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Kratek povzetek nacionalne strategije 
 
Nacionalna strategija predstavlja osrednji dokument projekta Evropsko leto enakih 
možnosti za vse – pravični družbi naproti. V uvodu strategije je podan kratek oris 
zakonodaje in upravnih struktur s področja enakih možnosti, nadalje oris programov, 
namenjenih boju proti diskriminaciji, ki so potekali v letu 2006, in predstavitev 
podatkov o različnih skupinah, ki so ali bi lahko bile diskriminirane na podlagi 
narodnostnega ali etničnega porekla, vere ali drugega prepričanja, invalidnosti, 
starosti, spola in spolne usmerjenosti. 
 
Drugi del strategije zajema predstavitev desetih projektov, s katerimi bo Slovenija 
implementirala štiri cilje Evropskega leta enakih možnosti. Predstavljeni projekti so 
bili izbrani na osnovi nacionalnega razpisa, ki je potekal v okviru priprav v letu 2006.  
Leto enakih možnosti bomo začeli s slovesnim odprtjem v Cankarjevem domu v drugi 
polovici meseca marca.  
 
Cilj "pravice" bo implementiran prek interaktivnih seminarjev za novinarje in 
predstavnike medijev. Cilj "zastopanost" bo dosežen s projektom "Naredimo prostor 
za enakost", ki je rezultat sodelovanja devetih nevladnih organizacij, ki združujejo in 
zastopajo potencialno diskriminirane skupine ali posameznike. Naslednji cilj, 
"priznavanje", bo implementiran z ozaveščanjem širše javnosti o diskriminiranih 
skupinah in posameznikih, o njihovih potrebah in posebnostih. Temu cilju bodo 
namenjeni trije projekti: "Z debatami za enake možnosti", "Kongres socialnega dela" 
in raziskava z naslovom "Sprejemanje drugačnosti – korak do pravične družbe". 
Največje število projektov (štirje) je namenjenih predvsem implementaciji četrtega 
cilja, "spoštovanje". Ti projekti so: informativna, promocijska in izobraževalna 
kampanja, tedenske in mesečne radijske oddaje, projekt mladinskega centra Naproti 
enakopravni družbi in festival Igraj se z mano, ki ga organizira šola za otroke s 
posebnimi potrebami.  
 
Pri pripravi in izvedbi evropskega leta sodelujejo tri organizacijske strukture. Prva je 
Nacionalno izvajalsko telo, ki je odgovorno za vodenje in koordinacijo evropskega 
leta. Druga je strokovna skupina, ki je odgovorna za vsebino in tehnične ter finančne 
vidike evropskega leta. Zadnjo, posvetovalni odbor, sestavlja petnajst predstavnikov 
vladnih in nevladnih organizacij in trije predstavniki strokovnih institucij, ki delujejo na 
področju enakih možnosti.  
 
Vse informacije o evropskem letu bodo na voljo na informacijski točki, ki je osrednji 
javni prostor, na katerem se bodo srečevali organizatorji posameznih aktivnosti, širša 
javnost in predstavniki zgoraj opisanih struktur.  
 
V zadnjem delu nacionalne strategije so opisani pričakovani rezultati, opredelitev 
tveganj ter spremljanje in vrednotenje celotnega projekta. Pričakovani rezultati 
projekta so povezani s posameznimi ciljnimi skupinami, ki so širša javnost, socialni 
partnerji, podjetniki, delodajalci, mediji, učitelji, socialni delavci in predstavniki 
nevladnih organizacij. Eno od opredeljenih tveganj je, da evropsko leto zaradi 
omejenih finančnih virov ne bo doseglo želene odmevnosti. Evalvacija posameznih 
aktivnosti bo potekalo na dveh nivojih, s strani izvajalcev aktivnosti in s strani 
strokovne skupine.   
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1. Nacionalno okolje – izzivi, s katerim se je treba spoprijeti 

1.1. Zakonodaja in struktura 
 
Načelo enakosti je v Sloveniji ena temeljnih ustavnih norm, ki v svojem 14. členu 
opredeljuje enake človekove pravice in svoboščine. Nadalje prepoved diskriminacije 
ureja  Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), Zakon o 
enakih možnostih žensk in moških, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov ter vrsta drugih področnih zakonov 
 
Najpomembnejši organi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z enakim obravnavanjem, so 
Varuh človekovih pravic, zagovornik načela enakega obravnavanja in svet za 
uresničevanje načela enakega obravnavanja. Glavna odgovornost varuha človekovih 
pravic je varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri poslih z državnimi 
organi, organi lokalne samouprave in organi, ki so jim dodeljena javna pooblastila. 
Zaradi izvajanja evropskih protidiskriminacijskih direktiv je leta 2005 začel delovati 
institut zagovornika načela enakega obravnavanja. Njegova naloga je predvsem 
zagotavljanje neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije. Poleg tega je bil leta 2005 
ustanovljen tudi Svet za uresničevanje načela enakega obravnavanja. 
 
Svet za uresničevanje načela enakega obravnavanja je bil ustanovljen na podlagi 
ZUNEO. Sestavlja ga 23 predstavnikov vladnih organov (Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Urad za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Urad za enake 
možnosti, Urad za narodnosti, Urad za verske skupnosti), strokovnih institucij (Inštitut 
Republike Slovenije za socialno varstvo, Inštitut za narodnostna vprašanja, Mirovni 
inštitut in Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije), predstavnikov narodnih 
manjšin (Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Pomurska madžarska 
samoupravna narodna skupnost, Zveza Romov Slovenije) in izvoljenih predstavnikov 
nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju naslednjih osebnih okoliščin: 
invalidnost, narodnost, rasa ali etnično poreklo, jezik, zdravstveno stanje, versko ali 
drugo prepričanje, socialna vključenost, spol, starost in spolna usmerjenost. 
 
Nacionalno izvajalsko telo za pripravo in vodenje Evropskega leta redno poroča 
Svetu o pripravah in uresničevanju evropskega leta. 
 
 

1.2. Dobra praksa in delo na področju boja proti diskriminaciji 
 
Za oris aktivnosti na področju boja proti diskriminaciji je potrebna kratka analiza 
nevladnega sektorja, saj je ta poleg vladnih služb, pristojnih za posamezna področja, 
eden ključnih nosilcev delovanja  na področju boja proti diskriminaciji.   
 
Poglavitna težava nevladnega sektorja je neugodna kadrovska in finančna 
konstrukcija. Tako NVO-ji zaposlujejo le 0,75 odstotka vseh delovno aktivnih 
prebivalcev, kar 80 odstotkov NVO pa nima nobenega zaposlenega. Nadalje 
Slovenija tudi po prihodku NVO močno zaostaja za drugimi državami, saj je obseg le 
1,91 odstotka BDP. Prav v zadnjih letih se je prihodek nevladnih organizacij realno 
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močno zmanjšal, saj kljub temu, da se je število organizacij povečalo za eno tretjino, 
skupni obseg sredstev ostaja nespremenjen. Nevladne organizacije so v zadnjih letih 
sicer pripravile vrsto posameznih akcij, ki so prispevale k boljšemu razumevanju 
diskriminacije. Vendar v Sloveniji vloga NVO kot organizacij, ki se lažje približajo 
posameznikom in skupinam, ki so potencialne žrtve diskriminacije, in lahko 
uporabljajo bolj fleksibilne oblike pomoči ter s svojimi akcijami nagovarjajo tudi širšo 
javnost, zaradi omenjenih težav ni v celoti izkoriščena1. 
 
Velik korak naprej vsekakor predstavljajo programi, kjer so se posamezne 
organizacije povezale s partnerji v tujini in poiskale sofinanciranje s strani Evropske 
komisije. Tu bi veljalo posebej omeniti projekt Varuha človekovih pravic z naslovom 
»Soočimo se z diskriminacijo«, ki je v letu 2006 v sodelovanju z Inštitutom za 
človekove pravice Ludwig Boltzmann iz Avstrije organiziral ciklus enajstih 
izobraževalnih seminarjev za različne ciljne skupine, med katerimi so še posebno 
pomembni organi policije in inšpektorji.  
 
Druga ciljna skupina, ki lahko igra ključno vlogo v boju proti diskriminaciji, so sodniki 
in tožilci, katere je naslavljal mednarodni projekt z naslovom »Razvoj in 
implementacija izobraževalnih programom za sodnike in tožilce ter sodniške in 
tožilske pripravnike na področju nediskriminacije v okviru izobraževanja o človekovih 
pravicah«. Projekt je bil sofinanciran s strani Akcijskega programa za boj proti 
diskriminaciji 2001-2006. Nosilec projekta je bila organizacija iz Avstrije, partner v 
Sloveniji pa Mirovni inštitut, ki je v okviru omenjenega evropskega programa izdal 
dve strokovni publikaciji. Vzporedno z omenjenim projektom je Mirovni inštitut prav 
tako v okviru Akcijskega programa za boj proti diskriminaciji organiziral izobraževalni 
seminar za nevladne organizacije, katerega nosilec je bil partner iz Nizozemske.  
 
Velik odmev je imela tudi serija izobraževalnih seminarjev z naslovom »Vzgoja in 
izobraževanje za borbo proti diskriminaciji v Sloveniji«, ki jo je prav tako v okviru 
Akcijskega programa za boj proti diskriminaciji organiziral Institut za etnične in 
regionalne študije ISCOMET iz Maribora. 
 
Raziskave s področja boja proti diskriminaciji potekajo predvsem v okviru 
posameznih fakultet in strokovnih institucij, kot so: Inštitut RS za socialno varstvo, 
Inštitut za narodnostna vprašanja, Mirovni inštitut in Inštitut za varovanje zdravja RS. 
V letu 2006 je v okviru Ciljno raziskovalnih projektov 2006 – 2013, ki ga poleg 
resornih ministrstev in vladnih služb sofinancira Agencija za raziskovalno dejavnost, 
začela potekati dvoletna raziskava z naslovom Posledice diskriminacije družbene in 
socialne izključenosti mladih v Sloveniji. Nosilec raziskave je Univerza v Ljubljani. 
Raziskava je vsekakor ena izmed prvih, ki bo poskušala zajeti posledice 
diskriminacije za vse osebne okoliščine, navedene v 13 členu Pogodbe o Evropski 
uniji. 
 

