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Povzetek
Prispevek žensk k varnosti, v smislu mednarodne varnosti, je (pre)pogosto štet za dodano
vrednost, namesto kot ključni instrument za zagotovitev učinkovitosti mirovno-varnostnih
politik, in predstavlja pozabljen element načela enakosti spolov. Magistrsko delo se
osredotoča na raziskovanje vidika enakosti, enakopravnosti in participacije žensk v
obrambnem sektorju v Sloveniji. Prvi del naloge vsebuje pregled mednarodno pravnih in
političnih zavez v povezavi z vključevanjem žensk v mirovne in varnostne procese, pri čemer
so izpostavljene prednosti in slabosti trenutne mednarodne ureditve. V drugem delu sledi
študija primera za Slovenijo, kjer je vidik vključevanja žensk v mirovne in varnostne procese
najprej umeščen v že obstoječo ureditev na področju enakosti spolov v Sloveniji, čemur sledi
pregled pravnih in političnih dokumentov in analiza izvajanja teh dokumentov. Analiza
izvajanja političnih in pravnih zavez odgovori na naslednja vprašanja: ali obstajajo v Sloveniji
vključujoče novačniške prakse in promocije poklica obema spoloma, (ne)obstoj uniform in
opreme primerne za oba spola, pravne in dejanske možnosti družinskega življenja, obstoj
pravnega instrumentarija za spopadanje s spolnim nasiljem znotraj obrambnega sektorja, kot
tudi obstoj svetovalca za enakost spolov in tako naprej. Vse ugotovitve so po raziskanih
področjih preko izbranih kazalnikov ovrednotene, ocenjene in razvrščene v tabelo, ki
prikazuje

delno

analizo

stopnje

uspešnosti

Republike

Slovenije

pri

izvrševanju

mednarodnopravnih obveznosti in lastnih zavez.

Ključne besede: enakost spolov, ženske, mir in varnost, resolucija 1325, Slovenska vojska,
varnostni in mirovni procesi, akcijski načrt za izvajanje resolucije 1325, obrambni sektor.
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Abstract
The contribution of women to security, in terms of international security, is (often) considered
as an added value, rather than as a key element in ensuring the effectiveness of peace and
security policies, and represents a forgotten element of principle of gender equality. The focus
of this master thesis is researching the aspects of gender equality and participation of women
in the defense sector in Slovenia. The first part of the thesis focuses on reviewing
international legal and political commitments in relation to women's involvement in
peacekeeping and security processes, highlighting the strengths and weaknesses of current
international regulations. The second part includes an analysis of a case study for Slovenia,
firstly positioning the aspect of women's involvement in peacekeeping and security processes
in the existing gender equality regime in Slovenia, followed by a review of legal and policy
documents, including an analysis of the implementation of these documents. An analysis of
the implementation of political and legal obligations answers the following questions: are
there inclusive recruitment practices and promotion of employment in armed forces for both
sexes in Slovenia, the (in)existence of uniforms and equipment suitable for both sexes, legal
and de facto family life opportunities, the existence legal instruments for dealing with
allegations of sexual harassment complaints within defense sector, as well as the existence of
a gender advisor and more. All findings in the research were evaluated through selected
indicators, in order to partially assess the implementation of international legal obligations
and Slovenia's own commitments.

Key words: gender equality, women, peace and security, resolution 1325, Slovenian Armed
Forces, security and peace processes, action plan for implementing resolution 13250, defense
sector.
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Seznam okrajšav
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MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve
MOM – Mirovne operacije in misije
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SDČP – Splošna deklaracija človekovih pravic
SOP – Standardni operativni postopki
SV – Slovenska vojska
UL – Ustanovna listina
URS – Ustava Republike Slovenije
VS – Varnostni svet
WILPF – Ženska mednarodna liga za mir in svobodo (angl. The Women's International
League for Peace and Freedom),
WPA – svetovalec za zaščito žensk (angl. women's protection advisers)
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1. Uvod
Izhodišče mojega magistrskega dela je ugotovitev, da igrajo prizadevanja za spoštovanje
načela enakosti in preprečevanja diskriminacije pomembno vlogo tudi na področju miru in
varnosti. Del teh prizadevanj je vezan na vprašanje, kako v procesih zagotavljanja
mednarodnega miru in varnosti zagotoviti uravnoteženo participacijo žensk oziroma
integracijo načela enakosti spolov. V mednarodnem prostoru države in mednarodne
organizacije za dosego cilja intenzivnejše vključenosti žensk sprejemajo številne pravne in
politične dokumente.1 Tudi v Republiki Sloveniji (RS) najdemo kopico dokumentov, katerih
cilj je prizadevanje vključevanja žensk v mirovne in varnostne procese, saj je enakost spolov
ena izmed (zunanje) političnih prioritet RS. Kljub temu pa je realna vključenost in
polnopravno sodelovanje žensk v teh procesih še vedno daleč od zastavljenih ciljev. Namen
magistrskega dela je torej analizirati in ovrednotiti zlasti pravne vidike te problematike, in
sicer z vidika načela enakosti spolov.2
V prvem delu naloge bom navedla argumente, zakaj je pravzaprav pomembna aplikacija
načela enakosti spolov na področju miru in varnosti. Prispevek žensk k varnosti, v smislu
mednarodne varnosti, se pogosto razume zgolj kot dodatek ali podpora pri doseganju temeljih
ciljev na tem področju, namesto kot ključni element, pri zagotavljanju učinkovitosti mirovnih
in varnostnih politik. Z več raziskavami je bilo potrjeno, da integracija načela enakosti spolov
(angl. gender mainstreaming)3 vodi k izboljšavi operativne efektivnosti in k izboljšanim
odzivom na razna varnostna tveganja. Sledi pregled mednarodno pravnih dokumentov, iz
katerih izhajajo politične in pravne zaveze na področju vključevanja žensk v mirovne in
varnostne procese.
V drugem delu bom naredila študijo primera za RS, pri čemer se bom osredotočila na vidik
enakosti, enakopravnosti in participacije žensk v enem izmed najstarejših, tipično moških
sektorjev, tj. v obrambnem sektorju.4 Obrambni sektor se je tisočletja razvijal in prilagajal

1

Za pregled mednarodnopravne ureditve na področju vključevanja žensk v mirovne in varnostne procese glej
poglavje 3.
2
Podrobneje o prizadevanjih Slovenije pri vključevanju žensk v mirovne in varnostne procese v poglavjih 4.
3
Integracija načela enakosti spolov pomeni vključevanje vidika enakosti spolov v vse ravni in faze politik,
ukrepov in projektov. Ženske in moški imajo različne potrebe in življenjske okoliščine, vključno z neenakim
dostopom do moči, virov, človekovih pravic in institucij. Cilj integracije načela enakosti spolov je upoštevati te
razlike pri izvajanju, oblikovanju in vrednotenju politik, projektov in programov, tako da bodo koristile ženskam
in moškim ter ne povečujejo neenakosti, ampak povečujejo enakost spolov. Gre za orodje, ki pripomore k
doseganju enakosti med spoloma. (VIR: Svet Evrope, What is gender mainstreaming? URL:
https://www.coe.int/en/web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming (12. julij 2019)).
4
Obrambni sektor v Republiki Sloveniji (RS) predstavlja Ministrstvo za obrambo (MORS) s Slovensko vojsko
(SV). Glavne naloge ministrstva so: (1) oblikovanje obrambnega načrta države, (2) delovanje, organizacija,
razvoj, opremljanje in vodenje SV, (3) kriptografska zaščita obrambnega sistema, uprava zveze in priprava
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moškim potrebam, zato se pri vključevanju žensk v ta sektor poleg pravnih ovir pogosto
pojavljajo tudi ovire povsem dejanske narave, kot so na primer neprimerna oblika obutve,
preveliki pasovi za nošnjo orožja in podobno. Hkrati z odpravo pravnih in dejanskih ovir je
zaradi očitne neenake zastopanosti obeh spolov nujno aktivno spodbujanje k vključevanju
žensk, zato da dosežemo približno spolno enakovredno sestavo sektorja. V tem delu se bom
osredotočila predvsem na naslednja vprašanja: kako RS integrira vidik spola na področju miru
in varnosti, ali zadostno uresničuje mednarodno sprejete zaveze ter ali obstajajo kakšne
dejanske ali pravne ovire pri vključevanju žensk v tovrstne procese.

2. Konceptualni okvir: načelo enakosti spolov in vključevanje žensk na
področju miru in varnosti
2.1 Načelo enakosti spolov
Enakost spolov vključuje politično, socialno in ekonomsko enakost, ki vsebuje tako de jure,
kot de facto enakost, kar pomeni tako (formalno) pravno enakost, kot tudi enakost v
dejanskem življenju, ki se nanaša na realne okoliščine.5 Zakonsko zagotovljena
enakopravnost ne zagotavlja izboljšanja položaja žensk v družbi. Razlika med enakostjo in
enakopravnostjo je sledeča: pri konceptu enakopravnosti izgubimo družbeni vidik
(ne)enakosti.6 Neenakost spolov lahko vidimo na skoraj vseh področjih življenja. V javnem
življenju se recimo kaže z manjšim številom žensk na najvišjih mestih v gospodarstvu in
manjšim deležem županji, kar posledično pomeni manj razpolaganja z ekonomsko in
politično močjo. V zasebnem življenju se neenakost kaže tako, da so moški manj udeleženi
pri vzgoji in negi otrok in skrbi za ostarele, torej imajo na tem področju manj moči oziroma so
dojeti bolj kot pomočniki, kar seveda hkrati pomeni večje breme in odgovornost za ženske.7
Prav tako z enakostjo spolov ne mislimo istosti spolov - politika enakosti deluje na
sodelovanju med moškimi in ženskami pri delitvi odgovornosti odpravljanja neravnovesji v
zasebnem in javnem življenju.8
Funkcija prava ni celovito obravnavati vsa dejanja človeka, saj mora imeti določeno stopnjo
formalizacije in abstrakcije, zato ni pravnega pristopa, ki bi znal zagotoviti resnično enakost
med ljudmi. Dejanska enakost med ljudmi že po sami naravi stvari ni mogoča, ker je vsak
civilne obrambe, (4) šolanje vojske in (5) organizacija sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(VIR: MORS, Temeljna delovna področja, URL: http://www.mo.gov.si/si/delovna_podrocja/ (24. julij 2019)).
5
Republika Slovenija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kaj je enakost spolov?
URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/kaj_je_enakost_spolov/ (13. julij 2019).
6
Prav tam.
7
Robnik, Enakost spolov – (še) nedokončana zgodba - pregled razvoja na področju enakosti spolov v Sloveniji,
1991–2016 (2016), str. 7.
8
Republika Slovenija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kaj je enakost spolov?
URL: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/kaj_je_enakost_spolov/ (13. julij 2019).
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človek kot celota individuum in se nikoli ne bo v vseh lastnostih popolnoma ujemal s
komerkoli drugim, zato lahko govorimo o manjšem ali večjem približevanju enakosti.
Možnost, ki jo pravo ponuja pa je z raznovrstnimi pristopi in ukrepi pripomoči k večji stopnji
izenačenosti med ljudmi.9
Zakonodajalec lahko sprejme raznovrstne pozitivne ukrepe, tj. ukrepe namenjene ustvarjanju
oziroma spodbujanju enakih možnosti, ki so namenjeni preprečevanju manj ugodnega
položaja določenih kategorij oseb.10 Lahko bi dejali, da gre za instrument prava, ki omogoča
prednostno obravnavanje določenih skupin oseb pri uveljavljanju pravic, ki so v formalnem
smislu vsem zagotovljene pod enakimi pogoji in obsegom. Na kratek rok se lahko tovrstni
ukrepi nekaterim zdijo krivični, predvsem če gre rezervacijo mest za določeno kategorijo ljudi
z namenom povečanja njihove participacije. Na dolgi rok se seveda tovrstni ukrepi lahko
izkažejo za pravične, kar kaže da gre pri prizadevanjih k višjim stopnjam družbene enakosti
za kompleksna vprašanja.11
2.1.1 Načelo enakosti spolov v povezavi s področjem miru in varnosti
Nacionalne in mednarodne norme o enakosti in nediskriminaciji ter zlasti način, kako si
prizadevajo za doseganje dejanske (vsebinske) enakosti, je mogoče razumeti kot mehanizme
za spodbujanje in zaščito lastnega dostojanstva vsakega človeka. S tem lahko
nediskriminacijo in enakost štejemo kot del temelja svobode, pravičnosti in miru na svetu.12
Mednarodne konvencije in telesa zagotovo igrajo pomembno vlogo pri vzpostavljanju in
ohranjanju miru, je pa njihov cilj med drugim doseči dejansko enakost, ki je inherentno
povezana z mednarodnim mirom. Napisano potrjujejo tudi empirične raziskave, ki so
ugotovile, da se s povečanjem prizadevanj za enakost spolov na državni ravni, vključno z
dostopom žensk do političnih in socialnih institucij, zmanjšuje verjetnost, da bo država del
nasilnega domačega ali mednarodni konflikta.13 Podobno so nasilje in ostali socialni problemi
pogosteje povezani z družbami z visoko stopnjo dejanske neenakosti.14
Ko govorimo o miru nimamo v mislih samo ti. negativnega miru, v smislu odsotnosti nasilja,
vendar tudi pozitiven mir, kjer ključno vlogo igrata spoštovanje človekovih pravic in dejanska
enakost. Najdemo lahko tesno povezavo med negativnim in pozitivnim mirom; k pozitivnemu
miru dejanska enakost gravitira in jo lahko identificiramo kot način preprečevanja nasilja.
9

