
 

 

Zaključni dogodek projekta ENA.KOST: VKLJUČEVANJE IN AKTIVNA 

PARTICIPACIJA MANJŠINSKIH IN MIGRANTSKIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI 

Torek, 23. februar 2016 / 10.30–15.30 

Fakulteta za humanistične študije UP, Maestral 1 (Titov trg 5, Koper)  

 

Torek, 16. februar – Kulturno izobraževalno društvo PiNA in delovna skupina za zagovorništvo 

narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ pripravljata v torek, 23. februarja, na Fakulteti za 

humanistične študije UP, zaključni dogodek projekta ENA.KOST: Enakopravnost narodnih skupnosti 

narodov nekdanje SFRJ v slovenski Istri, z naslovom VKLJUČEVANJE IN AKTIVNA PARTICIPACIJA 

MANJŠINSKIH IN MIGRANTSKIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI. Dogodek projekta, ki ga PiNA skupaj s 

partnerji izvaja od marca 2014 in se bo uradno zaključil konec februarja letos, bo razdeljen na posvet 

in okroglo mizo ter združil najvidnejše strokovnjake/-inje, predstavnice/-ke skupnosti in NVO s 

področja migracij, manjšin in sovražnega govora pri nas.  

 

V zadnjem obdobju smo zaradi masovnega preseljevanja priča porastu diskriminacije in sovražnega 

govora napram priseljencem, etničnim in manjšinskim skupnostim, živečih v Sloveniji. Znašli smo se na 

točki, ko se v javnosti iz neutemeljenega strahu pojavlja vprašanje, ali je njihova integracija sploh smiselna 

in mogoča oz. ali so se te skupnosti sploh zmožne integrirati v lokalno okolje. Toda integracija se ne dotika 

zgolj njih. Tudi nacionalne države morajo prispevati k temu procesu, biti v koraku z mobilnostjo prebivalcev 

in njihovo kulturno raznolikostjo. Izkazati morajo spoštovanje do njihove različnosti in upoštevati načelo 

človekovih pravic ter jim omogočiti nemoteno aktivno participacijo v slovenski družbi. Vprašanje pa je, ali 

jim to uspeva oz. ali za to obstaja politična volja.  

 

Na posvetu in okrogli mizi se bo z različnih zornih kotov skušalo predstaviti, s katerimi težavami se različne 

skupnosti soočajo pri integraciji v slovensko družbo, in ponuditi možne rešitve, ki bi ustvarile take družbene 

razmere, ki bi spodbujale k spoštovanju njihovih temeljnih pravic v vseh družbenih sferah, k višjemu 

nivoju večkulturnega razumevanja in posledično k trajnostnemu družbenemu razvoju. 

 

Lepo prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko spletnega obrazca ali na katerina.kljun@pina.si. 

 

*** 

Projekt ENA.KOST: Enakopravnost narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v slovenski Istri je 

namenjen opolnomočenju ciljne skupine v regiji, ozaveščanju o problematiki nepriznanih manjšin in 

njihovih pravicah ter doseganju spremembe institucionalnega okvirja njihove obravnave na lokalni ravni. 

Izvedene aktivnosti: 

- Nudenje brezplačne pravne pomoči in svetovanja 

- Izvedba delavnic in cikla predstav gledališča zatiranih 

- Izdajanje brezplačnega časopisa ŽAR 

- Vzpostavitev stičišča NVO pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ 

- Vzpostavitev delovne skupine za zagovorništvo narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ 

Poleg organizacije posveta se bo izdalo še poročilo o kršitvah pravic ciljne skupine in programski 

dokument za ureditev njihovega položaja v regiji s strani delovne skupine za zagovorništvo, katere naloge 

vključujejo še analizo njihovega položaja, monitoring in evidentiranje diskriminacije in zagovorništvo. 

 
Projekt ENA.KOST je podprt s sredstvi finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. 

 

Dodatne informacije: Mirna Buić, vodja projekta (mirna.buic@pina.si, 031 256 191) 
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