                                                 
1 Medresorska delovna skupina za reševanje odprtih vprašanj na področju sodelovanja Vlade RS z nevladnimi 
organizacijami, podatke obdelala M. Gregorič: Analiza financiranja nevladnih organizacij s strani vladnih resorjev 
v letu 2005, Ministrstvo za javno upravo, 2006, Nevladne organizacije v Sloveniji. Poročilo 2000. Poročilo o 
usklajenosti ureditve položaja NVO v Sloveniji.  
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Kakor na področju izobraževanja in raziskovanja je tudi na področju ozaveščanja 
največ akcij usmerjeno za posamezne osebne okoliščine. Poleg posameznih zloženk 
in brošur so se organizatorji posluževali orodij, kot so okrogle mize, srečanja, festivali 
in podobno. Kot dobro prakso je vsekakor potrebno omeniti kampanjo osveščanja v 
okviru Evropskega leta invalidov 2003, ki je obsegal vrsto aktivnosti na nacionalni in 
lokalni ravni. 
 
Kot zadnjo izmed področij boja proti diskriminaciji omenimo mreženje, ki se 
predvsem v zadnjem času pojavlja kot eno izmed pomembnih orodij, kako povečati 
vključenost posameznih akterjev v politike boja proti diskriminaciji, kakor tudi 
reševanje skupnih vprašanj, izmenjava informacij in podobno.  
 
Primer dobre prakse predstavlja pobuda Equal, katere vodilo je »Prost pretok dobrih 
idej = inovativnost = transnacionalnost = partnerstvo«, njen nosilec pa je Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve. V okviru pobude je bilo ustanovljenih 20 
razvojnih partnerstev, ki delujejo na področju boja proti diskriminaciji pri dostopu in 
vrnitve na trg dela, spodbujanja vseživljenjskega učenja, zmanjševanja razlik med 
spoloma na delovnem mestu in pomoč pri integraciji prosilcev za azil. 
 
 

1.3. Skupine in posamezniki, ki so ali bi lahko bili diskriminirane na podlagi 
narodnostnega ali etničnega porekla, vere ali drugega prepričanja, invalidnosti, 
starosti, spola in spolne usmerjenosti 
 
Dostopnost kvantitativnih podatkov za posamezne okoliščine je v Sloveniji relativno 
dobro urejeno, podatki so lahko dostopni za vse osebne okoliščine, razen za spolno 
usmerjenost. Drugače pa je glede kvalitativnih podatkov, kjer so podatki razdrobljeni 
po posameznih študijah, poročilih in drugih virih, ki so težje javno dostopni. Problem 
pri zbiranju podatkov z raziskavami in študijami je poleg dostopnosti predvsem 
metodološke narave, saj podatki med seboj niso primerljivi – zaradi različnih 
metodoloških prijemov, pa tudi zaradi različnega namena posameznih raziskav. 
  
Da bi pridobili podatke vladnih služb in pristojnih ministrstev smo izdelali poseben 
vprašalnik, ki smo ga poslali pristojnim, odgovori nanje pa so vključeni v to poročilo. 
 

Narodna in etnična pripadnost 
 
Območje, na katerem je v začetku 90-ih let nastala samostojna država Slovenija, ni 
bilo nikoli etnično homogeno. Število etničnih manjšin, njihov obseg ter njihova realna 
gospodarska in politična moč so se v različnih zgodovinskih obdobjih spreminjali 
skladno s spreminjanjem političnih meja. Zadnje spreminjanje državnih meja (leta 
1991) je na območju Slovenije pustilo pester zbir pripadnikov neslovenskih etničnih 
skupin2. Številni raziskovalci pripadnike manjšin delijo v dve skupini, na zgodovinske 
narodne manjšine, med katere so vštete italijanska, madžarska in romska narodna 
skupnost, in na novodobne narodne skupnosti, kamor uvrščajo pripadnike narodov in 
narodnih manjšin nekdanje skupne jugoslovanske države, ki so se v Slovenijo 

                                                 
2 Komac Miran. Varstvo manjšin. Uvodna pojasnila&dokumenti. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2002 
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priseljevali v celotnem obdobju njenega obstoja, posebej intenzivno pa od srede 60-
ih let dalje, predvsem zaradi ekonomskih razlogov. Kot posebna skupnost v Sloveniji 
živi še maloštevilna nemška narodna skupnost. 
 
Zgodovinske narodne manjšine 
V zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 se je za pripadnike italijanske narodne 
skupnosti opredelilo 2.258 oseb (0,11 odstotkov prebivalstva Slovenije), za 
madžarsko narodno skupnost pa 5.212 pripadnikov (0,31 odstotkov  prebivalstva 
Slovenije). Obe narodnostni skupnosti uživata visoko stopnjo zaščite posebnih 
manjšinskih pravic ter živita v sozvočju z večinskim prebivalstvom. Glavna težava je 
povezana predvsem z izvajanjem zakonitih določil glede rabe jezika v zasebnem in 
javnem življenju v praksi.  
 
Romska skupnost 
Veliko težji in bolj zaskrbljujoč je položaj romske skupnosti v Sloveniji. Za pripadnike 
romske skupnosti se je ob popisu prebivalstva opredelilo 3.246 prebivalcev, vendar 
Urad Republike Slovenije za narodnosti ocenjuje, da v Sloveniji živi med 7.000 in 
10.000 Romov, predvsem v Prekmurju, na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. 
Položaj in življenjska situacija romske skupnosti nista dobra, Romi so še vedno 
marginalizirana družbena skupina, njihova družbena obrobnost in odrinjenost pa se 
odražata na vseh področjih življenja. 
  
Romi v Sloveniji živijo v 25 občinah v 90 romskih naselij. Še vedno živi večina Romov 
v naseljih, ki so izolirana od drugega prebivalstva ali na robu naseljenih območij,v 
razmerah pod minimalnimi bivalnimi standardi. Podatki Urada za narodnosti kažejo, 
da 39 % Romov živi v zidanih stanovanjskih hišah, od katerih jih je polovica zgrajenih 
brez potrebnih dovoljenj, samo 12 % jih živi v stanovanjih. Preostali živijo v zasilnih 
bivališčih – v barakah, kontejnerjih, prikolicah in podobno. Le manjši del Romov živi 
skupaj z večinskih prebivalstvom (večinoma v Prekmurju). 
 
Čeprav slovenska zakonodaja in predpisi zagotavljajo enakopravnost in enake 
pogoje pri izobraževanju, pa je situacija pri Romih zelo specifična. Osnovne šole v 
Sloveniji sicer obiskuje približno 1.200 romskih otrok, ki pa imajo zaradi slabih 
bivanjskih in socialnih razmer, svoje specifične socializacije, tradicije in kulture, 
dejstva, da ob prihodu v vrtec ali šolo pogosto ne govorijo slovenskega jezika, in 
podobno velike težave. V mnogih okoljih je tako še vedno praksa, da večina romskih 
otrok nikoli ne konča niti osnovne šole. Boljša situacija je v okoljih, kjer imajo romske 
vrtce, ki otroke pripravijo na šolo. Pomembna ovira za uspešno končanje osnovne 
šole je pomanjkanje romskih učiteljev oziroma učiteljev, ki bi obvladali romski jezik. 
Čeprav se z nekaterimi ukrepi, kot so uvajanje romskih pomočnikov v razrede z 
Romi, fakultativno učenje romščine, stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, 
nesegregacija romskih učencev, situacija glede izobraževanja izboljšuje, pa je ta še 
vedno slaba in zaskrbljujoča. 
 
Med osnovne pogoje za izboljšanje celotnega družbenega in ekonomskega položaja 
Romov in njihove družbene integracije sodi področje zaposlovanja. Po podatkih 
Urada za narodnosti je zaposlenih le približno 2 odstotka romskega prebivalstva, kar 
pa je pogosto posledica omenjenih bivanjskih problemov in problemov na področju 
izobraževanja. Izobrazbena in kvalifikacijska struktura romskega prebivalstva je 
namreč bistveno slabša od slovenskega povprečja. Kljub različnim programom in 
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projektom, ki naj bi prispevali k usposabljanju Romov za delo in njihovemu 
zaposlovanju, so rezultati na tem področju zelo skromni in se problem brezposelnosti 
med Romi celo povečuje. Tako so najpogostejši vir preživljanja poleg denarne 
socialne pomoči različna priložnostna ali sezonska dela ter različne oblike 
neorganiziranih zaposlitev. V Sloveniji ljudje Rome, romsko skupnost in njihovo 
kulturo slabo poznajo, tako so še vedno med ljudmi zakoreninjene različne negativne 
predstave in stereotipi o Ciganih, ki pretežno ne odgovarjajo dejanskemu življenju in 
vsakdanu Romov. Vedenje o Romih je slabo tudi zato, ker v šolskih programih 
praktično ni vsebin, ki bi predstavljale romsko kulturo in zgodovino, prav tako tudi ni 
gradiva, ki bi celovito in na poljuden način predstavilo Rome. K negativnim 
predstavam in stereotipom o Romih s svojim pretežno negativnim poročanjem precej 
prispevajo tudi mediji, pri čemer so »njihove« (romske) vrednote in kultura pogosto 
predstavljene kot nezdružljive z »našimi3«. 
 
Izzivi, s katerimi se moramo spopasti so: izboljšanje tolerance do Romov in s tem 
omogočiti njihovo integracijo na način interkulturalizma, ki priznava obstoj različnosti 
ter hkrati vsem specifičnim skupnostim omogoča, da najdejo svoj enakopravni 
položaj in prostor. 
 
Novodobne narodne skupnosti 
Poprejšnji pripadniki konstitutivnih narodov in narodnosti Jugoslavije so z nastankom 
samostojne države Slovenije praktično čez noč postali manjšina. Albanci, Bošnjaki, 
Črnogorci, Hrvati, Makedonci, Nemci in Srbi predstavljajo približno 10 odstotkov 
prebivalstva Slovenije. Večina, ki je imela v Sloveniji prijavljeno stalno bivališče, je 
pridobila slovensko državljanstvo. K olajšanemu postopku naturalizacije se je 
Slovenija ob osamosvojitvi zavezala v 40. členu Zakona o državljanstvu. V 
šestmesečnem roku je bilo vloženih 174.169 vlog, kar je predstavljalo 8,7 odstotka 
vsega prebivalstva, ugotovljenega ob popisu leta 1991. Pravni položaj teh narodnih 
skupnosti se ni bistveno spremenil, saj je ustavni zakon tem osebam zagotavljal tudi 
vse pridobljene premoženjske pravice. Spremenili pa so se predvsem pogoji 
ohranjanja narodnostne identitete. 
  
