VARNA MESTA: SOBIVANJE VSEH
DELEŽNIKOV
konferenca z mednarodnim sodelovanjem
Ljubljana, 19. 4. 2019
ZBORNIK POVZETKOV

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Zbornik povzetkov
Konferenca z mednarodnim sodelovanjem, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani,
Ljubljana, 19. 4. 2019
VARNA MESTA: SOBIVANJE VSEH DELEŽNIKOV
Organizacijski odbor
Borut Bah, Amra Šabić, Simona Šabić, Špela Razpotnik, Vera Grebenc, Jure Anžin, Hana Košan,
Ana Cimerman
Programski odbor
Borut Bah, Amra Šabić, Simona Šabić, Jure Anžin, Vera Grebenc, Ana Cimerman
Uredila
Amra Šabić
Oblikovala
Amra Šabić
Jezikovno pregledal
Borut Petrović Jesenovec
Organizatorji konference
 Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
 Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti
 Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Izdala: Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Leto izdaje: 2019
Naklada: 70 izvodov
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor
351.761.3:364.4(082)
VARNA mesta: sobivanje vseh deležnikov : konferenca z mednarodnim sodelovanjem, Ljubljana,
19. 4. 2019 : zbornik povzetkov / [uredila Amra Šabić ; organizatorji konference Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za socialno delo [in] Zveza nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti [in]
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2019
ISBN 978-961-6569-68-2
1. Šabić, Amra
COBISS.SI-ID 96523265

1

Kazalo vsebine
Uvodnik ............................................................................................................................................ 3
Med nadzorom, toleranco in ignoranco ............................................................................................ 4
Izzivi varnosti ................................................................................................................................... 5
Dejavniki vzpostavljanja varnosti v mestih ..................................................................................... 6
Predstavitev projekta EFUS (European Forum for Urban Security) v praksi .................................. 7
»Policy advocacy«............................................................................................................................ 8
Formalni vidiki varnosti ................................................................................................................... 9
Normalizacija uživanja drog .......................................................................................................... 10
Vidiki varnosti v očeh splošne javnosti.......................................................................................... 11
Etične dileme in konfliktne situacije – vidik zaposlenih................................................................ 12
Sodelujoči ....................................................................................................................................... 13
Kontakti .......................................................................................................................................... 13
Program .......................................................................................................................................... 14

2

Uvodnik
Varnost mest postaja vse večji izziv sodobnih politik, še posebej zaradi globalizacije in priključitve
širši evropski skupnosti. Na države negativno vplivajo destabilizacijski učinki nezakonitih tokov
prepovedanih proizvodov in s tem povezanega organiziranega kriminala. Ti pojavi ogrožajo
varnost, napredek in življenjske možnosti prebivalcev. Gospodarske krize, množične migracije,
slab življenjski standard, zlorabe moči in nedelovanje pravne države pa problem še povečujejo.
Vpliv sodobnega globalnega kriminala na varnost mest je na lokalni ravni pogosto nerazumljen.
Klasični načini policijskega dela in pregona malih kriminalnih dejanj niso prilagojeni
spremenjenim globalnim okoliščinam. To se najbolje kaže pri psihoaktivnih substancah, ki v
države prihajajo ne le po nezakonitih poteh, temveč tudi po legalnih poteh svetovnega spleta, saj
na njem posameznik danes lahko legalno kupuje številne, nam pogosto neznane psihoaktivne
substance, ki imajo hude stranske učinke na psihofizično delovanje telesa. Strokovnjaki pogosto
določeno substanco zaznamo šele takrat, ko se pojavijo posledice uživanja. Take spremenjene
okoliščine torej zahtevajo celostne, integrirane strategije in intervencije, ki ponujajo širši nabor
odgovorov in delovanje na lokalni, državni in mednarodni ravni. Potrebno je sodelovanje na ravni
nacionalne in lokalne politike, med organi pregona in službami varovanja, javnimi in neprofitnimi
organizacijami, ki delujejo na področju psihoaktivnih substanc ali pa prihajajo v stik z samimi
uživalci, terenskimi delavci, lokalnim prebivalstvom in tudi uporabniki psihoaktivnih substanc.
Celostni in multidisciplinarni pristop, pri katerem so vsi udeleženi enakovredno obravnavani in ki
jim je podeljen mandat skupnega oblikovanja rešitev, se kaže kot edini možni način zagotavljanja
varnosti vseh.
Konferenca je zato namenjena obravnavi izzivov varnosti in prenosu znanj iz tujine, kjer se v
nekaterih evropskih mestih že zavedajo pomembnosti sodelovalnega pristopa med akterji, ki
delujejo na različnih ravneh pri zagotavljanju pogojev sobivanja vseh prebivalcev. Izkušnje iz
tujine kažejo, da stopnja varnosti mest sovpada s pestrostjo socialnovarstvenih in zdravstvenih
storitev v lokalni skupnosti, te storitve pa so izraz celostnih strategij in politik do psihoaktivnih
substanc na lokalni in nacionalni ravni. Cilj konference je na podlagi izkušenj prepoznati področja,
na katerih opažamo ovire v trenutnem sistemu zagotavljanja varnosti.
Amra Šabić
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Vera Grebenc

