnih konceptualizacijah
nacionalizma, rasizma, spola in
migracij (vodja Veronika Bajt), ki med
drugim proučuje definicije
sovražnega govora in učinkovitost
kontranarativov, ter

Preteklo leto je zaznamovala tudi 30.
obletnica ustanovitve Mirovnega
inštituta. Obeležili smo jo z
znanstvenimi konferencami, javnim
dogodkom in obsežno spletno
razstavo z naslovom Kdo smo MI?.
Naslov ima dvojni pomen, saj se
sprašuje o identiteti Mirovnega
inštituta in ljudi, ki so z njim povezani,
z besedo ‘MI’ pa nagovarja tudi
prebivalke_ce države Slovenije, ki je
prav tako nastala pred tridesetimi
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Transnacionalizacija oskrbe starejših
– raznolikosti, rekrutacije, neenakosti
(vodja Majda Hrženjak), ki raziskuje
presečišča oskrbe starejših in
migracij ter novo mednarodno
delitev skrbstvenega dela. Opravili
smo študijo Sledenje stikom v
Evropski uniji: lekcije, ki se jih je treba
naučiti za prihodnjo uporabo
tehnologije pri spopadanju z
družbenimi izzivi (vodja na MI Iza
Thaler), ki je pokazala, da pri
uvajanju aplikacij za sledenje stikom
Slovenija, tako kot večina držav

tem, kakšna vladavina nastaja na
začetku 21. stoletja.

članic EU, ni poskrbela, da bi bilo
njihovo delovanje dovolj učinkovito,
da bi bilo upravičeno in pod
ustreznim javnim nadzorom.
Sodelovali smo tudi pri pripravi
poročila o revščini, ki je pokazalo, da
je bila Slovenija ena izmed sedmih
držav Evropske unije, kjer se je leta
2020 povečala stopnja tveganja
revščine v primerjavi z letom prej
(vodja na MI Mojca Frelih). Znotraj
stebra politike smo raziskovali tudi
politične pojme, populizem,
intersekcijsko diskriminacijo ter
nestandardne oblike zaposlovanja.
Projekt POPMED smo zaključili z
mednarodno konferenco, na kateri
smo govorili o tem, kako populistični
voditelji izkoriščajo družbena omrežja
kot nove priložnostne strukture za
razpihovanje sovraštva. V okviru
projekta Prelom v tradiciji smo
organizirali mednarodno

pridružili smo se mednarodni pobudi
Odpravimo sistem privatnih
patentov!, ki se zavzema za odpravo
patentov na cepiva proti virusu
covid-19 in odpravo monopolov, ki
omogočajo zasebne profite
farmacevtskih korporacij; podprli
smo referendumsko kampanjo Za
čisto pitno vodo; zahtevali smo
mednarodno zaščito in pravico do
naselitve v drugih državah za vse
preganjane posameznice_ke v
Afganistanu ter premislek o vlogi
Slovenije v NATU; sodelovali smo v
iniciativi civilnodružbenih organizacij
Glas ljudstva, ki je pripravila vrsto
konkretnih zahtev za politične
stranke pred parlamentarnimi
volitvami 2022. Aktivni smo bili tudi
na področju zaščite vladavine prava
v Sloveniji. Med drugim je direktor
Iztok Šori sodeloval na pogovorih z
delegacijo Evropskega parlamenta,

Znotraj tematskega stebra
človekove pravice in manjšine smo
zaključili pomembno študijo o
diskriminaciji na podlagi etničnosti,
‘rase’, nacionalnosti in/ali vere v
Sloveniji (vodja Veronika Bajt).
Študija je pokazala, da diskriminacijo
najpogosteje doživljajo osebe, ki jih
obstoječa zakonodaja in večinsko
prebivalstvo obravnavata kot tujce,
še posebej močno prisotna pa je pri
prosilkah_cih za mednarodno
zaščito in begunkah_cih, ki poročajo
tudi o izkušnjah etničnega
profiliranja policije. Na spletu smo
objavili Vodnik po človekovih
pravicah (vodja na MI Iztok Šori), ki
pomaga posameznicam_kom
razumeti svoje pravice in obveznosti
ter razvijati sposobnosti za uporabo
človekovih pravic v konkretnih
okoliščinah. Raziskovali smo tudi

konferenco, kjer smo razpravljali o

kjer je opozoril, da je okolje za delo

postopke za pridobitev

V javnih političnih odzivih smo
protestirali proti nasilni deložaciji
Avtonomne tovarne ROG in pozvali
mestne oblasti v Ljubljani, naj
uporabnicam_kom zagotovijo
nadomestne prostore; opozorili smo
na zastrahovanje tako
neonacističnih skupin kakor policije
na območju AKC Metelkova mesto;
podprli smo Muzej norosti, ki mu je
grozila deložacija iz gradu Trate;
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nevladnih organizacij postalo izrazito
sovražno pod sedanjo vlado. Vlada
in zlasti stranka SDS skušata omejiti
delovanje nevladnih organizacij z
javnim blatenjem, krčenjem
sredstev, uničevanjem osnovne
infrastrukture in s spremembami
zakonodaje. Eden izmed priljubljenih
ciljev te uničevalne politike smo
organizacije z Metelkove 6 v
Ljubljani, ki nas Ministrstvo za kulturo
meče na cesto po četrt stoletja
bivanja na tem naslovu, čemur smo
se v lanskem letu uspešno upirali.

mednarodne zaščite, problem
brezdržavljanskosti, pravice
obdolženk_cev in žrtev v sodnih
postopkih ter integracijo
priseljenk_cev v izobraževalnem
sistemu. Izvedli smo več študij za
Evropsko agencijo za človekove
pravice ter sodelovali z Varuhom
človekovih pravic pri izvajanju nalog
in pooblastil Državnega
preventivnega mehanizma. Pripravili
smo infografiko ob 29. obletnici
izbrisa in opravili uspešno donatorsko
kampanjo za pokritje stroškov ob
zastopanju oseb, ki že desetletja
živijo v Sloveniji brez vsakega statusa
in si ga prizadevajo urediti; od Vlade
RS smo zahtevali, da odpravi
ustavno sporni ukrep prepovedi
odhoda iz države; Varuhu
človekovih pravic smo predlagali
preiskavo uporabe prisilnih sredstev
na protestu 5. oktobra 2021, ko je
policija izstrelila več kot 400 plinskih
nabojev in bomb med protestnike.
Poleg raziskav in številnih javnih
odzivov smo na področju človekovih
pravic organizirali več odmevnih
dogodkov, med drugim razpravo o
tem, kako pravico do protesta
branijo na Poljskem in v Franciji.
Na tematskem polju medijev smo
zaključili izjemno odmevna projekta,
ki ju je vodila Brankica Petković:
Zaščita nadzorne vloge civilne
družbe in novinarjev v Sloveniji ter
(Od)govor – Zoperstavljanje
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sovražnem govoru v Jugovzhodni
Evropi: Učenje in delovanje proti
sovražnem govoru na spletu. Pri
zadnjem se je med drugim izdelalo
več infografik, ki pojasnjujejo
sovražni govor ter spletno
izobraževanje učiteljic_ev o tej temi.
Letos nadaljujemo z raziskovanjem
dezinformacij in sovražnega govora
v medijih na Zahodnem Balkanu in v
Turčiji. V javnih odzivih smo podprli
Radio Študent, ki je ostal brez
dobršnega dela financiranja; zaradi
spodbujanja k neenakopravnosti

Znotraj tematskega stebra spol smo
začeli s projektom Predšolska vzgoja
in vloga moškosti (vodja na MI
Majda Hrženjak), ki raziskuje
pedagoške prakse uradnega in
prikritega kurikuluma v predšolski
vzgoji, ki vplivajo na oblikovanje
spolnih stereotipov o skrbstvenem
delu. Raziskovali smo tudi poklicna
tveganja v seksualnem delu in
vojaške družine ter nadaljevali s
projektom Očka v akciji (vodja
Mojca Frelih), ki je preko različnih
medijskih kampanj širil idejo o

dosežkov Odlični v znanosti 2021
Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS. Naša nova sodelavka
Tjaša Turnšek je prejela priznanje
Sklada profesorja Klinarja za
magistrsko delo, v katerem je
analizirala medijske reprezentacije
begunk_cev. Kljub temu vstopamo v
leto 2022 zaskrbljeni in zgroženi. V
času pisanja tega uvoda spet divja
vojna v Evropi. Po tridesetih letih
ponovno stopajo v ospredje teme in
vprašanja, ki so porodila nastanek
mirovniškega gibanja na tleh

smo prijavili oddajo Faktor (TV3)
regulatorju avdiovizualnih medijev, ki
je pritožbi ugodil, vendar mediju
naložil dokaj blage ukrepe; uspešni
smo bili tudi pri pritožbi varuhinji
pravic gledalcev na RTV SLO zaradi
zlorabljanja programa za strankarsko
promocijo SDS. Programski svet in
vodstvo RTV Slovenija smo pozvali k
strokovnemu in odgovornemu
odločanju o programih v letu 2022,
saj je bilo napovedanih več
sprememb, ki bodo okrnile
informativni program ter sprožile
razkroj javnega servisa. Med javnimi
dogodki opozarjamo na pogovor o
izkušnjah novinark_jev in civilne
družbe pri zoperstavljanju skrajnim,
neonacističnim skupinam ter
pogovor o ustrahovanju
novinark_jev po Evropi, ki smo ga
organizirali v sodelovanju z Društvom
novinarjev.

pomenu aktivnega vključevanja
moških v starševstvo. Še naprej smo si
prizadevali za sprejem kakovostnih
politik na področju dolgotrajne
oskrbe in enakosti spolov.

nekdanje Jugoslavije in Mirovnega
inštituta samega. Kako bomo
demokratizirali našo družbo in svet?
Kako bomo odpravili neenakosti, ki
sprožajo konflikte? Kako bomo
zagotovili pravico do ugovora vesti
in trajni mir? Čas je, da ponovno
vzamemo v roke Deklaracijo za mir iz
leta 1991.

Pregled delovanja Mirovnega
inštituta v letu 2021 nas navdaja z
optimizmom. Nenazadnje so
preteklo leto naše delo večkrat
nagradili. Prejeli smo Priznanje za
spodbujanje miru, nenasilja in
človekovih pravic ‘Krunoslav Sukić’
2021, ki ga podeljuje hrvaški Center
za mir, nenasilje in človekove
pravice v Osijeku. Članek Mojce
Pajnik in Majde Hrženjak
Engendering Media Work:
Institutionalizing the Norms of
Entrepreneurial Subjectivities
(Uspoljenost dela v medijih:
institucionalizacija norm podjetniške
subjektivitete), objavljen v reviji

dr. Iztok Šori, direktor

Journalism, je bil uvrščen v izbor
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Fotografije: Nada Žgank

30. Obletnica Mirovnega inštituta
“V mreži aktivizma in proučevanja okoliščin pa je
najpomembneje vzdrževati to mrežo solidarnosti v akciji, v
znanosti, v nevladnem sektorju. Vzdrževanje pomeni, da se
lahko zaneseš (če se že na spoštovanje ustave in zakonov
ne moreš več) na to, da bo vedno kdo solidaren s teboj v
stiski, čeprav tvoja težava ni enaka njegovi, in da si zato
vedno pripravljen biti solidaren z vsemi drugimi daleč preko
meja zasebnih interesov. Mirovni inštitut ni zasebni inštitut, je
inštitut, javno zainteresiran za solidarnost.”
Iz nagovora Leva Krefta.
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Trideseta obletnica delovanja
Mirovnega inštituta sovpada s
trideseto obletnico ustanovitve
države Slovenije. Zato je tudi
priložnost za kritičen premislek o
družbenih in političnih spremembah
v zadnjih desetletjih ter odpiranje
vprašanj o prihodnosti. Kdo smo MI?
Kakšna družba smo in kakšna bi želeli
biti? Kako ustvarjati skupnost, ki je
sposobna kritičnega mišljenja in ki se

Ob trideseti obletnici Mirovnega
inštituta se spominjamo svojega
nastanka v času političnega vrenja v
osemdesetih letih in vojn na tleh
nekdanje Jugoslavije v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja. Raziskovalne
premike smo ustvarjali predvsem s
premisleki o konceptih državljanstva,
politike, nacionalizma, rasizma in
izključevanja, delavskih pravic,
pravic žensk, neplačanega dela,

utemeljuje na načelih enakosti?
Kakšna je pri tem vloga organizacij,
kot smo MI — Mirovni inštitut?

svobode medijev, kulture itn. Hkrati
smo — skupaj s teoretskimi premisleki
— razkrivali tudi konkretne primere
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izključevanj in kršitev pravic (na
primer, izbrisanih in tujih delavk_cev,
prosilk_cev za azil, migrantk_ov,
istospolno usmerjenih (LGBTIQ),
raznih skupin žensk in otrok).
30 let delovanja smo obeležili skozi
spletno razstavo 'Kdo smo MI?', ki
predstavlja dosežke in povzema
aktivnosti, ki jih je MI izvedel v vseh
teh letih v lokalnem in
mednarodnem prostoru. Vprašanje
‘Kdo smo MI?’ v naslovu razstave
ima dvojni pomen. Sprašuje po
identiteti Mirovnega inštituta in
ljudeh, ki so z njim povezani. Hkrati
beseda ‘MI’ naslavlja tudi prebivalke

in prebivalce te države, ki je nastala
hkrati z Mirovnim inštitutom. Kdo smo
mi – današnji država in družba, ki sta
se oblikovali v zadnjih tridesetih letih
in ki jima Mirovni inštitut z raziskavami
nastavlja ogledalo tako, da vztrajno
opozarja na neenakosti, kršitve

‘Kdo smo MI? 30 let kritične refleksije
in družbeno-političnega
prizadevanja za enakost’. Dogodek
je otvoril Lev Kreft, nekdanji direktor
in predsednik Upravnega sveta
(video).

pravic in napake. Spletna razstava
je hkrati posvečena tudi vsem, ki so
zagnali in vztrajno poganjajo Mirovni
inštitut.

Ko dominira paradigma, ki ima vse
nedobičkonosne dejavnosti za
»davkoplačevalski nebodigatreba«,
se sprašujemo, kako nadaljevati
kritično razmišljanje, raziskovanje in
delovanje v korist javnosti, za skupno
dobro in družbeno enakost. Očitno
je, da bolj kakor kdaj koli
potrebujemo ne samo premislek o
tem, »proti čemu« smo, temveč tudi

Osrednji dogodek ob 30. obletnici
delovanja Mirovnega inštituta se je
odvil v sredo, 29. septembra 2021,
Letnem vrtu Gala hale, AKC
Metelkova Mesto. Naslovili smo ga
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»za kaj« se zavzemamo. Očitno je,
da moramo, na eni strani, nastopati
obrambno in se zavzemati za to, kar
je bilo v preteklosti videti
samoumevno (za javno zdravstvo in
šolstvo, delo in dostojno plačilo,
enakost spolov, pravico do
kvalitetnega prostega časa …), na
drugi pa naslavljati nove, globalne
teme, ki zahtevajo skupno delovanje
velikih in majhnih akterjev
(nasprotovanje globali militarizaciji,
prizadevanje za ohranitev
biodiverzitete in podnebno
pravičnost). O teh temah so na
dogodku spregovorile pronicljive
govorke_ci na dveh okroglih mizah:
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v prvem pogovoru z naslovom
Liberalizacija, demokratizacija,
gibanja in establišemnt, kaj je šlo
narobe in kaj prav (video), sta pod
moderatorstvom Vlaste Jalušič
govorila Evan Kraft (ekonomist in
urednik prve knjige o neodvisni
Sloveniji v tujini) in Tomaž Mastnak
(sociolog in publicist). Sledila je
razprava Kakšno politiko
potrebujemo? Diagnoze in prognoze
(video) z gosti Majdo Hrženjak
(sociologinja in raziskovalka),
Gorazdom Kovačičem (sociolog in
sindikalist), Alenko Kreč Bricelj

18

(okoljevarstvena aktivistka in ena
izmed koordinatork referendumske
kampanje za pitno vodo), Suzano
Tratnik (sociologinja in pisateljica),
Borisom Vezjakom (filozof in aktivist),
moderiral pa je Iztok Šori.

presenečenje: nastop kraljic draga
Mentalike, Vere Vulve in Patricie
Vulve, ki so za to priložnost sestavile
poseben program. Vmes in do
zaključka večera je za glasbo
poskrbel Selektor Dinarid.

Drugi del večera je minil v bolj
sproščenem duhu. Ogledali smo si
dokumentarni film Tonija Poljanca
‘Kdo smo MI?’ (video) v katerem
predstavlja videoportrete
posameznikov_ic, ki so oblikovali oz.
še oblikujejo zgodbo inštituta. Sledil
je polurni nastop Samo Borisa in
Doše, pozno v večer pa je sledilo

Javni dogodek ‘Kdo smo MI?’ je
eden v seriji dogodkov s katerimi
letos obeležujemo tri dekade
delovanja delovanja inštituta. V
juniju smo tako organizirali
mednarodno konferenco ‘Kakšna
vladavina? Misliti sodobne oblike
vladavine (zgodovinske in
konceptualne perspektive)‘ in v

septembru mednarodno
konferenco ‘After the summer of
migration: right-wing populism,
media and affect‘.
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V spletnem pogovoru so sodelovali:

30. Obletnica delovanja fundacije
Georgea Sorosa na področju
nekdanje Jugoslavije
Fundacija, ki jo je ustanovil George

dogodke v osmih državah – v

in umetnost je imelo takratno

Soros, Open Society Foundations,je

Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni

delovanje fundacije, katere

leta 2021 obeleževala 30. obletnico

gori, na Hrvaškem, na Kosovu, v

vsebine in metode so pustile sledi,

delovanja na področju nekdanje

Severni Makedoniji, Sloveniji in Srbiji.

česa se je vredno spominjati in

Jugoslavije. Prva fundacija v regiji je

Hkrati bo izšla knjiga, ki bo

kaj je dobro vedeti o tem

bila ustanovljena leta 1991 v

predstavila podatke o delovanju

obdobju;

Beogradu, ko je SFRJ še obstajala.

fundacije v 30 letih v omenjenih

Njen namen je bil, da podpira

državah ter eseje več kot dvajsetih

družbe odmeva danes v Sloveniji,

procese demokratizacije na

priznanih avtoric in avtorjev. Več

kaj je ostalo od vizij, idej,

celotnem območju Jugoslavije. Po

informacij je dostopnih na spletni

organizacij in projektov, ki jih je

razpadu socialistične federacije je

strani 30 Years initiative. V Sloveniji je

fundacija v devetdesetih

George Soros odprl fundacije v vsaki

spletni pogovor na pobudo Open

zagovarjala in podpirala, kje so

izmed novih držav, kmalu potem pa

Society Foundations organiziral

danes potenciali, v katere

tudi v Albaniji.