Cerar, Nekateri (ustavno)pravni vidiki načela nediskriminacije (2005), str. 37.
Prav tam, str. 34.
11
Prav tam, str. 39.
12
Blaker Strand, Non-Discrimination and Equality as the Foundations of Peace (2015), str. 231.
13
Wood in D. Ramirez, Exploring the Microfoundations of the Gender Equality Peace Hypothesis (2018), str.
345.
14
Blaker Strand, Non-Discrimination and Equality as the Foundations of Peace (2015), str. 229.
10
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Hkrati je negativen mir nujen pogoj za doseganje pozitivnega miru, zato dejanska enakost
vključuje oba.15

2.2 Pomen vključevanja žensk na področju miru in varnosti
Ženske v vseh fazah konflikta le tega doživljajo drugače od moških in imajo pri povojni
rehabilitaciji drugačne poglede in prioritete, saj pogosteje jemljejo v obzir tudi socialne in
humanitarne potrebe, ponovno integracijo prebivalstva v družbo, ekonomski razvoj in
podobno.16 Gre za polovico prebivalstva, ki je velikokrat zanemarjena pri vključevanju v
razreševanje konflikta. Potrebno je spremeniti paradigmo od dojemanja žensk kot izključno
žrtev konflikta in pripoznati njihov prispevek kot agentk pri zagotavljanju trajnega in
vzdržnega mednarodnega miru in varnosti. V tem poglavju bom predstavila več argumentov,
zakaj je aktivnejše vključevanje žensk na tem področju ne le pravično -

v smislu

zagotavljanja enakosti spolov, temveč tudi pametno - v smislu ustreznejšega usmerjanja
družbenih procesov na tem področju.17
Bivši diplomat Saunders definira mirovni proces kot mešanico diplomacije, politik, pogajanj,
dialogov ter posredovanj na neuradnih in uradnih prizoriščih. Gre za politični proces mirnega
reševanja sporov.18 Varnostne procese v okviru mirovnih pogajanj razumemo kot
vključevanje oboroženih sil pri zaustavitvi konflikta, kar vključuje premikanje čet, teritorialni
nadzor, nadzor nad orožjem in procesi demobilizacije, pomoč pri razorožitvi borcev, pomoč
pri strukturni reforma varnostnega sektorja v smislu reforme vojske, policije in njihove
demokratične odgovornosti.19
Pri vključevanju žensk v mirovne in varnostne procese se soočamo z več vprašanji, na primer
kako ženske zaščititi (konfliktne situacije pogosto neproporcionalno bolj prizadenejo ženske),
kako jih vključiti v reševanje konfliktov in v mirovne misije, oziroma kako integrirati načelo
enakosti spolov skozi celoten proces reševanja konflikta.20 Posebne pozornosti v tem poglavju
ne bo deležen vidik zaščite, saj gre med vsemi vidiki za najmanj sporno vprašanje. Posvetila
se bom predvsem ostalim trem vidikom, ker se na mednarodni ravni pojavljajo nestrinjanja
ravno na teh področjih.

15
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Teorije reševanja oboroženih konfliktov v splošnem delijo mirovne procese na formalne in
neformalne. Neformalni procesi so tisti, ki se v celoti dogajajo zunaj vladnih ali mednarodnih
okvirjev in po navadi vključujejo nevladne organizacije in navadne državljane, med tem ko je
za formalne procese značilno sodelovanje državnih predstavnikov, ki strmi k pravno
zavezujočim in celovitejšim rešitvam problema.21 Ženske so vpletene v neformalne procese
od kar obstaja vojna v obliki manjših skupin ali organiziranih dogodkov. Čeprav so ženske
preko neformalnih procesov uspele narediti razliko, je nujno tudi vključevanje formalne
procese v zadostnem številu, z namenom osvetlitve problematik, ki so pomembne za ženske.22
2.2.1 Vključevanje žensk v mirovne procese
Več študij se je že ukvarjalo z vprašanjem vpliva spola na reševanje konfliktov. Razlike
pristopa k reševanju konflikta obsegajo različne motivatorje, cilje, različno obnašanje,
drugačno odzivanje na razdelitev moči v družbi, razlike v stilu pogajanja in tako naprej.23 V
splošnem poznamo pet glavnih načinov upravljanja s konflikti: 24
-

tekmovalen (izboljšati lasten položaj na ceno drugega),

-

ustrežljiv (žrtvovati lasten položaj v korist drugemu),

-

izogibljiv (zamikanje rešitve spora),

-

sodelovalen (iskanje rešitve, ki ustreza obema strankama) in

-

kompromisoren (iskanje srednje poti, ki ustreza obema strankama).

Študije narejene med letoma 2005 in 2008 so pokazale, da so moški izrazito bolj orientirani k
tekmovalnemu stilu pogajanj, med tem ko je pri ženskah značilno iskanje kompromisov in
sodelovanje.25 Pri spopadanju z mednarodnimi konflikti je prednost, če se izbere stil
pogajanja, ki temelji na sodelovanju in kompromisih ter ne na tekmovanju. S tovrstnim
pristopom lahko pridemo do konstruktivnejših razpletov, kar je pomembno pri doseganju
dolgotrajnih sporazumov, pogosto tudi zaradi dobrih med-sosedskih odnosov med državama v
sporu oziroma doseganju sprave med strankama v sporu. Čeprav lahko agresivnejši pristop
pripelje do boljših izidov za eno od strani, lahko to v mednarodnih konfliktih pripelje do
propada pogajanj, zato so trdnejši pogajalski pristopi lahko socialno škodljivi.26 Oborožen
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spopad ni spolno nevtralen dogodek, prav zato proces razreševanja, katerega cilj je rešitev
konflikta, ne sme biti spolno nevtralen.27
Na tej točki bi želela opozoriti, da četudi ženske pogosteje izberejo kompromisoren in
sodelovalen način upravljanja s konflikti, ne smemo posplošiti in tega jemati kot specifično
ženske lastnosti, ki jo posedujejo vse ženske – t. i. past spolnega esencializma. Teorija
spolnega esencializma pravi, da je mogoče zaradi lastnosti, ki jo (domnevno) posedujejo vse
ženske, njihove (enotno) žensko izkušnjo ločiti in opisati neodvisno od rase, družbenega
razreda, izobrazbe, spolne usmerjenosti in drugih relevantnih izkušenj.28 Torej če rečemo, da
ženske vojno doživljajo drugače od moških, moramo imeti v mislih, da to pomeni široko
paleto izkušenj (drugače se ujamemo v past esencializma). Belopolte ženske so v zahodnih
državah lahko zatirane zaradi spola in razreda, drugače so lahko temnopolte ženske poleg
ravno naštetega zatirane še zaradi rase.29 Individualna oseba ženskega spola, ujeta v svojih
osebnih okoliščinah ne more popolnoma razumeti in opisati izzivov s katerimi se soočajo
ostale pripadnice ženskega spola. Ravno zato je pomembna vključitev primernega dela
predstavnic ženskega spola k mirovnim in varnostnim procesom, predvsem pri sklepanju
pravno relevantnih dokumentov, saj s tem dosežemo feministično jurisprudenco, ki je
resnično vse vključujoča za vse ženske.30
Navedem lahko primer Kanade, kjer so pri poskusu vključevanja žensk v mirovne in
varnostne procese preko državne politike, v nacionalnem akcijskem načrtu (dolgem štirinajst
strani), potrebo po zaščiti žensk kot žrtev vojne omenili triintridesetkrat, s čimer so vsem
ženskam pripisali lastnost žrtve.31 Ameriška pravnica Angela Harris je v svoji knjigi že leta
1990 pozvala k premiku od teoretiziranja o zatiranju žensk na podlagi spola in prikazovanju
žensk kot žrtev ter zagovarjala pozitivne ukrepe, ki vodijo k razumevanju razlik med
ženskami, z namenom odprave diskriminacije in zagotovitve svetlejše prihodnosti za vse.32
V mednarodnih konfliktih, kjer je vpletenih več strank (pogosto tudi šibkejša skupina
prebivalstva), je pomemben občutek pravičnosti in enakosti, saj si želimo stabilnih
sporazumov. Raziskave kažejo, da so ženske v povprečju bolj radodarne in enakopravne od
moških in pričakujejo manj v pogajanjih.33 Razlog za to je verjetno boljši občutek za splošno
27
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pravičnost v pogajanjih zaradi drugačne socializacije. Na podlagi ugotovitev raziskav lahko
rečemo, da dodajanje ženske ali žensk k ekipi pogajalcev zviša radodarnost ekipe, pod
pogojem, da ima ženska enakovredno moč participacije v ekipi kot moški.34
Pomembno je, da so tako ženske in moški v pogajalski ekipi deležni primernega treninga, da
ne eni ne drugi ne škodijo strani, ki jo zastopajo ali s preveč agresivnim načinom pogajanja ali
pa s pretiranim popuščanjem. Prav tako se moramo zavedati, da ni nujno, da bodo ženske v
pogajalski ekipi zagovarjale interese drugih žensk in pravic žensk, zato je hkrati pomembno,
da ima ekipa pogajalcev predstavnika, ki specifično zagovarja pravice žensk.35
Rezultati raziskave narejene na IHEID Univerze v Ženevi, kjer so med letoma 2011 in 2015
preučevali 40 mirovnih procesov po koncu Hladne vojne, so pokazali, da je bil dogovor skoraj
vedno dosežen, če so pri pogajanjih sodelovale ženske, še več, močan vpliv žensk v
pogajanjih je povezan (pozitivna korelacija) z večjo verjetnostjo, da bodo dogovori izvajani.36
V vseh 40 primerih ni bilo niti enega, kjer bi ženske ali ženske skupine negativno vplivale na
sam proces, ravno nasprotno – ko so se pogajanja zaustavila, so ravno ženske in ženske
skupine potisnile proces pogajanj naprej k uspešnemu zaključku.37
Dalje je statistična analiza, ki utemeljuje svoje ugotovitve na 181 mirovnih sporazumih
podpisanih med letoma 1989 in 2011 ugotovila:38
-

mirovni procesi, ki vključujejo ženske kot priče, podpisnice, mediatorke ali pogajalke
bodo 20 % bolj verjetno trajali vsaj dve leti, če ostanejo vse ostale spremenljivke
nespremenjene,

-

mirovni procesi, ki vključujejo ženske kot priče, podpisnice, mediatorke ali pogajalke
bodo 35 % bolj verjetno trajali vsaj 15 let, če ostanejo vse ostale spremenljivke
nespremenjene in

-

mirovni sporazumi bodo 64 % manj verjetno propadli, če pri njih sodeluje civilna
družba.

34
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2.2.2 Vključevanje žensk v varnostne procese
Feministična perspektiva in tradicionalne vojaške vrednote nista področji, ki jih po navadi
povezujemo. Učinkovita vojska je zgodovinsko tovrstna, ki zmaga v konvencionalni vojni in
ubrani državo. Z namenom doseganja tega napornega cilja, se je v vojski razvila kultura
individualnosti, fizične moči in poslušnosti, kjer ni prostora za vprašanja spola, niti recimo za
pravice LGBT skupnosti.39
Čeprav nikoli ne moramo dejati, da je tradicionalni meddržavni način vojskovanja mrtev,
lahko zagotovo zaznamo, da danes med ključne naloge vojske spada tudi ohranjanje reda,
zaščita civilistov, humanitarne in diplomatske aktivnosti, preprečevanje spolnega nasilja in
nasilja na podlagi spola – gre torej za spremenjene okoliščine.40 Integracija vidika spola lahko
prispeva k spremembi vojaške paradigme preko boljšega razumevanja izzivov, ki
tradicionalno ne spadajo na varnostno področje. Težko je določiti cilje, ki jih želita doseči
vojska in civilne organizacije brez holističnega razumevanja vseh vidikov konflikta, kot so
politično ozračje, vpleteni v konflikt, lokalna kultura, ekonomska situacija, distribucija moči v
družbi in tako naprej. Z drugimi besedami, aktivacija obeh spolov pomaga pri dojemanju
problematike skozi kritično perspektivo, zato ima potencial preoblikovati tako seznam vrst
operacij, ki se izvedejo, in kako so izvedene v smislu taktike. Vojakinje lažje prepoznajo vse
vidike nasilja, ki ga je potrebno obravnavati (ne nujno samo nasilja kot posledica
tradicionalnega bojevanja) in lažje delujejo na področju zbiranja informacij.41 Raziskave po
svetu kažejo, da so uniformirane ženske bolj naklonjene zmanjševanju napetosti in manj
pogosto uporabijo silo kot moški kolegi. Večje vključevanje žensk v policijske enote lahko
izboljša odzivnost na prijave spolnega nasilja, ki so izjemno pogosti v post-konfliktnih
situacijah.42 Pri pripisovanju posebnih sposobnosti vojakinjam moramo definitivno ravnati z
določeno mero previdnosti, zagotovo pa lahko rečemo, da ima vključevanje žensk v bojne
enote in na splošno integracija vidika spola v operacije vojske potencial izboljšati efektivnost
operacij, kot dodati nove kapacitete.43
Pogosto se pojavljata predvsem dva pomisleka, in sicer, da ženske na splošno niso fizično in
mentalno primerne za vojno, s čimer bi ogrozile učinkovitost enot in očitek, da bo
perspektiva spola uničila vojaško kulturo in kohezijo enote. Problem s tovrstnim mišljenjem
39
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je domneva, da je obstoječe stanje perfektno.44 Študija narejena s strani profesorja Tonyja
Kinga, ki je primerjalno v več državah preučevala vpliv integracije žensk na kohezijo enote,
je ugotovila, da ni spol tisto kar zagotavlja kohezijo enote, ampak kompetence in trening.45 Iz
zgoraj napisanega lahko potegnemo zaključek, da dokler so vojakinje kompetentne in deležne
dobrega treninga, ne vplivajo na kohezijo enote negativno.46
2.2.3 Vključevanje žensk v sodstvo, policijo, vlado in ostale državne organe
Pri rehabilitaciji post-konfliktnega območja je potrebno zavzeti celovit pristop. Ni dovolj
samo vključevanje žensk v mirovne in varnostne procese, ampak v vse domene javnega
življenja. Predstavnice ljudstva lahko v okviru parlamenta izvajajo nadzor nad varnostnim
sektorjem, predvsem v smislu transparentnosti in prerazporejanja sredstev. Ravno
parlamentarke so bile tiste, ki so v več državah poskrbele za sprejem zakonodaje, potrebne za
implementacijo agende Ženske, mir in varnost, in mednarodnega prava.47 Ženske v sodni veji
oblasti, kot sodnice, tožilke ali odvetnice krepijo legitimnost, kot tudi dostopnost sodne veje
oblasti do prebivalstva, kar je posebej pomembno pri nasilju na podlagi spola, saj žrtve lažje
pristopijo do njih.48 Prav tako igrajo pomembno vlogo v civilni družbi, saj pogosto preko dela
v nevladnih organizacijah predstavljajo povezavo med prebivalci, policijo, vojsko in
parlamentarci.49

