osnutek 22. 2. 2019

PROGRAM
7. marec 2019
dopoldan

Delitev Najboljših novic iz sveta
ministrstva in uradi Vlade RS, fakultete, Mestna občina Ljubljana
Najboljše novice iz sveta so časopis, namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih. Vsako
leto se deli po več državah Evrope, letos že tretjič tudi v Sloveniji v organizaciji platforme SLOGA.
Letošnja osrednja tema časopisa je enakost spolov. Poleg splošnih podatkov o enakosti spolov, je
vključenih pet zgodb žensk iz slovenskih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, in sicer
iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Ruande ter Ugande. Časopis se bo delil v jutranjih
urah ter dogodkih na ministrstvih, v vladnih službah, fakultetah in na Mestni občini Ljubljana.

8. marec 2019
9.00 – 14.00

Osrednji dogodek o enakosti spolov
Pošta Slovenije, Čopova 11, Ljubljana

8.30 – 9.00

Registracija

9.00 – 9.30

Otvoritev
Uvodni nagovori
dr. Miroslav Cerar, podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve
mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Christos Stylianides, evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje
Albin Keuc, direktor platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno
pomoč SLOGA
Tolmačenje: slovenski in angleški jezik

9.30 – 9.50

Enakost žensk in moških: kje smo?
dr. Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

9.50 – 11.00

Omizje: Enakost žensk in moških: nacionalni in globalni izzivi
Uvodoma bodo predstavljene Najboljše novice iz sveta, vključno s promocijskim videoposnetkom.
Na omizju bomo iskali odgovore na vprašanja, kako v Sloveniji in na globalni ravni naslavljamo
različne vidike enakosti žensk in moških, na katerih področjih nas vse skupaj čaka še veliko dela in
kje smo med najboljšimi, kako na izzive prihodnosti odgovarjajo država in njene institucije, lokalne
skupnosti ter civilna družba…
Na omizju sodelujejo: mag. Maruša Gortnar, vodja Sektorja za enake možnosti, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti; Uroš Vajgl, vodja Sektorja za mednarodno razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve; dr. Simona Topolinjak,
koordinatorica za enake možnosti na Mestni občini Ljubljana; mag. Ana Kalin, Forum za
enakopraven razvoj
Moderatorka: dr. Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

11.00 – 11.30

Odmor

11.30 – 11.50

Kaj počnemo v slovenski zunanji politiki za krepitev moči žensk?
mag. Sabina R. Stadler, generalna direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in
mednarodno pravo, nacionalna kontaktna točka za ženske, mir in varnost, Ministrstvo za zunanje
zadeve

11.50 – 13.00

Omizje: Ženske v humanitarnih razmerah: spolno nasilje in nasilje zaradi spola
Študije in poročila kažejo, da se spolno nasilje in nasilje zaradi spola povečuje v času humanitarnih
razmer, naj so to konflikti, naravne nesreče ali druge oblike humanitarnih razmer. Na omizju bomo
odgovorili na vprašanja o pomenu preprečevanja in odprave spolnega nasilja ter nasilja zaradi spola
v humanitarnih razmerah, katerih žrtve so predvsem (vendar ne samo) ženske in deklice, ter vlogi
žensk pri tem, o izkušnjah na terenu in o odgovornosti za kazniva dejanja, ki jih te oblike nasilja
predstavljajo, tudi z vidika mednarodnega kazenskega prava oz. pravosodja.
Udeleženci omizja: dr. Suzana Tkavc, svetovalka za vidik spola, Generalštab Slovenske vojske;
Matevž Pezdirc, vodja sekretariata Evropske mreže za področje genocida, Eurojust; Katarina
Štrukelj, vodja Sektorja za sprejem in oskrbo, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov,
Boštjan Videmšek, krizni poročevalec
Moderatorka: mag. Sabina R. Stadler, generalna direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno
sodelovanje in mednarodno pravo, nacionalna kontaktna točka za ženske, mir in varnost,
Ministrstvo za zunanje zadeve

13.00

Pogostitev

11. - 18. marca 2019
Prireditve, predstavitve in delavnice na temo enakosti spolov z delitvijo Najboljših novic iz
sveta
7-9 slovenskih mest (Jesenice, Koper, Ponikva pri Žalcu, Maribor, Celje, Metlika, Ljubljana, Murska
Sobota TBC, Novo mesto TBC)
Platforma SLOGA, ki koordinira izdajo časopisa in spremljevalne dogodke v Sloveniji, bo v
sodelovanju s partnerskimi organizacijami delila časopis v 7 do 9 krajih po Sloveniji. Poleg tega bo v
različnih krajih s partnerji organizirala predstavitve v obliki razprav in delavnic na temo enakosti
spolov. Predstavitve bodo namenjene ozaveščanju širše javnosti o različnih vidikih enakosti spolov,
tudi v povezavi z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo. Na vseh
predstavitvah bodo razdeljene tudi Najboljše novice iz sveta.

18. marec 2019
Nacionalna konferenca: Vpliv krepitve moči žensk na prehransko varnost in trajnostno
pridelavo hrane (TBD)
Grand Hotel Union Business, Miklošičeva 3, Ljubljana
Zavod Povod in Platforma SLOGA bosta dogajanje zaokrožila z nacionalno konferenco z
evropskimi poslanci, strokovnjaki ter nevladnimi organizacijami o povezavah med enakostjo spolov,
krepitvijo moči žensk, odpravo lakote in trajnostnim kmetijstvom. Na dogodku bodo predstavljeni
tudi projekti slovenskih nevladnih organizacij v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in
humanitarne pomoči Slovenije na tem področju. Dogodek poteka v sklopu evropskega projekta
Trajnostna Evropa za vse.

