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Uvod  
 

V Programu dela Mirovnega inštituta za leto 2006, ki smo ga, kot je razvidno iz 

nadaljevanja (poročila posameznih projektov), uspešno izvedli, so bile navedene tudi 

nekatere ključne »okoljske spremembe«, ki so vplivale na usmeritve in možnosti Mirovnega 

inštituta: 

- težnja po političnem nadzoru nad mediji, tedaj predvsem s sprejemom nove 

zakonodaje o nacionalni RTV; 

- položaj romske skupnosti, takrat predvsem v zvezi s segregacijskim posegom v 

osnovno šolo; 

- politika ustvarjanja nevidnosti »izbrisanih« kot problema; 

- konzervativne rešitve, predlagane ali že uvedene, na različnih področjih - od 

istosplone zakonske zveze do položaja »novodobnih« manjšin; 

- politika solidarnosti s kapitalom in lomljenje hrbtenice sindikatom; 

- kriza Evropske unije po zavrnitvi ustavnega predloga; 

- evropska politika schengenske, protiteroristične in protimigracijske varnosti; 

- pritiski na družboslovje in humanistiko v smeri neposredne koristnosti oz. 

eliminacije »nekoristnih« raziskav, z željo po krepitvi tistega raziskovalnega dela, ki 

ponuja nove tehnološke rešitve za doseganje boljših profitnih rezultatov. 

 

Med posledicami je bila tudi manjša možnost Mirovnega inštituta, da bi prišel do 

pomembnejših sredstev za raziskovalno delo iz domačih razpisov, le-ta pa se je potrjevala 

še vse do polovice leta 2006. Upravni svet Mirovnega inštituta je potrdil usmeritev, ki je 

vzrajala pri prijavah na vse razpise, ki ustrezajo Mirovnemu inštitutu. V drugi polovici leta 

je ta vztrajnost dala prve obetavnejše rezultate (pridobitev CRP-a in postdoktorskega 

raziskovanja), ki se bodo, kot se zdi, nadaljevali tudi v letu 2007. Z liste prijav je razvidno, 

da smo v letu 2006 oddali 31 vlog, pri 18 pa že imamo pozitiven odgovor, kar nas je za leto 

2007 postavilo v drugačno situacijo: težava ni več v pridobivanju dodatnih sredstev k OSI- 

grantu, ampak »raztegnitev« teh sredstev tako, da bi zadoščala za vse obvezno 

sofinanciranje pridobljenih projektov. Hkratna dodatna usmeritev na različne mednarodne 

vire, zlasti pa na sredstva iz razpisov Evropske unije, je pomenila precejšnjo obremenitev 

za vodje projektov, še posebej zato, ker smo bili prisiljeni k prijavam za vsako ceno, torej 

tudi za relativno nizke vsote, da bi lahko uspešno izpeljali program. Ne glede na tako 

izčrpavanje v povečanem oddajanju projektnih prijav pa smo uspeli pridobiti tudi nekaj 

pomembnih večletnih in finančno zajetnejših projektov, s katerimi se bo verjetno položaj v 

letu 2007 in v naslednjih letih spremenil v korist srednjeročnega načrtovanja dejavnosti 
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(sem sodijo vsi pridobljeni projekti iz sredstev Evropske unije, kot tudi projekt »Izbrisani«, 

ki je prejel sredstva Osijevega fonda »Justice and Global Governance«. Če temu dodamo še 

možne prijave k prvim terminom razpisov za 7. okvirni program, o katerih smo v inštitutu 

že opravili skupno obravnavo, je na osnovi izkušenj zadnjih let v bodoče pričakovati 

ustreznejšo usmeritev k večletnim obsežnejšim projektom, pri katerih bo Mirovni inštitut 

vključen bodisi kot nosilec (na področjih, kjer smo že dosegli vrhunsko kakovost in zgradili 

primerne mrežne povezave) bodisi kot partner (na področjih, kjer nameravamo na osnovi 

dosedanjih izkušenj okrepljeno nadaljevati dejavnost). Leto 2007 bo tudi zadnje leto naše 

prve triletne razvojne strategije, kar pomeni, da že pripravljamo novo. 

 

Ob izvajanju predvidenega programa, pri katerem smo ponovno dosegli precejšnjo vidnost 

in potrdili lastno simbolno javno podobo zagovornika človekovih pravic in pravne države, se 

je moral Mirovni inštitut odzivati tudi na nove nepredvidene okoliščine in dogodke. Tu gre 

na prvem mestu gotovo za romsko problematiko, problematiko (ne)delovanja pravne 

države in zaščite temeljnih človekovih pravic, kar je vse izbruhnilo zaradi dogodkov ob in 

po odstranitvi družine Strojan z njihovega doma. Glede na to, da se moramo pogosto 

odzivati na izreden način in da so taki dogodki možni tudi v prihodnosti, je pomembno, da 

se Mirovni inštitut tudi v takih okoliščinah pojavlja v sebi lastni vlogi, torej kot nosilec in 

ponudnik ekspertnega znanja in veščin, ne pa zgolj kot protestni« glas civilne družbe. 

 

Mirovni inštitut ohranja svoj temeljni profil, ki mu hkrati dodaja nekatere nove poteze. V 

letu 2006 je treba poudariti zlasti razvoj pravnega vidika pri vrsti projektov in nove teme 

na področju kulturnih politik.  

Po seminarju Mirovnega inštituta v aprilu 2007 in ubeseditvi novega triletnega strateškega 

načrta bosta tudi znanstveni in upravni svet vključena v razprave o bodoči usmeritvi, ciljih 

in smotrih razvoja Mirovnega inštituta v obdobju 2008—2010. 

 

  

Organizacija dela, kadrovske in druge zadeve 

 

V letu 2006 smo nadaljevali s projektno organiziranostjo dela, saj je ocena iz leta 2005 

potrdila, da je takšna organiziranost dobra, vloga vodje projekta pa bolj poudarjena.  

 

Poleg sposobnosti prilagajanja situacijam in hkratne sposobnosti izvajanja temeljne 

strateške usmeritve v takih okoliščinah je za leto 2006 značilna tudi kadrovska širitev 

Mirovnega inštituta. Ta proces je spremljalo tudi načrtovano pridobivanje nove izobrazbe 
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in temu ustreznih znanstvenih in tudi pedagoških nazivov; pri slednjih še vedno velja, da 

vedno več sodelavk in sodelavcev vstopa v visokošolske izobraževalne procese, hkrati pa 

ostajajo v vrstah Mirovnega inštituta. Ker je bila v zadnjem obdobju leta 2006, predvsem 

zaradi nastanka novih univerz in drugih visokošolskih zavodov zaostrena univerzitetna 

politika v zvezi s konkurenčno klavzulo, si prizadevamo za sklenitev sporazuma z Univerzo 

v Ljubljani, kasneje pa glede na potrebe tudi z drugimi. 

 

Magistrski študij je uspešno zaključila ena sodelavka, druga pa višješolski študij za 

poslovno sekretarko. Inštitut je podprl tudi vlogo zaposlene za pridobitev pedagoškega 

naziva. 

 

Leta 2006 so se na MI zaposlile tri nove sodelavke: ena z univerzitetno izobrazbo na 

področju medijev, ena z doktorskim nazivom na področju spola in politike in zadnja prav 

tako z doktorskim nazivom na področju kulturne politike. Vse tri zaposlitve so za določen 

čas, ki je krajši od polnega,  prvi dve za polovični delovni čas, slednja za eno tretjino. 

Takšna oblika zaposlitve izhaja iz potreb novih projektov, na katere je vezana tudi njihova 

pogodba. Inštitut je poleti 2006 zapustil en sodelavec, ki je novo zaposlitev dobil v tujini, 

na Agenciji Evropske Unije za temeljne pravice na Dunaju. 

 

Decembra 2006 je bilo tako na MI zaposlenih 17 sodelavcev in sodelavk, od tega 10 za polni 

delovni čas, 7 za delovni čas, krajši od polnega. Za nedoločen čas je zaposlenih 9 

sodelavcev in sodelavk, 8 pa za določen čas.  V primerjavi z letom poprej se je število 

zaposlenih povečalo za dva. Nove sodelavce in sodelavke načrtujemo tudi v letu 2007, 

predvidoma 3—5. 

 

Junija 2006 smo organizirali tudi dvodnevno izobraževanje za sodelavce in sodelavke MI, na 

temo Komuniciranje v znanosti. 

 

 

Pridobivanje sredstev 

 

Naš glavni financer Zavod za odprto družbo (OSI New York) je izrazil namero o triletnem 

financiranju Mirovnega inštituta (obdobje 2005—2007). V skladu s tem smo relalizirali 

pogodbo za leto 2006.  V letu 2006  smo pridobili tudi nove projekte v okviru Evropske 

unije na področju 6. okvirnega programa in iz drugih evropskih virov. Seznam vseh 

predlogov projektov, ki smo jih pripravili za razpise različnih financerjev,  je samostojna 
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priloga k temu poročilu. Sodelavke in sodelavci MI smo pripravili 31 projektnih vlog. 

Odobrenih je bilo 18 vlog,  9 je bilo zavrnjenih, ostale so še v evalvaciji.  Sklepamo lahko 

na skoraj 60 % uspešnost glede na oddane vloge.  Od osmih neuspelih vlog so bile na 

domačih razpisih (ARRS, MVŠZT) zavrnjene tri vloge, ostale pa na različnih evropskih in 

drugih programih. V primerjavi z letom 2005 je Mirovni inštitut oddal 10 projektnih prijav 

manj, vendar je uspešnost pozitivnih vlog višja za skoraj 10 %.  

 

 

Prostori in oprema 

 

Mirovni inštitut ostaja v prostorih na Metelkovi 6, čeprav se vedno pogosteje izpostavlja 

negotovost obstanka v prostorih zaradi predvidene obnove hiše, ki jo načrtuje Ministrstvo 

za kulturo, ta pa naj bi se začela leta 2008. Vprašanje »rezervne lokacije« postaja tako 

vedno bolj aktualno. 

 

Tudi v letu 2006 smo nadaljevali s posodobitvijo opreme: investirali smo v dva stacionarna 

računalnika, dva prenosna računalnika, manjši tiskalnik, zamenjali smo dotrajane stole, 

poravnali smo najemnino za licence MS Windows, prenovili smo spletno stran (ki je v fazi 

zagona), dodatno smo opremili prostore z večjo omaro in novo pisalno mizo, kupili smo 

fotoaparat. Poleg naštete opreme smo investirali v redno opremo manjše vrednosti, ki je 

nastala zaradi rednega vzdrževanja računalniškega sistema.  

 

 

 

 

Pripravila:  

dr. Lev Kreft in mag. Franja Arlič 
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Poročilo o delu projektov  MI (pripravile odgovorne osebe za posamezni projekt) 

 

 

 

I. POLITIKA 
 

 

1. Politika in oblast v času terorja: misliti s Hannah Arendt  

(Vlasta Jalušič) 

 

Delovne faze projekta so bile v letu 2006 posvečene naslednjim komponentam: 

1. Nadaljevanju raziskovanju nasilja, zla in genocida ter zaključku knjige Med preteklostjo 

in prihodnostjo. Zaključen je bil interpretativni esej “Politično mišljenje v post-

totalitarnih časih” in prav tako tudi prispevek za seminar. Začela se je primerjava med 

jugoslovanskim in ruandskim primerom (mlada raziskovalka Jasminka Dedić), kjer je  bil 

raziskovalni pristop  močno zaznamovan s komponento spola.   

2. Organizaciji mednarodnega seminarja s skupino uveljavljenih interpretov dela Hannah 

Arendt. V okvirju seminarja, ki je potekal od 1. do 3. junija, smo razpravljali o možnostih 

za politično mišljenje o nasilju, politiki, identiteti in posttotalitarni situaciji po zlomu 

tradicije ter po 1989. letu, 11. septembru 2001 in o “vojni proti terorju”. Cela vrsta 

priznanih akademikov iz Evrope in ZDA (Omer Bartov, Daša Duhaček, Sebastian Hefti, Žarko 

Puhovski, Obrad Savic, Etienne Tassin, Joan Cocks,  Joanna Vecchirelli Scott, Shiraz Dossa, 

Wolfgang Heuer, Antonia Gruenenberg) je sodelovala v debatah o nacionalni državi, 

suverenosti, človekovih pravicah in manjšinah, rasizmu, zlu in banalnosti po 11. 

septembru, izgradnji prihodnosti in brisanju preteklosti, globalnosti in multikulturalizmu v 

času etničnega čiščenja in genocida, političnem delovanju in mišljenju, ko se soočamo z 

antipolitičnimi rezultati. Objava še sledi. Seminar je bil soorganiziran v okvirju East-East 

programa (glej 6. poglavje, projekt 1.4). 