3. Mednarodno pravni okvir agende Ženske, mir in varnost
3.1 Družina resolucij 1325
Agenda Ženske mir in varnost je dobila naziv po istoimenski resoluciji, prvi na temo
vključevanja žensk v mirovne in varnostne procese, sprejeti v Varnostnem svetu Organizacije
združenih narodov (VS OZN) leta 2000. Resolucija Ženske, mir in varnost 1325 (2000) je
temeljni dokument, ki specifično obravnava prav vključevanje žensk v varnostne in mirovne
procese in je bila na takratnem zasedanju VS sprejeta soglasno, sledilo pa ji je še osem
podpornih resolucij - 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242 in 2467, ki jih lahko krajše
imenujemo družina resolucij 1325.
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3.1.1 Zgodovinsko ozadje agende Ženske, mir in varnost
Družina resolucij 1325 predstavlja rezultat več kot stoletnega mednarodnega aktivizma. Na
Kongresu žensk v Haagu so se leta 1915 ženske prvič zbrale z namenom preučitve in
eliminacije vzrokov vojne. Izid kongresa je bila ustanovitev Ženske mednarodne lige za mir
in svobodo (angl. The Women's International League for Peace and Freedom - WILPF), ki še
danes deluje na področju miru in varnosti. V okviru OZN je bila leta 1946 ustanovljena
Komisija o položaju žensk (angl. Commission on the Status of Women - CSW), ki je
obravnavala kar nekaj tem, ki se dotikajo agende Ženske, mir in varnost.50 Prvi večji
momentum je agenda doživela na četrti Svetovni konferenci v Pekingu leta 1995, kjer je bila
sprejeta Pekinška deklaracija in izhodišča za ukrepanje, ki je izpostavila vlogo žensk pri trajni
izgradnji miru. Leta 2000 je bila s pomočjo lobiranja nevladnih organizacij sprejeta prva
resolucija 1325, ki se je osredotočala na samo problematiko Ženske mir in varnost.51
3.1.2 Resolucija 1325 (2000)
Leta 2000 je VS OZN soglasno sprejel resolucijo 1325, prvo resolucijo, ki se ukvarja z
vprašanji spola, izkušnjami žensk v konfliktnih in post-konfliktnih situacijah, kot tudi
njihovim prispevkom k preprečevanju in reševanju konflikta.52 Prej sprejete resolucije so
obravnavale ženske kot žrtve vojne, ki so potrebne zaščite; prav resolucija 1325 pa je
prepoznala ženske kot agente pri izgradnji miru in varnosti. Resolucija zahteva večjo
participacijo žensk pri preprečevanju in rešitvi konfliktov, kot tudi njihovo zaščito v času
trajanja konfliktov.53
Resolucija 1325 v deset odstavčni preambuli omeni predhodne OZN resolucije, deklaracije in
ostale dokumente sprejete na temo Ženske, mir in varnost. V preambuli so poudarjeni široki
normativni standardi, ki jih je sprejela mednarodna skupnost preko pravnih načel, človekovih
pravic in humanitarnega prava. VS pripozna, da lahko primerna institucionalna ureditev, ki
zaščiti ženske in deklice ter jih vključi v mirovne procese, v kombinaciji z razumevanjem
vpliva oboroženih spopadov na ženske, bistveno prispeva k vzdrževanju in spodbujanje
mednarodnega miru in varnosti.
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Preambuli sledi osemnajst vsebinskih odstavkov, katerih teme bi lahko razdelili na štiri
vsebinska področja: (1) participacija, (2) integracija vidika spola in urjenja v mirovne misije,
(3) zaščita ter (4) integracija načela enakosti spolov.54
Participacija pokriva polno in enako vključenost in zastopanost žensk na vseh ravneh
sprejemanja odločitev, vključno z volilnimi postopki, imenovanjem na položaje v OZN in v
širši družbeno-politični sferi, kot tudi pri izgradnji miru preko mirovnih procesov. 55 V prvih
štirih odstavkih resolucije, ki pokrivajo participacijo, pa ne najdemo ciljev, časovnih okvirjev,
kvot ali kakršnih koli nadzornih mehanizmov izvajanja. Resolucija deležnike poziva in
spodbuja (angl. urges and encourages), namesto zahteva (angl. requires), kar slabi moč
besedila.56
Integracija vidika spola v mirovne misije57 se v nadaljnjih štirih odstavkih (odstavki 5 do 8)
ukvarja s participacijo žensk in vključevanjem vidika spola pri preprečevanju, širjenju,
nastajanju in pojavljanju nasilnih konfliktov preko mirovnih misij.58 Pri sprejemanju mirovnih
sporazumov je potrebno okrepiti pravice žensk v nacionalnem pravu, predvsem tistih, ki
zagotovijo spoštovanje človekovih pravic žensk in deklic, posebej pa v zvezi z ustavnimi
pravicami, volilnim sistemom, policijo in sodstvom.59 Ponovno lahko v tekstu resolucije
zaznamo šibak jezik, predvsem pa pomanjkanje zaveze pri zagotavljanju denarnih sredstev za
usposabljanje članov misij glede spolnih tematik.60
Nasilje nad ženskami je prepovedano s strani več mednarodnih pogodb. Tretji steber (zaščita)
se ukvarja s posebnimi pravicami in potrebami pri zaščiti žensk in deklet v konfliktih in po
njih, kar vključuje nacionalno implementacijo regionalnega in mednarodnega prava in
konvencij, ki inter alia vključujejo Ženevske konvencije, Konvencijo o odpravi vseh oblik
diskriminacije žensk (angl. The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women – CEDAW), OZN Konvencijo o otrokovih pravicah in Rimski statut
Mednarodnega kazenskega sodišča (angl. International Criminal Court - ICC).61 Dodatno je
54
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VS v enajstem odstavku resolucije poudaril odgovornost vseh držav, da kaznujejo vojne
zločine povezane s spolnim in ostalim nasiljem nad ženskami.
Posebne potrebe žensk je nujno spoštovati v vseh misijah VS, vključno s preprečevanjem
konfliktov, izgradnjo miru in pri mirovnih procesih preko integracije vidika spola v vse
relevantne procese. VS izrazi pripravljenost, da bodo misije upoštevale vidik spola, pri čemer
se bodo posvetovale z lokalnimi in mednarodnimi združenji žensk. Integracijo načela enakosti
spolov je nujno upoštevati tudi pri demobilizaciji in reintegraciji bivših vojakinj in pri
urejanju begunskih zavetišč.62
3.1.3 Resolucija 1820 (2008)
Junija 2008 je VS soglasno sprejel drugo resolucijo v seriji devetih na temo Ženske, mir in
varnost. Z resolucijo 1820 je VS zahteval "takojšnje in popolno prenehanje vseh dejanj
spolnega nasilja nad civilnim prebivalstvom v vseh oboroženih spopadih, ki dosega grozljive
ravni brutalnosti" in izrazil zaskrbljenost, da kljub večkratni obsodbi, nasilja in spolnih zlorab
žensk in otrok, ujetih v vojnih območjih, ti postajajo sistematični in razširjeni.63
VS poudari, da lahko spolno nasilje, kadar se uporablja ali odredi kot taktika v vojni znatno
poslabša stanje oboroženih spopadov in ovira ponovno vzpostavitev mednarodnega miru, zato
lahko učinkoviti ukrepi za preprečevanje in odzivanje na taka dejanja spolnega nasilja
bistveno prispevajo k vzdrževanju mednarodnega miru in varnosti.64 Dalje resolucija definira,
da lahko posilstvo in druge oblike spolnega nasilja pomenijo zločin proti človeštvu ali
konstitutivno dejanje genocida.65 Resolucija od generalnega sekretarja (GS) zahteva
implementacijo ničelne politike tolerance v vse mirovne misije OZN.66
Organizacija za pravice žensk PeaceWomen je izrazila zaskrbljenost v zvezi s podtonom
resolucije 1820, ki identificira ženske kot žrtve, kar je v nasprotju s podtonom resolucije
1325, ki identificira ženske kot agentke. Za večino nevladnih organizacij je pomembneje
pripoznati participacijo žensk na vseh nivojih odločanja, kot pa poskušati vojno narediti
"varnejšo za ženske".67 Dalje PeaceWomen opozori na lažno dihotomijo žensk, ki jo ustvarja
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resolucija 1820, (1) na ženske agentke (2) ali žrtve. Veliko žensk, ki delujejo kot močne
agentke, so bile v preteklosti žrtve spolnega nasilja.68 Pomanjkljivost resolucije je prav tako,
da ščiti le civilne žrtve posilstva, ne pa vojakinj. Podobno kot resolucija 1325, tudi resolucija
1820 ne vsebuje mehanizmov, ki bi zagotovili njeno izvrševanje.69
3.1.4 Resolucija 1888 (2009)
Leta 2009 je VS na podlagi poročila GS OZN, ki izpostavi pomanjkanje ustreznih pravnih
mehanizmov za izvrševanje resolucije 1820, sprejel dopolnilno resolucijo 1888, ki vsebuje
več mehanizmov za krepitev implementacije resolucije 1820.70
Najpomembneje

resolucija

generalnega

sekretarja

zahteva

imenovanje

posebnega

predstavnika za spolno nasilje v konfliktu, ki bo zagotovil strateško vodenje in usklajevanje
preko sistema OZN.71 Imenovanje posebnega predstavnika povečuje izpostavljenost vprašanja
ranljivosti na podlagi spola in demonstrira zavezo k boju proti tej problematiki s pomočjo
sredstev OZN.72 Resolucijo poziva GS k razporeditvi skupin strokovnjakov za hitro odzivanje
v zvezi s spolnim nasiljem v oboroženem konfliktu, z namenom krepitve vladavine prava73 in
poudari namen VS, da pri sprejemanju ali obnavljanju sankcij v situacijah oboroženih
konfliktov, upošteva kršitve družine resolucij 1325.74 Glede mirovnih misij OZN, VS z
resolucijo odloči, da se v mandate po potrebi vključi tudi svetovalce za zaščito žensk (angl.
women's protection advisers - WPA).75 GS je pozvan, da zagotovi več sistematičnega
poročanja o kazalcih in trendih zgodnjega opozarjanja o uporabi spolnega nasilja v
oboroženih spopadih in od njega resolucija 1888 zahteva, da predloži letna poročila o
izvajanju resolucije 1820.76
3.1.5 Resolucija 1889 (2009)
Na deveto obletnico sprejema resolucije 1325 je VS s sprejemom resolucije 1889 naslovil
ovire, ki preprečujejo participacijo žensk v mirovnih procesih. VS je v resoluciji pozval GS
OZN k razvoju strategije, ki bo pripomogla k imenovanju posebnih predstavnic in odposlank
v njegovem imenu in zvišala udeležbo žensk v političnih in mirovnih misijah OZN ter hkrati
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imenuje svetovalce za spol v misijah.77 Prav tako resolucija zahteva, da GS spremlja
implementacijo resolucije 1325 in pripravi poročilo.78 Resolucija 1889 bolje uredi
mednarodne in nacionalne odzive na potrebe žensk v kriznih situacijah, vključno s pravnimi,
zdravstvenimi, socialnimi in ekonomskimi potrebami.79
3.1.6 Resolucija 1960 (2010)
Soglasno sprejeta resolucija 1960 se ponovno ukvarja s spolnim nasiljem v času oboroženih
spopadov. V preambuli VS prizna, da je bilo zgolj omejeno število storilcev kaznivega
dejanja spolnega nasilja preganjanih, kar je verjetno posledica ošibljenih sodnih sistemov v
državah, ki so bile deležne oboroženih spopadov. Dalje v preambuli pripozna, da je
preprečevanje nekaznovanja ključno za dosego sprave v post-konfliktnih družbah.
Glavna novost, ki jo prinaša resolucije, je vzpostavitev ti. imenovanja in izpostavitve
kršiteljev (angl. naming and shaming) z vzpostavitvijo seznama kršiteljev, ki postane del
letnega poročila GS OZN resolucij 1820 (2009) in 1888 (2009). Prav tako bo seznam
uporabljen kot podlaga pri odločanju o vzpostavitvi sankcij v OZN Odboru za sankcije.80
3.1.7 Resolucija 2106 (2013)
Gre za podporno resolucijo vem prejšnjim, predvsem pa tistim na temo spolnega nasilja.
Sprejeta resolucija bolj temelji na operacionalizaciji sedanjih obveznosti, kot na ustvarjanju
novih zavez. V preambuli in v tretjem členu resolucija poudari močno vlogo, ki jo imajo ICC,
ad hoc tribunali in mešani tribunali pri pregonu zločinov zoper ženske in deklice. 81 Prav tako
zahteva več napotitev WPA-jev, svetovalcev za spol in skupin strokovnjakov (prvotno
omenjeno v resoluciji 1888).82 V resoluciji je zaznati jezik, ki krepi participacijo žensk v boju
zoper nasilje na podlagi spola,83 pri čemer nasilje na podlagi spola (angl. gender-based
violence) definiramo, kot nasilje usmerjeno v posameznika zaradi njenega ali njegovega
biološkega spola ali spolne identitete.84

