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Sporočilo za javnost
V jubilejnem letu se tudi pri Socialnem tednu nismo mogli niti želeli ogniti 25-letnici slovenske države.
Časovna oddaljenost od pomladnih praznovanj nam je dala prostor, da naših vsebin ne namenimo le
refleksiji, temveč da pogled usmerimo v naslednjih 25 let. V središče letošnjega Socialnega tedna smo
postavili vprašanje, ali se zavedamo, kaj vse bi morali narediti, da bi Slovenija ostala naša dežela in obenem postala tudi naša država.
Letošnji program bomo začeli z uvodnim dogodkom v četrtek, 22. septembra 2016, ob 19.00, v galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani, ki ga pripravljamo skupaj z založbo Družina ob izdaji zbornika Slovenija
2041. Predstavnice in predstavniki mlajše generacije bodo v 10-minutnih nagovorih razkrili vizije o tem,
kakšna bo Slovenija čez petindvajset let in katere korake bi morala narediti, da bi na poti v leto 2041 vse bolj
postajala »naša država«. Nagovorili nas bodo Urška Makovec, s. Marjeta Pija Cevc, Dejan Valentinčič, dr.
Luka Vidmar, dr. Žiga Turk in dr. Aleš Maver.
S projektom še vedno sledimo ideji iz leta 2009 in je organiziran predvsem v obliki številnih avtonomnih
dogodkov po celotni državi. Od začetka do konca Socialnega tedna bodo posamezniki in organizacije civilne
družbe izvedli več kot 40 dogodkov – predavanj, posvetovanj, delavnic, pogovorov in drugih srečanj. V
sklopu vseh dogodkov se bo v petek, 30. septembra v Kamniku odvil tudi simpozij o Francetu Tomšiču (več
v prilogi). Projekt spremljajo vzporedne dejavnosti: grafično podobo Socialnega tedna oblikujemo na podlagi
fotografije, ki jo izberemo preko foto-natečaja; Socialni teden pospremimo s promocijskim videom. Tistim, ki
so pripravljeni svoj pogled na obravnavano ubesediti, ponudimo prostor na blogu.
Tradicionalno celotno paleto dogodkov zaokrožimo z zaključnim seminarjem, ki bo v petek, 30. septembra
2016 in v soboto, 1. oktobra 2016, na Planini pri Rakeku. Letos smo zaključni seminar naslovili 5 x 5 za boljšo
državo. Njegov namen je vzpostaviti povezavo organizacij in posameznikov, ki delujejo na temelju vrednote
človekovega dostojanstva, cilj seminarja pa je oblikovati nabor 25 ukrepov na petih področjih, na katerih si
Slovenija zasluži korak naprej: identiteta, družina, kariera, zdravje in solidarnost.
Socialni teden z letošnjim letom prehaja v naslednjo razvojno fazo, saj bomo z obravnavo programskega dokumenta, vezanega na pet področij, zaključili obdobje obravnav splošnejših tem in se naslednje leto verjetno
usmerili na eno od področij.
Predlagani ukrepi, ki bodo v četrtek, 6. oktobra 2016, splošni javnosti predstavljeni na simpoziju v Državnem
svetu, bodo služili tudi kot programska izhodišča povezave (platforme) organizacij in posameznikov, ki jo
želimo vzpostaviti. Na strokovnem posvetu z mednarodno udeležbo z naslovom Državljani in demokracije v
post-socialističnih državah, se bodo v enem od treh sklopov udeleženci posvetili tudi državljanom po 25. letih
demokracije in njihovim zmožnostim za aktivno sodelovanje v demokratičnih procesih.
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Nekaj misli gostov uvodnega dogodka Socialnega tedna 2016 iz zbornika Slovenija 2041:
»Eno od semen Slovenije 2041 je sposobnost ugledati priložnost za korak naprej tam, kjer se zdi, da se nakazuje
sama zguba«, s. Marjeta Pija Cevc v prispevku Semena Slovenije 2041.
»Čeprav sem živela že v nekaj državah, kakovost življenja nikjer ni bila tako visoka kot prav doma.«, Urška
Makovec v prispevku »Resnico ljubimo in mir, svobodo, vero, čast!«.
»V preteklosti nam ni bilo nič podarjeno. Tudi v prihodnosti ne bo nič drugače«, Dejan Valentinčič v prispevku
Da bi Slovenija zadihala z obema kriloma slovenskih pljuč.
»Če bomo resnično želeli vzpostaviti učinkovito državo, se bomo morali prebivalci Slovenije ne glede na ideološke
razlike skupaj spopasti tudi s predsodki, ki koreninijo globlje v zgodovini, kakor se navadno zavedamo.«, dr.
Luka Vidmar v prispevku Slovenstvo in državnost: pogled v preteklost.
»Ljudje, posamezniki, smo najprej vsota svojih preteklih odločitev in šele potem prihodnjih priložnosti.«, dr. Žiga
Turk v prispevku Odprta Slovenija.
»A prav to, da smo hoteli svojo državo in demokracijo do te mere zidati na pravljicah in mitih, nas po mojem
mnenju sedaj pošilja nazaj k pisanju domače naloge, ki smo jo uradno in formalno že končali.«, dr. Aleš Maver
v prispevku Domača naloga za Slovenijo.
Več na spletni strani http://www.socialniteden.si oziroma http://socialniteden.si/mediji2016/.
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