3. Diseminaciji rezultatov projekta in pripravi zadnje faze, vključno s študijskim obiskom v 

Ruandi. Pripravljena je cela vrsta objav in rezultati so bili predstavljeni na več 

mednarodnih sestankih o teoriji Hannah Arendt, nacionalne države, nasilju in tranzicijske 

pravičnosti, vključno s konferencami v Ljubljani, Osnabruecku in Parizu. 
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2. Drucker in postsocializem  

(Tonči Kuzmanić) 

 

Projekt je v drugi, zaključni fazi. Skupina desetih raziskovalk in raziskovalcev različnih 

profilov je delala na končnih besedilih, ki bodo objavljena v knjigi (izid v začetku leta 

2007). Vsa besedila se podrobno ukvarjajo z analitičnimi in drugimi deli P. F. Druckerja, na 

primer z vprašanji dela, znanja, religije in poslanstva. 

 

 

3. QUING - Kakovost v politikah spola + enakosti    

(Vlasta Jalušič) 

 

Glavni cilj te kolaborativne raziskave in projekta, ki je orientiran k politikam in 

usposabljanju, je konceptualizirati razmerja med različnimi neenakostmi, in še posebej 

med spolom, raso/etničnostjo, religijo, razredom in seksualnostjo ter oceniti vsebino in 

kvaliteto politik spola + enakosti v multikulturnem kontekstu EU. Vključuje 10 partnerjev iz 

cele Evrope, vključno s Centrom za raziskovanje politik pri CEU, IWM, Žensko infoteko 

Zagreb, Univerzo Lancester, Univerzo Nijmegen, Univerzo iz Madrida in ostalimi. Namen 

projekta je definirati vključevalne standarde za ekspertizo na področju spola in drugih 

politik enakosti. Na področju državljanstva bo projekt razvijal institucionalni pristop do 

praks državljanstva, konceptualiziral in zarisal bo povezave med civilno družbo in 

kreiranjem politik, participativne oblike spola in integracije raznolikosti s poudarkom na 

glasu in povezavah civilne družbe. Projekt bo tudi ocenil položaj in glas civilne družbe pri 

politikah spola + enakosti ter konceptualiziral in zarisal tekste civilne družbe o spolu + 

enakosti. Znotraj multikulturnega konteksta EU projekt namerava razložiti pomanjkljivosti, 

odstopanja in nekonsistentnosti v politikah spola + enakosti EU in držav članic ter razviti 

tipologijo režimov spola (gender regimes) v Evropi.     

Projekt se je začel v oktobru, v prvih delovnih mesecih pa je prišlo do začetnega sestanka, 

priprave empirične faze komponente LARG-projekta (faza raziskave politik) – na tem mestu 

je MI vodja aktivnosti skupaj z raziskovalnim centrom CEU. Začetna faza vključuje pripravo 

navodil za izdelavo poročila o najnovejših znanstvenih dosežkih na tem področju (state of 

the art), pregled problematike (issue statements) ter izbor strokovnjakov za posamezne 

države – MI je odgovoren za Estonijo, Hrvaško, Slovaško, Češko republiko in Slovenijo.    
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II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN MANJŠINE 
 

 

1. Intimno državljanstvo  

(Roman Kuhar) 

 

Projekt je bil uspešno zaključen. Objavili smo CD-rom "Različnost bogati: ne siromaši". 

Dodali smo ga tudi k slovenski verziji knjige "Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje 

življenje gejev in lezbijk" in GLBT-reviji Oznanila. Hkrati je bil poslan tudi večini 

slovenskih srednjih šol. Vzpostavili smo tudi posebno internetno stran (www.mirovni-

institut.si/razlicnost). Ker smo uspeli pridobiti dodatna finančna sredstva s strani EU 

kampanje "Za raznolikost. Proti diskriminaciji", je internetna stran dosegljiva tudi v 

angleški različici. CD-rom je bil uporabljen na številnih delavnicah (med drugim je bil 

predstavljen tudi na konferenci "Soočimo se z diskriminacijo", ki jo je organiziral urad 

Ombudsmana), v šolah pa tudi kot pedagoški pripomoček za razpravo o človekovih 

pravicah, diskriminaciji in spolni usmerjenosti. Odzivi iz šol so zelo pozitivni. Tole je zgolj 

eden od primerov, vzet iz pisma srednješolske učiteljice: "DVD, ki ste nam ga dali, sem ta 

teden s pridom uporabila v razredu in bil je zelo lepo sprejet. Na šoli, kjer je "peder" ena 

najhujših psovk, in pri populaciji, ki istospolno usmerjenost že vnaprej obsoja, je to lep 

uspeh. Mislim, da kratki filmi našim dijakom super predstavijo, kako je biti nerazumljen, 

zavračan... od družbe, družine, najintimnejšega kroga. Tega zornega kota ponavadi ne 

vidijo in se ga ne zavedajo."  

Projekt je doživel tudi širok medijski odziv: 8 časopisnih člankov, 10 radijskih intervjujev 

ali izjav in 4 televizijski intervjuji ali izjave. 

Nekatere organizacije (DIH, Legebitra, Amnesty International) so izrazile pripravljenost za 

ponatis CD-roma tudi v angleškem jeziku in za pripravo učbenika za učitelje o tem, kako 

govoriti  o homoseksualnosti v šolah, kateremu bi bil kot dodatek priložen CD-rom. 

Angleška verzija CD-roma je v zadnjih fazah priprave in naj bi bila natisnjena v marcu 

2007. 
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2. Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti  

(Roman Kuhar) 

 

Izšla je peta številka Poročila skupine za spremljanje nestrpnosti. Uredniški odbor se je 

odločil, da je naslovna tema tega Poročila Ločitev cerkve in države. Poročilo je sicer 

sestavljeno iz 15 tekstov in bi moralo iziti do konca leta 2006, vendar smo izid zaradi 

zapletov z Romi iz Ambrusa prestavili v začetek leta 2007. V Poročilo smo tako lahko 

vključili legalistično in sociološko analizo teh dogodkov. Poročilo bomo javno predstavili 

konec januarja 2007, ob tem pa bomo organizirali tudi okroglo mizo o ločitvi cerkve in 

države. 

 

 

3. REKOS (Reševanje konfliktov v skupnosti): VRSTNIŠKO NASILJE - PROBLEM V 

LJUBLJANI?  

(Mojca Sušnik) 

 

Cilj projekta je spodbujanje diskusij med mladimi o nasilju/nenasilju skozi interaktivne 

delavnice. Delavnice so strukturirane na način učeče se skupnosti, kjer ima vsakdo 

priložnost, da izrazi svoje mnenje, izkušnje in deli znanje na eni strani in na drugi, da 

spodbuja izboljševanje komunikacijskih spretnosti. Skozi vzpostavljanje nevtralnega 

prostora, prostora za pluralnost in odprtega dialoga se spodbuja k prispevku na delavnici 

vse, tudi tiste, ki so sicer morda manj zgovorni v javnih debatah. Udeleženci so dobili 

vpogled v teoretsko ozadje o tem, kaj je konflikt, da je konflikt lahko tudi produktiven, o 

ravneh konflikta ipd. Konflikt je lahko produktiven, saj ima pozitiven potencial za razvoj 

medsebojnih odnosov in za spremembe v širši družbi. Izpostavljen je bil nenasilni konflikt, 

saj so v središču postavljene metode in tehnike nenasilnega reševanja konfliktov.  

V letu 2006 so bili izvedeni trije javni dogodki, in sicer: dvodnevna delavnica v juniju in 

dve enodnevni delavnici v oktobru in novembru. Vsebinski poudarek na dvodnevni delavnici 

je bil na konfliktu samem, na vprašanju, kaj konflikt sploh je, ravni konflikta, kaj vpliva na 

nastanek konflikta, vrste razmerij v konfliktu, koraki pri reševanju konfliktov in podobno. 

Medtem ko sta bili enodnevni delavnici osredotočeni na specifična vsebinska vprašanja o 

diskriminaciji in nasilju, vrstniškem nasilju, mehanizmih za vključevanje mladih v 

skupnosti,  aktivnem državljanstvu mladih in podobno. 
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4. Razvoj in implementacija izobraževalnih programov za sodnike in tožilce 

ter sodniške in tožilske pripravnike na področju nediskriminacije v okviru 

izobraževanja o človekovih pravicah  

(Neža Kogovšek) 

Drugo leto projekta, ki se je pričel že junija 2004, je bilo zaključeno v novembru 2006. 

Glavne aktivnosti, izvedene v letu 2006, so bile naslednje: organizacija dveh 

protidiskriminacijskih seminarjev za sodnike in tožilce ter sodniške in tožilske pripravnike 

in strokovne sodelavce; postavitev protidiskriminacijske informacijske spletne strani; in 

zagovorništvo trajnosti protidiskriminacijskega izobraževanja, vključno s soorganizacijo 

konference v Gradcu. 

Seminarjev, ki sta bila 26. maja in 11. oktobra 2006 v hotelu Domina v Ljubljani, se je 

udeležilo skupaj osemdeset udeležencev. Udeležencem so bila ponujena štiri interaktivna 

predavanja in delavnica o različnih vidikih protidiskriminacijskega prava in politik. Odziv 

udeležencev je bil izjemno pozitiven in je potrdil potrebnost tovrstnega izobraževanja. 

Informacijska spletna stran o protidiskriminaciji v Sloveniji v slovenskem jeziku je bila 

postavljena na spletnem naslovu http://www.etc-graz.at/cms/index.php?id=102. Stran 

vsebuje informacije o diskriminaciji v Sloveniji, predpise in politike, članke in študije, 

sodno prakso ter eksperte in institucije, ki se ukvarjajo z diskriminacijo. Njen namen je 

ponuditi informacije o načinih boja proti diskriminaciji tako žrtvam kot pravnikom. Nadalje 

smo si v okviru projekta prizadevali, da bi bila tema protidiskriminacije vključena na 

program izobraževanja v pravosodju z namenom zagotoviti trajno izobraževanje na tem 

področju. Konferenca, ki potekala od 19. do 20. oktobra 2006, je predstavljala del teh 

prizadevanj, saj je gostila vodje pravosodnih akademij iz vseh štirih partnerskih držav 

(Avstrije, Madžarske, Slovaške in Slovenije). Glede na to, da je trenutno izobraževanje v 

pravosodju v Sloveniji v procesu reforme in telo, ki bo pristojno za to področje, še ni 

dokončno ustanovljeno, učinek te aktivnosti ostaja negotov.   

 

 

5. AENEAS – Zaščita prosilcev za azil v Republiki Hrvaški in regiji  

(Neža Kogovšek)    

 

Od 28. decembra 2005 Mirovni inštitut sodeluje kot partner pri projektu Aeneas, ki ga 

koordinira Hrvaški pravni center iz Zagreba. Vloga Mirovnega inštituta pri projektu je 

uporabiti izkušnje, ki so si jih slovenske nevladne organizacije pridobile pri ustanavljanju 
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in izvajanju 'border monitoring' mehanizma, in deliti te izkušnje z nevladnimi 

organizacijami v partnerskih državah (Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija). Namen 

border monitoring mehanizma je nadzorovati spoštovanje pravic migrantov in prosilcev za 

azil ter njihov dostop do azilnega postopka v začetnih fazah postopka, ko so najbolj ranljivi 

(na policijskih postajah, v predsprejemnem prostoru azilnega doma in v centru za tujce). 

Namen projekta je doseči cilj na dveh ravneh: prvič, oceniti institucionalne kapacitete za 

ustanovitev mehanizma in predstaviti rešitve obliki priporočil, in drugič, doseči večjo 

osveščenost o pomembnosti border monitoringa skozi izobraževanje civilne družbe. Projekt 

se je začel s pripravo poročila o izvajanju border monitoring aktivnosti v Sloveniji. Na 

osnovi tega poročila je bil pripravljen vprašalnik za partnerske organizacije z namenom 

oceniti situacijo in obstoječe kapacitete za ustanovitev podobnega mehanizma na 

njihovem območju. Na osnovi odgovorov partnerskih organizacij na vprašalnik so bila 

pripravljena nacionalna poročila, ki bodo služila kot osnova za pripravo predloga o 

ustanovitvi border monitoring mehanizma s priporočili o ukrepih, ki jih je potrebno 

sprejeti, da bi bil takšen mehanizem lahko ustanovljen. Hkrati smo pripravili priročnik 

(sedemdeset strani), ki je bil uporabljen na izobraževanju za trainerje v Ljubljani od 9. do 

11. novembra 2006. Seminarja se je udeležilo osemnajst udeležencev (šest iz vsake 

države), ki bodo izvedli nacionalne seminarje na temo border monitoringa v svojih državah 

v letu 2007. Mirovni inštitut v Sloveniji projekt izvaja v sodelovanju s Pravno-

informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.    