77

Člena 4 in 7 resolucije 1889 (2009).
Člen 17 resolucije 1889 (2009).
79
Arostegui, Eragu Bichetero, Women, Peace and Security: Practical Guidance on Using Law to Empower
Women in Post-Conflict Systems (2014), str. 12.
80
Člen 3 resolucije 1960 (2010).
81
Make Every Woman Count, United Nations Security Council Resolution 2106: Do We Need a Sixth
Resolution?, URL: http://www.blog.makeeverywomancount.org/429/ (4. julij 2019).
82
Člen 7, 8 in 11resolucije 2106 (2013).
83
PeaceWomen, Security Council Resolution 2106, URL: https://www.peacewomen.org/SCR-2106 (4. julij
2019).
84
Primeri nasilja na podlagi spola so posilstvo, prisilna zakonska zveza, tihotapljenje žensk in deklic in tako
dalje. (VIR: PSI, Gender-based violence, URL: https://www.psi.org/health-area/gender-based-violence/#about
(12. julij 2019)).
78

23

3.1.8 Resolucija 2122 (2013)
Resolucija 2122 vzpostavlja načrt za "bolj sistematičen pristop k izvajanju zavez o ženskah,
miru in varnosti". Ponovno poudarja, da sta enakost spolov in krepitev vloge žensk ključnega
pomena za mednarodni mir in varnost.85 Resolucija vključuje konkretne ukrepe za razvoj in
uporabo tehničnega strokovnega znanja za mediacijske skupine OZN in mirovne misije, krepi
zaveze glede posvetovanja in vključevanja žensk v mirovne pogovore in izboljšuje dostop do
informacij in analiz o vplivu konfliktov na ženske. Prav tako poziva države članice, naj
financirajo delo ženskega vodstva in lokalnih skupin civilne družbe, ki sodelujejo pri
preprečevanju in reševanju konfliktov.86
3.1.9 Resolucija 2242 (2015)
Resolucija VS 2242 je upoštevala več akademskih, političnih, aktivističnih in ostalih kritik, ki
so se pojavila glede predhodnih sedmih resolucij. Resolucija zahteva, da se agenda Ženske,
mir in varnost implementira v vseh situacijah na agendi VS, ob upoštevanju okoliščin v
specifični državi, vključno s posvetovanji z organizacijami civilne družbe. Dalje resolucija
vsebuje ambiciozen cilj podvojiti število žensk v policijskih in vojaških kontingentih OZN
mirovnih misij v naslednjih petih letih. Zanimiv je tudi poziv k integraciji žensk k strategijam,
ki pokrivajo boj proti terorizmu.87
Pomemben korak v pravo smer je zagotovo sprememba uporabe jezika v resoluciji. Resolucija
2242 govori o participaciji žensk kot samoumevni, med tem ko je bilo v predhodnih
resolucijah zaznati utemeljevanje zakaj potrebujemo participacijo žensk (ker doprinesejo
drugačne spretnosti, ker bodo odločevalska telesa tako bolj efektivna in podobno).88
3.1.10 Resolucija 2467 (2019)
Gre za zadnjo v vrsti devetih resolucij v družini 1325, ki se ponovno ukvarja s spolnim
nasiljem. Pred sprejetjem resolucije je bilo zaznati konsenz civilne družbe in nekaterih držav,
sprejetje nove resolucije ni potrebno.89 Cilj resolucije je okrepiti delo na kazenskem pregonu
storilcev, pomagati do sedaj zanemarjenim žrtvam spolnega nasilja (dečki in moški) in
okrepiti vlogo civilne družbe. V resoluciji je velikokrat omenjena pomoč žrtvam spolnega
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nasilja, vendar ne vsebuje niti ene direktne reference na spolno in reproduktivno zdravljenje,
ki predstavlja ključen element celostne medicinske oskrbe žrtvam spolnega nasilja v vojni, saj
so na grožnjo veta Združenih držav Amerike kompromisno izbrisali referenco iz resolucije.90
3.1.11 Pravni status družine resolucij 1325
Pravni status zgoraj omenjenih dokumentov je pomembno vprašanje, saj je ravno od tega
odvisno uresničevanje zavez in mehanizmov, ki jih dokumenti predvidevajo. Z drugimi
besedami, če želimo doseči učinkovito izvrševanje resolucij, je pomembno, da imajo te
naravo zavezujočih pravnih dokumentov. Pravni status družine resolucij 1325, pa je ravno eno
od področji, kjer ne najdemo poenotenega mnenja. Nevladne organizacije se pri argumentaciji
zavezujoče narave sklicujejo na 25. člen Ustanovne listine (UL) OZN, ki pravi, da "člani
Organizacije združenih narodov soglašajo v tem, da sprejemajo in izvršijo odločbe
Varnostnega sveta v skladu s to Ustanovno listino".91 Diplomati na drugi strani ne vidijo
družine resolucij 1325 kot pravno zavezujoče, pri čemer se sklicujejo, da so bile resolucije
sprejete na podlagi VI. poglavja UL in zato niso zavezujoče (za razliko od resolucij sprejetih
po VII. poglavju, ki so zavezujoče).92
Meddržavno sodišče (angl. International Court of Justice - ICJ) je v primeru Namibija
zavrnilo argument, da je dolžnost izvrševati odločitve VS vezana na samo dejstvo po katerem
poglavju je bila odločitev sprejeta. V primeru Namibija je ICJ razvilo metodologijo, na
podlagi katere se od primera do primera določi namen VS pri sprejetju resolucij, pri čemer
morajo biti upoštevani vsaj: jezik uporabljen v resoluciji, razprave, ki so pripeljale do
sprejetja resolucije in referenca na določbe UL OZN.93
Če pod drobnogled vzamemo resolucijo 1325 ugotovimo, vsebuje elemente tako močnega,
kot tudi šibkega jezika. Diskusija, ki je pripeljala do sprejetja resolucije je večletna, kar kaže
rastočo stopnjo zavedanja mednarodne skupnosti o vplivu oboroženih spopadov na ranljivejše
skupine, na kar kaže tudi dejstvo, da je bila sprejeta soglasno. V resoluciji 1325 sicer ne
najdemo direktne reference na specifično določbo UL OZN, vendar pa resolucija v preambuli
vsebuje omembo zavedanja namenov in ciljev UL OZN, kot tudi primarnosti VS po UL OZN
za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. ICJ je v primeru Namibija dodatno povedal, da
90
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se lahko upošteva tudi ostale okoliščine, ki bi določile pravno naravo, kot so že obstoječe
mednarodno pravne pogodbe, mednarodno običajno pravo, ius cogens in podobno. Resolucija
1325 gradi na že obstoječih mednarodnih pogodbah, ki vključujejo Ženevske konvencije in
dopolnilna protokola, OZN Konvencijo o statusu beguncev in dopolnilni protokol, CEDAW
in dopolnilni protokol, OZN Konvencijo o otrokovih pravicah, Rimski statut, hkrati pa tudi
nekaj ius cogens norm. Resolucija kar nekaj svojih določb temelji na že obstoječih določbah
omenjenih mednarodnih pogodb, kar pomeni, da gre v določenem obsegu za ponovno
kodifikacijo že zavezujočih določb za pogodbenice.94
Vendar z analizo zavezujoče narave resolucij VS OZN ne naslovimo vprašanja ali je družina
resolucij 1325 izvršljiva. Neizvrševanje in ignoriranje resolucij VS lahko pripelje do posledic
za državo, ki odločitve ne izvaja. Za osnovno orientacijo nam na pomoč priskoči dopis OZN
pravnega svetovalca, ki pravi, da "nobena od sprejetih resolucij varnostnega sveta ne mora
biti opisana kot neizvršljiva".95

3.2 Umestitev družine resolucij 1325 v preostali širši relevantni mednarodno
pravni okvir
Družina resolucij se večkrat sklicuje na spoštovanje mednarodnega prava, ki je relevanten pri
zaščiti žensk in deklic, zato bomo v tem poglavju preverili, kateri so najpomembnejši
mednarodno pravni viri, ki jih je potrebno imeti v mislih, ko govorimo o Ženskah, miru in
varnosti.
3.2.1 Mednarodno pravo človekovih pravic
Temeljni mednarodno pravni dokument na področju človekovih pravic je Splošna deklaracija
človekovih pravic (SDČP), ki je določila osnovni kodeks človekovih pravic na univerzalni
ravni, njena vsebina, pa je bila predmet poznejšega vseobsežnega normativnega razvoja. Kot
osnovno načelo človekovih pravic najdemo v prvih dveh členih načelo nediskriminacije, ki
vključuje tudi prepoved diskriminacije na podlagi spola.96
Na materialni podlagi SDČP, sta bila dve desetletji kasneje pripravljena dva pogodbena
instrumenta na področju človekovih pravic v okviru OZN: Mednarodni pakt o državljanskih
in političnih pravicah (MPDPP) in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih
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pravicah (MPESKP).97 MPDPP predstavlja pomembno orodje zagotavljanja temeljnih pravic
žensk do sodelovanja v družbi in zaščito pred diskriminacijo, nasiljem, neenakostjo in
ostalimi zanikanji temeljnih pravic. Preko MPESKP lahko ženske izvajajo ekonomske,
socialne in kulturne pravice, s čimer pridobijo nadzor in ekonomsko neodvisnost, kar
spodbuja enako uživanje preostalih pravic.98
3.2.2 Mednarodno pravo oboroženih spopadov in mednarodno humanitarno pravo
Temelj mednarodnega humanitarnega prava predstavljajo štiri Ženevske konvencije s tremi
dopolnilnimi protokoli, referenco na Ženevske konvencije pa najdemo tudi v družini resolucij
1325.
Za ženske v oboroženih spopadih velja poleg splošne še dodatna zaščita. Zaščita pred spolnim
nasiljem velja v vseh vrstah oboroženih spopadov – tako mednarodnih, kot nemednarodnih,
saj je določena v Ženevskih konvencijah in obeh dopolnilnih protokolih iz leta 1977. Pri
mednarodnih oboroženih spopadih zaščito nudita predvsem 27. člen Četrte ženevske
konvencije in 76. člen Prvega dopolnilnega protokola, ki pravita, da je "ženske potrebno
zaščititi pred vsakim napadom na njihovo čast, predvsem pred posilstvom, vsiljeno
prostitucijo in vsakim nedostojnim ravnanjem" in da bodo ženske deležne "posebnih obzirov
in zaščite zlasti pred posilstvom, prisilno prostitucijo in vsako drugo obliko nespodobnega
napada". Pri nemednarodnih oboroženih spopadih se obrnemo na skupni 3. člen vseh štirih
Ženevskih konvencij, ki varuje pred žaljenjem osebnega dostojanstva, predvsem pa pred
sramotilnim in poniževalnim ravnanjem. Zaščita je dopolnjena v drugem dopolnilnem
protokolu, ki dalje prepoveduje degradiranje, prisilno prostitucijo, suženjstvo in vse ostale
oblike nespodobnih napadov. Posebne pravice so prav tako zagotovljene nosečnicam in
materam.99 Posebna pravila veljajo za vojne ujetnice in interniranke, predvsem se zahteva
zadrževanje žensk v ločenih prostorih od moških.100
3.2.3 Pravice žensk
V preambuli CEDAW države pogodbenice potrdijo, da "poln in vsestranski razvoj držav,
blaginja sveta in mir zahtevajo kar največjo udeležbo žensk, enakopravno z moškimi, na vseh
področjih življenja". Največjo udeležbo lahko interpretiramo kot enakovredno sodelovanje
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skupaj z moškimi pri vzpostavljanje miru (angl. peacemaking), ohranjanje miru (angl.
peacekeeping) in izgradnja miru (angl. peace building).101
Leta 2013 je odbor CEDAW konvencije izdal splošno priporočilo št. 30 o vlogi žensk pri
preprečevanju konflikta, v času trajanja konfliktov in po konfliktu. To priporočilo definira
pravne obveznosti držav pogodbenic iz CEDAW konvencije. Tako družina resolucij 1325, kot
tudi CEDAW konvencija druga drugo večkrat omenjata in se vsebinsko povezujeta, saj obe
po obravnavanih temah (prevencija konfliktov, nasilje na podlagi spola, begunska
vprašanja...) dokaj ujemata, vendar pa jih večkrat obravnavata iz različnih zornih kotov.102
CEDAW konvencija vsebuje tri skladnostne mehanizme, in sicer: periodični pregled, pritožbe
pod opcijskim protokolom CEDAW in primeri pred ICJ. Kot eden od uspehov lahko
navedemo primer Kolumbije, ki je po izdaji poročila odbora CEDAW v skupino mirovnih
pogajalcev (predhodno so jo sestavljali samo moški) dodala dve ženski. Vprašljivo je ali
lahko štejemo sprejem dveh žensk v ekipo kot polno in smiselno participacijo, dejstvo pa je,
da je Kolumbija upoštevala poročilo Odbora. Skladnostni mehanizmi CEDAW v praksi niso
pogosto uporabljeni.103
3.2.4 Regionalni instrumenti
Za Evropo so relevantne predvsem tri regionalne mednarodne organizacije, in sicer Evropska
unija (EU), Organizacija severnoatlantske pogodbe (angl. North Atlantic Treaty Organization
- NATO) in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Vse tri organizacije
delujejo predvsem na področju implementacije družine resolucij 1325 in same ne oblikujejo
novih pravno zavezujočih dokumentov, vendar le izvršujejo in operacionalizirajo zaveze
sprejete v okviru OZN.
Kar se tiče političnega delovanja EU na področju vključevanja žensk v mirovne in varnostne
procese, je Svet EU konec leta 2018 sprejel sklep o strateškem pristopu k Ženskam, miru in
varnosti, katerega cilj je zaveza k implementaciji družine resolucij 1325 preko strokovnega
znanja, naučenih lekcij in najboljših praks. Sklep o strateškem pristopu gradi na svojem
predhodniku - Celovitem pristopu EU k implementaciji resolucij 1325 in 1820, in ga
nadomešča.104 Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) ima zaposlenega glavnega
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svetovalca za vprašanja spolov in implementacijo agende Ženske, mir in varnost. Na področju
Skupne varnostne in obrambne politike EU implementira agendo na podlagi dveh
implementacijskih dokumentov s katerimi se zavezuje k enaki udeležbi žensk na misijah
EU.105 Dalje dela EU veliko na promociji agende 1325 preko lansiranja raznih iniciativ, če jih
primeroma naštejem: vzpostavitev Gaziantepške ženske platforme – mreža žensk vpletena v
mirovne procese, skupaj z OZN dela na preprečevanju nasilja nad deklicami preko iniciative
Spotlight in v sodelovanju z Mednarodno organizacijo dela (ILO) in OZN lansirala "We
emp♀wer".106
Ustavnopravne temelje enakosti spolov v pravnem redu EU vzpostavlja Pogodba o Evropski
uniji (PEU) v drugem členu določi kot temeljni vrednoto EU načelo nediskriminacije ter
enakost med moškimi in ženskami. Spodbujati enakosti med spoloma skozi delovanje EU je
ena izmed temeljnih nalog EU.107 Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) v osmem
členu določa, da si Unija v vseh svojih dejavnostih prizadeva spodbujati enakost in odpraviti
neenakost med moškimi in ženskami. Podobne zaveze glede prepovedi diskriminacije in
implementacije politik za enakost spolov vsebujeta tudi deseti in devetnajsti člen PDEU.
Primarno pravo EU lahko štejemo za pomemben pravni instrument, saj zavezuje tako EU, kot
tudi članice k integraciji vidika spola v vse aktivnosti, vključno z zakonodajnimi in
političnimi. Dalje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah poleg ponovne prepovedi
diskriminacije pripozna, v 23. členu da "načelo enakosti ne preprečuje ohranitve ali sprejetja
ukrepov o specifičnih ugodnostih v korist nezadostno zastopanega spola".108
Z namenom uresničevanja načela enakosti spolov je EU sprejela vrsto sekundarne zakonodaje
na področjih zaposlovanja, socialne varnosti, izobraževanja, dostopa do dobrin in storitev in
drugih,109 ki primerjalno gledano dokaj celovito pokrivajo varstvo načela enakosti spolov.
Hkrati pa se

