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1 POLITIKE
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Politika in oblast v času terorja: misliti s Hannah Arendt
Vodja projekta:
Vlasta Jalušič
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Gorazd Kovačič, raziskovalec,
Mojca Pajnik, raziskovalka,
Roman Kuhar, raziskovalec
Savina Frangež, študentka-raziskovalka
Maja Pan, štipendistka

Namen in cilji
Situirati poglede H. Arendt na nasilje in politiko v kontekstu sodobnih (postmodernih) razprav o
politični subjektiviteti, identiteti, v kontekstu globaliziranih razprav o vojni, politiki, terorju.

Izvedba projekta v letu 2005
Obravnavali smo:
a) pojem političnega in politike, družbenega, totalitarizma in terorja,
b) pojmovanje tradicije in nasilja ter razumevanja revolucij,
c) razmerje med holokavstom in sodobnimi genocidi in zločini proti človeštvu ter
d) jugoslovanske vojne in množične masakre.

Dogodki
Seminar: Hannah Arendt in problematike sodobnosti
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Javno dostopni rezultati iz leta 2005
JALUŠIČ, Vlasta. Kehrt die sociale Frage wieder? : Űber die Entwicklung von Ungleicheit und
Ausgrenzung. Transit, 2005, 29, str. 177-188. [COBISS.SI-ID 402797]
JALUŠIČ, Vlasta, »Post-totalitarian elements and Eichmann’s mentality in the Yugoslav war and
mass killings”, v: Dan Stone, Richard King (ur.), Imperialism, Slavery, Genocide and the Legacy of
Hannah Arendt, Bergham Publishers, London 2006, v pripravi.
KUHAR, Roman. Intimno državljanstvo : (zasebne izbire, javne politike ter vsakdanje življenje
lezbijk in gejev) : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Kuhar], 2005. 273 f., ilustr., tabele.
[COBISS.SI-ID 220829184]
PAJNIK, Mojca. Interpretacije javnosti v feministični teoriji : doktorska disertacija. Ljubljana: [M.
Pajnik], 2005. 247 f. [COBISS.SI-ID 221130496]
PAJNIK, Mojca. Citizenship and mediated society. Citizenship Studies, Dec. 2005, vol. 9, no. 5..
[COBISS.SI-ID 385645]
Hannah Arendt, Med preteklostjo in prihodnostjo, Krtina, Ljubljana 2006 (spremna beseda in prevod)

Partnerji
Hannah Arendt Zentrum, Univerza Oldenburg
Hannah Arendt Literary Trust, New York
Hannah Arendt Newsletter, Berlin
Založba Krtina, Ljubljana

Financerji v letu 2005
Agencija za raziskovalno dejavnost, OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Cilji v raziskavi so bili v celoti doseženi. Pripravlja se konferenca z naslovom "Between Past and
Future: What Means Political Thinking Today?" z močno, že potrjeno mednarodno udeležbo.
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Postnacionalno državljanstvo
Vodja projekta:
dr. Roman Kuhar
roman.kuhar@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
/

Namen in cilji
Namen teoretskega projekta je bilo prevpraševanje državljanstva ne zgolj kot statusa, pač pa tudi
prakse (v smislu aktivnega državljanstva) v času globalizacije in preseganja nacionalnih meja.

Izvedba projekta v letu 2005
Konkretna analiza oblike postnacionalnega državljanstva se je tikala vprašanja pravic in dolžnosti, ki
izhajajo iz zasebnih, intimnih izbir posameznikov in posameznic. Analiza je potekala na dveh nivojih:
kako državljanstvo posega v zasebno sfero in jo kroji ter kako nacionalna bazirane pravice in dolžnosti
iz državljanstva zamejuje te izbire, ki so na nadnacionalnem nivoju (npr. EU) lahko priznane.

Dogodki
Zagovor doktorske disertacije in prijava aplikativnega projekta, izhajajoča iz disertacije.

Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Doktorska disertacija
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Partnerji
/

Financerji v letu 2005
OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Projekt je bil uspešno zaključen (zadnja faza priprave doktrorske disertacije), hkrati pa je bila uspešno
izvedena tudi aplikacija - saj je Evropska komisija podprla projekt Intimno državljanstvo.
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Drucker in postsocializem, analitike (delovni naslov)
Vodja projekta:
Tonči Kuzmanić
tonci.kuzmanic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Gorazd Korošec, raziskovalec
Gorazd Kovačič, raziskovalec
Lev Kreft, raziskovalec
Julija Magajna, raziskovalka
Andrej Markovič, raziskovalec

Namen in cilji
Namen je zbiranje literature (tudi nakup) in izdelava dokumentacije o analitičnem in siceršnjem opusu
P.F. Druckerja. Fokus je na njegovem ustvarjanju, ki se nanaša na management, dojet kot »nova
politična paradigma«. Osrednja naloga je iti globoko, kolikor se da v kategorijalne aparature, pogledati
paradoksalna mesta, kontradikcije ter nakazati možne primerjave s drugimi, sorodnimi avtorji. Prijem:
zgodovinski, od teksta do teksta glede na zgodovinski razvoj ter na konktekstualizacije, ki se nanašajo
na zakonitosti časa, v katerih se je tovrstno mišljenje pojavilo.

Izvedba projekta v letu 2005
V letu 2005 smo predvsem zbirali gradiva, izdelovali dokumentacijo, brali izključno izvirne tekste,
predstavljali pol-izdelke v delavnicah, jih debatirali ter začeli s pisanjem analitičnih tekstov. Poudarek
je bil na natančnem branju, pozornost posvečena posameznim kategorijam (knowledge, posebej), na
delitvi dela v timu, ki se osredotoča po principu en raziskovalec - ena knjiga ter na debatah ob
posameznih predstavitvah, ki so jih imeli vsi člani in članice tima.
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Dogodki
Srečanja so potekala v prostorih Mirovnega inštituta, približno na 60 dni, debata pa tako po
elektronski komunikaciji kot tudi neposredno ob srečanjih. V javnosti še nismo nastopali.

Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Delčki so dostopni, vendar gre še vedno za nedodelano celoto. To je opravilo, ki nas čaka v letu 2006

Partnerji
/

Financerji v letu 2005
OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Projekt dobro poteka, team se oblikuje, nastali so prvi teksti, ki se bodo v tekočem letu nadaljevali.
Kot vodja projekta sem zaenkrat zadovoljen s sodelavci in sodelavkami. Po moji ocenah smo na
začetku projekta, ki ga bomo še dlje časa izvajali.
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Država, nacija in ksenofobija
Vodja projekta:
Tonči Kuzmanić
tonci.kuzmanic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Gorazd Korošec, raziskovalec
Gorazd Kovačič, raziskovalec
Vlasta Jalušič, raziskovalka
Mojca Pajnik, raziskovalka

Namen in cilji
Povezava med nacijo, državo in ksenofobijo v postsocializmu - stanje in razmere.
Interpretacija terenskega dela s podorčja ksenofobije.

Izvedba projekta v letu 2005
Izvedba mednarodne konference "Nations - States and Xenophobia", 13. in 14. maj 2005 (v
okviru East-East projektov, glej posebno poročilo v okviru "East-East in sekundarna
diseminacija"), priprava zbornika s konference.

Dogodki
Izvedba mednarodne konference, tiskovna konferenca ob mednarodni konferenci,
predstavitev knjige.
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Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Zbornik mednarodne konference "Nations-States and Xenophobia"

Partnerji
East-East pri pripravi in izvedbi mednarodne konference

Financerji v letu 2005
Agencija RS za raziskovalno dejavnost

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Leto 2005 je bilo zadnje leto projekta.
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2 ČLOVEKOVE PRAVICE

14

Nacionalna

fokusna

točka

Evropskega

centra

za

spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC)
Vodja projekta:
Tomaž Trplan
tomaz.trplan@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Saša Panić, raziskovalec
mag. Neža Kogovšek, raziskovalka
Andreja Mrak, raziskovalka

Namen in cilji
Nacionalna fokusna točka zbira podatke in informacije na nacionalni ravni o pojavih rasizma in
ksenofobije ter pripravlja nacionalna poročila in študije za EUMC.

Izvedba projekta v letu 2005
Delo na projektu je trajalo od februarja 2005 do konca januarja 2006. V tem času smo pripravili
nacionalno letno poročilo za leto 2005, uredili dve bazi podatkov (RAXEN Database in Country
Infosheets), šest biltenov, tri krajša poročila (Rapid Response) in eno študijo. Januarja 2006 bomo
pripravili še dodatek k letnemu poročilu.

Dogodki
/
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Javno dostopni rezultati iz leta 2005
National Annual Report 2004 (2004 Data Collection - RAXEN National Report - National Focal Point
for Slovenia), dostopno na spletni strani projekta na www.mirovni-institut.si.

Partnerji
/

Financerji v letu 2005
EUMC

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Delo na projektu je potekalo v skladu z načrti. Vsa poročila so bila s strani zunanjih ocenjevalcev
EUMC-ja ocenjena pozitivno, pozitivno pa je bilo ocenjeno tudi delo EUMC-ja na evropski ravni.
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Gendered Migration, Sex Work and Exploitation: Trafficking
in Women and Prostitution
Vodja projekta:
Mojca Pajnik
mojca.pajnik@mirovni-institut.si
01 234 77 22

Sodelavci:
Majda Hrženjak, sodelavka
Birgit Sauer, sodelavka
Sandra Ljubinković, sodelavka
Simona Zavratnik, Silva Mežnarić, sodelavki
Jürgen Nautz, sodelavec

Namen in cilji
Namen projekta je izmenjati izkušnje s partnerskimi institucijami na področju feminizacije migracij,
trgovanja z ženskami in prostitucije.

Izvedba projekta v letu 2005
Projekt se osredotoča na obravnavo aktualnih vprašanj na področju trgovanja z ženskami in
prostitucije z namenom vplivanja na spremembe politik. Osredotoča se na obravnavo politik s tega
področja na Hrvaškem, v Avstriji, Srbiji Črni gori in Sloveniji.