 

 

6. Sodelovanje v koordinaciji nevladnih organizacij na področju azila  

(Neža Kogovšek) 

 

Skozi vse leto smo skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami nadzorovali položaj 

migrantov in prosilcev za azil v azilnem domu in centru za tujce ter se preko medijev ali 

protestnih pisem Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) odzivali na situacije, ki so bile po 

našem mnenju problematične, nezakonite ali arbitrarne. Skozi vse leto je Mirovni inštitut 

sodeloval na različnih sestankih z MNZ in na rednih koordinacijskih sestankih nevladnih 

organizacij, UNHCR in MNZ, katerih namen je razreševati tekoče težave in vprašanja. 

Mirovni inštitut je sodeloval tudi pri pripravi amandmajev na predlagane spremembe 

Zakona o azilu in Zakona o tujcih. V začetku l. 2006 so bile predlagane spremembe Zakona 

o azilu obravnavane v Odboru Državnega zbora za notranjo politiko, kjer je Mirovni inštitut 

skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami predstavil svoje (kritično) stališče o 

spremembah. Sodelovali smo na sestankih z večino parlamentarnih strank z namenom 
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predstaviti naš pogled na predlagane spremembe, ki so bile po našem mnenju 

problematične z vidika Ženevske konvencije in obstoječih standardov človekovih pravic. 

Večkrat smo z namenom osveščanja javnosti o problematiki azila pojavili v medijih (nastop 

v informativni oddaji Odmevi, mnenje za časopis Dnevnik, članki v Pravni Praksi itd.). V 

februarju 2006 smo MNZ predložili pripombe na predlagane spremembe Zakona o tujcih, 

ker smo več določb v zvezi z žrtvami trgovine z ljudmi in otroki brez spremstva ocenili za 

problematične z vidika varstva človekovih pravic. Lobirali smo tudi za izboljšanje položaja 

nevladnih organizacij na področju azila z nasprotovanjem izjemno strogim razpisnim 

pogojem Ministrstva za notranje zadeve.  

 

 

7. Ratifikacija Opcijskega protokola h konvenciji Združenih narodov proti 

mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju  

(Neža Kogovšek) 

 

V prvi polovici leta 2006 je Mirovni inštitut sodeloval z Amnesty International Slovenije in 

drugimi nevladnimi organizacijami v postopku ratifikacije Opcijskega protokola h 

konvenciji Združenih narodov proti mučenju, ki sta ga izvajali Ministrstvo za pravosodje in 

Ministrstvo za zunanje zadeve. Protokol, ki je bil ratificiran v Državnem zboru, dne 

29.10.2006, zahteva, da države podpisnice sistematično nadzorujejo vse prostore, kjer je 

osebam omejena svoboda gibanja (zapori, pripori, center za tujce, azilni dom, psihiatrične 

bolnišnice itd.). Nadzor bo v Sloveniji še naprej izvajal Urad Varuha človekovih pravic. Z 

ratifikacijo protokola so nevladne organizacije dobile možnost sodelovanja pri nadzoru, 

skupaj s predstavniki Urada Varuha.  

 

 

8.  Nacionalna fokusna točka Evropskega centra za spremljanje rasizma in 

ksenofobije (EUMC)  

(Tomaž Trplan, od septembra Saša Panić) 

 

Nacionalna fokusna točka EUMC (http:/www.eumc.europa.eu/) je v letu 2006 (RAXEN7) 

nadaljevala z delom iz prejšnje faze projekta (RAXEN6). Od februarja 2006 do konca leta 

smo za EUMC pripravili naslednje publikacije in podatke: šest biltenov, v katerih so bile 

zbrane kratke informacije o trenutnem stanju v Sloveniji v zvezi s pojavom rasizma 

in ksenofobije, posodobljene podatke za dve bazi podatkov (RAXEN Database in 
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Country Info sheets), posebno študijo (“Combating ethnic and racial discrimination 

and promoting equality: Trends and developments 2000 – 2005”), nacionalno letno 

poročilo (“National Data Collection Report 2006”) ter krajši poročili, ki sta se 

ukvarjali z domačo sodno prakso v primerih domnevne diskriminacije na osnovi 

rase, etnične ali verske pripadnosti ter  s primeri dobre prakse v povezavi z 

uresničevanjem evropske rasne direktive in integracije imigrantskih in manjšinskih 

skupin v slovensko družbo. Januarja 2007 bo Nacionalna fokusna točka posredovala 

EUMC še dodatek k nacionalnemu letnemu poročilu za leto 2006.  

Delo na projektu je potekalo v skladu z zastavljenimi načrti. Vse pripravljene publikacije 

so bile pozitivno evalvirane s strani evalvatorjev EUMC. V letu 2006 sta bili dve publikaciji, 

in sicer Nacionalno poročilo za leto 2005 in posebna študija o položaju Romov v javnem 

sistemu vzgoje in izobraževanja, objavljeni na spletni strani Mirovnega inštituta 

(http://www.mirovni-institut.si/).    

 

 

9. Zagovorništvo v podporo preseljeni romski družini Strojan iz Ambrusa  

(Brankica Petković, Neža Kogovšek, Jasminka Dedić, Roman Kuhar)   

 

Mirovni inštitut je bil intenzivno vključen v javno razpravo o primeru preselitve Romov v 

Sloveniji (29. oktobra 2006 je bila romska družina Strojan, ki jo sestavlja več kot 30 

članov, pod pritiskom lokalne slovenske populacije izseljena iz svojega doma s pomočjo 

policije). Izvajali smo različne aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni. Na 

mednarodni ravni je Jasminka Dedić sodelovala z Evropskim centrom za pravice Romov in z 

Amnesty International pri pripravi skupnega javnega pisma premierju. Z namenom 

predstaviti neodvisne informacije o ozadju preselitve je bil Mirovni inštitut eden od treh 

nevladnih organizacij, ki so se udeležile sestanka s komisarjem za človekove pravice pri 

Svetu Evrope g. Thomasom Hammarbergom, ki je obiskal Slovenijo 15. in 16. novembra. 

Brankica Petković se je odzvala povabilu g. Johna c.M.Groffena, veleposlanika Nizozemske 

v Sloveniji, na sestanek, dne 9.11.2006, na temo položaja Romov v Sloveniji.                         

Na nacionalni ravni je naše delo obsegalo prizadevanja za vpliv na ustrezne državne organe 

in ustvarjalce politike, medijske nastope, udeležbe na okroglih mizah in publiciranje. V 

mesecu po preselitvi so mediji sodelavce Mirovnega inštituta neprestano vabili k podajanju 

strokovnih mnenj, intervjujev in kritičnih izjav (nacionalni radio, Slovenska tiskovna 

agencija, nacionalna televizija, komercialna televizija POP TV - oddaja Trenja, 24 ur, 

dnevna časopisa Dnevnik in Večer itd.). Dne 10. novembra se je Brankica Petković 
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udeležila seje Komisije Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti, 

ki je bila sklicana zaradi preselitve romske družine. Mirovni inštitut je poslal pismo 

Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani s pozivom, naj sprožijo pregon primerov 

sovražnega govora in diskriminacije zoper Rome v skladu s Kazenskim zakonikom. Pripravili 

smo tudi pobudo za zagovornico načela enakosti, slovenski Organ za enakost, ki je bil 

ustanovljen na zahtevo Direktive Sveta 2000/43/EC (Rasna direktiva).  

Vložili smo tudi uradno pritožbo na nacionalno televizijo zaradi načina poročanja v 

osrednjih poročilih, dne 24. oktobra, ki je prikazovalo proteste krajanov Ambrusa zoper 

Rome in v katerih so novinarji uporabljali jezik, ki je bil za Rome žaljiv, hkrati pa niso 

predvajali izjave nobenega od Romov. Mirovni inštitut je poslal protestno pismo tudi 

odgovornemu uredniku in generalnemu direktorju RTV Slovenija zaradi ksenofobne vsebine 

oddaje Piramida ter objavil izjavo za javnost, v kateri je obsodil rušenje objektov na 

ozemlju v lasti romske družine. Neža Kogovšek je objavila pravno mnenje in uvodnik v 

pravnem časopisu Pravna praksa in skupaj z Jasminko Dedić sta objavili kritično analizo 

preselitve v Poročilu Mirovnega inštituta o spremljanju nestrpnosti št. 05. Redna 

publikacija Mirovnega inštituta Medijska preža je objavila analizo medijskega poročanja o 

preselitvi Romov. Brankica Petković je sodelovala pri okrogli mizi o Romih in izbrisanih, ki 

so jo organizirali aktivisti z Metelkova Mesta, ti pa so kasneje organizirali mirne ulične 

proteste zoper preseljevanje Romov. Neža Kogovšek je sodelovala pri okrogli mizi v 

Semiču, ki jo je organiziralo romsko društvo Rom Černomelj z namenom razpravljati o 

preselitvi in o predlogu Zakona o romski skupnosti. Roman Kuhar je sodeloval v Svetu Vlade 

RS o uresničevanju načela enakega obravnavanja, kjer je bila preselitev tudi intenzivno 

obravnavana.  

 

10. Izobraževanje o nediskriminaciji in raznolikosti 

(Neža Kogovšek)        

Projekt, ki ga Mirovni inštitut izvaja v sodelovanju s Human European Consultancy iz 

Nizozemske, se je formalno pričel konec leta 2006, vendar pa bo večina aktivnosti 

izvedena šele v letih 2007 in 2008. Projekt vključuje pripravo in organizacijo treh 

seminarjev o nediskriminaciji in raznolikosti in po vsebini predstavlja nadaljevanje 

projekta Mapping Capacity of Civil Society Dealing with Anti-discrimination, ki je bil 

zaključen v letu 2005. V skladu s cilji projekta bo Mirovni inštitut pripravil in organiziral 

nadaljevalni seminar za predstavnike nevladnih organizacij, ki so se udeležile seminarja 

leta 2005, začetni seminar za predstavnike sindikatov in tistih nevladnih organizacij, ki se 
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prvega seminarja niso udeležile, ter seminar o upravljanju z raznolikostjo za podjetja, ta 

pa bo organiziran skupaj z enim od združenj delodajalcev.  

 

 

 

 

III. MEDIJI 
 

 

1. Mediji in manjšine/ Multikulturalizem in mediji  

(Brankica Petković) 

 

S podporo Britanskega veleposlaništva v Ljubljani smo v letu 2006 organizirali številne 

dejavnosti, ki so obravnavale vprašanje perspektive večkulturnih družb v Evropi in vlogo 

medijev ter so v ospredje vzeli primere dobre politike in prakse v Veliki Britaniji. Dve 

medijski aktivistki iz Slovenije sta obiskali nevladne organizacije s področja medijev v 

Veliki Britaniji, ki delujejo na krepitvi moči manjšinskih skupnosti v medijskem sektorju. 

Hkrati sta dva novinarja in aktivista bošnjaških in romskih medijev v Sloveniji obiskala dve 

radijski postaji v Londonu, pri čemer ena deluje znotraj manjšinske skupnosti, druga pa 

predvaja programe različnih manjšinskih skupnosti. Predstavnici manjšinskega radia iz 

Londona pa sta vrnili obisk in v Sloveniji obiskali manjšinske in skupnostne radijske 

postaje. Bhikhu Parkeh, ugledni profesor, ki je hkrati tudi član britanske lordske zbornice, 

je v Ljubljani predaval o perspektivah multikulturnih družb in vlogi medijev, sledilo pa je 

še predavanje strokovnjakinje za medijsko vzgojo z Britanskega filmskega inštituta o 

medijski pismenosti v informacijski in večkulturni družbi. 