moramo zavedati, da zaščita evropskega zakonodajalca ne pokriva vseh

okoliščin na podlagi katerih bi oseba lahko bila diskriminirana. Včasih je temu tako zaradi
pomanjkanja politične volje, v našem primeru pa EU močno primanjkuje pristojnosti na
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področju mednarodnega miru in varnosti, zato so v ospredju regulacije na ravni EU v večini
dokumenti politične narave.
NATO je z Evroatlantskim partnerskim svetom (EAPC) leta 2018 sprejel politiko in akcijski
načrt na temo ženske mir in varnost, ki povezuje 27 držav. V okviru NATA prav tako deluje
Svetovalni panel civilne družbe (ang. Civil Society Advisory Panel on Women Peace and
Security), ki sprejema priporočila. Na vojaškem področju so ustanovili mesto svetovalca za
spol in kontaktno točko. Prav tako so sprejeli dokument o praktičnih implikacijah družine
resolucij 1325, več smernic za spopadanje z nasiljem na podlagi spola, kot tudi
implementacijski načrt.110
Delo OVSE prav tako temelji na družini resolucij 1325. V okviru svojega dela pomagajo
sodelujočim državam pri implementaciji preko izdaj priročnikov in implementacije resolucij v
lastno delovanje.111
Iz napisanega lahko naredimo jasen sklep, da ima primat na področju Ženske, mir in varnost
OZN. Zanimivo je, da EU ne predstavlja referenčnega okvira s svojo progresivnostjo pri
uresničevanju enakosti spolov na vseh področjih. Eden izmed razlogov je zagotovo
specifičnost področja, saj ta problematika običajno obravnavana v kontekstu izzivov
varnostnega področja, ne pa v kontekstu prizadevanj za enakost spolov. Drugi razlog je
pomanjkanje pristojnosti s strani EU. Za razliko od sodelovanja na ekonomskem področju,
kjer velja pravilo sprejema aktov s kvalificirano večino, velja na področju skupne zunanje in
varnostne politike pravilo soglasnega sprejema aktov.112 Prav tako so močno oklestene
pristojnosti (tradicionalnih zakonodajalcev znotraj EU) Evropske komisije in Evropskega
parlamenta. Zunanjo in varnostno politiko ustvarjata in izvajata Evropski svet in Svet, kar
pomeni, da vse vajeti ostajajo izključno v rokah držav.113 Četudi je EU pionirka pri izvajanju
politik in prava enakosti spolov, je ravno varnostno področje tisto, kjer preprosto nima zadosti
pristojnosti, da bi lahko državam nalagala kakršnekoli resnejše obveznosti. Pri uresničevanju
agende Ženske, mir in varnost, se EU obnaša kot država in v lastno delovanje implementira
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resolucije, države članice pa k temu le spodbuja.114 Referenčni okvir s primarno vlogo na
področju vključevanja ženske v mirovne in varnostne procese zato ostaja VS.
3.2.5 Ostali relevantni akti
Z namenom ohranitve fokusa magistrske naloge sem opisala le tiste bistvene mednarodne
pogodbene instrumente za uresničevanje agende 1325, v nadaljevanju pa bom le naštela
preostale mehanizme, ki so glede na vsebino moje naloge postranskega pomena: 115
-

Rimski statut ICC.

-

Konvencija proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali
ravnanju.

-

Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida.

-

Protokol proti tihotapljenju migrantov k Konvenciji OZN proti mednarodnemu
organiziranemu kriminalu.

-

Konvencija o otrokovih pravicah.

-

Konvencija o statusu beguncev.

-

Smernice za notranje razseljene osebe.

-

Pekinška deklaracija in izhodišča za ukrepanje.

-

Deklaracija o odpravi nasilja nad ženskami.

-

Razvojni cilji tisočletja.

3.3 Kritično ovrednotenje mednarodnopravnega okvirja
Na podlagi pregleda mednarodne ureditve pri vključevanju žensk na področju miru in varnosti
ugotovimo, da so mednarodno pravni dokumenti, za katere lahko z gotovostjo rečemo, da
sprejemajo pravno zavezujoče norme za uresničevanje agende, osamljeni. Pravno zavezujoča
narava temeljnih pravnih aktov na tem področju, ni nesporno vprašanje, kar spodkopava in
upočasnjuje celoten proces implementacije. Gotovo je, da je sprejetje prve resolucije 1325 v
letu 2000 do današnjega dne bilo gonilo pomembnih sprememb, vendar se zdi, da se stvari
premikajo izjemno počasi in razlike ostajajo.
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Kljub študijam, ki kažejo na pozitivne učinke participacije žensk, so ženske od Hladne vojne
dalje predstavljale:116
-

4 % podpisnikov mirovnih sporazumov,

-

manj kot 3 % mediatorjev v mirovnih pogovorih in

-

manj kot 10 % tistih, ki so sedeli pri mizi in se pogajali na strani ene od strank v
konfliktu.

-

V letu 2013 so ženske predstavljale 8.9 % OZN policije in 2 % OZN vojaškega osebja.

4. Integracija načela enakosti spolov v povezavi z agendo Ženske, mir in
varnost v Republiki Sloveniji
4.1 Pravni okvir: enakost spolov in varstvo pred diskriminacijo v Republiki
Sloveniji
V štirinajstem členu Ustave Republike Slovenije (URS) so "vsakomur zagotovljene enake
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero,
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj,
invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino."117 Struktura štirinajstega člena loči dva
vidika načela pravne enakosti: (1) zapovedni vidik (enakost pred zakonom) in (2) prepovedni
vidik (prepoved diskriminacije).118 Čeprav štirinajsti člen govori o enakosti pred zakonom, ga
moramo povezati z drugim členom ustave (načelo pravne države) in ga razumeti širše, torej
hkrati tudi kot načelo enakosti v zakonu, slednje pomeni, da mora zakonodajalec enake za
enake subjekte uporabiti enaka merila, za neenake subjekte pa sorazmerno uporabiti neenaka
merila.119
Vendar nam ustavne in zakonske določbe, ki urejajo enakopravnost, same po sebi ne
zagotovijo enakih možnosti pri participaciji v političnem, družbenem, kulturnem in
ekonomskem življenju, česar se je zavedala tudi Vlada RS, saj je v predlogu Zakona o enakih
možnostih žensk in moških (ZEMŽM) leta 2002 poudarila, da zagotavljanje enakega
uresničevanja in varstva pravic še ne pomeni enakega uživanja pravic.120 ZEMŽM je temeljni
zakon, ki določa podlago pri ustvarjanju enakih možnosti in izboljšanju položaja obeh spolov
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na ekonomskem, političnem, vzgojno-izobraževalnem, socialnem in ostalih področjih
življenja.121 ZEMŽM določa splošne in posebne ukrepe za uresničevanje enakosti spolov.
Medtem, ko so splošni ukrepi normativne (prepovedujejo, zapovedujejo, sankcionirajo) in
politične narave (preko aktivnosti vlade v političnih dokumentih),122 so posebni ukrepi
začasne narave in so sprejeti z namenom spodbujanja enakosti spolov na posameznih delih
družabnega življenja, kjer se ugotovi, da je zastopanost enega od spolov nižja od 40 %.123 S
tovrstnimi ukrepi se odstranjujejo ovire za neuravnoteženo zastopanost ali dajejo ugodnosti
manj zastopanemu spolu oziroma spolu, ki je v neenakem položaju. Zakon deli posebne
ukrepe na: 124
-

pozitivne - v primeru enakega izpolnjevanja določenih meril, se da prednost osebam,
ki so v manjšini,

-

spodbujevalne - sprejemanje posebnih spodbud in ugodnosti in

-

programske - aktivnosti za osveščanje in sprejemanje akcijskih načrtov;

pri čemer bi ukrepe agende Ženske, mir in varnost uvrstili pod spodbujevalne in programske.
ZEMŽM je naložil ministrstvom določitev koordinatorjev za enake možnosti,125 lokalnim
skupnostim pa omogočil, da imajo koordinatorja, če tako želijo126 - gre za institucionalizacijo
načela integracije enakosti spolov (za vsak ukrep, merilo ali politiko se preveri kakšne
posledice ali vpliv bi lahko imela za ženske in za moške).127 ZEMŽM določa obveznost
sprejetja Nacionalnega programa za enake možnosti žensk in moških ter periodičnega načrta,
ki opredeli aktivnosti nacionalnega programa za obdobje dveh let. 128 Do sedaj je RS sprejela
dva tovrstna nacionalna programa, trenutno je aktualen Nacionalni program 2015-2020, ki se
v besedilu večkrat naveže na agendo Ženske, mir in varnost ter Akcijski načrt 1325.129
Leta 2016 bil sprejet Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki definira vse oblike
diskriminacije, vzpostavlja samostojen državni organ Zagovornika oziroma zagovornice
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načela enakosti in spodbuja enako obravnavanje – tudi ZVarD definira posebne ukrepe za
zagotavljanje enakosti, s to razliko, da pozna samo spodbujevalne in pozitivne ukrepe.130
Agenda Ženske, mir in varnost ter načelo enakosti spolov sta med seboj inherentno povezana,
saj je eden od glavnih ciljev agende opolnomočenje žensk in odprava neenakega zastopanja.
Zagotovo lahko agendo Ženske, mir in varnost zelo elegantno uvrstimo v slovenski pravni red
– naša pravna ureditev predstavlja podlago za sprejem vseh pozitivnih, programskih in
spodbujevalnih ukrepov pri vključevanju žensk v mirovne in varnostne procese. Vendar pa pri
pregledu pravnega in političnega dogajanja v RS od osamosvojitve dalje ugotovimo, da četudi
lahko agendo lepo umestimo v slovensko pravno okolje, o njej na področju enakosti spolov ni
veliko govora. Veliko smo se ukvarjali z delovnim področjem, politično participacijo,
zdravljenjem in reproduktivnimi pravicami, odločanjem v gospodarstvu, družinskim in
zasebnim življenjem in nasiljem nad ženskami v zasebni sferi.131 Prvi nacionalni program za
enake možnosti ženk in moških 2005-2013 tega aspekta enakosti niti enkrat ne omeni, sedaj
veljaven program 2015-2020 pa sicer samo agendo nekajkrat omeni, vendar le v smislu
reference na akcijski načrt in sprejeto resolucijo VS OZN 1325. Zakaj je temu tako, ne znam z
gotovostjo pojasniti. Lahko, da gre v političnem smislu za precej ločeni vprašanji, kljub
dejstvu da na pravnem področju najdemo veliko stičnih točk; mogoče pa gre samo za slabo
koordinacijo med ministrstvi.