Mirovni inštitut 6. maja 2021.

procese in akterje usmeriti pogled

Ob 30. obletnici smo se spomnili

V pogovoru smo se s spomini,

delovanja Sorosevih fundacij,

pogledi in razmišljanji osredotočili na

premislili takratna prizadevanja in se

dva sklopa vprašanj:

pogovorili o tem, kako je mogoče v

• Rastko Močnik, sociolog, nekdanji
profesor na Filozofski fakulteti Univerze
v Ljubljani,
• Tanja Rener, sociologinja, profesorica
na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani,
• Lev Kreft, filozof, nekdanji profesor na
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani,
• Vlasta Jalušič, politologinja,
raziskovalka na Mirovnem inštitutu,
• Slavko Gaber, sociolog, profesor na
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani,
• Anica Mikuš Kos, pediatrinja,
psihiatrinja in humanitarka, predsednica
Slovenske filantropije,
• Barbara Borčić, umetnostna
zgodovinarka in kustosinja na SCCALjubljana, Zavodu za sodobno umetnost,
• Sandra Bašić Hrvatin,
komunikologinja, profesorica na
Fakulteti za humanistične študije
Univerze na Primorskem,
• Danica Purg, politologinja,
ustanoviteljica in direktorica IEDCPoslovne šole Bled.

• ter drugič, kako ideja odprte

V pogovoru je sodelovala tudi Beka Vučo,
ki je bila do decembra 2020 regionalna
direktorica Open Society Foundations v
New Yorku za fundacije na področju
nekdanje Jugoslavije.

in upanje, ko premišljujemo o
stanju in prihodnosti demokracije
in odprte družbe v Sloveniji.

Pogovor je povezovala Brankica
Petković, raziskovalka na Mirovnem
inštitutu.

• prvič, kako se je prizadevanje za

sedanjih razmerah uveljavljati

odprto družbo snovalo in

načela odprte družbe. Zato
Soroseve fundacije in njihove
partnerske organizacije med aprilom

uresničevalo v 1990-tih, ko je

Uvodoma je udeležence nagovoril Iztok
Šori, direktor Mirovnega inštituta.

fundacija še delovala v Sloveniji,

Povzetek spletnega pogovora.

kakšen vpliv na civilno družbo,

in junijem 2021 organizirajo spletne

kulturo in medije, šolstvo, znanost
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1. PROJEKTI
POLITIKA
ČLOVEKOVE PRAVICE
MEDIJI
SPOL

POLITIKA

KAZALO

Sovražni govor v sodobnih konceptualizacijah
nacionalizma, rasizma, spola in migracij

Transnacionalizacija oskrbe starejših
– raznolikosti, rekrutacije, neenakosti (TE-DRI)

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Veronika Bajt

SODELAVKE
Neža Kogovšek Šalamon,
raziskovalka
Vlasta Jalušič, raziskovalka
Mojca Frelih, raziskovalka
Monika Bohinec,
administracija in finance

TRAJANJE PROJEKTA
1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

PARTNERJI
Inštitut Jožef Štefan

FINANCERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

Raziskave kažejo porast nacionalističnega ekonomskega protekcionizma,
islamofobije, homofobije, sovražnega govora in rasističnih napadov na
tujce in manjšine, vendar ni poglobljenih analiz odnosa med
nacionalizmom, rasizmom, migracijami in spolom v generiranju
sovražnega govora. Namen raziskave je odgovoriti na naslednja
raziskovalna vprašanja: Kako definirati sovražni govor? Kdo generira
sovražni govor in kakšna je vloga položaja in (ne)privilegija v socialni
hierarhiji »vira« in »tarče« sovražnega govora? Kakšen je razlagalni
model, ki povezuje koncepte sovražnega govora, rasizma, nacionalizma,
spola in migracij? Ali je smiselno sodobne izzive množičnih migracij,
globalne pandemije covida-19, in s tem povezanega naraščanja
protimigrantskega sovražnega govora naslavljati z alternativnimi kontra
narativi? Specifični cilji raziskave so umestitev sovražnega govora v
nacionalizirajoče prakse nacionalne države; priprava prve celovite
sociološke raziskave o povezavi med sovražnim govorom,
nacionalizmom, rasizmom, migracijami in dimenzijo spola; prispevati k
jasnejši konceptualizaciji sovražnega govora; poglobitev razumevanja
soodvisnosti med nacionalističnimi/rasističnimi konstrukcijami realnosti
in sodobnimi pojavi homofobije, seksizma, sovražnega govora,
izključevanja in nestrpnosti do Drugih, ki spremljajo (populistične)
diskurze o migracijah; prispevati h vključujoči družbi, temelječi na
enakosti in osebni varnosti pripadnikov manjšin, ki omogoča vsaki_emu
posameznici_iku polno sodelovanje, samouresničevanje in razvoj lastnih
intelektualnih in socialnih potencialov.

Izvedba projekta v letu 2021

SPLETNA STRAN
PROJEKTA

Projekt se je v letu 2021 pričel izvajati. Organizirali smo uvodni sestanek
projektne skupine, ter sodelovali na več spletnih predavanjih oziroma
okroglih mizah na temo nacionalizma, ksenofobije in migracij, ter
seminarjih na temo zbiranja podatkov in kvantitativne analize
kvalitativnih podatkov.

https://www.mirovniinstitut.si/sovrag

Nadaljevanje projekta
V letu 2022 se bo projektna ekipa v okviru delovnega sklopa DS1 na
podlagi pregleda literature in obstoječih javnomnenjskih raziskav
posvetila pripravi pregledne analize stanja na področju raziskovanja
nacionalizma-rasizma-spola-migracij in sovražnega govora ter
izoblikovanju genealogije pojmov, tj. Pojmovnika, v okviru delovnega
sklopa DS2 pa oblikovanju raziskovalnega načrta. V drugi polovici leta se
bo začelo že tudi delo na tematskih raziskavah.
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Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Majda Hrženjak

SODELAVKE
Maja Breznik, raziskovalka
Veronika Bajt, raziskovalka
Leja Markelj, raziskovalka
Monika Bohinec,
administracija in finance

TRAJANJE PROJEKTA
1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

FINANCERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/projekti/
transnacionalizacija-oskrbestarejsih-raznolikostirekrutacije-neenakosti-tedri/

Projekt raziskuje presečišča oskrbe starejših in migracij ter novo
mednarodno delitev skrbstvenega dela. Cilj projekta je prispevati k
teoretizaciji transnacionalizacije oskrbe starejših z empirično evidenco,
ki naslavlja vrzeli v raziskovanju, povezane z raznolikostjo skrbstvenih
migracij (globalne verige skrbi, krožne skrbstvene migracije, dnevne
delovne migracije ter skrbstvene mobilnosti starejših) v evropski polperiferni mikro obmejni regiji med vzhodnimi in zahodnimi, 'starimi' in
'novimi' državami članicami in nečlanicami EU. Temeljno raziskovalno
vprašanje je, kako raznolike skrbstvene mobilnosti součinkujejo s
procesi, mehanizmi, akterji delovnih in skrbstvenih rekrutacij ter
transnacionalnimi neenakostmi. Specifični cilji raziskave so analizirati: 1.
Kako izvajalci storitev ter družine/starejši uporabljajo strategijo
transnacionalizacije oskrbe za premoščanje skrbstvenega primanjkljaja;
2. Kako država blaginje v sodelovanju z rekrutacijskimi agencijami
postaja delodajalec migrantskih oskrbovalk; 3. Kako se prepletajo
globalne, krožne in dnevne čezmejne skrbstvene migracije in mobilnosti
starejših; 4. Kakšno je součinkovanje med skrbstveno emigracijo in
imigracijo. Metodološko raziskava temelji na pristopu mešanih
raziskovalnih metod. Vključuje načelo več nivojske analize, ki povezuje
delovanje in strukturo ter mikro raven izkušenj migrantskih delavk z
mezzo ravnijo institucionalnih in političnih dejavnikov ter makro ravnijo
dinamike globalnega kapitalizma.

Izvedba projekta v letu 2021
Projekt smo začeli izvajati oktobra 2021 s konsolidacijo raziskovalne
skupine, prilagoditvijo projektnih aktivnosti in vsebin na obseg
financiranja, načrtom dela v letu 2022 in pričetkom dela na zbiranju
statističnih podatkov, analizi politik in obstoječih raziskav. Sodelovali smo
na okrogli mizi o dolgotrajni oskrbi in na mednarodni konferenci o
politizaciji oskrbe starejših.

Nadaljevanje projekta
V letu 2022 bomo naredili pregled aktualnih teoretizacij in empiričnih
študij iz relevantnih držav; raziskali stanje na področju pomanjkanja
skrbstvenih delavk v Sloveniji; naredili študijo regulacije delovnih
migracij med Slovenijo, BiH in Srbijo; raziskali sistem zaposlovanja
migrantk v domovih za oskrbo starejših, v oskrbi na domu in emigracije
oskrbovancev na Hrvaško ter publicirali.
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Sledenje stikom v Evropski uniji: lekcije, ki se jih je
treba naučiti za prihodnjo uporabo tehnologije pri
spopadanju z družbenimi izzivi

Populistični pretres, nazadovanje demokracije in kriza
vladavine prava v Evropski uniji

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Iza Thaler

TRAJANJE
PROJEKTA
1. 4. 2021 - 30. 9. 2021

PARTNERJI
Civil Liberties Union for
Europe (koordinacija)
Bulgarian Helsinki
Committee
Estonian Human Rights
Centre
Hungarian Civil Liberties
Union
Irish Council For Civil
Liberties
CILD - Italian Coalition for
Civil Liberties and Rights
ePaństwo Foundation
D3 - Defesa dos Direitos
Digitais
Rights International Spain

Cilj projekta je bil raziskati tehnološki odziv držav članic EU na svetovno
pandemijo s poudarkom na aplikacijah za sledenje stikom. Projekt je
gradil na preteklih aktivnostih Mirovnega inštituta na področju zaščite
temeljnih pravic v luči uvedbe tehnoloških rešitev za obvladovanje
pandemije. Pomembna cilja projekta sta bila opredelitev tveganj
vpeljave tehnoloških rešitev za obvladovanje pandemije in iskanje
najboljših praks in lekcij za prihodnost. Projekt je potekal v deset državah
članicah EU.

Izvedba projekta v letu 2021
Med aprilom in julijem 2021 smo izvedli raziskavo aplikacij za slednje
stikom z vidika človekovih pravic in načela dobrega upravljanja.
Ugotavljali smo, kako je bila aplikacija uvedena v Republiki Sloveniji in v
kolikšni meri je država analizirala učinke aplikacije na obvladovanje
epidemije, na gospodarstvo in na ranljive skupine. Poleg pregleda in
analize sekundarnih virov ter intervjujev s strokovnjaki, smo pristojnim
organom zastavili osem vprašanj v okviru pravice do dostopa do
informacij javnega značaja, zanimala nas je uvedba aplikacije, koliko
pozitivnih primerov je bilo odkritih, ali do bile opravljene kakšne
raziskave in analize učinkovitosti ter kdaj bo aplikacija preklicana. Študija
Liberties je pokazala, da večina držav članic pri uvajanju in uporabi
aplikacij za sledenje stikom ni upoštevala načel dobrega upravljanja –
učinkovitosti in uspešnosti, odgovornosti, odprtosti in transparentnosti.
Države niso poskrbele, da bi bilo delovanje aplikacij dovolj učinkovito, da
bi bilo upravičeno, prav tako je otežen javni nadzor.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
•

Do EU governments continue to operate contact tracing apps
illegitimately? [Elektronski vir] : #trackthetrackers, Thaler, Iza

•

Poročilo: Ali države še naprej nelegitimno uporabljajo aplikacije za
sledenje stikom?

FINANCERJI
European AI fund

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/sledenje-stikomv-evropski-uniji-lekcije-kise-jih-je-treba-nauciti-zaprihodnjo-uporabotehnologije-pri-spopadanju-

Nadaljevanje projekta

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Mojca Pajnik

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Marko Ribać, raziskovalec
Iztok Šori, raziskovalec
Lana Zdravković,
raziskovalka
Tjaša Turnšek, asistentka

TRAJANJE PROJEKTA
1. 12. 2020 - 1. 12. 2023

PARTNERJI
Loughborough University
London (koordinator)
University of Cambridge
Goethe University Frankfurt
University of Vienna
Polish Academy of Sciences

Cilj raziskovalnega projekta je izpopolnjevanje strategij demokratičnega
odpora, s preučevanjem mehanizmov »izključevalnega populizma« in
njihovih učinkov na spodkopavanje vladavine prava, regresije na
področju gospodarstva in medijev. Projekt želi definirati »strategije
soočanja«, ki jih družbeni agensi uporabljajo, kadar se spopadajo z
izključevalnim populizmom. Z interdisciplinarnim pristopom, ki preči
discipline, kot so politična ekonomija, medijske študije, politična teorija
in menedžment primerjamo Avstrijo, Hrvaško, Nemčijo, Madžarsko,
Poljsko, Slovenijo, Združeno kraljestvo in Turčijo, države z različnimi
stopnjami in manifestacijami populizma. Projekt je organiziran v štiri
delovne sklope, s poudarkom na zakonodajnih spremembah (DS1),
gospodarstvu in ekonomiji (DS2), medijih in komunikaciji (DS3) ter
diseminaciji rezultatov (DS4).

Izvedba projekta v letu 2021
Organizirali smo več projektnih sestankov v spletnem okolju, na katerih
smo razpravljali o teoretičnih konceptih populizma in medijev, snovali
metodologijo zbiranja podatkov o medijskem lastništvu in medijski
zakonodaji, primerjali pridobljene podatke in preliminarne rezultate,
pripravljali povzetke za objave na različnih konferencah.

FINANCERJI
Norface

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
h�ps://www.popback.org/
h�ps://www.norfacegovernance.eu/

Projekt je zaključen.

Prvo srečanje POPBACK projekta v Cambridgeu, 25. in 26. november
2021, foto: Arhiv MI.

z-druzbenimi-izzivi/
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Politični in medijski populizem: »begunska kriza« v
Sloveniji in Avstriji

Zbrali smo podatke o medijskem lastništvu v zadnjih dvajsetih letih in
preučili spremembe medijske zakonodaje. Nadalje je bila opravljena
mrežna analiza (»social network analysis«) pridobljenih podatkov v
sklopu medijskega lastništva, s katero smo pokazali na trende
koncentracije in centralizacije medijske krajine v zadnjih dvajsetih letih.
V sklopu pravne analize so bili identificirani konkretni primeri (poskusov)
političnega nadzora s spreminjanjem medijske zakonodaje. Preliminarni
rezultati so bili predstavljeni v sklopu predmeta Komunikacijski sistemi
na Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani.
Zasnovali smo vprašalnik, ki bo metodološko orodje nadaljnje stopnje
projekta, t.j. mezo analize, kjer bomo preučevali spremembe
novinarskega dela v kontekstu medijskega lastništva, zakonodaje kot tudi
političnih in ekonomskih pritiskov.
V mesecu novembru je bilo organizirano prvo srečanje raziskovalk_cev
projekta v Cambridgeu, kjer smo predstavili dosedanje raziskave in
izsledke, razpravljali o konceptualnih dilemah in načrtovali prihodnje
korake.

Nadaljevanje projekta
Projekt nadaljuje z naslednjo stopnjo raziskovanja populizma in medijev,
t.j. z mezo analizo, kjer se bomo osredotočili na identifikacijo sprememb
novinarskega dela skozi perspektivo medijskih delavk_cev. Opravili bomo
vsaj 20 intervjujev v vsaki vključeni državi. Po zaključeni drugi fazi se
bomo lotili tudi preučevanja populizma kot komunikacijske prakse v
kontekstu digitalnih medijev in televizije. Načrtujemo tudi več objav, ki
se bodo fokusirale na spremembe medijskega lastništva in zakonodaje,
tako v slovenskem kot primerjalnem kontekstu.

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Mojca Pajnik

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Mojca Frelih, raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Marko Ribać, raziskovalec
Emanuela Fabijan, mlada
raziskovalka
Simona Zavratnik,
raziskovalka (Center za
prostorsko sociologijo, FDV)
Nejc Berzelak, raziskovalec
(FDV)
Tjaša Turnšek, asistentka
Birgit Sauer, raziskovalka
(Univerza na Dunaju)
Otto Penz, raziskovalec
(Univerza na Dunaju)
Daniel Thiele, raziskovalec
(Univerza na Dunaju)

TRAJANJE PROJEKTA
1. 11. 2018 – 31. 10. 2021

PARTNERJI
Univerza na Dunaju, Avstrija

FINANCERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS), FWF Der
Wissenschaftsfonds

Predstavitev preliminarnih
rezultatov projekta
POPBACK v sklopu
predmeta Komunikacijski
sistemi na Fakulteti za
družbene vede, Univerza v
Ljubljani, 20. december
2021. Foto: Arhiv MI.

Projekt preučuje povezavo med političnimi strankami, mediji in
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«.

Izvedba projekta v letu 2021
Projekt se je v letu 2021, tj. konec oktobra, zaključil. V letu 2021 smo
organizirali nekaj projektnih sestankov, na katerih smo razpravljali
predvsem o objavi empiričnih rezultatov, o primerjavi pridobljenih
podatkov v Avstriji in Sloveniji in zaključnih raziskavah:
Analiza in komparacija medijskega populizma v obeh državah: online
sestanek 11. marca 2021; postavitev metodološkega načrta za analizo
spletnih komentarjev: online sestanek 7. aprila 2021; zaključni projektni
sestanek celotne raziskovalne skupine 18. 9. 2021 v Ljubljani.
Opravili smo diskusije o javnomnenjski raziskavi na temo populizma,
migracij in medijev, pripravili smo raziskovalna poročila in metodološki
načrt za analizo populizma na primeru spletnega komentiranja.
Organizirali smo mednarodno (zaključno) konferenco projekta z
naslovom After the summer of migration: right-wing populism, media
and affect (prevod: Po “poletju migracij”: Desni populizem, mediji in
afekti), ki je med 16. in 17. septembrom 2021 potekala v Ljubljani.
Raziskovalci in raziskovalke projektne skupine so sodelovali z
raziskovalnimi prispevki, ki so nastali kot rezultat opravljenih empiričnih
raziskav, priznana komunikologinja Zizi Papacharissi in komunikolog
Lance Bennett pa sta bila častna govorka oz. častni govorec konference.
- Prispevki raziskovalk in raziskovalcev na konferenci After the summer
of migration: right-wing populism, media and affect, Ljubljana, 16-17.
september 2021: Pajnik, Mojca, Berzelak, Nejc, Šulc, Ajda. Whose
media?: how are media preferences related to citizen's populist
worldviews; Ribać, Marko, Fabijan, Emanuela, Performativity of political
and media populism: analysis of political interviews in TV news shows
Odmevi and 24UR ZVEČER.
- Udeležba na ostalih konferencah: M. Pajnik, Konceptualizacija
populizma za raziskovanje migracij: h komunikativnemu etnonacionalističnemu populizmu«, prispevek na mednarodni konferenci
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SPLETNA STRAN
PROJEKTA
http://www.mirovni-institut.si/
pop-med/

Towards Reflexivity in Migration Studies: Knowledge Production in Times
of Contested Politics and Post-Colonial Dynamics (org. Evropska
sociološka zveza in Tehniška univerza v Berlinu), online, 28. januar 2021;
M. Ribać, Populisms: divergent articulations of political futures,
prispevek na mednarodni konferenci "Sociological Knowledges for
Alternative Futures", European Sociological Association, online, 3.
september 2021.