Dogodki
Priprava projekta, koordinacija: januar-november
1. delavnica v Zagrebu: 18.-19. november
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Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Rezultati so dostopni na http://www.aso.zsi.at/project_1_27_2005.html

Partnerji
Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Dunaj,
Univerza Na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper,
Anti Trafficking Center, Beograd
Institut za migracije i narodnosti, Zagreb
Universität Wien

Financerji v letu 2005
Austrian Science and Research Liaison Offices

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Projekt prinaša možnosti za pripravo skupnih iniciativ na področju trgovanja z ženskami in
prostitucije. V letu 2006 bomo organizirali dve delavnici, 3.-5. marec v Ljubljani in maja na Dunaju.
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Sodelovanje

v

koordinaciji

nevladnih

organizacij

na

področju azila
Vodja projekta:
Neža Kogovšek
neza.kogovsek@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Aldo Milohnić, sodelavec

Namen in cilji
Namen sodelovanja v koordinaciji NVO je krepitev vloge NVO na tem področju, skupen nastop v
medijih in pri pogajanjih z državnimi oblastmi, izmenjava informacij s terena in delitev nalog.

Izvedba projekta v letu 2005
V letu 2005 smo sodelovali v postopku spreminjanja dveh zakonov: Zakona o začasni zaščiti
razseljenih oseb in Zakona o azilu. Pripravili smo skupne pripombe in amandmaje ter lobirali za
njihovo sprejetje. Poleg tega smo sodelovali tudi v različnih akcijah za zaščito pravic prosilcev za azil,
na primer ko jim je bila de facto odvzeta prostost v azilnem domu.

Dogodki
V letu 2005 smo sodelovali na treh tiskovnih koferencah, katerih namen je bil opozoriti na stanje
pravic prosilcev za azil.

Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Medijska poročila s tiskovnih konferenc in srečanj z novinarji.
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Partnerji
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Amnesty International Slovenije, Slovenska
filantropija, UNHCR itd. (neformalni partnerji).

Financerji v letu 2005
OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Projekt ocenjujem kot zelo koristen in pomemben, saj krepi vlogo nevladnih organizacij na tem
področju. V letu 2006 nameravamo z njim nadaljevati.
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Krepitev znanja civilne družbe na področju preprečevanja
diskriminacije
Vodja projekta:
Neža Kogovšek
neza.kogovsek@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Admir Baltić, predavatelj
Jasminka Dedić, predavateljica
Andreja Mrak, predavateljica
Klaudija Poropat, predavateljica
Tomaž Trplan, predavatelj

Namen in cilji
Namen projekta je ugotoviti raven zmožnosti nevladnih organizacij za boj proti diskriminaciji in jim
ponuditi usposabljanje na tem področju tako na vsebinskem kot na metodološkem področju.

Izvedba projekta v letu 2005
Izbrani predavatelji, ki so se udeležili pripravljalnega seminarja v Bratislavi. Narejena je bila analiza
civilne družbe na tem področju z namenom, da bi se ugotovile njene šibke točke. Teme seminarja so
bile izbrane in prilagojene glede na ugotovitve iz analize. Koncno so bile izvedene priprave za
seminar, pripravljen je bil priročnik, projekt pa se je koncal s samo izvedbo seminarja.

Dogodki
Seminar za nevladne organizacije na področju boja proti diskriminaciji, 15.-16. junij 2005, hotel
Ribno Bled.
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Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Priročnik za nevladne organizacije za boj proti diskriminaciji (prevedla in priredila: Neža Kogovšek),
dostopno na spletu.

Partnerji
Human European Consultancy

Financerji v letu 2005
Evropska komisija

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Projekt ocenjujem kot koristen, vendar bi bilo za občutnejše rezultate potrebno njegovo nadaljevanje
ter dodatne aktivnosti. V l. 2006 nadaljevanje ni predvideno.
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Razvoj in implementacija izobraževalnih programov za
sodnike in tožilce ter sodniške in tožilske pripravnike na
področju

nediskriminacije

v

okviru

izobraževanja

o

človekovih pravicah
Vodja projekta:
Neža Kogovšek
neza.kogovsek@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
dr. Miro Cerar, predavatelj
dr. Marko Bošnjak, predavatelj
Tatjana Strojan, predavateljica
dr. Vera Klopčič, predavateljica
dr. Tonči Kuzmanić, predavatelj

Namen in cilji
Izboljšanje de facto pravne zaščite oseb pri sojenju v primerih diskriminacije s pomočjo izobraževanja
v pravosodju in seznanjanja s sodno prakso, z namenom zagotoviti objektivno pravilno obravnavo.

Izvedba projekta v letu 2005
Izvedena je bila raziskava na dveh slovenskih sodiščih, namen katere je bil ugotoviti, ali osebne
okoliščine vplivajo na izid postopka in izbor kazenske sankcije. Organizirana sta bila dva seminarja za
sodnike in tožilce ter sodniške in tožilske pripravnike. Na seminarjih je predavalo 6 strokovnjakov, ki
so predhodno pripravili članke, članki pa so bili objavljeni v priročniku.
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Dogodki
2 seminarja z naslovom "Preprečevanje diskriminacije v sodnih postopkih" v soorganizaciji Vrhovega
sodišča Republike Slovenije:
1. seminar za sodnike in tožilce 9.-10. junija 2005 v hotelu Ribno, Bled
2. seminar za sodniške in tožilske pripravnike 11. oktobra 2005 v hotelu Domina, Ljubljana

Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Priročnik "Enakost in diskriminacije: Sodobni izzivi za pravosodje", Dean Zagorac (ur.), Mirovni
inštitut; članke so prispevali predavatelji.

Partnerji
European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (Avstrija); Vrhovno
sodišče Republike Slovenije; NEKI-Legal Defence Bureau (Madžarska), CEPA-Centre for
Environmental Public Advocacy (Slovaška); Irish Centre for Human Rights (Irska).

Financerji v letu 2005
Evropska komisija, Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti, s sofinanciranjem OPEN
SOCIETY INSTITUTE.

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Projekt ocenjujem kot koristen in uspešen. V l. 2006 se bo izvajal z nekaterimi spremembami. Fokus:
vključitev tematike v redna sodniška izobraževanja. Pričakujem težave zaradi prenosa pristojnosti.
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Intimno državljanstvo (Pravica, da imaš pravice)
Vodja projekta:
dr. Roman Kuhar
roman.kuhar@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Mitja Blažič, predstavnik partnerske organizacije DIH
Alenka Jerše, predstavnica partnerske organizacije Amnesty International
Tanja Taštanoska, snemalka

Namen in cilji
Promocija koncepta intimno državljanstvo, s katerim razumemo osnovno pravico, da v javnem in
zasebnem življenju aktivno sodeluješ kot enakopravni državljan/ka ne glede na spolno usmerjenost.

Izvedba projekta v letu 2005
Izvedli smo mednarodno konferenco "Intimate citizenship : Everyday life of GLBT".
Oblikovali smo mrežo raziskovalcev na področju GLBT v vzhodni Evropi, prispevki s
konference bomo potencialno objavljeni v knjigi.
Izvedli smo prvi del priprave na izdajo CD ROMA o vsakdanjem življenje gejev in lezbijk
(snemanje igranih prizorov, intervjuji z geji, lezbijkami in pari)

Dogodki
Ob mednarodni konferenci smo izvedli tiskovno konferenco (poročali so: 2 TV postaji, 2
časopisa, 3 radijske postaje).
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Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Gradivo trenutno še ni javno dostopno, ker je v pripravi za tiskanje na CD ROM.

Partnerji
Amnesty International Slovenija
DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti, Slovenija
Inštitut za sociologijo, Madžarska akademija znanosti, Madžarska

Financerji v letu 2005
Evropska komisija (program: Promocija aktivnega evropskega državljanstva)
Open Society Institute, New York

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Prvi, teoretsko naravnani del projekta je uspešno zaključen in je potekal po načrtih. Drugi, praktično
naravnani del (izdaja CD ROMA), mora biti zaključen do maja 2006.
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Ali poznate svoje pravice?
Vodja projekta:
Tatjana Pezdir; Admir Baltić
admir.baltic@mail.mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Brankica Petković, svetovalka in vodja delavnice

Namen in cilji
Namen projekta je bil osveščanje pripadnikov narodnih skupnosti, ki prihajajo iz drugih republik bivše
Jugoslavije, in širše javnosti o problemu diskriminacije na podlagi narodne pripadnosti.

Izvedba projekta v letu 2005
Projekt se je začel izvajati 30. maja 2005 (datum prejema pogodbe). Imel je tri faze: delavnica
"Ustvarjanje manjšinjskega medija" (24. -25. 9. 2005), izdaja informativne brošure o diskriminaciji na
podlagi narodne pripadnosti (11.11. 2005), dve okrogli mizi na temo diskriminacije in integracije
obravnavanih narodnih skupnosti v Sloveniji.

Dogodki
23. 11. 05: okrogla miza "'Druga generacija' - koliko tuja in kako domača", Cankarjev dom,
Ljubljana.
14. 11. 05: okrogla miza "'Druga generacija' - Koliko tuja in kako domača", dvorana društva
Biser, Jesenice.

Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Brošura »Diskriminacija, ne hvala!«, Mirovni inštitut, november 2005.
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Partnerji
/

Financerji v letu 2005
Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v Sloveniji,
Veleposlaništvo Združenega Kraljestva Velike Britanije v Sloveniji,

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Delavnica je bila zelo dobro sprejeta s strani udeležencev in izražena je bila želja po še eni dodatni
delavnici na enako temo. Javni razpravi sta bili zadovoljivo medijsko pospremljeni.
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Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti
Vodja projekta:
dr. Roman Kuhar
roman.kuhar@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Sabina Autor, sourednica
Ružica Boškić, uredniški odbor
Dušan Rebolj, uredniški odbor
Tomaž Trplan, uredniški odbor

Namen in cilji
Namen Poročila je v prikazu in analizi različnih pojavnih oblik nestrpnosti v Sloveniji v preteklem
letu.

Izvedba projekta v letu 2005
Izšla je četrta številka Poročila. Naslovna tema tokratne številke je bil položaj Romov v Sloveniji,
poleg tega pa tudi analiza aktualnih pojavnih oblik nestrpnosti v medijskem in javnem diskurzu, hkrati
pa tudi razprava o bolj teoretskih vprašanjih, ki se tičejo nestrpnosti, tolerance in podobno. Tokratno
poročilo je sestavljeno iz dvanajstih prispevkov trinajstih avtoric in avtorjev.