Med nadzorom, toleranco in ignoranco
Več kot dve leti v Ljubljani poteka intenzivna diskusija med različnimi akterji o vprašanjih uporabe
drog na javnih prostorih in problematiki brezdomstva. O tej tematiki se pogosto govori predvsem
kot o vprašanju javnega reda in miru, to pa fokus razprave osredotoči na problematiko ogrožanja
varnosti ljudi in premoženja ter upoštevanja zakonov, pravil, norm in kulturnih obrazcev v določeni
družbi. Poleg tega opozori na vidike ravnanj posameznikov in skupin, ki z določenimi vedenji koga
motijo, povzročajo vznemirjenje ali zgražanje ljudi. Uporaba drog in z njimi povezane aktivnosti
(zadrževanje večje skupine ljudi na določenem javnem prostoru in s tem povezan hrup, nedostojno
vedenje, preprodaja drog, uporaba drog pred očmi drugih) so tiste motnje v okolju, ki jih ljudje
doživljajo kot ogrožajoče tako za zdravje posameznikov in skupin kot tudi za osebno varnost ljudi.
Del diskusije se pogosto usmeri tudi na področje varovanja zdravja in osebnega dostojanstva
uporabnikov drog in brezdomcev, ki zaradi specifičnih življenjskih okoliščin večino časa preživijo
na ulici, in na njihovo pravico do varne nastanitve, do zasebnosti in zadovoljevanja osnovnih
človekovih potreb. Značilnost dilem in konflikta, ki nastanejo pri iskanju ustreznih rešitev, je, da
zamisli pogosto temeljijo na različnih predpostavkah in vrednostnih opredelitvah. Povečan nadzor
nad uživanjem drog (npr. redni obhodi policije, redarskih služb, navzočnost varnostnikov, različnih
terenskih delavcev) pomeni večjo navzočnost različnih služb v okoljih, kjer se pojavljajo problemi.
Odpirajo se programi, ki ponujajo samo dnevno zatočišče uporabnikom drog, celostnih rešitev pa
ni. Pri razmišljanju o rešitvah je ključno vprašaje, kako razviti takšno kulturo sobivanja vseh, ki se
znajdemo v javnem prostoru, da se ne bi bilo treba niti pretvarjati, da nečesa »ne vidimo«, ali se
vesti do drugih brezbrižno (z ignoranco), da ne bi bilo treba ljudi preganjati in da toleranca ne bi
pomenila, da postaja sprejemljivo vse, kar se dogaja.
Ključne besede: zmanjševanje škode, javni prostor, varnost, interakcijski prekrški
Vera Grebenc, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Kontakt: vera.grebenc@fsd.uni-lj.si
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Andrej Kastelic