Mednarodna konferenca
‘After the summer of
migration: right-wing
populism, media and
affect’, Ljubljana, 16-17.
september 2021. Foto:
Arhiv MI.

•

•
•

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
•

•

•

•

•

Slovensko javno mnenje 2020/3: ogledalo javnega mnenja. Poročilo
o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov (Ljubljana,
Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja
in množičnih komunikacij, 2021, Hafner-Fink, Mitja, Kurdija, Slavko,
Malnar, Brina, Uhan, Samo, Toš, Niko, Miheljak, Vlado, Vovk, Tina,
Broder, Živa, Falle Zorman, Rebeka, Doušak, May, Gerdina, Otto,
Jagodic, Ana, Zajšek, Špela, Kecman, Ivi, Pajnik, Mojca), dostopno.
prispevek v zborniku Populistički duhovi vremena i izazovi
demokraciji: studije o populizmima (Zagreb: Despot infinitus,
Veselinović, Velimir (ur.), 2021): Pajnik, Mojca, Šori, Iztok. Ethnonationalist populism in Slovenia: paving the post-democratic
condition.
Članek Medijski populizem in afektivno novinarstvo: časopisni
komentar o »begunski krizi«, Pajnik, Mojca, Ribać, Marko, Javnost –
The Public 28 (Supplement): 103-121.
Članek Migracije v času pandemije covid-19: Meje mobilnosti in
družbene neenakosti, Zavratnik, Simona, Cukut Krilić, Sanja, Teorija
in praksa 58 (1): 72-87, dostopno.
Članek Migranti in migrantsko delo v času pandemije, Zavratnik,
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•

•

Simona, Teorija in praksa 58 (3): 785-805, 927-928, dostopno.
Članek Politični in medijski populizem v televizijskem političnem
intervjuju, Fabijan, Emanuela, Ribać, Marko, Družboslovne razprave
37 (98): 43-68. V tisku.
Raziskovalno poročilo: M. Ribać, Review of existing survey data on
migration and populism in Austria and Slovenia, dostopno.
Mednarodna splošna družboslovna anketa, zbirka podatkov,
dostopna v Arhivu družboslovnih podatkov (Slovensko javno mnenje
2020/3: ogledalo javnega mnenja, Hafner-Fink, Mitja, Kurdija,
Slavko, Malnar, Brina, Pajnik, Mojca, Uhan, Samo, Ljubljana,
Fakulteta za družbene vede, 2021). DOI.
Analiza okvirjanja v časopisnih komentarjih v časopisu Delo in
Slovenske novice, zbirka podatkov, dostopna v Arhivu družboslovnih
podatkov: Pajnik, Mojca, Birgit Sauer in Daniel Thiele, “Migracije v
novinarskem poročanju, 2020”, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv
družboslovnih podatkov. Dostopno.
Ribać, Marko (intervjuvanec), Stališča državljanov na temo migracij
in populizma, oddaja Agora Divan, Klagenfurt: Radio Agora, 2021.
Dostopno.

Nadaljevanje projekta
Ker se je projekt v letu 2021, tj. konec oktobra letos, zaključil je
projektna skupina zaključila svoje empirično raziskovalno delo. V
prihodnjem letu načrtujemo več objav, ki obravnavajo populizem v
perspektivah obeh držav in tudi primerjalno: fokus bo na objavah
empiričnih analiz, ki podrobneje analizirajo oblikovanje javnega mnenja
o migracijah in populizem kot komunikacijsko interakcijo v komentarjih
znotraj spletnih forumov.
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Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe
politične pojmovnosti

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Vlasta Jalušič

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Lana Zdravković,
raziskovalka
Mirt Komel, raziskovalec
Neža Kogovšek Šalamon,
raziskovalka
Iztok Šori, raziskovalec
Franja Arlić, finančno
vodenje
Gorazd Kovačič (Filozofska
fakulteta),
Boštjan Nedoh, Jerneja
Brumen (ZRC SAZU),
Wolfgang Heuer (Svobodna
Univerza Berlin)
Cristina Sanchez
(Avtonomna Univerza
Madrid)
Zoran Kurelić (Univerza v
Zagrebu)

TRAJANJE PROJEKTA
1. 7. 2019 - 30. 6. 2022

PARTNERJI
Filozofska fakulteta, Univerza
v Ljubljani
Filozofski inštitut ZRC SAZU
Otto Suhr Institut
Svobodna Univerza v Berlinu
Avtonomna Univerza Madrid
Fakulteta za politične vede,
Univerza v Zagrebu

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.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Znanstveni članki:

Izvedba projekta v letu 2021
Projekt je v letu 2021 potekal preko naslednjih aktivnosti: delovni
sestanki projektne skupine, študij literature, organizacija mednarodne
konference, udeležbe na konferencah, publiciranje in javni nastopi.
Neposredne raziskovalne aktivnosti so obsegale: primerjava pristopa do
temeljnih pojmov pri Arendt in Kosellecku, analiza in publiciranje
člankov o izbranih temeljnih pojmih (pojmi politika, delovanje, svoboda,
delo, nacija-država, emancipacija, družbeno, tradicija, revolucija in kriza)
v relaciji do nekateri drugih avtorjev (Koselleck, Ranciere, Agamben,
Marx, Hegel, liberalna teorija). V Filozofskem vestniku je izšel sklop
člankov raziskovalne skupine pod naslovom Politics and action. Junija
smo organizirali znanstveno konferenco Kakšna oblika vladavnine?, na
njej sta sodelovala med drugimi direktor H. Arendt centra na Bard
Colleague v NYC, Roger Berkowitz ter znani antropolog Mahmood
Mamdani z Makarere univerze in Univerze Columbija. Julija je potekal
panel raziskovalne skupine na kongresu IPSA v Lizboni (on-line). Na
Meduniverzitetnem centru v Dubrovniku je septembra 2021 potekala
mednarodna konferenca/seminar The Inhuman Condition s
predstavitvijo referatov članov raziskovalne skupine. Hkrati je do poletja
potekal interni bralni seminar, ki se ga udeležuje 5 članov raziskovalne
skupine in trije magistrski in doktorski študenti iz tujine ter prevajanje
(ter pojmovna analiza) dela Hannah Arendt The Life of the Mind.
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•

Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

KOVAČIČ, Gorazd. Arendt's break with the liberal imaginary of
society. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510. [Tiskana izd.], 2021, letn.
42, št. 1, str. 127-151, 270-271.

•

JALUŠIČ, Vlasta. Arendt, Koselleck, and Begreifen : rethinking
politics and concepts in times of crisis. Filozofski vestnik, ISSN
0353-4510. [Tiskana izd.], 2021, letn. 42, št. 1, str. 97-126.

•

KOMEL, Mirt. "To act or not to act" : Arendt, Hegel, and
Shakespeare on action. Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510. [Tiskana
izd.], 2021, letn. 42, št. 1, str. 181-195, 270-271.

•

ZDRAVKOVIĆ, Lana. The concept of emancipation as political action
: (Marx, Arendt, Rancière). Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510.
[Tiskana izd.], 2021, letn. 42, št. 1, str. 153-180.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
http://www.mirovniinstitut.si/projekti/
prelom-v-tradiciji-hannaharendt-in-spremembepoliticne-pojmovnosti/

Konference in znanstveni prispevki na konferencah
•

JALUŠIČ, Vlasta (urednik), ZDRAVKOVIĆ, Lana (urednik). What kind
of goverment?: thinking contemporary forms of goverment
(historical and conceptual perspectives) : international conference,
2-4 June 2021, National Museum of Slovenia - Metelkova, Ljubljana.
Ljubljana: Peace Institute, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (14
str.)).

•

JALUŠIČ, Vlasta. Predicaments of the Nation-State : can we still learn
from Arendt's concepts?. V: New nationalisms in an open world.
Montreal: International Political Science Association, 2021.
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Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k
raziskovanju družbene izključenosti

•

•

•

•

JALUŠIČ, Vlasta. "Politikunfähigkeit": the predicament of our time?.
V: JALUŠIČ, Vlasta (ur.), ZDRAVKOVIĆ, Lana (ur.). What kind of
goverment? thinking contemporary forms of goverment (historical
and conceptual perspectives): international conference, 2-4 June
2021, National Museum of Slovenia - Metelkova, Ljubljana.
Ljubljana: Peace Institute. 2021, str. 7.
KOMEL, Mirt. "Neither rule nor be ruled": the (un)form of politics:
presentation at the International Conference What Kind of
Government? Thinking Contemporary Forms of Government
(Historical and Conceptual Perspectives), 2 - 4 June 2021, National
Museum of Slovenia, Metelkova, Ljubljana.
KOMEL, Mirt. A government of the mind: separation of powers in
Hannah Arendt's The Life of the Mind : presentation at the
conference Identity of Europe, The Inhuman Condition, Dubrovnik,
Sep. 6 - 10, 2021.
KOVAČIČ, Gorazd. Rule by decree, aggressive rhetoric, and mass
movement: the form of the current Slovenian government.
V: International conference What kind of government? Thinking
contemporary forms of government (historical and conceptual
perspectives): 2-4 June 2021, National Museum of Slovenia Metelkova, Ljubljana. [Ljubljana: Peace Institute. 2021], str. 13-14.

Javni nastopi
•

JALUŠIČ, Vlasta (intervjuvanec). Vlasta Jalušič : oddaja Intervju, RTV
Slovenija, 1. program, 18. 4. 2021.

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Mojca Pajnik

SODELAVCI
Iztok Šori, raziskovalec
Marko Ribać, raziskovalec

TRAJANJE PROJEKTA
1.7. 2018 - 30. 6. 2022

PARTNERJI

Izvedba projekta v letu 2021

Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta,
koordinator projekta, prof.
dr. Roman Kuhar.

•

Pogovor s prof. Mieke Verloo o intersekcionalnosti in politikah
enakosti, 9. aprila.

•

Po zaključenem pregledu literature, analizi politik in opravljenem
terenskem delu smo se osredotočili na pisanje člankov in na
pripravo monografije, katere izid je predviden v letu 2022.

FINANCERJI

•

Rok Smrdelj s FF in Mojca Pajnik sta napisala članek Intersec�onal
Representa�on in Online Media Discourse: Reflec�ng An�Discrimina�on Posi�on in Repor�ng on Same-Sex Partnerships, ki je
v recenzentskem postopku v tujini.

Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

Javno dostopni rezultati iz leta 2021

Nadaljevanje projekta
Projekt se je začel 2019 in bo potekal v letih 2020, 2021 in trajal do 30.
junija 2022.

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.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
http://
drzavljanstvoindiskriminacij
a.splet.arnes.si/

Simpozij z M. Verloo.

Nadaljevanje projekta
V letu 2022 se bomo osredotočili na pripravo monografije, ki bo združila
rezultate projekta.

Mednarodna konferenca
‘KAKŠNA VLADAVINA?
Misliti sodobne oblike
vladavine (zgodovinske in
konceptualne perspektive)’,
Ljubljana, 2-4. junij 2021.
Foto: Nada Žgank.
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Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji

VODJA PROJEKTA
Maja Breznik

TRAJANJE PROJEKTA
1. 4. 2021 - 30. 9. 2021

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

FINANCERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/projekti/
segmentacijanestandardnegazaposlovanja-v-sloveniji/

Namen in cilji

•

Namen raziskave je razložiti, 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.

Nadaljevanje projekta

Izvedba projekta v letu 2021

Nina Bakovnik, Maja Breznik, Tea Jarc, Aleksandra Kanjuo-Mrčela,
Barbara Rajgelj, »Spol, ekonomija in trg dela v času pandemije in po
njej« (okrogla miza v okviru Slovenskega sociološkega srečanja 2021
"Pandemična družba"), Ljubljana, 24. in 25. september 2021.

Projekt se je končal decembra 2021.

Na osnovi statistične analize podatkovnih baz in terenske raziskave sta
končani poročili DS5, DS6 in DS7 za obe študiji primerov, SŽ-VIT in LEK.
Opravljene so tudi številne diseminacije raziskovalnih rezultatov.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
•

Maja Breznik, Mezdno delo: Kritika teorij prekarnosti, Založba
Sophia, Ljubljana, 2021.

•

Maja Breznik in Jožica Čehovin Zajc, »Prekarizacija standardnega in
nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji (2005-2019)«, Teorija in
praksa: revija za družbena vprašanja, letn. 58, št. 1, 2021, str. 28-48,
dostopno.

•

Maja Breznik, »Manjkajoči člen v državi: pokorna sindikalna
birokracija«, Delo, Sobotna priloga, 16. januar 2021, leto 63, št. 12.

•

Maja Breznik, »Konec univerzalnih delavskih pravic, zmaga pravnega
fetišizma«, Delo, Sobotna priloga, 17. julij 2021, leto 63, št. 163,
dostopno.

•

Maja Breznik (intervjuvanec), »Društvene institucije već su se
pripremile na dolazak autoritarnog režima«, Novosti , 29. januar
2021, št. 1102, str. 22-23, dostopno.

•

Maja Breznik, »Theory of value and variations in the subordination
of labour to capital« (predavanje), 39th International Labour
Process Conference "Security of Work? The workplace after
COVID-19", University of Greenwich, Centre for Research on
Employment and Work, 12. april 2021.

•

Rastko Močnik in Maja Breznik, »Andrea Komlosy, Delo:
globalnohistorična perspektiva« (diskusija), Besedna postaja v
Knjigarni FF, 11. november 2021.

•

Lenart Kučić, Dejan Jefim, Tea Jarc in Maja Breznik, »Delo na
zahtevo (The Gig Is Up)« (pogovor o platformnem delu po projekciji
filma), Kinodvor, Ljubljana, 18. oktobra 2021.
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Založba Sophia, 2021.
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FRENK: Viri, metode in orodja za razumevanje,
prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno
nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

EWSI – Evropska spletna stran za integracijo

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Veronika Bajt

SODELAVKE
Neža Kogovšek Šalamon,
raziskovalka
Monika Bohinec,
administracija in finance

TRAJANJE PROJEKTA
1. 5. 2017 - 1. 5. 2020
(podaljšan do 30. 4. 2021)

PARTNERJI
Odsek za tehnologije
znanja, Inštitut Jožef Stefan
(koordinator)
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede
in Filozofska fakulteta.

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_inje s področja korpusnega jezikoslovja in
sociolingvistike s strokovnjaki_njami s področja kritične analize diskurza
in družboslovnega anketiranja in pravne analize s strokovnjaki s področja
jezikovnih tehnologij in strojnega učenja za slovenščino.

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Veronika Bajt

SODELAVKE

Lana Zdravković,
raziskovalka

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

Izvedba projekta v letu 2021

Izvedba projekta v letu 2021

dolgoročni

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.

V letu 2021 se je nadaljevalo delo na diseminaciji projektnih rezultatov.

FINANCERJI

Javno dostopni rezultati iz leta 2021

Javno dostopni rezultati iz leta 2021

Evropska komisija, Migracije
in notranje zadeve

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

https://nl.ijs.si/frenk/rezultati/publikacije/
https://nl.ijs.si/frenk/rezultati/viri/

Nadaljevanje projekta
Projektne aktivnosti so se zaključile.

TRAJANJE PROJEKTA

Nadaljevanje projekta
SPLETNA STRAN
PROJEKTA

Projekt izvajamo po planu, aktivnosti se nadaljujejo v letu 2022.

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

FINANCERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
http://nl.ijs.si/frenk/
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Evropska mreža za boj proti revščini Slovenija
(EAPN SLO)

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Živa Humer

SODELAVKE

Mojca Frelih, raziskovalka
Ekipa iz drugih organizacij članic

TRAJANJE PROJEKTA
EAPN Slovenija je pristopila
v mrežo EAPN septembra
2019.

PARTNERJI
Društvo Delavska
svetovalnica
Društvo FER
Društvo Gibanje za dostojno
delo in socialno družbo
Društvo Informacijski center
Legebitra
Društvo Kralji ulice
Društvo prostovoljcev
Vincencijeve zveze dobrote
Društvo ŠKUC
Društvo Ženski lobi
Slovenije
Mozaik, društvo za socialno
vključenost
OPRO, zavod za aplikativne
študije
RKS - Območno združenje
Ljubljana
Univerza za tretje življenjsko
obdobje
Zavod Transakcija
Zavod Tri
Zveza društev upokojencev
Slovenije

Evropska mreža za boj proti revščini (EAPN) je največja evropska mreža
nacionalnih, regionalnih in lokalnih mrež ter evropskih organizacij,
dejavnih na področju boja proti revščini. Trenutno združuje 31
nacionalnih mrež in 13 evropskih organizacij, katerih glavne dejavnosti
so povezane z bojem proti revščini in socialni izključenosti. Deluje na
področju sooblikovanja politik in spodbujanja ukrepov za izkoreninjenje
revščine in socialne izključenosti, ozaveščanja o revščini med strokovno
in laično javnostjo ter opolnomočenja ljudi, ki živijo v revščini in
njihovega zagovorništva. EAPN ima svetovalni status pri Svetu Evrope in
je ustanovni član Socialne platforme.
Maja 2019 je 13 organizacij, ki delujejo na področjih odpravljanja
revščine in socialne izključenosti, ustanovilo mrežo - EAPN Slovenija. Na
generalni skupščini EAPN septembra 2019 v Helsinkih je EAPN Slovenija
postala članica evropske mreže za boj proti revščini. EAPN Slovenija
koordinira CNVOS (nacionalna krovna mreža nevladnih organizacij),
trenutno pa jo sestavlja 19 organizacij: Društvo Delavska svetovalnica;
Društvo FER; Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo;
Društvo Informacijski center Legebitra; Društvo Kralji ulice; Društvo
prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote; Društvo ŠKUC; Društvo Ženski
lobi Slovenije; Mirovni inštitut; Mozaik, društvo za socialno vključenost;
OPRO, zavod za aplikativne študije; RKS - Območno združenje Ljubljana;
Univerza za tretje življenjsko obdobje; Zavod Transakcija; Zavod Tri;
Zveza društev upokojencev Slovenije; Zveza prijateljev mladine Domžale;
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje; Zveza prijateljev
mladine Slovenije.
Ključna prizadevanja EAPN Slovenija so usmerjena v odpravo revščine in
socialne izključenosti vseh marginaliziranih skupin, posameznic in
posameznikov, temelječ na njihovih izkušnjah in potrebah. Med
ključnimi področji delovanja EAPN Slovenija so dolgotrajna oskrba,
stanovanjska politika, prekarnost, dostop do zdravstvenih storitev,
intersekcionalnosti itn., pri čemer se vsebinski fokusi dopolnjujejo in
dodajajo glede na interes in kapacitete članic EAPN Slovenija.