Dogodki
Ob izidu (18. oktobra) smo organizirali okroglo mizo: Vpliv politike na položaj Romov v Sloveniji v
zadnjem letu. Razprava je bila precej burna (predvsem zaradi diferenciranega pouka v šoli Bršljin), o
njej so poročali tudi mediji. Poročilo je bilo na knjižnem sejmu nagrajeno z nagrado za najlepšo
slovensko strokovno knjigo v letu 2005.
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Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 04: Če ne boš priden, te bomo dali Slovencem (tiskana
verzija

in

elektronska

verzija

-

slednja

je

dosegljiva

na

http://mediawatch.mirovni-

institut.si/nestrpnost/porocilo/04/nestrpnost.pdf

Partnerji
/

Financerji v letu 2005
OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
V Poročilu smo prvič namenil več prostora za teoretske razprave o ključnih pojmih, o katerih v
Poročilih razpravljamo. Nagrada za najlepšo knjigo nam je hkrati omogočila dodatno promocijo.

30

Monitoring Poverty and Social Exclusion in Slovenia and
EU
Vodja projekta:
mag. Aldo Milohnić
aldo.milohnic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
dr. Vesna Leskošek, strokovna sodelavka

Namen in cilji
Sodelovanje v mednarodnem projektu “Group of non-governmental experts in the fight against
poverty and social exclusion” - sodelovanje v ekspertni skupini, monitoring in priprava nacionalnih
poročil.

Izvedba projekta v letu 2005
Letos smo poslali dva poročila (avtorica: dr. Vesna Leskošek) Evropski komisiji (Employment, Social
Affairs and Equal Opportunities DG).

Dogodki
Naša strokovna sodelavka dr. Vesna Leskošek se je udeležila delovnih srečanj ekspertne skupine v
Bruslju in Budimpešti.

Javno dostopni rezultati iz leta 2005
Na spletnem naslovu http://europa.eu.int/comm/employment_social/ social_inclusion/naps_rep_en.htm
so dostopna vsa nacionalna poročila, vključno z našimi.
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Partnerji
/

Financerji v letu 2005
Evropska komisija

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
V tem trenutku še ne vemo, če se bo morda ta projekt nadaljeval tudi v letu 2006.
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Oblikovanje in/ali krepitev skupnosti mladih v Ljubljani
Vodja projekta:
Mojca Sušnik
mojca.susnik@mirovni-institut.si
01 234 77 32

Sodelavci:
Elizabeta Kirn, sodelavka
Ernesta Koprivc, vodja delavnic
Mojca Manček, vodja delavnic
Ksenija Šabec, vodja delavnic
Katarina Višnar, vodja delavnic

Namen in cilji
Namen je spodbujanje k vključitvi v proces komunikacije. Delavnice ustvarjajo pluralen in odprt
dialog. Omogočamo pridobitev lastne izkušnje kot dela tako imenovane učeče se skupnosti.

Izvedba projekta v letu 2005
V letu 2005 je skupina REKOS organizirala štiri javne dogodke. Prvi delavnici sta bili izvedeni na
Metelkovi, zadnji dve pa na Fakulteti za socialno delo. Udeleženci so prihajali iz različnih organizacij
in okolij.

Dogodki
Februar – delavnica "V čem je smiselnost nacionalne identitete v EU in v svetu?".
Oktober – delavnica "Kako mladi vidimo socialne razlike in življenje v Ljubljani?"
December – dialoga o tem, "Ali socialne razlike vplivajo na kakovost urbanega življenja mladih?"
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Javno dostopni rezultati iz leta 2005
/

Partnerji
/

Financerji v letu 2005
Urad za mladino-MOL in OPEN SOCIETY INSTITUTE.

Kratka evalvacija projekta in napotilo na morebitno nadaljevanje v 2006
Projekt je bil uspešno izveden, saj smo okrepili delovanje v javnosti. V letu 2006 načrtujemo povečati
sodelovanje z drugimi NVO. Delavnice in njihov namen želimo predstaviti lokalnim skupnostim.
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3 MEDIJI
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Promocija dostopa do informacij javnega značaja
Vodja projekta:
Brankica Petković
brankica.petkovic@mirovni-institut.si
01 234 77 27

Sodelavci:
Lana Zdravković, asistentka
Jernej Rovšek, sodelavec, strokovnjak (sicer predsednik Upravnega sveta MI)
Urška Prepeluh, sodelavka, strokovnjakinja, nekdanja štipendiska MI na področju dostopa do IJZ
Jurij Žurej, sodelavec, strokovnjak

Namen in cilji
Namen projekta je prispevati k boljšem poznavanju pravice dostopa do informacij javnega značaja in
zakonske ureditve v Sloveniji in EU na tem področju.

Izvedba projekta v letu 2005
Med razpravo o noveli zakona o dostopu do informacij javnega značaja smo vložili alternativne
predloge. V skladu z načrti smo izdali zloženko o dostopu do informacij javnega značaja, serijo
člankov o zakonskih spremembah v reviji Medijska preža ter organizirali delavnico za nevladne
organizacije in medije o uresničevanju pravice dostopa do informacij javnega značaja.

Dogodki
10.6. Sodelovanje na seji odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje v Državnem zboru
(o noveli ZDIJZ);
15. 12. - Delavnica o uresničevanju pravice dostopa do informacij javnega značaja za nevladne
organizacije in medije (predavatelji: Urška Prepeluh, Jurij Žurej in Jernej Rovšek; več kot 20
udeležencev)

36

Javno dostopni rezultati
Zloženka "Kako do informacij javnega značaja", avtorja J. Rovška.
Serija člankov v Medijski preži 23/24 o zakonskih spremembah na področju dostopa do informacij
javnega značaja (avtorji: G. Perenič, N. Pirc Musar, P. Gantar in J. Rovšek).

Partnerji
Ljudmila (pri izvedbi delavnice).

Financerji v letu 2006
Ministrstvo za javno upravo in Open Society Institute.

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt smo uresničili v kratkem razpoložljivem času (sept.-decem.) in dosegli zastavljene cilje. Zlasti
delavnica je ocenjena za zelo uspešno. Izziv za 2006 je nadaljnja distribucija zloženke.
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EUMAP projekt Televizija po Evropi
Vodja projekta:
Brankica Petković
brankica.petkovic@mirovni-institut.si
01 234 77 27

Sodelavci:
Marko Milosavljević, raziskovalec
Jasna Babić, sodelavka-koordinatorka
Dušan Rebolj, prevajalec
Andrej Zavrl, prevajalec

Namen in cilji
Projekt je namenjen izdelavi, prevodu in predstavitvi poročila za Slovenijo v okviru evropskega
raziskovalno-zagovorniškega projekta "Televizija po Evropi", ki jo vodi OSI program EUMAP.

Izvedba projekta v letu 2005
Po objavi osnutka poročila za Slovenijo "Televizija po Evropi - Regulacija, politika in neodvisnost", ki
ga je Marko Milosavljević pripravil na podlagi skupne metodologije in pod vodstvom uredništva
EUMAP, smo organizirali omizje in nabrali pripombe. Nato je izdelano in objavljeno dokončno
poročilo v angleščini, ki bomo v slovenščini izdali in javno predstavili v začetku 2006.

Dogodki
15.3. omizje o osnutku poročila za Slovenijo v okviru EUMAP projekta "Televizija po Evropi".
11.10. predstavitev EUMAP poročila "Televizija po Evropi" v Bruslju. Poročilo vključuje 20
evropskih držav s Slovenijo vred.

38

Javno dostopni rezultati
Osnutek poročila za Slovenijo je bil razposlan udeleženem marčevskega omizja, oblikovalcem politike
in strokovnjakom s tega področja. Končno poročilo v angleščini je oktobra objavljeno na spletni strani
programa EUMAP: http://www.eumap.org/topics/media/television_europe.

Partnerji
Program EUMAP pri Open Society Institute.

Financerji v letu 2006
Open Society Institute

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
V začetku leta 2006 bomo objavili slovensko izdajo poročila EUMAP "Televizija po Evropi" in
organizirali predstavitev, za katero predvidevamo, da bo spričo razprave o RTVS, bila koristna in
odmevna.
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Mediji in manjšine
Vodja projekta:
Brankica Petković
brankica.petkovic@mirovni-institut.si
01 234 77 27

Sodelavci:
Neva Nahtigal, sodelavka
Marko Prpič, sodelavec
Tanja Taštanoska, sodelavka
Aljaž Pengov Bitenc, sodelavec

Namen in cilji
Namen projekta je spremljanje uresničevanja pravic manjšin, predvsem Romov, na medijskem
področju, analiza medijske politike, izobraževanje in zagovorništvo glede dostopa manjšin do medijev.

Izvedba projekta v letu 2005
Nadaljevali smo podporo romski skupnosti pri ustvarjanju radijskih oddaj. Sodelovali smo v
dejavnostih evropske mreže Online/More Colour in the Media in v okviru Evropskega tedna manjšin
in medijev organizirali okroglo mizo v Ljubljani. Pri novem zakonu o RTVS smo zagovarjali večjo
udeležbo manjšin v programih in organih RTVS ter sodelovali na sestanku vodstva RTVS in romske
skupnosti.

Dogodki
29.1. - delavnica s sodelavci radijske produkcije Romic v Murski Soboti
21.3. - okrogla miza o položaju Romov v Sloveniji na področju medijev, v okviru Evropskega tedna
medijev in manjšin
8.11. - sestanek vodstva RTVS, predstavnikov romske skupnosti in Mirovnega inštituta
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Javno dostopni rezultati
Odmevi v medijih na okroglo mizo o položaju Romov v Sloveniji na medijskem področju. Radijske
oddaje romske radijske produkcije Romic (dostopne tudi na spletu www.romic.si). Pripombe na
osnutek zakona o RTVS in amandmaji na predlog zakona o RTVS (dostopno na spletni strani MI).
Članek "Romi naposled vključeni v sistem javne radiotelevizije v Sloveniji" v Poročilu skupine za
spremljanje nestrpnosti 04.

