ENA.KOST: Gledališče zatiranih za opolnomočenje
narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ
Koper, 23. oktober 2014 - Kulturno izobraževalno društvo PiNA bo novembra in decembra letos izvedlo
delavnice gledališča zatiranih, namenjene pripadnikom narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ iz
slovenske Istre in njihovem opolnomočenju. Gre za eno ključnih aktivnosti projekta Enakopravnost
narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in njihovih pripadnikov v Slovenski Istri (ENA.KOST), s katerim
želijo pripomoči k opolnomočenju ciljne skupine v regiji, ozaveščati širšo javnost o problematiki
nepriznanih manjšin in njihovih pravicah ter doseči spremembo institucionalnega okvirja njihove
obravnave na lokalni ravni.
Metoda gledališča zatiranih, ki jo je razvil brazilski gledališčnik, pisatelj in politik Augusto Boal, je ena izmed
priznanih metod participativne umetnosti za opolnomočenje posameznic in posameznikov. Rezultat
delavnic, na katerih bo poudarek na opolnomočenju ciljne skupine skozi tehniko forumskega gledališča, bo
sedem gledaliških predstav, v katerih bodo udeleženke in udeleženci uprizorili življenjske situacije zatiranja,
diskriminacije in druge težave, s katerimi se pripadniki manjšin soočajo vsakodnevno. S pomočjo
uprizorjenega se bo oblikovalo formalne pobude in predloge odlokov ali zakonov, ki
bodo ponujali inovativne rešitve predstavljenih težav. Obenem se bo tako izvajalo tudi legislativno
gledališče, na podlagi katerega so v nekaterih državah sprejeli zakone ali njihove spremembe (Kanada,
Brazilija, Velika Britanija).
3-urne delavnice, ki jih bo vodila izkušena dramska pedagoginja Ivana Marijančić iz Zagreba, bodo v eKavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper) potekale: 20.–22. novembra, 27.–29. novembra 2014 in 4.–6. decembra
2014.
K prijavi so vabljeni pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ iz slovenske Istre, ki naj do
četrtka, 6. novembra 2014, izpolnijo spletni obrazec.
Več o delavnicah in terminih ter pogojih prijave: tukaj
Kratek predstavitveni video: Kaj je gledališče zatiranih?
V okviru projekta bo KID PiNA izvajala vrsto aktivnosti, s katerimi bo ciljni skupini nudila celovito podporo
pri uveljavljanju njenih pravic in med katere sodijo tudi dolgotrajnejše:
- Stičišče NVO pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ (Kidričeva ulica 43, Koper), ki ciljni
skupini omogoča mreženje, organiziranje in povezovanje ter nudi svetovanje glede možnosti financiranja in
promocije njihovih dejavnosti.

- Brezplačna pravna pomoč in svetovanje, ki ju izvaja Pravni center za varstvo človekovih pravic, Piran,
namenjena reševanju različnih pravnih težav in primerov diskriminacije ter kršitev pravic na podlagi
narodne in verske pripadnosti. Zainteresirani naj za dogovor o terminu pokličejo na 05 6300 320 (KID PiNA)
oz. pišejo na mirna.buic@pina.si.
- Zagovorništvo (za) pravic(e) ciljne skupine na lokalni ravni, ki bo zajemalo tako zaščito individualnih, ki so
jim z Ustavo RS priznane, kot tudi zavzemanje za uvedbo trenutno nepriznanih kolektivnih pravic.
Prizadevali si bodo za uveljavitev in zaščito instituta zagovorništva na ravni posameznih občin v regiji in s
tem za vključevanje ciljne skupine v procese odločanja.
- Brezplačni trimesečnik ŽAR, prvi v regiji, ki je namenjen ustavno nepriznanim manjšinam in njihovi
problematiki. Prvo številko, ki je izšla avgusta 2014, lahko dobite v obalnih knjižnicah, prostorih društev
narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v slovenski Istri, dostopna pa je tudi v elektronski obliki.
- Izdaja poročila o kršitvah pravic ciljne skupine, ki ga bo sestavil Pravnicenterza varstvo človekovih pravic,
Piran.
- Posvet o položaju nepriznanih manjšin v regiji in Sloveniji, na katerem bodo sodelovali pripadniki
narodnih skupnosti ter raziskovalci in strokovnjaki s področja manjšin.

OZADJE:
Po osamosvojitvi Slovenije so se pripadniki narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ znašli v situaciji
neurejenega manjšinskega statusnega položaja in pravic. Priznan status uradne manjšinske narodnostne
skupnosti je predpogoj za zagotavljanje posebnih kolektivnih (manjšinskih) pravic, zaradi njihovega
nepriznanega statusa pa se soočajo z dejavniki, ki ovirajo njihovo participacijo v javnem življenju in
proaktivno participacijo v procesih odločanja. Njihova politična marginaliziranost je velika in zaradi statusne
neopredeljenosti (in neimenovanosti) še vedno ostajajo nevidne družbene skupine.
Partnerji projekta ENA.KOST: Pravni center za varstvo človekovih pravic, Piran; Akademsko kulturnoumetniško društvo KOLO; Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in športno društvo "Istra" Piran;
Kulturno društvo Albancev slovenske Istre Iliria in Univerza v Stavangerju, Norveška.
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