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POČASTITEV 20. OBLETNICE RESOLUCIJE VS OZN 1325 O ŽENSKAH MIRU IN 
VARNOSTI - POROČILO 
  
Počastitev 20. obletnice Resolucije 1325 in ostalih, ki skupaj tvorijo Agendo o ženskah, miru in varnosti, 
smo na IRVD uvrstili med prioritete našega prostovoljskega dela v letu 2020. Ker smo temu namenili več 
aktivnosti, smo s pripravami začeli že januarja 2020. Pri izvedbi smo si prizadevali za sodelovanje širšega 
kroga državnih organov in drugih javnih ustanov, medijev in civilne družbe.  
 
S pobudo za sodelovanje smo se najprej obrnili na Državni svet RS. V odgovoru so izrazil pripravljenost, 
da nam za dogodek omogočijo uporabo njihove dvorane. Zaradi ukrepov covid-19 smo bili primorani 
dogodek v Državnem svetu RS najprej preložiti, nato pa tudi preloženo izvedbo v jesenskem času iz istih 
razlogov dokončno odpovedati.    
 
Za drugi sklop aktivnosti smo se s prošnjo za sodelovanje obrnili na Slovensko vojsko. Za izvedbo 
dogodka v mesecu juniju so ponudili pomoč in uporabo njihovih prostorov. Žal smo tudi ta dogodek morali 
zaradi nepredvidljivih okoliščin preložiti na jesenski čas. V prirejeni različici smo ga umestili v program 
posveta o uporabni etiki in vrednotah družbe znanja, ki smo ga organizirali v sodelovanju z Republiškim 
inšpektoratom za šolstvo in šport, Zavodom RS za šolstvo ter drugimi soorganizatorji, 14. septembra 
2020. Prostor za izvedbo posveta pa nam je omogočila Hiša EU v Ljubljani.  
 
Zaključni, slavnostni dogodek k počastitvi Resolucije 1325 smo načrtovali 21. oktobra. Toda zaradi 
ponovnega povečanja nevarnosti okužbe s covidom-19 smo morali tudi tega odpovedati. Izvedli smo ga 
5. novembra na daljavo (program in gradivo).  
 
Že pri zasnovi programa smo se v celoti zgledovali po Akcijskem načrtu Republike Slovenije za izvajanje 
resolucij Varnostnega sveta ZN o ženskah miru in varnosti 2018-2020. V skladu s poslanstvom IRVD pri 
spodbujanju miroljubne, vključujoče in varne družbe smo se osredotočili na ugotovitev oz. smernico: 
»Pomemben pečat enakosti spolov in krepitvi moči žensk daje tudi Agenda za trajnostni razvoj do leta 
2030«. V zvezi s tem smo koordinaciji Akcijskega načrta in Ministrstvu za zunanje zadeve RS poslali 
pobudo za delovni sestanek in sodelovanje. K dogodku smo posebej povabili še poslanke, članice Kluba 
parlamentark Državnega zbora RS.  
 
Pri stroških organizacije dogodka k 20. obletnici Resolucije 1325 smo za podporo zaprosili gospodarsko 
družbo ELES, d.o.o. S hvaležnostjo ugotavljam, da so v skladu z njihovo politiko družbene odgovornosti 
dogodek podprli z donacijo 1000,00 EUR. Drugih finančnih sredstev za ta namen nismo prejeli. Vse 
ostale stroške iz tega naslova smo poravnali sami, s prostovoljskim delom IRVD, posameznih članic 
skupine Ženske za mir in varnost ter govork in govorcev.  
  
Ob počastitvi 20. obletnice Resolucije 1325 je bil poudarek programa na vsebinskem in motivacijskem 
vidiku enakosti spolov in krepitve vloge žensk v družbi. Poleg teoretičnega znanja smo izpostavili pomen 
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izkustva iz stvarnih razmer z vso dinamiko čustev, občutkov bolečine in ugodja, žalosti in sreče ter 
narativa ali pripovedovanja življenjskih zgodb. S tem je prežet celoten nabor prispevkov in nastopov 
govork v slavnostnem delu. Drugi del smo nadaljevali z normativno ureditvijo in strateškimi dokumenti 
javne varnosti ter obvladovanja tveganja naravnih in drugih nesreč v lokalnem okolju. Od teoretične, 
normativne in izkustvene ravni smo v zaključni razpravi prišli do praktičnega uresničevanja Resolucije 
1325 oz. Agende o ženskah, miru in varnosti v lokalnem okolju. Z izborom tematik ter s širokim znanjem 
in izkustvom govork smo spoznali, kar je sicer osrednja ugotovitev monografije o uporabni etiki v šolskem 
prostoru, da je tudi pri enakosti spolov in krepitvi vloge žensk v družbi ključno poleg normativne upoštevati 
vsebinsko, morano in estetsko plat, da z narativom hkrati nagovarjamo razum in čustva. Ta integrativni 
način razmišljanja je vse bolj uveljavljen v svetovnem merilu, saj v primerjavi s klasičnim, premočrtnim 
pristopom ponuja učinkovitejši način reševanja kompleksnih družbenih problemov in doseganja ciljev.  
 