Slovenska ustava sicer ne vsebuje določb o posebnih pravicah novodobnih narodnih 
skupnostih, vendar je varstvo manjšin zagotovljeno s tem, ko Ustava določa 
prepoved diskriminacije in načelo enakosti pred zakonom (14. člen), pravico do 
svobodnega izražanja pripadnosti svojemu narodu ali narodni skupnosti, do gojitve in 
izražanja svoje kulture ter uporabe svojega jezika (61. člen), pravico do uporabe 
svojega jezika in pisave v uradnih postopkih (62. člen) ter prepoved spodbujanja k 
narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanja narodnega, 
rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti (63. člen). 
  
Kljub tej zaščiti so v praksi jeziki narodnih skupnosti po osamosvojitvi Slovenije začeli 
izgubljali družbeno veljavo, njihova raba pa se je reducirala na komunikacijo med 
pripadniki iste narodne skupnosti. Danes se materni jezik novodobnih manjšin govori 
in ohranja predvsem v krogu družine. Izobraževanje v maternem jeziku je kot 

                                                 
3 Žagar Mitja: Nekaj misli o politiki integracije romske skupnosti v Sloveniji, Razprave in gradivo, Inštitut za 
narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2002, 41, str. 136-172; Janko Spreizer. Alenka, »Avtohtoni« in »neavtohtoni« 
Romi v Sloveniji: Socialna konstrukcija teriotorialnega razmejevanja identitet, Razprave in gradivo, Inštitut za 
narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2004, 45, str. 202-226; Klopčič Vera, Polzer Miroslav (ud.) Evropa Slovenija 
Romi Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2003 



 9

pomemben element ohranjanja identitete urejen na podlagi meddržavnih dogovorov. 
Tako poteka dopolnilni pouk v makedonskem, srbskem in hrvaškem jeziku. Vanj je 
bilo v posameznih letih vključenih relativno majhno število ljudi, kar je po mnenju 
predstavnikov novodobnih skupnosti pokazatelj, da se starši bojijo stigmatizacije 
svojih otrok, če bi ti želeli obiskovati pouk v maternem jeziku. 
  
Na področju kulture je ohranjanje narodnostne identitete relativno dobro urejeno, saj 
Ministrstvo za kulturo namenja posebna sredstva za izvajanje dejavnosti kulturnih 
društev. Čeprav so sredstva manjša od potrebnih, predstavljajo pomemben vir za 
delovanje društev pripadnikov drugih narodov in narodnosti nekdanje Jugoslavije. 
Poleg jezika in kulture pripadniki novodobnih narodnih skupnosti želijo večjo 
informiranost v maternem jeziku v obliki oddaj v maternem jeziku na javnem radiu in 
televiziji. 
 
Begunci  
V Sloveniji ima status begunca 142 oseb (91 moških in 52 žensk). Leta 2005 je bilo v 
Sloveniji 26 beguncev, ki so bili v postopku odobritve statusa begunca. (Čeprav so 
od aprila 2004 nekateri begunci spremenili svoj status begunca v državljanstvo, je 
bilo konec leta 2005 124 oseb, ki so pridobile status begunca v postopku priznanja.  
Države izvora, od koder prihajajo begunci, so: Srbija in Črna Gora, Bosna in 
Hercegovina, Irak, Belorusija in Siera Leone.  
 
Glavni problem beguncev so majhne možnosti prave vključitve v družbo, zato so 
odvisni od državne pomoči, živijo na pragu revščine in v slabih bivalnih pogojih. 
Slabo so informirani o svojih pravicah in niso povezani z lokalno skupnostjo. Za 
pomoč pri odpravi teh težav je Slovenija razvila koncept osebnega integracijskega 
načrta, ki se v obliki dogovora sklene med beguncem in Ministrstvom za notranje 
zadeve na temelju potreb, znanj, zmožnosti in sposobnosti begunca. Osebni 
integracijski načrt med drugim zajema učenje slovenskega jezika, spoznavanje 
kulture, zgodovine in ustavne ureditve Republike Slovenije, izobraževanje, možnosti 
za zaposlitev in delo ter podobno4. 
 
Eden od izzivov je integracija načela enakih možnosti ne glede na nacionalno ali 
etnično poreklo. Spodbujati je treba prepoznavnost manjšin in priseljencev v javnem 
življenju, s čimer spodbujamo medkulturno komuniciranje in medkulturno učenje in 
ne obratno – obstoj vzporednih svetov priseljencev in večinskega prebivalstva.   
 

Vera in prepričanje 
 
Slovenija je z Ustavo ločila državo in verske skupnosti ter opredelila svobodo 
veroizpovedi in enakost vseh verskih skupnosti.  
 
Ustava Republike Slovenije določa, da nikomur ni treba razkriti verskih ali drugih 
prepričanj, torej tudi ni podatkovne baze, ki bi omogočila natančen pregled verske 
pripadnosti državljanov. Na voljo so podatki iz rednega popisa prebivalstva leta 1991 
in 2002, ki vključujejo vse prebivalce, in rezultati socioloških raziskav na manjših 

                                                 
4 Podatki Visokega komisariata za begunce, 2005 
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statističnih vzorcih, ki jih je z določeno stopnjo zanesljivosti mogoče posplošiti na 
celotno Slovenijo.  
  
Preglednica: Podatki o veroizpovedi po popisu prebivalcev Slovenije v letih 1991 in 
2002 
 
Vera Število 

prebivalstva 
(1991) 

Odstotek (1991) Število 
prebivalstva 
(2002) 

Odstotek (2002) 

katoliška  1,403,014 
 

71.36  1,135,626  57.8 

evangeličanska 19,000* 
  

0.97*  14,736  0.8 

druga protestantska    1,399  0.1 

pravoslavna  46,819 
 

2.38  45,908  2.3 

druga krščanska    1,877  0.1 

muslimanska 29,719 
  

1.51  47,488  2.4 

židovska 
 

201  0.01  99  0.0 

vzhodna 
 

346  0.02  1,026  0.1 

druge vere 254 
 

0.01 558  0.0 

agnostična    271  0.0 

verujejo, vendar ne 
pripadajo nobeni 
veroizpovedi 

 3,993 
 

 0.2 
 

 68,714  3.5 

ne verujejo, ateisti 85,485 
  

4.35  199,264  10.1 

niso želeli odgovoriti  82,837 4.21 
 

 307,973  15.7 

neznana  294,318  
 

14.97 139,097 7.1 

*  Leta 1991 je bila navedena samo protestantska vera 
Vir: Urad za verske skupnosti 
    
Za slovensko družbo je značilno, da število tistih, ki se identificirajo z določeno 
religijo, neprestano pada, od leta 1991 do leta 2002 se je znižalo za 15 odstotkov. 
Znižalo se je tudi število aktivnih pripadnikov krščanske veroizpovedi, in sicer je v 
obdobju od leta 1991 do 2002 padlo za 235 tisoč ali 17 odstotkov. Število 
pravoslavnih vernikov se skoraj ni spremenilo, medtem ko se je močno povečalo 
število pripadnikov islama, za 62 odstotkov.  
 
Država zagotavlja verskim skupnostim namensko gmotno podporo – prispevek 
delodajalca za socialno zavarovanje duhovnikov in redovnikov, ki jim je to edini 
poklic. Simbolična sredstva namenja tudi za pomoč verskim skupnostim, razdeli pa 
jih po načelu odprtosti in glede na pomen projektov verskih skupnosti za širšo 
družbo. 
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V javnih šolah v Sloveniji ni verskega pouka, pač pa se v skladu z reformo sistema 
javnih šol v predmetnike uvaja nekonfesionalni predmet verstva in etika, namenjen 
ozaveščanju dijakov glede pomembnejših svetovnih verstev. 
 
Izziv, s katerim se je treba spoprijeti, je vgraditev ustavnih načel v vsakdanje 
življenje in krepitev kulture strpnosti in dialoga v slovenski družbi. 

 

Starost 
 
Zaradi demografskih sprememb in večanja deleža starejših v družbi je treba posebno 
pozornost nameniti preprečevanju diskriminacije pri zaposlovanju starejših, v 
vsakdanjem življenju in pri zagotavljanju njihove socialne vključenosti. Slovenija sodi 
v krog držav s starejšim prebivalstvom. Ob koncu leta 2005 je bilo 15,5 %  
prebivalstva (310 tisoč oseb) starejšega od 65 let, dolgoročne projekcije pa 
predvidevajo nadaljnjo rast deleža starejših, ki bo najvišja v skupini starih (80 let in 
več). Delež žensk med starejšim prebivalstvom je 62 %.  
 
Sprejeta Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno 
staranje, je odgovor Slovenije na posledice, ki jih prinaša staranje prebivalstva; kot 
eno najpomembnejših prednostnih področij v okviru boja proti diskriminaciji določa 
oblikovanje pogojev za aktivno vključevanje tretje generacije v proces dela in 
zaposlovanja; skrb za vzgojo in izobraževanje mlade in srednje generacije za 
kakovostno sožitje s starimi ljudmi; dostop starejših do vseživljenjskega učenja in 
izobraževanja; zavzemanje za prostorsko planiranje in za tako stanovanjsko in javno 
ureditev, ki bo primerna za življenje in delo starih ljudi; razvoj sodobnih 
komunikacijskih sredstev po meri starih ljudi in razvoj prometa, ki bo omogočal 
mobilnost in sodelovanje starih ljudi.  
 
Diskriminacija zaradi starosti je prisotna predvsem na področju zaposlovanja. Za 
slovenski trg dela je značilna nizka stopnja zaposlenosti starejših delavcev (od 55 do 
64 let), ki je v letu 2005 znašala 30,8 %, zlasti je to značilno za starejše ženske 
(18,5 %), in visoka stopnja brezposelnosti mladih (od 15 do 24 let) – 15,9 %, zlasti 
mladih žensk – 17,8 %. Zaposlenost starejših se postopno izboljšuje, kar je posledica 
pokojninske reforme (1999 – 2005), ki je zvišala povprečno starostno mejo za 
upokojitev, ki pa je še vedno med najnižjimi v EU in zelo zaostaja za ciljem, 
opredeljenim v lizbonski strategiji, to je 50 % do leta 2010.  
 
V obdobju 2007–2013 bodo v okviru operativnega programa razvoja človeških virov 
izvedeni posebni programi za odpravo diskriminacije na trgu dela in pri zaposlovanju, 
pa tudi ukrepi za zaposlovanje starejših ljudi in programi, namenjeni starejšim 
zaposlenim za spodbujanje prenosa znanja na druge generacije in povezanost z 
delovnim upokojevanjem (mentorske in inštruktorske sheme). Oblikujejo se ukrepi, ki 
bodo delodajalce spodbujali k zaposlovanju starejših, pri tem bodo sodelovali Obrtna 
zbornica Slovenije in združenja pri Gospodarski zbornici. 
 
