Sodelovanja državljanov v političnem odločanju - Citizens’ juries (delavnica)
Tomaž Deželan, Miha Zimšek, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
Na Srednji šoli Domžale bomo v sredo, 4. novembra 2015, izvedli predavanje in delavnico za
dijake s trenutno aktualnega področja begunske krize. Uvodni del bo namenjen interaktivni
predstavitvi, ki bo dijake seznanila s konceptom evropske migracijske politike. Pri tem bodo
predavatelji posebno pozornost namenili tipom migracij, migracijskim tokovom, nadzoru
zunanjih meja ter izvajanju schengenskih predpisov. Prav tako bodo pojasnili (skupni)
evropski azilni sistem in razlike med termini oziroma statusi begunec, migrant in azilant,
ter pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz teh statusov.
Predavanju bo sledila delavnica. Med številnimi oblikami sodelovanja državljanov v
političnem odločanju bomo preizkusili primer deliberativne inovacije imenovane
»državljanske porote« (angleško Citizens’ juries). Poleg razpravljanja o tematiki beguncev bo
del delavnice namenjen medijski vzgoji (informacijskemu opismenjevanju) dijakov, ko se
bodo slednji na kratko seznanili s procesom pridobivanja podatkov s spleta.
CV:
Miha Zimšek je magister politologije Fakultete za družbene vede v Ljubljani in študent prava
na Pravni fakulteti v Mariboru. Trenutno dela kot sodelavec na projektu Razvoj aktivnih
državljanov Evrope skozi šolo (dACES), katerega koordinator je izr. prof. dr. Tomaž Deželan.
Pred tem je kot raziskovalni asistent in svetovalec deloval na projektih: »Youth absenteeism
in elections in Europe«, »Dimensions of Evidence in European Civil Procedure«, ter »Pilot
project promoting the right to housing – Homelessness prevention in the context of
evictions«. Izkušnje z mednarodnimi projekti je pridobil kot koordinator oziroma vodja
izmenjav v Franciji (Strasbourg), na Madžarskem (Felsőörs) in na Hrvaškem (Slavonski
Brod) ter na usposabljanjih v Sloveniji, v Španiji (Madrid) in v Nemčiji (Diedorf).
Tomaž Deželan je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, raziskovalec na Centru za
politološke raziskave (CPR) in prodekan za kakovost in razvoj na isti fakulteti. Raziskovalno
se ukvarja s klasičnimi in sodobnimi koncepti državljanstva, volilnimi študijami, politično
participacijo, kohezijo poslanskih/političnih skupin v zakonodajnih organih, političnimi
strankami in strankarskimi sistemi na nacionalni in nadnacionalni ravni, migracijskimi
študijami ter enakopravnostjo spolov v politiki. Je nosilec več raziskovalnih in pedagoških
mednarodnih projektov ter deluje kot ekspert za področje mladine in politične participacije pri
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, pri Evropski komisiji - EACEA ter
Nacionalni agenciji za mladino.

Naš dolg do beguncev (predavanje z diskusijo)

Friderik Klampfer, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta v Mariboru

Podobe neprekinjene reke beguncev že mesece zasedajo naslovnice svetovnih časopisov in
polnijo spletne strani. Strma rast števila prošenj za azil je iz zimskega spanja prebudila celo
pregovorno anemično evrobirokracijo. Onkraj političnih, pravnih ali čisto preprosto
logističnih dilem pa sprožajo podobe ljudi na begu pred vojnim razdejanjem in bedo tudi
potrebo po globljem, filozofskem razmisleku. Kaj, če sploh kaj, dolgujemo ljudem v stiski, ki
je (domnevno) nismo sami povzročili? Kdaj so zadržki do sprejema beguncev legitimni, kdaj
pa le izraz slabo prikrite ksenofobije? So ustaljene pravne kategorije in razlikovanja (recimo
pravica držav, da z zakoni omejijo ali preprečijo priseljevanje, razlikovanje med begunci in
ekonomskimi migranti ipd.) res moralno vzdržne? V predavanju bomo prevprašali te in vrsto
drugih samoumevnosti, ki krojijo naše predstave in onemogočajo trezen premislek o tem,
kakšna bi morala biti naša vloga pri reševanju tega akutnega problema.
CV:
Friderik Klampfer predava etiko, politično in socialno filozofijo na Filozofski fakulteti
Univerze v Mariboru. Je avtor Etiškega pojmovnika za mlade (2003) in soavtor (z Janezom
Bregantom in Smiljano Gartner) Telovadnice za možgane: uvoda v kritično mišljenje (2008)
ter številnih člankov s področja teoretične in praktične etike ter politične filozofije.

Razvijanje medkulturnosti in spoznavanje tematike migracij (kratka filmska
projekcija in pogovor z beguncem)
Slovenska filantropija

Vse od leta 2010 svetovni dan beguncev (20. junij) Slovenska filantropija
obeležuje s Festivalom migrantskega filma. V okviru festivala prikazujemo filme, ki v
ospredje postavljajo aktualne teme, povezane z migracijami, azilom in begunci.
V šolskem letu 2015/16 želimo nekatere filme, prikazane na festivalu, predstaviti tudi
učencem šol in dijakom srednjih šol.
Projekciji filma sledi pogovor o migracijah, beguncih, medkulturnosti in človekovih pravicah.
Glede na dolžino filma se trajanje pogovora prilagodi šolskemu urniku.
Ogledi filmov potekajo v razredih oziroma skupinah, ki niso prevelike za pogovor po filmu.

Kako napišemo dober dan v arabščini?
Fani Al-Mansour

Fani Al-Mansour, ravnateljica Srednje poklice in strokovne šole Bežigrad Ljubljana, bo
skupaj s hčerko predstavila arabsko pisavo ter svojo izkušnjo Sirije. Kot zanimivost lahko
povemo, da je že dolga leta poročena s Sircem.
Na spletni strani šole, kjer je objavljen pogovor z ravnateljico Fani Al-Mansour, lahko
preberemo naslednje:
Od kod prihaja vaša družina Al-Mansour? Imate namreč zelo zanimiv priimek.
To je možev priimek. Bila sta mi zelo všeč tako mož kot njegov priimek. Slednji namreč
pomeni zmagovalec. Moj mož prihaja iz Sirije. Tukaj sva se spoznala, ko je bil še študent. Moj
rojstni priimek pa je Moškon in ima zanimivo zgodovino. Ta priimek prihaja iz severne Italije
in pomeni, da si že od rojstva izbiram nekaj drugačnega. Imam pa klasično ime Frančiška.
Vsi me kličejo Fani in to tudi najraje slišim.
Je kakšna misel, moto, ki vas spremlja v življenju in bi jo želeli deliti z bralci spletnih
novic?
Ne delaj drugim tistega, česar ne želiš, da drugi storijo tebi.
(Vir: http://spssb.blogspot.si/2013/10/pogovor-z-ravnateljico-fani-al-mansour.html)