Izzivi varnosti
V letošnjem letu je potekala že 7. slovenska konferenca o zdravljenju odvisnosti, ki jo organizira
mreža programov obravnave odvisnosti SEEA (South Eastern European Adriatic Addiction
Treatment Network). Namen konferenc je predstavljanje najnovejših dogajanj na področju
odvisnosti z namenom priprave na pričakovane spremembe. Pri tem pogosto niso ovira toliko
sredstva kot odpor nekaterih odločevalcev in birokratske ovire. Morda tudi premalo ozaveščamo
javnost o tako občutljivem področju, kot so zasvojenosti oziroma bolezni odvisnosti. Na konferenci
bodo predstavljeni dosežki na področju preprečevanja uporabe drog in zmanjševanja škode,
programi zdravljenja in rehabilitacije, izsledki raziskav ter druge pomembne teme. Velik poudarek
je bil namenjen tudi varnosti, saj so zadnja leta tako uporabniki/pacienti kot osebje, ki z njimi dela,
vse bolj izpostavljeni različnim oblikam groženj in nasilja. Problem nasilja ni zgolj težava na
področju zdravstva, temveč o njem poročajo tudi številni drugi javni uslužbenci, ki delajo s
strankami/uporabniki različnih storitev.
Avtor v prispevku predstavi razne oblike agresivnosti, tudi glede na razpravo na 7. slovenski
konferenci o odvisnosti marca 2019 v Ljubljani. Prikaže nasilje med sodelavci, med uporabniki
različnih programov, nad strokovnjaki, ki delajo z osebami, ki uživajo droge, in tudi med osebami,
ki uživajo droge sami. Navede številne primere, tudi nasilje nad zdravstvenimi delavci, teoretsko
obravnava problematiko agresije, navede možnosti zaščite in praktične primere varovanja pred
nasilnim vedenjem. Pri tem uporabi predvsem izkušnje iz mreže Centrov za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, algoritme in predloge koordinacije omenjene mreže
pri reševanju problematike »odprte scene« uporabe drog v Ljubljani.

Ključne besede: uporabniki/pacienti, nasilje, agresija, varnost, javni uslužbenci
Andrej Kastelic, Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Univerzitetna psihiatrična
klinika Ljubljana
Kontakt: andrej.kastelic@guest.arnes.si
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Heino Stöver

Dejavniki vzpostavljanja varnosti v mestih
Heino Stöver je sociolog, doktor znanosti in profesor za področje družboslovnega raziskovanja
odvisnosti na Fakulteti za zdravje in socialno delo Univerze za uporabne znanosti v Frankfurtu. Od
leta 1987 je direktor Arhivskega in dokumentacijskega centra za droge in raziskovalno delo na
Univerzi v Bremnu. Je predsednik nacionalne krovne organizacije, ki se ukvarja z zmanjševanjem
škode za uporabnike drog AKZEPT E.V. (Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und
humane Drogenpolitik). Od leta 2009 je direktor Inštituta za raziskovanje odvisnosti.
Njegova poglavitna področja raziskovanja in projektnega dela so promocija zdravja za ranljive in
marginalizirane skupine ljudi, razvoj storitev na področju drog, zdravstveno varstvo v zaporih in s
tem povezana zdravstvena vprašanja (zlasti HIV/aids, hepatitis C, odvisnost od drog in vprašanja
spolov). Njegovo mednarodno raziskovalno in svetovalno strokovno delovanje vključuje delo
svetovalca pri Evropski komisiji, Uradu Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC),
Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti
z drogami (EMCDDA), Mednarodnem odboru za boj proti drogam in kriminalu, Rdečem križ
(ICRC) in Inštitutu za odprto družbo (OSI).
V predstavitvi opredeljuje dejavnike, ki vplivajo na varnost v mestih, še posebej v povezavi z
uživanjem drog. Avtor bo predstavil mrežo storitev, njihovo sovplivanje in nedvoumno povezanost
z varnostjo vseh udeleženih v problemu odvisnosti. V Nemčiji varne sobe veljajo za programe, ki
zagotavljajo tako boljše javno zdravje kot tudi varnost mest in meščanov.