Ukrepi za zvišanje stopnje zaposlenosti starejših so povračilo prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca, ki zaposluje starejšo osebo, 
zakonske spremembe, ki naj omogočijo delno upokojitev, in spodbude za kasnejše 
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upokojevanje, izvaja pa se tudi projekt za spodbujanje novega zaposlovanja 
starejših, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad in se bo končal leta 2007. Menimo, 
da bo glede na rastočo vključenost do konca leta 2006 v ta ukrep vključenih najmanj 
90 % ciljne skupine. Predvideni ukrepi ne obravnavajo posebej starejših žensk, pri 
katerih je stopnja zaposlenosti zelo nizka.  
 
Večjo pozornost je treba posvetiti tudi zaposlovanju mladih, predvsem iskalcev prve 
zaposlitve, saj analiza iz leta 2006 kaže, da v starostni skupini mlajših od 27 let kar 
15 % dolgotrajno brezposelnih redno prejema denarno socialno pomoč (pomoč 
prejemajo več kot eno leto), v starostni skupini do trideset let pa je delež takih oseb 
še višji in znaša 22 %.  
 
V zadnjih letih se je v Sloveniji znatno okrepila mreža integracijskih in drugih skupin 
za samopomoč ter medgeneracijskih skupin za druženje, v čemer se Slovenija 
odlikuje tudi v svetovnem merilu. Ti programi so namenjeni zmanjševanju socialne 
izključenosti starih ljudi in zagotavljanju zagovorništva, prispevajo pa tudi k 
zmanjševanju diskriminacije v življenjskem okolju. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve sofinancira izvajalce teh programov, ki skupaj vodijo več kot 1.320 
skupin za starejše.  
 
Izzivi, s katerimi se mora spoprijeti Slovenija, so ozaveščanje delodajalcev o tem, da so 
izkušnje in znanje starejših delavcev neizkoriščen človeški kapital, preseganje negativnih 
pogledov na staranje in starostnike v družbi, odpravljanje slepih peg pri razumevanju 
starosti, ki so prisotne tudi med mladimi, in se kažejo v dejstvu, da se izogibajo starejšim 
ljudem, mislim na starost in pogovorom o njej, učenje socialnih veščin in usposabljanje 
mlajših generacij za medgeneracijsko sporazumevanje, in napori, da se spremeni 
poročanje medijev tako, da bo v njih več vsebin, ki obravnavajo pozitivne modele 
medgeneracijskega sožitja in kakovostnega staranja. 

 

Invalidnost 
 
Delež invalidov v Sloveniji se giblje med 8 in 9 odstotki vsega prebivalstva. Številni 
dokumenti s področja varstva invalidov poudarjajo, da morajo biti državni organi 
zgled in prvi pri oblikovanju ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti invalidov in pri 
preprečevanju diskriminacije zaradi invalidnosti. Po Ustavi je Slovenija socialna 
država, v 14. členu zagotavlja enakost pred zakonom, ki od leta 2004 vključuje tudi 
prepoved diskriminacije zaradi invalidnosti. Da bi uresničila to ustavno določbo, je 
Slovenija sprejela vrsto predpisov in programov na področju zaposlovanja, 
izobraževanja, zdravstvenega varstva, zagotavljanja dostopa do grajenega okolja, 
informacij in komunikacij, materialne pomoči in zagotavljanja socialne varnosti, 
stabilnega financiranja invalidskih organizacij in tako dalje. Posebej je treba omeniti, 
da sta bila v letu 2006 sprejeta nov zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in 
zaposlovanje invalidov, ter akcijski program za invalide za obdobje 2007-2013. 
Splošna načela in obveznosti akcijskega programa za invalide 2007-2013, ki je 
nastal na podlagi mednarodnih in slovenskih dokumentov, lahko povzamemo, kakor 
sledi: 

– spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidnosti kot dela človeške različnosti 
in zagotavljanje enakih možnosti: načelo zagotavlja pozitivne ukrepe za 
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zagotavljanje enakih možnosti na vseh področjih,  povezanih z 
uresničevanjem polnopravnega državljanstva; 

– nediskriminacija: načelo nediskriminacije zagotavlja invalidom preprečevanje 
razlikovanja, izključitve ali omejevanja pri uživanju njihovih pravic, kot to velja 
za vse druge člane skupnosti; 

– na ravni družbe zagotoviti polno in učinkovito sodelovanje ter vključenost v 
družbo: invalidi morajo imeti enake možnosti kot drugi državljani, da dejavno 
sodelujejo pri razvoju skupnosti, v kateri živijo, na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni, ter prevzemajo odgovornost za njen razvoj; 

– na ravni posameznika zagotavljati spoštovanje človekovih pravic – 
dostojanstvo in neodvisnost posameznika, kar vključuje svobodo lastne izbire 
in osebno samostojnost; 

– individualni pristop pri zagotavljanju in izvajanju storitev in programov, 
namenjenih invalidom; 

– dostopnost kot temeljni pogoj za uresničevanje pravic in socialno vključenost. 
 
Eden temeljnih problemov, s katerim se soočajo invalidi v Sloveniji, je zaposlovanje. 
Da bi izboljšala zaposlitvene možnosti invalidov, država izvaja različne programe in 
ukrepe, s katerimi izboljšuje zaposlitvene možnosti invalidov v običajnem delovnem 
okolju. Programi so usmerjeni predvsem na dve področji, prvo je omogočiti invalidom, 
da skladno s svojimi interesi, sposobnostmi in zmožnostmi pridobijo poklic in 
zaposlitev ter da zadržijo zaposlitev in v poklicu napredujejo ali spremenijo svojo 
poklicno pot. Drugo je zagotoviti ustrezno podporo, storitve, prilagoditve, dostop in 
tehnične rešitve, ki invalidom omogočajo, da učinkovito opravljajo delo.   
 
Med rešitvami, ki so pomembne za življenje invalidov, je treba posebej omeniti 
pomoč pri razvoju invalidskih organizacij. Zaradi tega sta bila sprejeta Zakon o 
invalidskih organizacijah in Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki 
zagotavlja, da ostanejo sredstva iz koncesij za prirejanje iger na srečo namenjena 
invalidskim in humanitarnim organizacijam, da so v organizacijah zastopani interesi 
invalidov, in da se zagotavljajo tudi posebni socialni programi in razvojne naložbe za 
invalidske organizacije.  
 
Izziv, s katerim se je treba spoprijeti, je povečanje ozaveščenosti, ne le invalidov, 
ampak tudi delodajalcev in javnosti, o tem, da predstavljajo invalidi pomemben del 
človeškega kapitala, da pa potrebujejo posebno podporo za omogočanje 
samostojnega življenja oziroma zato, da se jim zagotovijo enake možnosti.  
 

Spol 
 
Enako obravnavanje spolov, eno temeljnih načel Pogodbe EU, je bilo v slovensko 
zakonodajo preneseno v času pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Slovenija je ena 
prvih tranzicijskih držav, ki je posebno pozornost namenila politiki enakopravnosti 
spolov. Načelo enakih možnosti za ženske in moške ter prepoved razlikovanja zaradi 
spola je vključena v dva zakona, ki se nanašata na delo, socialne in družinske 
pogoje, ter v poseben zakon o enakih možnostih na vseh področjih družbenega 
življenja žensk in moških. Vendar pa zgolj zakonodaja ne zagotavlja dejanske 
družbene enakosti spolov. 
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Analize slovenskega trga dela kažejo na njegovo vertikalno in horizontalno spolno 
segregacijo. Kljub dejstvu, da ženske dosegajo višjo stopnjo izobrazbe in so bolj 
usposobljene, jih je na najvišjih in najbolje plačanih delovnih mestih malo. Glede na 
poklic so ženske nadpovprečno zastopane v uradniških poklicih, storitvah, prodaji in 
strokovnih službah. Ženske z enako stopnjo strokovne usposobljenosti kot moški 
zaslužijo za svoje delo v povprečju 10 odstotnih točk manj kot moški.  
 
Večina žensk v Sloveniji je zaposlenih s polnim delovnim časom, poleg tega pa 
opravijo še večino gospodinjskega dela, saj to med partnerjema in staršema 
ponavadi ni enakomerno porazdeljeno. Pri usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja ima pomembno vlogo izraba starševskega dopusta in uveljavljanje pravic, ki 
izhajajo iz njega. V celoti izrabijo starševski dopust večinoma ženske, v letu 2003 je 
dopust za nego in varstvo otroka izkoristilo 2,3 % očetov. 
 
Učni načrti in način njihove izvedbe lahko utrjujejo prevladujoče stereotipe o 
družbenih vlogah žensk in moških, lahko pa so osnova za njihovo preseganje in 
spreminjanje. Nekatere raziskave kažejo, da predmetniki in učbeniki vloge spolov 
večinoma upodabljajo zelo rigidno in stereotipno. Ženske se večinoma pojavljajo v 
vlogah mater, gospodinj in skrbnice, prevladujejo pa lastnosti, kot so čustvenost in 
stereotipna lepota, na drugi strani pa pasivnost, zlo in škodoželjnost. Pri moških so 
izpostavljene lastnosti, kot so moč in postavnost, intelektualna dejavnost, 
predstavljeni so kot junaki, kralji in vladarji, med negativnimi stereotipi pa so 
preklinjanje, pretepanje, pijančevanje itd.  
 
V Sloveniji so na vseh ravneh političnega odločanja, na lokalni in državni ravni, pa 
tudi na voljenih in imenovanih položajih, ženske slabše zastopane od moških. Kljub 
temu, da se delež žensk na kandidatnih listah političnih strank za volitve v Državni 
zbor počasi dviguje, je izvoljivost žensk nizka. Nizko je tudi število žensk na najvišjih 
vodstvenih položajih v gospodarskih družbah, organizacijah socialnih partnerjev in v 
drugih združenjih in organizacijah. 
 