4.2 Politični okvir: Akcijski načrti Republike Slovenije za izvajanje agende
Ženske, mir in varnost
Nacionalni akcijski načrti (NAN) služijo kot orodje vladam pri opredelitvi prednostnih nalog
in usklajevanju izvajanja družine resolucije 1325 na nacionalni ravni. Kot primer dobre prakse
lahko štejemo vpletenost civilne družbe pri razvoju in implementaciji NAN, predvsem preko
izvajanja nadzora. Sposobnost izvajati, nadzirati in financirati NAN se zelo razlikujejo med
državami in mnogi NAN so še posebej omejeni zaradi pomanjkanja dodeljenih proračunskih
sredstev.132
4.2.1 Akcijski načrt 2010-2015
Vlada RS je s pomočjo ustanovite medresorske delovne skupine, ki je pri svojem delu
sodelovala tudi s civilno družbo oblikovala Akcijski načrt za izvajanje agende Ženske, mir in
130
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varnost za leto 2010-2015. Akcijski načrt temelji svoje cilje na prvih štirih resolucijah družine
resolucij 1325 (1325, 1820, 1888 in 1889).133 Akcijski načrt opredeljuje predvsem tri glavne
cilje. Za vsakega od ciljev določi operativne, politične in kadrovske zaveze Vlade RS, kot tudi
način preverjanja kako učinkovito se cilj izvaja.134
Prvi cilj akcijskega načrta 2010-2015 je vključevanje načela enakosti spolov v politike
reševanja in preprečevanja konfliktnih situacij, kot tudi v postopke ukrepanja in odločanja.
Prav tako prvi cilj zasleduje okrepljeno vlogo lokalnih žensk pri post-konfliktni obnovi
križnih žarišč in preprečevanju konfliktov. Skladno z načrtom, naj bi se odgovorni državni
organi preko zunanje političnega delovanja zavzemali za uresničevanje agende, kot tudi
podpirali vse iniciative, ki delujejo na področju opolnomočenja žensk, torej gre za zunanje
politično prioriteto RS. Kar se tiče operativnih zavez naj bi se Vlada RS predvsem zavzemala
za izobraževanje in opolnomočenje tako žensk in deklic v tretjih državah, kot tudi javne
uslužbenke doma.135
Drugi cilj obsega večjo vključenost žensk v mednarodne misije in operacije za izgradnjo ter
ohranjanje miru. Predvsem naj bi vlada poskušala preko ukrepov ustvariti pogoje za
uravnoteženo sodelovanje žensk v mednarodnih misijah z raznimi spodbudami. Preko
kadrovskih ukrepov naj bi vlada spodbujala zaposlovanje žensk v policiji in vojski, kot tudi
spodbujala kadriranje žensk na vodstvene položaje v mednarodnih organizacijah in skrbela za
uravnoteženost sestave diplomatskega osebja.136
Tretji cilj zasleduje zaščito žensk in deklic preko preprečevanja spolnega nasilja nad njimi in
zaščito med oboroženim spopadom in po tem ko se spopad konča. Zavezo naj bi Vlada
uresničevala predvsem s finančno podporo programom, ki se ukvarjajo z zaščito žensk in
deklic v spopadih. Na kadrovskem področju naj bi vlada spodbujala izobraževanje javnih
uslužbencev tretjih držav, kot tudi lastnih javnih uslužbencev na področju spolnega nasilja.137
Za izvajanja akcijskega načrta so odgovorna vsa resorna ministrstva in medresorska skupina.
Akcijski načrt predvideva revizijo in oceno uspeha izvajanja, redno obveščanje javnosti,
državnega zbora in pripravo poročil o izvajanju.138 Na koncu akcijski načrt vsebuje tabelo, ki
opredeljuje aktivnosti preko katerih bodo doseženi cilji, odgovornega nosilca za izvajanje
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aktivnosti, trenutno stanje izvajanja vsake od aktivnosti, kakšno je ciljno stanje in rok za prvo
poročanje.139
Nevladna organizacija PeaceWomen opozarja na pomanjkljivosti akcijskega načrta, in sicer
da se ne ukvarja z vprašanjem razorožitve, bolj problematično pa je pomanjkanje specifičnih
proračunskih načrtov za implementacijo ciljev načrta.140 Z vidika obravnavane tematike v
magistrski nalogi je problematično predvsem drugo, saj je za doseganje ciljev večine sprejetih
politik potrebno jasno zastaviti načrt financiranja ukrepov, ker drugače obstaja visoka
verjetnost neizvajanja načrta.
4.2.2 Izvajanje Akcijskega načrta 2010-2015
Na meddržavni ravni so agendo Ženske, mir in varnost večkrat izpostavili najvišji
predstavniki države, kar vključuje predsednika republike, ministrico za obrambo, ministra za
zunanje zadeve in tako naprej. Prav tako je RS organizirala nekaj dogodkov posvečenih tej
tematiki in sodelovala pri nekaj odmevnih pobudah (kot recimo so-pobudnica skupinske
izjave v Svetu OZN ob 15. obletnici sprejema resolucije 1325, ki se ji je pridružilo preko 80
različnih držav).141
Pomemben napredek je bil dosežen glede usposabljanja in izobraževanja, saj z letom 2011
poteka sistematično uvajanje agende Ženske, mir in varnost v programe usposabljanja in
izobraževanja pripadnic in pripadnikov SV, ki se izvajajo tako, ko gre za napotitve civilnih
funkcionalnih strokovnjakov in ko gre za napotitve na mednarodne misije in operacije.
Tovrstnega treninga so prav tako deležni policisti pred napotitvami v mednarodne civilne
misije. Generalštab SV je leta 2015 za polni delovni čas ustanovil funkcijo
svetovalca/svetovalke za vidik spola, kasneje pa se je oblikovala mreža svetovalcev oziroma
svetovalk za vidik spola v SV.142
Kljub dejstvu, da se je v času trajanja akcijskega načrta RS uvrščala na drugo mesto v NATU
po številu žensk v oboroženih silah, se delež napotenih žensk v mednarodne operacije in
civilne misij tekom trajanja akcijskega načrta ni bistveno spremenil, ampak se je gibal med
6,8 % in 9,5 % v vojski, v policiji pa med 12,5 % in 21,7 %.143 Zaradi varčevalnih ukrepov se
je kot manj uspešno izkazalo uvajanje novih aktivnostih, ki so bile predvidene z akcijskim
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načrtom. Čeprav je v vojski in policiji izobraževanje sistematično urejeno, temu ni tako v
ostalih resorjih.144
4.2.3 Akcijski načrt 2018-2020
Akcijski načrt 2018-2020 gradi na dosežkih Akcijskega načrta 2010-2015, pri tem da
upošteva relevantne mednarodne in nacionalne dokumente. Delovanje akcijskega načrta se
predvsem osredotoča na pet področji. Na vsakem od opredeljenih področji akcijski načrt
identificira aktivnosti, ki bodo obravnavala izzive kot so migracije, terorizem, humanitarne
krize, podnebne spremembe in nasilni ekstremizem. Aktivnosti so razdeljene tako na
nacionalno, kot tudi mednarodno raven.145
Prvi cilj akcijskega načrta je celovito vključevanje vidika spola na področje miru in
varnosti.146 Aktivnosti žensk na področju miru in varnosti, drugi cilj akcijskega načrta 20182020, naj bi bil dosežen preko spodbujanja zaposlenih žensk v javnem sektorju pri delovanju
na mednarodnih operacijah in misijah, mednarodnem sekundiranju in pri napotitvah v
diplomatska in konzularna predstavništva. Na nacionalni ravni naj bi si vlada prizadevala k
ohranjanju ali povečanju deleža pripadnic SV in Policije, kot tudi spodbujala enakovredno
udeležbo žensk pri odločanju, ki je povezano z mednarodnim mirom in varnostjo.147 Zaščita
žensk pred, tekom in po konfliktu, kot tudi odprava nasilja na podlagi spola in spolnega
nasilja povezanega s konfliktnimi situacijami, je tretji cilj akcijskega načrta. Zanimiva in
dobrodošla je predvsem aktivnost, katere cilj je spodbujanje večje vloge moških in dečkov pri
preprečevanju nasilja nad deklicami in ženskami v vseh stadijih konflikta.148 Četrti cilj,
usposabljanje in izobraževanje na področju agende Ženske, mir in varnost, naj bi bilo izvajano
predvsem preko izobraževanja javnosti, kot tudi z izobraževanjem javnih uslužbencev –
podobno kot v akcijskem načrtu 2010-2015.149 Zadnji cilj je pregon storilcev nasilja zaradi
spola in spolnega nasilja v povezavi s konflikti, ki poudari disciplinsko in kazensko
odgovornost pripadnikov SV na mednarodnih misijah za tovrstna nedopustna ravnanja. 150 Na
koncu akcijski načrt določa ključne nosilce izvajanja načrta in spremljanje izvajanja
akcijskega načrta. Drugače kot pri akcijskem načrtu 2010-2015 pri aktualnem akcijskem
načrtu še ni mogoče ovrednotiti njegovega izvajanja, saj ni javno dostopnih podatkov o
izvajanju le tega. Prvo poročanje naj bi bilo izvedeno v prvi polovici leta 2019, drugo pa v
144

Prav tam, str. 5.
Prav tam, str. 8.
146
Prav tam, str. 8.
147
Prav tam, str. 11-13.
148
Prav tam, str. 14.
149
Prav tam, str. 15-17.
150
Prav tam, str. 18.
145

37

prvi polovici leta 2020 – poročila bodo objavljena na spletni strani relevantnih resorjev,
vendar konec julija 2019 tovrstne objave nisem zasledila.151