Tina Cigler, sodelavka Društva za prostovoljno delo iz Novega mesta, je v okviru 

študijskega obiska v Veliki Britaniji obiskala nekaj mest, za katera je značilna večetnična 

sestava in izkušnje z vprašanji upravljanja večkulturne lokalne skupnosti. Brankica 

Petković pa je v okviru študijskega obiska v Londonu preučevala delovanje državnih 

institucij, medijske industrije in nevladnih organizacij glede upoštevanja kulturne 

raznolikosti v medijskem sektorju v Veliki Britaniji. Na koncu projekta o večkulturnih 

družbah in vlogi medijev smo v sodelovanju z Društvom za prostovoljno delo iz Novega 

mesta in na podlagi študijskega obiska Tine Cigler v Veliki Britaniji organizirali okroglo 

mizo o položaju romske skupnosti v Novem mestu. Na omizju so poleg predstavnikov iz 

Slovenije o upravljanju večkulturnih lokalnih skupnosti spregovorili predstavniki policije, 
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lokalne administracije in nevladnih organizacij britanskih mest. Hkrati so bile med obiskom 

britanskih gostov organizirane delavnice v romskem naselju in pogovori na policijski postaji 

v Novem mestu, britanski veleposlanik pa se je skupaj z organizatorji omizja srečal z 

novomeškim županom in obravnaval položaj romske skupnosti v tej občini. 

 

V okviru projekta Mediji za državljane,  za katerega smo pridobili finančno podporo 

Evropske komisije, smo izvajali monitoring in zagovorniške dejavnosti o upodabljanju 

manjšin v medijih v Sloveniji. 

 

V sodelovanju z Evropsko mrežo za medije in manjšine On-line/More Colour in the Media 

smo tudi letos sodelovali na Evropskem tednu medijev in manjšin, v okviru katerega smo 

21. marca (na svetovni dan boja proti rasizmu) organizirali okroglo mizo o islamu in 

medijih. 

 

Nadaljevali smo zagovorniške dejavnosti za romsko skupnost. Pri predstavitvah poročil o 

monitoringu RTV Slovenija in v drugih javnih nastopih smo opozarjali na neizvajanje določil 

novega  zakona o RTV Slovenija glede uvedbe radijskih in televizijskih oddaj za romsko 

skupnost. Skupaj z Zvezo Romov Slovenije smo od vodstva RTVS zahtevali pojasnila za 

neuresničevanje zakonskih določil in tudi zagotovila, da bodo pospešili priprave za začetek 

predvajanj teh oddaj. Prejeli smo odgovor generalnega direktorja RTVS s takšnimi 

zagotovili, hkrati pa nas je izobraževalni center RTVS večkrat prosil za strokovne nasvete 

glede izvedbe usposabljanj za romske novinarje in sodelavce. 

V pomladni številki naše revije Medijska preža smo objavili tematski sklop o 

multikulturalizmu, manjšinah in medijih, vključno s članki o objavi karikatur preroka 

Mohameda, ki so jih med drugim pisali pripadniki manjšinskih skupnosti v Sloveniji. 

 

Na letni konferenci medijskega združenja za jugovzhodno Evropo SEEMO (pridruženi član 

Mednarodnega inštituta za tisk, IPI) na Dunaju smo sodelovali v razpravi o medijih in 

manjšinah v jugovzhodni Evropi in tudi prispevali strokovni članek za obsežno knjigo o tej 

temi. S prispevkom o manjšinah in medijih v Evropi smo s podporo Ministrstva za zunanje 

zadeve sodelovali na forumu evropskih pisateljev in novinarjev, ki ga pod naslovom 

Transeuropaexpress in s podporo italijanskega predstavništva v Evropski uniji vsako leto 

organizirajo v Rimu. Po zaključku foruma je izšla knjiga s prispevki udeležencev, ki jo je 

objavil ugledni italijanski založnik. 
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S predavanji o medijih in manjšinah smo sodelovali na seminarjih v organizaciji Urada 

varuha človekovih pravic v Sloveniji, ki so jih v letu 2006 organizirali za aktiviste s področja 

človekovih pravic, novinarje in javne uslužbence z namenom ozaveščanja in spodbujanja 

dejavnosti pri odpravi diskriminacije. 

Na povabilo največje založbe v Sloveniji smo napisali spremno besedo za knjigo Barva 

kože, zbirko kratkih zgodb o rasizmu, namenjenih mladim bralcem 

 

 

 

2. Media Watch/Mediji za državljane  

(Brankica Petković)  

 

V okviru projekta Media Watch smo pri obravnavi novele Zakona o medijih izdelali 

pripombe, predloge in amandmaje, jih predstavljali in zagovarjali v parlamentu in širši 

javnosti.  Osredotočili smo se na določila s področja medijskega pluralizma in državne 

podpore medijem, pravice do odgovora in popravka, zaščite otrok in mladoletnikov ter 

dostopa do informacij javnega značaja. 

 

Hkrati smo organizirali več monitoring dejavnosti, vključno z monitoringom RTV Slovenija 

po sprejetju novega zakona. Objavili smo dve poročili o monitoringu RTVS, in sicer maja in 

novembra, pri čem so poudarki iz poročil odmevali v medijih in parlamentarnih razpravah.  

 

Osrednje monitoring in zagovorniške dejavnosti smo v letu 2006 izvajali v okviru projekta 

Mediji za državljane, ki ga je sofinancirala Evropska komisija in se je osredotočal na 

vprašanja medijskega pluralizma v Sloveniji. V okviru tega enoletnega projekta smo 

spremljali poročanje izbranih lokalnih in nacionalnih medijev o manjšinah (na primeru 

Romov, Muslimanov in istospolno usmerjenih); spremljali smo tudi osrednja televizijska 

poročila javne in komercialne televizije ter primerjali izbor tem in govorcev; hkrati smo 

spremljali tudi medijsko lastništvo v Sloveniji in učinke na neodvisnost medijev. Poročila o 

spremljanju smo objavili v naši dvojezični (slovensko-angleški) knjižni zbirki Media Watch 

in tudi na spletni strani projekta Mediji za državljane. O poročilih so na celodnevnem 

omizju po predstavitvah ključnih izsledkov razpravljali akterji medijske skupnosti in 

medijske politike v Sloveniji ter strokovnjaki, aktivisti in pripadniki manjšinskih skupnosti. 

Na podlagi poročil in drugih virov smo izdali kratek priročnik za medijske aktiviste s 

podatki in pojasnili o delovanju medijev ter možnostih za vključevanje v medijsko družbo. 

Na podlagi priročnika smo decembra organizirali tudi celodnevno delavnico za aktiviste iz 
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organizacij za človekove pravice in drugih državljanskih pobud. V projekt sta bili vključeni 

partnerski organizaciji iz Nizozemske in Velike Britanije, ki sta ga ocenili kot izvrstno 

kombinacijo raziskovanja, zagovorništva in spodbujanja k aktivnemu državljanstvu, ki kot 

takšen prispeva k aktualnim prizadevanjem vodilnih evropskih in globalnih državljanskih 

iniciativ na področju medijskega pluralizma. Pohvale projektu so namenili tudi voditelji 

gibanja za medijske reforme v ZDA, ki delujejo v okviru organizacije Free Press in smo jih 

med izvedbo projekta prosili za nasvete. 

 

V letu 2006 smo izdali in distribuirali dve številki naše revije Medijska preža, pri čem je 

bila spomladna številka dvojna. Največjo pozornost v reviji smo namenjali spremembam 

medijske zakonodaje, politični instrumentalizaciji medijskega lastništva, stanju 

medijskega pluralizma in delitvi državne podpore medijem.  

 

Na začetku leta smo v Ljubljani, Mariboru in Kopru z omizji in razstavami promovirali 

knjigo Mitje Velikonja »Evroza – Kritika novega evrocentrizma«, ki je v zbirki Media Watch 

izšla konec 2005 in je obravnavala prijeme in diskurze vključevanja Slovenije v Evropsko 

unijo. V tujih strokovnih revijah so objavljene številne recenzije knjige, hkrati pa ugledni 

založniki iz tujine pripravljajo njene.  

 

V sodelovanju z OSI EUMAP-programom smo prevedli v slovenski jezik, objavili in z 

organizacijo omizja javnosti predstavili monitoring poročilo Televizija širom po Evropi.  

 

Na pobudo Sveta Evrope smo odgovorili na vprašanja o naših ocenah uresničevanja 

priporočila Sveta Evrope o neodvisnosti javne radiotelevizije v Sloveniji. 

 

  

 

3. Medijsko lastništvo  

(Brankica Petković)  

 

Nadaljevali smo spremljanje medijskega lastnišva v Sloveniji in njegovih učinkov na 

neodvisnost medijev, ažurirali podatkovne baze in spremljali primere politično motiviranih 

prevzemov. Te dejavnosti smo vključili v projekt Mediji za državljane, ki ga je 

sofinancirala Evropska komisija. Hkrati smo v pomladni številki Medijske preže reflektirali 

spremembe medijskega lastništva in vpliv na neodvisnost medijev na primeru časopisne 

hiše Delo.  
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Aprila smo aktivno sodelovali na letni konferenci Evropske novinarske zveze (European 

Federation of Journalists), ki so jo organizirali na Bledu in na kateri smo razpravljali o 

koncentraciji medijskega lastništva, poskusih vplivanja na medijsko politiko na državni in 

evropski ravni ter o možnosti za zagon evropske in globalne kampanje za medijsko 

raznolikost. 

Na povabilo Sveta Evrope smo prispevali k nastanku baze podatkov o raziskovalcih in 

organizacijah, ki bi bili zmožni sodelovati pri morebitni ustanovitvi monitoring agencije za 

medijsko lastništvo na ravni Sveta Evrope. 

Na pobudo OSI Mongolija smo tamkajšnjim medijskim strokovnjakom in aktivistom poslali 

gradivo s predlogi, kako naj pristopijo k spodbujanju javne razprave in sprememb medijske 

politike glede koncentracije medijskega lastništva v Mongoliji. Hkrati smo na pobudo OSI 

Kazahstana v okviru programa East East začeli priprave na obisk skupine tamkajšnjih 

medijskih strokovnjakov in aktivistov v Sloveniji, pri čem je v ospredju njihovega 

zanimanja medijska zakonodaja, delovanje državnih organov, medijska industrija, 

nevladne organizacije in raziskovalci na področju preprečevanja medijske koncentracije. 

 

Oktobra smo sodelovali na regionalnem srečanju novinarjev in medijskih strokovnjakov iz 

Jugovzhodne in Srednje Evrope, ki ga je v Tirani organizirala medvladna organizacija SECI s 

sedežem v Trstu. V okviru srečanja smo vodili panelno razpravo o medijskem lastnišvu in 

soočali podatke in argumente s predstavniki medijskih izdajateljev regije, vključno z 

nemško korporacijo WAZ, čigar medijsko lastništvo v Jugovzhodni Evropi je zaradi obsega, 

načina pridobivanja in upravljanja predmet raziskovanja in javnih razprav. 

 

Uspešno smo na razpisih v tujini prijavili dva projekta s področja medijskega lastništva v 

Sloveniji in v Jugovzhodni Evropi, ki ju bomo izvajali v letu 2007: o vlogi države v 

medijskem sektorju v Sloveniji in o političnem klientelizmu v medijskem sektorju v 

Jugovzhodni Evropi.  

 

 

4. Mednarodno sodelovanje in mreženje  

(Brankica Petković) 

 

Nadaljevali smo dejavno vlogo v mreži medijskih centrov in inštitutov v Jugovzhodni Evropi 

SEENPM. V okviru te mreže so novinarji in strokovnjaki iz Slovenije sodelovali v Sofiji na 

ustanovitveni konferenci mreže raziskovalcev SEENPM, v Tirani na konferenci o razvoju 

digitalne televizije v državah Jugovzhodne Evrope, v Sarajevu na delavnici o etiki 
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internetnega novinarstva ter v Opatiji na delavnici o samoregulaciji in delovanju tiskovnih 

svetov. Sodelovali smo v pripravah za reorganizacijo mreže SEENPM in njeno registracijo 

kot pravnega subjekta (regionalnega združenja) v Tirani. Decembra smo sodelovali na 

ustanovitveni konferenci novega združenja SEENPM, ki združuje 15 medijskih centrov, 

inštitutov in novinarskih šol iz 11 držav jugovzhodne Evrope.  

 

Nadaljevali smo sodelovanje z evropsko mrežo organizacij, ki delujejo na področju medijev 

in manjšin On-line/More Colour in the Media, v okviru katere smo za Evropsko komisijo 

prijavili projekt o pomenu medijske pismenosti v digitalni dobi v večkulturnih družbah. 

 

V okviru projekta Mediji za državljanje smo utrdili sodelovanje z nevladnima 

organizacijama iz Nizozemske in Velike Britanije – Mira Media in Campaign for Press and 

Broadcasting Freedom. Hkrati smo nadaljevali sodelovanje s Fundacijo Guardian in Alianso 

neodvisnih tiskovnih svetov v Evropi. 