Pri oblikovanju in izvajanju enotne politike enakosti spolov je ključnega pomena 
sodelovanje vlade in ministrstev, socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, političnih 
strank, nevladnih organizacij in drugih organizacij civilne družbe. Sodelovanje 
različnih akterjev na tem področju se je v zadnjem času okrepilo zaradi zahtev 
Evropske unije v zvezi z izvajanjem politik enakih možnosti. Vendar pa je treba 
poudariti, da je sodelovanje med vladnimi institucijami in civilno družbo mnogokrat 
pomanjkljivo. Pod pritiskom Evropske unije se politike enakosti in enakih možnosti 
spolov izvajajo predvsem od zgoraj navzdol prek zakonov in ukrepov. Tak pristop 
velikokrat ne prepozna posebnih problemov in okoliščin, v katerih obstaja neenakost 
spolov, in torej ne prinaša želenih sprememb5.  
 
 
Problem, s katerim se je treba spoprijeti, je zagotoviti enako prepoznavnost, moč in 
udeležbo obeh spolov na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. 

                                                 
5 Gortnar, Maruša, Salecl, Tanja. Pregled pravne ureditve v EU in Sloveniji na področju človekovih pravic žensk 
(ključne direktive in zakoni. V: Zagorac Dean (ur.) Človekove pravice žensk. Mirovni inštitut in Društvo Amnesty 
International Slovenije, Ljubljana, 2004 
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Spolna usmerjenost 

Anketa o diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti«, ki jo je leta 2001 izvedla 
nevladna organizacija ŠKUC-LL v sodelovanju z ILGA Europe, je pokazala visoko 
raven nasilnosti, ki ji je izpostavljen homoseksualni del prebivalstva, saj je bila skoraj 
vsaka druga oseba, ki je sodelovala pri tej raziskavi, žrtev nasilja ali nadlegovanja.  

Raziskava z naslovom Neznosno udobje zasebnosti, ki jo je leta 2003 opravil 
nevladni Mirovni inštitut6, je to potrdila in ugotovila, da so geji in lezbijke najbolj 
ogroženi v javnih prostorih (na ulicah, v barih in podobno), najpogostejši storilci 
kaznivih dejanj pa so popolni neznanci. Kot je pokazala raziskava, se zaradi tega 
nekateri homoseksualci prilagodijo javnim prostorom z določeno mero mimikrije, tako 
da se v javnem prostoru prelevijo v »zgolj prijatelja« ali »zgolj prijateljici«, medtem ko 
v zasebnosti ali ožjih prijateljskih krogih tudi fizično izražajo svoj partnerski in intimni 
odnos do partnerja ali partnerice.  

Diskriminiranje gejev in lezbijk na delovnem mestu je redko, vendar je po mnenju 
raziskovalcev treba upoštevati, da večina ne prepozna nasilja in diskriminacije na 
delovnem mestu zaradi spolne usmerjenosti. Pri tem ne gre za odkrito in 
sistematično diskriminacijo, okoliščine pa so vedno kompleksne in se izkazujejo v 
obliki (prisilnega) skrivanja spolne usmerjenosti pred sodelavci in predpostavljenimi, 
homofobnih reakcij sodelavcev (posmehovanje, žaljive pripombe in komentarji) in 
diskriminacije pri iskanju zaposlitve, napredovanju in odpuščanju.  

Izziv, s katerim se je treba spoprijeti, je ozaveščanje, da pripadajo človekove pravice 
tudi gejem in lezbijkam ter da tolerantnost ne pomeni omejevanja gejev in lezbijk na 
zasebno sfero (tako da rečemo, da zasebno lahko počnejo, kar hočejo), temveč 
vključuje aktivno sprejetje gejev in lezbijk v vsakdanjem življenju.  
 
 

                                                 
6 Švab, Alenka, Kuhar, Roman. Neznosno udobje zasebnosti. Vsakdanje življenje gejev in lezbijk. Mirovni inštitut, 
2005 
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2. Nacionalna strategija in prioritete 

2.1. Posebni cilji 
 
Posebni cilji projekta evropsko leto se bodo uresničevali skozi: 
 
Pravice -  ozaveščanje javnosti glede pravice do enakosti in nediskriminacije 
 
Ozaveščanje javnosti glede pravic do enakosti in nediskriminiranosti se bo 
uresničevalo v obliki usposabljanja in ozaveščanja strokovnjakov z zakon 
odajo, pravnimi sredstvi, ki so na voljo, in njihovo uporabnostjo v praksi. Poleg 
pravnih sredstev bo pozornost namenjena tudi večanju prepoznavnosti 
protidiskriminacije kot pomembnega družbenega vprašanja. 
 
Ena izmed aktivnosti, ki naslavlja ta cilj, so interaktivni seminarji za novinarje in 
predstavnike medijev – PRIME, ki jo bo izvajal Mirovni inštitut. Sestavni del projekta 
bo pet enodnevnih interaktivnih seminarjev za novinarje v petih regionalnih centrih v 
Sloveniji, ki bodo gostili skupine od 15 do 25 ljudi. V ta namen bo pripravljen priročnik 
z zgoščeno vsebino in v uporabniku prijazni obliki.  
 
Zastopanost – spodbujanje razprave o tem, kako povečati udeležbo v družbi 
 
Razprava in dialog sta ustrezen način uveljavljanja večje udeležbe slabše zastopanih 
skupin na vseh področjih in ravneh družbe. Politika enakih možnosti ni omejena le na 
odpravljanje diskriminacije. Pomeni tudi uveljavljanje polne in enake udeležbe vseh. 
 
Aktivnost, ki je namenjena implementaciji drugega cilja, ima naslov: Naredimo 
prostor za enakost in je rezultat sodelovanja devetih nevladnih organizacij. Ta 
projekt bo vključeval 40 delavnic, katerih namen je ozaveščanje, izobraževanje in 
informiranje o obstoječih podlagah za prepoved in preprečevanje diskriminacije in o 
pravnih poteh za uresničevanje pravice do enakega obravnavanja. V okviru projekta 
bo pripravljen tudi priročnik. Projekt bo vodil Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij.  
 
Priznavanje – praznovanje in sprejemanje drugačnosti 
 
Cilj evropskega leta je ozaveščanje o pozitivnem prispevku, ki ga družbi kot celoti 
lahko dajo ljudje, ne glede na spol, raso ali etnično pripadnost, versko prepričanje, 
invalidnost, starost in spolno usmerjenost. Zato si bomo prizadevali za sodelovanje 
javnosti v odprti razpravi o tem, kaj v današnji Evropi pomeni različnost in kako 
ustvariti pozitivno okolje, ki ceni različnost in spoštuje zlasti pravico do zaščite pred 
diskriminacijo.  
 
Cilj "priznavanje" bodo naslavljali trije projekti:  
"Z debatami za enake možnosti", ki ga organizira Zavod za kulturo dialoga. Projekt 
bo zajemal štiri seminarje o uporabi tehnik razpravljanja pri izobraževanju o enakih 
možnostih in pri zagovarjanju diskriminiranih skupin za delavce v izobraževanju, 
mladinske delavce in člane NVO, ki združujejo in/ali predstavljajo potencialno 
diskriminirane skupine. Potekale bodo tudi javne razprave, v katerih bodo sodelovali 
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mladi razpravljavci z osnovnošolske, srednješolske in univerzitetne stopnje po vsej 
Sloveniji. Projekt vključuje tudi objavo priročnika s primeri vzorčnih lekcij, ki bodo 
predstavljale aktivne metode pri obravnavanju vprašanja enakih možnosti. 
"Kongres socialnega dela" v organizaciji Fakultete za socialno delo se bo ukvarjal 
z domačimi in mednarodnimi dognanji raziskav o invalidnosti, o narodnostnih 
vprašanjih in migracijah ter ženskih študijah in raziskavah spola. Ciljne skupine, ki jim 
je namenjen kongres, so: izvajalci socialnega dela v praksi, učitelji in študentje na 
področju socialnega dela, uporabniki storitev socialnega dela, regionalni in lokalni 
oblikovalci politike socialnega dela, civilna družba in mediji. Kongres bo septembra 
2007. 
 
Raziskava z naslovom "Sprejemanje drugačnosti – korak do pravične družbe", 
ki jo bo opravil Zavod za izobraževanje in kulturo iz Črnomlja, bo izvedba obsežne 
analize o možnih oblikah diskriminacije in njenem preprečevanju. V raziskavo bo 
vključenih 450 predstavnikov socialnih partnerjev, državnozborskih poslancev, 
upravnih struktur, vodij in direktorjev velikih slovenskih gospodarskih družb, 
delodajalcev in lokalne samouprave. Na podlagi raziskave bo pripravljen akcijski 
načrt za ozaveščanje o predsodkih in njihovem premagovanju ter morebitne 
diskriminacije ranljivih družbenih skupin. 
 
Spoštovanje in strpnost – uveljavljanje tesneje povezane družbe 
 
Evropsko leto si bo prizadevalo ozavestiti javnost glede pomena, ki ga ima 
uveljavljanje dobrih odnosov med različnimi skupinami v družbi, še zlasti med 
mladimi. Prizadevalo si bo tudi povezati različne ljudi ali skupine in tako uveljavljati in 
širiti vrednote enakega obravnavanja in boja proti diskriminaciji. Ključno pri tem bo 
prizadevanje za odpravo stereotipov in predsodkov.  
 
Projekti, ki so namenjeni predvsem implementaciji četrtega cilja "spoštovanje" so:  
 
Informativna, promocijska in izobraževalna kampanja, katere namen je 
povečanje ozaveščenosti javnosti z vrsto različnih pripomočkov, od spletnih strani, 
plakatov, brošur, prilog v časopisih in letakov do javnih natečajev za najboljši tiskan 
oglas in najboljšo fotografijo na temo »Poiščimo diskriminacijo«. Kampanjo bo 
izvajala organizacija S3. 
 
50 tedenskih programov in 12 posebnih mesečnih programov, ki jih bo pripravil 
in predvajal Radio Triglav. Namen tedenskih programov bo predstavitev dejavnosti, ki 
jih bodo za projekt evropskega leta pripravili različni akterji (državni organi, nevladne 
organizacije, šole in sindikati). Mesečne oddaje bodo namenjene bolj poglobljeni 
obravnavi posameznih tem, povezanih s projektom evropskega leta. 
 
Festival »Igraj se z menoj«, ki ga bo organiziral Zavod za usposabljanje Janez 
Levec, bo obsegal vrsto natečajev, katerih končni izdelki bodo predstavljeni na 
festivalu, kjer bodo vsak dan tudi ustvarjalne, likovne, glasbene in gledališke 
delavnice na prostem na izbranih lokacijah v središču Ljubljane. Na vseh delavnicah 
bodo prisotni otroci in mladostniki iz Zavoda za usposabljanje Janez Levec, v 
katerem se otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ukvarjajo z ustvarjalnimi 
dejavnostmi, ter iz sorodnih institucij, običajnih osnovnih in srednjih šol ter iz dijaških 
domov iz Ljubljane in bližnje okolice.  