Partnerji
Zveza Romov Slovenije, Romska radijska produkcija Romic, Radio Marš, Evropska mreža
Online/More Colours in the Media s sedežem v Utrechtu.

Financerji v letu 2006
Open Society Institute, Medienhilfe (za delavnico).

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Usposabljanje novinarjev iz romske skupnosti bi veljalo nadaljevati, kakor tudi zagovorništvo pri
pridobivanju frekvence za Romic. V 2006 spremljati in spodbujati predpisano vključevanje Romov v
RTVS.
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Media Watch
Vodja projekta:
Brankica Petković
brankica.petkovic@mirovni-institut.si
01 234 77 27

Sodelavci:
Sandra B. Hrvatin, Marko Milosavljević, Gojko Bervar, Boris Čibej, Kaja Jakopič, Saša B. Lubej,
Kristina Plavšak, Jaka Repanšek, Sonja Merljak, Lenart J. Kučić, Marko Prpič, Neva Nahtigal, Tanja
Taštanoska, Jernej Rovšek: člani uredništva
Renata Šribar, Dušan Rebolj, Nika Susman, Saša Bojc, Gašper Lubej: redni sodelavci
Tomaž Trplan, spletni urednik
Robert Žvokelj, oblikovalec publikacij
Olga Vuković, prevajalka
Jaka Žuraj, Andrej Koritnik, lektorja

Namen in cilji
Media Watch je projekt za spremljanje, proučevanje in poročanje o delu množičnih medijev v
Sloveniji, medijskih praksah in medijski politiki.

Izvedba projekta v letu 2005
Študije in članke objavljamo v reviji Medijska preža in dvojezični knjižni zbirki Media Watch.
Izdajamo tudi zloženke, namenjene ozaveščanju splošne javnosti in medijske skupnosti. Deluje spletna
stran Media Watch. Organiziramo omizja in novinarske večere. Izdali smo dve številki revije, dve
knjigi in zloženko, vzdrževali spletno stran in organizirali dve omizji in dva novinarska večera.

Dogodki
8.6. omizje Zasebno in javno v medijih.
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12.5. omizje Prihodnost javne RTV v Sloveniji.
15.9. novinarski večer Javna RTV in učinki zakonodaje.
21.11. novinarski večer Vloga medijev v večkulturni družbi.
Dve seji uredništva Media Watch (16.2. in 9. 9.).

Javno dostopni rezultati
22. in 23/24. številka revije Medijska preža.
Knjiga J. Rovška Zasebno in javno v medijih.
Knjiga M. Velikonja Evroza.
Spletna stran Media Watch (http://mediawatch.mirovni-institut.si).
Zloženka "Kako do informacij javnega značaja".

Partnerji
Številni redni sodelavci in avtorji, raziskovalci, novinarji in študentje iz Slovenije in tujine.
Cankarjev dom in Informacijsko-dokumentacijski center Sveta Evrope pri izvedbi omizij in
novinarskih večerov.

Financerji v letu 2006
Open Society Institute (projekt Media Watch), Ministrstvo za kulturo (tematski sklop o medijski
politiki v Medijski preži in del stroškov knjige Evroza), Ministrstvo za šolstvo in šport (del stroškov
Medijske preže), Agencija za raziskovalno dejavnost (del stroškov knjige Evroza) in Ministrstvo za
javno upravo (tematski sklop o dostopu do informacij javnega značaja v Medijski preži in zloženka).

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Publikacije in druge dejavnosti projekta Media Watch predstavljajo od leta 1998 redno in odmevno
obliko refleksije o medijski politiki in medijskih praksah v Sloveniji, ki jo je potrebno nadaljevati.
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Medijsko lastništvo
Vodja projekta:
Brankica Petković
brankica.petkovic@mirovni-institut.si
01 234 77 27

Sodelavci:
Sandra B. Hrvatin, sodelavka
Lenart J. Kučić, sodelavec

Namen in cilji
Projekt je namenjen raziskovanju medijskega lastništva in koncentracije, regulacije tega področja ter
učinkov medijskega lastništva in koncentracije na pluralizem in novinarsko avtonomijo.

Izvedba projekta v letu 2005
Nadaljevali smo dejavnosti, povezane z mednarodnim raziskovalnim in zagovorniškim projektom o
medijskem lastništvu v državah JV Evrope in novih državah članicah EU, ki smo ga v okviru mreže
SEENPM izvajali v 2003/04. Rezultate raziskave predstavili v Evropskem parlamentu ter imeli referat
o medijskem pluralizmu na 7. Evropski ministrski konferenci o medijski politiki v Kijevu. Pripravili
pripombe na novelo ZMed glede sklada za pluralizacijo medijev.

Dogodki
3.3. panel v Evropskem parlamentu o medijski koncentraciji v sodelovanju z Mednarodno federacijo
novinarjev (IFJ).
10.3. govor na Evropski ministr. konferenci v Kijevu
13.-15. 6. predstavitev rezultatov projekta o medijskem lastnišvu v SEE in CEE državah članicah EU
letni konferenca OSI Network Media Programa v Bangkoku;
11.10. omizje v Talinu (follow-up projekta iz 2004);
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8. 12. referat o medijskem lastništvu v SEE na konferenciji sklada K. Adenauer v Zagrebu;

Javno dostopni rezultati
Pripombe na osnutek spremeb zakona o medijih, dostopne na spletni strani MI.
Intervju in članek o medijskem lastnišvu v Sloveniji v elektronskem biltenu PNC | Boletín Digital de
Políticas

de

Comunicación

Univerze

v

Buenos

Airesu,

dostopen

na

http://www.pyp-

uba.com.ar/news11/news11.htm.
Članki v Medijski preži 22 in 23/24, npr. članek o lastniških spremembah na Delu.
Izid knjige v estonskem jeziku kot zadnji "country follow-up" SEENPM projekta o medijskem
lastništvu, ki smo ga vodili v 2004. Knjiga vključuje regionalni pregled, avtoric S.B. Hrvatin in B.
Petković ter raziskovalna poročila za Estonijo, Litvo in Latvijo.

Partnerji
Taivo Paju, Estonija.

Financerji v letu 2006
Open Society Institute.

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Medijsko lastništvo ostaja ena osrednjih tem razprav o medijski politiki. Naša raziskovalna in
zagovorniška dejavnost v Sloveniji, JV in Srednji Evropi bi se morala nadaljevati ter v 2006 še
razširiti.
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Prihodnost večkulturnih družb v Evropi in vloga medijev –
dobre politike in prakse iz Velike Britanije
Vodja projekta:
Brankica Petković
brankica.petkovic@mirovni-institut.si
01 234 77 27

Sodelavci:
Lana Zdravković, asistentka

Namen in cilji
Namen projekta je predstaviti dobre prakse in politike s področja medijev in manjšin v Veliki Britaniji
splošni, politični in strokovni javnosti v Sloveniji.

Izvedba projekta v letu 2005
Načrtovani zagon projekta s predavanjem profesorja B. Parekha ni uspel, zato smo začeli z
novinarskim večerom/omizjem o vlogi medijev v večkultrunih družbah. Predavanje prof. Parekha smo
prestavili na maj 2006. Organizirali smo tudi študijskih obisk dveh članov Novinarskega častnega
razsodišča DNS in SNS pri Pritožni komisiji za tisk ter ombudsmanih časopisov Times in Guardian.

Dogodki
21.11. - Novinarski večer/omizje o vlogi medijev v večkulturni družbi z udeležbo predstavnikov
Guardiana, BBC, TV Slovenija in Dela.
11.-15.12 Tridnevni študijski obisk Vilija Einspielerja in Ranke Ivelja, članov NČR pri pri Pritožni
komisiji za tisk ter ombudsmanih časopisov Times in Guardian.
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Javno dostopni rezultati
Poročila v medijih z novinarskega večera o vlogi medijev v večkulturni družbi (TV Slovenija, Info
TV, Delo, STA, Romano Them).

Partnerji
Veleposlaništvo Velike Britanije v Ljubljani.
Press Complaint Commission v Londonu.
The Guardian Foundation v Londonu.
BBC.

Financerji v letu 2006
Veleposlaništvo Velike Britanije v Ljubljani

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt teče v skladu s cilji in načrti razen pri predavanju profesorja Parekha, ki smo ga morali
prestaviti na maj 2006. Projekt se nadaljuje v letu 2006 (vsak mesec ena dejavnost)in traja do junija.
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Zakon o RTV Slovenija
Vodja projekta:
Brankica Petković
brankica.petkovic@mirovni-institut.si
01 234 77 27

Sodelavci:
Sandra B. Hrvatin, sodelavka, strokovnjakinja
Jernej Rovšek, sodelavec, strokovnjak (sicer tudi predsednik Upravnega sveta MI)

Namen in cilji
Namen projekta je prispevati k javni razpravi o osnutku in predlogu zakona o RTVS, zagotoviti
mednarodno udeležbo v javni razpravi ter pripraviti in zagovarjati alternativne rešitve.

Izvedba projekta v letu 2005
Pripravili smo pripombe na osnutek zakona o RTVS in amandmaje na predlog tega zakona, ki smo jih
zagovarjali v javnosti. Organizirali mednarodno omizje z udeležbo uglednih evropskih strokovnjakov
ter novinarski večer. Prevedli smo predlog zakona v angleščino in poslali v oceno tujim ekspertom.
Redno preko e-maila obveščali mednarodno strokovno javnost o poteku razprave o predlogu zakona.

Dogodki
12.5. omizje o prihodnosti javne rtv v Sloveniji z udeležbo predlagateljev zakona, RTVS, domačih in
tujih ekspertov;
13.5. sestanek tujih gostov omizja z ministrom za kulturo;
7.6. tiskovna konferenca o amandmajih MI na predlog zakona o RTVS;
15.9. novinarski večer o javnih rtv in učinkih zakonodaje z udeležbo generalnega direktorja hrvaške
rtv.
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Javno dostopni rezultati
Pripombe na osnutek zakona o RTVS in amandmaji na predlog zakona o RTVS, objavljeni na spletni
strani MI. Članki v Medijski preži 22 in 23/24. Članek B. Petković v Sobotni prilogi Dela (17. 9.) in v
Poročilu skupine za spremljanje nestrpnosti 04.

