AKCIJSKI NAČRT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA IZVAJANJE RESOLUCIJ VARNOSTNEGA SVETA OZN 1325 IN 1820 O
ŽENSKAH, MIRU IN VARNOSTI
v obdobju 2010–2015

UVOD

Temeljno načelo in vrednota, iz katerih izhaja interes za sodelovanje Republike Slovenije v
mednarodnih operacijah in misijah, je krepitev demokracije ter spoštovanja človekovih pravic
in temeljnih svoboščin. V ta okvir sodita tudi spodbujanje enakosti žensk ter zaščita ranljivih
skupin, kot so otroci, v določenih okoljih in razmerah tudi ženske.

Ženske prevzemajo izjemno pomembne aktivne družbene vloge, ki lahko bistveno
pripomorejo k preprečitvi, prenehanju in pomiritvi konfliktov, če le dobijo pravočasno in
dovolj močno podporo vseh mednarodnih akterjev, ki se trudijo preprečiti, ustaviti in
odpraviti konflikt. Različni vlogi moških in žensk v povezavi z oboroženimi spopadi terjata
od vseh, ki si prizadevajo za miroljubne rešitve, raznolik pristop pred, med in po spopadih, za
kar je potrebno načrtno spodbujanje kulture miru in načela enakosti spolov.

Ženske in deklice so tudi žrtve oboroženih spopadov. So namerne tarče različnih oblik nasilja,
pogosto predvsem spolnega. So tudi med bolj prizadetimi skupinami prebivalstva zaradi
posledic oboroženih spopadov, kot so revščina, pomanjkanje virov ter različne oblike nasilja
in kratenja človekovih pravic

Z Resolucijo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1325, sprejeto oktobra 2000,
so prizadevanja za priznanje aktivne vloge žensk in za njihovo učinkovitejšo zaščito pred
nasiljem dosegla politično podporo vseh držav članic OZN. Resolucija povzema dotedanje
mednarodne obveznosti z vidika nenasilja, miru in varnosti žensk ter uvaja vrsto načel, na
podlagi katerih ženske niso več opredeljene zgolj kot žrtve, temveč imajo pomembno vlogo
pri preprečevanju in reševanju konfliktov, v mirovnih pogajanjih, mirovnih operacijah in
misijah, humanitarnih dejavnostih in dejavnostih v pokonfliktnih obdobjih.

Junija 2008 je Varnostni svet OZN sprejel resolucijo 1820, ki obravnava spolno nasilje v
oboroženih spopadih in izrecno povezuje preprečevanje spolnega nasilja kot vojne taktike z

ohranitvijo mednarodnega miru in varnosti. Leta 2009 je sprejel še resoluciji 1888 in 1889, ki
krepita zaveze mednarodne skupnosti pri preprečevanju spolnega nasilja nad deklicami in
ženskami ter opolnomočenju žensk.

Uresničevanje teh resolucij je ena od prednostnih nalog zunanje politike Evropske unije. Za
njuno čim bolj učinkovito izvajanje je decembra 2008 sprejela dva dokumenta, in sicer
»Celovit pristop k izvajanju resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1325 in 1820 o
ženskah, miru in varnosti na ravni EU« in »Dokument o izvajanju resolucije št. 1325 v
povezavi z Resolucijo št. 1820 v okviru evropske varnostne in obrambne politike«. Svet EU je
decembra 2008 sprejel sklepe o pregledu izvajanja Pekinških izhodišč za ukrepanje v državah
članicah in institucijah EU, v katerih države spodbuja k oblikovanju nacionalnih akcijskih
načrtov ali drugih ukrepov za izvajanje resolucije Varnostnega sveta 1325.

Spodbujanje aktivne vloge žensk pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti je ena od
prednostnih usmeritev zunanjepolitične strategije Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je 12. novembra 2009 za uspešnejše sodelovanje v mednarodnih
operacijah in misijah sprejela Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih
operacijah in misijah, ki določa okvire za odločanje o sodelovanju in opredeljuje splošen
nabor zmogljivosti za njeno izvajanje. Strategija v 31. členu opredeljuje pripravo
nacionalnega načrta za povečanje vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti, skladno z
resolucijama Varnostnega sveta OZN 1325 in 1820.

V strategiji je poseben poudarek namenjen zagotavljanju enakih možnosti glede vključenosti
v mednarodne operacije in misije na vseh ravneh, ne glede na spol. Republika Slovenija se
zaveda pomena sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah s ciljem zagotavljanja
mednarodnega miru in stabilnosti, trdne demokracije, krepitve pravne države, človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Zlasti je treba
poudariti prizadevanja za solidarnost in humanost do prizadetega prebivalstva ter za
stabilizacijo kriznih žarišč.

Z namenom podrobnejše opredelitve ukrepov za krepitev vloge žensk pri preprečevanju in
razreševanju oboroženih spopadov ter pri zagotavljanju in ohranjanju miru se je Vlada
Republike Slovenije odločila za pripravo nacionalnega akcijskega načrta za izvajanje resolucij
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Varnostnega sveta OZN o ženskah, miru in varnosti v obdobju med letoma 2010 in 2015. V ta
namen je bila ustanovljena delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavnice in predstavniki
Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za
zdravje in Urada Vlade Republike Slovenije za enake možnosti. Delovna skupina je pri
svojem delu sodelovala tudi s predstavnicami in predstavniki drugih ministrstev ter uradov in
civilne družbe.

Cilji akcijskega načrta Republike Slovenije
Glavni cilji nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za izvajanje resolucije
Varnostnega sveta OZN 1325 so v skladu z resolucijo:
–

vključevanje načela enakosti spolov v politike preprečevanja in reševanja konfliktnih
situacij in v postopke odločanja in ukrepanja ter povečanje vloge lokalnih žensk v
preprečevanju konfliktov in pokonfliktni obnovi kriznih žarišč;

–

večja vključenost žensk v mednarodne operacije in misije za ohranjanje ter izgradnjo
miru;

–

preprečevanje spolnega nasilja nad deklicami in ženskami ter njihova zaščita med
oboroženim spopadom in po njem.

Akcijski načrt opredeljuje politične, operativne in kadrovske zaveze Vlade Republike
Slovenije za izvajanje navedenih ciljev. V njem so navedeni mednarodne in nacionalne
zaveze ter pristojnosti in načini preverjanja učinkovitosti izvajanja ciljev.

OPERACIONALIZACIJA CILJEV

1. Vključevanje načela enakosti spolov v politike preprečevanja in reševanja
konfliktnih situacij in v postopke odločanja in ukrepanja ter povečanje vloge
lokalnih žensk v preprečevanju konfliktov in pokonfliktni obnovi kriznih žarišč
Politične zaveze
-

Vlada Republike Slovenije bo še naprej poudarjala pomen vključevanja načela enakosti
spolov v vse stopnje načrtovanja in izvajanja operacij kriznega upravljanja, pri katerih
večja vključenost žensk zagotavlja pomembne dodatne kvalitete in drugačno miselnost ter
pristop k ohranjanju in izgradnji miru.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
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-

Republika Slovenija se bo zavzemala za takšno uresničevanje resolucije Varnostnega
sveta OZN 1325 v relevantnih mednarodnih in regionalnih organizacijah, v katerem si
bodo vsi udeleženi zadali konkretne in merljive cilje, zanje zagotovili ustrezne vire
financiranja, zagotovili enakopravno in aktivno udeležbo lokalnih akterjev (vključno z
organizacijami za enakost spolov) ter predvideli način ovrednotenja in ocene doseganja
zadanih ciljev,

pri njihovih dejavnostih, povezanih s preprečevanjem in reševanjem

konfliktov ter pri dolgoročni izgradnji miru.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

-

Republika Slovenija se bo zavzemala za učinkovito in načrtno delovanje novega telesa
OZN za enakost spolov in opolnomočenje žensk ter njegovo usklajeno delovanje znotraj
sistema OZN, še zlasti sodelovanje z izvršnimi odbori skladov in programov s področja
razvojnega sodelovanja. Največ pozornosti bo namenila operativnemu delovanju novega
telesa, vključno s spodbujanjem njegovega sodelovanja s sorodnimi specializiranimi telesi
zunaj sistema OZN.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

-

Republika Slovenija se bo zavzemala za povečanje števila posebnih svetovalk in
svetovalcev za področje pravic žensk v terenskih misijah OZN, EU in drugih regionalnih
organizacij v okviru razpoložljivih finančnih sredstev posameznih misij. Poleg tega si bo
prizadevala za ustrezno povečanje namenskega deleža sredstev v proračunu navedenih
organizacij.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

-

Republika Slovenija si bo prizadevala za čimprejšnjo vzpostavitev delovanja mehanizma
OZN za spodbujanje enakosti moških in žensk v nacionalni zakonodaji ter njegovo
učinkovito izvajanje.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

-

Predstavnice in predstavniki Republike Slovenije bodo tudi na visoki ravni redno
poudarjali pomen enakopravnega vključevanja žensk v postopke odločanja ter ukrepanja
za ohranjanje in izgradnjo miru v okviru svojih mednarodnih multilateralnih aktivnosti in
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v dvostranskih odnosih s tretjimi državami, zlasti z državami v konfliktnih in
pokonfliktnih situacijah.
Nosilci: predsednik republike, Državni zbor, Vlada Republike Slovenije in vsa ministrstva
ter službe in uradi

-

Vlada Republike Slovenije bo v nadaljnje resolucije o razvojnem sodelovanju vključila
problematiko opolnomočenja žensk za njihovo vključevanje v postopke odločanja.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

-

Republika Slovenija bo še naprej spodbujala ustvarjanje pogojev za trajno izgradnjo miru,
vključno z aktivnostmi na področja deminiranja in rehabilitacije žrtev min, pri čemer bo
izpostavljala potrebo po vključevanju vidika spola.
Nosilci: Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje
zadeve in Ministrstvo za zdravje

Operativne zaveze
-

Vlada Republike Slovenije bo spodbujala oblikovanje in izvajanje projektov za
opolnomočenje in izobraževanje žensk in deklic v tretjih državah, vključno s
sofinanciranjem, ki bodo združevali razvojni in varnostni vidik ter spodbujanje varstva
človekovih pravic.
Koordinator: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi
ministrstvi

-

Vlada Republike Slovenije bo okrepila sistematično usposabljanje javnih uslužbenk in
uslužbencev ter zaposlenih v pravosodnih organih na nacionalni ravni o izvajanju
resolucije Varnostnega sveta OZN 1325 in 1820, mednarodnem humanitarnem pravu in
mednarodnem pravu človekovih pravic, zlasti o pravicah žensk in enakosti spolov. Vlada
bo pri tem sodelovala z izvedenci in izvedenkami in usposobljenimi nevladnimi
organizacijami za ta področja.
Nosilec: vsa pristojna ministrstva.