 18

 
Za pravično družbo 
Program, ki ga bo izvajal Mladinski center Celje, je sestavljen iz treh delov, ki se med 
seboj dopolnjujejo.  Prvi del se nanaša na izdelavo in prikazovanje celovečernega 
igranega filma Veriga usode. Drugi del predstavlja informacijsko mrežo 
INFOPENTLJA, ki je osrednja informacijska dejavnost. Dejavnosti Infopentlje 
vključujejo: prispevke v časopisih na nacionalni in regionalni ravni, radijske oddaje na 
lokalnem radiu, oddajo na lokalni televiziji in izdajo brošure Za pravično družbo in 
njeno distribucijo po vseh državi. Tretji del z naslovom Moj pogled obsega tri 
natečaje: za najboljšo digitalno fotografijo, za najboljši esej in za najboljše književno, 
likovno ali drugo delo. 
 
Ob tem poudarjamo, da omenjeni projekti ne pokrivajo izključno le enega izmed ciljev 
evropskega leta, saj so med seboj močno povezani.  
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3. Posvetovanje s civilno družbo  

3.1. Nacionalni izvedbeni organ (NIO) 
 
Organ, pristojen za pripravo in izvedbo Evropskega leta enakih možnosti za vse, je 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo je imenovalo nacionalno 
delovno skupino, ki jo sestavlja pet članov in članic, med katerimi so štirje 
predstavniki oziroma predstavnice ministrstva in ena predstavnica Urada Vlade RS 
za enake možnosti. 
 
Nacionalna delovna skupina je odgovorna za vodenje in koordinacijo vseh dejavnosti 
v okviru evropskega leta, skozi katere se bo uresničevala ta strategija. 

 

3.2. Delo strokovne skupine in posvetovalnega odbora 
 
Strokovna skupina  
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je z javnim naročilom izbralo 
izvajalca, pri katerem deluje posebna strokovna skupina, ki je odgovorna za 
spremljanje (vsebina in tehnični ter finančni vidiki) projekta evropsko leto. Odgovorni 
za vsebino skrbijo predvsem za načrtovanje dejavnosti in oblikovanje nacionalne 
strategije, organiziranje srečanj s civilno družbo, predstavljanje projekta na 
zasedanjih Sveta, spremljanje aktivnosti informativnih kampanj, dogodkov, raziskav 
in stikov z javnostmi, evalvacijo izbranih dejavnosti ter izdelavo vmesnih in končnih 
tehničnih poročil za Evropsko komisijo. Odgovorni za finančni vidik skrbijo predvsem 
za upravljanje sporazumov o subvencijah dejavnosti, ki so bile izbrane, izvajanje 
postopkov izplačevanja subvencij, finančno oceno vseh dejavnosti, ki so bile izbrane, 
ter izdelavo vmesnih in končnih finančnih poročil za Evropsko komisijo. 
 
Posvetovalni odbor 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je imenovalo široko zasnovan 
posvetovalni odbor, ki ga sestavlja 18 članov in članic. Na tretjem zasedanju Sveta 
maja 2006 je NIO objavil razpis za članstvo v odboru. Na razpis so se odzvale 
naslednje organizacije in institucije, ki so članice Sveta: Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za kulturo, Urad za narodnosti, Inštitut Republike Slovenije za socialno 
varstvo, Inštitut za narodnostna vprašanja, Obalna samoupravna skupnost italijanske 
narodnosti, Združenje občin in predstavniki NVO, ki so aktivne na področjih osebnih 
okoliščin državljanstva, rasnega in etničnega porekla, jezika in spola. V želji, da bi v 
odboru sodelovale vse sfere civilne družbe, je NIO povabil še predstavnike sindikatov 
in delodajalcev. V odboru sodeluje tudi zagovornica enakih možnosti, predstavnik 
urada varuha človekovih pravic pa bo sodeloval kot opazovalec. 
 
Posvetovalni odbor je bil dejavno vključen v oblikovanje nacionalne strategije in 
pripravo razpisa v okviru projekta evropsko leto. V letu 2007 bo odbor odgovoren za 
spremljanje izvedbe procesov, ki spodbujajo uresničevanje politik enakih možnosti, in 
sicer tako, da bo širil informacije o specifičnih ciljih projekta evropsko leto, 
nacionalnih prednostnih nalogah in o rezultatih aktivnosti. 
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3.3. Izmenjava informacij 
 
Informacije o namenu in vsebini projekta evropsko leto bodo na voljo na spletni strani 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. NIO je organiziral tudi tiskovne 
konference, na katerih je predstavil cilje projekta evropskega leta in povabil širšo 
javnost, naj sodeluje pri razpisih.    
 
V letu 2007 bo NIO vodil projekt Info točka, ki je podrobno opisan v 4. poglavju. 

 

3.4. Posvetovalni postopek 
 
Nacionalni izvedbeni organ je opravil posvetovalni postopek, in sicer tako, da je 
organiziral tri srečanja s posvetovalnim odborom. Na prvem srečanju je odbor 
obravnaval osnutek nacionalne strategije, ki jo je predstavila strokovna skupina. 
Drugi dve srečanji sta bili namenjeni obravnavi priprav za razpis in izbiro prijaviteljev.  

 

3.5. Razpis in postopek izbire 
 
Razpis je bil formalno objavljen 6. oktobra 2006 na spletni strani Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. Da bi se čim širši krog ljudi seznanil z vsebino, 
nacionalnimi prednostnimi nalogami in podrobnostmi razpisa, je nacionalna delovna 
skupina objavila obvestilo o razpisu v dveh nacionalnih in petih regionalnih časopisih. 
Z namenom, da bi omogočil, da bi se na razpis javilo čim večje število NVO, je 
nacionalna delovna skupina izrecno obvestila vse NVO, ki so dejavne na področjih 
osebnih okoliščin v zvezi s 13. členom Pogodbe Evropske unije.  
 
Razpis je bil razdeljen na tri dele:  
(A) srečanja in prireditve, povezane s cilji evropskega leta, ki so vključevale 
otvoritveno prireditev evropskega leta na nacionalni ravni. Namen teh dejavnosti je 
povečati ozaveščenost v zvezi z vprašanji enakosti, nediskriminacije in raznolikosti. 
Srečanja in prireditve naj bi zagotovile forum za:  
 
(B) informativne, promocijske in izobraževalne kampanje ter ukrepe z močnim 
multiplikacijskim učinkom za širjenje načel in osnovnih vrednot, ki jih praznuje 
evropsko leto na nacionalni ravni, vključno z organizacijo podeljevanja nagrad in 
pripravo natečajev 
 
(C) raziskave in študije za poglobljeno razpravo o ključnih vprašanjih evropskega 
leta, kot so enakost, enake možnosti, nediskriminacija, raznolikost, raznovrstna 
diskriminacija itd. ter možna orodja za uveljavljanje nediskriminacije in enakih 
možnosti, kot so pozitivni ukrepi in zbiranje podatkov.  
 
Na razpis je prišlo 38 prijav (8 za del A, 23 za del B in 7 za del C).  Eno 
najpomembnejših meril za izbiro je bilo uravnotežena vključitev vseh šestih osebnih 
okoliščin.    
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4. Uresničevanje strategije in prednostnih nalog 

4.1. Opis izbranih dejavnosti 
 
Del A:  

• otvoritvena slovesnost, Studio 3S 
• kongres socialnega dela«, Univerza Ljubljana, Fakulteta za socialno delo 
• festival Igraj se z menoj, Zavod za usposabljanje Janez Levec 
• Za pravično družbo, Mladinski center Celje 

 
Del B:  

• Z razpravo do enakih možnosti, Za in proti – Zavod za kulturo dialoga 
• PRIME – protidiskriminacijsko usposabljanje za medije in enakost, Mirovni 

inštitut 
• Informativna, promocijska in izobraževalna kampanja, Studio 3S 
• 50 tedenskih programov in 12 posebnih mesečnih programov, posvečenih 

projektu evropsko leto in posebnim oblikam diskriminacije, Radijska postaja 
Triglav 

• Naredimo prostor za pravičnost, Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij 

 
Del C 

• Sprejemanje razlik – korak v smeri pravične družbe, Zavod za izobraževanje 
in kulturo, Črnomelj 

 

Uvodni dogodek 
Namen otvoritvene slovesnosti je informiranje širokega kroga ljudi o tem, da je 
Evropska unija leto 2007 posvetila enakim možnostim, ne glede na spol, etnično 
pripadnost, religijo ali drugačno verovanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. 
Prireditev bo priložnost, da se odpre javni prostor za razpravo o pravicah, 
predstavljanju, priznavanju in spoštovanju vseh članov in članic družbe. Uvodna 
konferenca bo 22. marca 2007 v Cankarjevem domu. K udeležbi bodo povabljene 
osebnosti, ki imajo pomembno vlogo v političnem in kulturnem življenju. Povabili 
bomo predsednika Državnega zbora, ministrico za delo, družino in socialne zadeve, 
varuhinjo človekovih pravic itn. Ciljne skupine, katerim bo namenjena uvodna 
konferenca, so državni organi, pristojni za posamezne politike, nevladne organizacije 
na področju boja proti diskriminaciji in neenakosti, predstavniki potencialnih žrtev 
diskriminacije in neenakosti ter predstavniki lokalnih skupnosti in medijev.  

Kongres socialnega v Sloveniji  
Kongres se bo ukvarjal z domačimi in mednarodnimi dognanji raziskav o invalidnosti, 
o narodnostnih vprašanjih in migracijah ter ženskih študijah in raziskavah spola. 
Študije invalidnosti vključujejo interdisciplinarno razumevanje invalidnosti kot 
družbeno pogojenega dejstva in hkrati specifične osebne izkušnje, ki odločilno 
vplivajo na vsakdanje življenje ljudi. Bistvena sestavina znanja pri socialnem delu je 
občutljivost za etnični vidik in poznavanje procesov migracij v večkulturni družbi na 
meji Evropske unije. Socialno delo, ki upošteva različnost spolov, torej upošteva 
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dejstvo, da je večina strokovnjakov in 80 odstotkov ljudi, ki potrebujejo storitve 
socialnega dela, žensk. Socialno delo, ki upošteva različnost spolov, je razvejano 
polje študij, ki vključuje ključna področja, s katerimi se socialni delavci najpogosteje 
srečujejo v praksi. Ciljne skupine, ki jim je namenjen kongres, so izvajalci socialnega 
dela v praksi, učitelji in študentje na področju socialnega dela, uporabniki storitev 
socialnega dela, regionalni in lokalni oblikovalci politike socialnega dela, civilna 
družba in mediji. Kongres bo septembra 2007.  