Partnerji
Article 19, Karol Jakubowicz in Werner Rumphorst, ki so tudi v pisni obliki na naš poziv mednarodni
strokovni javnosti spisali pripombe na predlog zakona o RTVS.

Financerji v letu 2006
Open Society Institute.

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt lahko ocenimo za uspešnega le v smislu krepitve javne razprave in udeležbe mednarodne
javnosti, sicer pa kritike in alternativni predlogi niso bili sprejeti. V 2006 organiziramo monitoring.
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4 SPOL
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MAGEEQ, Policy Frames and Implementanion Problems:
the Case of Gender Mainstreaming, international project
within 5th EU Framework Programme
Vodja projekta:
Vlasta Jalušič
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Majda Hrženjak, raziskovalka
Mojca Sušnik, raziskovalka, koordinatorka

Namen in cilji
Projekt primerja okvire politik enakosti spolov v šestih državah EU in na nivoju Evropske unije:
neenakost v politiki, družinsko politiko in nasilje v družini.

Izvedba projekta v letu 2005
2005 je bilo zaključno leto projekta. Izvedene so primerjalne študije na treh zgoraj navedenih
področjih, na področju problematike prostitucije pa primerjava med Slovenijo in Avstrijo.
Organizirana je bila delavnica na Dunaju, nacionalna delavnica v Lj in zaključna koferenca novembra
v Bruslju.

Dogodki
September 2005: Nacionalna delavnica - Politike integracije enakosti spolov: Okviri javnih politik in
problemi implementacije. Kaj je zares problem in kako se ga lotevamo?
Forum MI: »Leva vlada v Španiji - obrat v politikah?«

51

November 2005: Mednarodna konferenca: ‘Framing gender inequality across Europe: Challenges for
gender mainstreaming’

Javno dostopni rezultati
1. HRŽENJAK, Majda, JALUŠIČ, Vlasta, SAUER, Birgit, TERTINEGG, Karin. Framing prostitution
policies : a comparision of Slovenia an Austria. Greek sociological Review, Epitheäor. koin. ereun.,
2005, 117 B, str. 93-118.
2. Emanuela Lombardo, Vlasta Jalusic, Birgit Sauer, Maro Pantelidou Maloutas, Framing Gender
Inequality Politics: Insights from the MAGEEQ Project, referat na konferenci ‘Framing gender
inequality across Europe: Challenges for gender mainstreaming’, 9 November 2005.
3. Vlasta Jalušič, What is the problem and how does one deal with it? Policy frames and
implementation problems: the case of gender mainstreaming, referat na konferenci 'Gender
mainstreaming – theoretical and practical approaches'. Univerza v Kalabriji, 3. december 2005.4.
HRŽENJAK, Majda. Conflict area family policy and equality : similarities, differences, contradictions
within Europe : predavanje: Graz, 21. Sep. 2005.
5. www.mageeq.net

Partnerji
Institut für die Wissenschaften von Menschen (Dunaj, Avstrija), Univerza Madrid, Univerza
Nijmegen, Univerza Atene, Center for Policy studies (Centralnoevropska Univerza, Budimpešta), East
East Program..

Financerji v letu 2006
Evropska komisija, 5 okvirni program, OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Cilji projekta so doseženi. Sledi diseminacija. Na 6. okvirni program EU je bil prijavljen in odobren za
financiranje nov pet letni integrirani projekt QUING (Kvaliteta v politikah enakosti spolov), ki gradi
na izsledkih MAGEEQ.
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Sistem pomoči na domu - SIPA
Vodja projekta:
Majda Hrženjak
majda.hrzenjak@guest.arnes.si
01 234 77 25

Sodelavci:
Franja Arlič, finančni vodja, raziskovalka
Mojca Sušnik, namestnica, koordinatorka, raziskovalka
Živa Humer, raziskovalka
Tine Lovec, tehnična podpora
Barbara Žaucer, stiki z javnostjo
Tadeja Košak, strokovna sodelavka
Nikola Damjanić, strokovni sodelavec
Breda Pestotnik, strokovna sodelavka
Meta Furlani, strokovna sodelavka

Namen in cilji
Namen RP SIPA je uvajanje politik in praks porazdelitve gospodinjskega dela in skrbi za otroke med
zaposlenimi in nezaposlenimi kot dopolnitev politike delitve omenjenega dela med spoloma.

Izvedba projekta v letu 2005
Sklenitev transnacionalnega partnerstva, oblikovanje Sporazuma o razvojnem partnerstvu SIPA,
oblikovanje vprašalnika za empirično raziskavo, potrditev projekta s strani Ministrstva, konstituiranje
partnerstva, empirična raziskava, oblikovanje posvetovalnega telesa, analiza politik, oblikovanje
strategije odnosov z javnostmi…
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Dogodki
Predstavitev na Obrtnem sejmu v Celju.

Javno dostopni rezultati
Sporazum o razvojnem partnerstvu SIPA na spletnih straneh MDDS, spletna stran http://sipa.mirovniinstitut.si

Partnerji
Zavod RS za zaposlovanje
Ninamedia, d.o.o.
Belgium (nl)

Home Managers

Hungary

Modellértékű NőTámogató Rendszer kiépítése

Italy

NUOVI ORIZZONTI PER L`ECONOMIA SOCIALE

Netherlands

Women @ Work in Action

Financerji v letu 2006
Evropski socialni sklad, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve.

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt poteka z eno do dvomesečnim zamikom glede na predivden delovni načrt. Razlogi za zamik so
sistemske in nepredvidljive narave in ne ogrožajo izpeljave projekta.
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Okviri enakosti spolov: prostitucija med katolicizmom,
liberalizmom in socialno demokracijo. Primerjava med
Avstrijo in Slovenijo. Projekt slovensko - avstrijskega
znanstvenega sodelovanja.
Vodja projekta:
Vlasta Jalušič
vlasta.jalusic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Majda Hrženjak, raziskovalka

Namen in cilji
Primerjati podobnosti in razlike v politikah enakost spolov med Avstrijo in Slovenijo: projekt je bil
vezan na MAGEEQ. Težišče primerjave sta bili prostitucija in trgovina z ljudmi v obeh državah.

Izvedba projekta v letu 2005
Projekt je zaključen. Izvedli smo dva obiska v državah. Majda Hrženjak je avgusta bivala na
znanstvenem obisku na IWM na Dunaju, Birgit Sauer in Karin Tertinegg pa sta septembra sodelovali
na nacionalni delavnici o politikah enakosti spolov v Sloveniji. Rezultati so objavljeni.

Dogodki
September 2005: Nacionalna delavnica: Politike integracije enakosti spolov: Okviri javnih politik in
problemi implementacije. Kaj je zares problem in kako se ga lotevamo?
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Javno dostopni rezultati
Hrženjak, Majda, Prostitucija kot izsiljen odgovor na uganko ženske želje in kot nepopolna slika.
Delta, 2005, št. 1-2, str. 173 -185.
HRŽENJAK, Majda, JALUŠIČ, Vlasta, SAUER, Birgit, TERTINEGG, Karin. Framing prostitution
policies : a comparision of Slovenia an Austria. Greek sociological Review, Epitheäor. koin. ereun.,
2005, 117 B, str. 93-118.

Partnerji
Institut für die Wissenschaften von Menschen, Dunaj.

Financerji v letu 2006
Agencija za raziskovalno dejavnost in Avstrijsko ministrstvo za znanost

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt je bil uspešno zaključen, nov projekt je bil pripravljen z istim partnerjem, dobil je sredstva in
že poteka.

56

Gender Meets Reality: Exchange of Experiences, Methods
and Strategies for Gender Mainstreaming and Gender
Trainings in Different Policy Fields (RealGeM)
Vodja projekta:
Dr. Majda Hrženjak
majda.hrzenjak@guest.arnes.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Mojca Sušnik, koordinacija, strokovna sodelavka
Franja Arlič, finance, strokovna sodelavka
Roman Kuhar, strokovni sodelavec
Maruša Gortnar, strokovna sodelavka
Živa Humer, strokovna sodelavka

Namen in cilji
Partnerji študijskega partnerstva RealGeM primerjamo svoje izkušnje in metode implementacije
načela integracije enakosti spolov na različnih področjih delovanja (sociologija, psihologija, moške
študije)

Izvedba projekta v letu 2005
Dve delavnici v Grazu in Barceloni, enoletno podaljšanje projekta in delavnica v Berlinu, dve reviziji s
strani financerja.

Dogodki
/
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Javno dostopni rezultati
www.realgem.net

Partnerji
DISSENS/ genderWerk , Berlin
Verein Männerberatung Graz/ GenderWerkstätte Graz
Frauenservice Graz/ GenderWerkstätte Graz
Grameimpuls, Local society of Santa Coloma de Gramenet (ocupation and education promotion)

Financerji v letu 2006
Cmepius, program Socrates, Grundtvig 2

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt poteka v skladu z delovnim načrtom in prinaša rezultate: vse večjo udeležbo na delavnicah,
skupne prijave projektov, nova raziskovalna polja.
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5 KULTURNA POLITIKA
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Kulturna vzgoja: dostopnost kulture ter povezovanje med
kulturo in izobraževanjem – iskanje konceptualnih in
sistemskih rešitev
Vodja projekta:
Dr. Majda Hrženjak
majda.hrzenjak@guest.arnes.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Dr. Valerija Vendramin, Pedagoški inštitut, raziskovalka
Živa Jurančič, FDV, raziskovalka

Namen in cilji
Premišljeno organizirana kulturna vzgoja je lahko sredstvo za doseganje enakih možnosti otrok
različnih socialnih skupin pri dostopu do kulture in kulturnega kapitala.

Izvedba projekta v letu 2005
Pilotska študija, polletno poročilo, udeležba konference Catalyst v Manchestru, študija angleškega
koncepta kulturne vzgoje, zaključno poročilo.