Izvedba projekta v letu 2021
EAPN Slovenija je izdala drugo poročilo o spremljanju revščine v
Sloveniji. V poročilu ugotavlja porast revščine v času pandemije in
opozarja, da bodo posledice pandemije in novi zaščitni ukrepi zelo
prizadeli že tako ranljive skupine. Javno je bilo predstavljenih še nekaj
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19. evropsko srečanje ljudi z izkušnje revščine z naslovom "Recharging
Europe!", 24. - 25. november 2021, prek spleta. Foto: Arhiv MI.

iniciativ. Aktivno smo sodelovali na 19. evropskem srečanju ljudi z
izkušnjo revščine z naslovom "Recharging Europe!" in se odzivali v
medijih.
Zveza prijateljev mladine
Domžale
Zveza prijateljev mladine
Ljubljana Moste-Polje
Zveza prijateljev mladine
Slovenije.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.cnvos.si/nvovseved/eu-mreze/europeananti-poverty-network-eapn/
http://www.mirovniinstitut.si/ustanovljena-jemreza-organizacij-kidelujejo-na-podrocjurevscine-in-socialneizkljucenosti-eapn-slovenija/

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Oddaja Botrstvo, Jana Vidic, Val 202, 22.3.2021, prispevek Otrok ne
morem nahraniti s koščkom zidu ali s kljuko, posnetek oddaje.
Sodelovanje Mojce Frelih v intervjuju za The Global Coali�on on Aging
(GCOA) (Sagar Sane Researcher, Global Coali�on on Aging), 17.5.2021
Delo, Simona Fajfar, Zakaj veliko ljudi z nizko pokojnino nima varstvenega
dodatka?, v rubriki Vprašanja in odgovor sodeluje dr. Živa Humer,
27.10.2021, str. 12.
Oddaja Botrstvo, Jana Vidic, Val 202, 27.11.2021, prispevek Pohlepni
ljudje so po celem svetu ne glede na to, kako bogata država je.
Oddaja Botrstvo, Jana Vidic, Val 202, 29.11.2021, prispevek Tudi
najbogatejše države so klecnile pri problemu naraščajoče revščine.

Nadaljevanje projekta
Nadaljevale se bodo priprave na letno poročilo o spremljanju revščine in
sodelovanje pri aktivnostih po sprotnem dogovoru članstva.
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ČLOVEKOVE
PRAVICE

KAZALO

Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v
spreminjajoči se Evropi (MICREATE)

Glasovi migrantk

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Vlasta Jalušič

SODELAVKE
Veronika Bajt, raziskovalka
Lana Zdravković, raziskovalka
Franja Arlič, finančno vodenje

TRAJANJE PROJEKTA
1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

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 integracijskih politik, ki se
osredinjajo na otroke. Glavni namen je spodbujati socialno vključenost
priseljenih otrok in uspešnejše upravljanje kulturne raznolikosti
evropskih držav.

PARTNERJI

Izvedba projekta v letu 2021

Znanstveno-raziskovalno
središče (nosilec projekta),
The Manchester Metropolitan
University, Univerza v
Ljubljanj, 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, Centre for
Peace Studies, Institute for
Social Studies, Fakulteta za
dizajn, Univerza na
Primorskem

Tu predstavljamo samo dejavnosti in rezultate projektne skupine
Mirovnega inštituta. Druge informacije in rezultati vseh partnerjev so na
voljo na spletnem mestu MiCreate. Leta 2021 smo zaradi pandemije še
vedno izvajali del projektnih dejavnosti za WP 5-7, torej terensko delo v
šolah. Zaključili smo raziskovalna poročila ter začeli z delom na WP11
(Laboratorij za javne politike), ki ga vodi Mirovni inštitut in ki povezuje
vse partnerje in dosedanje aktivnosti. Izdelali smo nacionalna analitična
poročila o rezultatih terenskega raziskovanja, ki so relevantni za javne
politike. Sledila bo izdelava priporočil za akterje EU in nacionalnih politik,
ki vključujejo pristop, ki se osredotoča na otroke in njihove potrebe.
Leta 2021 smo izvedli tudi več dejavnosti diseminacije, vključno s
pripravo in objavljanjem poglavij v knjigah ter člankov. Poleg
objavljenega poglavja je bil v objavo sprejet tudi članek v reviji Studies in
Ethnicity and Nationalism, ki bo izšel 2022.

FINANCERJI
Evropska komisija, Horizon
2020

SPLETNA STRAN
www.micreate.eu

Javno dostopni rezultati iz leta 2021

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Mojca Pajnik

SODELAVKE
Veronika Bajt, raziskovalka
Mojca Frelih, raziskovalka
Franja Arlič, finančno
vodenje

TRAJANJE PROJEKTA
1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

PARTNERJI
Unversidad Pablo de Olavide
(Španija)
Institute of Research for
Development (Francija)
Università degli Studi di
Firenze (Italija)
European Public Law
Organisation (Grčija)
Pixel – Associazione
Culturale (Italija)
Fundación EMET Arco Iris
(Španija)
Instituto Politecnico de
Braganza (Portugalska)

Namen projekta je prispevati k vzpostavitvi vključujočega sistema
visokošolskega izobraževanja z obravnavo pomembnega družbenega
izziva, ki ga predstavljajo migracije oziroma migracije žensk v aktualnem
evropskem kontekstu.

Izvedba projekta v letu 2021
Tekom izvedbe projekta se je celotna projektna skupina sestala na dveh
dvodnevnih konzorcijskih sestankih, ki sta zaradi epidemioloških razmer
potekala preko virtualnih orodij oziroma on-line. V letu 2021 so bile
vzpostavljene študije primerov in pregledane zgodbe uspešne integracije
migrantk v izbranih evropskih državah. V Sloveniji je projektna skupina
izvedla spletno anketo z namenom pridobivanja informacij in izkušenj
migrantk samih in fokusno skupino s tistimi nevladnimi organizacijami, ki
delujejo na terenu in so v stalnem stiku z migrantkami.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
https://viw.pixel-online.org/

Nadaljevanje projekta
V letu 2022 bo projektna skupina vzpostavila program e-učenja o
‘Človeški mobilnosti, integraciji in spolu’ v evropskem kontekstu, v
transnacionalni in interdisciplinarni perspektivi. Oblikovala bo
priporočila za politike oziroma praktične predloge s področja integracije.

Samostojni znanstveni sestavek v monografski publikaciji
JALUŠIČ, Vlasta, BAJT, Veronika. What are the problems? : reception
communities in the EU environment. V: SEDMAK, Mateja (ur.), et al.
Migrant children's integration and education in Europe : approaches,
methodologies and policies. 1st online ed. Barcelona: Octaedro, 2021.
Str. 61-79.

Nadaljevanje projekta
Projekt se v nadaljuje in je zaradi pandemije podaljšan v leto 2022.
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FINANCERJI
Erasmus + Programme
Evropske unije

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://viw.pixelonline.org/
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KAZALO

Raziskava o kakovosti intervjujev in odločanja o
prošnjah za mednarodno zaščito

Zmanjševanje in odpravljanje diskriminacije na
podlagi etničnosti, ‘rase’, nacionalnosti in/ali vere

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Katarina Vučko

SODELAVKE

Iza Thaler, raziskovalka

TRAJANJE PROJEKTA
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

FINANCERJI
UNHCR

Cilj projekta je pregled kakovosti prvostopenjskih odločb RSD (odločanje
o prošnjah za mednarodno zaščito), ki jih je Ministrstvo za notranje
zadeve izdalo med 1. julijem 2017 in 31. avgustom 2020. Glavni
poudarek pregleda je na kakovosti uporabljenih tehnik razgovora in
analize prošenj, vključno z ugotavljanjem ustreznih dejstev,
ugotavljanjem preganjanja, oceno verodostojnosti, pravno analizo,
informacijami o državi izvora, upoštevanjem ranljivosti in najboljših
interesov ter uporabo ustreznih zakonov. Pregled je bil opravljen v
skladu s standardi in smernicami, ki jih je zagotovil UNHCR.

Izvedba projekta v letu 2021
Analizirali smo 150 prvostopenjskih odločb RSD in spremljali 28 osebnih
razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito. Na podlagi ugotovitev smo
pripravili poročilo.

Nadaljevanje projekta
Projekt se je 31. 12. 2021 zaključil.

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Veronika Bajt

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Iztok Šori, raziskovalec
Lana Zdravković,
raziskovalka
Vlasta Jalušič, raziskovalka
Monika Bohinec,
administracija in finance

TRAJANJE PROJEKTA
1. 11. 2019 - 31. 10. 2021

PARTNERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

FINANCERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
ARRS (CRP) in Zagovornik
načela enakosti

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/projekti/
zmanjsevanje-inodpravljanjediskriminacije-na-podlagietnicnosti-rasenacionalnosti-inali-vere/
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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 ju opolnomočiti za
oblikovanje predlogov ukrepov za odpravljanje diskriminacije oziroma za
prepoznavanje diskriminacije na osnovi osebne okoliščine etničnosti,
nacionalnosti, »rase« in/ali vere.

Izvedba projekta v letu 2021
V letu 2021 je bila izvedena glavnina projektnih aktivnosti: opravljena je
bila obsežna terenska raziskava (izvedena je bila spletna anketa,
ekspertni intervjuji in situacijsko testiranje diskriminacije) in pripravljeno
Vmesno poročilo o izsledkih. V oktobru 2021 organizacija in izvedba
online strokovnega posveta (tj. posvet z deležniki iz vrst strokovne
javnosti in predstavnic_kov institucij ter NVO sektorja) in organizacija in
izvedba online zaključne javne predstavitve rezultatov projekta, ki je
potekala v obliki novinarske konference na platformi Zoom. Priprava
Poročila o evalvaciji projekta, Končnega poročila o izsledkih in Končnega
vsebinskega poročila. Delo na diseminaciji projektnih rezultatov in
osveščanje javnosti.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Prve ugotovitve raziskave
Rezultati raziskave in infografika

Nadaljevanje projekta
Projekt je zaključen.
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KAZALO

Vodnik po človekovih pravicah

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

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Iztok Šori

SODELAVKE
Maja Ladić, raziskovalka
Katarina Vučko, raziskovalka
Iza Thaler, raziskovalka

TRAJANJE PROJEKTA
1. 11. 2019 - 31. 8. 2021

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 2021
Prilagodili in prevedli smo 4 teme: sodišče in pošteno sojenje, pridržanje
tujcev in prosilcev za azil, policijsko pridržanje in pripor, družina. Vodnik
je bil postavljen v spletno okolje. Izvedli smo plakatno kampanjo po
Sloveniji, online kampanjo na FB, online video predstavitev vodnika na
FB.Predstavili smo vodnik na 6. nacionalni konferenci globalnega učenja.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
PARTNERJI
Baltic Human Rights Society,
Latvija (koordinator)
Estonian Human Rights
Centre, Human Rights
Monitoring Institute (Litva)
Law Institute (Litva)
Bulgarian Helsinki Committe

•

Vodnik je na voljo na povezavi.

•

Online video predstavitev.

Nadaljevanje projekta
Pridobili smo podaljšanje financiranja, zato se bo projekt nadaljeval v
letu 2022, ko bomo razširili izbor tem.

FINANCERJI
Evropska komisija, Erasmus+

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
http://www.mirovniinstitut.si/projekti/vodnikpo-clovekovih-pravicah/
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Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Maja Ladić

SODELAVKE
Vlasta Jalušič, raziskovalka
Veronika Bajt, raziskovalka
Iza Thaler, raziskovalka
Franja Arlič, finančno
vodenje

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM) je šest in pol letni
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 2021
TRAJANJE PROJEKTA
1. 10. 2015 – 30. 6. 2022

PARTNERJI
Projekt vodi Institute of
Public Affairs iz Varšave.
Migration Policy Group iz
Bruslja je vodilna
organizacija za raziskovalni
del projekta, 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. Preostali
projektni partnerji so:
Bulgarian Council on
Refugees and Migrants,
Bolgarija
Association Multi Kulti
Collective, Bolgarija
People in Need, Češka
France Terre d'Asile,
Francija

Izvedli smo tretji sklop raziskave, ki obsega več kot 180 indikatorjev.
Raziskava zajema tako pregled zakonskih in podzakonskih aktov kot tudi
izvedbo politik in ukrepov na vseh področjih, ki zadevajo integracijo
prosilcev za azil in oseb s priznano mednarodno zaščito. Izvedli smo tudi
številne intervjuje, dve srečanji v okviru nacionalne koalicije na področju
integracije, se udeležili več sestankov z drugimi nevladnimi in
mednarodnimi organizacijami, ki delujejo na področju integracije. Sledila
pa je priprava zadnjega nacionalnega poročila o integracijskem sistemu,
v katerem se osredotočamo na najbolj pereča vprašanja/področja.
Poročilo bo objavljeno v slovenskem in angleškem jeziku v začetku leta
2022. V okviru projekta smo izvajali tudi zagovorniške aktivnosti in
mreženje prek udeležbe na različnih dogodkih, vzpostavljanja kontaktov
in sestankov z akterji na področju integracije.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Glej spletne strani.

Nadaljevanje projekta
Projekt je bil podaljšan do konca junija 2022. V tem času bomo
dokončali in objavili tretje nacionalno poročilo in tretje primerjalno
evropsko poročilo na področju integracije. Izvedli bomo zaključne
nacionalne dogodke v partnerskih državah in skupen zaključni dogodek v
Bruslju.
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KAZALO

FRANET raziskovalna mreža

Namen in cilji

Menedék – Hungarian
Association for Migrants,
Madžarska
Fondazione ISMU –
Initiatives and Studies on
Multi-ethnicity, Italija
Providus, Latvija; Diversity
Development Group, Litva
Maastricht University,
Nizozemska
Institute of Public Affairs,
Poljska
Centro de Estudos Sociais,
University of Coimbra,
Portugalska
The Foundation for an Open
Society, Romunija
CIDOB – Barcelona Centre
for International Affairs,
Španija
Malmö University, Švedska
ANTIGONE Information and
Documentation Centre on
Racism, Ecology, Peace and
Non Violence, Grčija

VODJA PROJEKTA
Neža Kogovšek Šalamon

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Majda Hrženjak,
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

TRAJANJE PROJEKTA
13. 11. 2018 – 12. 11. 2022

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 2021
Mirovni inštitut je v letu 2021 med ostalim pripravil informacije in
poročila o nacionalnem okolju za delovanje organizacij civilne družbe,
situaciji glede temeljnih pravic v povezavi s cepljenjem proti COVID-19,
o standardih za priprte in zaprte osebe, pripravljen pa je bil tudi
nacionalni prispevek k letnemu poročilu FRA za leto 2022 in prispevek o
uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Sloveniji.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Publikacije FRA, ki vključujejo podatke, ki jih je prispeval Mirovni inštitut.

Nadaljevanje projekta
Projekt se nadaljuje v letu 2022. To je zadnje leto izvajanja projekta.

PARTNERJI

FINANCERJI

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

Evropska komisija – Sklad
za azil, migracije in
vključevanje (AMIF)

SPLETNA STRAN
PROJEKTA

FINANCERJI

http://
www.forintegration.eu/

Agencija Evropske unije za
temeljne pravice (FRA)

SPLETNA STRAN
https://fra.europa.eu/en/
research/franet
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KAZALO

TWSE – Odpoved pravici do sojenja v Evropi

ARVID - Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z
Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Katarina Vučko

SODELAVKE
Veronika Bajt, raziskovalka
Iza Thaler, raziskovalka
Franja Arlič, finančno
vodenje

TRAJANJE PROJEKTA
1. 11. 2019 - 31. 10. 2021

PARTNERJI
Fair Trials Europe
(koordinator)
Antigone (Italija)
KISA (Ciper)
Madžarski Helsinški odbor
(Madžarska)
Center Res Publica
(Albanija)

FINANCERJI
Evropska komisija

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/projekti/twseodpoved-pravici-do-sojenjav-evropi/

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 2021
Na podlagi izvedene nacionalne raziskave, je bilo pripravljeno
nacionalno poročilo. Raziskava je vključevala tako pregled obstoječih
pisnih virov, sodne prakse in pridobivanje informacij s strani pristojnih
organov kot intervjuje z deležniki (odvetniki, tožilci in sodniki) ter analizo
več kot petdeset sodnih in tožilskih spisov. V nadaljevanju smo
organizirali posvet, na katerem so deležniki delili svoje izkušnje s sistemi
odpovedi pravici do sojenja. Na tej podlagi in podlagi regionalne
raziskave, smo pripravili nacionalni vodnik po sistemih odpovedi pravici
do sojenja, s poudarkom na spoštovanju procesnih pravic obdolžencev. V
oktobru smo organizirali dogodek, namenjen predstavitvi vodnika, hkrati
pa smo sodelovali tudi pri izvedbi regijskega dogodka. Oba sta potekala
online.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Katarina Vučko

SODELAVKE

Veronika Bajt, raziskovalka
Franja Arlič, finančno
vodenje

Namen projekta je raziskati stopnjo udeležbe oseb z ovirami v kazenskih
postopkih v vlogi žrtve, pa tudi morebitne težave, ki omejujejo njihovo
polno udeležbo in uživanje pravic. Rezultati raziskave bodo uporabljeni
za: (a) razvoj in zagovorništvo izboljšanih podpornih storitev za osebe z
ovirami ter vseh potrebnih prilagoditev; in (b) razvijanje znanja in orodij,
ki jih lahko neposredno uporabijo tako osebe z ovirami, ki so žrtve
kaznivih dejanj, kot tudi praktiki in inštitucije, katerih vloga je osebam z
ovirami pomagati pri polnem dostopu do pravic, ki jih zagotavlja Direktiva
2012/29 / EU o pravicah žrtev.