Ključne besede: varna mesta, odvisnost, storitve, sobivanje, varne sobe
Heino Stöver, Frankfurt University of Applied Sciences, Germany
Kontakt: hstoever@fb4.fra-uas.de
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Moritz Konradi

Predstavitev projekta EFUS (European Forum for Urban Security) v praksi
Moritz Konradi je od leta 2016 vodja programa Evropski forum za varnost v mestih (EFUS). Kot
del tehnične skupine EFUS v Parizu usklajuje programske mreže za preprečevanje nasilja,
izhajajočega iz diskriminacije, radikalizacije, nasilnega ekstremizma in nasilja nad ženskami, ter
sodelovanje pri aktivnostih oblikovanja politik na področju drog in zmanjševanja tveganja.
Avtor bo v predstavitvi predstavil idejno zasnovo projekta EFUS, ki zagovarja osnovno idejo
varnostne politike, ki bi morala biti zasnovana in oblikovana glede na individualne in kolektivne
potrebe državljanov, ne pa na podlagi interesov javnih institucij. Da bi to dosegli, je treba
univerzalno spodbujati sodelovanje državljanov, civilna družba pa mora imeti vlogo v vseh fazah
oblikovanja politike, od zasnove in izvajanja do vrednotenja. EFUS tako spodbuja strateški pristop
k

varnosti

v

mestih,

pri

katerem

je

udeležba

državljanov

pomemben

temelj.

Predstavitev se bo osredotočila na konkretne metode in orodja za mobilizacijo lokalnih skupnosti
v okviru politik varnosti v mestih, pa tudi na meje tega sodelovanja. Predstavljen bo konkreten
primer, ki temelji na lokalni praksi, ki jo izvaja mesto.
EFUS je mreža, ki združuje 250 mest in regij iz 16 evropskih držav ter druge partnerske
organizacije. Spodbuja uravnotežen pristop k varnosti v mestih, ki vključuje preventivno dejavnost,
sankcioniranje in socialno kohezijo. Podpira lokalne in regionalne oblasti pri oblikovanju, razvoju
in vrednotenju njihovih varnostnih politik.

Ključne besede: varnost, politika, državljani, potrebe, sodelovanje
Moritz Konradi, vodja programa na European Forum for Urban Security (EFUS)
Kontakt: konradi@efus.eu
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Jason Farrell

»Policy advocacy«
Zagovorništvo v političnem delovanju je strokovno izhodišče znanstvenikov in drugih
strokovnjakov, ki delujejo kot zagovorniki svojih osebnih političnih preferenc. Nekateri
znanstveniki se odločijo delovati kot zagovorniki politik, drugi pa vidijo takšno dihotomno vlogo
kot neprimerno. Avtor v prispevku prikaže zagovorništvo na področju politik drog. Predstavi
ključne akterje in strokovno stališče, ki bi ga morali zavzeti strokovnjaki iz sfere dela z uporabniki
drog.
Storitve na področju drog morajo zagotoviti okolje, ki sprejema in ne diskriminira uporabnikov
drog, okolje, v katerem bodo uporabniki lahko poročali o vseh tveganjih, ki jih prevzamejo. Aktivni
uporabniki drog in zdravljeni uživalci morajo imeti glavno vlogo pri zagotavljanju storitev in
raziskovalnem delu.
Avtor prikaže tudi temeljne pasti prohibitivnih politik, ki s penalizacijo ne samo ovirajo
raziskovalno delo in pridobivanje novih spoznanj, temveč kriminalizirajo že tako v osnovi
diskriminirane uporabnike. Prohibitivno obravnavanje drog povzroča, da se uporabniki drog
počutijo ogrožene. To vpliva na njihovo odločitev za vključevanje v programe zmanjševanja škode,
pa čeprav bi varne sobe za injiciranje in druge oblike zmanjševanja škode ter dostopnost zdravljenja
pomenile možnost za zmanjšanje nekaterih tveganj. Tako ugotavljajo, da potencialni užitek
pogosto prevlada nad morebitno škodo ob tveganju. V prispevku avtor tako prikaže oblike
strokovnega stališča, ki ni usmerjeno v prohibitivno obravnavo, in poda smernice za zagovorništvo
v političnem delovanju.