Dogodki
/

Javno dostopni rezultati
Zaključno poročilo
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Partnerji
/

Financerji v letu 2006
Ministrstvo RS za kulturo

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
S tem projektom smo zaključili serijo študij namenjenih konceptualnemu razvoju kulturne vzgoje v
Sloveniji. Nadaljevanje je možno na ravni implementacije v okviru CRP projektov.
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Ekonomika kulture
Vodja projekta:
mag. Aldo Milohnić
aldo.milohnic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
dr. Maja Breznik, strokovna sodelavka
mag. Bratko Bibič, strokovni sodelavec

Namen in cilji
Nadaljevanje našega raziskovanja kulturne ekonomije iz različnih vidikov. Ključni namen projekta je
razviti kritični diskurz, s katerim bi analizirali in podstavili pod vprašaj sam koncept kulturne
ekonomije.

Izvedba projekta v letu 2005
V decembru 2004 smo oddali zaključno poročilo projekta financerjem (Ministrstvo za kulturo in
Ministrstvo za znanost). V letu 2005 smo nadaljevali z različnimi dejavnostmi v okviru te teme, npr.
analiza javnega diskurza na temo kulturne ekonomije, priprava projekta preživetvenih strategij
avtonomnih kulturnih centrov itn.

Dogodki
Aktivno (z referatom) smo se udeležili nekaterih mednarodnih konferenc in pogovorov kot npr.:“On
Virtuosity (Cultural Work Project)«, Zagreb; »Managing Cultural Transitions in SEE – Impact of
Creative Industries«, IUC Dubrovnik; "Kulturna politika - kultura in ekonomija", Revija 2000; Omizje
o kulturi in ekonomiji v okviru Muzejske noči itn.
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Javno dostopni rezultati
Priredba zaključnega poročila naše raziskave o založniški industriji in bralnih kulturah, ki ga je potem
objavila kot knjigo založba UMco (soavtorica raziskave in knjige, Dr. Silva Novljan, je prejela
nagrado slovenskega knjižnničarskega društva) . Študije o zaposlovanju v kulturi smo objavili v
zborniku Inštituta za mednarodne odnose, Zagreb; na spletni strani Krtača, v reviji 2000, v knjigi
Kultura d.o.o. - materialni pogoji kulturne produkcije etc. V letnem poročilu MI o nestrpnosti v
medijih je izšla analiza javnega diskurza, ki je usmerjen k preizpraševanju ekonomske koristi kulture
in ki ga propagirajo nekateri mlajši ekonomisti.

Partnerji
Institut za mednarodne odnose, Zagreb; UMco, Ljubljana

Financerji v letu 2006
OSI, partnerji (prispevki v dobrinah oz plačilo stroškov)

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
V letu 2005 smo nadaljevali s številnimi follow-up dejavnostmi v okviru širše teme kulturne
ekonomije. Te dejavnosti so bile pomembne, ker smo z njimi popularizirali ugotovitve iz naše
raziskave itn.
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Kulturne pravice in dostopnost kulture
Vodja projekta:
mag. Aldo Milohnić
aldo.milohnic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
dr. Maja Breznik, strokovna sodelavka

Urša Citrakar, strokovna sodelavka

Namen in cilji
Na teoretski ravni se zastavlja vprašanje, kako misliti človekove pravice v času njihove
»kulturalizacije« in v kakšnem razmerju so danes t.i. kulturne pravice do celotnega korpusa
človekovih pravic.

Izvedba projekta v letu 2005
V letu 2005 smo razvili projekt, ki povezuje vprašanje kulturnih pravic z avtorskimi pravicami.
Ministrstvo za kulturo in ARRS projektu žal nista bila naklonjena, zato bomo v letu 2006 kandidirali
na razpisu Culture2000. Hkrati smo vodili administrativni postopek prek pooblaščenke za dostop do
informacij javnega značaja glede dostopa do slovenskih izhodišč za pogajanja v WTO o kulturnih
dobrinah.

Dogodki
Predavanje na delavnici o dostopu do informacij javnega značaja (v organizaciji B. Petković),
udeležba na mednarodni konferenci o avtorskih pravicah "Creative Commons".
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Javno dostopni rezultati
Na temo dostopa do informacij javnega značaja (v povezavi z dostopom do informacij o slovenskih
izhodiščih za pogajanja o statusu kulturnih dobrin v okviru WTO) je dr. Maja Breznik objavila dva
članka (v knjigi Kultura d.o.o. in v Sobotni prilogi Dela).

Partnerji
V Sloveniji: Inštitut za intelektualno lastnino, v tujini: partnerji iz Italije, Avstrije, Nemčije, Francije in
Hrvaške.

Financerji v letu 2006
OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
V letu 2005 nam žal ni uspelo pridobiti finančna sredstva na dveh domačih razpisih. Ker smo se
podrobno seznanili z razpisnimi zahtevami in imamo dogovore s partnerji, bomo kandidirali na
Culture2000.
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Strategija kulturnega razvoja
Vodja projekta:
mag. Aldo Milohnić
aldo.milohnic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
dr. Maja Breznik, strokovna sodelavka
dr. Majda Hrženjak, strokovna sodelavka
mag. Bratko Bibič, strokovni sodelavec

Namen in cilji
Razvijanje raziskovalnih projektov analize kulturne produkcije, izhodišča za razpravo o strategiji
kulturnega razvoja mesta Ljubljana in s tem povezani projekti.

Izvedba projekta v letu 2005
Osnovni projekt na tem področju se imenuje "Kultura kot dejavnik družbenega razvoja: analiza
kulturne produkcije v Ljubljani in priprava izhodišč za oblikovanje strategije kulturnega razvoja
mesta". Raziskovalni projekt smo začeli izvajati jeseni 2005. Poleg tega smo sodelovali tudi pri drugih
projektih na področju razvojnih programov kulture in analize kulturne produkcije.

Dogodki
Predstavitve: mednarodni kolokvij o kulturi in urbani revitalizaciji (Zavod Flota in Intercult
Stockholm); OSI SEE posvet v Istanbulu (v delu programa, ki se je nanašal na kulturne politike v
SEE); mednarodni kolokvij o kulturi in aktivističnih praksah, Beograd; delavnica Ljubljana - kulturna
prestolnica Evrope (F. Bianchini), Ljubljana itn.

66

Javno dostopni rezultati
Prvo poročilo o projektu "Kultura kot dejavnik družbenega razvoja" (dostopno na oddelku za kulturo
in raziskovalno dejavnost MOL); prispevek o kulturni produkciji mesta Ljubljana za knjigo, ki jo je
izdala nemška fundacija za kulturo itn.

Partnerji
Sodelujemo s skupino raziskovalcev z ljubljanske univerze (FDV in FF), ki izvaja podobni, z našo
raziskavo komplementarni, projekt po naročilu MOL.

Financerji v letu 2006
Mesto Ljubljana, Open Society Institute.

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Bolj objektivna evalvacija projekta bo možna šele v poročilu za leto 2006, ker smo s projektom začeli
šele jeseni 2005 in se bo zaključil šele oktobra 2006.
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6 EAST EAST IN SEKUNDARNA DISEMINACIJA
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Delavsko-punkerska univerza
Vodja projekta:
Lev Centrih, koordinator
lev.centrih@mail.mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Živa Humer, članica programskega odbora
Gregor Ilaš, član programskega odbora
Sabina Autor, članica programskega odbora
Goran Forbici, član programskega odbora
Gal Kirn, član programskega odbora

Namen in cilji
Vzpostavitev alternativnega izobraževalnega modula, ki preko predavanj, simpozijev in bralnih
krožkov zagotavlja mladim dostop do novih znanj, ki jih konvencionalni načini izobraževanja ne
omogočajo.

Izvedba projekta v letu 2005
Nadaljevanje ciklusa predavanj 8. letnika DPU z naslovom "Postfordizem", začetek 9. letnika z
naslovom "Politična ekologija", dva bralna krožka na tematiko kritike politične ekonomije in Freudove
psihoanalize, maraton predavanj na temo "Vladavina strojev".

Dogodki
Nadaljevanje 8.letnika (Postfordizem) januar-april: 16 predavanj, začetek 9. letnika (Politična
ekologija) november-december: 7 predavanj, bralni krožek na tematiko kritike politične ekonomije
(januar-junij), bralni krožek na tematike Freudove psihoanalize (november-december), maraton
predavanj (1. junij): Vladavina strojev (10 predavanj).
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Javno dostopni rezultati
http://dpu.mirovni-institut.si/
http://www.krtaca.si/

Partnerji
Kamera Revolta, Založba Krtina, revija Agregat, spletni dnevnik Krtača, Radio Študent

Financerji v letu 2006
Open Society Institute, Mestna občina Ljubljana-Urad za mladino,The Barry Amiel and Norman
Melburn Trust

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt DPU je bil v letu 2005 spričo velikega javnega zanimanja in medijske odmevnosti zelo
uspešen. V letu 2006 bomo zaključili 9. letnik, organizirali simpozij in pričeli z novim, 10. letnikom.
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Nations – States and Xenophobias: in the Ruins of exYugoslavia (mednarodni seminar)
Vodja projekta:
Mojca Pajnik
mojca.pajnik@mirovni-institut.si
01 234 77 22

Sodelavci:
Tonči Kuzmanić, strokovni vodja
Tihomir Cipek, partner pri projektu, svetovalec, recenzent
Mojca Sušnik, koordinatorica

Namen in cilji
Na mednarodnem seminarju smo obravnavali politike izključevanja - v povezavi s ksenofobijo in
sistemom države-nacije v povojnih republikah nekdanje Jugoslavije.

Izvedba projekta v letu 2005
Projekt je povezal kritične mislece in aktiviste, ki delujejo na področju obstoječih neenakostih v
nekdanji Jugoslaviji in katerih razumevanje povojne situacije je povezano s sicer zanemarjeno
perspektivo nacionalizma, ksenofobije in rasizma kot mehanizmov ekskluzivizma in izključevanja v
obdobju postsocializma.