Skozi program dogodka ob počastitvi 20. obletnice Resolucije 1325 smo oblikovali temeljni iztočnici za 
nadaljnje uveljavljanje vidika spola in krepitev vloge žensk v družbi. Prva izhaja iz naravnih danosti, po 
katerih so ženske in deklice, zlasti v posebnih, kriznih ali izrednih razmerah po naravi stvari in izkustvu 
tragičnih primerov bolj izpostavljene večji nevarnosti. Temu bi veljalo v zakonodaji in področnih politikah, 
ne le o enakosti spolov, ampak tudi enakih možnosti za vključujočo (deliberativno) demokracijo in 
upravljanje javnih zadev, solidarnost in družbeno pravičnost, vključno z enakopravnim dostopom do 
javnih finančnih sredstev (angl. gender budgeting) nameniti več pozornosti. Pri drugi iztočnici smo se 
oprli na primerjalno izkustvo s covidom-19. Ugotovitve kažejo, da so iste naravne danosti obenem lahko 
vrline ali kreposti empatije in etičnega voditeljstva pri ženskah. Ko gre za reševanje zahtevnih družbenih 
problemov in izzivov v negotovih razmerah, izkušnje držav z uspešnimi voditeljicami dokazujejo, da lahko 
izjemno prispevajo k uspešnosti celotne družbe pri doseganju skupnega dobrega, varovanju javnega 
interesa ter odpornosti na nesreče in druge grožnje preživetju ter kakovostnemu življenju za vse. 
 
Svetovne grožnje so s pandemijo covida-19 pokazale, da najhujše nevarnosti niso več stvar le oddaljenih 
območij. Čeprav je bil ob sprejetju Resolucije 1325 o ženskah, miru in varnosti pred 20. leti poudarek na 
kriznih in pokonfliktnih območjih, se je medtem ta zlovešča senca svetovne družbe tveganja razširila po 
celem planetu. V Sloveniji smo sicer še vedno lahko srečni, da živimo v varni državi, a zaradi tega se pri 
zagotavljanju miru in varnosti ne kaže prepuščati lahkotnemu prepričanju in srečnim naključjem, da nam 
za javno varnost v našem okolju ni treba več skrbeti. To bi veljalo upoštevati tudi pri prenovi Akcijskega 
načrta Republike Slovenije za izvajanje resolucij Varnostnega sveta ZN o ženskah miru in varnosti v 
prihodnjem obdobju.  
 
Z moderirano razpravo, kako v praksi okrepiti položaj in vlogo žensk pri zagotavljanju miru in varnosti v 
lokalni skupnosti smo se prav tako navezali na primerjalne ugotovitve in mednarodno kampanjo OZN o 
krepitvi odpornosti mest in skupnosti na naravne in druge nesreče (več: gradivo dogodka). Razprava je 
pokazala, da imamo v Sloveniji kakovosten sistem s politiko strateškega upravljanja javne varnosti na 
lokalni in državni ravni, povsem primerljiv in priznan v mednarodnem okolju. Na najvišji normativni ravni 
se začne z Ustavo Republike Slovenije. Z načelom ustavnosti in zakonitosti ter z integralno razlago sta 
tako sistem kot državna politika javne varnosti povezana s splošno veljavnimi načeli mednarodnega 
prava in veljavnimi mednarodnimi pogodbami o javni varnosti ter varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Kratek pregled sodne prakse Ustavnega sodišča RS, Evropskega sodišča za človekove 
pravice in Sodišča EU pa smo sklenili z ugotovitvijo, da je skrb države skrb za varnost vseh prebivalcev 
njena najpomembnejša dolžnost na področju javne varnosti, reda in miru. Seveda pa mora biti poseganje 
države v človekove pravice vselej legitimno, se pravi moralno (etično) in pravno utemeljeno, nujno in 
neogibno potrebno ter sorazmerno načelu razumne previdnosti.   
 
Tako kot smo zapisali v našem slavnostnem govoru k počastitvi 20. obletnice Resolucije 1325 o ženskah, 
miru in varnosti, Republika Slovenija od vsega začetka izvaja vrsto aktivnosti na tem področju. Pri tem 
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velja ponovno omeniti vlogo Ministrstva za zunanje zadeve, Slovenske vojske in Slovenske policije. V 
širšem institucionalnem okviru prizadevanj za enakost spolov in krepitev vloge žensk in deklic v družbi 
seveda tudi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za šolstvo, 
izobraževanje in šport, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za 
pravosodje, Ministrstva za javno upravo, drugih državnih organov in organov lokalne samouprave, 
medijev in civilne družbe. Z vsem tem je bil naš dogodek k počastitvi 20. obletnice Resolucije 1325 le 
kamenček v mozaiku skupnih prizadevanj za miroljubno, vključujočo in varno družbo. Ob tem izražamo 
posebno zadovoljstvo, da smo ga izvedli tako rekoč sočasno z mednarodnim dogodkom Geneva Peace 
Week, ki je potekal med 2. in 6. novembrom, na katerem je bil položaj žensk pri obnovi narušenega miru 
in varnosti prav tako ena od osrednjih tem. 
 
Na isti dan, 5. novembra smo se torej s počastitvijo 20. obletnice Resolucije 1325 v svetovnem merilu 
pridružili prizadevanjem za reševanje istih žgočih vprašanj preživetja ljudi in planeta ter krepitvi položaja 
in vloge žensk pri zagotavljanju miru in varnosti.  
 
Hvala vsem, ki ste z nastopom, prispevki, udeležbo ali podporo sodelovali pri našem dogodku v 
počastitev 20. obletnice Resolucije 1325.  
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