-

Vlada Republike Slovenije bo spodbujala sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi
raziskovalnimi ustanovami in nevladnimi organizacijami, da bodo v raziskavah in
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projektih na področju preprečevanja in reševanja konfliktov ter ohranjanja in izgradnje
miru vključili vidik spolov.
Nosilec: vsa pristojna ministrstva in Agencija za raziskovalno dejavnost

Kadrovske zaveze
-

Vlada Republike Slovenije bo v okviru proračunskih možnosti napotila vsaj enega
slovenskega izvedenca ali izvedenko za področje pravic žensk v vsaj eno mednarodno
operacijo ali misijo OZN, NATO, EU in/ali OVSE, s čimer bo še bolj okrepila
prepoznavnost Republike Slovenije v mednarodni skupnosti in dala dodano vrednost eni
ključnih prednostnih usmeritev slovenske zunanje politike.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z
drugimi pristojnimi resorji

2. Večja vključenost žensk v mednarodne operacije in misije za ohranjanje ter
izgradnjo miru
Politične zaveze
-

Republika Slovenija si bo v okviru OZN, EU, NATO in OVSE dejavno prizadevala za
večjo vključenost žensk v mednarodne operacije in misije za ohranjanje ter zagotavljanje
miru.
Koordinator: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi
pristojnimi ministrstvi

-

Vlada Republike Slovenije bo okrepila učinkovito politično odločanje, oblikovanje politik
ter spodbujanje političnega in javnega dialoga na nacionalni ravni glede pomena in
nujnosti enakopravnega sodelovanja in vključenosti žensk kot odločevalk na nacionalni in
mednarodni ravni ter kot izvedenk v mednarodnih operacijah in misijah ter mednarodnih
organizacijah. Vlada Republike Slovenije bo pri tem sodelovala z usposobljenimi
nevladnimi organizacijami.
Nosilci: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Urad Vlade Republike
Slovenije za enake možnosti, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije

Operativne zaveze
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-

Vlada Republike Slovenije bo krepila zanimanje in ustvarila potrebne pogoje za
uravnoteženo sodelovanje žensk v mednarodnih operacijah in misijah s pozitivnimi
spodbudami in drugimi motivacijskimi dejavniki ter s tem podpirala ter postopoma
povečala udeležbo žensk v mednarodnih operacijah in misijah.
Nosilci: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije,
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo
Republike Slovenije

-

Vlada Republike Slovenije si bo v skladu s Strategijo sodelovanja Republike Slovenije v
mednarodnih operacijah in misijah prizadevala, da bodo pristojna ministrstva pri
načrtovanju kvot civilnih izvedencev in izvedenk z različnih strokovnih področij
upoštevala načelo enakosti in strokovnosti, upoštevajoč uravnoteženo zastopanost moških
in žensk.
Koordinator: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi
pristojnimi ministrstvi

-

Vlada

Republike

Slovenije

bo

okrepila

projektno

sodelovanje

z

nevladnimi

organizacijami pri spodbujanju vključenosti žensk v preprečevanje in reševanje
konfliktov, mirovna pogajanja, mirovne operacije in misije, humanitarne dejavnosti ter
razvojne projekte in dejavnosti v podporo zagotavljanju trajnega miru in stabilnosti v
pokonfliktnih obdobjih.
Koordinator: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi
pristojnimi ministrstvi

Kadrovske zaveze
-

Vlada Republike Slovenije bo povečala delež žensk v postopkih odločanja na nacionalni
ravni ter spodbujala kandidiranje žensk na vodstvene položaje v telesih in organih
mednarodnih organizacij (OZN, NATO, EU, OVSE in drugih).
Nosilci: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti,
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
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-

Vlada Republike Slovenije bo skrbela za uravnoteženost sestave diplomatov in diplomatk
na diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini, tudi v državah z
nestabilnimi in konfliktnimi situacijami.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

-

Vlada Republike Slovenije bo spodbujala udeležbo slovenskih državljank v misijah
opazovanja volitev (EU, OVSE in druge) ter tudi tako postopno usposabljala kandidatke
za prevzemanje odgovornejših nalog v misijah za opazovanje volitev in za morebitno
sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi
pristojnimi ministrstvi

-

Vlada Republike Slovenije bo spodbujala zaposlovanje žensk v slovenski vojski in
policiji.
Nosilec: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

3. Preprečevanje spolnega nasilja nad deklicami in ženskami ter njihova zaščita
med oboroženim spopadom in po njem
Politične zaveze
-

Republika Slovenija bo v okviru mednarodnih organizacij, predvsem OZN, NATO, Sveta
Evrope in OVSE ter skupne zunanje politike EU sistematično opozarjala na problematiko
nasilja nad deklicami in ženskami, še zlasti spolnega nasilja, in v zvezi s tem dajala
pobude za izboljšanje učinkovitosti izvajanja resolucij Varnostnega sveta 1325, 1820,
1882, 1888 in 1889 [, za nove projekte] in boljši nadzor nad izvajanjem.
Koordinator: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju
z drugimi ministrstvi

-

Republika Slovenija si bo prizadevala za učinkovito delo posebne predstavnice
generalnega sekretarja OZN za boj proti spolnemu nasilju v spopadih. Sodelovala bo tudi
s posebno poročevalko za nasilje nad ženskami, posebno predstavnico generalnega
sekretarja OZN za otroke v oboroženih spopadih in posebno predstavnico generalnega
sekretarja OZN za nasilje nad otroki.
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Koordinator: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi
ministrstvi

-

Republika Slovenije bo spodbujala izvajanje postopkov za zaščito žensk kot žrtev in prič
v okviru Mednarodnega kazenskega sodišča ter obveznosti držav pri obravnavanju
spolnega nasilja, pri čemer bo nadaljevala prizadevanja za boj proti nekaznovanosti za ta
kazniva dejanja.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za pravosodje
Republike Slovenije

-

Republika Slovenija aktivno podpira oblikovanje Izbirnega protokola h Konvenciji o
otrokovih pravicah, ki bo vzpostavil pritožbeni mehanizem za obravnave kršitev po tej
konvenciji, tudi spolnega nasilja nad deklicami, in s tem pripomogel k preprečevanju in
zaščiti deklic pred spolnim nasiljem v oboroženih spopadih.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z drugimi relevantnimi ministrstvi

Operativne zaveze
-

Vlada Republike Slovenije bo v okviru proračunskih možnosti okrepila finančne
prispevke za delovanje mednarodnih skladov na področju enakosti spolov in zaščite
pravic žensk, še zlasti v okviru novega telesa OZN za enakost spolov in opolnomočenje
žensk, ter do začetka njegovega delovanja tudi Razvojni sklad OZN za ženske (UNIFEM)
in Sklad OZN za odpravo nasilja nad ženskami (UNTFEVAW).
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z drugimi
pristojnimi ministrstvi

-

Republika Slovenija bo še naprej finančno podpirala Skrbniški sklad za žrtve kaznivih
dejanj pod pristojnostjo Mednarodnega kazenskega sodišča.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije

-

Vlada Republike Slovenije bo poskrbela, da bodo v ustrezne kodekse ravnanja osebja,
napotenega v mednarodne operacije in misije v tujino, vključene vsebine preprečevanja
spolnega nasilja nad deklicami in ženskami ter njihove zaščite med oboroženim spopadom
in po njem.
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Nosilci: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije v
sodelovanju z drugimi ministrstvi

-

Vlada Republike Slovenije bo po potrebi ustrezno dopolnila nacionalno zakonodajo, ki bo
disciplinsko in kazensko preganjala storjena kazniva dejanja spolnega nasilja slovenskega
osebja v vojaških, civilnih, diplomatskih in drugih operacijah in misijah.
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije v sodelovanju s Službo Vlade RS
za zakonodajo ter Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije,
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje
zadeve Republike Slovenije

Kadrovske zaveze
-

Vlada Republike Slovenije bo v okviru proračunskih možnosti napotila vsaj enega
izvedenca ali izvedenko v urad posebne predstavnice generalnega sekretarja OZN za boj
proti spolnemu nasilju v spopadih ali v sekretariat Mednarodnega kazenskega sodišča ali v
drugo ustrezno mednarodno ali regionalno organizacijo, ki si prizadeva za boj proti
spolnemu nasilju nad deklicami in ženskami.
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom
za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za pravosodje Republike
Slovenije in drugimi ministrstvi

