


Kakšen_a aktivist_ka si želiš biti? 
Na tej strani lahko narišeš/opišeš 
sebe kot aktivist_ko.

JAZ,  AKTIVIST_KA



MIT DEBUNKED

Aktivizem pomeni izpostaviti se in se 
udeleževati protestov

Aktivizem niso samo protesti. obstaja 
več oblik aktivizma kot so prostovol-
jstvo, objava na socialnih omrežjih, 
izvedba delavnice, izražanje skozi 

umetnost....

THE MIT

THE TRUTH



Različne posameznice_ke, društva in 
organizacije smo povprašale_i o 

njihovih izkušnjah.  
 
V intervjuju o aktivizmu, organizaciji 
lokalnih akcij, izkušnjah in nasvetih 
so sodelovale_i Cathy iz Active Rain-
bow (Latvija), Oana (Romunija), Mari-
bor skozi rožnata očala, ekipa Koroška 
Pride in Blažka iz DIC Legebitra

Mentalno in fizično zdravje oseb

Imeti metode dela, primere dobre prakse 
(seznam kaj moramo narediti, seznam 
stvari, ki jih je treba upoštevati pri 
organizaciji)

Imeti poglobljen načrt pred začetkom s 
pripravami (za lažjo koordinacijo)

Naj bo nekaj, na kar bi ljudje radi prišli – 
naj gre tvoj ideja skozi več ljudi, da dobiš 
povratno informacijo

Udeležba je včasih odvisna od izvajalk_cev in 
njihovih poznanstev

Pri organizaciji dogodka bodi pripravljen_a  
na več načinov kot le na enega

DOBRE PRAKSE

Na kaj biti pozoren v aktivizmu 
/ Kaj je pomembno



Decentralizacija je pomembna

Uporaba Zooma za podporne skupine, 
individualna srečanja

Soustvarjanje terenskega dela z ose-
bami iz lokalnega okolja

Poiskati prostor

Tudi če nihče ne pride, da osebe ima-
jo občutek, da imajo možnost prit, če 

to rabijo in želijo

Vzpostavitev spletne platforme za 
začetek

Poznati svojo zgodovino, cilje in specifike

Jasen cilj, kakšne potrebe in želje ima 
skupnost v okolju, kjer želiš kaj narediti

Angažirano sodelovanje oseb, ki tam živijo

Varnost 

(manjši kraji = večja vidnost, manjša 
anonimnost in manj sistemov zaščite)

Deljenje znanja, prostorov

1.Omemba ideje drugim, 

2. razvoj strategije in organizacija dela, 

3. vsak korak šteje

DOBRE PRAKSE

Nasloviti strah

Komunikacija

Naše želje, aktivizmi so različni, kljub 
temu, da hodimo pod isto mavrico

Iznajdljivost



Spodbujanje mladih, da sami prevzamejo pobudo 
in izvajajo aktivnosti, ki jih želijo

Grajenje in krepitev skupnosti

Vedno preveri v skupnosti, česa se veselijo, 
kaj trenutno potrebujejo, kako lahko dogodki 
vplivajo na družbo

Vprašaj se ali bom pri tem užival_a, se 
zabaval_a? Ali navdihuje mene?

Vse se začne s spremembo sebe

Vsi projekti so medčloveški odnosi, zato je na 
začetku fajn ustvariti prostor, kjer je vse 
dobrodošlo. Dobro je vedeti, da so spremembe 
neizogibne

Ustvari si podporni sistem (da se lahko pogovo-
riš o strahovih, ki jih imaš)

Pripravljenost. Zakaj želim to početi?

Vprašaj lokalna društva, skupine za sodelovanje 
ali nasvete kako kaj narediti, ponudijo lahko 
prostor, finančna, materialna sredstva (doseg 
ljudi bo večji, morda imajo kontakte ljudi, ki 
se bolj spoznajo na določene zadeve)

Prijatelji_ce, znanke_ci

Internet ali plakati za promocijo

Lahko ustvariš spletni vprašalnik, če so ljudje 
zainteresirani za sodelovanje

Najdi zaveznice_ke, nekoga, ki že ima izkušnje, 
nekoga, ki lahko nudi prostor, organizacije, ne 
nujno, da je primarno LGBTQIA+ organizacija

Povezovanje s sorodnimi zunanjimi organizacija-
mi, skupinami (omogoča dober program in napre-
dovanje skupine)

