Okrogla miza

»BEGUNCI PRED VRATI ALI TEMELJNE VREDNOTE NA PREIZKUŠNJI«
Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2/III, Ljubljana
Četrtek, 23. junija 2016 ob 17.30

Ko se soočamo s podobami bežečih ljudi z območij vojnih spopadov in drugih kriznih območij,
namenjenih v 'obljubljeno deželo', ko se Sredozemsko morje spreminja v pokopališče in na
mejah Evrope rastejo koncentracijska taborišča, polna ljudi brez upanja, brez dostojanstva, se
nam odpirajo vprašanja, na katera ne najdemo zadovoljivega odgovora. Živimo, kot da nismo
nikoli slišali za Deklaracijo o človekovih pravicah, ali Deklaracijo o pravicah otrok, saj
dopuščamo, da se je v mrežah trgovine z ljudmi izgubilo na tisoče begunskih otrok brez
spremstva …
Da bi prebudili (za)vest in našli kakšen odgovor, ki bi nam zbistril pogled na vprašanja
begunstva oziroma migracij, smo k pogovoru povabili strokovnjake različnih strok,
raziskovalce, humanitarne delavce in ljudi z izkušnjami pri delu z migranti. Pri razmisleku bomo
izhajali iz temeljnih vrednot svetovnega etosa: nedotakljivosti (svetosti) življenja, dostojanstva
človeka in zlatega pravila.
Sodelujoči:






dr. Anica MIKUŠ KOS, ustanoviteljica Slovenske filantropije, dr. otroške psihiatrije,
avtorica programov psihosocialne pomoči otrokom-žrtvam vojnega nasilja;
dr. Natalija VREČER (Andragoški center Slovenije), antropologinja, raziskovalka
begunskih študij in migracij; soavtorica izobraževalnih programov za vključevanje
migrantov v družbo;
Imre JEREBIC, generalni tajnik Slovenske Karitas, ima izkušnje dela z begunci, z
žrtvami trgovine z ljudmi ter z mednarodnim sodelovanjem na teh področjih;
dr. Dragan PETROVEC, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani, znanstveni svetnik in redni profesor ter publicist;
dr. Rok SVETLIČ, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem;
blizu so mu filozofija prava, etika in splošne družbeno-kritične teme.

Moderator:
Slavica Borka KUCLER, prof. filozofije, novinarka, (so)avtorica publikacij in izvajalka delavnic
za kakovostno sožitje v večkulturnem okolju, organizatorka in sodelavka SE.

Vabljeni!

© Comfreak, pixabay.com

Gibanje Svetovni etos Slovenije se predstavlja na svetovnem spletu na www.svetovnietos.si
in je del svetovnega gibanja Weltethos – www.weltethos.org. Kontakt: info@svetovnietos.si