TRAJANJE PROJEKTA

Izvedba projekta v letu 2021

1. 10. 2021 – 30. 9.
2024

V letu 2022 smo zaključili raziskovalne aktivnosti (intervjuji z žrtvami, ki so
osebe z ovirami, fokusne skupine s predstavniki NVO) in pripravili
nacionalno poročilo. Sledila je priprava izobraževalnih materialov (za
predstavnike inštitucij in NVO, ki delajo z žrtvami, ki so osebe z ovirami) in
informativnih materialov (za žrtve). Organizirali smo zagovorniške
sestanke s predstavniki inštitucij, ki imajo pomembno vlogo pri
zagotavljanju pravic žrtvam, v septembru pa je projekt sklenila online
mednarodna konferenca.

PARTNERJI
Hrvaški pravni center
(koordinator)
Ministrstvo za pravosodje
(HR)
Varuh pravic oseb z
invalidnostmi (HR)
Združenje za podporo
žrtvam in pričam (HR)
Društvo ALTRA (SI)
Projekt podpira Varuh
človekovih pravic (SI).

Vodnik: istemi odpovedi pravici do sojenja v Sloveniji

FINANCERJI

Nadaljevanje projekta

Evropska komisija

Projekt se je 31. 10. 2021 zaključil.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Zbornik projektnih materialov ARVID – Izboljšanje dostopa do pravic v
skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami

Nadaljevanje projekta
Projekt se je 31. 10. 2021 zaključil.

https://www.mirovniinstitut.si/projekti/arvidizboljsanje-dostopa-dopravic-v-skladu-z-direktivoo-zrtvah-za-osebe-zovirami/
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KAZALO

Indeks brezdržavljanskosti

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

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Katarina Vučko

TRAJANJE
PROJEKTA
1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

PARTNERJI
Evropska mreža o
brezdržavljanskosti – ENS
(kordinator)

Indeks brezdržavljanskosti nudi 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 2021
Mirovni inštitut pri projektu sodeluje vse od leta 2017, ko smo prvič
pripravili informacije o Sloveniji za Indeks. V letu 2021 smo izvedli
posodobitev informacij in nudili informacije za nove indikatorje indeksa.
Pripravili smo tudi povzetek indeksa za Slovenijo (kot orodje za
zagovorništvo).

FINANCERJI

Javno dostopni rezultati iz leta 2021

Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

Glej stran projekta.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA

Nadaljevanje projekta
Izvajanje projekta na Mirovnem inštitutu se je v letu 2021 zaključilo,
posodobljen indeks bo javno dostopen v letu 2022.

https://
index.statelessness.eu/
country/slovenia

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Maja Ladić

SODELAVKE
Katarina Vučko, sodelavka
Živa Humer, sodelavka
Monika Bohinec, sodelavka
Iza Thaler, sodelavka

TRAJANJE PROJEKTA
dolgoročno

PARTNERJI
Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije

FINANCERJI
Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije
(koordinator)

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
http://www.varuh-rs.si/oinstituciji/podrocja-delavaruha/varuh-kot-drzavnipreventivni-mehanizem/
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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.

Izvedba projekta v letu 2021
V letu 2021 smo skupaj sodelovali pri treh obiskih policijskih postaj,
enem obisku vzgojno izobraževalnega zavoda, enem obisku psihiatrične
bolnišnice, enem obisku zavoda za prestajanje zaporne kazni in obisku
azilnega doma in njegove izpostave. Po obiskih smo Varuhu človekovih
pravic posredovali svoja opažanja in 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.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Poročila o obiskih DPM so dostopna na spletni strani Varuha človekovih
pravic.

Nadaljevanje projekta
V okviru DPM bomo z Varuhom ČP sodelovali tudi v 2022.
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KAZALO

Zastopanje oseb brez statusa v Sloveniji

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Maja Ladić

SODELAVKE
Katarina Vučko, sodelavka
Iza Thaler, sodelavka

TRAJANJE
PROJEKTA
kontinuirano

FINANCERJI
Pro bono delo in sredstva
zbrana skozi lastno
kampanjo.

Aktivnost temelji na preteklih projektih Mirovnega inštituta na področju
izbrisa, v okviru katerih smo izbrisanim nudili brezplačno pravno pomoč.
Vse od zaključka omenjenih projektov kontinuirano zastopamo nekaj
posameznikov, ki v Sloveniji še vedno bivajo brez urejenega statusa
oziroma jih zastopamo v postopkih ki vodijo k ureditvi dovoljenja za
stalno prebivanje: v postopkih pred policijo, v upravnih postopkih pred
upravno enoto oz. Ministrstvom za notranje zadeve), ter o njihovih
situacijah obveščamo relevantne organe kot npr. Varuha človekovih
pravic. Večinoma gre za starejše osebe, ki so bile izbrisane iz registra
stalnega prebivalstva, nekateri pa so bili tudi zavrnjeni prosilci za azil ali
begunci iz BiH, ki si kasneje niso uspeli urediti statusa.

Izvedba projekta v letu 2021
Naše delo prispeva k povrnitvi nezakonito odvzetega statusa oziroma k
ureditvi dovoljenja za stalno prebivanje, ki bo našim strankam omogočilo
uživanje pravic na področju zdravstva, sociale, zaposlovanja,
izobraževanja itd. Po drugi strani pa prispevamo k ozaveščanju tako
javnih uslužbencev kot tudi splošne javnosti o težavah oseb brez
urejenega statusa in potrebnih zakonodajnih rešitvah, ki bi tovrstne
primere lahko preprečile oz. rešile.

Predstavnice_ki izbrisanih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v
Strasbourgu, Francija, 2010. Foto: Arhiv MI.

Nadaljevanje projekta
SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/zastatus/

Za vse osebe, ki jih zastopamo, bomo tudi v 2022 vodili postopke in
delovali v smeri ureditve statusa – pridobitve dovoljenja za stalno
prebivanje. Delo obsega vlaganje prošenj, podaljševanje dovoljenj za
zadrževanje ali dovoljenj za začasno bivanje, hkrati pa tudi zagovorniške
aktivnosti v zvezi z brezdržavljanskostjo, saj so nekateri med njimi osebe
brez državljanstva.
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MEDIJI

KAZALO

Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v
Sloveniji

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Brankica Petković

SODELAVKE
Jasna Babić, koordinatorka
komunikacij
Franja Arlič, finančno
vodenje

TRAJANJE PROJEKTA
1. 12. 2020 - 30. 11. 2021

PARTNERJI

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 podaljšane faze projekta vključujejo a) zagon spletne
platforme za spremljanje in poročanje o napadih na novinarje; b)
odzivanje na napade in grožnje: zagotavljanje pravne pomoči,
obveščanje mednarodne javnosti, produkcija vsebin o delovanju
nevladnih organizacij, produkcija podcastov o ugotovitvah novinarskega
raziskovanja; c) opolnomočenje civilne družbe in novinarjev (izmenjava
znanj in izkušenj z izkušenimi aktivisti in novinarji, zlasti iz drugih
evropskih držav, glede zoperstavljanja napadom in grožnjam,
komunikacijsko usposabljanje za predstavnike nevladnih organizacij,
usposabljanje v medijih za uresničitev protokola za zaščito novinarjev v
primeru spletnega nadlegovanja).

Izvedba projekta v letu 2021

Društvo novinarjev
Slovenije, Pod črto

Serija 9 člankov o delovanju nevladnih organizacij, objavljenih v rubriki
#nevladniki (nosilec Mirovni inštitut).

FINANCERJI

Izvedba 4 javnih pogovorov o izkušnjah z zaščito nadzorne vloge civilne
družbe in novinarjev v Slovenji in drugih državah:

NEF-Mreža evropskih
fondacij (Program Civitates)

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/projekti/
zascita-nadzorne-vlogecivilne-druzbe-innovinarjev-v-slovenijipodaljsana-faza

23. 2. 2021: Kako pravico do protesta branijo na Poljskem in v Franciji?
(gostje: Marta Lempart, Vsepoljska ženska stavka, Poljska, Draginja
Nadaždin, Amnesty International, Poljska, Jean-Marie Fardeau in Laure
Paradis, VoxPublic, Francija, voditelj: Lenart J. Kučić, Pod črto) – spletni
pogovor

Zasnova in zagon spletne platforme za poročanje o napadih na
novinarje in medije (nosilec: Društvo novinarjev Slovenije).
8. 4. 2021: izvedba spletne delavnice za predstavnike medijev o
protokolu zoperstavljanja spletnemu nadlegovanju novinarjev, v izvedbi
Javierja Luque Martíneza iz Mednarodnega inštituta za tisk. (nosilec:
Društvo novinarjev Slovenije)
Sestanki Društva novinarjev Slovenije s predstavniki nacionalnih in
lokalnih medijev o uveljavljanju protokola za zoperstavljanje spletnemu
nadlegovanju novinarjev (npr. RTV Slovenija, POP TV, N1, Vestnik,
Nepujsag). (nosilec: Društvo novinarjev Slovenije)
Pravna pomoč pri zaščiti predstavnikov civilne družbe in novinarjev –
preko Pravne mreže za varstvo demokracije in Odvetniške pisarne
Zakonjšek. (nosilca: Mirovni inštitut in Društvo novinarjev Slovenije)
Obveščanje mednarodne javnosti o napadih na civilno družbo in
novinarje v Sloveniji – redna komunikacija s predstavniki Sveta Evrope,
Evropske komisije, Evropskega parlamenta, Agencije EU za temeljne
pravice, diplomatskih predstavništev, mednarodnih donatorjev,
evropskih krovnih organizacij in mrež nevladnih organizacij za zaščito
človekovih pravic, civilne družbe in novinarjev, s predstavniki številnih
tujih medijev idr. Prispevek k poročilu o vladavini prava v Sloveniji.
(nosilca: Mirovni inštitut in Društvo novinarjev Slovenije)
9 epizod podcasta Pod črto o raziskovalnih novinarskih temah
relevantnih za zaščito civilne družbe in vladavine prava. Uporaba metode
»pripovedovanja zgodbe« (storytelling) pri predstavljanju ugotovitev
raziskave. (nosilec: Pod črto)

28. 6. 2021: Nevladnice – boj za vodo (gostji: Gaja Brecelj, Umanotera, in
Andreja Slameršek, Društvo za preučevanje rib Slovenije, voditeljica:
Monika Weiss, neodvisna novinarka) – spletni pogovor

Javno dostopni rezultati iz leta 2021

18.11.2021: Razkrivanje in zoperstavljanje skrajnim, neonacističnim
skupinam – izkušnje novinarjev in civilne družbe (gostje: Talya Feldman,
medijska umetnica, preživela v rasističnem napadu v Halleju v Nemčiji,
Erik Valenčič, neodvisni novinar iz Slovenije in Darko Šper, novinar RTV iz
Srbije, voditeljica: Brankica Petković, Mirovni inštitut) – spletni pogovor

30.11.2021: #nevladniki: Najhitrejša pomoč, ko se ti v pepel spreminja
tisto, za kar si delal (avtor: Luka Lukić)

29.11.2021 (v Ljubljani): Ustrahovanje ne bo ustavilo novinarskih zgodb
(gostje: Matthew Caruana Galizia, Fondacija Daphne, Malta, Primož
Cirman, Necenezurirano, Slovenija, Maja Sever, HRT, Hrvaška, voditelj:
Lenart J. Kučić, Pod črto)
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Serija 9 člankov o delovanju nevladnih organizacij, objavljenih v rubriki
#nevladniki:

26.11.2021: »nevladniki: Policija mora proteste omogočati, ne
povzročati eskalacij (avtorica: Monika Weiss)
22.11.2021: »nevladniki: Podatki kot grožnja ali navdih (avtor: Lenart J.
Kučić)
21.10.2021: #nevladniki: Otroci s postaje darknet (avtor: Lenart J. Kučić)
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KAZALO

Odpor – Civilna družba na Zahodnem Balkanu in v
Turčiji za svobodne medije brez dezinformacij in
sovražnega govora
Namen in cilji

11.10.2021: #nevladniki: Razprava o totalitarnih institucijah se mora
začeti (avtorica: Monika Weiss)
6.10.2021: #nevladniki: Reševanje človeka, preden se je prisiljen naučiti
preživetja na ulici (avtor: Luka Lukić)
23.6.2021: #nevladniki: Proti razslojenosti informacijske družbe (avtor:
Lenart J. Kučić)
16.6.2021: #nevladniki: Zoperstavljanje uničevanju habitata črne
človeške ribice (avtorica: Monika Weiss)
9.6.2021: #nevladniki: Reševanje ujetih med izkoriščanjem delodajalcev
in brezbrižnostjo odločevalcev (avtor: Luka Lukić)

VODJA PROJEKTA
Brankica Petković

SODELAVKE
Jasna Babić, koordinatorka
komunikacij
Franja Arlič, finančno
vodenje

TRAJANJE PROJEKTA
1. 2. 2020 – 31. 1. 2023

Spletna platforma Društva novinarjev Slovenije za poročanje o napadih
na novinarje in medije.

PARTNERJI
Podcasti Pod črto, epizode 26-34.
Video posnetki javnih pogovorov:
23. 2. 2021: Kako pravico do protesta branijo na Poljskem in v Franciji
Ilustracije za novinarske
zgodbe v rubriki #nevladniki
(avtorica ilustracij: Špela
Kranjec).

28. 6. 2021: Nevladnice – boj za vodo
18.11.2021: Razkrivanje in zoperstavljanje skrajnim, neonacističnim
skupinam – izkušnje novinarjev in civilne družbe
29.11.2021: Ustrahovanje ne bo ustavilo novinarskih zgodb

Nadaljevanje projekta
V 2022 se projekt nadaljuje s dodatno fazo, v kateri bomo sodelovali v
iniciativi Glas ljudstva, ki povezuje številne organizacije civilne družbe in
posameznike v letu volitev, nadaljevali bomo z delovanjem spletne
platforme za poročanje o napadih na novinarje ter poročali o
ugotovitvah, izvedli bomo delavnico in nasvete za novinarje o
preprečevanju zlorabe novinarstva za poglabljanje polarizacije v družbi,
nadaljevali z objavljanjem pozitivnega bloga #nevladniki z zgodbami o
delovanju nevladnih organizacij, zagotovili sredstva za pravno pomoč v
primeru napadov in omejevanja, nadaljevali z obveščanjem
mednarodnih organizacij in tuje javnosti, nadaljevali z objavljanjem
podcastov (Pod črto) in organizirali spletne pogovore z novinarji in
aktivisti iz Slovenije in tujine.
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Koordinator projekta:
SEENPM (Regionalna mreža
za profesionalizacijo
medijev v Jugovzhodni
Evropi).
Partnerji projekta (poleg
Mirovnega inštituta):
Albanski inštitut za medije
Medijski center Sarajevo
Inštitut za medije Črne gore
Kosovo 2.0, Makedonski
inštitut za medije
Novosadska šola
novinarstva, Bianet (Turčija)

FINANCERJI
Evropska unija, Generalni
direktorat za soseščino in
širitev.
Sofinanciranje projekta v
Sloveniji: Ministrstvo za
zunanje zadeve,
mednarodno razvojno
sodelovanje.

Cilji projekta so: a) Izboljšanje regionalnega sodelovanje in povečanje
zmožnosti organizacij civilne družbe, da zagovarjajo svobodo in
pluralizem medijev; b) Višja raven javne ozaveščenosti o vprašanjih
enakosti spolov v kontekstu zagovarjanja svobode medijev in
demokracije v državah Zahodnega Balkana in Turčiji; c) Večje zmožnosti
organizacij civilne družbe, zlasti majhnih lokalnih organizacij, da
naslavljajo problematiko dezinformacij in sovražnega govora ter
promovirajo medijsko pismenost in enakost spolov; d) Okrepljeno
odzivanje organizacij civilne družbe na dezinformacije in sovražni govor;
e) Višja raven medijske pismenosti in kritične drže državljanov, da jih ne
zavedejo sovražni govor, dezinformacije in propaganda; f) Boljše
poznavanje dobrih praks naslavljanja problematike sovražnega govora,
dezinformacij in propagande ter večje angažiranje različnih organizacij in
institucij glede uveljavljanja dobrih praks. Ciljne države projekta so
Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija,
Srbija in Turčija.