-

Vlada Republike Slovenije bo spodbujala in izvedla programe izobraževanja javnih
uslužbenk in uslužbencev ter zaposlenih v pravosodnih organih v tretjih državah in
programe ozaveščanja javnosti za učinkovitejše prepoznavanje spolnega nasilja nad
dekleti in ženskami. Posebni poudarek bo namenila kršenju pravic žensk ter politični,
ekonomski, socialni in kulturni diskriminaciji in nasilju na podlagi spola. S tem bo
pripomogla k preprečevanju tovrstnih dejanj in h krepitvi boja proti nekaznovanosti za
kazniva dejanja spolnega nasilja, v skladu z mednarodnim pravom in nacionalno
zakonodajo posamezne države. Vlada Republike Slovenije bo pri tem sodelovala z
usposobljenimi nevladnimi organizacijami.
Nosilci: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje
zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
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Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije ter druga pristojna ministrstva in
uradi

-

Vlada Republike Slovenije si bo na nacionalni ravni prizadevala, da se znotraj usklajenega
sistematičnega usposabljanja in izobraževanja javnih uslužbenk in uslužbencev ter
zaposlenih v pravosodnih organih, ki so napoteni v mednarodne operacije in misije ali na
diplomatska predstavništva Republike Slovenije, predvsem v državah, kjer se pojavljajo
oboroženi spopadi, zagotovi izobraževanje o enakosti spolov in problematiki spolnega
nasilja, nasilja zaradi spola in trgovine z ljudmi, pravicah prosilk za mednarodno zaščito
in azilantk ter o sankcijah v primeru kršitev.
Nosilci: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije,
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Ministrstvo za javno upravo
Republike Slovenije
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IZVAJANJE IN URESNIČEVANJE ZAVEZ

Ključni nosilci izvajanja
Izvajanje akcijskega načrta je projekt nacionalnega pomena in zavezuje Vlado Republike
Slovenije ter vsa resorna ministrstva in organe, določene z zakoni. Ključnega pomena so
predvsem Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje
zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo in Urad Vlade za enake
možnosti.

Vlada Republike Slovenije in posamezna ministrstva bodo v izvajanje akcijskega načrta v
posameznih primerih na ustrezen način vključila mednarodne in slovenske izvedence,
izvedenke in usposobljene nevladne organizacije. Pri svojem delu bodo sodelovala s
strokovno javnostjo in civilno družbo na terenu.

Ocena in revizija
Za učinkovito izvajanje in oceno uspešnosti akcijskega načrta bo skrbela Medresorska
delovna komisija za človekove pravice, ki bo načrt pregledala vsaki dve leti ter po potrebi
Vladi Republike Slovenije predlagala ustrezne dopolnitve in dodatne aktivnosti. V letu izteka
akcijskega načrta bo opravljena revizija in pripravljen nov akcijski načrt. Pri tem bo Vlada
Republike Slovenije na ustrezen način sodelovala s strokovno javnostjo in usposobljenimi
nevladnimi organizacijami.
Obveščanje javnosti in Državnega zbora Republike Slovenije
V skladu z načelom transparentnosti delovanja bo Vlada Republike Slovenije ustrezno
pozornost namenila javni diplomaciji in obveščanju javnosti.

Vlada Republike Slovenije bo vsaki dve leti seznanila Državni zbor Republike Slovenije z
izvajanjem akcijskega načrta.

Priprava poročil
Pripravo poročil o izvajanju akcijskega načrta bo usklajevalo Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije.
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Vlada Republike Slovenije bo poročanje o izvajanju akcijskega načrta vključila tudi v redna
periodična poročila Republike Slovenije v okviru svojih mednarodnih obveznosti.
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PRILOGA I
Tabela za izvajanje Nacionalnega akcijskega načrta Republike Slovenije za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Združenih
narodov 1325 in 1820 v obdobju 2010-2015
1. Vključevanje načela enakosti spolov v politike preprečevanja in reševanja konfliktnih situacij in v postopke odločanja in ukrepanja
ter povečanje vloge lokalnih žensk v preprečevanju konfliktov in pokonfliktni obnovi kriznih žarišč
AKTIVNOST

NOSILEC

Poudarjanje pomena integracije MZZ
načela enakosti spolov v vse
stopnje načrtovanja in izvajanja
operacij kriznega upravljanja v
okviru odločanj glede novih
operacij
in
obnove
oz.
podaljšanja
mandatov
obstoječih operacij, ki tega še
ne vključujejo.
Izpostavljanje potrebe po boljši MZZ
implementaciji
resolucije
Varnostnega sveta Združenih
narodov 1325 (resolucija VS
ZN 1325) v mednarodnih in
regionalnih organizacijah.

STANJE

CILJ

PRVO
POROČANJE

V okviru Skupne varnostne in obrambne Integracija načela enakosti spolov v Konec 2012
politike EU (Evropske unije) RS podpira vse stopnje načrtovanja in izvajanja
integracijo načela enakosti v vse stopnje operacij kriznega upravljanja.
načrtovanja in izvajanja operacij kriznega
upravljanja.

RS je kosponzorirala resolucije VS ZN
1820, 1882, 1888 in 1889, ki gradijo na
zavezah resolucije VS ZN 1325 in
spodbujajo k izvajanju določb te
resolucije.

Boljša implementacija resolucije VS Konec 2012
ZN 1325 v OZN, Nato, OVSE in EU
pri njihovih aktivnostih povezanih s
preprečevanje
in
reševanjem
konfliktov.

Pridružila se je k pobudi devetih zaveznic
NATA za močno sporočilo zavezništva o
njegovi
nadaljnji
zavezanosti
k
implementaciji resolucije.
RS je podprla pripravo in sprejem
smernic EU glede nasilja nad ženskami in
boja proti vsem vrstam diskriminacije
proti njim.
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Spodbujanje učinkovitega in
smotrnega
delovanja
nove
entitete OZN za enakost spolov
in opolnomočenje žensk ter
usklajenega delovanje z drugimi
akterji znotraj sistema OZN in
sodelovanja izven sistema OZN.
Izpostavljanje
potrebe
po
povečanju števila posebnih
svetovalk in svetovalcev za
področje pravic žensk v
terenskih misijah OZN, EU in
drugih regionalnih organizacij v
okviru razpoložljivih finančnih
sredstev posameznih misij.
Prizadevanje
za
ustrezno
povečanje namenskega deleža
sredstev v okviru proračuna
zgoraj navedenih organizacij za
vključitev
svetovalca
oz.
svetovalke za področje pravic
žensk v misijo.
Sodelovanje pri vzpostavitvi
mehanizma OZN za enakost
žensk in moških v nacionalni
zakonodaji.

MZZ

Predstavniki RS se udeležujejo različnih
dogodkov v okviru 10. obletnice sprejetja
resolucije VS ZN 1325.
RS je aktivno sodelovala pri pripravi Učinkovito in smotrno delovanje Konec 2012
resolucije GS za ustanovitev entitete, še nove entitete, vključno z usklajenim
posebej v okviru priprave stališč EU.
delovanje z drugimi akterji znotraj
sistema OZN in sodelovanje z
Entieta bo začela delovati s 1.1.2011.
akterji izven sistema OZN.

MZZ

Nova naloga.

Povečanje
števila
posebnih Konec 2012
svetovalk in svetovalcev za področje
pravic žensk v terenskih misijah
OZN, EU in drugih regionalnih
organizacij, v okviru razpoložljivih
finančnih sredstev posameznih misij.

MZZ

Nova naloga.

Povečanje
števila
posebnih Konec 2012
svetovalk in svetovalcev za področje
pravic žensk v terenskih misijah
OZN, EU in drugih regionalnih
organizacij.

