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PROJEKT
Prevladujoče norme moškosti lahko razbira-
mo iz popularne kulture in medijev, kjer so 
moški prikazani npr. kot mladi, postavni, 
močni, napadalni, vodilni, neustrašni, man-
agerji in politiki, hranitelji in zaščitniki družin, 
borci, športniki, zmagovalci, junaki, ki si 
utirajo svojo pot in premagujejo nasprotnike. 
Ti ideali zanikajo ranljivost moških, povezano 
z občutki nemoči, sramu in strahu ter potis-
kajo fante in moške v nenehno dokazovanje 
sebi in drugim svojo samozavest, moč in 
neranljivost. Taka identitetna dinamika povz-
roča zmanjševanje občutljivosti za nasilje. 

Cilj projekta CarMiA je spodbuditi predvsem 
najstnike, da ob podpori medvrstniškega 
usposabljanja in dviga kompetenc tistih, ki 
delajo z mladimi, ponotranjijo, da skrb zase 
in za druge ter egalitarno, vključujoče in 
nenasilno vedenje predstavljajo pozitivne 
zglede moškosti. Njihove značilnosti so, da 
sprejemajo svojo ranljivost in so občutljivi za 
ranljivost drugih ter da bolje razumejo svoja 
čustva in na čem temelji samozavest. Na tak 
način lahko prispevajo k zmanjšanju nasilne-
ga vedenja, vključno z nasiljem na podlagi 
spola.

Projekt CarMiA se torej osredotoča na 
vprašanje, kako z medvrstniškim delovanjem 
in usposabljanjem stroke vzpostaviti prostor 
za preizpraševanje dominantnih norm 
moškosti ter zamišljanje in udejanjanje 
alternativnih, nenasilnih, egalitarnih in skrb-
nih zgledov moškosti. 

O NENASILNIH IN EGALITARNIH ZGLEDIH MOŠKOSTI AKTIVNOSTI
 1           Nacionalna in mednarodna 
primerjalna študija o obstoječih praksah
 ter potrebah stroke in mladih na področju 
naslavljanja moškosti in nasilja.
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Projekt “Aktiviranje nenasilnih moškosti” (CarMiA) 
financira Evropska komisija v okviru programa 
CERV-2021-DAPHNE v letih 2022 do 2024 in poteka 
v partnerstvu z organizacijami iz Avstrije, Bolgari-
je, Italije, Nemčije in Španije. Projekt deluje na 
področju zmanjševanja vseh oblik nasilja na 
podlagi spola. Izhaja iz stališča, da so pomembni 
elementi spodbujanja kulture nenasilja v zasebni in 
javni sferi tudi vzgoja, ozaveščanje, usposabljanje 
in mobilizacija fantov in moških za nenasilje in 
enakost.Z uvajanjem medvrstniškega pristopa in 
perspektive družbene regulacije moškosti projekt 
razvija nove perspektive v preprečevanju različnih 
oblik nasilja na podlagi spola. Pozornost usmerja 
na preventivno delo, mlade in zmanjševanje spol-
nih stereotipov povezanih z moškostjo. Projekt 
prispeva k večji ozaveščenosti in usposobljenosti 
pedagoškega osebja, mladinskega dela, mladih in 
splošne javnosti o povezanosti norm moškosti in 
nasilja na podlagi spola. Razvija pristope, metode 
in vsebine medvrstniškega naslavljanja problema-
tike, ki bodo dostopne tudi po izteku projekta.
Ciljne skupine projekta so:
Mladi, starejši od 14 let.
Mladi moški, ki v medvrstniškem ozaveščanju 
delujejo kot sprožilci in zgledi
sprememb.
Pedagoško osebje v poklicnih in srednjih šolah ter 
gimnazijah.
Mladinski delavke_ci, aktivisti_ke na področju 
enakosti spolov in preprečevanja
nasilja, športni trenerji_ke in drugi, ki delajo z 
mladimi.
Oblikovalci_ke politik na področju izobraževanja, 
preprečevanja nasilja in enakosti spolov.

 1          Razvoj in izvedba usposabljanja za
 povečanje občutljivosti, izboljšanje znanja
 in krepitev kompetenc pedagoškega osebja, 
mladinskih delavk_cev in aktivistk_ov na 
področju preprečevanja nasilja na podlagi 
spola o spolnih normah moškosti, 
heterogenosti moških in alternativnih 
konceptih moškosti. 

3           Razvoj in izvedba inovativnih 
participativnih praks za delo z mladimi. 

               Javna kampanja o nenasilnih in 
   egalitarnih vzorih moškosti.