Festival Igraj se z menoj 
Festival Igraj se z menoj bo obsegal likovni natečaj, natečaj za sodelovanje pri 
gledaliških in lutkovnih predstavah, razpis za sodelovanje šolskih in zavodskih 
glasbenih skupin drugih otrok in mladine ter razpis za sodelovanje pri modni reviji, pri 
katerem bo poudarek na izvirnosti in enostavnosti izdelkov. Vse dejavnosti in 
predstavitve končnih izdelkov bodo potekale na festivalu, kjer bodo vsak dan tudi 
ustvarjalne, likovne, glasbene in gledališke delavnice na prostem na izbranih 
lokacijah v središču mesta. Na vseh delavnicah bodo prisotni otroci in mladostniki iz 
zavoda za usposabljanje Janez Levec, v katerem se otroci in mladostniki s posebnimi 
potrebami ukvarjajo z ustvarjalnimi dejavnostmi, ter iz sorodnih institucij, običajnih 
osnovnih in srednjih šol ter iz dijaških domov iz Ljubljane in bližnje okolice. Vsak dan 
bo na osrednjem odru potekal glavni dogodek, ki bo vključeval šolsko, zavodsko ali 
drugo glasbeno skupino mladostnikov, mlajših od 18 let, modno revijo, gledališko ali 
lutkovno predstavo, zabavne športne dogodke in projekcije filmov, ki so jih naredili 
otroci in mladina. Ob celotnem programu glavnih dogodkov in različnih delavnic bo 
potekal tudi spremljevalni program, ki bo vključeval animatorje, poslušanje glasbe, 
vogal Smrkolin (mesto, kjer bodo ves čas predvajane risanke), različne druge 
animatorje in animacijski program. 

 Z razpravo do enakih možnosti 
Projekt izhaja iz dejstva, da je načela enakih možnosti mogoče učinkovito 
uresničevati samo takrat, ko je najširša javnost seznanjena z značilnostmi 
diskriminiranih skupin, njihovimi potrebami in posebnostmi in, seveda, z njihovimi 
pravicami ter z zakonodajo, ki spoštuje načelo enakih možnosti. Sestavni del projekta 
bodo štirje seminarji o uporabi tehnik razpravljanja pri izobraževanju o enakih 
možnostih in pri zagovarjanju diskriminiranih skupin za delavce v izobraževanju, 
mladinske delavce in člane NVO, ki združujejo in/ali predstavljajo potencialno 
diskriminirane skupine. Potekale bodo tudi javne razprave (12, ki jih bo prenašal 
radio, in 6, ki jih bo prenašala  televizija, dve tekmi v razpravljanju in debatni 
maraton), v katerih bodo sodelovali mladi razpravljavci z osnovnošolske, 
srednješolske in univerzitetne stopnje po vsej Sloveniji. Projekt vključuje tudi objavo 
priročnika s primeri vzorčnih lekcij, ki bodo predstavljale aktivne metode pri 
obravnavanju vprašanja enakih možnosti. 
 

PRIME – protidiskriminacijsko usposabljanje za medije in enakost 
Do zdaj še ni bilo vodenega in specializiranega izobraževanja novinarjev kot 
posebne skupine. Hkrati pa novinarji niti kot posamezniki niti kot pripadniki poklicne 
skupine niso ljudje, ki informacij in znanja, ki ga pridobijo, ne bi uporabljali v praksi. 
Dejansko novinarji delujejo kot multiplikatorji, saj so to ljudje, ki jim delo omogoča 
izjemen domet prek njihovih prispevkov in ko prek medijev komunicirajo z javnostjo. 
Sestavni del projekta bo pet enodnevnih interaktivnih seminarjev za novinarje v petih 
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regionalnih centrih v Sloveniji, ki bodo gostili skupine od 15 do 25 ljudi. V ta namen 
bo pripravljen priročnik z zgoščeno vsebino in v uporabniku prijazni obliki, ki bo izšel 
v 700 izvodih. Priročnik bo vseboval naslednja poglavja: pravni okvir prepovedi 
diskriminacije, pojav diskriminacije v družbi in ozaveščanje o položaju in življenju 
ogroženih skupin, poročilo o primerih diskriminacije, odnos med svobodo govora in 
načelom nediskriminiranja ter primere dobre in slabe prakse. V okviru Novinarskih dni 
2007 bo organizirana okrogla miza z naslovom »Pomen načela nediskriminacije za 
poročanje medijev in pomen poročanja za načelo nediskriminacije«. 

Informativna, promocijska in izobraževalna kampanja 
Glavni namen informativne, promocijske in izobraževalne kampanje je povečanje 
ozaveščenosti javnosti z različnimi instrumenti, kot so spletne strani, plakati, brošure, 
priloge v časopisih, letaki in javnih natečaji za najboljši tiskan oglas ter najboljšo 
fotografijo na temo »Poiščimo diskriminacijo«. Namen kampanje in vseh njenih 
elementov – gesla, logotipa, spletne strani in tiskanega gradiva – je razlaga 
problematike enakih možnosti, naslavljanje na posameznika/posameznico in 
razširjanje informacij o točki za stike. 

Tedenski in mesečni radijski programi  
Med januarjem in decembrom 2007 bo Radio Triglav na podlagi mesečnih programov 
pripravil serijo 50 tedenskih in 12 mesečnih oddaj. Namen tedenskih programov bo 
predstavitev dejavnosti, ki jih bodo za projekt evropskega leta pripravili različni akterji 
(državni organi, nevladne organizacije, šole in sindikati). Mesečne oddaje bodo 
namenjene bolj poglobljeni obravnavi posameznih tem, povezanih s projektom 
evropsko leto. Ciljna skupina so poslušalci radijske postaje Triglav na področju 
Gorenjske.  

Naredimo prostor za enakost 
Ta projekt bo vključeval 40 delavnic, katerih namen je ozaveščanje, izobraževanje in 
informiranje o obstoječih podlagah za prepoved in preprečevanje diskriminacije in o 
pravnih poteh za uresničevanje pravice do enakega obravnavanja. Pri projektu 
sodeluje devet partnerskih NVO, ki bodo poskrbele za delavnice. V okviru projekta bo 
pripravljen tudi priročnik, ki ga bodo dobili vsi udeleženci. Ena ključnih sestavin 
priročnika bo poseben vprašalnik z naslovom Diskriminacija pod mikroskopom, 
namenjen preverjanju, ali gre v posamezni situaciji za diskriminacijo. 

Za pravično družbo 
Program Za pravično družbo je povezan z dejavnostmi informiranja, promocije in 
izobraževanja. Sestavljen je iz treh delov, ki se med seboj dopolnjujejo, povezuje pa 
jih aktivna udeležba ciljnih skupin. Prvi del se nanaša na izdelavo in prikazovanje 
celovečernega igranega filma Veriga usode. Drugi del predstavlja informacijsko 
mrežo Infopentlja, ki je osrednja informacijska dejavnost. Dejavnosti Infopentlje 
vključujejo: 5 prispevkov v časopisih na nacionalni in regionalni ravni, 7 radijskih 
oddaj na lokalnem radiu, oddajo na lokalni televiziji, izdajo brošure Za pravično 
družbo in njeno distribucijo po vseh državi. Tretji del z naslovom Moj pogled obsega 
tri natečaje: za najboljšo digitalno fotografijo, za najboljši esej in za najboljše 
književno, likovno ali drugo delo. 
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Sprejemanje razlik – korak k pravični družbi 
Del dejavnosti v okviru projekta Sprejemanje razlik – korak k pravični družbi bo 
izvedba obsežne kvantitativne in kvalitativne raziskave o možnih oblikah 
diskriminacije in njenem preprečevanju. V raziskavo bo vključenih 450 predstavnikov 
socialnih partnerjev, državnozborskih poslancev, upravnih struktur, vodij in direktorjev 
velikih slovenskih gospodarskih družb, delodajalcev in lokalne samouprave. 
Prizadevali si bodo tudi za sodelovanje predstavnikov potencialno diskriminiranih 
skupin. Na podlagi raziskave bo pripravljen akcijski načrt za ozaveščanje in 
premagovanje predsodkov in morebitne diskriminacije ranljivih družbenih skupin. 
Dodana vrednost bo upoštevanje vseh osebnih okoliščin, ki so podlaga za 
diskriminacijo, v eni raziskavi.  
 

4.2. Teden enakih možnosti 
 
Teden enakih možnosti je načrtovan kot zaključna aktivnost evropskega leta. Njegov 
namen je praznovanje enakih možnosti in boj proti diskriminaciji. Projekte bodo 
organizirali NIO, izvršilna strokovna skupina in posvetovalni odbor v sodelovanju z 
vsemi izbranimi izvajalci. 
 

4.3. Informacijska točka 
 
Vse informacije v zvezi z evropskim letom enakih možnosti bodo na voljo na info 
točki. Njene glavne naloge bodo: 

• internetno svetovanje in izmenjava informacij  
• razširjanje informacij in gradiva 
• soorganizacija različnih dejavnosti, kot so seminarji in novinarske konference, 

skupaj z vodji projektov 
• priprava brošur o evropskem letu 2007 v različnih jezikih 
• soorganizacija tedna enakih možnosti 
• urejanje spletne strani 
 

4.4. Vključitev regionalnih in lokalnih akterjev 
 
Eno pomembnejših meril za izbiro dejavnosti v okviru evropskega leta je bila 
vključenost lokalnih in regionalnih akterjev. Odbor je pri ocenjevanju dal prednost 
projektom, katerih dejavnosti so locirane v različnih regionalnih središčih.   
 
Večina NVO deluje v glavnem mestu Ljubljana, zato tu potekajo tudi projekti, ki 
nagovarjajo predvsem predstavnike NVO. 
 



 25

5. Pričakovani rezultati 

5.1. Vpliv na ciljne skupine 
Ciljne skupine, na katere je naslovljen projekt evropsko leto, so široka javnost, 
socialni partnerji, podjetniki, delodajalci, mediji in civilni sektor (nevladne 
organizacije). Pri projektih, ki nagovarjajo širšo javnost, se pričakujejo naslednji 
rezultati: boljša ozaveščenost o pravici do enakega obravnavanja, ne glede na 
osebne okoliščine, o prednostih vključujoče družbe in o pomembnosti tega, da 
prispevajo vsi posamezniki in vse skupine v družbenih sferah.   
 