MZZ

RS je aktivno sodelovala pri pobudi za Spodbujanje učinkovitega delovanja Konec 2012
vzpostavitev mehanizma Sveta OZN za mehanizma OZN za enakost žensk
človekove pravice za enakost žensk in in moških v nacionalni zakonodaji.
moških v nacionalni zakonodaji že od
samega začetka in je članica Ožje skupine
držav, ki si prizadevajo za vzpostavitev
mehanizma.
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Maja 2010 sta MZZ in VP Norveške v RS
organizirala Mednarodno konferenco o
enakosti žensk in moških v nacionalni
zakonodaji.
Na 15. zasedanju Sveta ZN za človekove
pravice je bila ustanovljena posebna
delovna skupina ekspertov, ki bo
obravnavala področje enakosti spolov
pred zakoni v nacionalnih zakonodajah.
RS je aktivno sodelovala pri lobiranju za
podporo resoluciji. Nov mehanizem mora
potrditi še Generalna skupščina OZN.
Vključitev
problematike MZZ
V programu razvojnega sodelovanja za V okviru nove resolucije o 2015
opolnomočenja
žensk
za
leto 2010 je vključeno področje razvojnem sodelovanju vključiti
njihovo vključevanje v postopke
opolnomočenja žensk.
problematiko opolnomočenja žensk
odločanja v nadaljnje resolucije
za njihovo vključevanje v postopke
razvojnega sodelovanja RS.
odločanja.
Poudarjanje
pomena PR RS
Govor predsednika države in predsednika Povečanje ozaveščenosti o pomenu Konec 2012
enakopravnega
vključevanja DZ
Državnega
zbora
na
mednarodni enakopravnega vključevanja žensk v
žensk v postopke odločanja ter PV RS
konferenci o enakosti žensk in moških v postopke odločanja ter ukrepanja za
ukrepanja za ohranjanje in vsa
nacionalni zakonodaji, 12.5.2010 v ohranjanje in izgradnjo miru v tretjih
izgradnjo miru v okviru pristojna
Ljubljani;
državah, zlasti z državami v
multilateralnih aktivnosti in v ministrstva,
konfliktnih
in
pokonfliktnih
dvostranskih odnosih s tretjimi službe
MZZ
situacijah.
državami, zlasti z državami v in
uradi - Govor Ministra za zunanje zadeve RS na
konfliktnih in pokonfliktnih Vlade RS dogodku ob 10. obletnici sprejema
situacijah.
resolucije VS ZN 1325 ob robu 65.
zasedanja GS OZN, 25.9.2010 v New
Yorku;
- Govor državne sekretarke na MZZ na
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mednarodni konferenci o enakosti žensk
in moških v nacionalni zakonodaji,
12.5.2010 v Ljubljani;
- Govor državne sekretarke na MZZ na
uvodnem delu 13. rednega zasedanja
Sveta OZN za človekove pravice,
2.3.2010 v Ženevi;
- Aktivno sodelovanje drugih predstavnikov in predstavnic MZZ na številnih
dogodkih v okviru OZN.
MORS
- Ministrica za obrambo je sprejela
skupino žensk iz Albanije na študijskem
obisku v RS (˝Albania: Study Mission to
Slovenia for Participants of Women´s
Advocasy and Election Campaigns
Program˝, Ljubljana, 15.5.2009)
- Govor ministrice za obrambo na
Zasedanju žensk na vodilnih položajih,
Cadiz, 3.2. 2010 (predsedovanje Španije
Svetu EU)
- Govor ministrice za obrambo na
Strateškem forumu Bled, Bled, 30. 8.
2010.
- Predstavnica MORS je junija 2010 v
Washingtonu,
DC,
s
prispevkom
sodelovala na posvetu »Engaging Women
in Security, Defense, and Peacekeeping in
Southeastern Europe: Outlining Needed
Curriculum«.
- Predstavnici MORS sta oktobra 2010 s
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prispevkom sodelovali na
regionalni
konferenci ˝Women and the Security
Sector, UN Security Council Resolution
1325˝ v Beogradu.
UEM
V času francoskega predsedovanja Svetu
EU je UEM sodeloval pri pripravi
poročila in kazalnikov za spremljanje
izvajanja Pekinških izhodišč za ukrepanje
v državah članicah in institucijah EU o
ženskah v oboroženih spopadih ter pri
pripravi Osnutka sklepov Sveta EU o
kazalnikih o ženskah v oboroženih
spopadih, sprejetih decembra 2008.
Predstavnice UEM so v preteklih letih
imele aktivno vlogo na različnih dogodkih
OZN in Sveta Evrope glede vloge žensk v
času oboroženega spopada in po njem.
Spodbujanje
(vključno
s
sofinanciranjem) in izvajanje
projektov ter sodelovanje pri
projektih za opolnomočenje in
izobraževanje žensk in deklic v
tretjih državah.

(k)

MZZ (k)
vsa
pristojna
ministrstva

MZZ
- V letu 2009 je Vlada RS v okviru
javnega razpisa, s sofinanciranjem MZZ,
MZ in Službe za lokalno samoupravo,
podprla
4
projekte
s
področja
opolnomočenja in izobraževanja žensk in
deklic.
- V letih 2010 in 2011 pa namerava v
okviru javnega razpisa za nevladne

Večje število projektov, v okviru Konec 2012
finančnih
možnosti,
za
opolnomočenje in izobraževanje
deklic v tretjih državah, ki bodo
združevali razvojni in varnostni
vidik
s
spodbujanje
varstva
človekovih pravic.
Nadaljnja aktivna in kontinuirana
udeležba
na
seminarjih
in

Koordinator
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organizacije, s sofinanciranjem MZZ, konferencah s tega področja.
MJU, MZ in Službe vlade za lokalno
samoupravo, podpreti 5 projektov s
področja opolnomočenja žensk.
MORS
- Predstavnica MORS je na zaprosilo
Urada za enake možnosti, v imenu RS, v
lanskem in letošnjem letu sodelovala pri
pripravi Akcijskega načrta za izvajanje
resolucije VS ZN 1325 BIH.
Krepitev usposabljanja javnih Vsa
MZZ
uslužbenk in uslužbencev ter pristojna
Uslužbence napotene na delo v tujino se v
zaposlenih
v
pravosodnih ministrstva okviru individualnih priprav na Sektorju
organih, policiji in vojski na
za človekove pravice seznani z izvajanjem
nacionalni ravni o izvajanju
resolucije VS ZN 1325 in 1820 in
resolucije VS ZN 1325 in 1820,
mednarodnim pravom človekovih pravic.
mednarodnem
humanitarnem
pravu in mednarodnem pravu
MORS
človekovih pravic, zlasti o
Periodična načrta 2008-2009 in 2010pravicah žensk in enakosti
2011 za izvajanje Resolucije o
spolov.
nacionalnem programu za enake možnosti
žensk in moških 2005-2013 in Direktiva
za izvajanje Resolucij VS ZN 1325 in
1820 opredeljujejo dopolnitev vseh
programov vojaškega izobraževanja in
usposabljanja na vseh ravneh z vsebinami
resolucij VS ZN 1325 in 1820, vključno s
pravicami v zvezi s spolnim nasiljem in
trgovino z ljudmi ter prepoved vsakršne
diskriminacije v skladu z zakonom o
uresničevanju enakega obravnavanja.

- Sistematično usposabljanje javnih Konec 2014
uslužbenk in uslužbencev ter
zaposlenih v pravosodnih organih,
vojski in policiji na nacionalni ravni
o izvajanju resolucije VS ZN 1325
in
1820,
mednarodnem
humanitarnem
pravu
in
mednarodnem pravu človekovih
pravic, zlasti o pravicah žensk in
enakosti spolov.
Dopolnjevanje
in
širitev
programov splošnega usposabljanja,
učnih načrtov VIU in programov
priprav za mednarodne operacije in
misije, z vsebinami resolucij VS ZN
1325 in 1820.
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Direktiva opredeljuje tudi vključitev
vsebin resolucij VS ZN 1325 in 1820 v
vsakokratne priprave vseh kontingentov,
ki odhajajo v mednarodne operacije in
misije.
MNZ, MP
Navedene vsebine se v trenutni obliki kot
samostojna tema ne pojavlja na
predavanjih.
Navedene vsebine se obravnavajo na
prednapotitvenih
usposabljanjih
kandidatov in kandidatk za delo v
mednarodne operacije in misije (MOM),
ki jih izvaja Policija.
Izvajanje
usposabljanj
za Vsa
V skladu z Zakonom o uresničevanju
posredovanje, mediacijo in delo pristojna
načela
enakega
obravnavanja,
z
ogroženimi
socialnimi ministrstva mednarodnim pravom človekovih pravic,
skupinami.
Resolucijo o nacionalnem programu za
enake možnosti žensk in moških 20052013 in Direktivo za izvajanje Resolucij
VS ZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in
varnosti je posebna pozornost namenjena
usposabljanjem za mediacijo in delo z
ogroženimi socialnimi skupinami.
Spodbujanje
ustvarjanja UPRS
Na pobudo predsednika RS dr. Danila
pogojev za trajno izgradnjo MZZ
Türka je ITF v sodelovanju z
miru, vključno z aktivnostmi na MORS
Univerzitetnim
rehabilitacijskim
področja
deminiranja
in MNZ
inštitutom RS junija 2009 začel izvajanje
rehabilitacije žrtev min.
MZ
projekta rehabilitacije otrok - žrtev min v
Gazi. Doslej je bilo v projekt vključenih
42 otrok, od tega 12 deklic. Trenutno je v

Zagotoviti strokovno pripravljenost Konec 2012
in usposobljenost pripadnic in
pripadnikov
SV
ter
civilnih
strokovnjakinj in strokovnjakov za
izvajanje tovrstnih nalog.

Nadaljevanje
aktivnostmi.

z

dosedanjimi Konec 2012
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načrtu napotitev že četrte skupine otrok.
Preko ITF je bilo očiščene več kot 106
milijona m² minsko onesnažene površine
na območju JV Evrope in 2,5 milijona m²
na južnem Kavkazu. ITF je delovanje v
skladu z željami donatorjev in podporo
Slovenije razširil tudi na Jordanijo, Gazo,
Egipt, Kolumbijo in Centralno Azijo.
Vlada RS podpira delovanje ITF z
rednimi letnimi donacijami preko
Ministrstva za obrambo (v letu 2009 in
2010 v znesku 379.700 EUR). Odslej
dalje bo postavka za redno letno donacijo
Vlade RS pri MZZ.
Spodbujanje sodelovanja z Vsa
MZZ
nacionalnimi in mednarodnimi pristojna
Leta 2007 financiranje izdelave študije
raziskovalnimi ustanovami za ministrstva, »Krepitev odziva EU na problematiko
obravnavo vidika spolov v Agencija za žensk v oboroženih spopadih, s
njihovih raziskavah in projektih raziskoval- poudarkom na razvojni politiki«.
na področju preprečevanja in no
reševanja
konfliktov
ter dejavnost

Večje sodelovanje z nacionalnimi in Konec 2014
mednarodnimi
raziskovalnimi
ustanovami za obravnavo vidika
spolov v njihovih raziskavah in
projektih na področju preprečevanja
in
reševanja
konfliktov
ter
ohranjanja in izgradnje miru.
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ohranjanja in izgradnje miru.
V okviru finančnih možnosti
napotitev
enega
ali
več
slovenskih
izvedencev
ali
izvedenk za področje pravic
žensk v mednarodne operacije
ali misije OZN, NATO, EU
in/ali OVSE.

