
GLASOVI ZA RESNICO IN DOSTOJANSTVO

POVABILO K SODELOVANJU V PROJEKTU

Če ste oz. ste bili žrtev spolnega napada ali nadlegovanja pri 
vašem športnem udejstvovanju ali pouku telovadbe, bi radi, 
da se nam oglasite. Če ste zainteresirani, da bi svojo zgodbo 
delili v projektu VOICE (GLAS), se, prosimo, obrnite na nas 
na spodnjih naslovih. Nadaljnje podrobnosti so na voljo na 
naši spletni strani. Vsi stiki bodo strogo zaupni in če se boste 
odločili za sodelovanje pri razgovorih v raziskavi, bomo vaše 
osebne podatke popolno zaščitili. 

VOICE smiselno uporablja definicijo spolnega nasilja, ki 
vključuje spolno zlorabo in izkoriščanje otrok, fizično spolno 
nasilje, spolno nadlegovanje in homofobno nasilje. 
Natančne definicije lahko preverite na spletni strani projekta 
VOICE.

Uporabljamo široko definicijo spolnega nasilja, vključno s 
širokim razponom vrst vedenja, npr. verbalnega in čustvene-
ga spolnega nadlegovanja, fizičnega spolnega nasilja in tudi 
homofobnega nasilja.

PARTNERJI

Projekt VOICE predstavlja sodelovanje med osmimi univerzami, 
štirimi vse-evropskimi športnimi agencijami in eno organizacijo 
za zagovorništvo pravic žrtev. Dodatno je vsaka univerza pove- 
zana z državno športno zvezo in z državnima organizacijama za 
varstvo otrok ali podporo žrtvam. To sistematično sodelovanje 
bo zagotovilo podporo za žrtve, vzpostavilo primerno zbirko 
podatkov za raziskavo in omogočilo razvoj kontekstualiziranih 
virov v korist evropske športne in širše skupnosti.

PODROBNI KONTAKTNI PODATKI 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Gortanova 22, Ljubljana

prof. dr. Mojca Doupona Topič 
voice@fsp.uni-lj.si
telefon: +386 15207839 
www.voicesfortruthanddignity.eu

PROJEKT VODI
German Sport University / Dr. Bettina Rulofs & Gitta Axmann

DRUGI SODELUJOČI PARTNERJI SO

 » Edge Hill University (Dr. Mike Hartill), 
 » University of Ljubljana (Dr. Mojca Doupona Topič); 
 » University of Southern Denmark (Dr. Jan Toftegaard); 
 » University of Debrecen (Dr. Szilvia Perényi); 
 » University of Vienna (Dr. Rosa Diketmüller); 
 » University of Antwerp & Thomas Moore University College                

 (Tine Vertommen); 
 » University of Vic – University Central of Catalunya (Dr. Mont 

 serrat Martin);  

 » The Youth Organisation of European Non-Governmental   
  Sports Organisation (Michael Leyendecker), 
 » European Gay & Lesbian Sport Federation (Annette Wachter); 
 » European Paralympic Committee (Saskia Kanfer); 
 » European University Sports Association (Andrej Pišl), 
 » NWG-Network (Sheila Taylor)

»BOJ PROTI SPOLNEMU NASILJU V 
EVROPSKEM ŠPORTU PREK 
GLASOV IZPOVEDI PRIZADETIH«



OZADJE IN CILJ PROJEKTA

Leta 2014 je Evropska unija potrdila, da je “nasilje, povezano s spo-
lom, še posebej spolno nadlegovanje in zloraba, pomemben pro- 
blem, ki zahteva dodatno raziskovanje, da bi ga lahko bolje razu-
meli”.

Projekt VOICE deluje na tem področju in si prednostno prizadeva 
upoštevati glasove tistih, ki so bili žrtve spolnega nasilja, nadlego- 
vanja in zlorab v športu. VOICE bo v 8 evropskih državah vzpostavil 
odločilno zbirko dokazov, dobljenih na osnovi življenjskih zgodb in 
razgovorov. Zgodbe teh, ki so bili žrtve spolnega nasilja, bodo upo-
rabljene kot temelj za pridobivanje virov za poznavanje, izmenjavo 
in izobraževanje. Cilj je izboljšanje usposobljenosti športne skupno-
sti za boj proti spolnemu nasilju in krepitev integritete športa. 

Središče projekta so osebe,  
prizadete zaradi spolnega nadlegovanja  

in nasilja v športu. 

To vključuje prisotnost bivše olimpijske gimnastičarke Glorie Viseras 
v usmerjevalnem odboru projekta. Gloria je spregovorila o svojih 
otroških izkušnjah glede spolnih zlorab znotraj športa. Pridružujejo 
se ji drugi, ki so že spregovorili o svojih izkušnjah, na primer pla- 
valka Karen Leach iz Irske in nogometaš Ralf Zitzmann iz Nemčije. 
Njihove izkušnje bodo v pomoč športnim organizacijam pri prido-
bivanju poglobljenega razumevanja tega problema in s tem večje 
usposobljenosti za preprečevanje spolnega nadlegovanja in nasilja 

KLJUČNE DEJAVNOSTI PROJEKTA

1. Izvedba evropske raziskave z žrtvami spolnega nasilja v špo-
rtu v 8 evropskih državah;

2. organizacija 8 državnih ali regijskih 'forumov prepoznavanja' 
s ključnimi zainteresiranimi deležniki s področja športa in skup-
nosti za pomoč žrtvam;

3. razvoj omrežij, izmenjava primernih ukrepov in pridobivanje 
virov za izobraževanje za evropsko športno skupnost; 

4. širjenje informacij v širši evropski športni skupnosti.

FORUMI PREPOZNAVANJA

Ključna značilnost projekta bo izvedba 8 forumov prepoznavanja 
po vsej Evropi s sodelovanjem ustreznih zainteresiranih strani, za 
spodbujanje formalnega dialoga med žrtvami, športnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi žrtev v vsaki posamezni državi. 

Ti forumi bodo predstavljali priložnost za žrtve, na katerih se 
bodo, če bodo tako želele, lahko vključile v medsebojni dialog in 
v pogovor s ključnimi zainteresiranimi stranmi v športu, v spod-
budnem, podpornem in varnem okolju. Ključni cilj je pomoč pri 
ustvarjanju boljših pogojev za pomiritev s spodbujanjem in-
stitucionalne reforme in sprememb v kulturi. 

PARTNERJI

»GLAS«   
SPREGOVORITE ZA SPREMEMBO

“Smiselno je, da sp-
regovorimo o tem, 
kar se je zgodilo” 

Ralf Zitzmann

“Vaš GLAS bo pomagal 
drugim športnikom in 
športnicam.” Gloria Viseras 

“Pravico imate povedati svojo resnico. 
Vaš glas, vaše življenje, vaša resnica. 
Ne dovolite, da vam to kdo vzame, vi 
niste naredili nič narobe … naj bo vaš 

glas izraz vaše svobode.” Karen Leach