4.3 Analiza obstoječih pravnih in dejanskih ovir pri uresničevanju družine
resolucij 1325, predvsem na področju vstopa žensk v varnostne sile
V šestem poglavju preko obravnavanih kazalnikov ocenim obstoj pravnih in dejanskih ovir
vključevanja žensk v varnostne sile. Pri izboru kategorij sem se zgledovala po več virih –
predvsem sem se osredotočila na področja, za katere je RS obvezana k poročanju v
mednarodne organizacije kot sta NATO in OVSE, saj zbirna poročila teh organizacij
predstavljajo glavni vir javno dostopnih informacij. Za lažji pregled dejanske uspešnosti RS
pri spodbujanju vključevanja žensk na področju miru in varnosti sem na koncu poglavja
pripravila zbirno tabelo.
4.3.1 Opis dejanskega stanja
V raziskavi narejeni leta 2015, ki je preučevala ženske v oboroženih silah RS, so ugotovili, da
večina vojakinj udeleženih v raziskavi svojo vlogo ocenjuje kot dobro (77 % vojakinj je
izbralo možnost odločno, zelo dobro ali dobro), enako meni tudi 69 % vojakov udeleženih v
raziskavi.152 Iz tega lahko sklepamo, da so ženske s svojo vlogo in položajem v SV večinoma
zadovoljne.153 Večina udeleženih žensk v raziskavi opravlja delo na podpornih področjih: 43
% jih opravlja štabne naloge (kadri, načrtovanje), 36 % opravlja strokovne naloge (finance,
pravo, protokol), 14 % opravlja tehnične in administrativne naloge, ter samo 6 % opravlja
naloge v bojnih enotah.154 Po podatkih SV, ima SV v juliju 2019 točno 5419 pripadnikov (kar
predstavlja 83,5 %) in 1073 pripadnic (kar predstavlja 16,5 %).155
4.3.2 Obstoj vključujočih novačniških praks in promocija poklica obema spoloma
Podatki NATA kažejo, da obstaja močna korelacija med politikami, ki spodbujajo
zaposlovanje žensk v vojski in prošnjami za pridružitev žensk.156 V SV nimajo določenega
števila kvot za ženske in moške,157 torej nimamo ciljne vrednosti, ki bi jo želeli zapolniti. SV
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je v NATO poročilu za leto 2016 poročala, da ne sprejema posebnih ukrepov, ki bi spodbujali
zaposlovanje žensk v vojski.158 Iz spletne strani Postani vojak ni razvidno, da bi SV to prakso
v letu 2019 spremenila. Se pa zdi, da zaradi domneve, da se število pripadnic zaradi
demografskih trendov ne bo zmanjšalo in primerjalno dobrih številk, verjetno tudi v letu 2019
ne bodo sprejele politike zaposlovanja žensk.159
Kot izključujočo prakso lahko izpostavimo dejstvo, da so na seznanitev z vojaško dolžnostjo
vabljeni samo polnoletni fantje. Seznanitev z vojaško dolžnostjo je določena v Zakonu o
vojaški dolžnosti (ZVojD) za vojaške obveznike (moške)160 v koledarskem letu, ko dopolnijo
18 let.161 Četudi ženske nimajo naborne dolžnosti po ZVojD,162 bi zagotovo storili velik korak
v pravo smer, če bi na seznanitev (tj. predstavitev pravic in dolžnosti v zvezi z vojaško
obveznostjo, karierne možnosti v SV, sodelovanje v rezervi, štipendije in tako naprej163)
povabili tudi dekleta, ki so dopolnila 18 let.
Zanimivi so izsledki raziskave iz leta 2015, ki bi lahko pojasnili pomanjkanje ukrepov za
povišanje števila žensk v SV. Na vprašanje, ali je delež žensk v SV v letu 2015 (15,9 %)
previsok, prenizek ali ravno pravi je večina vojakov odgovorila (52 %), da je previsok, večina
vojakinj (66,7 %) pa je ocenilo da ravno pravi; 20 % vojakinj meni, da bi moral biti delež
žensk v SV višji.164 Iz podatkov lahko sklepamo, da omejitveni dejavniki, kot na primer
kultura, tradicija, vzorci spolnih vlog in skrb za učinkovitost, moralo ter kohezijo enot
bistveno oblikujejo pogled vojakov na vlogo žensk v SV, kar deloma potrjuje tudi odgovor na
vprašanje, kako vojakinje vplivajo na kakovost delovanja SV, kjer je 37 % moških
odgovorilo, da vojakinje v SV negativno vplivajo na delo vojske. Dalje moški v večini
menijo, da imajo ženske boljše karierne možnosti v SV od moških, da imajo enake karierne
možnosti, pa se je odločilo 42 % žensk.165
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Akcijski načrt za leta 2018-2020 v 2.b točki določa, da si bosta MORS in Ministrstvo za
notranje zadeve (MZN) prizadevala za "ohranjanje ali povečanje deleža pripadnic SV in
Policije". Izbran jezik, v dokumentu politične narave, v tej točki amputira kakršno koli
politično zavezo k politikam, ki bi spodbujali zaposlovanje žensk v vojski.
4.3.3 Enake možnosti žensk in moških v Slovenski vojski
Zakonsko je določeno, da imajo ženske in moški enake možnosti za zaposlitev v SV, pod
pogojem, da izpolnjujejo splošne pogoje za opravljanje vojaške službe poklicno.166 Dalje je
"pri zaposlovanju, imenovanju in razporejanju na drugo formacijsko dolžnost ali delo je
zagotovljena enakopravna dostopnost dolžnosti za vse kandidate pod enakimi pogoji, ne glede
na njihov spol. Zagotovljena je enakost in enakopravnost pripadnikov med opravljanjem
vojaške službe ne glede na kakršnekoli osebne okoliščine, spol, versko prepričanje in
drugo."167 V SV nimajo omejitev glede vključevanja žensk v oborožene sile, niti ni omejitev,
ki veljajo samo za operacije na področju vključevanja žensk. Znotraj Generalštaba SV je
vzpostavljena permanentna pozicija, ki se ukvarja z vključevanjem vidikov spola v oborožene
sile. Poleg svetovalca za enakost spolov, zaposlenega v Generalštabu SV za polni delovni
čas,168 sta imenovana tudi nacionalni predstavnik in namestnik nacionalnega predstavnika v
NATO odbor za vprašanja spola na položaju stalnih delovnih mest.169
Kar se tiče enakih možnosti napredovanja, so se številke v SV glede žensk na vodilnih
položajih v zadnjih letih popravile, saj vedno več žensk zaseda vodstvene položaje, kar pa
drži le za najvišje čine in vodstvene položaje v vojski.170 Največja selekcija žensk se opravi na
ravni taktičnih enot – ženske so redko izbrane za poveljnice čet, kar pa je pogoj za
napredovanje na dolžnost poveljevanja polku ali bataljonu, iz česar lahko sklepamo, da imajo
pri izbiri med kandidati, ki so enako dobi, prednost predstavniki moškega spola.171 Največji
omejevalni dejavnik pri napredovanju na poveljniške dolžnosti v bojnih enotah je
samoomejevanje, ki je pogosto posledica neustrezne organizacijske podpore, predvsem v
zvezi z materinskimi dolžnostmi vojakinj.172 Dalje so raziskave pokazale, da so ostali
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samoomejevalni dejavniki povezani z dvomom v svoje sposobnosti, saj se večkrat odločijo
zavrniti ponujene dolžnosti, če niso absolutno prepričane v svoje sposobnosti, izkušnje in
znanje, saj se zadevajo, da so predstavnice manjšine v vojski in bodo zato strožje ocenjevane
in bolj izpostavljene.173
Četudi so možnosti žensk in moških pri zaposlitvi v SV zakonsko določene kot enake, se zdi
da možnosti žensk pri napredovanju navkljub zakonski določbi niso enake, pa naj bo to zaradi
dajanja prednosti moških, ali samoomejevanja žensk (zaradi neustrezne institucionalne
podpore). Smiselno bi bilo razmisliti o uporabi ne le programskih in spodbujevalnih, ampak
tudi pozitivnih ukrepov, ki jih omogoča ZEMŽM.
4.3.4. Zahteve za vključitev v Slovensko vojsko
Moški in ženske lahko zaprosijo za vključitev ob istih starostnih omejitvah.174 Zahteve za
vključitev v SV, ki se nanašajo na fizične lastnosti, kot sta na primer teža in višina, so enake
za moške in ženske - kandidat ne sme biti nižji od 160 cm, telesna teža pa ne odstopa 30 % od
idealne telesne teže, ki je izračunana po Lorenzu. Standardi za fizične zmogljivosti se
razlikujejo glede na spol in starost.175 Zelo zanimiv je podatek, da je bilo v letu 2016 uspešno
rekrutiranih 68,8 % žensk, ki se je prijavilo in 67 % moških, ki se je prijavilo v SV,176 ki kaže
na primernost fizičnih standardov, saj jih skoraj z isto stopnjo uspešnosti izpolnjujejo tako
moški, kot ženske.
4.3.5 Ukrepi za ohranjanje zaposlitve žensk
Politike namenjene ohranjanju zaposlenih vključujejo bonuse izplačane ob podpisu pogodbe
za 5 in 10 let služenja v SV, zgodnja upokojitev, stanovanja po ugodnih najemninah,
počitniške apartmaje po ugodnih cenah, brezplačne rekreacijske aktivnosti. V letu 2016 niso
obstajale aktivnosti, ki bi specifično ohranjale zaposlene ženske, kot tudi ni vzpostavljene
mreže, ki bi podpirala ženske v vojski.177 Ponovno lahko razlog najdemo v miselnosti, da se
število žensk v SV ne bo zmanjšalo zaradi demografskih kazalcev (kot omenjeno v poglavju
6.2).
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4.3.6 Vojaška oprema
Moški in ženske imajo enako vojaško opremo. Vojaški objekti so prilagojeni obema spoloma:
moški in ženske imajo ločena stranišča, ločene nastanitvene prostore in tako naprej. Bojna,
vsakodnevna in gala obleka so zasnovane tako, da v obzir vzamejo fizične razlike med
ženskami in moškimi. Prav tako so čevlji in čelade dostopne v več možnih številkah.178 Kljub
temu udeležene vojakinje v raziskavi iz leta 2015 menijo, da je vojaška oprema še vedno
premalo prilagojena ženskam.179
4.2.7 Pravne in dejanske možnosti družinskega življenja
SV na področju lajšanja družinskega življenja ne sprejema posebnih ukrepov, zato imajo
zaposleni v SV isto stopnjo pravic kot ostali delovno aktivni v RS. Mati ima pravico do 105
dni materinskega dopusta,180 oče ima pravico do izrabe očetovskega dopusta v trajanju 30 dni
ob rojstvu otroka.181 Vsak od staršev ima dodatno pravico do 130 dni starševskega dopusta,
pri čemer lahko mati na očeta prenese maksimalno 100 dni, oče pa na mati vseh svojih 130
dni.182 Eden od staršev, ki varuje in neguje otroka starega do 3 leta, ima pravico delati krajši
delovni čas od polnega.183
Vidimo, da se zaposlenim v SV na področju pravne zaščite družinskega življenja ne godi nič
slabše, kot pri kateremkoli drugemu delodajalcu v RS. Standard najnižjega skupnega
imenovalca postavi perspektivnost zaposlitve v SV v inferiorni položaj v primerjavi z
ostalimi. Sanacija bi bila mogoča s sprejetjem pozitivnih izvedbenih politik in programov, v
smeri izboljšanja položaja staršev, vendar SV nima posebnih programov, ki bi služila
vojaškemu osebju za podporo bi balansiranju ravnotežja med poklicnim in zasebnim
življenjem. Prav tako ni posebnih programov za podporo staršem, kadar sta oba od staršev del
SV, ni programov za pomoč staršem samohranilcem, ločenim staršem, kot tudi ne vdovam ali
vdovcem, ki skrbijo za svoje otroke. Politike varstva otrok vključujejo odmore za dojenje,
zaščito staršev pred napotitvijo in fleksibilne delovne ure.184

178

Prav tam, str. 185.
Brožič, Pešec, Ženske v oboroženih silah, primer Slovenske vojske (2017), str. 121.
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Člen 19 Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 (Uradni list RS, št. 26/14, 90/15,
75/17 – ZUPJS-G in 14/18).
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4.3.8 Preprečevanje spolnega nadlegovanja in obstoj pravnega instrumentarija za reševanje
pritožb povezanih s spolnim nadlegovanjem
Ureditev preprečevanja spolnega nadlegovanja in spolnih zlorab v SV temelji na več zakonih
in pravilnikih. Krovni zakon, ki ureja obrambo RS, je ZObr, ki določa varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin.185 Določena je disciplinska odgovornost, kjer kot težje kršitve
štejejo nasilno ali žaljivo obnašanje do nadrejenih, podrejenih ali drugih vojaških oseb
oziroma civilnih oseb, pri čemer lahko spolno nasilje zagotovo interpretiramo kot omenjeno
vrsto ravnanja.186 Zakon o službi v Slovenski vojski določa, da so pripadniki dolžni častno
ravnati187 in spoštovati kodeks vojaške etike.188 Skrb nadrejenih je preprečevanje kakršnihkoli
oblik diskriminacije, šikaniranja, spolnega nadlegovanja, kot tudi ustvarjanja sovražnega,
žaljivega okolja za podrejene na podlagi njihovih osebnih okoliščin. 189 Vojaška oseba, ki je
pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost je nečastno odpuščena
iz SV.190 Prav tako spolno nadlegovanje prepovedujeta Pravila službe v Slovenski vojski191 in
Izjava o ničelni toleranci spolnega nadlegovanja (2006). Za primere spolnega nadlegovanja in
mobinga so bili sprejeti Standardni operativni postopki (SOP) za varovanje dostojanstva v
SV. Imenovano je osebje, ki se ukvarja s spolnim nadlegovanjem in prijavami spolnega
nadlegovanja. Obstajajo formalni postopki za ženske ali moške žrtve, da prijavijo
nadlegovanje v SV v skladu s SOP za zaščito dostojanstva in zgoraj omenjenimi zakonskimi
možnostmi. V letu 2016 SV niso zabeležili formalnih postopkov povezanih s spolnim
nadlegovanjem.192
V raziskavi narejeni leta 2015 večina moških in žensk meni, da je normativna ureditev
preprečevanja spolnega nadlegovanja v SV ustrezna (pri tem, da je kar 36 % žensk dejalo, da
ustreznosti ureditve ne mora oceniti). Večina udeleženih v raziskavi prihaja iz štabov in
poveljstev, ter ne iz bojnih enot, kjer so bili v preteklosti javno zabeleženi primeri spolnega
nadlegovanja, kar lahko pojasni velik delež strinjanja z ureditvijo.193
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4.2.9 Usposabljanja vojakov glede družine resoluciji 1325
SV ima tri programe usposabljanja, ki se ukvarjajo z vprašanjem spola: 194
-

tečaj o vidikih spola in resoluciji VS OZN 1325, ki je del standardnega nacionalnega
usposabljanja,

-

tečaj o vidikih spola in resoluciji 1325 v mednarodnih operacijah in kulturni
ozaveščenosti - gre za tečaj izveden pred napotitvijo in

-

vidik spola in resolucija VS OZN 1325 v scenariju vojaških vaj.