Pričakovani rezultat usposabljanja za socialne partnerje, podjetnike, delodajalce in 
medije je predvsem izboljšanje zmožnosti osebja za uresničevanje načela enakih 
možnosti na različnih področjih: v poročanju medijev, zaposlovanju novih delavcev in 
politiki napredovanja. 
 
Kar zadeva projekte, ki so namenjeni NVO in drugim organizacijam in združenjem, ki 
predstavljajo posamezne potencialno diskriminirane skupine, je pričakovani rezultat 
boljše poznavanje možnosti za aktivnejše sodelovanje v boju proti diskriminaciji.  
  
 

5.2. Predvidene težave 
 
Predvidene težave v okviru evropskega leta: 

• Glede na to, da je v projekt evropsko leto vključeno majhno število akterjev, 
obstaja nevarnost, da projekt ne bo dosegel širšega zanimanja in 
prepoznavnosti.  

• V primerjavi s podobnimi dogodki, kakršen je bil denimo evropsko leto 
invalidov, so za evropsko leto enakih možnosti na voljo razmeroma skromna 
sredstva tako na evropski kakor tudi na nacionalni ravni, zato je zlasti na 
področju krepitve zmogljivosti mogoče pričakovati manj zadovoljive rezultate. 

• Obstaja nevarnost, da evropsko leto ne bo dovolj uspešno pri naslavljanju na 
posameznike in skupine, ki bi utegnili biti žrtve diskriminacije, saj so za to 
potrebne dejavnosti skozi daljše časovno obdobje. 

• Da bi bilo zajetih čim več posameznih osebnih okoliščin, smo se odločili za 
aktivnosti, ki se nanašajo na vseh šest osebnih okoliščin, čeprav pri tem 
obstaja nevarnost, da se posamezne ciljne skupine v aktivnostih ne bodo 
prepoznale.   

• Učinek evropskega leta bo mogoče oceniti šele v prihodnosti, ko bosta 
spremljane in ocena že zaključena. 

 

5.3. Ocena obsega, v katerem je mogoče dejavnosti ponoviti ali podaljšati 
Ocena trajnostnosti in mnogostranskosti posameznih dejavnosti bo predmet 
evalvacijskega načrta, kljub temu pa lahko rečemo, da bodo dejavnosti v okviru 
evropskega leta prispevale: 
• k spoštovanju in priznavanju enakih možnosti kot splošno uveljavljenih družbenih 

norm, 
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• boljši zastopanosti potencialno diskriminiranih skupin, kar zadeva družbeni 
položaj in tudi socialno varnost, k boljšemu poznavanju prednosti vključujoče 
družbe, ki različnost prepoznava kot pomemben vir družbene in gospodarske 
vitalnosti in s tem povezane gospodarske blaginje, 

• k boljšemu poznavanju potencialno diskriminiranih skupin ter njihovih posebnosti 
in prednosti v strokovnih krogih in široki javnosti, zlasti kar zadeva notranjo 
heterogenost posameznih socialnih skupin in s tem k zmanjševanju predsodkov in 
stereotipov, ki pogosto temeljijo na nevednosti. 
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6. Spremljanje in evalvacija 
 
Strokovna skupina bo odgovorna za stike ter tehnično in finančno oceno projektov. V 
ta namen bo marca potekala delavnica za vodje posameznih projektov. Na delavnici 
bodo predstavljene podrobne informacije v zvezi z vmesnimi in končnimi poročili. V 
času evropskega leta bo potrebno za vse projekte izdelati vmesna in končna poročila 
v skladu s smernicami, ki jih da nacionalna delovna skupina, kakor tudi računovodski 
izkaz in seznam računov. Namen predvidenih kratkih mesečnih poročil je tekoče 
spremljanje dejavnosti in porabe sredstev (poročilo o urah in drugih stroških). Z 
namenom nudenja dodatnih informacij in pomoči bodo člani strokovne skupine vse 
izvajalce obiskali med projektom in ob koncu, preden bodo pripravili zaključno 
poročilo. Vsi vodje projektov bodo za poročanje o svojih aktivnostih na info točki 
dobili obrazec za spremljanje, navodila in pomoč. 
 
Vsak organizator bo opravil lastno evalvacijo, saj je bil načrt evalvacije sestavni del 
dokumentacije za prijavo projekta. Zaključno oceno vseh dejavnosti evropskega leta 
enakih možnosti pa bodo opravili predstavniki strokovne skupine, ki bodo delali v 
tesnem sodelovanju z vsemi organizatorji dejavnosti. Zaključna ocena bo vključevala 
oceno dogodkov, oceno informativnih in promocijskih kampanj ter oceno publikacij, 
raziskav in študij. Pri dogodkih bomo ocenili metodo pridobivanja znanja, krepitev 
zmogljivosti za posamezne ciljne skupine, pomembnost obravnavanih tem s stališča 
ciljev evropskega leta, številčnost in dejavno udeležbo ciljnih skupin in zadovoljstvo 
udeležencev s temami in predstavitvijo. Pri informativnih in promocijskih kampanjah 
bomo ocenjevali vrsto in količino informacij, ki jih bodo zagotovile, komunikativnost 
posameznih dejavnosti, pokritost dejavnosti v medijih ter kakovost izvedbe in učinek 
dejavnosti na oblikovanje politik in javnega diskurza. Pri publikacijah, izdanih v okviru 
evropskega leta, bomo ocenjevali delež ciljne populacije, ki je prejela publikacijo, in 
kakovost sporočila ter oceno vpliva na širšo javnost. Pri raziskavah in študijah bomo 
ocenili, kako so prispevale k izboljšanju znanja, ocenili bomo pomembnost in glavne 
točke priporočil ter uporabnost pri načrtovanju in odločanju. Vse elemente ocene 
bomo združili in jih analizirali s pomočjo nekoliko razširjene analize SWOT, tako da 
bo poleg prednosti in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti ocenjena tudi 
trajnostnost in inovativnost pristopov.   
 
Druga pomembna prvina ocene in spremljanja pri projektu evropsko leto bo 
spremljanje odgovorov na vprašalnik, ki bo objavljen na spletni strani Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve. Na ta način bomo lahko zagotovili stalno 
spremljanje povratnih informacij tako s strani široke javnosti kakor tudi s strani vseh, 
ki bodo dejavni v okviru projekta evropsko leto enakih možnosti. 
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Priloga I  
 
Navedeni projekti pri ocenjevanju niso dosegli potrebnega števila točk, vendar je 
strokovna komisija ocenila, da so kljub temu dobro pripravljeni, zato jih je uvrstila na 
rezervno listo. Ti projekti so:  
 

1. Izobraževanje za enakost – Društvo ŠKUC 
 

Namen projekta Izobraževanje za enakost je ozaveščanje in izobraževanje 
ciljnih skupin, kot so socialni partnerji (sindikati), poslanci in poslanke v 
Državnem zboru, predstavniki teles enakosti, predstavniki medijev, 
predstavniki civilne družbe (skupine za zagovorništvo, nevladne organizacije, 
ki delujejo na področju boja proti diskriminaciji), širša javnost in žrtve 
diskriminacije (istospolno usmerjeni in drugi državljani). Vsebina izobraževanj 
obsega razvoj in implementacijo politik boja proti diskriminaciji na področju 
zaposlovanja in trga dela z namenom prepovedi diskriminacije ter spodbujanje 
vključitve deprivilegiranih skupin in posameznikov zaradi njihove spolne 
usmerjenosti. 
 
Razlog, da projekt ni bil izbran: kljub temu da je projekt dobro načrtovan, je 
strokovna komisija ocenila, da vsebina delavnic za različne ciljne skupine ni 
jasno predstavljena. Prav tako v projektu ni predstavljena metodologija, kako 
doseči udeležbo predstavnikov naštetih ciljnih skupin.  

  
2. Radio Študent – Anticentralni centrizem – tolerantni družbi naproti 

Namen projekta je ozaveščanje in zagovorništvo pravic skupin, ki so žrtve 
diskriminacije, še posebno istospolno usmerjena skupnost, hendikepirani, 
verske in etnične manjšine, imigranti, begunci ter iskalci zaposlitve. Naštetim 
skupinam prebivalstva želi projekt nuditi možnost aktivnega sodelovanja v 
medijskem prostoru, jih med seboj povezati in promovirati njihove aktivnosti ter 
prepričanja med širšim občinstvom, predvsem mladimi.   

Razlog, da projekt ni bil izbran: čeprav je strokovna komisija ocenila, da je 
projekt dobro načrtovan, je zaradi omejenih finančnih sredstev izbrala drugo 
radijsko postajo, za katero je ocenila, da zajema bolj heterogeno poslušalsko 
skupino.  

3. Regionalni center za razvoj – Zagorje ob Savi – Javni natečaj za najboljši 
esej in poster 

Projekt je načrtovan kot nabor naslednjih aktivnosti: televizijska oddaja, 
novinarska konferenca, informativno gradivo, spletni portal, javni natečaj za 
osnovne in srednje šole, organizacija srečanj, priprava zbornika in štirih 
radijskih oddaj. Njihov namen je zajeti čim večje polje družbenega delovanja 
ter skozi medijsko osveščanje in izobraževanje prispevati k boljšim enakim 
možnostim. 

Razlog, da projekt ni bil izbran: projekt je sicer zelo ambiciozno zastavljen, 
vendar je strokovna komisija ocenila, da ni jasno predstavljeno, na kakšen 
način in prek katerih medijev in vzgojno-izobraževalnih institucij bo projekt 
potekal.  
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4. Škofijska Karitas Ljubljana – Karitas za pravično družbo 

Projekt zajema organizacijo otvoritvene prireditve ter tri regionalna in dve 
lokalni srečanji, kjer je poleg uvodnih govorov predvidena tudi predstavitev 
kratkih skečev v izvedbi amaterskih igralcev. Poleg organizacije prireditev 
projekt zajema še izdelavo zloženke in spletne strani. 

Razlog, da projekt ni bil izbran: ciljne skupine, katerim je projekt namenjen, 
niso jasno definirane, prav tako je komisija ocenila, da je pri načrtovanih 
prireditvah prevelik razkorak med scenosledom dogodkov. 

 

 
  
 