 

 

 

 

IV. SPOL 
 

1. SIPA – Sistem pomoči na domu  

(Majda Hrženjak)  

 

Cilj razvojnega partnerstva SIPA je vzpostaviti strokovne podlage za profesionalizacijo, 

standardizacijo, regulacijo in subvencioniranje področja plačanega domačega dela, kar bi 

lahko prispevalo k pravičnejši delitvi stroškov reproduktivnega dela v družbi, k ustvarjanju 

zaposlitvenih priložnosti za skupine težje zaposljivih in k socialni vključenosti že obstoječih 

neformalnih gospodinjskih delavk namesto njihove socialni nevidnosti. SIPA je 85% 

financirana iz Evropskega socialnega sklada (program Equal) in 15% iz državnega proračuna 

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V januarju 2006 smo zaključili empirično 

raziskavo v dveh ciljnih skupinah: gospodinjstvih z majhnimi otroki in med dolgotrajno 

nezaposlenimi ženskami z nizko stopnjo izobrazbe. Rezultate raziskave in cilje projekta 

smo predstavili in prediskutirali v strokovni javnosti (Posvetovalno telo) in v medijih. 

Februarja smo v okviru transnacionalnega partnerstva organizirali mednarodno konferenco 
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Družbena ekonomija: problemi, izzivi, priložnosti. Marca smo začeli postavljati strategijo 

in logistiko pilotnega preizkusa, ki je začel potekati aprila v 30-ih gospodinjstvih z 

majhnimi otroki na območju Ljubljane in v katerem smo zaposlili 5 dolgotrajno 

brezposelnih oseb. Pilotni preizkus je trajal šest mesecev in na podlagi njegove evalvacije 

smo oblikovali priporočila MDDS, kako bi bilo mogoče organizirati plačano domače delo, da 

bi bilo široko dostopno in bi hkrati gospodinjskim delavkam omogočalo kvalitetne delovne 

pogoje in družbeno vključenost. V drugi polovici leta 2006 smo napisali knjigo o 

problematiki naraščajočega neformalnega zaposlovanja na področju plačanega domačega 

dela, ki je eden od rezultatov RP SIPA in bo publicirana v prvi polovici leta 2007. Projekt 

poteka v skladu z načrtom aktivnosti in stroškov in ima perspektivo za nadaljevanje 

financiranja v okviru ESS (2007—2013).   

 

 

2. FOCUS – Spodbujanje aktivnega vključevanja moških v skrbstvene aktivnosti  

(Majda Hrženjak) 

 

Cilj projekta FOCUS je preizkušanje in izboljšava možnosti, ki jih imajo moški na delovnem 

mestu za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, da bi spodbudili njihovo večjo 

vključenost v skrbstvene aktivnosti. V projektu smo se osredotočili na organizacijsko 

kulturo podjetij in detektirali, ali  ta zaznava in vključuje moške kot akterje in kot ciljno 

skupino politik enakih možnosti. Projekt FOCUS vključuje pet evropskih držav: Nemčijo, 

Islandijo, Norveško, Slovenijo in Španijo. Financiran je v okviru Akcijskega programa EU za 

promocijo enakosti moških in žensk in se nanaša na eno od prioritetnih tem programa 

"Vloga moških v promociji enakosti spolov, s poudarkom na vlogi moških in očetov pri 

usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja". Iniciativa za projekt je prišla iz 

norveškega Ministrstva za otroke in družino, ki projekt tudi sofinancira. 

Kot je bilo predvideno v načrtu aktivnosti projekta, smo v letu 2006 večinoma zaključili z 

izvajanjem aktivnosti. Naredili smo študiji primerov v privatnem in državnem podjetju, 

kako organizacijska kultura (ne)omogoča zaposlenim moškim usklajevati delo in skrbstvene 

dejavnosti (zlasti skrb za otroke). Analiza politik je zajela slovensko zakonodajo in 

statistične podatke na področju trga dela, družinskih politik in politik enakih možnosti 

spolov. Do jeseni smo zaključili z nacionalnim poročilom, ki smo ga predstavili oktobra na 

mednarodni konferenci v Gironi. Španija. Konec leta 2006 smo skupaj s projektnimi 

partnerji koncipirali priporočila delodajalcem, kako lahko s korporativno organizacijsko 

kulturo prispevajo k enakosti spolov in večjemu vključevanju moških v skrbstvene 

aktivnosti. Priporočila, nacionalne študije, primerjalne študije in poročilo s konference je 
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dal koordinator natisniti in jih bomo distribuirali v začetku leta 2007, ko se projekt tudi 

uradno zaključi. Na projektu smo naredili tudi dodatno (v projektnem načrtu 

nepredvideno) on-line aplikacijo vprašalnika v celotni moški populaciji v izbranih delovnih 

organizacijah. Zato smo tudi pridobili dodatna sredstva pri Uradu za enake možnosti.  

 

 

 

3. Spol se sreča z empirijo: izmenjava izkušenj, metod in strategij za 

integracijo načela enakosti spola in treningov za spol v različnih poljih politik 

(RealGeM)  

(Majda Hrženjak) 

 

Namen študijskega partnerstva RealGem, ki je s svojim delovanjem prenehalo septembra 

2006, je bil identifikacija specifičnih pristopov k integraciji načela enakosti spolov (gender 

mainstreaming), povezanih s specifičnimi ciljnimi skupinami in polji politik (formalno in 

neformalno izobraževanje, socialno delo, svetovanje, medkulturnost, trajnostni razvoj, 

aktivno državljanstvo itd.), izmenjava metod in treningov senzibilizacije za spol in 

problematiziranje koncepta spola v metodah senzibilizacije za spol.  

Projekt se v skladu s projektnimi načrti zaključuje. V začetku marca je bila organizirana 

projektna delavnica v Grazu, Mirovni inštitut pa je gostil študijsko partnerstvo RealGem v 

juniju. Ob tej priložnosti smo organizirali javni forum “Vroče teme enakosti spolov” in 

East-East delavnico. Oba dogodka predstavljata diseminacijo izkušenj, ki smo jih pridobili v 

dvoletnem sodelovanju v mreži RrealGem. Čeprav se financiranje mreže zaključuje 

(financer je evropski program Socrates), se bo sodelovanje med partnerji nadaljevalo v 

okviru drugih projektov in sodelovanju na projektnih aplikacijah (FOCUS, GemTrex, 

Peerthink). Na podlagi znanja in izkušenj iz Realgem mreže je Mirovni inštitut pridobil 

projekt Urada za enake možnosti na temo oblikovanja izobraževalnega modula o metodah 

senzibilizacije za spol.  

 

 

 24



4. FeMiPol, Integracija žensk imigrantk na trg dela in v družbo: Analiza politik 

in priporočila  

(Mojca Pajnik) 

 

Projekt odgovarja na sodobne izzive migracij s proučevanjem in analizo vpliva 

integracijskih politik na položaj migrantk v državah EU, kar je osnova za pripravo priporočil 

za ustrezne integracijske politike. Osrednja domneva je, da morajo integracijske politike 

upoštevati delovanje in izkušnje posameznic in posameznikov, na katere vplivajo. Analiza 

procesov integracije se zato ne osredotoča le na obravnavo ovir pri družbeni integraciji in 

na odstranjevanje ovir, temveč tudi na strategije in življenjske načrte migrantk. Na osnovi 

biografskega ovrednotenja politik, ki gradi na izkušnjah migrantk, bo projekt izoblikoval 

priporočila za boljše politike, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Projekt uporablja 

kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod. Statistična analiza 

migracijskih tokov prispeva vpogled v različnost migracijskih procesov in prinaša nove 

informacije o migrantkah in njihovem položaju na trgu dela. Projekt vključuje narativne 

intervjuje z ustvarjalci politik, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter aktivnimi 

posamezniki, posameznicami, ki so na različne načine vpeti v procese oblikovanja politik. 

Analiza intervjujev omogoča vpogled v strategije oblikovanja in izvajanja migracijske in 

integracijske politike. 

V letu 2006 smo zaključili prvo polovico projekta in pripravili tri poročila. Najprej smo 

locirali politike, ki kakorkoli zadevajo migrantke. Analizirali smo, na primer, kakšen je 

vpliv socialnih politik na pomoč brezposelnim, katere politike vplivajo na ponovno 

vključevanje na trg dela, kako je pravno zamejeno ustanavljanje (migrantskih) organizacij 

in društev. Osredotočili smo se na politike, ki neposredno zadevajo migrantke in njihovo 

integracijo v družbo in na trg dela. V poročilu smo primerjali cilje teh politik, njihov domet 

in udejanjanje v praksi ter ovrednotenje teh politik in analizo njihove vloge v javni debati. 

Opravili smo tudi intervjuje s ključnimi akterji na področju migracij, ki se neposredno kot 

predstavniki uradnih institucij ali kot aktivisti in nevladne organizacije ukvarjajo s 

politikami, ki zadevajo migrantke, oziroma so v svojem delu v neposrednem stiku z 

migranti. Na podlagi intervjujev je nastalo poročilo o analizi procesov oblikovanja politik in 

njihovega uresničevanja v praksi; intervjuji so omogočili uvid v strukture izbora, ki jih v 

javno proklamiranih ciljih politik ni najti; prav tako so intervjuji razkrili latentne kriterije 

izključevanja/vključevanja in argumente, ki konstruirajo te kriterije. Konec leta 2006 smo 

pripravili še poročilo o analizi povpraševanja po delu migrantk. Analiza povpraševanja po 

specifični (migrantski) delovni sili na slovenskem trgu dela vključuje poleg uradnih statistik 

tudi ocene o neformalnem delu v skrbstvenem sektorju.  
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5.  Aplikativna raziskava za pojasnjevanje povprasevanja po seksualnih 

storitvah v povezavi s trgovanjem z ljudmi  

(Mojca Pajnik) 

 

Projekt je del iniciative IOM (International Organization for Migration) in se osredotoča na 

proučevanje povpraševanja po seksualnih storitvah v Sloveniji, na Madžarskem, Poljskem in  

Slovaškem. Raziskava prinaša premik od običajnega tematiziranja trgovanja z ljudmi in 

prostitucije s strani “ponudbe” in osvetljuje povpraševanje na podlagi tematiziranja 

perspektive spola, z vključevanjem, denimo, vprašanja odgovornosti ipd. Raziskava je 

uporabila kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod: analize intervjujev in stališč 

anketirancev, vključenih v raziskavo javnega mnenja. Osrednji del študije so analize 

intervjujev, ki smo jih opravili v obdobju od maja do avgusta 2006 s klienti, uporabniki 

seksualnih storitev, ženskami, ki delajo v prostituciji, in zvodniki ter lastniki nočnih 

klubov. Intervjuje smo opravili tudi z eksperti, vladnimi predstavniki, ki se ukvarjajo s 

politikami prostitucije in trgovanja z ljudmi, akterji iz nevladnega sektorja in drugimi 

strokovnjaki. Študija vključuje analizo dosedanjih raziskav v Sloveniji, razpravo o 

zakonskem urejanju prostitucije in trgovanja z ljudmi, osrednja pozornost pa je 

namenjena analizi intervjujev, s poudarkom na tematiziranju povpraševanja po seksualnih 

storitvah. Raziskava med drugim prinaša tudi premislek o razmerju med fenomeni 

prostitucije in trgovanja z ljudmi in, na podlagi analiz, prinaša nekatera priporočila za 

urejanje politik na tem področju.  

 

 

6.  Spolno zaznamovane migracije, seksualno delo in izkoriščanje: trgovanje z 

ženskami in prostitucija 

(Mojca Pajnik) 

 

V partnerskih državah ni veliko sistematičnih študij, zato projekt sodelujočim iz Avstrije, 

Hrvaške, Slovenije ter Srbije in Črne gore omogoča izmenjavo ugotovitev predhodnih 

raziskav, razpravo o problemih pri imlementaciji politik kot tudi regionalnih podobnosti in 

razlik. Poseben poudarek je na proučevanju prostitucije v odnosu do trgovanja z ljudmi, 

posebno ženskami, ki skupaj z otroki predstavljajo najbolj ranljivo skupino v seksualni 

industriji. Dimenzija spola je izpostavljena skozi projekt in zajema refleksijo obstoječih 

diskurzov v odnosu do prostitucije. Osrednje teme projekta so: 
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- okvirjanje in konstrukcija prostitucije in trgovanja z ljudmi; 

- razumevanje razlik med trgovanjem z ljudmi in prostitucijo; 

- prepoznavanje skupnih točk; 

- proučevanje metodoloških pristopov, ki bi jih uporabljali v razmišljanju in analiziranju 

posameznega fenomena;  

- delitev izkušenj na metodološkem področju; 

- proučevanje preseka prostitucije in trgovanja z ljudmi. 