Ključne besede: zagovorništvo, politika, storitve
Jason Farrell, vodja projekta European Initiative on HCV and Drug Use Correlation – European
Harm Reduction Network, c/o Foundation De Regenboog Groep, Amsterdam, Nizozemska
Kontakt: jfarrell@correlation-net.org
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Špela Razpotnik

Formalni vidiki varnosti
Vodi: Špela Razpotnik
Sodelujoči: Jože Hren, Danči Maraž, Dragan Petrovec, Marjeta Ferlan Istenič, Mirela
Čorić, Ines Kvaternik, Aljoša Cetinski, Andrej Kastelic
Varnost mest odločilno vpliva tako na kakovost bivanja meščanov kot tudi samo gospodarsko
dejavnost posameznih panog. Stopnja varnosti posameznega mesta pa ni stvar zgolj dela policije
in redarstva, temveč vseh posameznikov, ki delujejo in živijo v mestih, tako posameznikov
(prebivalcev in dnevnih migrantov) kot institucij, ki v mestu opravljajo svojo dejavnost. Pojem
varnosti vključuje različne deležnike, ki poleg organov pregona s svojimi storitvami zagotavljajo
varnost. V grobem bi jih lahko razdelili na tri ravni: mikroraven (participacija posameznikov),
mezoraven (delo policije in redarstva, različne oblike storitev kot podpora sistemu za zagotavljanje
varnosti) in makroraven (različna ministrstva kot predlagatelji zakonov in podzakonskih aktov).
Na področju psihoaktivnih substanc je sodelovanje med različnimi akterji ključno pri zagotavljanju
varnosti v mestih. Prav to pa bo osnovno vodilo razprave vabljenih strokovnjakov, ki bodo raziskali
možnosti sodelovanja in morebitnih vrzeli, ki ovirajo sodelovanje. Vabljeni strokovnjaki bodo vsak
iz svoje strokovne perspektive skušali poiskati možnosti za boljšo povezanost in odpravo
morebitnih ovir.
Ključne teme za razpravo:
-

identifikacija potreb,

-

oblike povezovanja,

-

možnosti in načini sodelovanja,

-

pravno-formalna podlaga za sodelovanje in ovire,

-

možnosti za ustanovitev medresorske delovne skupine za reševanje problematike
»odprte scene«.
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Vera Grebenc