V tej točki lahko ocenim, da SV dosledno spoštuje zaveze narejene v akcijskem načrtu in
obveznosti po družini resolucij 1325.
4.3.10 Napotitve na mednarodne operacije in misije
Delež pripadnic SV v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) je v zadnjih dveh desetletjih
precej nihal, v zadnjih letih pa se je ustalil nekje med 6,8 in 9,5 %. Sklep, ki ga lahko
naredimo je, da pripadnice SV na MOM prav tako kot doma v večini opravljajo
administrativno-tehnične in podporne naloge.195
Zaskrbljujočo sliko kažejo podatki zbrani v raziskavi narejeni leta 2015, kjer 50 % udeleženih
moških meni, da ženske vplivajo negativno na kakovost sil v MOM, 32 % moških in 53 %
žensk v raziskavi je mnenja, da pripadnice pozitivno vplivajo na kakovost oboroženih sil v
MOM. Med vsemi v raziskavi je zaznati strinjanje, da je napotitev v MOM težja za ženske,
kot za moške, prav tako menijo, da je odhod bolj stresen za ženske.196
4.3.11 Pregled izvrševanja zavez Republike Slovenije
Z namenom lažje ocene celovite slike stanja v RS, sem pripravila Tabelo 1 – pregled
izvrševanja agende Ženske, mir in varnost v Republiki Sloveniji, ki za vsako od tem
obdelanih v petem in šestem poglavju določi vsaj enega (ali več) kazalnikov, preko katerih
bom ovrednotila delo RS na tem področju. Pri pripravi tabele z vprašanji sem si za zgled
izbrala tabelo, ki so jo pripravili pri NATU – gre za orodje, ki pomaga oceniti izvajanje
agende Ženske, mir in varnost.197 Pri zasnovi tabele sem delno sledila modelu, ki so ga razvili
194
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Podrobneje o napotitvah v MOM v: Ženske v mirovnih operacijah Organizacije združenih narodov: Primer
Republike Slovenije, Magistrsko delo, Ljubljana 2018.
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Brožič, Pešec, Ženske v oboroženih silah, primer Slovenske vojske (2017), str. 122.
197
NATO, The 1325 Scorecard - Preliminary Findings (2015), str. 2.
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pri NATU, v večini pa sem vprašanja preoblikovala oziroma seznam ustrezno dopolnila z
vprašanji, ki se nanašajo na poglavja obdelana v moji magistrski nalogi.
Na spletni strani NATA lahko najdemo izpolnjene tabele za nekatere države, ki so sodelovale
pri projektu evalvacije izvajanja agende Ženske, mir in varnost, vendar RS med njimi ne
najdemo – zaradi lažjega razumevanja dognanj in dejstva, da za RS tovrstna ocena preko
omenjenega orodja še ni narejena, sem se jo odločila vključiti v mojo magistrsko nalogo. Gre
za delno oceno izvajanja agende Ženske, mir in varnost, ki se osredotoča predvsem na
vojaško področje. Prav tako so podatki, s katerimi operiram v večini iz leta 2016. Pri
izpolnjevanju tabele sem uporabila podatke predhodno omenjene v moji magistrski nalogi.
Tabela vsebuje enajst kategorij, ki si po zaporedju sledijo podpoglavjem petega in šestega
poglavja. Vsaka kategorija vsebuje enega ali več kazalnikov, ki jih bom ocenila na podlagi
sledeče lestvice tristopenjske lestvice:
-

2 točki: odlično izvajanje in implementacije agende Ženske, mir in varnost,

-

1 točka: dobro izvajanje in implementacije agende Ženske, mir in varnost in

-

0 točk: nezadostno izvajanje in implementacije agende Ženske, mir in varnost.

Status DA pomeni, da se izvršujejo vsaj nekatere aktivnosti iz dotičnega kazalnika, nasprotno
status NE pomeni, da tovrstnih aktivnosti na področju dotičnega kazalnika ni.
Maksimalno možno število doseženih točk je 34, pri čemer sem kriterij doseženih točk
povzela po NATO modelu, kjer je:198

198

-

A: Odlično (100 % - 90 %)

-

B: Dobro (89 % - 76 %)

-

C: Povprečno (75 % - 63 %)

-

D: Nezadostno (62 % - 50 %)

-

F: Neuspeh na testu (< 50 %).

NATO, The 1325 Scorecard - Preliminary Findings (2015), str. 17.
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Tabela 1 - pregled izvrševanja agende Ženske, mir in varnost v Republiki Sloveniji.

Kategorija
Politična volja

Z.št.
1.

Kazalnik
Status
Ali ima RS nacionalni akcijski načrt, ki podpira
DA
implementacijo resolucije 1325?

Št. točk
2

2.

Ali nacionalni akcijski načrt omenja MORS kot
ključnega akterja?

DA

2

3.

Ali obstaja obveznost pregleda izvrševanja
akcijskega načrta?
Ali so bila denarna sredstva zagotovljena za
izvajanje akcijskega načrta?

DA

1*

DA

1

Ali je procent žensk aktivno služi v SV primerjalno
gledano dober? **
Ali obstajajo vključujoče prakse pri novačenju in
promociji poklica obema spoloma?

DA

2

NE

0

4.
Dejansko stanje

5.

Vključujoče
prakse

6.

Enake možnosti
žensk in moških v
SV

7.
8.
9.
10.

Ali so vse pozicije v SV odprte za ženske?
Ali je v SV zaposlen svetovalec za enakost spolov?
Ali ženske služijo na najvišjih položajih v SV?
Ali so zahteve za vključitev žensk in moških v SV
enake?

DA
DA
DA
DA

2
2
2***
2

Ukrepi za
ohranjanje
zaposlitve žensk
Vojaška oprema

11.

Ali SV sprejema ukrepe za ohranjanje zaposlitve
žensk?

DA

1****

12.

DA

1

Pravne in
dejanske možnosti
družinskega
življenja
Preprečevanje
spolnega
nadlegovanja
Usposabljanje
vojakov

13.

Ali je vojaška oprema dovolj prilagojena obema
spoloma?
Ali imajo zaposleni v SV pravne in dejanske
možnosti usklajevanja družinskega in zasebnega
življenja?

DA

1*****

14.

Ali ima SV lastne postopke za odkrivanje in
kaznovanje spolnega nasilja?

DA

2

15.

Ali so načela agende Ženske, mir in varnost
vključena v vaje, operacije in ostale vojaške
aktivnosti SV?
Ali so načela agende Ženske, mir in varnost
integrirana v izobraževanje vojakov SV?

DA

2

DA

2

Zahteve za
vključitev v SV

16.

*

Obveznost pregleda vsebujeta tako aktualni, kot pretekli akcijski načrt, vendar se pregled ne izvaja kakor
predvideno. Pregledno poročilo izvajanja aktualnega akcijskega načrta bi moralo biti že narejeno v prvi polovici
leta 2019 in biti dostopno javnosti, vendar temu konec julija 2019 še ni tako.
**
Če je vsaj 10 % osebja v vojski žensk se dodeli dve točki, če je procent med 9.99 % in 1 %, se dodeli ena
točka, drugače nič točk.
***
Načelnica Generalštaba Slovenske vojske je generalmajorka Alenka Ermenc, edina ženska na vodilnem
položaju v oboroženih silah NATO držav.
****
Vsi zaposleni v vojski so deležni nekaterih ukrepov za ohranjanje zaposlitve, vendar SV ne sprejema
posebnih ukrepov, s katerimi bi ohranila zaposlene ženske.
*****
Zaposleni v vojski imajo pravne in dejanske možnosti družinskega življenja, vendar SV ne sprejema
nobenih dodatnih ukrepov za lajšanje usklajevanja navedenega.
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Napotitve v MOM

17.

Ali je primerjalno gledano procent ženk, napotenih
na MOM v tujino visok v SV?

Skupaj

DA

1******
26

RS je na podlagi seštevka točk iz tabele dosega 26 točk izmed 34, kar predstavlja 76 % in
oceno dobro. Moj sklep je sledeč: čeprav ima Slovenija primerjalno gledano visok delež
žensk v oboroženih silah, bi lahko z manjšimi spremembami skoraj gotovo dosegla izvrstne
rezultate, če bi to seveda želela. Z besedo šepavo lahko označimo prizadevanja SV pri
promociji poklica obema spoloma, prav zato je bila kazalniku št. 6 v Tabeli 1 dodeljena ničla.
Možnosti za napredek vidim predvsem na področjih, ki so dosegla po eno točko. Kazalnike, ki
jim je bila dodeljena po ena točka, sem razvrstila v dve skupini: (1) kazalniki pod zaporedno
št. 3, 4, 12 in 17 ter (2) kazalnika pod zaporedno št. 11 in 13. Za kazalnike v prvi skupini
ocenjujem, da je obstoječa pravna ureditev dobra, vendar implementacija ni najboljša.
Kazalniki v drugi skupini so sicer pravno pokriti, vendar primanjkujejo ukrepi, ki bi
naslavljali specifično ženske.

******

Delež napotenih žensk v MOM je primerjalno gledano dober, vendar te po večini opravljajo podporne
naloge.
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5. Zaključek
Ženske in moški konfliktne situacije doživljajo različno, podobno imajo različne pristope k
razrešitvi konflikta in povojni rehabilitaciji. Ženske so že dolgo del razreševanja konfliktov,
vendar le kot akterke v civilni družbi, kjer nimajo resnične možnosti polnopravnega
sodelovanja. Gre za polovico prebivalstva, ki je velikokrat zanemarjena pri vključitvi k
razreševanju konflikta, zato je potrebno je spremeniti paradigmo od dojemanja žensk kot
izključno žrtev konflikta in pripoznati njihov prispevek kot agentk pri zagotavljanju trajnega
in vzdržnega mednarodnega miru in varnosti.
K opisanemu problemu sem v nalogi pristopila skozi prizmo načela enakosti spolov, saj gre za
enega od temeljnih konceptov sodobnih pravnih sistemov, ki ga lahko elegantno apliciramo
tudi na področju miru in varnosti. Izbran pristop je pokazal, da poleg klasičnih pozitivnih
učinkov aplikacije načela enakosti tj. višje stopnje družbene enakosti in boljše porazdelitve
bremen vsakdanjega življenja, nastajajo tudi širši pozitivni družbeni učinki na področju
ohranjanja in vzpostavljanja miru. Vpletenost žensk pozitivno pripomore k trdnejšim in
trajnejšim mirovnim sporazumom, izboljša operativno učinkovitost vojske in še bi lahko
naštevali.
Na mednarodni ravni je opaziti tesno povezanost med ukrepi, ki imajo pravno zavezujočo
moč in vsemi ostalimi ukrepi. To opazimo že pri sami družini resolucij 1325, kjer ni
popolnoma jasno ali gre za zavezujoče mednarodno pravo ali ne. Po eni strani imajo določbe
družine resolucij 1325 temelje v zavezujočih mednarodnih pogodbah, po drugi strani jih VS
OZN ni sprejel po VII poglavju UL s čimer bi jim nesporno dal zavezujočo naravo.
Izpostaviti velja pomanjkanje evropskega zakonodajnega okvira na področju vključevanja
žensk v mirovne in varnostne procese, saj bi lahko EU označili kot pionirko pri uresničevanju
in implementaciji načela enakosti spolov. Glavni razlog je zagotovo pomanjkanje pristojnosti
EU, saj za sodelovanje na področju skupne zunanje in varnostne politike veljajo drugačna
pravila, kot pri ekonomskem sodelovanju. Zakonodaje s strani EU na področju varnostnega
sodelovanja, lahko v prihodnje pričakujemo več, saj se v zadnjih letih pojavljajo težnje po
spremembi načina glasovanja na tem področju – torej iz soglasnega na kvalificirano večino.
V drugem delu naloge sem se osredotočila na analizo uresničevanja mednarodnih zavez na
nacionalni ravni v RS, pri čemer sem analizirala obstoj pravnih in dejanskih ovir vključevanja
žensk v SV. Največ težav pri raziskovanju mi je povzročalo primanjkovanje podatkov, vendar
lahko na podlagi analize ocenim, da RS dobro uresničuje zaveze, ne pa odlično.
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Na področju pravne ureditve lahko uporabimo splošno veljavni okvir iz URS, ZEMŽM in
ZVarD, hkrati pa so zaposleni v SV deležni še dodatne zaščite na področju enakosti spolov s
strani ZSSloV in Zobr, ki zagotavljata enake zaposlitvene možnosti v vojski ne glede na spol.
Zakonsko je urejeno tudi reševanje pritožb povezanih s spolnim nadlegovanjem v SV. Pri
zagotavljanju ravnovesja med družinskim in poklicnim življenjem jim je zagotovljena ista
stopnja pravic kot vsem ostalim delovno aktivnim v RS. Kot najbolj problematično sem
prepoznala področje pomanjkanja obstoja vključujočih praks poklica obema spoloma - veliko
vlogo tu verjetno igra klima med zaposlenimi v SV (večinsko mišljenje, da je vojakinj v SV
preveč). Četudi ženske nimajo naborne dolžnosti, bi s zagotovo naredili velik korak v pravo
smer, če bi v člen 62.b ZVojD, vključili, da se na seznanitev povabi vse državljane, ki
dopolnijo v koledarskem letu osemnajst let, ne glede na obstoj naborne dolžnosti.
Politične ukrepe lahko na podlagi klasifikacije 7. člena ZEMŽM uvrstimo med spodbujevalne
in programske. Sprejeta akcijska načrta (za leta 2010-2015 in 2018-2020) zadostno
implementirata mednarodne zaveze RS. Možnosti za napredek vidim predvsem na področju
izvedbe; recimo akcijski načrt 2010-2015 omenja sprejemanje kadrovskih ukrepov za
povečanje zaposlitve pripadnic, vendar v SV ni bilo sprejetih ukrepov za ohranjanje
zaposlitev žensk, kot tudi ne ukrepov, ki bi omogočili lažje usklajevanje družinskega in
poklicnega življenja. Menim, da bi bilo smiselno razmisliti o uporabi ne le programskih in
spodbujevalnih, ampak tudi pozitivnih ukrepov, ki jih omogoča ZEMŽM.
Naj zaključim z mislijo, da je bitka za enakost spolov bitka vseh, ne le bitka žensk. "Ženska je
človek. Ni boljša, modrejša, močnejša, inteligentnejša, ustvarjalnejša ali bolj odgovorna kot
moški. Prav tako ni nič manj /… / ženska je človek. " - Vera Nazarian
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