Vabimo vas na šesti večer tematskih razprav

Sedanjost za prihodnost,

ki bo v sredo, 4. marca. 2015, ob 17. uri,
v Central Hotelu (dvorana Emona I, 6. nadstropje), Miklošičeva 9, Ljubljana,
(Kako do hotela: http://www.union-hotels.eu/sl/central-hotel/o-hotelu/)

na temo

Iz demokratičnega ne-premika
v nov družbeni dogovor.
Z javno razpravo želimo, ob 25. obletnici prvih demokratičnih volitev v Sloveniji, 8. aprila
1990, odpreti prostor, ki bo omogočil potreben demokratični dialog in premik iz obstoječe
polariziranosti, izključevalnosti in nesposobnosti, da bi se vzpostavili kot družba, v kateri so
svoboda duha in ustvarjalnost ter vitka država glavni potenciali njenega razvoja.
V razpravi bodo sodelovali:
dr. Frane Adam, mag. Marko Bitenc dr. med., dr. Miha Brejc, dr. Darko Darovec,
dr. Stane Granda, ddr. Igor Grdina, dr. Peter Jambrek, dr. Dean Komel, dr. Aleš Maver,
mag. Damjan Mihevc, Andrej Možina, dr. med., dr. Iztok Simoniti, dr. Ivan Štuhec in
dr. Jože Vižintin.
Izhodišča za razpravo
Soočamo se s pojavi demokratičnega primanjkljaja na vseh področjih življenja in dela. Obstali smo kot zaprta
samozadostna družba, ki ni sposobna pogovora o temeljnih vzrokih lastne krize, kaj šele, da bi vzpostavili okolja
za strateški premislek za svoj prihodnji razvoj.
Če želimo preseči obstoječo apatijo in brezperspektivnost, stalno iskanje kompromisov med interesi enih in drugih
skupin, menimo, da se moramo soočiti tudi z naslednjimi vprašanji.
– Zakaj so strukturne reforme, kot generator perspektivnega demokratičnega razvoja, ostale odrinjene na rob
celotnega družbenega dogajanja?
– Kdo omogoča protekcionistično vzpostavljanje interesov posameznih sistemov in subsistemov ter
omrežij, ki določajo politični prostor in njegovo artikulacijo?
– Zakaj je lahko v času prejšnjega socialističnega sistema vzpostavljeni »novi razred«, ki je bil tvorni del
nekdanjega državnega aparata in njegove sedanje reciklirane elite, ne samo ohranil, temveč celo pridobil
na svoji funkcionalni moči?
– Zakaj so zatajile nove družbene elite, ki jim je bila demokratična prenova Slovenije poglavitno politično
gibalo? Kdo in kaj jih je onemogočilo?
– Kako ta demokratični nepremik – in ne vpeljava demokracije kot take - pogojuje socialno stisko velikega dela
prebivalstva, zaposlitveno in ustvarjalno brezperspektivnost in pravno nezaščito?
– Zakaj smo zastali v pogledu inovativnega razvoja, predvsem, ko gre za povezovanje raziskovalnih in
gospodarskih dejavnosti?
– Zakaj v družbeni (re)prezentaciji izobraževanja in kulture ne izstopajo ustvarjalne vsebine?
– Zakaj je sprejetje temeljnih mednarodnih demokratičnih standardov in njihovo uveljavljanje postalo breme, ki
ga nekatere politične stranke in skrita, ter nekatera tudi že odkrita, interesna omrežja zaznavajo kot obrobno
področje delovanja. Ali se zavedamo, da se nam s takim političnim aktivizmom dogaja proces javne privatizacije
države ?
– Kako ta demokratični primanjkljaj vpliva na pomanjkljivo mednarodno predstavitev Slovenije in
zastopanje njenih ključnih državnih, gospodarskih in kulturnih interesov.
– Kako spremeniti obstoječe stanje? Ali potrebujemo nov demokratični družbeni dogovor, ki bo
udejanjal Ustavo RS?