Izvedba projekta v letu 2021
Koordinator raziskovalne komponente projekta je Mirovni inštitut.
Raziskovalna komponenta je v letu 2021 vključevala nadaljevanje niza
raziskav in objavo raziskovalnih poročil:
Izvedba tretje raziskave v okviru projekta – o zaupanju v medije.
Sodelovanje z agencijo Ipsos pri izvedbi raziskave javnega mnenja v
šestih državah: Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v
Severni Makedoniji in Srbiji. Izvedba fokusnih skupin z novinarji in
urednikih v vseh ciljnih državah.
Izid publikacij z nacionalnimi raziskovalnimi poročili o zaupanju v medije.
Izid regionalnega komparativnega pregleda o tej temi in e-knjige v
angleškem jeziku, ki združuje regionalni pregled in šest nacionalnih
raziskovalnih poročil.
Objava štirih infografik z glavnimi ugotovitvami treh raziskav, izvedenih v
okviru projekta v letih 2020 in 2021.
Predstavitev ugotovitev treh raziskav, izvedenih v okviru projekta, na
regionalnem sestanku o pripravi kampanje v ciljnih državah projekta.
Sestanek je bil v Njivicah, 6.-9. 7. 2021 (gostitelj: Inštitut za medije Črne
gore).
Izvedba raziskave o regulaciji in samoregulaciji na področju
preprečevanja sovražnega govora in dezinformacij v sedmih ciljnih
državah projekta: Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v
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Severni Makedoniji, Srbiji in Turčiji. Izid sedmih nacionalnih poročil s
pregledom in primeri regulacije in samoregulacije v obliki »factsheets«.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
Mirovni inštitut:
https://www.mirovniinstitut.si/projekti/
odpornost-akcija-civilnedruzbe-za-zagovarjanjesvobode-medijev-terzoperstavljanjedezinformacijam-insovrazni-propagandi-nazahodnem-balkanu-in-vturciji/
SEENPM:
O projektu: https://
seenpm.org/aboutresilience/
Zbirka raziskovalnih poročil
in drugih gradiv: https://
seenpm.org/resilienceresearch/

Izid pregleda primerov regulacije in samoregulacije na področju
preprečevanja sovražnega govora in dezinformacij na ravni Evropske
unije ter v posameznih državah članicah EU.
Mirovni inštitut je hkrati koordinator komponente projekta, namenjene
majhnim donacijam. V okviru tega sklopa je bila v letu 2021 izvedena
druga faza natečaja za majhne donacije v petih državah (Albanija, Bosna
in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija in Srbija), izbor 22
projektov in mentoriranje izvedbe projektov, ki promovirajo medijsko in
informacijsko pismenost na lokalni ravni. Izvedba regionalnega sestanka
22 nosilcev projektov iz petih držav, ki so prejeli majhno donacijo, v
Novem Sadu, 30.11.-3-12.2021 (gostitelj: Novosadska novinarska šola).
Ozaveščanje o svobodi medijev ter nasprotovanje sovražnemu govoru in
dezinformacijam: produkcija in distribucija prvega od šestih
dokumentarnih filmov. Naslov filma: Junk folder, režiser: Alen Šimić,
Bosna in Hercegovina.
Promocija konstruktivnega novinarstva: organizacija srečanja urednikov
iz regije – »forum urednikov«, v Njivicah, 13.-16.10.2021.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Publikacije z nacionalnimi raziskovalnimi poročili o zaupanju v medije v
šestih državah:
Albanija, Bosna in Hercegovina (v bosanskem jeziku), Črna gora, Kosovo,
Severna Makedonija, Srbija.
Regionalni komparativni pregled ugotovitev nacionalnih poročil o
zaupanju v medije
E-knjiga z regionalnim pregledom in sedmimi nacionalnimi poročili v
angleškem jeziku o zaupanju v medije:
Poročilo agencije Ipsos o raziskavi javnega mnenja o zaupanju v medije
v šestih državah Zahodnega Balkana:

On hate narratives
On media trust part 1 and part 2
Publikacije s faktografskim pregledom regulacije in samoregulacije na
področju preprečevanja sovražnega govora in dezinformacij v sedmih
ciljnih državah projekta (»factsheets«):
Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija,
Srbija, Turčija.
Faktografski pregled primerov regulacije in samoregulacije na področju
preprečevanja sovražnega govora in dezinformacij na ravni Evropske
unije ter v posameznih državah članicah EU (»factsheet«):

Nadaljevanje projekta
Projekt traja tri leta. V letu 2022, ki bo tretje leto projekta, bodo
organizirani zagovorniški dogodki v ciljnih državah projekta, na
katerih bodo predstavljene ugotovitve raziskav, zlasti pregleda
regulacije in samoregulacije na področju preprečevanja
sovražnega govora in dezinformacij, vključno s predstavitvijo
primerov regulacije in samoregulacije v Evropski uniji.
Nadaljevala se bo izvedba 22 projektov v petih ciljnih državah
projekta, ki so za krepitev medijske in informacijske pismenosti v
lokalnih okoljih prejeli majhno donacijo.
Izvedena bo kampanja ozaveščanja o svobodi medijev ter
nasprotovanja sovražnemu govoru in dezinformacijam: produkcija
preostalih petih dokumentarnih filmov in 200 drugih vizualnih
sporočil v šestih državah z namenom zoperstavljanja narativom
sovraštva in dezinformacij.
Promocija konstruktivnega novinarstva: študijski obiski urednikov
iz regije v medijih v tujini, produkcija 18 novinarskih prispevkov
(zgodb) in čezmejna izmenjava in objava teh zgodb v medijih
urednikov, ki sodelujejo v »forumu urednikov« iz regije.

Narativno poročilo
Tehnično poročilo
E-knjiga avtoric Sandre B.
Hrvatin, Brankice Petković
in Sanele Hodžić, marec
2021.

Infografike o ugotovitvah treh raziskav:
On hate and propaganda models of media and communication
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Infografika ‘On media trust part 2’.
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(Od)govor – Zoperstavljanje sovražnem govoru v
Jugovzhodni Evropi: Učenje in delovanje proti
sovražnem govoru na spletu
Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Brankica Petković

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Iztok Šori, raziskovalec
Lana Zdravković,
raziskovalka, koordinatorka
Jasna Babić, koordinatorka
komunikacij
Franja Arlič, finančno
vodenje

Cilji projekta so: a) prepoznavanje in predstavitev dobrih praks
zoperstavljanja sovražnem govoru na spletu in podpiranje vzajemnega
učenja med državnimi in nevladnimi akterji v Sloveniji, Srbiji in na
Hrvaškem na tem področju; b) analiza sovražnega govora na spletu in
odzivanje na prevladujoče sovražne narative v novih medijskih formatih,
z nasprotnimi narativi, ki primarno nagovarjajo mlade uporabnike spleta;
c) dvig kompetenc srednješolskih učiteljev za delo z dijaki pri
obravnavanju sovražnega govora na spletu. Projekt bo v vseh treh
sodelujočih državah vključeval kampanjo (Od)govor za ozaveščanje
uporabnikov spleta in družbenih omrežij.
Agrumenti ‘Nedeljske
pridige’ so nastali v sklopu
kampanje proti
sovražnemu govoru
#IzberiLjubezen. lustracije:
Jernej Žumer – Stokto.

TRAJANJE PROJEKTA
1. 1. 2020 - 30. 9. 2021
(izvirno do 30. 6. 2021,
vendar je bil projekt
podaljšan za tri mesece)

Izvedba projekta v letu 2021
Zasnova in izvedba regionalne delavnice o pripravi kampanje
zoperstavljanja sovražnemu govoru, na spletu, 18.-22. januar 2021
(nosilec: Novosadska novinarska šola).
Izvedba kampanje proti sovražnemu govoru v Sloveniji, Srbiji in na
Hrvaškem.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA

PARTNERJI
Fakulteta za družbene vede,
Univerza v Ljubljani
Center za mirovne študije,
Zagreb, Hrvaška
Novosadska novinarska šola,
Novi Sad, Srbija

https://www.mirovniinstitut.si/projekti/
odgovor/

Zasnova in izvedba regionalne delavnice za srednješolske profesorje o
naslavljanju problema sovražnega govora na spletu, 17.-19. maj in 25.
maj 2021 (nosilec: Center za mirovne študije v Zagrebu).
Priprava, izid in distribucija priročnika za učitelje o preprečevanju
sovražnega govora na spletu. Izid publikacije v štirih jezikih (nosilec:
Center za mirovne študije v Zagrebu).
Projekt je bil zaključen v letu 2021.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Kampanja proti sovražnemu govoru, objave na Facebook profilu
kampanje

FINANCERJI
Evropska unija, Program za
pravice, enakost in
državljanstvo

E-publikacije s priročnikom za učitelja o preprečevanju sovražnega
govora na spletu, 4 jezikovne različice
V slovenskem jeziku
V srbskem jeziku (v latinici in v cirilici)
V hrvaškem jeziku
Priročnik »Preprečevanje sovražnega govora na spletu«.
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V angleškem jeziku
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Mreženje in mednarodno sodelovanje glede
raziskovanja, zagovorništva in usposabljanja na
področju medijev
Namen in cilji

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.

TRAJANJE PROJEKTA

Izvedba projekta v letu 2021

VODJA PROJEKTA

1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

PARTNERJI
Mreža SEENPM s sedežem v
Tirani
Center za pluralizem in
svobodo medijev pri
Evropskem univerzitetnem
inštitutu, Firence
Zveza za državljanske
svoboščine v Evropi (Civil
Liberties Union for Europe)
s sedežem v Berlinu

FINANCERJI
Evropska unija (pri raziskavi
projekta TACSO, študiji o
medijskem pluralizmu,
analizi učinkov
načrtovanega Akta o
svobodi medijev v EU ter
delavnicah za projekt
Technical Assistance to
Public Service Media in the
Western Balkans).

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
Spletna stran mreže
SEENPM: https://
seenpm.org/

Nadaljevanje aktivnega članstva v mreži South East European Network
for Professionalisation of the Media (SEENPM): a) sodelovanje v
spletnem pogovoru v o novinarjih kot tarčah sovraštva in vplivu
sovražnih kampanj na varnost in neodvisnost novinarjev, ki ga je
2.7.2021 organizirala mreža SEENPM s podporo IFEX; b) sodelovanje na
letni skupščini mreže SEENPM, 11. 9. 2021 v Fažani; c) vodenje panela
»Ali mediji nadzorujejo vlade, ali pa vlade nadzorujejo medije« v okviru
Medijskega festivala v Fažani, 9.9.2021.

podlaga za izdelavo poročila CIMA »Združeni v izzivu: Regionalne
priložnosti za zagon medijskih reform v Jugovzhodni Evropi«.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Poglavje o Sloveniji v poročilu o vladavini prava v Evropski uniji »EU
2020: Demanding on Democracy«, ki ga je pripravila Zveza za
državljanske svoboščine v Evropi (Civil Liberties Union for Europe).
Poročilo CIMA »Združeni v izzivu: Regionalne priložnosti za zagon
medijskih reform v Jugovzhodni Evropi«.

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.

Sodelovanje v raziskavi projekta TACSO z namenom ažuriranja
dokumenta Evropske komisije, ki usmerja finančno in politično podporo
EU svobodi in integriteti medijev v državah Zahodnega Balkana in Turčiji
(Guidelines for EU support to media freedom and media integrity.
Sodelovanje s Centrom za pluralizem in svobodo medijev pri
Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah pri izvedbi raziskave za
Evropsko komisijo o medijskem pluralizmu in raznolikosti na spletu.
Sodelovanje s podjetjem PwC EU Services pri izvedbi študije za Evropsko
komisijo z analizo učinkov načrtovanega Akta o svobodi medijev v EU.
Sodelovanje pri izdelavi poročila o vladavini prava v Sloveniji v okviru
Zveze za državljanske svoboščine v Evropi (Civil Liberties Union for
Europe).
Izvedba delavnic za predstavnike javnih radiotelevizij v šestih državah
Zahodnega Balkana o samoregulaciji in modelu ombudsmana v javnih
radiotelevizijah, na povabilo ERNO - Eurovision News Exchange for South
East Europe, v okviru projekta Technical Assistance to Public Service
Media in the Western Balkans, ki ga podpira Evropska unija. Sodelovanje
z Ilinko Todorovski, varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTV
Slovenija, pri izvedbi delavnic.
Sodelovanje pri raziskavi za Center za mednarodno pomoč razvoju
medijev (CIMA) iz Washingtona o regionalnih mrežah in koalicijah, ki v
regiji Jugovzhodna Evropa delujejo na področju razvoja medijev, ki je bila
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Predšolska vzgoja in vloga moškosti (ECAROM)

Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih
političnega okvirja in družbene stigme (ORIS)

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Majda Hrženjak

SODELAVKE
Živa Humer, raziskovalka
Mojca Frelih, raziskovalka
Monika Bohinec,
administracija in finance

TRAJANJE PROJEKTA
1. 2. 2021 - 31. 1. 2023

PARTNERJI
Dissens Ins�tut für Bildung
und Forschung e.V. –
Germany
Verein für Männer- und
Geschlechterthemen
Steiermark – Austria
Ins�tuto degli Innocen� –
Italy
Center of Women's Studies
and Policies – Bulgaria
Center for Equality
Advancement – Lithuania

Namen projekta je raziskati pedagoške prakse uradnega in prikritega
kurikuluma v predšolski vzgoji, ki vplivajo na oblikovanje spolnih
stereotipov o skrbstvenem delu, ter razviti in razširiti spolno občutljive
inovativne pedagoške pristope in pripomočke, ki pri otrocih v predšolski
vzgoji spodbujajo percepcijo skrbstvenega dela kot spolno nevtralnega
in družbeno pomembnega področja. Enakost spolov v delitvi
družinskega in profesionalnega skrbstvenega dela predpostavlja
rahljanje in spreminjanje obstoječih spolnih vlog in družbenih norm ne
samo za ženske, pač pa tudi za moške. Slednjim je v obstoječih politikah,
programih in projektih za enakost spolov namenjeno malo pozornosti. V
pričujočem projektu pa izhajamo iz prepoznanja, da je uspeh
prizadevanj za enakost spolov odvisen tudi od vključenosti moških, zato
spreminjanju spolnih stereotipov povezanih z moškostjo in skrbstvenim
delom namenjamo osrednjo pozornost.

Izvedba projekta v letu 2021
Leta 2021 je projektna skupina izvedla raziskavo stanja in analizo potreb,
pripravila nacionalno poročilo ter sooblikovala mednarodno primerjalno
poročilo o stanju in analizi potreb v vseh državah partnericah. Uspešno
je bilo izvedeno pridobivanje vrtcev za sodelovanje v projektu. Izdelana
sta bila spletna stran projekta in zloženka, informacije o projektu pa
razširjene med vsemi relevantnimi deležniki.

Nadaljevanje projekta
V letu 2022 bomo v projektu razvili in preizkusili nova didaktična orodja
v izbranih vrtcih in osnovnih šolah, razvili in izvedli usposabljanje za
pedagoško osebje, organizirali nacionalni simpozij ter objavili priročnik
in spletno učno platformo.

FINANCERJI
Evropska komisija, program
JUST

SPLETNA STRAN
PROJEKTA

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Iztok Šori

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Veronika Bajt, raziskovalka
Mojca Frelih, raziskovalka
Majda Hrženjak,
raziskovalka
Neža Kogovšek Šalamon,
raziskovalka
Roman Kuhar (Filozofska
fakulteta, Univerza v
Ljubljani), raziskovalec
Leja Markelj, raziskovalka
Mojca Pajnik, raziskovalka
Tjaša Učakar (Filozofska
fakulteta, Univerza v
Ljubljani), raziskovalka

Projekt ORIS bo razvil inkluzivni metodološki in teoretični okvir, ki bo v
ospredje postavil glasove in interese seksualnih delavk_cev in raziskal
poti njihovega opolnomočenja – povečanja moči, avtonomije in
človekovih pravic – skozi oblikovanje in izvajanje politik. Izhodiščna teza
je, da se poklicna tveganja na področju seksualnega dela oblikujejo na
presečiščih politik in stigme. Raziskali bomo kompleksne odnose med
temi tremi koncepti, utrdili slabo razvito raziskovalno polje seksualnega
dela, spodbujali informirane javne diskusije in prispevali k sprejetju
inkluzivne in multidimenzionalne politike do prostitucije v Sloveniji.
Projekt pristopa k raziskovalnemu problemu skozi perspektivo poklicnih
tveganj in zmanjševanja škode, s čimer se želimo izogniti moralnim
sodbam in zagotoviti pridobivanje objektivnih podatkov o izkušnjah,
položaju in potrebah seksualnih delavk_cev.

Izvedba projekta v letu 2021
•

Sistematični pregled slovenske literature o seksualnem delu.

•

Sistematični pregled mednarodne literature o seksualnem delu.

•

Metodološki načrt.

•

Tri fokusne skupine s seksualnimi delavkami_ci.

TRAJANJE PROJEKTA

•

Metodološke priprave za izvedbo ankete.

1. 9. 2020 - 31. 8. 2023

•

Metodološke priprave za izvedbo socio pravne analize.

•

Dva seminarja z organizacijami iz tujine (European sex workers right
alliance in P&G292).

•

Spletna diskusija o seksualnem delu skozi perspektivo dela.

•

Sodelovanje na več online seminarjih o seksualnem delu.

FINANCERJI

•

Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (ARRS)

Objava ob mednarodnem dnevu pravic seksualnih delavk_cev 3.
marca

Javno dostopni rezultati iz leta 2021

PARTNERJI
Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta

Glej spletno stran projekta.

h�ps://ecarom.eu/
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Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in
zdravje vojaških družin - MilFam

Nadaljevanje projekta
V letu 2022 bomo prvo polovico leta namenili izvajanju empiričnih
raziskav, drugo polovico pa pisanju znanstvenih člankov.

Namen in cilji

1.7. 2019 - 30. 6. 2022

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.
Projekt bo razširil in poglobil raziskave na specifičnem področju znotraj
vojaške sociologije v Sloveniji in na mednarodni ravni. Vključeval bo
različne znanstvene pristope in perspektive, kar bo vodilo k celovitemu
pristopu v preučevanju vojaških družin. Preizkušeni model dejavnikov
tveganja za zdravje družin bo različnim zainteresiranim stranem (npr.
vojaškim podpornim strukturam, vojaškim voditeljem, učiteljem,
socialnim delavcem) omogočil prepoznavanje težav članov in članic
vojaške družine ter vedenje, kako jih obravnavati.

PARTNERJI

Izvedba projekta v letu 2021

VODJA PROJEKTA
Mirovnem inštitut: Živa
Humer,
Vodja celotnega projekta:
Janja Vuga Beršnak,
Fakulteta za družbene vede,
Univerza v Ljubljani

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/projekti/poklicnatveganja-v-seksualnemdelu-na-preseciscihpoliticnega-okvirja-indruzbene-stigme-oris/

SODELAVKE

Monika Bohinec,
administracija in finance

TRAJANJE PROJEKTA

Fakulteta za družbene vede
Univerze v Ljubljani

FINANCERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

SPLETNA STRAN
PROJEKTA

V petek, 15.1.2021, je v okviru projekta ORIS potekala spletna diskusija,
ki je bila namenjena premišljanju seksualnega dela skozi perspektivo
dela. Sodelujoči so iskali odgovore na vprašanja kaj je delo, kakšne so
razlike in podobnosti med seksualnim delom in drugimi poklici ter kako
se seksualno delo umešča v kapitalistično družbo in odnose.
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https://www.fdv.uni-lj.si/
raziskovanje/raziskovalnicentri/oddelek-zapolitologijo/
obramboslovniraziskovalni-center/
vojaske-druzine
https://
www.facebook.com/pages/
category/EducationWebsite/Voja%C5%A1kedru%C5%BEine-1111819869
19206/

V letu 2021 smo v okviru projekta pripravili in izvedli spletno anketo, s
katero smo merili obstoj in moč dejavnikov tveganja ter zaščite za
zdravje vojaških družin. Anketa je bila poslana vsem pripadnikom
oboroženih sil preko elektronske pošte. Prav tako smo spletno anketo
izvedli na civilnem vzorcu. Podatki so bili nato analizirani s statističnim
orodjem. Opredelili smo, v kolikšni meri so prisotni kazalniki zdravja in
kako močni so, ter dejavnike tveganja in zaščite na različnih socioekoloških ravneh. Izmerili smo, kako močni so ti dejavniki, in njihov vpliv
na negativno zdravstveno stanje. S primerjavo vzorca civilnih in vojaških
družin smo opredelili prave dejavnike tveganja, povezane z vojsko. Poleg
spletne ankete smo v letu 2021 pisali besedila za monografijo v
angleškem jeziku, ki je bila poslana v Založbo Rutledge. Povratne
informacije s strani založbe pričakujemo v prvih mesecih 2022. Prav tako
sem aktivno sodelovala tudi pri pripravi monografije v slovenskem
jeziku, ki bo izšla pri Založbi FDV.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Article: Characteristics of pandemic work–life balance in Slovenian
military families during the lockdown: Who has paid the highest price?,
Janja Vuga Beršnak, Živa Humer, Bojana Lobe; SAGE journals

Nadaljevanje projekta
Projekt se bo končal 30.6.2022.
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KAZALO

Očka v akciji

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Mojca Frelih

SODELAVKE
Živa Humer, raziskovalka
Majda Hrženjak,
raziskovalka
Franja Arlič, finančno
vodenje
Ekipa iz MDDSZ

TRAJANJE PROJEKTA
1. 3. 2020 – 31 . 8. 2022

PARTNERJI
Ministrstvo RS za delo,
družino, socialne zadeve in
enake možnosti (nosilec).

