vabita na konferenco

Avtoriteta in demokracija,

ki bo 10. in 11. junija v City Hotelu v Ljubljani.

»Sodobno demokratično družbo smo si drugače predstavljali« je pogosto slišati v medijih in
pogovoru z ljudmi. Nihče ni zadovoljen s stanjem v državi, nezaupanje v vsakogar in vse je
postalo stalnica, nespoštovanje drug drugega in institucij oblasti pa je nekaj, kar doživljamo
zadnji dve desetletji.
Pojem avtoritete je večplasten, različno ga interpretiramo, predvsem pa pozabljamo, da sta za
avtoriteto potrebna najmanj dva subjekta. Prvi, ki ima neke kvalitete, in drugi, ki prvega zaradi
njih spoštuje. Kjer ni medsebojnega spoštovanja, kjer se tudi ne upošteva avtoritete argumenta,
se vzpostavlja disfunkcionalna družba. Družba, kjer ni spoštovanja ljudi in demokratično
izvoljenih institucij oblasti in pravne strukture, ni dobra za nikogar, niti za posameznika. Po drugi
strani pa družba, ki gradi avtoriteto na strahospoštovanju, bistveno odstopa od demokratičnih
norm in normalnosti.
Program konference:

Torek, 10. 6. 2014

Sreda, 11. 6. 2014

od 15. do 17. ure

od 9. do11. ure

Uvodni govor

Marko Šorli, vrhovni sodnik
Kriza avtoritete: Sodstvo (delovni naslov)

dr. Ernest Petrič, ustavni sodnik
Nekaj misli o avtoriteti v demokraciji

dr. Anton Jamnik, pomožni škof
Med civilno družbo in mehkim despotizmom

dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve
Javna uprava, demokracija in avtoriteta (delovni
naslov)

od 17.15 do 19. ure

od 11.15 do 13. ure

dr. Iztok Simoniti, diplomat
Demokracija kot avtoriteta

dr. Dean Komel, filozof
Avtoriteta med vednostjo in vrednostjo

dr. Gorazd Bajc, zgodovinar
Znanje za razvoj ali vloga avtoritete v zgodovini:
primer britanskih izvedencev na področju reševanja
nekaterih odprtih vprašanj 20. stoletja
dr. Bernard Nežmah, sociolog
Tekst med avtoriteto in demokracijo

Stanislav Veniger, direktor policije
Avtoriteta in demokratičnost slovenske policije (delovni
naslov)
Aleksander Mervar, direktor ELES-a

Matjaž Čadež, direktor Halcom-a
Avtoriteta brez vrednot je diktatura, demokracija brez
vrednot je kaos
Darko Bohnec, viceguverner Banke Slovenije
Avtoriteta funkcije in dejanska avtoriteta vodje

Zaradi organizacijskih razlogov, vas prosimo, da nam vašo udeležbo na konferenci
potrdite na naslov: institut@nova-revija.si, najkasneje do 9. 6. 2014
Center za demokracijo in tehnologijo
dr. Mihael Brejc, direktor

V Ljubljani, 5. 6. 2014

Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko
Tomaž Zalaznik, direktor