 

 

7. Katerega spola je enakost? 

(Mojca Sušnik) 

 

Glavni cilj pilotskega projekta je priprava izobraževalnega modula o enakosti spolov. Modul 

vsebuje metode in tehnike interaktivnega značaja, ki sodelujočim omogoča premišljanje 

odnosov med spoloma v družbi in prevpraševanje stereotipov, ki veljajo za spolne vloge. 

Projekt spodbuja zavedanje o odnosih med spoloma in spolnih vlogah v družbi, posebno 

tistih udeležencev, ki sicer ne razmišljajo o omenjenih temah v vsakdanjem življenju. 

Iniciatorke projekta so prenesle in prilagodile metode, ki so jih natančno spoznale med 

izvajanjem dvoletnega projekta v okviru programa Socrates – Grundvig 2. V juniju je bila 

uspešno izvedena delavnica, ki so se je udeležili študenti, predstavniki nevladnih 

organizacij in člani drugih organizacij. Udeleženci so bili novim pristopom zelo naklonjeni. 

Delavnica je temeljila na metodah, ki so sodelujočim na zelo prijazen način predočile 

»težke« tematike o odnosih med spoloma. Nadgranja in razširitev projekta bo realizirana 

preko izvedbe pozitivno ocenjenega projekta z naslovom GemTrEx - Professionalizing 

Gender Trainers & Experts in Adult Education. 

 

 

8. Mageeq. Okviri politik in implementacijski problemi. Primer integracije 

enakosti spolov  

(Vlasta Jalušič) 

 

V letu 2006 je projekt vstopil v fazo diseminacije rezultatov. V januarju in februarju je 

bilo pripravljeno poglavje za knjigo (objavljena bo pri CEU press) o neenakosti spolov v 

politiki. Primerja šest držav in načine uokvirjanja neenakosti spolov v politiki v Evropski 

uniji in državah članicah. Aprila in maja je bil izdelan še en predstavitveni prispevek, ki 
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naslavlja posledice običajne rabe koncepta spola v nedavnih politikah enakosti spolov ter 

razlaga, kako lahko takšne rabe zaznamo in se jih lotevamo. Na podlagi podatkov iz 

projekta MAGEEQ ponazarja, kako se spol in politike enakosti v izbranih evropskih državah 

na splošno percepirajo kot dihotomija dveh danih družbenih kategorij, ter daje posebno 

pozornost debati o tem, če in kako prenesti globlje teoretično razumevanje spola v prakso 

politik. V juliju so bili ti rezultati predstavljeni tudi na IPSA-konferenci v Fukuoki 

(Japonska), celoten Mageeqov tim pa sodeluje pri pripravi knjige (objavljena bo v 

Routledge EU policy series).   

 

 

9. GEMTREX –  Profesionalizacija trenerjev in strokovnjakov(m/ž) za spol v 

izobraževalnih procesih  odraslih  

(Franja Arlič) 

 

V izobraževalnih procesih odraslih so se v Evropi pojavili novi poklici, ki so povezani z 

integracijo načela enakosti spolov, vendar pri njih  manjkajo oz. niso razviti kriteriji za 

ugotavljanje kakovosti poklica in podeljevanja certifikatov. Tako je glavni cilj sodelujočih 

iz Avstrije, Nemčije, Španije, Velike Britanije in Slovenije razvoj omenjenih kriterijev in 

postopka za podeljevanje certifikatov.  Projekt financira Evropska skupnost iz naslova 

programa Grundvig, pričel pa se je oktobra 2006. Člani mednarodnega konzorcija smo se 

decembra sestali v Grazu, kjer smo se seznanili s podrobnim delovnim načrtom, govorili o 

mejnikih in pričakovanih rezultatih. Mirovni inštitut je odgovoren nosilec prvega delovnega 

paketa, to je analize potreb. Izvedene so bile prve aktivnosti, predstavili smo metodologijo 

za analizo potreb. Projekt se nadaljuje v 2007 in kasneje 2008. 
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V. KULTURNA POLITIKA 
 

 

1. Ekonomika kulture  

(Aldo Milohnić)  

 

V letu 2006 smo nadaljevali s projektom Kultura kot dejavnik družbenega razvoja: analiza 

kulturne produkcije v Ljubljani in priprava izhodišč za oblikovanje strategije kulturnega 

razvoja mesta, ki ga je financirala MOL. Skupaj z Oddelkom za kulturo in raziskovalno 

dejavnost MOL smo organizirali dva posveta za predstavnike vseh ključnih oddelkov MOL, 

nekaterih javnih zavodov, Ministrstva za kulturo in številnih NVO na področju kulture. Na 

posvetih je sodelovalo skupaj 63 udeleženk in udeležencev. V oktobru smo oddali zaključno 

poročilo o izvajanju projekta, ki je bilo evalvirano zelo pozitivno. Rezultate smo predstavili 

na mednarodni konferenci The Creative City: Crossing Visions and New Realities in the 

Region, ki je potekala od 8. do 14. maja v Interuniverzitetnem centru v Dubrovniku. 

Izhajajoč iz teoretskega dela raziskave, smo pripravili strokovni članek o položaju kulture v 

Ljubljani za mednarodni zbornik Leap into the City, ki ga je izdala nemška založba 

DuMont. 

V okviru raziskovalnega polja »Ekonomika kulture« smo v letu 2006 nadaljevali z 

diseminacijo rezultatov prejšnje raziskave na to temo. Zaključno poročilo smo tako 

dodelali in pripravili za objavo v zbirki Politike (knjiga je izšla pod naslovom Kultura d.o.o. 

– materialni pogoji kulturne produkcije), delne rezultate pa smo predstavili na nekaterih 

javnih dogodkih: na že omenjeni konferenci v Dubrovniku, na Forumu MI o vladnih 

predlogih ekonomskih reform, v nekaterih časopisih itn. 

 

 

 

2.  Kulturne pravice in dostopnost kulture  

(Aldo Milohnić) 

 

V tem tematskem polju razvijamo projekt kritične analize gibanj na področju avtorskih 

pravic in pravic intelektualne lastnine, kar se navezuje tudi na ekonomsko razsežnost 

kulturne produkcije. V projekt smo vključili partnerje iz Avstrije, Italije, Francije, 

Hrvaške, Bolgarije, Nemčije, Nizozemske in Slovenije. Raziskovalna skupina se je prvič 

sestala v okviru manjše konference z delovnim naslovom In the Name of the Author: The 
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impact of author’s rights on the production of books and reading, ki smo jo organizirali 

septembra 2006 v Ljubljani. Posvet sta financirala ASO Avstrija in program East East. Ta 

konferenca je spodbudila začetek priprav aplikacije za ta projekt na razpis Evropske 

komisije (Culture 2007), ki se izteče februarja 2007. Jeseni 2006 smo dobili (nosilka: dr. 

Maja Breznik) dvoletni CRP projekt Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem 

okolju, ki ga financirata ARRS in Ministrstvo za gospodarstvo. Delo na tem projektu se je 

začelo v novembru 2007. 

Druga pomembna tema, ki sodi v okvir tega tematskega polja, je boj za človekove pravice 

ogroženih družbenih skupin v povezavi z različnimi kulturnimi prijemi. A. Milohnić je tako 

predaval o umetniških projektih na temo prebežnikov in aktivističnih projektih v podporo 

izbrisanim na konferenci Performing Rights, ki je potekala na Univerzi v Londonu v 

organizaciji združenja Performing Studies International, na konferenci Camp-project (Fluc, 

Dunaj) in na okrogli mizi Migrations, Mobility, Nomadism v okviru srečanja mednarodne 

mreže Balkan Express v Ljubljani, ter objavil članke na to temo v mednarodnih časopisih 

(npr. “Direct Action and Radical Performance” v Performance Research, ki ga izdaja 

založba Routledge iz Londona) in uredil tematsko številko strokovne revije Maska na temo 

aktivističnih in umetniških praks. 

 

 

3. Advocacy in policy projekti  

(Aldo Milohnić) 

 

V okviru tega sklopa smo pripravili aplikacijo na razpis Trust for Civil Society in CEE, ki ga 

je za Slovenijo objavila Umanotera kot lokalna implementacijska partnerica. Projekt 

Preobrazba kulture v okviru spreminjanja splošnih ekonomskih politik smo zasnovali kot 

analizo vladnega poročila o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu za kulturo (NPK), 

ki je ključni strateški dokument na področju kulture v Sloveniji. Zaključno poročilo 

projekta, ki smo ga končali decembra 2006, vsebuje analizo dosedanjih poročil o izvajanju 

NPK in nekaterih drugih nacionalnih strateških oz. razvojnih dokumentov ter priporočila 

Ministrstvu za kulturo glede postopkov in načina priprave nove resolucije o nacionalnem 

programu za kulturo. S predlogi in pripombami so pri zaključnem poročilu sodelovale tudi 

nekatere članice Asociacije nevladnih organizacij v kulturi. Poročilo smo poslali ministru za 

kulturo, Nacionalnemu svetu za kulturo, Kulturniški zbornici, Odboru DZ RS za kulturo, 

izobraževanje in šport ter delovni skupini za pripravo novega NPK (2008-2011), ki jo je 

imenoval minister za kulturo in se je prvič sestala 15. januarja 2007. 
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V okviru tega tematskega sklopa smo pripravili tudi aplikacijo za projekt, ki naj bi se 

ukvarjal s primerjalno analizo »preživetvenih strategij« avtonomnih kulturnih centrov v 

Sloveniji in drugih evropskih državah. Žal pa European Cultural Foundation iz Amsterdama, 

na katero smo se obrnili za finančna sredstva, tega projekta ni odobrila in ga zato tudi 

nismo izvedli. Kljub temu pa smo se odzvali vabilu organizatorjev 61. srečanja 

predstavnikov mednarodne mreže Trans Europe Halles – potekalo je od 4. do 7. maja v 

Ljubljani – in moderirali okroglo mizo na to temo, na kateri so sodelovali predstavniki AKC 

Metelkova, mreže Trans Europe Halles ter Ministrstva za kulturo in MOL. 

 

 

4. The Humanities and Social Sciences on the Periphery: Sciences or 

Technocratic Instruments?  

(Aldo Milohnić) 

 

Uspešno smo kandidirali za sredstva na razpisu ASO – Research Cooperation and Networking 

between Austria and South Eastern Europe. V okviru projekta z naslovom The Humanities 

and Social Sciences on the Perifery: Sciences or Technocratic Instruments? smo pripravili 

primerjalno analizo trenutnih pogojev za raziskovalno delo na področju humanistike in 

družboslovja na primeru nekaterih držav v jugovzhodni Evropi ter ugotavljali, kako ti 

pogoji vplivajo na znanstveno-raziskovalne prakse v regiji. Poleg Mirovnega inštituta, ki je 

nosilec raziskave, sodelujejo tudi partnerske organizacije iz Avstrije, Črne gore in 

Bolgarije. Projekt smo predstavili na dveh konferencah, ki jih je organizirala ASO na 

Dunaju in v Sofiji. Prvi delovni posvet raziskovalne skupine je bil septembra v Grazu, v 

februarju 2007 pa bomo organizirali mednarodno konferenco v Ljubljani, ki jo bosta skupaj 

financirala ASO in program East East. Projekt se bo zaključil maja 2007. 

Kot partnerji bi morali sodelovali tudi pri podobnem projektu z naslovom Bringing Research 

Policy into Dialogue with Civil Society, ki se je potegoval za finančno podporo Evropske 

komisije, a žal ni bil odobren. Obstaja možnost, da bo partnerska organizacija iz Estonije, 

ki je nosilka projekta, poskusila pridobiti sredstva v letu 2007. 
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VI. EAST/EAST, INTEGRIRANI PROJEKTI IN DISEMINACIJA 
 

1. East East: Partnership Beyond Borders Program  

(Mojca Pajnik, Mojca Sušnik) 

 

The East East: Partnership Beyond Borders Program (OSI) na Mirovnem inštitutu je v letu 

2006 omogočal internacionalizacijo pomembnih tem, kot so migracije, trgovanje z ljudmi, 

metode za senzibilizacijo spolov, nova politična gibanja, alternativni mediji in novi javni 

prostori, vprašanja avtorskih pravic in pozicija političnega mišljenja v sodobnosti. Prav 

tako je omogočal razprave o učiteljskih standarih in primerjavo s situacijo v regiji. 