Normalizacija uživanja drog
Sodelujoči: strokovni delavci, ki neposredno delujejo na področju drog in zasvojenosti, ter
aktivni uporabniki drog in uporabniki psihoaktivnih substanc, ki so vključeni v različne
programe obravnave ali abstinirajo
Na Fakulteti za socialno delo smo v zadnjih dvajsetih letih izvajali več različnih raziskovalnih in
drugih projektov, s katerimi smo dobili dober vpogled v scene uporabe drog v Ljubljani. Prepoznali
smo različne prostore, ki so bili bolj ali manj opazni v lokalnem okolju (npr. lokacije v centru
mesta, v naseljih, kot so Fužine). Že takrat smo lahko opazili, da se ulične scene uživanja drog
razlikujejo med seboj po različnih načinih in vrstah uporabe drog, po značilnostih skupin uživalcev
(npr. scene mlajših, starejših uporabnikov). Ves ta čas so se prostori rednega srečevanja spreminjali
glede na aktualno situacijo v mestu (npr. selitev dnevnega centra). »Metelkova« je vsa ta leta
stalnica. Zaznavali smo pa tudi druge lokacije, ki so bile povezane s preživljanjem prostega časa
mladih, z odraščanjem in osamosvajanjem (npr. Trnovska plaža, Maximarket). Danes vidimo, da
so se vidne scene spet nekoliko preoblikovale (npr. most pod Roško, Tivoli, Ljubljanski grad);
spremenile so se ne le lokacije, ampak tudi značilnosti teh scen, predvsem pa kultura uporabe drog,
ki so jo razvijale. Po zadnjih opazovanjih terena postaja uporaba drog vidnejša. Dogaja se
»normalizacija«, ki ima pozitivni vidik in se kaže kot manjša potreba uporabnikov po skrivanju
pred očmi drugih (destigmatizacija), a ima krati tudi svoj negativni vidik, ki se kaže kot manjša
kritičnost do same uporabe drog in precenjevanje tveganj.
Ključne teme za razpravo:
- zaznavanje uporabe drog v javnosti,
- vprašanje normalizacije uporabe drog,
- prestopanje meja osebne uporabe,
- so še vse ulice v mestu varne?
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Hana Košan

Vidiki varnosti v očeh splošne javnosti
Vodi: Hana Košan
Sodelujoči: strokovni delavci, ki neposredno ne delujejo na področju drog in zasvojenosti,
a z njimi prihajajo v stik pri svojem delu, ter prebivalci mest in drugi zainteresirani
Interakcije z uporabniki drog so lahko meščanom neprijetne, nekaterim celo zbujajo strah. To
izhaja iz pogoste stigme o uživalcih, češ da so nasilni in se ukvarjajo s kriminalnimi dejanji. Zato
se jih ljudje raje izogibajo, to pa stigmo le utrjuje. Na splošno bi lahko rekli, da se ljudje uživalcev
bojijo, ti pa se ljudem raje izogibajo. Stanovalci zaradi občutka ogroženosti pred uživalci pogosto
kličejo policijo. To v soseskah ustvarja konfliktne situacije, zaradi katerih se lahko meščani
določenih okolišev izogibajo. Taka uporabljena infrastruktura (npr. parki, igrišča, zapuščene
stavbe) sameva in je prebivalci ne uporabljajo. Policija izgublja čas za resnično nujne intervencije.
Uživalci pa izgubijo motivacijo za prizadevanja za večje sožitje. Vidikov varnosti je veliko. Poleg
jasne vloge organov pregona je treba upoštevati tudi potrebo po dobrih odnosih in sprejemanju. To
pa občutno zmanjšajo konfliktne situacije, ki so lahko grožnja za vse udeležene v skupini.
Ključne teme za razpravo:
-

kaj so vidiki, ki zagotavljajo varnost,

-

kaj pomeni varnost za vse z vidika udeležencev skupine,

-

interakcijski prekrški in odprava takšnih prekrškov.
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Ana Cimerman

Etične dileme in konfliktne situacije – vidik zaposlenih
Vodi: Ana Cimerman
Sodelujoči: strokovni delavci, ki neposredno delujejo na področju drog in zasvojenosti, ter
uporabniki psihoaktivnih substanc, ki so vključeni v različne programe obravnave ali
abstinirajo

