
Ekvilib Inštitut začenja z novo pobudo Globalni 
svet: skozi objektiv človekovih pravic , s katero 
želi spodbuditi družbeno odgovorno uporabo 
fotografije kot orodja za zaščito in promocijo 
človekovih pravic ter za izražanje kritičnega 
pogleda na globalno družbeno dogajanje. 

Tema 2009: Tema letošnjega natečaja so ekonomske, 
socialne in kulturne pravice, ki kljub številnim kršitvam še 
vedno ostajajo zapostavljene v debatah o človekovih 
pravicah ter so pogosto upodobljene na način, ki 
vzpodbuja stereotipe ter posploševanja. 

Z razpisano temo želimo lokalne in globalne razvojne 
izzive prikazati skozi prizmo človekovih pravic 
ter poudariti, da so osnove za dostojno življenje, 
med drugim čista pitna voda, hrana, dostop do 
izobrazbe, ustrezne nastanitve, zdravstvenega in 
socialnega varstva ter možnost za dostojno delo, 
temeljne človekove pravice, zapisane v mednarodnih 
dokumentih človekovih pravic. Te je večina držav 
prostovoljno sprejela in se s tem zavezala k njihovemu 
uresničevanju. Fotografski natečaj se navezuje tako 
na kršitve, kot na uresničevanje človekovih pravic, 
s poudarkom na ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah v kontekstu globalnih razvojnih prizadevanj.

Kdo lahko sodeluje: tako profesionalni fotografi, kot 
ostali zainteresirani, katerih vizija je prispevek k bolj 
pravičnemu in uravnoteženemu globalnemu razvoju 
ter družbeno odgovornemu prikazovanju aktualnih 
razvojnih izzivov. 

Nagrada za najboljšo fotografijo oz. fotoreportažo: povračilo 
potnih stroškov in stroškov bivanja v izbrani državi v 
razvoju v vrednosti do 1.000 evrov ter omogočena 
vzpostavitev kontaktov s partnerskimi organizacijami 
Ekvilib Inštituta, ki delujejo na področju človekovih 
pravic v izbrani državi. Fotografije izbranih finalistov 
bodo razstavljene marca 2010 v galeriji KUD France 
Prešeren v Ljubljani in naknadno tudi v nekaterih drugih 
galerijah po Sloveniji.

Žirija: Adriana Zehbrauskas (Polaris Images), Murad 
Sezer (Reuters Turčija), dr. Jože Vogrinc (Filozofska 
fakulteta Univerze v Ljubljani), Max Zimani (Društvo 
Afriški center), Anita Ramšak  (Ekvilib Inštitut). 

Rok za oddajo: 1. februar 2010
Več informacij: www.ekvilib.org ali alma@ekvilib.org

Letošnji forografski natečaj je del projekta GREAT: »Globalne pravice: 
Evropejci delujemo skupaj!« (»Global Rights: Europeans Acting 
Together!«).

Ekvilib Inštitut v sodelovanju s SPP, Zavodom za promocijo fotografije, vabi k 

sodelovanju na mednarodnem fotografskem natečaju 2009:  

Projekt sofinancira 
Evropska unija. 
Vsebina besedila ne 
odraža nujno tudi 
stališč Evropske unije.

GLOBALNI SVET:
skozi objektiv človekovih pravic

Častna pokroviteljica fotografskega natečaja je varuhinja človekovih pravic 
Republike Slovenije dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med.

Globalni svet: skozi objektiv clovekovih pravic  je pobuda, ki vizualno 

prikazuje poslanstvo Ekvilib Inštituta ter prispeva h grajenju kulture 

človekovih pravic, ki priznava dostojanstvo ter enakost vsem 

posameznikom globalne družbe. Ključni del pobude bo zbirka 

fotografij, ki se bo dopolnjevala z vsakoletnim fotografskim natečajem, 

namenjenim obravnavanju različnih vidikov človekovih pravic v 

kontekstu globalnih razvojnih prizadevanj. Poudarek je na fotografijah 

dokumentarne narave, ki spodbujajo refleksijo in razprave, imajo moč 

politične in družbene mobilizacije ter spodbujajo kritičen razmislek 

o globalnih razvojnih prizadevanjih. Tovrstne fotografije se izogibajo 

senzacionalizmu, izražajo dejansko stanje ter so spoštljive do subjekta 

in gledalca. Poleg tega države, njihove prebivalce in situacije, v katerih 

se le-ti nahajajo, prikazujejo na nediskriminatoren in nestereotipen 

način ter si prizadevajo za prikazovanje in razumevanje ključnih 

vzrokov, ki so v ozadju kršitev človekovih pravic in razvojnih izzivov.  

Več o pobudi na www.ekvilib.org 
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