Javni poziv k prvemu srečanju na socialnih om-
režjih

Omemba ideje prijatelju_ici

Iskanje pomoči



Pomembnost motivacije v aktivizmu

Beseda podpore, omemba, vabilo k 
sodelovanju, deljenje vsebin, pohva-
la, konstruktivna kritika, nasvet, 
stik z novo organizacijo/skupino 

ogromno motivira

Pisanje idej, preveri pri osebah, ki 
so ti blizu za povratno informacijo

Posnemi video (npr. tiktok in se tako 
poveži z ostalimi)

Pomembno se je vprašati ali želim 
ljudi okoli sebe ali pa želim sam_a 

organizirati dogodek/akcijo

Povezovanje prek spleta (discord, 
telegram, IG…)

Lahko rečeš ne (če nihče nečesa noče narediti, 
še ne pomeni, da moraš ti)

Skrb zase je pomembna, da lahko pomagaš drugim

Na srečanjih preverjaj kako se ljudje v skupi-
ni počutijo

Odmori so pomembni

Prostor in skupina – poskrbi za varnost, 
odkritost in skrbnost, brez obsojanja

Reševanje konfliktov takoj in v živo

Razjasniti kaj so posameznikovi cilji, cilji 
skupine (enako velja za vrednote)

Imeti škatlo, kamor lahko vsak napiše in pus-
ti anonimna sporočila, o katerih se kasneje 

pogovorite v skupini

Dokler bodo osebne okoliščine obstajale, bo 
obstajala tudi motivacija za aktivizem



Kreativnost + volja = DIY

Izposoja opreme pri drugih društvih, če sam_a 
nečesa nimaš

Uporaba lastnih stvari, poglej kaj imaš doma

Vsako dejanje vidnosti je veliko in ne zahte-
va nobenega razpisa, financiranja, narediš pa 
ogromno

Prostočasne aktivnosti, če je ekipa dovolj moč-
na (družabne igre, športne aktivnosti…)

Izobraževanje ljudi (npr. prijateljic_jev na 
kavi) = aktivizem

Ponovna uporaba materialov

Snemanje kratkega filma/video posnetka s pomočjo 
telefona

Sprehodi v naravi

Open Mic dogodki ( = odprti mikrofon)

Erasmus + program, evropska solidarnostna enota 
–  za pridobitev evropskih sredstev (možnosti 
za velike in majhne projekte)

Sponzorji

Lokalna skupnost

Iskanje virov, ki so skladni z našimi vrednot-
ami

Donacije – npr. GoFundraise

Nevladne organizacije

Občinski razpisi ali razpisi mladinskih centrov

Kaj lahko naredim DIY 
»naredi sam_a«

Možnosti za financiranje



Večina, ko se lahko, se preseli v Ljubljano ali 
tujino (manj diskriminatorno okolje)

Nekam fizično prit lahko predstavlja za ose-
bo ogromen strah (homofobija v manjših krajih, 
kjer se vse_i poznajo, objave fotografij na so-

cialnih omrežjih)

Psihološka podpora tudi izven Ljubljane

Velikokrat slišimo in naletimo na prepričanje, da je aktivizem zgolj 
ali večinoma glasno protestiranje. A poznamo različne vrste in oblike 
aktivizma. Od protestov do aktivizma preko različnih oblik umetnosti. 
Aktivizem je lahko tudi manj pompozen, a vseeno viden in z dosegom. 
Na primer lepljenje mavričnih nalepk in sporočil na javne površine, 
nošenje aktivističnih značk, igranje ne-heteronormativnih družab-

nih iger ali uvedba spolno nevtralnih stranišč v lokalnem mladinskem 
centru.

-Ana Colja

»Kolektivno dejanje, ki ga je ustvarila skupina navadnih ljudi s 
prizadevanjem ustvariti spremembo.«

Vir: Activist Handbook (prevod)

Aktivizem = različna razumevanja definicije, ki si včasih nasprotujejo

S kakšnimi ovirami, problemi 
se lahko srečamo

Kaj Slovenija potrebuje 
Kaj manjka

AKTIVIZEM KAJ JE TO?