FINANCERJI
Evropska komisija v okviru
Programa za pravice,
enakost in državljanstvo
2013-2020; sofinanciranje
bosta zagotovila Mirovni
inštitut in Ministrstvo RS za
delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://ockavakciji.eu/
https://www.mirovniinstitut.si/projekti/ocka-vakciji/

Glavni namen projekta je prispevek k ozaveščanju (bodočih) staršev,
delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega
vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve
starševske skrbi za otroka od rojstva dalje. Splošni cilj projekta je
zmanjšati globoko zakoreninjene neenakosti, ki še vedno obstajajo med
ženskami in moškimi glede (ne)plačanega dela, izrabo različnih dopustov
in omogočiti ljudem s skrbstvenimi odgovornostmi boljše usklajevanje
delovnih in družinskih obveznosti.

Izvedba projekta v letu 2021
V letu 2021 je bilo izvedenih veliko ozaveščevalnih aktivnosti. Januarja je
bila vzpostavljena spletna stran www.ockavakciji.eu. Februarja je bila
narejena še angleška različica. Veliko je bilo Facebook in Twitter objav.
Zelo velik odmev so imele izjave podpornikov v vlogi znanih očetov (npr.
objava 'Robi Kranjec- podpornik' je imela doseg več kot 30.600
uporabnic in uporabnikov, 1.658 všečkov objave, 1.972 komentarjev na
objavo in 1.615 delitev objave). Profesionalna ekipa je posnela TV oglas
(30 sek in 15 sek; z angleškimi in slovenskimi podnapisi), ki je bil
predvajan na različnih televizijskih kanalih z nacionalnim dosegom, torej
TV SLO, POP TV, A Kanal idr. (ob različnih urah in v skupnem obdobju
desetih tednov – spomladi in jeseni). Posnet je bil 15-minuten
dokumentarni film (podporniki, strokovnjaki_nje, delodajalci in
zaposleni očetje), ki je presegel 14.000 ogledov, in zmontiran krajši 3minutni video (podporniki) v slovenskem jeziku, z angleškimi podnapisi.
Aprila je bilo pripravljeno obvestilo za javnost, ki je imelo veliko raznolike
medijske odmevnosti. Jeseni (20.9.2021 - 25.10.2021) je bila izvedena
digitalna oglaševalska kampanja, ki je imela zelo velik odziv (preko štirih
mrež skupno 494.771 prikazov in 3.542 klikov).
K podpori se aktivno vabi znane očete – v vlogi ambasadorjev projekta
so: David Urankar (TV voditelj, model in podkaster), Robert Kranjec
(smučarski skakalec) in Miha Vodičar (profesionalni plesalec in
koreograf). Podporo projektu so preko izjav do zdaj izrazili tudi drugi
znani očetje: Žiga X Gombač (mladinski pisatelj, TV voditelj), Nebojša
Joksimović (nekdanji slovenski košarkarski reprezentant), Igor E. Bergant
(novinar in TV voditelj), Seku M. Condé (novinar in TV voditelj), Radoslav
Nesterović (nekdanji igralec NBA in slovenski košarkarski reprezentant
ter generalni sekretar KZS), Iztok Melanšek (basist in tekstopisec skupine
TABU), Rihard Zadravec (glasbenik in pedagog), Boštjan Romih
(televizijski in radijski voditelj), Uroš Kuzman (matematik in komik; med
drugim v stand-up predstavi Mali otroci, veliki problemi) in še nekateri
drugi.
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S stojnicami in promocijskimi izdelki je projekt gostoval na sejmu AGRA v
Gornji Radgoni (22.8.2021), na sejmu nevladnih organizacij v Lendavi
(3.9.2021), na Pikinem festivalu v Velenju (13.9.2021), na Dnevu odprtih
vrat v Lipici (3.9.2021) in na nogometni tekmi NK Bravo: NK Mura na
stadionu ŽAK v Ljubljani (3.10.2021).

Promocijski plakat.

Projekt je bil omenjen v sklopu konference Expo v Dubaju, v oddaji
Dobro jutro, pa tudi na seminarju United Nations Population: webinar
for Eastern Europe/Balkan in še nekaterih drugih nacionalnih ter
mednarodnih sestankih, kjer je sodelovalo vodstvo Direktorata za
družino, MDDSZ.
V mednarodnem kontekstu je imela Živa Humer prispevek na konferenci
»Balance for All« (5.3.2021), medtem ko je Mojca Frelih aktivno
sodelovala v fokusni skupini o delu z očeti v organizaciji mreže
MenEngage Europe (1.12.2021).
Napisano je bilo poročilo o politikah »Usklajevanje poklicnega in
družinskega življenja ter vloga moškega kot očeta« v slovenskem in
angleškem jeziku.

Sejem nevladnih organizacij, Lendava 2021.
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KAZALO

Potekale so priprave na izvedbo pilotnega preizkusa v sodelovanju s 4
podjetji oziroma organizacijami, ki so se prijavile preko javnega poziva in
so v letu 2021 izvedle vsaj šest-mesečne ukrepe v praksi z
zainteresiranimi zaposlenimi očeti: NOMAGO d. o. o., Fakulteta za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, NK Bravo in Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti. V tem okviru so potekale številne aktivnosti, med
drugim so bile izvedene štiri tematske delavnice (o sodelovalnem
starševstvu in očetovstvu, o komunikaciji in konfliktih, stresu in
izgorelosti ter upravljanju s časom). Sledil je ogled stand-up komedije
»Mali otroci, veliki problemi« v SiTi Teatru v Ljubljani (8.12.2021).
S prispevkom o pozitivnih vidikih sodelovalnega starševstva sta Živa
Humer in Mojca Frelih sodelovali na strokovnem srečanju izvajalcev
patronažnega varstva »Izbrane vsebine s področja preventive in
promocije zdravja« v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(9.12.2021).

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Očetje s(m)o v akciji tudi v naši regiji (Domžalec.si, 2.11.2021)
Očetje s(m)o v akciji tudi v naši regiji (Modre novice, 2.11.2021)
Euranet Plus (radijska oddaja, 28.6.2021)
Aktivni očetje v akciji s pomočjo evropskih sredstev (Euranet Plus,
članek, 28.6.2021)
Aktivni očetje v akciji s pomočjo evropskih sredstev (FB Radio SI,
19.6.2021)
Aktivni očetje v akciji s pomočjo evropskih sredstev (Euranet Plus
Slovenija FB, 19.6.2021)
Aktivni očetje obračamo svet na bolje (28.4.2021)
Robert Kranjec kot »očka v akciji«: Ne bom rekel, da mi gre vzgoja
vrhunsko od rok, se pa s Špelo odlično dopolnjujeva (26.4.2021)
Otroci, mame in družba potrebujejo očke v akciji (Ringaraja.net,
23.4.2021)
Očetje bi se morali bolj vključiti v družinsko življenje in prevzeti svoj del
bremen, ki jih prinaša! (Ženska.si, 20.4.2021)
Z medijsko kampanjo do bolj aktivnih očetov (Radio Krka, 17.4.2021)
Podporniki kampanje ‘Očka v akciji’ David
Urankar, Robert Kranjec in Miha Vodičar.

David Urankar: Očetovski dopust sem koristil pri obeh otrocih (Ona plus
Delo, 16.4.2021)
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Živa Humer, izobraževalnodokumentarni feljton
‘Sodobni oče’, RTV
Slovenija.
David Urankar se mora včasih brcniti v rit (Javnost.si)
Žiga X Gombač je nezadovoljen sam s sabo (Javnost.si)
Robert Kranjec na prvo mesto postavlja družino (Javnost.si)
Očka v akciji (TV oglas)
Očka v akciji (TV oglas)
Dokumentarni film »Aktivni očetje obračajo svet na bolje!«

Nadaljevanje projekta
Časovno trajanje projekta je bilo zaradi epidemioloških razmer in
posledično oteženih okoliščin za izvedbo nekaterih aktivnosti s strani
Evropske komisije podaljšano do avgusta 2022, ko se projekt zaključuje.
Do takrat bodo še naprej potekale promocijske aktivnosti: medijska
kampanja za splošno javnost, vključno s podpornimi izjavami znanih
očetov. Predviden je javni dogodek za (bodoče) starše in njihove otroke
za promocijo aktivnega očetovstva; izdelava smernic za delodajalce
(ločeno za zasebni in javni sektor) o usklajevanju dela in zasebnega
življenja. Izvedene bodo tri ponovitve usposabljanja za zaposlene v
babištvu, zdravstveni negi in centrih za socialno delo, čemur bo sledila
izdelava smernic za osebje v zdravstvenih domovih in centrih za socialno
delo, ki so v stiku z bodočimi starši. Načrtovana sta dva študijska obiska v
države z dobrimi praksami politik in ukrepov usklajevanja dela in
zasebnega življenja (če bodo razmere dopuščale).
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KAZALO

Skrbstvene odgovornosti moških.
Podporno delovno okolje za moške pri usklajevanju
dela in skrbstvenih odgovornosti - MiC
Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Živa Humer

SODELAVKE
Majda Hrženjak,
raziskovalka
Mojca Frelih, raziskovalka
Franja Arlič, finančno
vodenje

TRAJANJE
PROJEKTA
15. 3. 2019 - 14. 9. 2022

PARTNERJI
Universidad Nacional de
Educación a Distancia
(UNED),
Španija(koordinator)
Fundación 1 MayoResearch institute related
CCOO trade unión (F1M)
(Španija)
nstitute 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)
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije (ZSSS)(Slovenija)

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.
Namen projekta MiC je razširjanje modelov dobrih praks za izboljšanje
usklajevanja poklicnih in zasebnih obveznosti in spodbujanje strategij
podjetij in delovnih organizacij, ki podpirajo moške s skrbstvenimi
odgovornostmi. Hkrati je namen tudi izboljšanje delovnih pogojev s
pozitivnimi učinki tako za delodajalce kot za zaposlene (zmanjšati
absentizem, povečati produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih na
delovnem mestu).

Izvedba projekta v letu 2021
V 2021 smo v projektni skupini pripravile poročilo v slovenskem in
angleškem jeziku o dobrih praksah v izbranih podjetjih in organizacijah
na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja s poudarkom
na zaposlenih moških s skrbstvenimi odgovornostmi. Za sodelujoča
podjetja in organizacijo smo pripravili tudi kratka poročila z
raziskovalnimi izsledki in priporočili. Dobre prakse v podjetjih Donar
d.o.o., Mikro+Polo d.o.o., Saubermacher Komunala Murska Sobota
d.o.o. in v Policiji smo predstavili na javnem dogodku "Skrbna podjetja Delodajalaci kot akterji pozitivnih spremem", ki smo ga organizirali prek
spleta 16.6.2021. Del posveta pa je bil namenjen delodajalcem, ki so
izmenjali izkušnje, znanja in prakse usklajevanja ter razpravljali o viziji za
prihodnje na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
zlasti v luči sprememb staranja prebivalstva, sprememb na trgu dela ter
spodbujanja moških za večje vključevanje v skrbstvene obveznosti v
zasebnem življenju.
Spomladi 2021 smo začeli z usposabljanji za zaposlene in sindikalne
predstavnike_ce ter za vodstva. V letu 2021 je bilo izvedenih skupno 9
usposabljanj, ki se jih je udeležilo 182 zaposlenih (134 moških) na Policiji
in sindikalnih predstavnic_kov v okviru Delodajalske akademije. Izvedli
smo tudi 2 usposabljanji za vodstva, ki se ju je udeležilo 32 oseb (11
moških). Poleg tega je projektna skupina na Mirovnem inštitutu
sodelovala pri pisanju skupnega znanstvenega članka z naslovom
"CARING MASCULINITIES IN CARING ORGANIZATIONS? Insights from
interna�onal workplace studies", ki bo v so-avtorstvu, objavljen
predvidoma spomladi 2022 v reviji Gender, Work & Organization.
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Sodelovale smo tudi na konzorcijskih sestankih, pri pripravi priročnika za
delodajalce in diseminacijskih aktivnostih.
Združenje delodajalcev
Slovenije (ZDS)(Slovenija)

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
Človek je celovito bitje, ne le delovni robot – Strokovnjakinji o
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ZSSS

FINANCERJI
Evropska komisija, EaSIPROGRESS.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.men-incare.eu/
http://www.mirovniinstitut.si/projekti/
podporno-delovno-okoljeza-moske-pri-usklajevanjudela-in-skrbstvenihodgovornosti-mic/

Men in Care: Workplace Support for Caring Masculinities. Country
Report. Slovenia.
Sindikalna akademija: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja za
sindikate
Posvet: Skrbna podjetja – Delodajalci kot akterji družbenih sprememb
Usklajevanje dela in zasebnosti. Obilo dobrih praks. Delavska enotnost,
št. 13, 8.julij 2021.
Sindikalna akademija. Različni obrazi usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja. Delavska enotnost, št. 18, 21. oktober 2021.
Poročilo: Dobre prakse usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v
podjetjih in organizacijah v Sloveniji

Nadaljevanje projekta
Projekt se bo zaključil 14.9.2022.

Najava mednarodne
konference MiC.
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2. RAZISKOVALNI PROGRAM
Vlasta Jalušič: Lampedusa beach, akril na platnu,
150x200, 2018.

KAZALO

Enakost in človekove pravice v dobi globalnega
vladovanja

Namen in cilji
VODJA PROJEKTA
Mojca Pajnik

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Franja Arlič, finančno
vodenje
Veronika Bajt, raziskovalka
Monika Bohinec,
administracija in finance
Maja Breznik, raziskovalka
Mojca Frelih, raziskovalka
Majda Hrženjak,
raziskovalka
Živa Humer, raziskovalka
Neža Kogovšek Šalamon,
raziskovalka
Vlasta Jalušič, raziskovalka
Marko Ribać, raziskovalec
Iztok Šori, raziskovalec

Raziskovalni program postavlja v središče koncepte človekovih pravic,
enakosti in (ne)diskriminacije, ki so se znašli na zgodovinskem razpotju.
Človekove pravice po eni strani še nikoli niso bile tako natančno in
obsežno regulirane, po drugi strani pa se njihov pomen še nikoli ni tako
zmanjševal. V času permanentne krize (ekonomske, finančne,
migracijske, medijske, krize demokratičnih institucij, zdravstvene krize …)
je razprava o temeljnih enakostih med ljudmi in teoriji človekovih pravic
na mednarodni in evropski ravni v veliki meri zamrla, v Sloveniji pa po
osamosvojitvi ni več zares zaživela. V dobi zatona politike so jo
nadomestile razprave o varnosti, terorizmu, suverenizmu ipd.
Raziskovalni program naslavlja problem razvrednotenja človekovih pravic
in ideje enakosti v dobi globalnega vladovanja, na podlagi česar
premišlja možnosti evropskega humanizma.

•

Razpravljali smo o strategijah znanstvenega publiciranja, vključno z
možnostmi odprtokodnega objavljanja, in strategijah delovanja za
popularizacijo znanosti.

•

Izdali smo več znanstvenih objav, izvirnih znanstvenih člankov in
poglavij v monografijah.

Javno dostopni rezultati iz leta 2021
•

Povzetki predstavitev z znanstvenih simpozijev: Drugi in tretji
znanstveni simpozij.

•

Gl. seznam publikacij MI 2021

Nadaljevanje projekta
V letu 2022 načrtujemo organizacijo novih dveh znanstvenih simpozijev,
s poudarkom na tematiziranju neenakosti in izključevalnih ideologij.
Načrtujemo publiciranje v okviru posamičnih vsebinskih modulov,
vključno z objavo rezultatov analiz, povezanih s pandemijo.

TRAJANJE PROJEKTA
1. 1. 2020 - 31. 12. 2023

FINANCERJI
Javna agencija za
raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
(ARRS)

Izvedba projekta v letu 2021
•

Organizirali smo dva simpozija programske skupine. Na prvem, ki je
potekal 28. januarja, smo v izhodišče postavili izključevalne
ideologije in vlogo institucij ter družbenih gibanj. Na drugem
simpoziju, ki je potekal 1. oktobra, smo razpravljali o genealogijah
(ne)enakosti, z osredotočenostjo na izzivih, ki jih prinaša epidemija
Covid-19.

•

V sodelovanju z Zavodom TransAkcija smo 14. decembra organizirali
kolokvij 'Krepitev zaveznic_kov transspolnih oseb, osveščanje o
transspolnosti in preprečevanje širjenja transfobije'.

SPLETNA STRAN
PROJEKTA
https://www.mirovniinstitut.si/enakost/
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Tretji simpozij programske skupine Mirovnega inštituta, oktober 2021.
Foto: Arhiv MI.
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3. INSTITUCIONALNA PODPORA

Mirovni inštitut kot del razstave 'SPOZNANJE!
UPOR! REAKCIJA! Performans in politika v
devetdesetih letih v pojugoslovanskem
kontekstu' v +MSUM.

KAZALO

Institucionalna podpora Fundacije za odprto družbo

Namen in cilji
VODJA
Iztok Šori
Posamezne tematske fokuse
koordinirajo
Lana Zdravković,
Veronika Bajt,
Maja Breznik,
Majda Hrženjak,
Marko Ribać in
Vlasta Jalušič.

S pomočjo institucionalne podpore, ki smo jo pridobili s strani OSF,
želimo izboljšati naše zagovorniške in osveščevalne aktivnosti ter
ustvariti sinergije med posameznimi projekti. Identificirali smo 5 + 1
strateških tematskih fokusov, znotraj katerih izvajamo posamezne
aktivnosti (izdelovanje infografik, okrogle mize in drugi javni dogodki,
delavnice, študijska potovanja, javna pisma, analize politik).