Program je pomembno prispeval k delu MI ne samo v Srednji in Vzhodni Evropi ter na 

območju nekdanje Jugoslavije, temveč tudi v drugih državah (na primer v Indiji in Mehiki).  

 

EE-projekti 

 

1.1 Spolno zaznamovane migracije, seksualno delo in izkoriščanje: trgovanje z 

ženskami in prostitucija 

Mednarodna delavnica, Ljubljana, 3.–4. marec  

Partnerji: Anti Trafficking Center, Beograd, Institute for Migrations and Ethnic Studies, 

Zagreb, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Dunaj, Društvo Ključ, Center za boj 

proti trgovanju z ljudmi, Ljubljana, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalni 

center Koper, Universität Wien 

 

V partnerskih državah ni veliko sistematičnih študij, zato projekt sodelujočim iz Avstrije, 

Hrvaške, Slovenije ter Srbije in Črne gore omogoča izmenjavo ugotovitev predhodnih 

raziskav, razpravo o problemih pri implementaciji politik kot tudi regionalnih podobnosti 

in razlik. Poseben poudarek je na proučevanju prostitucije v odnosu do trgovanja z ljudmi, 

posebno ženskami, ki skupaj z otroki predstavljajo najbolj ranljivo skupino v seksualni 

industriji. Dimenzija spola je izpostavljena skozi celoten projekt in zajema refleksijo 

obstoječih diskurzov v odnosu do prostitucije. Partnerji so razpravljali o sledečih 

vprašanjih (skozi perspektivo situacije v posameznih državah kot tudi skozi regionalno 

perspektivo):  

- okvirjanje in konstrukcija prostitucije in trgovanja z ljudmi; 

- razumevanje razlik med trgovanjem z ljudmi in prostitucijo in prepoznavanje skupnih 

točk; 
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- proučevanje metodoloških pristopov, ki bi jih uporabljali v razmišljanju in analiziranju 

posameznega fenomena, kot tudi delitev izkušenj na metodološkem področju; 

- proučevanje preseka prostitucije in trgovanja z ljudmi ipd. 

 

Z vključitvijo novih partnerjev iz Srbije in Črne gore ter Hrvaške v raziskovalno mrežo, ki 

uspešno deluje od januarja 2004, se kot rezultat nadaljnjih razprav in mreženja pričakuje 

oblikovanje novih regionalnih perspektiv. Izmenjava predhodnih ugotovitev in 

metodološke razprave predstavljajo osrednji poudarek pripravljalnega dela za raziskave v 

prihodnosti. 

 

 

1.2 Nova politična gibanja in prakse  

Mednarodna delavnica, Ljubljana, 21. –22. april  

Partnerji: Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, Ljubljana, Inštitut 

za ekologijo, Ljubljana in Multimedia Institute, Zagreb 

 

Projekt izpostavlja obstoječe prakse gibanj in razvoja v Srednji in Vzhodni Evropi z 

namenom teoretiziranja novih političnih praks, tudi refleksije in razpravljanja o 

obstoječih alternativah ali prihajajočih možnostih. Projekt tudi kritično reflektira 

ravnanje, metode, poti in dinamiko kolektivov, skupin in skupnosti. Delavnica je pritegnila 

udeležence iz različnih držav, ki imajo izkušnjo solidarnega gibanja (nenasilnega, 

ekološkega) in (čezmejnih) iniciativ z namenom redefiniranja prostorov, kot so zavetišča 

za človekovo kreativnost in alternativnih medčloveških odnosov.  

 

1.3 Standardi za učitelje 

Študijski obisk, Ljubljana, 5.–6. april  

Partnerji: The Center for Teacher Training and Qualification, Tirana, Center za študij 

edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta, Ljubljana  

 

Cilj projekta je izmenjava izkušenj in pridobivanje novega znanja na področju razvoja 

splošnih standardov za učitelje. Projekt vključuje medsebojno izmenjavo strokovnjakov na 

področju izobraževanja in akterjev civilne družbe iz Albanije in Slovenije. Skupaj bodo 

razvijali profesionalne standarde za učitelje v zgodnjem procesu izobraževanja mladih, 

osnovnošolskega, srednješolskega, visokošolskega izobraževanja in tehnične ravni srednjih 

šol. V okviru projekta bodo razviti profesionalni standardi za učitelje na  različnih ravneh 

izobraževanja. Projekt teži k izmenjavi izkušenj na področju splošnih standardov za 

 33



učitelje. Kolegi iz Albanije so v aprilu prišli na študijski obisk v Ljubljano, medtem ko je 

jeseni sledila nadaljnja izmenjava ekspertov z namenom skupnega, partnerskega 

razvijanja kreativnih profesionalnih standardov. 

 

1.4 Med preteklostjo in prihodnostjo: pomeni političnega mišljenja danes  

Mednarodni seminar, Ljubljana, 1.–3. junij 

Partnerji: Belgrade Circle, Beograd, Hannah Arendt Newsletter, Berlin, Hannah Arendt 

Zentrum, Oldenburg in Goethe Institute, Ljubljana 

 

Seminar je bil izveden v okviru širšega projekta z naslovom “Politika in oblast v času 

terorja – misliti s Hannah Arendt” (2004–2007). Cilj seminarja je bil izpostaviti nove izzive 

v razumevanju politične refleksije v smeri premišljanja nasilja in terorja v sodobnem 

svetu. Središče iniciative je bilo v diskusijah o politiki v času po letu 1989 in obdobju po 

11. septembru 2001.  

 

1.5 Kako se politika spolov odraža v realnosti?  

Delavnica, Ljubljana, 15.–16. junij 

Partnerji: University of Tartu Dissens, Verein Männerberatung Graz / GenderWerkstatte 

Graz, Frauenservice Graz / GenderWerkstatte Graz; Grameimpuls, Societat municipal de 

Santa Coloma de Gramenet 

 

Projekt predstavlja razširitev dvoletnega projekta s partnerji iz Avstrije, Nemčije in 

Španije, kjer je področje senzibilizacije spolov zelo razvito. Metode in tehnike za 

senzibilizacijo spolov težijo k dvigovanju zavesti o odnosih med spoloma, kot so denimo 

enakost med moškimi in ženskami v družbi. Ideje o enakosti spolov in razlikah prispevajo k 

oblikovanju podlag za enake možnosti moških in žensk, posebno skozi delavnice za 

oblikovalce politik in predstavnike nevladnih organizacij. Projekt je prispeval k razširitvi 

znanja in izkušenj na države: Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Romunija in Slovenija ter 

k pridobivanju informacij o že obstoječih prijemih na tem področju. Projekt je ponudil 

možnost za izmenjavo različnih metod za senzibilizacijo spolov in za diskusije o različnih 

pristopih k implementaciji načela enakih možnosti, vključno z razlikami in podobnostmi v 

kulturah.  
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1.6 V imenu avtorja: Vpliv avtorskih pravic na knjižno produkcijo  

Mini simpozij in delovni sestanek, Ljubljana, 29. september –1. oktober 

Partnerji: Institute for International Relations, Zagreb, Università degli Studi del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro”, Alessandria, Universite Montpellier, Montpellier Cedex, 

Inštitut za intelektualno lastnino, Ljubljana 

 

Namen projekta je bil zbrati različne strokovnjake (pravnike, sociologe, ekonomiste) iz 

Hrvaške, Avstrije, Italije, Francije, Nizozemske in Slovenije. Cilj projekta je bil ustvariti 

skupno raziskovalno skupino, ki bo odgovarjala na sodobne družbene probleme, povezane z 

intelektualno lastnino, s pozicijo kulture in dostopom do kulturnih dobrin ter postavila 

temelje za bodoče raziskovalne projekte. Sestanek je bil sestavljen iz dveh delov, mini 

simpozija in delovnega sestanka. Na mini simpoziju so udeleženci imeli priložnost 

predstaviti svoje poglede in rezultate dela ter razpravljati o pogledih na situacijo v regiji. 

Predstavitve in razprave so se osredotočale predvsem na področje intelektualne lastnine. 

Mini simpozij je bil odprt za javnost in je prispeval k predhodnim debatam o intelektualni 

lastnini in njenim družbenim posledicam. V drugem delu so povabljeni udeleženci 

sodelovali pri pripravi raziskovalnega projekta, ki bo predlagan v evalvacijo v okviru 

javnega razpisa Kultura 2007. Namen delovnega sestanka je bil razviti metodološki pristop, 

ki bo prispeval k spoznavanju sistema in celotnih družbenih posledic, ter omogočiti 

razpravo o tehničnih in administrativnih podrobnostih omenjenega javnega razpisa. 

 

1.7 Alternativni mediji in novi javni prostori 

Mednarodni  seminar,  Ljubljana, 13.–14. oktober 

Partnerji: Slovensko komunikološko društvo, Ljubljana, School of Social Studies, Masaryk 

University, Brno 

 

Seminar je povezal različne strokovnjake, od teoretikov alternativnih medijev, sociologov, 

novinarjev do medijskih aktivistov. Namen seminarja je bil premisliti razmerje med teorijo 

in prakso na področju alternativnih medijev. Poudarek je bil na razpravah o pristopih k 

alternativnim medijem, področjih alternativnih medijev in vprašanjih o alternativnih 

javnih prostorih. Nadalje, seminar je sprožil razpravo o odnosu med alternativnimi in 

množičnimi mediji. Izpostavljena so bila vprašanja o globalizacijskih procesih v povezavi z 

mediji, o mobilizacijski moči alternativnih medijev ter razvoju skupnostnih in etničnih 

medijskih praks. Udeleženci seminarja so predstavili tudi posamezne konkretne primere 

alternativnih medijev, kot so videoaktivizem, skupnostni radio, aktivistični internet ipd.  
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2. Delavsko-punkerska univerza  

(Tonči Kuzmanić, Andrej Pavlišič) 

 

Delavsko-punkerska univerza je v prvi polovici leta 2006 nadaljevala z aktivnostmi v zvezi z 

nosilno temo študijskega leta 2005/06: politična ekologija. V tem okviru so bile realizirane 

naslednje izobraževalne vsebine: januar-april 2006: drugi del cikla predavanj 9. letnika, v 

sklopu katerega je bilo prirejenih 14 predavanj, ki so se nanašala na polje politične 

ekologije. Predavanja so bila na sporedu ob četrtkih v Klubu Gromka na Metelkovi v 

Ljubljani. Januar-junij 2006 (vsak torek, knjižnica Mirovnega inštituta): nadaljevanje 

študijskega krožka “6. analiza” (študij temeljnih tekstov Sigmunda Freuda in Jacquesa 

Lacana). Pod mentorstvom mladih raziskovalcev SAZU (Samo Tomšič, Ana Žerjav, Tadej 

Troha, Tomaž Bezjak) in predavatelja dr. Petra Klepca je bilo realiziranih 22 srečanj. 

Posebno srečanje študijske skupine na temo “ekofeminizem” je potekalo pod mentorstvom 

dr. Val Plumwood (21. marec, knjižnica Mirovnega inštituta). Januar-februar 2006: 4 

tematski filmski seminarji (ogledi filmov in predavanja), povezani s poljem politične 

ekologije. Podporne aktivnosti Delavsko-punkerske univerze v podporo Mali Šoli (Metelkova 

Mesto), ki ji je grozilo (in na koncu sledilo) uničenje, 14. april 2006: predavanje o filmu 

“Oktober” z naslovom “Skromen prispevek k mišljenju Dogodka” (predavatelj: Lev 

Centrih), okrogla miza “Kaj bi Lacan rekel o rušenju Male Šole?” (uvodno predavanje: 

Aljoša Kolenc, komentar: dr. Peter Klepec). V drugi polovici leta 2006 je Delavsko-

punkerska univerza začela z aktivnostmi v zvezi z 10. letnikom. V njegovem okviru  so bila 

v ciklu predavanj na temo “O grehu” realizirana začetna štiri predavanja (od skupaj 21 

predvidenih). Predavanja so bila na sporedu novembra in decembra 2006, ob četrtkih v 

Klubu Gromka na Metelkovi. Ostale aktivnosti v okviru študijskega leta 2006/07: 12.-13. 

oktober 2006 (Prešernova dvorana SAZU, Mestni muzej, Ljubljana): v sodelovanju z ZRC 

SAZU je Delavsko-punkerska univerza organizirala mednarodni simpozij “Toleranca – med 

etiko in politiko”. Na to temo je predstavilo prispevke in diskutiralo 9 priznanih gostov/ij iz 

Slovenije in tujine (John Horton, Anna Galeotti, Gorazd Korošec, Nenad Miščević, Igor 

Pribac, Yves Charles Zarka, Boris Vezjak, Janez Krek, Gorazd Kovačič). Oktober-december 

2006 (ob torkih, tedensko, knjižnica Mirovnega inštituta): prvi del študijskega seminarja 

“Der Brecht hat immer recht” (študij dela Bertolta Brechta). Pod mentorstvom članovi/ic 

programskega odbora DPU in gostujočih profesorjev (Božidar Debenjak, Miklavž Komelj, 

Rastko Močnik) je bilo do konca leta realiziranih  9 srečanj. Oktober-december 2006 (ob 

nedeljah, vsakih štirinajst dni, knjižnica Mirovnega inštituta): prvi del študijskega 

seminarja o klasičnem marksizmu (študij izbora tekstv Karla Marxa in Friedricha Engelsa). 
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Pod mentorstvom članov programskega odbora DPU in profesorja Božidarja Debenjaka je 

bilo izvedenih 6 srečanj. Oktober-december 2006 (ob sredah, vsakih štirinajst dni, 

knjižnica Mirovnega inštituta): študijski filmski krožek “Transformacije na celuloidu” 

(študijski ogled izbranega filma in vodena diskusija po njem). Pod strokovnim mentorstvom 

Dušana Rebolja je bilo realiziranih 5 srečanj.  