MZZ (k)
Vsa
pristojna
ministrstva

Do sedaj Vlada RS še ni napotila
slovenskega izvedenca ali izvedenke za
področje pravic žensk v kakšno
mednarodno operacijo ali misijo OZN,
NATO, EU in/ali OVSE.

V okviru finančnih možnosti, Konec 2012
napotitev vsaj enega slovenskega
izvedenca ali izvedenke za področje
pravic žensk v vsaj eno mednarodno
operacijo ali misijo OZN, NATO,
EU in/ali OVSE.

2. Večja vključenost žensk v mednarodne operacije in misije za ohranjanje ter izgradnjo miru
AKTIVNOST

NOSILEC

Prizadevanja za povečanje
števila žensk v mednarodnih
operacijah in misijah (MOM) v
okviru OZN, NATO, EU in
OVSE.
Spodbujanje
slovenskih
državljank za udeležbo v MOM.

MZZ (k)
MZZ
Vsa
Nova zadolžitev.
pristojna
ministrstva

Večja
vključenost
žensk
v Konec 2012
mednarodne operacije in misije
OZN, NATO, EU in OVSE

MZZ
MORS
MNZ
MP
MJU

- Ohranjanje obstoječega stanja in Konec 2012
povečevanje števila pripadnic SV in
civilnih
funkcionalnih
strokovnjakinj v MOM.
- Povečanje
deleža
pripadnic
Policije napotenih v MOM
- Povečevanje števila civilnih
izvedenk v procesu kriznega
upravljanja.
- Vzpodbujanje pripadnic Policije
za
prevzemanje
odgovornejših
vodilnih in vodstvenih delovnih

(k)
(k)

STANJE

- V letu 2009 so na mednarodnih
operacijah in misijah ženske pripadnice
SV predstavljale 9,2% vseh napotenih v
MOM.
Civilnih funkcionalnih strokovnjakinj je
malo.
- Do leta 2009 je bilo od vseh napotenih v
MOM 2 % pripadnic Policije.
- Civilnih izvedenk je malo.

CILJ

PRVO
POROČANJE

Koordinator
Koordinator

22

Okrepitev
učinkovitega
političnega
odločanja,
oblikovanje
politik
ter
spodbujanje političnega in
javnega dialoga na nacionalni
ravni glede večje vključenosti
žensk kot odločevalk.

MZZ
UEM
MORS
MNZ

Okrepitev
učinkovitega
političnega
odločanja,
oblikovanje
politik
ter
spodbujanje političnega in
javnega dialoga glede večje
vključenosti
žensk
kot
odločevalk v mednarodnih
operacijah in misijah.

MZZ
UEM
MORS
MNZ

mest v MOM
- Vzpodbujanje žensk za prevzemaje
odgovornejših
vodstvenih,
poveljniških in štabnih dolžnosti.
MZZ je januarja 2010 objavilo študijo o Povečanje
sodelovanja
in Konec 2012
enakih možnostih v slovenski diplomaciji, vključenosti žensk kot odločevalk na
na podlagi katere so bili identificirani in nacionalni ravni.
sprejeti ukrepi za učinkovitejšo izvajanje
načela enakosti.
V program posveta slovenske diplomacije
2010 je bila vključena delavnica o enakih
možnostih, ki jo je izvedel UEM.
Vlada RS je novembra 2009 sprejela Povečanje
sodelovanja
in Konec 2012
Strategijo sodelovanja RS v mednarodnih vključenosti žensk kot odločevalk v
operacijah in misijah.
mednarodnih operacijah in misijah.
- Redno in kontinuirano sodelovanje
MORS
z
ostalimi
institucijami
in
organizacijami
pri
V času slovenskega predsedovanja Svetu nevladnimi
EU je MORS sodelovalo pri organizaciji izvedbi, organizaciji in sodelovanju
Mednarodne konference na temo miru, na
projektih
za
spodbujanje
varnosti in mirovništva – JV Evropa na političnega in javnega dialoga ter
temo implementacije resolucije VS ZN ozaveščanje javnosti o pomenu in
1325, ki jo je organizirala Evropska mreža nujnosti vključenosti žensk kot
za enakost spolov - CEE Network for odločevalk.
Gender Issues, in sicer s prispevkom v
obliki
aktivnega
sodelovanja
koordinatorice za enake možnosti žensk in
moških na enem izmed panelov, s
finančno pomočjo in s prevodom
resolucije VS ZN 1325 v slovenski jezik.
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Spodbujanje
žensk
za MZZ
prevzemanje najodgovornejših MORS
vodstvenih
položajev
in MNZ
dolžnosti
ter
zagotovitev
večjega števila žensk v procesih
odločanja.

Prizadevanja za vpeljavo kvot MZZ (k)
civilnih izvedencev in izvedenk Vsa
z različnih strokovnih področij. pristojna
ministrstva
Projektno
sodelovanje
z MZZ (k)
nevladnimi organizacijami s Vsa
projekti za opolnomočenje pristojna
žensk.
ministrstva

(k)

MORS je skupaj z Veleposlaništvom
Kraljevine Norveške v Ljubljani in s
Fakulteto za družbene vede organiziralo
seminar ˝Seminar on Peacebuilding,
Interreligious Dialogue and Gender
Equality˝ Ljubljana, 15.5.2009.
MORS
V sladu z Direktivo za izvajanje Resolucij
VS ZN št.1325 in št.1820 o ženskah, miru
in varnosti MORS vzpodbuja ženske za
prevzemanje
najodgovornejših
vodstvenih, poveljniških in štabnih
dolžnosti v SV ter zagotavlja večje vloge
pripadnic SV v procesih odločanja.
Pripadnice SV so na mednarodnih
operacijah in misijah zasedale tudi
pomembne poveljniške dolžnosti.

Nova naloga.

- Povečanje števila žensk na Konec 2012
najodgovornejših
vodstvenih,
poveljniških in štabnih dolžnostih v
SV ter v procesih odločanja v
MORS.
- Povečevanje števila ženskih
predstavnic na odgovornih in
poveljniških mestih ter v procesih
odločanja v MOM.
- Vzpodbujanje pripadnic Policije
za
prevzemanje
odgovornejših
vodilnih in vodstvenih delovnih
mest v Policiji.
Oblikovati kvote civilnih izvedencev Konec 2012
in izvedenk z različnih strokovnih
področij.

V okviru javnega razpisa za nevladne V okviru finančnih možnosti Konec 2014
organizacije so bili v letu 2009 podprti okrepiti projektno sodelovanje z
štirje projekti opolnomočenja žensk, za nevladnimi organizacijami.
leto 2010 in 2011 pa bo podprtih pet
projektov.

Koordinator
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Skrb za uravnoteženo sestavo MZZ
uslužbencev na diplomatskih
predstavništvih.

Napotitev
slovenskih
državljanov
na
misije
opazovanja volitev (EU, OVSE,
ENEMO - European Network
of
Election
Monitoring
Organizations).
Spodbujanje
kandidiranja
slovenskih
državljank
za
položaje v telesih in organih
mednarodnih organizacij (OZN,
NATO, EU, OVSE).

MZZ
Vsa
pristojna
ministrstva

MZZ
MORS
UEM
MNZ

Na
diplomatskih
predstavništvih
Republike Slovenije v tujini je trenutno
253 uslužbencev, od tega je 112 žensk
(44,3%).
Vodij
diplomatskih
predstavništev je 32, od tega 6
veleposlanic (18,8%). (stanje na dan
6.9.2010)

Še naprej zagotavljati uravnoteženo Konec 2014
sestavo
na
diplomatskih
predstavništvih Republike Slovenije
v tujini ter si prizadevati za večji
delež žensk kot vodij diplomatko
konzularnih predstavništev RS v
tujini.

Ministrstvo za zunanje zadeve je julija
2010 objavilo poročilo delovne skupine
za enake možnosti, ki je identificirala
probleme in predlagala ukrepe.
V letu 2009 je Slovenija na misije Še naprej zagotavljati udeležbo Konec 2012
opazovanja volitev napotila 25 slovenskih slovenskih državljank v misijah
državljanov, od tega 12 žensk (48%).
opazovanja volitev.

Članica Odbora Združenih narodov za Povečanje
števila
slovenskih Konec 2014
odpravo diskriminacije žensk (CEDAW) kandidatk za položaje v telesih in
je od leta 2007 tudi slovenska izvedenka.
organih mednarodnih organizacij, v
okviru finančnih možnosti.

3. Preprečevanje spolnega nasilja nad deklicami in ženskami ter njihova zaščita med oboroženim spopadom in po njem
AKTIVNOST

NOSILEC

Sistematično opozarjanje na MZZ (k)
nasilje nad deklicami in Vsa
ženskami, še zlasti spolno pristojna
(k)

STANJE

CILJ

PRVO
POROČANJE

Republika Slovenija spremlja ter se Sistematično
in
dosledno Konec 2012
dejavno vključuje v aktivnosti na področju opozarjanje na problematiko nasilja
varstva in spodbujanja pravic žensk v nad ženskami v okviru nastopov RS

Koordinator
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nasilje, v okviru mednarodnih ministrstva okviru Generalne skupščine OZN, Sveta
organizacij.
ZN za človekove pravice, Komisije OZN
o položaju žensk, Sveta Evrope in drugih
regionalnih mednarodnih organizacij.

