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POZDRAVNI GOVOR V POČASTITEV 20. OBLETNICE RESOLUCIJE VS OZN 1325 O 

ŽENSKAH, MIRU IN VARNOSTI  

 

Spoštovane, spoštovani! 

Pred 20 leti, natančneje 31, oktobra 2000 je Varnostni svet Organizacije Združenih narodov (OZN) sprejel 

Resolucijo 1325 o ženskah miru in varnosti. Resolucija vlogo žensk pri gradnji miru in varnosti naslavlja 

z različnih zornih kotov. Na eni strani opozarja na nevarnost in tragične posledice vojn in kriznih razmer, 

pri čemer so najhujšemu trpljenju izpostavljene prav ženske in otroci. Hkrati pa resolucija prepoznava 

pomembno vlogo žensk pri preprečevanju in razreševanju konfliktov, humanitarnih odzivih, mirovnih 

pogajanjih, v procesih gradnje in ohranjanja miru in post konfliktnih obdobjih. 

Resoluciji pred 20 leti so v  zaporedju sledile novejše različice, ki  danes skupaj tvorijo Agendo 1325 o 

ženskah, miru in varnosti. Ta predstavlja pomembno prelomnico za ženske, saj je bila vloga žensk iz 

narativa “pravice” spremenjena v narativ “prepoznavanje pomembnosti” vloge, ki jo ženske imajo pri 

izgradnji miru in varnosti. Kot zanimivost naj omenim le podatek, da participacija žensk v procesih 

izgradnje miru za 35 % poveča verjetnost da bodo mirovni sporazumi trajali vsaj 15 let. Ko smo ženske 

vključene, tako pomembno prispevamo k trajnosti in kvaliteti sprememb, katere zadevajo nas same in vse 

okoli nas.  

Zato svetovna skupnost in države podpisnice, med katerimi je tudi Republika Slovenija v zadnjih 20 letih 

izvajajo različne dejavnosti v smislu uresničevanja namena in ciljev Resolucije 1325 oz. Agende o 

ženskah, miru in varnosti. Na državni ravni jih usklajuje Ministrstvo za zunanje zadeve RS v okviru priprav 

in uresničevanja obdobnega Akcijskega načrta Republike Slovenije za izvajanje resolucij o ženskah, miru 

in varnosti. 

Skupina Ženske za mir in varnost, ustanovljena v okviru Inštituta za razvoj vključujoče družbe – IRVD, 

skupaj s soorganizatorji (M/Ž) današnjega dogodka poudarja pomembnost tega, da naša država, njeni 

državni organi in druge ustanove že od sprejetja Resolucije 1325 prireja vrsto dogodkov v počastitev 

njenih jubilejev. Med njimi posebej izpostavljam aktivnosti in publikacije, ki jih Resoluciji 1325 oz. Agendi 

o ženskah, miru in varnosti na svojem področju namenjajo Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenska 

vojska in Slovenska policija. 

Današnji dogodek v počastitev 20. obletnice Resolucije 1325 je torej le kamenček v mozaiku prizadevanj 

državnih organov, drugih javnih ustanov, medijev in civilne družbe za krepitev položaja in vloge žensk in 

deklic, zlasti v posebnih, kriznih in izrednih razmerah.  

Ob tem želim kot ženska in uvodničarka poudariti, kar smo že zapisali tudi v gradivu našega dogodka, da 

smo sicer ženske zaradi naravnih danosti objektivno bolj izpostavljene in ranljive. Na drugi strani je vrsta 

primerov, po katerih so te iste danosti v najbolj zahtevnih razmerah, kot je pereča kriza s COVIDOM-19, 

ne le naše prednosti, temveč priložnosti za celotno družbo, da smo s skupnim potencialom raznolikosti 

močnejši, bolj odporni in učinkovitejši pri doseganju temeljnih ciljev družbenega napredka in 

kakovostnega življenja za vse 



Sistematično in strukturno vključevanje žensk na vseh področjih javnega, političnega, varnostnega, 

gospodarskega in še na mnogih drugih področjih življenja, zato  moralo postati  ustaljena praksa. Ne 

samo na deklarativni ravni priznavanja pravic, ampak na ravni resnične odprtosti in prepoznanja 

pomembnosti in vrednosti za nove načine vodenja, sodelovanja, delovanja v skupno dobro vseh. 

Moje ime je Petra Založnik in vam v imenu Skupine ženske za mir,  ustanovljene v okviru Inštituta za 

razvoj vključujoče družbe, ter v imenu ustanoviteljice skupine Sabine Kečanović, ki je trenutno odsotna 

zaradi dela v tujini, želim prijeten dogodek.  


