VABILO
NA DELAVNICO ZA OBLIKOVANJE MREŽE ŽENSK V LOKALNI
POLITIKI
Spoštovane občinske svetnice,
Skupnost občin Slovenije je v začetku leta 2015 v svojem prizadevanju za spodbujanje
participacije žensk v lokalni politiki pričela z izvajanje projekta OPENN – osvojiti politično
enakost z novimi imeni.
V Sklopu projekta, ki ga izvajamo s partnerji Mirovnim inštitutom, Filozofsko fakulteto v
Ljubljani, Ženskim lobijem Slovenije, Združenjem mest in regij Norveške in Metino listo,
bomo v sredo, 8.7.2015 v Mariboru in v četrtek, 9.7.2015 v Hotelu Piramida (Ul. heroja
Šlandra 10) izvedli dve enodnevni delavnici, ki bosta namenjeni občinskim svetnicam z
namenom, da ugotovimo vaše želje in potrebe po podporni strukturi, ki bi vam olajšala delo,
norveški partnerji bodo predstavili izkušnje s strani združenja mest in regij, uspešna
političarka, županja Hilde Thorkildsen iz Norveške bo z nami delila svojo izkušnjo,
predvsem pa bomo svoje moči usmerili v ustvarjanje podporne mreže za vas.
Zato vas vljudno vabimo, da se udeležite ene izmed delavnic z izpolnjeno prijavnico do
petka, 3.7.2015 na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si, saj je število prostih mest omejeno.
S spoštovanjem,
Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka

Program delavnic za občinske svetnice
8.7.2015, Hotel Piramida Maribor (Art kavarna)

10.00 – 10.10
POZDRAV IN UVODNI NAGOVOR ORGANIZATORJEV
10.10 – 11.30
TEMATSKA OKROGLA MIZA
-

Udeleženke se predstavijo
Kdo sem in kaj želim doseči
Kakšna je bila moja motivacija za vstop v politiko
S kakšnimi težavami/pregradami se srečujem pri svojem delu ali doseganju ciljev
Kaj pri aktivnem udejstvovanju v politiki najbolj pogrešam
Predstavitev rezultatov študije o ovirah in potrebah kandidatk na lokalnih volitvah
(Milica Antič-Gaber)
Predstavitev rezultatov analize zadnjih lokalnih volitev (Metka Roksandič, Ženski lobi
Slovenije)

11.30 – 13.30
IZKUŠNJE IZ NORVEŠKE
Gostji iz Norveške: Hilde Thorkildsen in Liss Schanke
-

-

-

Kratka predstavitev nordijskega modela in norveških občin ter izzivi (Liss Schanke)
Osebne izkušnje Hilde Thorkildsen (Hilde Thorkildsen)
o osebne izkušnje kot svetnica, podžupanja in županja
o o zasebnih izzivih: kot mati samohranilka pod časovnim pritiskom
o o delovnih metodah: konsenz, kontinuiteta in spoštovanje - v strankarskih
vrstah
o o politični organizaciji v Nittedalu: moški in ženske na pomembnih pozicijah
o o upravljanjem s cilji - ključni cilji in odprta vprašanja za mesto Nittedal
Sodelovanje med ženskami v različnih političnih strankah
o o delovnih metodah: organizacija političnih srečanj
o o posebnih političnih vprašanjih: skrajšani delovni čas / polni delovni čas
Krepitev zmogljivosti za ženske v politiki v laburistični stranki
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-

-

o Pridobivanje članic, krepitev zmogljivosti in mreženje žensk v laburistični
stranki
Krepitev zmogljivosti in mreženje za politike (Liss Schanke)
o o programu norveškega združenja politike na lokalni ravni
o o projektu norveškega združenja za ženske v politiki, ženske in moči
Tehnike dominacije

13.30 – 14.30
KOSILO
14.30 – 15.30
MREŽENJE IN SOLIDARNOST
-

-

Ženska solidarnost in zakaj je pomembna
o Ženska solidarnost v Sloveniji (Vlasta Jalušič, Milica Antič-Gaber)
o Mreže žensk in solidarnost na norveškem (Hilde Thorkildsen)
Izkušnje nekdanje občinske svetnice in asistentke evropskega poslanca Iva Vajgla,
Jelene Aleksič in izkušnje občinske svetnice v prvem mandatu, Maje Tašner Vatovec

15.30 – 16.30
GREMO V AKCIJO – OBLIKOVANJE PODPORNE MREŽE AKTIVNIH ŽENSK
V LOKALNI POLITIKI
-

Kakšno mrežo oblikovati (eno, več)
Kaj lahko ponudim
Kaj potrebujem
Naloge mreže
Cilji podporne mreže
Mentorice in njihova vloga
Vloga SOS pri delovanju podporne mreže
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