Sodelovanje z relevantnimi
nosilci mandatov posebnih
postopkov OZN in relevantnimi
posebnimi
predstavniki
generalnega sekretarja OZN.

v Varnostnem svetu OZN, Generalni
skupščini OZN, Svetu OZN za
človekove pravice Komisiji OZN o
položaju žensk, NATO, Svetu
Evrope in OVSE ter drugih
relevantnih
mednarodnih
organizacijah.
Nadaljevanje
sodelovanja
v Konec 2012
MZZ (k)
Slovenija v okviru OZN deluje v:
Vsa
-Skupini prijateljev glede otrok v omenjenih skupinah s ciljem
pristojna
oboroženih spopadih (katere namen je krepitve politične vloge teh teles.
ministrstva tudi sodelovanje s posebno predstavnico
generalnega
sekretarja
OZN
za Napotitev, v okviru proračunskih
problematiko otrok v oboroženih možnosti, vsaj enega izvedenca ali
izvedenke
v
urad
posebne
spopadih);
-Skupini prijateljev za podporo mandatu predstavnice generalnega sekretarja
posebne
predstavnice
generalnega OZN za boj proti spolnemu nasilju.
sekretarja OZN za problematiko nasilja
nad otroki;
-Ožji skupini za vzpostavitev mehanizma
za odpravo diskriminacije žensk v
nacionalnih zakonodajah;
-Širši skupini za pobude enakopravnosti
spolov in pravice žensk;
-Ožji skupini za pripravo novega izbirnega
protokola h Konvenciji o otrokovih
pravicah.

Finančni prostovoljni prispevki MZZ

Slovenija še ni napotila nobenega
slovenskega državljana v kakšen urad
posebnega predstavnika generalnega
sekretarja OZN.
RS je v 2009 za delovanje Razvojnega V okviru proračunskih možnosti Konec 2012
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za
delovanje
mednarodnih Vsa
sklada OZN za ženske (UNIFEM)
skladov na področju enakosti pristojna
namenila 19.500,00 €, za Sklad OZN za
spolov in zaščite pravic žensk.
ministrstva odpravo
nasilja
nad
ženskami
(UNTFEVAW) pa 11.500,00 €, za
UNICEF pa 107.000,00 €.

Podpora Skrbniškemu skladu za MZZ
žrtve kaznivih dejanj pod
pristojnostjo
Mednarodnega
kazenskega sodišča.
Prizadevanja za boj proti MZZ
nekaznovanosti, še zlasti glede MP
kaznivih
dejanj
spolnega
nasilja.

Aktivna podpora za oblikovanje
Izbirnega
protokola
h
Konvenciji
o
otrokovih
pravicah, ki bo vzpostavil
pritožbeni
mehanizem
za

MZZ
Vsa
relevantna
ministrstva

okrepiti finančne prispevke za
delovanje mednarodnih skladov na
področju enakosti spolov in zaščite
pravic žensk.

V letu 2008 je Slovenija namenila
sredstva tudi za Mednarodni raziskovalni
in izobraževalni inštitut za napredek žensk
(UN-INSTRAW), in sicer 10.000 $.
Slovenija je v letu 2009 za Skrbniški sklad Kontinuirana podpora Skrbniškemu Konec 2012
za žrtve kaznivih dejanj namenila skladu za žrtve kaznivih dejanj pod
15.000,00 €.
pristojnostjo
Mednarodnega
kazenskega sodišča.
Na pobudo RS kot predsedujoče EU so Spodbujanje izvajanje postopkov za Konec 2012
bili junija 2008 sprejeti zaključki Sveta zaščito žensk kot žrtev in prič v
EU glede Sudana.
okviru Mednarodnega kazenskega
sodišča in obveznosti držav pri
Vključevanje pozivov k odpravi politike obravnavanju spolnega nasilja ter
nekaznovanja v razne izjave v okviru nadaljevanje prizadevanj za boj proti
OZN, zlasti Sveta ZN za človekove nekaznovanosti za ta kazniva
pravice
dejanja.
Predstavnica MZZ je poročevalka
skupščine držav pogodbenic Rimskega
statuta
Mednarodnega
kazenskega
sodišča.
RS sodeluje v Ožji skupini za pripravo Sprejetje novega Izbirnega protokola Konec 2012
novega Izbirnega protokola h Konvenciji h Konvenciji o otrokovih pravicah.
o otrokovih pravicah.
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obravnave kršitev po tej
konvenciji
Prizadevanja za sprejem oz
dopolnitev kodeksa ravnanja
osebja,
napotenega
v
mednarodne operacije in misije
v tujino, ki bo vključeval
vsebine preprečevanja spolnega
nasilja nad deklicami in
ženskami ter njihove zaščite
med oboroženim spopadom in
po njem.

MZZ
MORS
MNZ
druga
ministrstva

MZZ
Nova naloga.
MNZ
Policija na usposabljanjih kandidatk in
kandidatov za delo v MOM uporablja
kodekse OZN (TEN RULES CODE OF
PERSONAL CONDUCT FOR BLUE
HELMETS) in drugih mednarodnih ter
regionalnih organizacij pod okriljem
katerih se izvajajo MOM.

- Sprejem
kodeksa
ravnanja Konec 2012
diplomatov, ki službujejo na
diplomatskih predstavništvih v
tujini.
- Dopolnitev in uskladitev Kodeksa
policijske etike z določili, ki se
nanašajo na resoluciji 1325 in 1820.

MORS
Varovanje temeljnih človekovih pravic in
spoštovanje človekovega dostojanstva so
zajete v Kodeksu vojaške etike Slovenske
vojske.
V okviru proračunskih možnosti MZZ
Nova naloga.
V okviru proračunskih možnosti Konec 2012
napotitev vsaj enega izvedenca MORS
napotitev vsaj enega izvedenca ali
ali izvedenke v urad posebne MP
izvedenke
v
urad
posebne
predstavnice
generalnega druga
predstavnice generalnega sekretarja
sekretarja OZN za boj proti ministrstva
OZN za boj proti spolnemu nasilju v
spolnemu nasilju v spopadih ali
spopadih
ali
v
sekretariat
v sekretariat Mednarodnega
Mednarodnega kazenskega sodišča
kazenskega sodišča ali v drugo
ali v drugo ustrezno mednarodno ali
ustrezno
mednarodno
ali
regionalno organizacijo, ki si
regionalno organizacijo, ki si
prizadeva za boj proti spolnemu
prizadeva za boj proti spolnemu
nasilju nad deklicami in ženskami.
nasilju nad deklicami in
ženskami.
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Politična angažiranost glede
druge
faze
Svetovnega
programa za izobraževanje za
človekove pravice, ki se nanaša
na
izobraževanje
javnih
uslužbencev,
zaposlenih
v
pravosodnih organih, policije in
vojske.

MZZ
MORS
MNZ
MP
druga
pristojna
ministrstva
in uradi

Priprava
ustreznih
vsebin MZZ
izobraževanja
osnovnega
usposabljanja
javnih
uslužbencev
in
uslužbenk,
diplomatov in diplomatk ter
zaposlenih
v
pravosodnih
organih ki so napoteni na
mednarodne operacije in misije
ali
na
diplomatska
predstavništva RS.

Delovanje Slovenije v Platformi OZN za
izobraževanje za človekove pravice za
uspešno izvedbo druge faze Svetovnega
programa za izobraževanje za človekove
pravice (2010-2014).
V okviru javnega razpisa za nevladne
organizacije, ki so ga sofinancirali
Ministrstvo
za
zunanje
zadeve,
Ministrstvo za javno upravo ter Služba
Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, je bil za leto 2011 in
2012
podprt
projekt
Upravljanje
raznolikosti v zaposlovanju (usposabljanja
na Hrvaškem in v Srbiji.
MZZ
Navedene vsebine so vključene v
individualne priprave na Sektorju za
človekove pravice.
MORS
V skladu z mednarodnim pravom
človekovih pravic, z Zakonom o enakih
možnostih žensk in moških, Resolucijo o
nacionalnem programu za enake možnosti
žensk in moških 2005-2013, Uredbo o
ukrepih za varovanje človekovega
dostojanstva v državni upravi in Direktivo
za izvajanje Resolucij VS ZN 1325 in
1820 o ženskah, miru in varnosti, so
tovrstne vsebine delno vključene v
programe splošnih usposabljanj ter v učne

Spodbujanje in izvedba programa Konec 2014
izobraževanja javnih uslužbencev in
uslužbenk
ter
zaposlenih
v
pravosodnih organih, policiji in
vojski v tretjih državah.

- Zagotovitev izobraževanja o Konec 2012
problematiki
spolnega
nasilja,
nasilja zaradi spola in trgovine z
ljudmi ter o sankcijah v primeru
kršitev, v okviru priprav pred
odhodom na mednarodne operacije
in misije ali na diplomatska
predstavništva v tujino.
- Sodelovanje javnih uslužbenk in
uslužbencev ter pripadnikov in
pripadnic vojske, policije in
zaposlenih v pravosodnih organih na
mednarodnih usposabljanjih ter
seminarjih na temo človekovih
pravic, enakih možnosti, varovanja
človekovega dostojanstva in obeh
resolucij.
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načrte štabnih in drugih šolanj v SV.
Programi usposabljanj in priprav za
mednarodne operacije in misije te vsebine
že vključujejo.