Izvedba projekta in javno dostopni rezultati v letu
2021

•

15. januar 2021: Majda Hrženjak in Maja Breznik sta sodelovali v
spletni razpravi "O (spolnem) delu" na Mirovnem inštitutu. Vsebina:
Majda Hrženjak je govorila o spolnem delu z vidika intimnega in
telesnega dela, Maja Breznik pa o vidikih osebne in ekonomske
odvisnosti pri spolnem delu.

•

8. marec 2021: Infografika Ženske v prekarnih oblikah dela. Vsebina:
večja zastopanost žensk na slabo plačanih delovnih mestih z nizko
stopnjo varnosti zaposlitve.

•

15. april 2021: Naše sodelavke so se udeležile srečanja Virtualni
posvetovalni sestanek strokovnjakov: Neenakosti med spoloma in
delo na platformah, ki sta ga organizirala Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski inštitut za
enakost spolov. Vsebina: posvetovanje o platformnem delu z
evropskimi strokovnjaki v okviru slovenskega predsedovanja Svetu
Evropske unije 2021.

•

16. april 2021: Naše sodelavke so se udeležile posvetovalnega
srečanja Neenakosti med spoloma in platformno delo, ki sta ga
organizirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti ter Evropski inštitut za enakost spolov. Vsebina:
posvetovanje o platformnem delu s predstavniki evropskih institucij
(Evropska komisija, GD za konkurenco, GD za zaposlovanje, ETUC,
Business Europe in drugi) v okviru slovenskega predsedovanja Svetu
Evropske unije 2021.

•

14. maj 2021: Živa Humer je imela strokovni intervju za Evropski
inštitut za enakost spolov (EIGE) z naslovom "Enakost spolov in
socialno-ekonomski vpliv pandemije Covid-19". Vsebina: učinki
zdravstvene krize na enakost spolov v povezavi s trgom dela,
predpisi o delu, dohodki, usklajevanjem poklicnega in družinskega
življenja, aktivno politiko zaposlovanja.

•

8. september 2021: Infografika Poglabljanje revščine in neenakosti v
obdobju pandemije COVID-19. Vsebina: povečanje revščine leta
2020 in porazdelitev revščine med družbenimi skupinami.

•

24. september 2021: Maja Breznik je sodelovala na okrogli mizi
"Spol, gospodarstvo in trg dela med pandemijo in po njej",
Slovensko sociološko srečanje 2021 "Pandemična družba". Vsebina:
različnosti "ženskega vprašanja" in položaj nizko plačanih delavk
med pandemijo.

Migracije in enakost
•

SODELAVCI IN
SODELAVKE
Kolektiv Mirovnega inštituta

24. november 2021: Informacije o akcijskem načrtu EU za
vključevanje in integracijo 2021-2027 so bile objavljene na spletni
strani in poslane na poštne sezname mreže nevladnih organizacij, ki
se ukvarjajo s tem vprašanjem.

Spol in rasizem

TRAJANJE

Delavske pravice in prekarno delo

•

26. februar 2021: Ob obletnici izbrisa so Veronika Bajt, Katarina
Vučko in Jasna Babić pripravile posebno infografiko o izbrisu stalnih
prebivalcev Republike Slovenije. Ta je bila objavljena na spletu in
promovirana prek spletne strani Mirovnega inštituta in družbenih
omrežij.

•

2. septembra 2021: Veronika Bajt se je udeležila javne razprave z
naslovom "Evropa - še vedno celina priseljevanja?". (Mestni muzej,
Ljubljana). V pogovoru s prof. dr. Volkerjem M. Heinsom, avtorjem
knjige "Offene Grenzen für alle" (Odprte meje za vse) z Inštituta za
kulturne študije v Essnu, ki ga je vodil Igor E. Bergant, je dr. Bajt
obravnavala aktualna vprašanja nacionalizma, rasizma, migracij in
integracije v evropskih družbah. Dogodek so v okviru razstave
Evropa - dediščina humanistov soorganizirali Goethejev inštitut iz
Ljubljane, nemško veleposlaništvo v Ljubljani, Mirovni inštitut in
Mestni muzej Ljubljana. Videoposnetek javne razprave je bil
objavljen in promoviran na spletu: Video predavanje in razprava:
"Evropa - še vedno celina priseljevanja?". Posnetek javne razprave
(v angleščini) si lahko ogledate tukaj.

9. 1. 2019 – 30. 11. 2021

•

29. oktober 2021: Veronika Bajt in Jasna Babić sta objavili
infografiko o diskriminaciji na podlagi etnične pripadnosti,
narodnosti, barve kože, vere in spola ter javno predstavili rezultate
spletne raziskave o diskriminaciji.
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•

2021: Majda Hrženjak je za Evropski inštitut za enakost spolov
pripravila raziskovalno poročilo: "National regulation of platform
work and its implications for gender equality", country research
report. Vsebina: posledice platformnega dela (varnost zaposlitve,
delovni čas, plačilo, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja)
za enakost spolov.

Socialne pravice in medgeneracijska solidarnost

Pogovor po premieri
dokumentarca Delo na
zahtevo. Foto: Arhiv MI.
•

•

•

•

7. oktober 2021: Mojca Frelih in Živa Humer sta se udeležili
konference na visoki ravni Kakovostno delo za kakovost življenja, ki
jo je organiziralo slovensko predsedstvo Svetu Evropske unije 2021.
Vsebina: Konferenca o kakovostnem delu in usklajevanju poklicnega
in zasebnega življenja, vseživljenjskem učenju in zdravstveni
varnosti pri delu, vključno s poklici prihodnosti in novimi oblikami
dela.
8. oktober 2021: Mojca Frelih in Živa Humer sta se udeležili
posvetovalnega sestanka z Društvom Svetovanje za delavce.
Vsebina: načrt prihodnjih aktivnosti na področju delavskih pravic in
negotovih delovnih razmer.
11. oktober 2021: Maja Breznik se je udeležila pogovora o knjigi
Delo: Zadnjih 1000 let, ki jo je napisala Andrea Komlosy, Besedna
postaja 2021, Knjigarna Filozofske fakultete. Vsebina: posebnosti
srednjeevropske primitivne kapitalistične akumulacije in njena
razlagalna vrednost za sedanje "izkoriščanje presežka".
18. oktober 2021: Maja Breznik je sodelovala v razpravi o
dokumentarnem filmu Delo na zahtevo režiserja Shannona Walsha.
Vsebina: boj delavcev za priznanje njihovega zaposlitvenega statusa.
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•

4. april 2021: Majda Hrženjak je imela predavanje na spletni
konferenci " Decent Care Work? Transnational Home Care
Arrangements" z naslovom Transnacionalizacija oskrbe starejših v
Sloveniji: oris novejšega fenomena.

•

17. maj 2021: Mojca Frelih je sodelovala na strokovnem pogovoru
na temo demence za Globalno koalicijo za staranje.

•

31. avgust 2021: Mojca Frelih je sodelovala na posvetovalnem
sestanku v zvezi s pripravo akcijskega načrta za steber socialnih
pravic EU na Ministrstvu za delo, družino, socialne pravice in enake
možnosti.

•

21. september 2021: Mojca Frelih se je udeležila konference Stanje
in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji:
Alzheimerjeva bolezen skozi prizmo sindemije SARS-CoV-2/
COVID-19, ki jo je organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje.

•

januar - oktober 2021: Mojca Frelih in Živa Humer sta sodelovali z
EAPN Slovenija (The European Anti-Poverty Network Slovenia) pri
aktivnostih, povezanih s poročilom Poverty Watch za Slovenijo
(diskusijske skupine z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z
žrtvami nasilja v družini in družinami, ki doživljajo revščino in
socialno izključenost, pisanje in sourejanje poročila).

Mediji in politike ustrahovanja
•

11. januar 2021: Izjava o podpori najstarejši študentski radijski
postaji v Evropi Radiu Študent.

•

11. februar 2021: Infografika o financiranju Mirovnega inštituta, ki
jo je pripravil Marko Ribać.

•

Mojca Pajnik je imela predavanje z naslovom Nacionalizacija
državljanstva: primer brezdržavljanskosti v Sloveniji v Muzeju
novejše zgodovine Slovenije v okviru cikla brezplačnih hibridnih
predavanj in dogodkov, ki so se od 9. do 11. septembra odvijali pod
naslovom Identiteta na razpotju: Od Ljubljane do Kopra.

93

KAZALO

Strukturna podpora mreže Državljani za Evropo

Namen in cilji
VODJA
Iztok Šori

TRAJANJE
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

FINANCERJI
Citizens for Europe
Foto: Arhiv MI.
30. obletnica Mirovnega inštituta
•

Oblikovanje logotipa in vizualne podobe obletnice.

•

Oblikovanje in tisk promocijskega gradiva (vrečke, majice,
papirnate mape, kolesarski zvonci, pisala).

•

Od 24. junija do 10. oktobra 2021: Zagotavljanje gradiva in priprava
časovnice za razstavo v Muzeju sodobne umetnosti: REALIZE!
RESIST! REACT! Performans in politika v devetdesetih letih 20.
stoletja v postjugoslovanskem kontekstu. Del razstave je bila
predstavitev dela Mirovnega inštituta v devetdesetih letih 20.
stoletja.

•

Oblikovanje in priprava spletne razstave o Mirovnem inštitutu in
naših odzivih na pomembne dogodke v zadnjih 30 letih. Vključuje
dokumentarni film o inštitutu, časovnico, izbor 30 knjig, katerih
avtorji so sodelavci in sodelavke inštituta, fotogalerijo in video
portrete. V slovenščini.

•

Izdelava dokumentarnega videofilma o Mirovnem inštitutu in
kratkih videoportretov.

•

29. september 2021: Organizacija javnega dogodka z dvema
okroglima mizama, pogostitvijo in glasbenimi nastopi.

•

Od 2. do 4. junija 2021: Sofinanciranje mednarodne konference
"What Kind of Government?". Izbor predavanj.

Okrepiti digitalne zmogljivosti in znanja na Mirovnem inštitutu ter
ustrezno premisliti in okrepiti naše dejavnosti razširjanja raziskovalnih
rezultatov, ozaveščanja, izobraževanja in drugih javnih aktivnosti.

Izvedba projekta v letu 2021
•

Izdelava koncepta za prenos znanja v družbo, zlasti gospodarstvo.

•

Izdelava koncepta za izobraževalni steber.

•

Izdelava videa ob 30. obletnici Mirovnega inštituta.

•

Nakup programske opreme.

•

Sodelovanje na komunikacijskih usposabljanjih.

Nadaljevanje projekta
Financiranje je bilo v letu 2021 zaključeno.

Nadaljevanje projekta
Financiranje je bilo v letu 2021 zaključeno.
Foto: Nada Žgank.
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Splet in obveščanje
VODJA
Jasna Babić

SPLETNE STRANI
http://www.mirovni-institut.si/
https://www.facebook.com/mirovni.institut.si/
https://www.instagram.com/mirovni_institut/

Spletna stran
Spletna stran Mirovnega inštituta je namenjena informiranju širše
javnosti o delovanju inštituta, seznanjanje z njegovimi projekti,
aktivnostmi in dosežki. V letu 2021 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, izdelava podstrani
itd.), hkratno vnašanje podatkov v bazo nove spletne strani MI ter redno
obveščanje prek Facebook strani MI.

Knjižnica
VODJA
Martina Kerec

Delovanje knjižnice Mirovnega inštituta se osredotoča na:
•

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

•

informacijsko dejavnost: osnovno informacijsko
opismenjevanje uporabnikov knjižnice;

•

bibliografsko dejavnost: izdelavo bibliografij
sodelavcev, zaposlenih na Mirovnem inštitutu.

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

V letu 2021 je knjižnica izvajala redno knjižnično,
informacijsko in bibliografsko dejavnost.

Novičnik
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 2021 smo poslali štiri novičnike v slovenskem
in angleškem jeziku ter en dvojezičen novičnik, posvečen dogodkom ob
30. obletnici MI.

Facebook
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
3.608 sledilcev (725 več kot lani) . Z objavami na FB strani dosegamo
predvsem splošno javnost. Objave so dostopne na Facebook strani
Mirovnega inštituta.

Instagram
Instagram stran smo vzpostavili decembra 2020. Na strani delimo
določene novice in izjave za javnost. Stran ima trenutno 626 sledilcev
(278 več kot lani). Z objavami na IG strani dosegamo predvsem splošno
javnost. Objave so dostopne na Instagram strani Mirovnega inštituta.
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Grafika: Danes je nov dan

PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in
komuniciranja za NVO

VODJA

Jasna Babić, koordinatorica
komuniciranja

TRAJANJE
1. 4. 2021 - 30. 9. 2021

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.

SPLETNA STRAN
http://www.mirovni-institut.si/
projekti/podpri-razvojinovativnih-modelovpodpornistva-in-komuniciranjaza-nvo/

Članstva Mirovnega inštituta ter sodelavk in
sodelavcev

Namen in cilji

▪

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.
Na Mirovnem inštitutu v okviru projekta sofinanciramo delovno mesto
koordinatorice komuniciranja.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Izvedba v letu 2021
V sklopu projekta smo redno objavljali novice na spletni strani, facebook
in instagram strani Mirovnega inštituta. Redno smo osveževali Medijski
arhiv, kjer se nahajajo mesečna poročila o medijski pokritosti Mirovnega
inštituta ter objave zaposlenih na Mirovnem inštitutu in pošiljali
novičnike. Objavili smo pet infografik: financiranje MI, dve o sovražnem
govoru, ob 29. obletnici izbrisa in o diskriminaciji na podlagi narodnosti,
državljanstva, barve kože in religije. Objavili smo dva priročnika:
Priročnik za nevladne organizacije: Protokol digitalne varnosti podatkov
in Priročnik za nevladne organizacije: Z učinkovitim komuniciranjem do
večje prepoznavnosti. Skupaj z Danes je nov dan smo izvedli dve spletni
delavnici o učinkovitem komuniciranju v regijah Dolenjske in Pomurja. V
novembru in decembru 2021 smo izvedli dve podporniški kampanji, in
sicer kampanjo za pomoč izbrisanim osebam ZA status! in kampanjo
Podarite 1% dohodnine Mirovnem inštitutu.
Projekt se je zaključil 31.1.2021. V januarju 2022 smo izvedli zaključni
javni dogodek ‘Kako uspešno zbrati sredstva za delovanje in komunicirati
dosežke v nevladnem sektorju’ prek platforme Zoom.

100

▪
▪
▪

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)
Europe Sub Chapter Mediterranean Group for UNESCO Media and Information Literacy Alliance
Evropska mreža za boj proti revščini (članici: Mojca Frelih in Živa Humer)
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)

13 organizacij iz Slovenije, med njimi tudi Mirovni inštitut, tvori mrežo organizacij – EAPN Slovenija. Foto: FB.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

KOSRIS – koordinacija samostojnih raziskovalnih zavodov Slovenije
MenEngage Europe
Migracijski forum (kontakt: Lana Zdravković)
Migracije in razvoj (kontakt: Lana Zdravković)
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 nadzornega 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 Republike Slovenije za otroke in družino (članica: Živa Humer)
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)

Glavne objave v letu 2021

Mirovni inštitut kot ustanovni član

POLITIKA / AKADEMIJA

Mirovni inštitut je ustanovni član naslednjih nevladnih organizacij:

KOMEL, Mirt. Aufhebung akademske prekarnosti. V: POGLAJEN, Črt (ur.), et al. Študije o prekarnosti :
interdisciplinarni pogledi, (Zbirka Maksima). Elektronska izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo. 2021,
str. 629-642.

▪
▪
▪
▪

Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja – 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

POLITIKA / DELO
BREZNIK, Maja. Mezdno delo : kritika teorij prekarnosti. Ljubljana: Sophia, 2021. 157 str. Zbirka Naprej!. ISBN
978-961-7003-62-8. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 85374211]

Članstvo v odborih domačih in mednarodnih
znanstvenih revij

BREZNIK, Maja, ČEHOVIN ZAJC, Jožica. Prekarizacija standardnega in nestandardnegazaposlovanja v Sloveniji
(2005-2019). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 2021, letn. 58, št. 1, str. 28-48,
227-228.

▪

BREZNIK, Maja. Srednjeevropska prvotna akumulacija : spremna študija. V: KOMLOSY, Andrea. Delo :
globalnohistorična perspektiva : od 13. do 21. stoletja, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf. 2021, str. 317-340.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Analize : journal of gender and feminist studies, Romunija (Iztok Šori, član uredniškega odbora
2013-)
Družboslovne razprave (Iztok Šori, član uredniškega odbora 2021-)
Global media and communication (Mojca Pajnik)
Journal of alternative and community media (Mojca Pajnik)
Men and masculinities (Majda Hrženjak, članica uredniškega odbora 2020-)
Migracijske i etničke teme (Mojca Pajnik)
Založba Sophia (Maja Breznik, ustanoviteljica in članica sveta Založbe Sophia od leta 2010,
predsednica sveta od leta 2019)
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PAJNIK, Mojca, RADAČIĆ, Ivana. Organisational patterns of sex work and the effects of the policy framework.
Sexuality research & social policy, ISSN 1553-6610, Sep. 2021, vol. 18, no. 3, str. 575-587.

POLITIKA / DRUŽBENI BOJI
BREZNIK, Maja, MOČNIK, Rastko. Organized memory and popular remembering : The encounter of
Yugonostalgia theories with socialism. Memory studies, ISSN 1750-6980, 26. okt. 2021, vol. , no. , str. 1-15.
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POLITIKA / DRŽAVLJANSTVO
ZDRAVKOVIĆ, Lana. Inventing citizenship. V: NAIR, Tamara (ur.), AMARO, Maria Inês (ur.). Citizenship as a
challenge : dimensions of an evolving process, (At the Interface/Probing the Boundaries, ISSN 1570-7113, vol.
136). Leiden; Boston: Brill. cop. 2022, str. 112-123.

PAJNIK, Mojca, RIBAĆ, Marko. Medijski populizem in afektivno novinarstvo : časopisni komentar o begunski
krizi. Javnost. 2021, letn. 28, suplement 1, str. s103-s121, tabele. ISSN 1318-3222. DOI:
10.1080/13183222.2021.2012943. [COBISS.SI-ID 92275715], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

SPOL / DRUŽINA
HUMER, Živa. "Najboljše, da me imate kar pod očeta" : izkušnje gejevskih očetov pri uresničevanju starševskih
pravic in skrbi za otroke. Socialno delo, ISSN 0352-7956, jan.-apr. 2021, letn. 60, št. 1, str. 19-35.

POLITIKA / FILOZOFIJA
KOMEL, Mirt. Touching doubt : haptolinguistic scepticism. V: AUMILLER, Rachel (ur.). A touch of doubt : on
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