DELOVNI LIST

Kaj želim narediti:

Cilj akcije:

Problem | Kaj želim, Zakaj in Kako

Logistika - priprave

Zakaj želim izvesti to akcijo:

Kako želim izvesti to akcijo:

Kaj vse podobnega že obstaja/se je zgodilo 
(pregled dobrih praks):

Kdo mi lahko pomaga:

Kdaj imamo prvi sestanek:

Kdo prevzame kateri del:

Kdaj in kje želim izvesti akcijo:

Kako promovirati akcijo:

Način komunikacije ekipe:



Kaj je bilo dobro:

Kako lahko poskrbimo drug_a za drugo_ega:

Kako ohranim motivacijo skupine:

Predvidene ovire:

Akcija | Evalvacija

Motivacija

Varnost

Ali rabim dovoljenja za izvedbo akcije:

Kako bom pridobil_a finance:

Predvidene neželene reakcije:

Kako se lahko pripravim na ovire 
in negativne reakcije:

Kaj bi lahko izboljšale:

Kako se počutiš:



SLABA VIDNOST LGBTQIA+ ORGANIZACIJ PO SLOVENIJI

pošiljanje promocijskih in informativnih materialov organizacijam/društvom iz različnih mest

boljša vidnost lgbtqia+ organizacij

za boljšo vidnost lgbtqia+ organizacij

dostop informacij za vse, da osebe iz skupnosti lažje najdejo lgbtqia+ organizacije, izvejo 
da obstajamo, da ostale organizacije vedo kam lgbtqia+ osebe napotit za več informacij 

prijatelji_ce, osebe iz skupnosti na discordu, prostovoljke_ci iz lgbtqia+  organizacij

začetek septembra/konec avgusta

celo leto, v Sloveniji

prek lgbtqia+ organizacij, na lokalnih festivalih za mlade

FB messanger in Discord skupina, mail za zapisnike sestankov (drive)

ne rabimo

komunikacija z organizacijami iz različnih mest, distribucija materialov, vodenje sestankov

DIHove stojnice, Legebitrina mavrična druženja, skupni dogodki med lgbtqia+ organizaci-
jami in drugimi organizacijami, Društvo Ljubljana Pride in njihove stojnice na šolah

DELOVNI LIST

Kaj želim narediti:

Cilj akcije:

Problem | Kaj želim, Zakaj in Kako

Logistika - priprave

Zakaj želim izvesti to akcijo:

Kako želim izvesti to akcijo:

Kaj vse podobnega že obstaja/se je zgodilo 
(pregled dobrih praks):

Kdo mi lahko pomaga:

Kdaj imamo prvi sestanek:

Kdo prevzame kateri del:

Kdaj in kje želim izvesti akcijo:

Kako promovirati akcijo:

Način komunikacije ekipe:

PRIMER



primer izvedbe lokalne akcije

organizacije se ne javijo

 diskriminacija s strani mimoidočih na festivalih (promocija)

podpora LGBTQIA+ organizacije za nasvete, srečanje o tem 
naj kaj biti pozorna_en na stojnicah

da namesto posameznice, lgbtqia+ org kontaktira druge org, da 
kar pošljemo na njihove naslove brez kontaktiranja?

narediti kak skupen dogodek najprej in nato preveriti ali jim je ok pustiti 
nekaj material

različne igre (npr. Dixit kartice, s katerimi vsak opiše svoje počutje)

postaviti škatlo vprašanj na srečanjih za anonimna vprašanja, organizacija piknik 
druženje za vse, dobimo se vsakič nekje drugje na sestankih

že pred začetkom vzpostaviti varen prostor, kjer lahko deliš svoja občutja, igranje 
kratkih družabnih iger ali spoznavnih aktivnosti (energizer)

ne rabimo

 mogoče kakšni potni stroški, stroški poštnine, ki jih lahko krije 
lgbtqia+organizacija

Kaj je bilo dobro:

Kako lahko poskrbimo drug_a za drugo_ega:

Kako ohranim motivacijo skupine:

Predvidene ovire:

Akcija | Evalvacija

Motivacija

Varnost

Ali rabim dovoljenja za izvedbo akcije:

Kako bom pridobil_a finance:

Predvidene neželene reakcije:

Kako se lahko pripravim na ovire 
in negativne reakcije:

Kaj bi lahko izboljšale:

Kako se počutiš:



avtorica zina: Maja Šnuderl
oblikovanje: Ela Kranjc
fotografija na  zadnji strani:
   @ misli_ulic



Ni ti treba bit profesionalka_ec, da se vključiš 
v aktivizem in ni ti treba biti aktivist_ka, da 

ustvariš spremembe.

Aktivist_a je lepa beseda

Aktivizem vključujoč do vseh

Spodbuda za vključitev v aktivizem



“Stres, strah, dvom, pojdimo na večerjo” 
- Cathy, Active Rainbow