- Usposobitev določeno število
uslužbenk in uslužbencev MORS ter
pripadnic in pripadnikov SV za
strokovnjake za področje enakosti
spolov, za zagotavljanje enakih
možnosti, varovanje človekovega
dostojanstva in za področje vsebin
obeh resolucij.
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PRILOGA II
Dosedanje aktivnosti in dejavnosti Republike Slovenije

Ministrstvo za zunanje zadeve
-

Enakost spolov in zavzemanje za ustreznejšo vlogo žensk je ena od osrednjih prioritet
zunanje politike RS na področju človekovih pravic. RS spremlja ter se aktivno
vključuje v aktivnosti na področju varstva in promocije pravic žensk v okviru
Generalne skupščine OZN in Sveta ZN za človekove pravice ter v Komisiji za status
žensk.

-

Enakost spolov in opolnomočenje žensk je presečna tema slovenskega razvojnega
sodelovanja.

-

Republika Slovenija aktivno sodeluje v pobudi za oblikovanje mehanizma za
spodbujanje enakosti žensk in moških v nacionalni zakonodaji od samega začetka in jo
je skupaj z Ruando v letih 2006 in 2007 tudi vodila. Od leta 2008 Slovenija deluje v
ožji skupini držav za oblikovanje omenjenega mehanizma v okviru Sveta Združenih
narodov za človekove pravice.

-

Ministrstvo za zunanje zadeve je skupaj z Veleposlaništvom Kraljevine Norveške v
Sloveniji maja 2010 organiziralo Mednarodno konferenco o enakosti žensk in moških
v nacionalni zakonodaji.

-

Republika Slovenija je bila leta 2007 pobudnica uvrstitve razprave o vključevanju
vidika spola v delo Sveta ZN za človekove pravice.

-

Republika Slovenija je kosponzorirala resolucije Varnostnega sveta OZN 1820 (junij
2008), 1888 (september 2009) in 1889 (oktober 2009) o ženskah, miru in varnosti ter
1882 (avgust 2009) o otrocih v oboroženih spopadih.

-

Članica CEDAW (Odbora Združenih narodov za odpravo diskriminacije žensk) je od
leta 2007 tudi slovenska izvedenka.

-

Republika Slovenija si v okviru EU zavzema za varstvo in promocijo pravic žensk ter
za vključevanje vidika spolov v aktivnosti in dokumente Skupne zunanje in varnostne
politike EU na področju varnostne politike, človekovih pravic in razvojnega
sodelovanja.

-

V času predsedovanja RS Svetu EU je RS posvečala veliko pozornost problematiki
žensk v oboroženih spopadih:
•

Objava publikacije »Vključevanje človekovih pravic in vidika spola v Evropsko
varnostno in obrambno politiko« (Mainstreaming Human Rights and Gender into
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European Security and Defence Policy) (v okviru Trio-predsedovanja Svetu EU
skupaj z Nemčijo in Portugalsko),
•

Izvedba študije »Krepitev odziva EU na problematiko žensk v oboroženih
spopadih, s poudarkom na razvojni politiki« (Enhancing the EU Response to
Women in Armed Conflict),

•

Sprejem izjave predsedstva na podlagi priporočil študije in razprave razvojnih
ministrov na Svetu EU za splošne zadeve in zunanje odnose maja 2008. Izjava
poudarja pomen učinkovitega odziva EU na vprašanje žensk v oboroženih
spopadih v kontekstu krepitve vloge žensk pri preprečevanju in reševanju
konfliktov ter vzpostavljanju miru

•

Organizacija konference »Krepitev vpliva na terenu – sodelovanje EU in NVO na
področju problematike otrok prizadetih zaradi oboroženih spopadov« v
sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost, European Peacebuilding Liason
Office in Evropsko komisijo.

-

Preko Ministrstva za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije s prispevki podpira
Razvojni sklad OZN za ženske (UNIFEM), Sklad OZN za odpravo nasilja nad
ženskami (UNTFEVAW), Mednarodni raziskovalni in izobraževalni inštitut OZN za
napredek žensk (UN-INSTRAW) Sklad Mednarodnega kazenskega sodišča za pomoč
žrtvam in UNICEF. Slednjega s prispevkom podpira tudi Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve.

-

Slovenija aktivno sodeluje pri mednarodnih razpravah na temo enakosti spolov, med
drugim pri pripravi EU akcijskega načrta za enakost spolov in krepitev vloge žensk v
razvoju, razpravi v okviru reforme OZN na področju operativnih dejavnosti, kjer je
bila sprejeta odločitev o ustanovitvi nove entitete OZN Ženske (UN Women), kot tudi
pri razpravah o zaključnem dokumentu Visokega plenarnega zasedanja generalne
skupščine o razvojnih ciljih tisočletja.

-

Slovenija se zavzema opolnomočenje žensk tudi v okviru članstva v izvršnih odborih
Programa Združenih narodov za razvoj/Sklada Združenih narodov za prebivalstvo
(ženske in podnebne spremembe) v letu 2010 in Unicefa (izobraževanje deklic, nasilje
nad otroki, otroci v oboroženih spopadih) v obdobju 2009-2011.

-

Državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve ga. Dragoljuba Benčina je
oktobra 2009 v sklopu danske pobude »MDG3 Global Call to Action« prevzela baklo.

-

V okviru javnega razpisa za nevladne organizacije, ki so ga sofinancirali Ministrstvo
za zunanje zadeve, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za zdravje in Služba
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Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, so bili v letu 2009 podprti
sledeči projekti s področja opolnomočenja žensk:
•

Predelava bombaža v ženskih rokah v Zahodni Afriki,

•

Razvoj Ženskega centra Nyamirambo-Kigali in razvojno povezovanje slovenskih
in ruandskih NVO,

•

Zagotavljanje kapacitet za zmanjševanje smrtnosti žena in otrok ob porodih in
izboljšanje zdravja otrok v kraju Ruzo v Burundiju (projekt humanitarne pomoči v
Podsaharski Afriki),

•

Dolgoročna zagotovitev količinsko in kakovostno ustrezne prehrane mater in otrok
v regiji Anjozorobe na Madagaskarju (projekt humanitarne pomoči v Podsaharski
Afriki).

-

V okviru javnega razpisa za nevladne organizacije, ki so ga sofinancirali Ministrstvo
za zunanje zadeve, Ministrstvo za javno upravo in Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj, so v letu 2010 in 2011 s področja opolnomočenja
žensk podprti sledeči projekti:
•

Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju (usposabljanja na Hrvaškem in v Srbiji),

•

Zagotavljanje trajnostnih kapacitet za zmanjševanje smrtnosti in izboljšanje
zdravja otrok in žensk v kraju Ruzo v Burundiju,

•

Zdravstvena oskrba v kraju Kapaizi na območju Kasungu v Malaviju. Pomoč
obolelim z virusom HIV/AIDS, posebno ženskam in sirotam,

•

Ustanovitev organizacije za opolnomočenje žensk Sunny Skies Women's project
Uganda,

•
-

I know – I can: empowerment of girls and women in Sierra Leone.

Vlada Republike Slovenije je 12. novembra 2009 za uspešnejše sodelovanje v
mednarodnih operacijah in misijah sprejela Strategijo sodelovanja Republike
Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah, ki določa okvire za odločanje o
sodelovanju in opredeljuje splošen nabor zmogljivosti za njeno izvajanje. Strategija v
31. členu opredeljuje pripravo nacionalnega načrta za povečanje vloge žensk pri
zagotavljanju miru in varnosti, skladno z resolucijama Varnostnega sveta OZN 1325
in 1820.
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Ministrstvo za obrambo
- Implementacija resolucij 1325 in 1820 je bila prvič
dokumentih

v okviru aktivnosti določenih

zapisana v nacionalnih

v periodičnih načrtih za izvajanje

Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013, ki
se nanašajo na implementacijo obeh resolucij v Ministrstvu za obrambo. Realizacija
načrtovanih ukrepov in aktivnosti poteka v okviru rednega dela Slovenske vojske in
ministrstvu.
-

MO je v času slovenskega predsedovanja Svetu EU sodelovalo pri organizaciji
Mednarodne konference na temo miru, varnosti in mirovništva – JV Evropa na temo
implementacije 1325, ki jo je organizirala Evropska mreža za enakost spolov - CEE
Network for Gender Issues, in sicer s prispevkom v obliki aktivnega sodelovanja
koordinatorice za enake možnosti žensk in moških na enem izmed panelov, s finančno
pomočjo in s prevodom resolucije 1325 v slovenski jezik.

-

Na Vrhu Nata v Starsbourgu in Kehlu aprila 2009 smo članice Nata sprejele zavezo o
implementaciji resolucije OZN 1325 v Natu.

-

Predstavnica MO je na zaprosilo Urada za enake možnosti, v imenu RS, v lanskem in
letošnjem letu sodelovala pri pripravi Akcijskega načrta BIH.

-

Ministrstvo za obrambo je skupaj z Veleposlaništvom Kraljevine Norveške v Ljubljani
in s Fakulteto za družbene vede organiziralo seminar ˝Seminar on Peacebuilding,
Interreligious Dialogue and Gender Equality˝ Ljubljana,.15. 5. 2009.

-

Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič je sprejela skupino žensk iz Albanije na
študijskem obisku v RS ˝Albania: Study Mission to Slovenia for Participants of
Women´s Advocasy and Election Campaigns Program˝, Ljubljana, 15.5.2009.