 

 

3. Knjižnična, informacijska in dokumentacijska dejavnost  

(Julija Magajna) 

 

V letu 2006 je knjižnica delovala glede na svoj namen. Njene poglavitne dejavnosti so 

knjižnični, informacijski in bibliografski servisi. To pomeni nabavo, katalogizacijo, 

hranjenje, inventarizacijo in izposojo knjižničnega gradiva in omogočanje dostopa do 

informacijskih baz. Knjižnica tudi skrbi za bibliografijo raziskovalcev Mirovnega inštituta.  

 

 

4. Forum Mirovnega inštituta  

(Roman Kuhar) 

 

Letos smo organizirali tri Forume: 

30. januar - Dilema ali blokada? Reformska ihta 

16. marec - Intimno državljanstvo 

14. junij - Vroče teme enakosti spolov 

 

Teme smo izbirali glede na aktualna politična vprašanja ali pa glede na vsebino projektov, 

ki smo jih izvajali na Mirovnem inštitutu. Vsi Forumu so potekali v obliki javnih razprav, 

organizirani pa so bili v Cankarjevem domu. Kratka vsebina Forumov in fotografije 

dogodkov so dostopne na internetni strani www.mirovni-institut.si. O Forumih so poročali 

tudi osrednji slovenski mediji. Avdio posnetki vseh Forumov so dostopni na Mirovnem 

inštitutu. 
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5. Računalniško omrežje in virtualna realnost  

(Tomaž Trplan) 

 

Urejanje osnovne spletne strani Mirovnega inštituta, spletnih strani projektov Media 

Watch, Delavsko-punkerske univerze in nekaterih manjših spletnih mest je potekalo 

normalno in kontinuirano. Poleg omenjenih so bile v letu 2006 postavljene še druge spletne 

strani za posamične projekte (Različnost bogati, ne siromaši, New political movements and 

practices, Alternative media and new public settings, Humanities and social sciences on 

the periphery) in spletna anketa v okviru projekta Spodbujanje vključevanja moških v 

skrbstvene aktivnosti.  

Delo na prenovi spletne strani Media Watch, ki bo poslej vključevala tudi projekt Media for 

citizens, se nadaljuje. Pripravljena je grafična podoba, trenutno pa poteka obsežno in 

zahtevno delo programiranja in strukturiranja podatkovne baze. 

Žal pa še vedno ni zaključena prenova osnovne spletne strani MI. Po zamudi zaradi težav 

pri oblikovalski izvedbi del, se je v drugi polovici leta 2006 delo zavleklo zaradi odhoda 

sodelavca, ki je koordiniral izvršbo prenove, kakor tudi zaradi dodatnih potrebnih 

usklajevanj pripravljene spletne strani z zahtevami in specifikacijami Mirovnega inštituta. 

Prenova spletne strani je tik pred zaključkom – v teku je prenos informacij v bazo podatkov 

in dodatno prilagajanje administrativnega dela spletne strani uredniškim zahtevam. 

 

 

6.Program raziskovalnih štipendij 

(Franja Arlič) 

 

Objavljen je bil razpis za podelitev štipendij za raziskovalno usposabljanje v skladu s 

strategijo Mirovnega inštituta. Izbrana sta bila en štipendist ine ena štipendistka. Oba sta 

se usposabljala znotraj strateškega fokusa Politika v času globalizacije, prvi v okviru 

projekta Analiza menedžerskega diskurza in druga v okviru projekta Politika in oblast v 

času terorja.  Svoje usposabljanje sta prav tako uspešno zaključila štipendist in 

štipendistka, ki sta program usposabljanja podaljšala iz leta 2005. Prvi s področja pravic 

nepriznanih/novih manjšin in druga na področju opredelitve in pojmovanja nasilja v 

historični perspektivi s poudarkom na antični Grčiji.  

Štipendisti/tke so raziskovali teme, s katerimi se ukvarja MI ter tako prispevali k realizaciji 

ciljev celotnega programa. Z izvajanjem programa smo odpirali nova vprašanja, ki so 

ponavadi v družbi prezrta. 
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7. Slovenska nacionalna mreža ALF  

(Lev Kreft) 

 

Mirovni inštitut je koordiniral delovanje slovenske nacionalne mreže in posredoval pri 

neposrednih razpisih dejavnosti in dogodkov, pomagal pri iskanju partnerjev in sodeloval 

pri dogovorih o nadaljnjem razvoju mreže in njene krovne organizacije v Aleksandriji 

(Egipt). Velja poudariti, da delovanje mreže še vedno ni podprto s sredstvi in pripomočki 

za tako dejavnost, hkrati pa je poglavitna težava, ki omejuje prijave na razpis, 

pomanjkanje sredstev za sofinanciranje takih projektov, saj bi jih morali zagotoviti iz 

domačih razpisov ali iz (pri nas dokaj malo verjetnih) sponzorskih prispevkov. V septembru 

2006 je bila letna skupščina mreže, ki je Mirovnemu inštitutu podaljšala koordinatorsko 

vlogo še za leto dni. 

 

 

8. Zbirka Politike   

(Aldo Milohnić) 

 

V zbirki Politike sta v začetku leta 2006 izšla dva naslova, ki sta bila v programu zbirke za 

leto 2005: Neznosno udobje zasebnosti – vsakdanje življenje gejev in lezbijk in Kultura 

d.o.o. – materialni pogoji kulturne produkcije. Na promociji prve knjige, ki je bila v 

Cankarjevem domu, se je zbralo približno 100 obiskovalcev. V okviru te promocije smo 

obeležili tudi prvo petletnico obstoja zbirke in izid desete knjige. Tej osrednji promociji so 

sledile še manjše promocije po Sloveniji, in sicer v okviru promocije CD-roma »Različnost 

bogati: ne siromaši«, ki je nastal v okviru programa Evropske komisije »Promocija 

aktivnega evropskega državljanstva« in je bil priložen knjigi. Knjiga je izzvala izjemno 

zanimanje, tako da je bila do konca leta 2006 že razprodana. Promocijo knjige Kultura 

d.o.o. smo organizirali v Mali šoli na Metelkovi, v okviru kulturnega programa, ki je bil 

namenjen zaščiti te urbane instalacije pred rušenjem. Tudi na tej promociji se je zbralo 

precejšnje število obiskovalcev (približno 40). Ob tej priliki smo zbrali tudi prostovoljne 

prispevke, ki so bili namenjeni plačilu stroškov, ki so oziroma bodo nastali v postopkih za 

ohranitev Male šole. Obe knjigi sta bili že večkrat recenzirani, o njih se je pisalo in govorilo 

v vseh najpomembnejših slovenskih medijih, avtorji in avtorice so dali izjave in intervjuje 

za mnoge tiskane in elektronske medije. V novembru in decembru smo pripravili za tisk 

knjigo Borisa Vezjaka Sproščena ideologija Slovencev, ki bo izšla v začetku leta 2007. V 

decembru se je začelo uredniško delo na dveh novih naslovih iz programa zbirke za leto 
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2007: Zbornik o ideologiji menadžerskega diskurza (ur. Tonči Kuzmanić) in knjiga Majde 

Hrženjak o (ne)plačanem domačem delu žensk.  

 

 

9. Zbirka Politike Symposion:  

»Beyond the Pink Curtain” (Everyday life of gays and lesbians in Eastern Europe) 

 

Izvedli smo načrtovano nadaljevanje projekta Intimno državljanstvo. Izbrani referati z 

mednarodne konference "Intimno državljanstvo", ki je potekala v Ljubljani v oktobru 2005 

in je bila organizirana s pomočjo programa East-east in programa EK "Promocija aktivnega 

evropskega državljanstva", in pridobljeni teksti iz dodatnega poziva k sodelovanju pri tem 

projektu so izšli v obliki zbornika v okviru knjižne serije Politike Symposion. Zbornik 

"Beyond the Pink Curtain (Everyday Life of Gays and Lesbians in Eastern Europe)", ki sta ga 

uredila Roman Kuhar in Judit Takacs, vsebuje 21 tekstov. Pri tem projektu je poleg 

očitnega akademskega cilja pomemben tudi politični cilj: dati glas tistim, katerih izkušnje 

so analizirane in reflektirane v tekstih. 21 tekstov zbornika tako ilustrira načine GLBT- 

bivanja in vsakdanjega življenja v Belorusiji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Vzhodni 

Nemčiji, Estoniji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi, na Poljskem, v Srbiji, Slovaški in 

Sloveniji.  

Knjigo bomo pospremili na "promocijsko pot", za katero upamo, da ne bo omejena zgolj na 

slovenski prostor.  

 

 

11. Analiza in vzpodbujanje politične razprave o evropski prihodnosti Turčije 

in Ukrajine v štirih srednjeevropskih državah  

(Veronika Bajt) 

 

Mednarodni projekt je biol sodelovanje Mirovnega inštituta s tremi raziskovalnimi centri: iz 

Češke republike EUROPEUM Institute for European Policy; iz Madžarske Center for Policy 

Studies; in iz Poljske Institute of Public Affairs. Projekt se je zaključil aprila 2006. Namen 

raziskave je bilo ugotavljanje vsebine in poteka javne razprave v državah, novih članicah 

Evropske unije, ki sodelujejo v raziskavi, o morebitnem članstvu Turčije in Ukrajine v 

Evropski uniji. Z objavo poročil, organizacijo omizij in predstavitvijo rezultatov smo nosilci 

raziskave prispevali h krepitvi te razprave in povečanju interesa za vprašanje morebitne 

pridružitve Turčije in Ukrajine k Evropski uniji. Organizirali smo javno okroglo mizo oz. 
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forum z naslovom »Ukrajina in Turčija v Evropski uniji?«, ki je potekal 14. novembra 2005 v 

CD v Ljubljani. Sledila je predstavitev rezultatov in priporočil v Bruslju (na Centre for 

European Policy Studies) 3. aprila 2006 ter objava končnega skupnega poročila, ki vsebuje 

tudi poglavje s strani ukrajinskega in turškega eksperta: EU Accession Prospects for Turkey 

and Ukraine: Debates in New Member States (ur. Piotr Kazimierkiewicz), Institute of Public 

Affairs, Varšava 2006). 

 

 

12. Poletno srečanje Izraelskih in palestinskih študentk in slovenskih  

študentov  

(Lev Kreft, Lana Zdravković) 

 

Na pobudo Vlade Republike Slovenije,  Ministrstva za zunanje zadeve in s pomočjo Rdečega 

križa kot izvršnega organizatorja je bilo organizirano poletno srečanje (12. do 20. julija 

2006) na Debelem rtiču. Mirovni inštitut je kot soorganizator zagotovil izvedbo treh razprav 

(o manjšinah v nacionalni državi, o antisemitizmu in antiislamizmu in o človekovih pravicah 

v mednarodnem pravnem sistemu), ki so jih izvedli predavateljice in predavatelji 

Mirovnega inštituta in Inštituta za narodnostna vprašanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGE: 

 

1. Seznam oddanih aplikacij v letu 2006 

2. Dogodki MI v letu 2006 
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