S projektom ENA.KOST do opolnomočenja in
enakopravnosti narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ
Koper, 12. maj 2014 - Kulturno izobraževalno društvo PiNA je začelo z izvajanjem projekta z imenom
»Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri
(ENA.KOST)«, s katerim želijo pripomoči k opolnomočenju ciljne skupine v regiji, ozaveščati širšo javnost
o problematiki nepriznanih manjšin in njihovih pravicah ter doseči spremembo institucionalnega okvirja
njihove obravnave na lokalni ravni.
»S projektom si prizadevamo za priznanje temeljnih pravic narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in
enakopravnosti v vseh družbenih sferah ter za oblikovanje takih družbenih razmer, ki bodo spodbujale k
višjemu nivoju večkulturnega razumevanja in medkulturnemu dialogu. Posledično bi se s tem pripomoglo k
trajnostnemu razvoju občin ali regije,« je povedala Mirna Buid, vodja projekta, ki ga bodo pod geslom »Pod
kožo smo vsi enaki« izvajali skupaj s partnerji: Pravni center za varstvo človekovih pravic, Piran; Akademsko
kulturno-umetniško društvo KOLO; Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo "Istra"
Piran; Kulturno društvo Albancev slovenske Istre Iliria in Univerza v Stavangerju, Norveška.
Kulturno izobraževalno društvo PiNA bo ciljni skupini nudilo celovito podporo pri uveljavljanju njenih pravic.
Vzpostavili bodo Stičišče NVO pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, ki bo omogočilo njihovo
mreženje, organiziranje in povezovanje ter nudilo svetovanje glede možnosti financiranja in promocije
njihovih dejavnosti. Kot predvideva “Deklaracija o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in
družbenih organizacij za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin”
Generalne skupščine OZN bodo izvajali zagovorništvo pravic ciljne skupine na lokalni ravni, ki bo zajemalo
tako zaščito individualnih, ki so jim z Ustavo RS priznane, kot tudi zavzemanje za uvedbo trenutno
nepriznanih kolektivnih pravic. Poleg tega bodo organizirali posvet o položaju nepriznanih manjšin v regiji
in Sloveniji, izvedli delavnice in predstave gledališča zatiranih za opolnomočenje ciljne skupine, v katerih
bodo udeleženci uprizorili življenjske situacije zatiranja, diskriminacije in druge težave, s katerimi se
pripadniki manjšin soočajo vsakodnevno, ter izdajali brezplačni trimesečnik.
V Pravnem centru za varstvo človekovih pravic, Piran so v okviru projekta že začeli z izvajanjem brezplačne
pravne pomoči in svetovanjem, s čimer želijo ciljni skupini pomagati pri razumevanju svojega pravnega
položaja ter jim omogočiti lažje in učinkovitejše uveljavljanje pravic v vsakdanjem življenju. Pravno
svetovanje lahko koristijo pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ za reševanje različnih pravnih težav
in primerov diskriminacije ter kršitev pravic na podlagi narodne in verske pripadnosti.
Zainteresirane za pravno pomoč in svetovanje pozivajo, naj za dogovor o terminu pokličejo na 05 6300 320
(KID PiNA) oz. pišejo na mirna.buic@pina.si. Za več informacij pa vabijo na dogodek Parada učenja 2014, na
katerem bodo jutri, v torek, 13. maja, v koprski Taverni, med 10. in 18. uro podrobneje predstavili projekt

ENA.KOST, obiskovalci pa se bodo vsakih 15 minut lahko udeležili delavnic, na katerih se bodo spoznali
z gledališčem zatiranih.

OZADJE:
Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ znašli v situaciji
neurejenega manjšinskega statusnega položaja in pravic. Priznan status uradne manjšinske narodnostne
skupnosti je predpogoj za zagotavljanje posebnih kolektivnih (manjšinskih) pravic, zaradi njihovega
nepriznanega statusa pa se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo participacijo v javnem življenju in
proaktivno participacijo v procesih odločanja. Njihova politična marginaliziranost je velika in zaradi statusne
neopredeljenosti (in neimenovanosti) še vedno ostajajo nevidne družbene skupine.

Dodatne informacije:
Mirna Buid, vodja projekta: mirna.buic@pina.si, +386 31 256 191