Dogodki
Priprava projekta: januar-april,
Mednarodni seminar: 13.-14. maj 2005,
Novinarska konferenca: 13. maj,
Zbornik: maj-december
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Javno dostopni rezultati
Knjiga v zbirki Politike Symposion "Nations–States and Xenophobias: in the Ruins of
FormerYugoslavia"
Evalvacija projekta je dostopna na spletnih straneh MI

Partnerji
Hrvatsko politološko društvo, Zagreb

Financerji v letu 2006
East East Program - Partnership Beyond Borders
Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt je prinesel inovativne razprave in analize s področja nacionalizmov in ksenofobije v obdobju
post-socializma na področju nekdanje Jugoslavije. V letu 2006 načrtujemo promocijo knjige.
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Discussing Transatlantic Gap: the Future of Euro-American
Relations (EU Monitor)
Vodja projekta:
Mojca Pajnik
mojca.pajnik@mirovni-institut.si
01 234 77 22

Sodelavci:
Gorazd Kovačič, urednik

Namen in cilji
V knjigi smo združili besedila različnih avtorjev, ki se osredotočajo na razpravo o konceptualnih,
političnih in kulturnih razlikah med Evropo in ZDA.

Izvedba projekta v letu 2005
Besedila, zbrana v knjigi, vključujejo razprave o razvoju napetosti in novih oblikah morebitnega
političnega sodelovanja med Evropo in ZDA, dotikajo pa so se tudi vprašanja o strategijah razvijanja
učinkovite evropske skupne zunajpolitične in varnostne politike ter vprašanja o primerjavi zunanjih
politik evropskih tranzicijskih držav.

Dogodki
Priprava besedil, komunikacija z avtorji, lektoriranje, urejanje besedil, tisk: marec-december

Javno dostopni rezultati
Knjiga
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Partnerji
/

Financerji v letu 2006
East East Program - Partnership Beyond Borders

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Knjiga je izšla kot zadnja faza projekta o aktualni temi, tj. evropsko-ameriških odnosih, ki jo bomo
promovirali v letu 2006.
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Konceptualizacija

politike

integracij

enakosti

spolov

(mednarodna delavnica)
Vodja projekta:
Mojca Pajnik
mojca.pajnik@mirovni-institut.si
01 234 77 22

Sodelavci:
Vlasta Jalušič, strokovna vodja
Majda Hrženjak, sodelavka
Mojca Sušnik, koordinatorica

Namen in cilji
Glavni namen delavnice je bil na podlagi vodene razprave motivirati politike, akademike in študente
za aktivno upoštevanje načela enakosti spolov v vsakdanjem življenju in pri političnem odločanju.

Izvedba projekta v letu 2005
Na delavnici so sodelovali oblikovalci politik, strokovnjaki s področja ženskih študij in / ali študij
spolov, ki so razpravljali o možnostih implementacije politik enakosti spolov. Posebno pozornost smo
posvetili tudi razpravi o rezultatih projekta Mageeq na treh komparativnih področjih: nasilje v družini,
družinska politika in neenakost v politiki.

Dogodki
Priprava projekta, koordinacija: januar-september
Mednarodna delavnica v Ljubljani: 14. september
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Javno dostopni rezultati
Delovno gradivo »Politike integracije enakosti spolov: Okviri javnih politik in problemi
implementacije. Kaj je zares problem in kako se ga lotevamo?«, dostopno v knjižnici MI;
Evalvacija projekta je dostopna na spletnih straneh MI

Partnerji
Institut für die Wissenschaften von Menschen, Dunaj

Financerji v letu 2006
East East Program - Partnership Beyond Borders;
Projekt Mageeq (6. okvirni EU, Evropska komisija);
Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Udeleženci so delavnico ocenili kot zelo uspešno in izrazili potrebo po nadaljnih razpravah na to temo.

76

Achievements of the International Criminal Tribunal for the
Former

Yugoslavia

(ICTY)

–

the

Hague

Tribunal

(mednarodni seminar)
Vodja projekta:
Mojca Pajnik
mojca.pajnik@mirovni-institut.si
01 234 77 22

Sodelavci:
Neža Kogovšek, strokovna sodelavka, koordinatorica
Mojca Sušnik, koordinatorica
Lev Kreft, strokovni sodelavec

Namen in cilji
Namen projekta je bil omogočiti razpravo med strokovnjaki, ki delujejo na področju mednarodnega
sodstva, o delovanju Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo.

Izvedba projekta v letu 2005
Projekt je omogočil razširitev znanja na aktualnih temah na področju mednarodnega prava in postavil
trdno osnovo za zagovorništvo in za nadaljne raziskave na zahodnem Balkanu. Glavna tema razprave
je bila, ali so kritike, ki se nanašajo na sodišče, osnovane in ali so v času mandata ICTY izpolnili vse
zastavljene cilje.

Dogodki
Priprava projekta, koordinacija: marec-september
Mednarodni seminar v Ljubljani: 23.-24. september
Novinarska konferenca: 23. september
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Evalvacija: september-oktober
Priprava poročila v obliki "state of the arts": oktober-november

Javno dostopni rezultati
Poročilo "State of the Arts", dostopno na spletnih straneh MI;
Evalvacijsko poročilo, dostopno na spletnih straneh MI

Partnerji
Open Society Fund - Bosnia and Herzegovina,
Fund for an Open Society – Serbia,
Open Society Institute – Macedonia

Financerji v letu 2006
East East Program - Partnership Beyond Borders

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Izsledki evalvacije so pokazali, da je bil seminar prvi dogodek, ki je omogočil prostor za odprto
razpravo o rezultatih in prihodnjih pričakovanjih sodišča.
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Intimate/Sexual Citizenship
Vodja projekta:
Mojca Pajnik
mojca.pajnik@mirovni-institut.si
01 234 77 22

Sodelavci:
Roman Kuhar, strokovni sodelavec, koordinator
Judit Takacs, strokovna sodelavka

Namen in cilji
Projekt se je osredotočil na pregled in primerjavo obstoječih kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o
vsakdanjem življenju in položaju gejev, lezbijk, trans- in biseksualcev v izbranih državah EU.

Izvedba projekta v letu 2005
Teme projekta:
- razkrivanje in konstrukcija, homoseksualne/biseksualne/transeksualne identitete,
- partnerstvo, družina,
- javno mnenje in intimne državljanske pravice,
- nasilje na različnih področjih življenja,
- promocija in legislacija intimnih državljanskih pravic,
- strukturne in druge oblike diskriminacije do GLBT.

Dogodki
Priprava projekta, koordinacija: marec-oktober
Mednarodni seminar: 14.-15. oktober
Novinarska konferenca: 14. oktober
Evalvacija: november
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Javno dostopni rezultati
Predstavitev projekta in evalvacija sta dostopni na spletnih straneh MI

Partnerji
Instutite of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, Budimpešta,
Amnesty International Slovenija,
DIH – Društvo za integracijo homoseksualnosti, Ljubljana

Financerji v letu 2006
East East Program - Partnership Beyond Borders
Evropska komisija, program “Promotion of Active European Citizenship”

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt je prinesel analizo položaja GLBT populacije v Sloveniji in nekaterih novih članicah EU.
Udeleženci so identificirali diskriminatorne prakse in razpravljali o možnih rešitvah.
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Analiza in vzpodbujanje politične razprave o evropski
prihodnosti Turčije in Ukrajine v štirih srednjeevropskih
državah
Vodja projekta:
Veronika Bajt
bajt.veronika@siol.net

01 234 77 20

Sodelavci:
Franja Arlič, koordinacija in finance

Namen in cilji
Namen raziskave je 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 želimo nosilci raziskave v Sloveniji, Češki,
Poljski in na Madžarskem prispevati h krepitvi te razprave in povečanju interesa za vprašanje
morebitne pridružitve Turčije in Ukrajine k Evropski uniji.

Izvedba projekta v letu 2005
Analiza zbranih materialov (javno dostopni uradni dokumenti, članki, spletne strani, itd.);
identifikacija najpomembnejših interesnih skupin in priprava na intervjuje z njihovimi predstavniki;
iskanje relevantnih slovenskih spletnih povezav za prispevek k skupni projektni spletni strani; izvedba
intervjujev, pisanje poročila, izvedba okrogle mize in predstavitev preliminarnih rezultatov; delo na
poročilu (urejanje in dopolnjevanje).
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Dogodki
Javna okrogla miza: Forum z naslovom »Ukrajina in Turčija v Evropski uniji?« 14. november 2005,
CD, Ljubljana.
Na Forumu so sodelovali dr. Jožef Kunič (Slovensko društvo za mednarodne odnose), mag. Milan
Brglez (FDV) in Tomaž Gerden (Radio Slovenija).

Javno dostopni rezultati
Vsa poročila in povzetki dosedanjih ugotovitev raziskave so dostopni na spletnih straneh Mirovnega
inštituta in sodelujočih treh centrov (EUROPEUM iz Češke, Center for Policy Studies iz Madžarske in
Institute of Public Affairs iz Poljske).

Partnerji
EUROPEUM Institute for European Policy, Češka;
Center for Policy Studies, Madžarska;
Institute of Public Affairs, Poljske.

Financerji v letu 2006
LGI, Policy Association for an Open Society

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Projekt se nadaljuje v leto 2006, saj traja do aprila. Predvidena je predstavitev rezultatov in priporočil
v Bruslju ter objava končnega skupnega poročila, ki bo vsebovalo tudi poglavje s strani ukrajinskega
in turškega eksperta.
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Forum Mirovnega inštituta
Vodja projekta:
Roman Kuhar
roman.kuhar@mirovni-institut.si

01 234 77 20

Sodelavci:
/

Namen in cilji
Forum Mirovnega inštituta je oblika odpiranja javne debate. Naloga Foruma je razprava o zamolčanih
ali prezrtih perečih političnih, socialnih in kulturnih problemih.

Izvedba projekta v letu 2005
V letu 2005 smo izvedli tri Forume:
Turčija in Ukrajina v Evropski uniji? (14. november 2005)
Leva vlada v Španiji – obrat v politikah? (13. september 2005)
Sto dni – kaj je novega? (9. marec 2005)
Teme smo izbirali glede na aktualna politična vprašanja ali pa glede na vsebino projektov, ki smo jih
izvajali na Mirovnem inštitutu.

