V sklopu praznovanja 30. obletnice delovanja Mirovnega inštituta
Vas vabimo na
mednarodno konferenco
KAKŠNA VLADAVINA? Misliti sodobne oblike vladavine
(zgodovinske in konceptualne perspektive)
2. – 4. junij 2021, Narodni muzej Slovenija – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana
in on-line (povezave na Zoom v programu)

Naraščanje populizma in rasizma, kriminalizacija migracij, gradnja zidov na mejah, korupcija, napadi
na tradicionalno delitev oblasti, uvajanje nadzora nad mediji in organizirano laganje, razširjena
policijska pooblastila itd., so fenomeni, ki so v zadnjih letih vse bolj razširjeni po svetu in se jih
zvečine označuje kot vrnitev "fašizma" in podobno. Vzporedno s tem je vladanje, ki poteka kot tehnomenedžersko upravljanje, običajno razumljeno kot znak neoliberalne "post-politike". Vendar je
globlja refleksija o tem, kakšna vladavina nastaja iz teh pojavov, zvečine še vedno odsotna. V
kontekstu koruptivnih, nedemokratičnih, zatiralskih in nasilnih vlad, ki so se pospešeno pojavljale po
vsem svetu na začetku 21. stoletja, se zdi, da je vse težje odgovoriti na vprašanje o tem, kakšna je
narava in oblika teh režimov in vladavin. Ali se srečujemo z novo vrsto oblasti in novo vrsto
vladavine, ki se izmikata konceptualizaciji? Gre le za »slabo vlado«, »propadlo državo«, »iliberalno
demokracijo« ali za kaj drugega? Bi morali govoriti o »novi tiraniji«, Fašizmu? Totalitarizmu?
Diktaturi? Avtoritarizmu? Ali čem drugem?
Konferenca se v izhodišču opira za tezo Hannah Arendt o »prelomu politične tradicije« (in s tem tudi
tradicionalnih form vladavine), ki se je zgodil z nastopom totalitarne vladavine v 20. stoletju.
Obravnavala bo vprašanje, s kakšnimi oblikami vladavine, v konceptualnem in empiričnem smislu,
smo soočeni danes. Kakšne so možne posledice navedenih pojavov in kakšne so možne alternative?
Kako misliti spremembe oblik vladavine, če jih ne konceptualiziramo v smislu vladati in biti vladan,
dominacije in zatiranja, ampak upoštevamo politične sposobnosti ljudi, njihovo zmožnost za
spremembe in ustvarjanje novega, ter vprašanje moči ali nemoči ljudi, da delujejo skupaj? Kateri
politični koncepti in izkušnje nam lahko pomagajo pri premisleku o teh vprašanjih?
To je le nekaj iztočnic, ki jih bo obravnavala mednarodna skupina znanstvenikov in znanstvenic, ki bo
sodelovala na konferenci. Z nami bosta tudi dva ugledna profesorja in avtorja izjemnih knjig s
področja politične misli in antropologije, in sicer:

Roger Berkowitz, ustanovitelj in akademski direktor Centra za politiko in humanistiko Hannah
Arendt ter profesor politike, filozofije in človekovih pravic na Bard College v New Yorku, ki bo imel
predavanje z naslovom »Oživitev demokracije: od mestnih svetov do državljanskih porot«
in
Mahmood Mamdani, Herbert Lehman profesor politologije in profesor antropologije ter
bližnjevzhodnih, južnoazijskih in afriških študij (MESAAS) na univerzi Columbia in direktor Inštituta
za družbene raziskave Makerere na univerzi Makerere v Kampali, Uganda s predavanjem »Niti
priseljenec, niti domorodec. Ustvarjanje in razgradnja stalnih manjšin«.
Program konference, povzetke in kratke predstavitve udeležencev in udeleženk (v angleščini)
najdete v priponki.

Konferenca poteka v okviru raziskovalnega projekta Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in
spremembe politične pojmovnosti, ki jo je finančno podprla Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in predstavlja enega poglavitnih dogodkov ob
praznovanju 30. obletnice Mirovnega inštituta.