-

Predstavniki MO so se udeležili seminarja »Krepitev misij EVOP skozi usposabljanje
na področju uresničevanja Resolucije VS OZN 1325 in 1820«, Bruselj, 9. 7. 2009.

-

Januarja 2010 je Republika Slovenija pisno obvestila generalnega sekretarja Nata, da
se pridružuje pobudi devetih zaveznic, ki se v pismu naslovljenem nanj zavzemajo za
močno politično sporočilo Zavezništva o njegovi nadaljnji zavezanosti implementaciji
resolucije OZN 1325 in predlagajo konkretne korake v tej smeri.

-

Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič se je udeležila Zasedanja žensk na vodilnih
položajih, Cadiz, 3.2. 2010.

-

Obrambni ministri Nata so na formalnem zasedanju 10. in 11. 6. 2010 v Bruslju
potrdili poročilo o implementaciji resolucije VS OZN 1325 v operacijah in misijah
pod vodstvom Nata.
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-

Govor ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič na Strateškem forumu Bled, Bled, 30.
8. 2010.

-

Udeležba predstavnic ministrstva za obrambo na regionalni konferenci ˝Women and
the Security Sector, UN Security Council Resolution 1325˝, Beograd, 13. do 15. 10.
2010.

Slovenska vojska
-

Poglavitne aktivnosti za zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških v SV, ki
potekajo od leta 2008, so:
•

Ozaveščanje notranje javnosti o enakih možnostih spolov oziroma o nujnosti
sprejemanja drugačnosti žensk in moških ter ustreznega vrednotenja teh razlik ter
različnih družbenih vlog,

•

Uvedba tematike o enakih možnostih je v splošne in vojaške

izobraževalne

programe ministrstva, omogočeno pa je tudi pridobivanje znanja s tega področja
izven ministrstva.
•

Dopolnitev Zakona o obrambi, nov zakon o službi v Slovenski vojski, pa že
vsebuje konkretnejše opredelitve, kako zagotavljati enake možnosti v praksi.

•

Sprejetje Kodeksa etike SV in posebnega Standardnega operativnega postopka, ki
določa postopke in ukrepe za varovanje dostojanstva v Slovenski vojski ter
ustrezna dopolnitev Pravil službe SV.

•

Imenovanje predstavnic SV, ki sodelujejo pri aktivnostih Odbora Nata za enake
možnosti in

•

Določitev svetovalcev za pomoč in informiranje v skladu z nacionalno Uredbo o
ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave v MO in
SV.

-

SV je v Periodična načrta za leti 2008 – 2009 in 2010 -2011 za uresničevanje
Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005 -2013,
vključila implementacijo Resolucije Varnostnega sveta OZN številka 1325, ki se
nanaša na ženske v oboroženih spopadih, oziroma na nujno vlogo žensk v
preprečevanju konfliktov in pri gradnji miru ter vzdržnega razvoja.

-

Decembra 2009 je načelnik Generalštaba Slovenske vojske izdal Direktivo za
izvajanje Resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov (ZN) št. 1325 in št. 1820 o
ženskah, miru in varnosti.

Direktiva določa izvajanje postopkov in ukrepov v
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Slovenski vojski na področju uveljavljanja enakih možnosti v procesu odločanja,
načrtovanja, v pripravah in pri izvajanju nalog kriznega upravljanja ter v mirovnih
operacijah in misijah. Iz direktive izhajajo naloge in ukrepi, s katerimi se uvajajo
ustrezni postopki, ki bodo zagotovili, da bodo ženske zastopane na vseh ravneh
odločanja, skladno s svojimi sposobnostmi in z izkušnjami. Direktiva predpisuje
dopolnitev vseh programov vojaškega izobraževanja in usposabljanja s tematiko
enakih možnosti spolov, obeh resolucij, vključno s spolnim nasiljem in trgovino z
ljudmi ter vključitev navedenih vsebin v vsakokratne programe priprav vseh napotenih
v MOM. Cilj teh ukrepov je zagotoviti večjo vlogo pripadnic SV v procesih odločanja,
uravnoteženo zastopanost spolov pri izgradnji miru in v stabilizacijskih procesih, pri
preprečevanju in reševanju konfliktov ter pri vključenosti in sodelovanju v procesih
vzdrževanja miru in varnosti. Večje število pripadnic SV v procesu kriznega
upravljanja in mednarodnih operacijah in misijah bo zagotovilo višjo kakovost
posredovanja, mediacije in še posebej stikov s socialno bolj ogroženimi skupinami na
kriznih območjih.
-

V Slovenski vojski je zaposlenih približno 15,5% žensk.

-

V letu 2009 pa so od vseh napotenih pripadnic in pripadnikov na mednarodnih
operacijah in misijah ženske pripadnice SV predstavljale kar 9,2% vseh napotenih.
Pripadnice SV so na mednarodnih operacijah in misijah zasedale tudi pomembne
poveljniške dolžnosti.

Ministrstvo za notranje zadeve
-

Predstavniki MNZ so se med 3. in 6. oktobrom 2008 v Črni gori (v Podgorici)
udeležili mednarodne konference o ženskah v varnostnem sistemu (izvajanje
Resolucije 1325). Konferenco v organizaciji Vlade Črne gore sta podprli OVSE in
UNDP. Poleg gostiteljev so na Konferenci sodelovali predstavniki Slovenije, Srbije,
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Albanije ter predstavniki Geneva Center for
Democratic Control of Armed forces in predstavniki nevladnih organizacij.
Predstavnica slovenske policije je predstavila podatke o zastopanosti žensk v različnih
službah in v mednarodnih civilnih in vojaških misijah, zakonodajne aktivnosti in
aktivnosti na področju nasilja v družini.

-

Generalna policijska uprava je 24. novembra 2008, na Štefanovi 2 organizirala prvi
delovni posvet o enakosti spolov, ki se ga je udeležilo 24 uslužbencev policije (tj. iz
policijskih uprav in GPU) in MNZ. Svoje delo sta takrat predstavili tudi pobudnici
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posveta, koordinatorici za enake možnosti žensk in moških v Ministrstvu za notranje
zadeve in Policiji.
-

Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, Regionalno predstavništvo
UNHCR v Budimpešti, Društvo Ključ, Društvo za nenasilno komunikacijo, Jezuitska
služba za begunce, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij ter Slovenska
filantropija so dne 20. 6. 2008 podpisale zavezo do Standardnih operativnih postopkov
za preprečevanje nasilja po spolu in spolnega nasilja (SNNS). Namen teh postopkov
je omogočiti skupno delovanje vseh akterjev pri preprečevanju spolnega nasilja in
nasilja na osnovi spola in ukrepanje v takih primerih. Za preprečevanje SNNS in
ukrepanje v takih primerih je bila ustanovljena medresorska delovna skupina.

-

MNZ od l. 2003 deluje tudi na področju boja proti trgovini z ljudmi. Na tem področju
aktivno sodeluje na področju priprave zakonodaje, preprečevanja, pregonu kaznivih
dejanj, pomoči in zaščiti žrtvam trgovine z ljudmi, podporne dejavnosti in drugimi
področji povezanih s trgovino z ljudmi. Od leta 2004 se izvaja projekt PATS (Project
against Human Trafficking and Sex and Gender based Violance). Osnovna zamisel za
projekt PATS je prišla s strani ljubljanske pisarne Visokega komisariata OZN za
begunce (UNHCR). Projekt PATS je preventivni projekt, katerega izključni namen je
osveščanje predvsem rizičnih skupin prosilcev za mednarodno zaščito. Ciljna
populacija so vsi novo prispeli prosilci za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji,
predvsem mladoletniki brez spremstva in samske ženske.

-

V MNZ je trenutno (september 2010) zaposlenih 2674 žensk, kar predstavlja 27 %
vseh zaposlenih. Od tega št. jih je v Policiji zaposlenih 2160 žensk, kar predstavlja
22% zaposlenih v Policiji. (1149 je policistk in 1011 strokovnih tehničnih delavk).

-

Do leta 2009 je bilo od vseh napotenih pripadnic in pripadnikov slovenske Policije
napotenih v MOM 2% ženskih pripadnic. Do oktobra 2010 je slovenska Policija
usposobila 195 kandidatk in kandidatov za delo v MOM. Delež policistk znaša 3,6%.

Urad za enake možnosti
-

UEM je sodeloval pri pripravi poročila in kazalnikov za spremljanje izvajanja
Pekinških izhodišč za ukrepanje v državah članicah in institucijah EU o ženskah v
oboroženih spopadih ter pri pripravi Osnutka sklepov Sveta EU o kazalnikih o ženskah
v oboroženih spopadih, sprejetih decembra 2008.
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-

Predstavnica UEM je na posebnem spremljevalnem dogodku ob 48. zasedanju
Komisije OZN za status žensk v New Yorku nastopila kot panelistka na skupnem
dogodku RS in Sveta Evrope o vlogi žensk pri preprečevanju in reševanju konfliktov .

-

Predstavnici UEM sta se leta 2003 udeležili ministrske konference Sveta Evrope o
demokratizaciji, preprečevanju konfliktov in izgradnji miru ter perspektivah in vlogah
žensk v teh procesih, ki jo je gostila Makedonija.

-

Predstavnica UEM je leta 2001 predsedovala mednarodnemu seminarju Sveta Evrope
v Strasbourgu o vlogi žensk v preprečevanju in reševanju konfliktov, v obnovi družb
po konfliktih ter udeležbi žensk v procesih odločanja.
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