Dogodki
Vsi Forumi so potekali v obliki javnih razprav, organizirani pa so bili v Cankarjevem domu.
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Javno dostopni rezultati
Kratka vsebina Forumov in fotografije z dogodkov so dostopne na internetni strani www.mirovniinstitut.si. O Forumih so poročali tudi osrednji slovenski mediji. Avdio posnetki vseh Forumov so
dostopni na Mirovnem inštitutu.

Partnerji
/

Financerji v letu 2006
Open Society Institute

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Forum Mirovnega inštituta vse bolj postaja ena od oblik diseminacije rezultatov različnih
raziskovalnih projektov našega inštituta. S tem pa odpiramo tudi pereča vpr., kar je osnovni cilj
Forumov.
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Knjižna zbirka Politike
Vodja projekta:
mag. Aldo Milohnić
aldo.milohnic@mirovni-institut.si

01 234 77 20

Sodelavci:
Olga Vuković, prevajalka
Irena Woelle, oblikovalka
Marija Močnik, lektorica / slovenščina
Jasna Babič, korektorica, organizatorka distribucije
Michelle Gadpaille, lektorica / angleščina

Namen in cilji
Edicija, ki reflektira najrazličnejša vprašanja civilne družbe in javnih politik. Besedila večinoma
nastajajo v okviru raziskav, ki jih izvajajo sodelavci/ke Mirovnega inštituta in zunanji sodelavci.

Izvedba projekta v letu 2005
V letu 2005 smo pripravili za izid dve knjigi: Neznosno udobje zasebnosti - vsakdanje življenje gejev
in lezbijk (A. Švab in R. Kuhar) in Kultura d.o.o. - materialni pogoji kulturne produkcije (A. Milohnić,
M. Breznik, M. Hrženjak in B. Bibič). Obe sta v tisku.

Dogodki
Predstavili smo se na dveh knjižnih sejmih v Ljubljani. Sodelavka dr. Maja Breznik je sodelovala na
okrogli mizi v okviru Slovenskega knjižnega sejma.
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Javno dostopni rezultati
Objavljenih je bilo nekaj recenzij naših izdaj. Krajše predstavitve knjig so objavljene na spletni strani
Mirovnega inštituta (www.mirovni-institut.si). Pripravili smo pdf verzije vseh izdaj v zbirki - objavili
jih bomo na prenovljeni spletni strani.

Partnerji
/

Financerji v letu 2006
OPEN SOCIETY INSTITUTE, MOL, Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Izdaje v letu 2005 so na kakovostni ravni, ki je primerljiva z dosedanjimi izdajami v zbirki Politike. V
letu 2006 načrtujemo objavo enega ali dveh novih naslovov v zbirki.
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Media Self-Regulation: Experiences in Slovenia/Prospects
in Armenia (študijski obisk)
Vodja projekta:
Mojca Pajnik
mojca.pajnik@mirovni-institut.si
01 234 77 22

Sodelavci:
Brankica Petković, strokovna sodelavka
Mojca Sušnik, koordinatorica
Boris Navasartov, partner

Namen in cilji
Na pobudo partnerske organizacije iz Armenije, aktivne na področju medijev, smo sodelovali v
projektu, katerega namen je bil ustanoviti učinkovit samoregulacijski medijski inštitut v Armeniji.

Izvedba projekta v letu 2005
Prvi del projekta je bil zastavljen kot študijski obisk armenskih novinarjev v Sloveniji, s katerim smo
omogočili razpravo o vlogi novinarskih svetov in o kodeksu novinarske etike. V ta namen smo v času
njihovega obiska v Ljubljani organizirali različna srečanja s ključnimi akterji na tem področju. Drugi
del projekta je vključeval študijski obisk slovenskih strokovnjakov v Armeniji.

Dogodki
Priprava študijskega obiska: marec-april
Študijski obisk v Ljubljani: 20-25 april
Priprava študijskega obiska: oktober-november
Študijski obisk v Erevanu: november
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Javno dostopni rezultati
/

Partnerji
Yerevan Press Club, Armenia

Financerji v letu 2006
East East Program - Partnership Beyond Borders

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Udeleženci študijskih obiskov so pridobili nove izkušnje in znanja s področja samoregulacije. Projekt
je prinesel pomembno spodbudo kolegom iz Armenije pri vzpostavljanju vzvodov samoregulacije.
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Sodelovanje v mreži medijskih centrov in inštitutov v
Jugovzhodni Evropi SEENPM
Vodja projekta:
Brankica Petković
brankica.petkovic@mirovni-institut.si
01 234 77 27

Sodelavci:
Tanja Taštanoska, sodelavka
Neva Nahtigal, sodelavka

Namen in cilji
Namen sodelovanja v mreži SEENPM je omogočiti izmenjavo znanj in izkušenj na področju
novinarstva,medijskega raziskovanja in zagovorništva,še posebej glede oblikovanja in analiz medijske
politike.

Izvedba projekta v letu 2005
V okviru SEENPM smo organizirali konferenco o svobodnih novinarjih in sodelovali v regionalni
raziskavi o etiki medijske industrije. Novinarji in raziskovalci iz Slovenije so se udeležili seminarjev
in konferenc, ki so jih organizirali drugi medijski centri in inštituti, člani mreže SEENPM.

Dogodki
1.-2. 4. regionalna konferenca v Ljubljani o položaju svobodnih novinarjev z udeležbo strokovnjakov
iz Velike Britanije, Nemčije in Finske.
Sodelovanje novinarjev in raziskovalcev iz Slovenije na seminarjih in konferencah SEENPM (Karmen
Kogoj, Saša Petejan, Blaž Zgaga, Blaž Pavšič, Mojca Planšak, Renata Šribar, Gašper Lubej, Sandra B.
Hrvatin itn).
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Javno dostopni rezultati
Sporočilo za javnost o konferenci o svobodnih novinarjih in sklepi konference so dostopni na spletni
strani mreže SEENPM (www.seenpm.org).
Raziskava o etiki medijske industrije, ki je zajela 11 držav, v katerih delujejo medijski centri in
inštituti, člani SEENPM, je izšla v knjižni obliki. Poročilo za Slovenijo je pripravil Gašper Lubej.

Partnerji
16 medijskih centrov in inštitutov, članov mrežev SEENPM. Danska novinarska šola kot partner
SEENPM.

Financerji v letu 2006
Open Society Institute in Dansko zunanje ministrstvo.

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Sodelovanje v mreži SEENPM od 2000 se je izkazalo za zelo dinamično in uspešno. Financerji
napovedujejo, da bo podpora postopoma usahnila, zato se poleg rednih dejavnosti mreža ukvarja s
seboj.
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Program raziskovalnih štipendij MI
Vodja projekta:
Franja Arlič
franja.arlic@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
Lev Kreft, mentor
Vlasta Jalušič, mentorica

Namen in cilji
Namen programa je spodbuditi strateško raziskovanje aktualne družbene in politične tematike v
Sloveniji in v širšem mednarodnem prostoru.

Izvedba projekta v letu 2005
Štipendisti/tke so raziskovali teme, s katerimi se ukvarja MI ter tako prispevali k realizaciji ciljev.
Teme programa 2005: usposabljanje na področju pravic nepriznanih/novih manjšin in usposabljanje na
področju opredelitve in pojmovanja nasilja v historični perspektivi s poudarkom na antični Grčiji. Z
izvajanjem programa smo odpirali nova vprašanja, ki so ponavadi v družbi prezrta.

Dogodki
/

Javno dostopni rezultati
Javno dostopnih rezultatov še ni, ker se je obdobje štipendiranja zaradi objektivnih razlogov podaljšalo
do 31.3.2006.
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Partnerji
/

Financerji v letu 2006
OPEN SOCIETY INSTITUTE

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
S programom dosegamo dobre rezultate, zato predlagamo, da se nadaljuje v okviru razpoložljivih
sredstev tudi v prihodnjih letih.
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Knjižnična, informacijska in dokumentacijska dejavnost
knjižnice Mirovnega inštituta.
Vodja projekta:
Julija Magajna
julija.magajna@mirovni-institut.si
01 234 77 30

Sodelavci:
/

Namen in cilji
Nabava, obdelava, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva zaposlenim na Mirovnem inštitutu
in zunanjim uporabnikom.
Informacijska in dokumentacijska dejavnost.

Izvedba projekta v letu 2005
Nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in inventarizacija knjižničnega gradiva.
Skrb za dostopnost knjižničnega gradiva.
Informacijska in dokumentacijska dejavnost.
Delo z uporabniki.
Inventura.
Avtomatizacija izposoje.
Razširitev knjižnice na oddelke.
Preureditev knjižničnega prostora.

Dogodki
/
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Javno dostopni rezultati
Avtomatizacija izposoje.
Priključitev oddelčne knjižnice Zavoda za založniško, kulturno in producentsko dejavnost - MASKA.

Partnerji
/

Financerji v letu 2006
Open Society Institute

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Knjižnica je delovala v skladu s svojim namenom. V letu 2006 bo nadaljevala s svojimi temeljnimi
dejavnostmi in hkrati poskušala pridobiti dodatna finančna sredstva za njeno delovanje.
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Računalniško omrežje in virtualno okolje
Vodja projekta:
Tomaž Trplan
tomaz.trplan@mirovni-institut.si
01 234 77 20

Sodelavci:
/

Namen in cilji
Skrb za spletne strani Mirovnega inštituta in za koordinacijo nabave in vzdrževanja računalniške
opreme (strojne in programske).

Izvedba projekta v letu 2005
Spomladi 2005 smo sklenili pogodbo o vzdrževanju računalniške opreme z Roer s.p. Vzdrževanje
računalniške opreme in servisov je potekalo čez celo leto. Jeseni smo izbrali Sloway d.o.o. za prenovo
osrednje spletne strani Mirovnega inštituta, izvedba pa je v teku.

Dogodki
/

Javno dostopni rezultati
/

Partnerji
/
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Financerji v letu 2006
Open Society Institute

Kratka evalvacija projekta in morebitno napotilo na nadaljevanje v 2006
Pri vzdrževanju opreme redno prihaja do zamud. Postopek izbiri izvajalca za prenovo spletnih strani se
je zavlekel, tako da bo prenova zaključena šele v letu 2006.
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