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Sporočilo za javnost
Med 25. septembrom in 5. oktobrom 2019 bo v Sloveniji pod naslovom Kdo sem, kdo smo? potekal
11. Socialni teden. Krovna tema bo identiteta, organizatorji pa jo naslavljajo s štirih vidikov:





osebna identiteta,
narodna / etnična identiteta,
evropska identiteta in
krščanska / katoliška identiteta.

V različnih delih Slovenije in zamejstva, od Brežic in Maribora na vzhodu do Gorice, Trsta in Kopra na
zahodu, se bo tako zvrstilo več kot 25 različnih dogodkov: predavanj, razprav, kulturnih dogodkov,
ekskurzij in okroglih miz. Prirejajo jih različni subjekti civilne družbe, povečini lokalnega značaja, vse
skupaj pa koordinira Socialna akademija, pod okriljem katere Socialni teden poteka že vse od leta
2009, ko so izvedli prvega.
V poslanici so med drugim zapisali:
Po eni strani morda čutiš željo po edinstvenosti, po drugi strani pa kot bitje odnosov čutiš
hrepenenje po pripadnosti skupinam, medsebojnem razumevanju in sodelovanju s sebi
podobnimi. Krepiti želiš svojo lastno identiteto, obenem pa soustvarjati identiteto
posameznih skupin, ki jim pripadaš.
Prav napetost med identiteto vsakega posameznika na eni strani in skupinskimi identitetami na
drugi, je organizatorje spremljala skozi ves čas priprave poslanice. Matej Cepin, ki skupaj z Jankom
Korošcem vodi letošnji Socialni teden, opaža, da se je v zadnjem desetletju, odkar Socialni teden
pripravljajo, slovenski prostor na različnih področjih znatno radikaliziral. Opaža tudi diferenciacijo
misli v krščanskem prostoru: »Pred 10 leti, ko smo začenjali s Socialnim tednom, so mnogi v Sloveniji
zaradi zgodovinskih okoliščin krščanstvo enačili z desnico. Danes to ni več smiselno. Tudi v politiki
obstajajo stranke, ki temeljijo na krščanskih vrednotah in gravitirajo bolj na levo, pa tudi takšne, ki
gravitirajo zelo na desno.«
Ta napetost je razvidna tudi iz poslanice. Takole pravijo v nadaljevanju:
Ključ do gradnje identitete skupine se ne skriva v delitvah na naše in vaše, ampak v gradnji
odnosov med samostojnimi osebnostmi. Zdrava identiteta se gradi, ko sočloveka lahko
prepoznamo kot brata ali sestro, stopimo z njim v odprt in iskren dialog ter v različnih
segmentih družbe skupaj z njim soustvarjamo konkretne pobude in programe.
Letošnji Socialni teden se bo začel z uvodnim dogodkom, ki bo v sredo, 25. septembra 2019, potekal
v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. V povezavi s štirimi temeljnimi temami bodo
nastopili štirje govorci: dr. Bojan Žalec, dr. Aleš Maver, mag. Leon Marc in Milan Knep.
Pisano ponudbo ostalih dogodkov pa lahko preverite na spletni strani socialniteden.si.
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