Kriminalizacija psihoaktivnih substanc pogosto ustvarja konfliktne situacije med strokovnimi
delavci in uporabniki. Strokovni delavci si z uporabniki želijo sodelovati, vendar jih morajo pri
zakonsko spornih situacijah preganjati. Te pa niso redke, saj je uživalcem prepovedana droga nujno
potrebna. Na eni strani je zakon, na drugi pa uporabnik. Na eni strani je zakonodaja, ki preganja,
prepoveduje in kaznuje, na drugi pa javnozdravstvena politika do drog, ki škodo tolerira, a jo
zmanjšuje. Strokovni delavci se srečujejo z moralno dilemo. Zaupen odnos med uživalci
psihoaktivnih substanc in strokovnimi delavci, ki je potreben za spremembe in sodelovanje, je tako
lahko ogrožen. Strokovni delavec postane vmesni člen, ki se nemalokrat znajde pred etičnimi
dilemami. V zakonskem pogledu vsak sprejema odgovornost za svoja dejanja. Kako pa je s
situacijami, v katerih tvoja dejanja odločilno vplivajo na življenje drugega. Tu se pojavi vprašanje
o korelaciji med zakonsko in moralno odgovornostjo strokovnega delavca. Zato je pomembno, da
se komunikacija in odnosi vzpostavijo z vsemi udeleženimi akterji: strokovnimi delavci,
uporabniki, predstavniki zakona in organi pregona.
Ključne teme za razpravo:
-

katere situacije ustvarjajo konflikte,

-

kako upoštevanje pravil in zakonov ustvarja etične dileme zaposlenih,

-

dileme glede uživanja drog oziroma »prohibitivne« zakonodaje,

-

dileme glede odgovornosti.
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Program
8:30–9:00 Registracija
1. del: 9:00–11:00 Izhodišča
9:00–9:15 doc. dr. Vera Grebenc: Med nadzorom, toleranco in ignoranco
9:15–9:30 doc. dr. Andrej Kastelic: Izzivi varnosti
9:30–11:00 Vabljena predavanja gostov iz tujine
9:30–10:00 Heino Stöver: Dejavniki vzpostavljanja varnosti v mestih
10:00–10:30 Moritz Konradi: Predstavitev projekta EFUS (European Forum for Urban
Security) v praksi
10:30–11:00 Jason Farrell: »Policy advocacy«

11:00–11:15 Odmor

2. del: 11:15–12:00 Vzporedne skupinske razprave
Razvoj inovativnih pristopov pri zagotavljanju varnosti v različnih okoljih in prostorih:
1. Formalni vidiki varnosti (Špela Razpotnik)
Sodelujoči: predstavnik Ministrstva za zdravje, Danči Maraž (Mestna občina Ljubljana),
Dragan Petrovec (Inštitut za kriminologijo), predstavnik Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Mirela Čorić (Policijska uprava Ljubljana Center),
Ines Kvaternik (Nacionalni inštitut za javno zdravje), Aljoša Cetinski (Športno društvo
Tabor), Andrej Kastelic (Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog,
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
-

identifikacija potreb,

-

oblike povezovanja,

-

možnosti in načini sodelovanja,

-

pravno-formalna podlaga za sodelovanje in ovire,

-

možnosti za ustanovitev medresorske delovne skupine za reševanje problematike
»odprte scene«.
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2. Normalizacija uživanja drog (Vera Grebenc)
- zaznavanje uporabe drog v javnosti,
- vprašanje normalizacije uporabe drog,
- prestopanje meja osebne uporabe,
- so še vse ulice v mestu varne?
3. Vidiki varnosti v očeh splošne javnosti (Hana Košan)
-

kateri vidiki zagotavljajo varnost,

-

kaj pomeni varnost za vse z vidika udeležencev skupine,

-

interakcijski prekrški in oprava takšnih prekrškov.

4. Etične dileme in konfliktne situacije – vidik zaposlenih (Amra Šabić, Ana
Cimerman)
-

katere situacije ustvarjajo konflikte,

-

kako upoštevanje pravil in zakonov ustvarja etične dileme zaposlenih,

-

dileme glede uživanja drog oziroma »prohibitivne« zakonodaje,

-

dileme glede odgovornosti.

12:00–12:15 Odmor
12:15–14:00 Sklepni del: Predstavitev poglavnih ugotovitev in nadaljnje načrtovanje (vodi Špela
Razpotnik).
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