V okviru tematskih razprav
Sedanjost za prihodnost
Vas vabimo na razpravo ob izidu zbornika

Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji 1.1
na temo

Država za državljane in državljanke – smernice za naprej
Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja sta se udejanjila družbena procesa demokratizacije
in osamosvojitve Slovenije. Prvi zadeva državljane in državljanke, drugi državo Slovenijo. Vzajemno
navezovanje državnosti in državljanstva je prispevalo k uspešnosti nove slovenske zgodbe.
Gledano s časovne distance skoraj treh desetletij pa ta »zgodba o uspehu« kaže tudi svojo manj svetlo
plat, kljub temu da smo postali polnopravna članica Evropske skupnosti. Nenehno se pojavlja zaskrbljenost,
ali zmoremo in znamo upravljati z državo navznoter in navzven. Temu primerno je zaupanje oziroma
nezaupanje državljanov in državljank v delovanje države.
Po drugi strani smo priča zlorabam države in njenih inštitucij za uveljavljanje interesov, ki zagotavljajo
trajno vzdrževanje družbene moči in vpliva. Ob tem se prebivalce in prebivalke Slovenije postavlja v vse
večjo odvisnost od države, ki – povsod na uslugo – postaja uslužno orodje za doseganje interesov nekaterih, ne
vseh. Nasprotno pa pogrešamo sistemsko spodbujanje k svobodnemu, samostojnemu in osebno odgovornemu
ravnanju in delovanju. Temu primerno se tudi zaničuje in izničuje veljavnost demokracije in države, kar vpliva
tudi na delovanje gospodarskega, pravnega, izobraževalnega in drugih družbenih sistemov.
V tej razpravi ob izidu zbornika Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji 1.1, ki vključuje odgovore
na komentarje k prispevkom iz prve izdaje zbornika (večinoma jih je pripravil Frane Adam) in dva nova
zapisa, bomo z avtorji obeh zbornikov obravnavali, kaj je določilno in usmerjevalno za tak prihodnji
razvoj Slovenije, ki je vreden njenih državljanov in državljank.

Razprava bo
v sredo, 28. novembra 2018, ob 18. uri, v City Hotelu,
Dalmatinova 15, v Ljubljani (nova lokacija, nasproti RTV Slovenija).

Avtorji:
Frane Adam, Gašper Blažič, Andrej Božič, Mihael Brejc, Anže Burger, Manca Erzetič, Andrej Fink, Stane
Granda, Igor Grdina, Dean Komel, Jože Konda, Igor Kovač, Jernej Letnar Černič, Aleš Maver, Andrej
Možina, Marko Noč, Robert Petkovšek, Darka Podmenik, Janko Rožič, Branko Senegačnik, Ivan J. Štuhec,
Matevž Tomšič, Jože Vižintin, Jože Wakounig, Tomaž Zalaznik, Jan Zobec, Jure Zupan.

Razpravi sta organizirani v sklopu dejavnosti raziskovalnega programa Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti, P6-0341,
raziskovalnega projekta Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode, J7-8283, raziskovalnega projekta Kultura
spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, J6-9354 in infrastrukturnega programa Centra za promocijo humanistike, I00036, ki jih financira Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

