»Protesti: Zakaj in kaj zdaj?«
Forum Mirovnega inštituta
sreda, 12.decembra ob 18. uri, Cankarjev dom, dvorana Lili Novy
Slovenija doživlja val spontanih protestov, prek katerih protestniki posredujejo pestro paleto različnih
sporočil, namenjenih političnim »elitam«. Sporočajo jim, da morajo »oditi«, izražajo pa tudi
nezadovoljstvo z delovanjem pravne države in dvom v obstoječe politične koncepte, ki kroji naša
življenja. Zahteve protestnikov izhajajo tako iz socialnih stisk in krčenja skupnega dobrega kot tudi iz
občutka izigranosti s strani voditeljev, občutka razočaranja in nemoči ter zavedanja o pomanjkanju
vpliva na sprejemanje odločitev. Kako torej razumeti sporočilo protestov? So protesti socialni, politični
ali oboje?
Pri protestih ima ključne naloge policija, njena vloga pa je večplastna. Policija podpira mirne proteste in
velikokrat je tudi slišati, da bi se nekateri policisti tudi sami najraje pridružili protestnikom. Slišati pa je
tudi kritike, da se policija na protestih v primerih nasilja ni vedno ustrezno odzvala. Kako razumeti
vlogo policije? Kako se vidi in razume sama?
Kaj nam o razumevanju protestov povedo odzivi političnih »elit«? Ali njihovi odzivi kažejo, da protestov
ne razumejo oziroma nočejo razumeti, ali pa kažejo, da jih razumejo zelo dobro, a se sporočilom
izmikajo ali pa želijo njihov potencial obrniti v smer krepitve avtoritarnosti? Protesti so razkrili tudi
skorajda vojaško organiziranost neonacističnih skupin – gre za običajen ali skrb zbujajoč pojav? Kaj
nam ta pojav pove o tendencah po krepitvi avtoritarnosti?
Ključno vprašanje, ki se zastavlja, je tudi, kam protesti vodijo in v katero smer se bodo razvili, predvsem
pa, kakšen je njihov cilj in namen. Bodo zvodeneli ali bodo nadalje artikulirani? Bodo prenehali ali se
bodo nadaljevali? Se bo iz njih razvilo kaj več? Se bo iz njih razvila alternativa sedanji politiki?
O teh in drugih vprašanjih pomena, vzrokov in učinkov protestov, bomo razpravljali na forumu
Mirovnega inštituta.
Na forumu bodo sodelovali:
-

Siniša Gačić, novinar
Vlasta Jalušič, profesorica in raziskovalka, Mirovni inštitut
Goran Lukić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Andrej Pavlišič, publicist in raziskovalec
Zoran Petrovič, predsednik Sindikata policistov Slovenije
Boris Vezjak, profesor in publicist

Pogovor bo povezovala: Neža Kogovšek Šalamon, direktorica Mirovnega inštituta.

