


Minister za propagando opozarja, da predavatelj
rad pretirava, zato ostanite kritični in

predavatelja ko zatava, prijazno opozorite z
gestami začudenja in aktom smrčanja.















 Prekernost je nasprotje sistema neposredne varnosti na
delovnem mestu. Prekernost je nasprotje 40-letnemu
enoznačnemu zaposlitvenemu vzorcu. Prekernost je
postmoderni življenjski vzorec, ki je zrasel iz nenehno
naraščajoče potrebe po fleksibilizaciji trga dela. Prekernost je
invalidna varna fleksibilnost, ki »flexicurity« spreminja v
»flexploatation«. Prekernost je nezanesljivost, negotovost.
Prekernost je eksponentno večanje števila netipičnih
zaposlitev. Prekernost pomeni vsak dan znova se
spraševati, ali boš naslednji dan obdržal službo. Prekernost
pomeni individualizacijo tveganja. Prekernost je
individualizacija strahu. Strahu pred jutri. Prekernost
pomeni trganje tradicionalnih družbenih spon. Prekernost
pomeni...vse to in še več - našo sedanjost in našo prihodnost.
Hkrati.





 Naše zahteve:

 1. Štipendije za vse

 2. Garantiran dohodek za vse -

 3. Restukturacija in debirokratizacija
študentskih organizacij

 4. Stanovanja za vse

 5. Pravica do samoorganiziranega študija





 Krivi za nemire so podmladki koalicijskih strank ki so nahujskali
in plačali aktiviste z Metelkove, da so prišli in se pomešali med
študente in tako začeli z vandalizmom in razbijanjem. Res je da je
demonstracije organiziral ŠOU, vendar ne morejo oni odgovarjati
za to da je neke skupina prišla in nardila takšno razdejanje. Naj
poiščejo aktiviste in jih primerno kaznujejo. Zelo podlo pa je to, da
so to situacijo izkoristili podmladki, tako da naj kar oni plačajo
škodo, oz. kar njihovi šefi...vse za kaj sem jim gre pa je da se
dokopljejo do denarja in nič drugega...

 Grims ne izključuje, da so bili iniciatorji nasilja na protestih iz
vrst politične levice
(http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042361681)



 www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042360851
Zgroženi tudi mariborski študenti

 Nad nasiljem, do katerega je prišlo med
demonstracijami, so zgroženi tudi v Študentskem
svetu Univerze v Mariboru. Menijo, da so bile
demonstracije "v znamenju varovanja interesov
študentskih funkcionarjev, študentskih organizacij
in z njimi povezanimi skupinami, ki bodo po
novem zakonu veliko izgubili". Študentske
funkcionarje tudi obtožujejo, da študentom
ponujajo zavajajoče informacije "in tako spretno
manipulirajo z njimi".



 http://www.pozareport.si/?Id=mediji&View=no
vica&novicaID=15816

 Tam so Andrej Kurnik, Aigul Hakimova, Matevž
Kladnik, Miha Kordiš, Andrež Mali in Mile
Zukić imeli govore, kjer naj bi z agresivno retoriko
pozivali k uporu, uničenju sistema in študentske
organizacije. Nasprotovanje ŠOS in predsednici
Katji Šoba so napisali kot eno izmed točk svojega
programa. Na spletni skupnosti Facebook je
dogodek prijavil Matevž Kladnik, menda tudi
podpornik neonacistov in anarhist iz Metelkove ter
podpredsednik študentskega društva Polituss





 Že v torek, 18. maja, torej dan pred demonstracijami, so z
grafiti poslikali okolice ljubljanskih fakultet, kjer so pozivali
na svoj vzporedni protest pred Filozofsko fakulteto. Na
Fakulteti za družbene vede so poleg grafita obesili tudi
transparent z napisom "Slovenija nova Grčija." To skupino po
naših informacijah sestavljajo skrajni levičarji iz FDV,
Filozofske faklutete ter anarhisti iz Metelkove, Roga in
Zasavja. Njihov vodja naj bil profesor Andrej Kurnik, znan
aktivist, ki po navedbah naših virov iz ŠOS organizira
praktično vse njihove javne aktivnosti, s svojimi sodelavci
na FDV pa mlade študente novači za svoj krog ali druge
skrajno levičarske skupine. Andrej Kurnik je že prej
sodeloval pri organiziranju cele vrste protestov, kjer je
prihajalo tudi do izgredov. Na sredinih demonstracijah po
naših informacijah ni metal kock, je pa pomagal pri
organizaciji in imel govore z agresivno retoriko





 "Treba se je namreč zavedati, da so strankarski
podmladki vladnih strank in levičarski ekstremisti
med seboj povezani in se po potrebi vzajemno
izkoriščajo, nekateri ekstremisti naj bi bili tudi člani
pomladkov vladnih strank," trdijo naši viri iz ŠOS.















 Pripadniki Generacije Y (beri: why. ZAKAJ op. p?)
s(m)o bili rojeni v digitalni svet. Odraščali smo z
računalniki, video igrami, mobiteli, digitalnimi
fotoaparati, mp3 predvajalniki in seveda internetom.
Tehnološko osveščeni in pismeni, se na razvojne
novosti lahko hitro prilagodimo. Ker smo navajeni
multitaskinga, torej opravljanja več opravil hkrati
(ALT + TAB ftw), je gledanje TVja v ozadju (TV ni več
bog!), poslušanja glasbe, surfanja po spletu in
pogovarjanja s prijatelji preko IM programov naenkrat
nekaj čisto normalnega.

 http://bonbon.blog.siol.net/2007/07/07/generacija-
y/

 http://en.wikipedia.org/wiki/Generation_Y



 Značilnosti generacije Y
- Želja po užitku in zabavi tako v zasebnem
življenju kot pri delu
- Individualizem
- Hitra prilagodljivost novim okoliščinam
- Poznavanje in sprejemanje novih tehnologij
- Nepriznavanje avtoritet
- Izrazita želja po svobodi
- Velika radovednost
- Velike zahteve do sebe in drugih

 http://www.revija.mojedelo.com/hr/samo-
dolgcasa-ne-za-generacijo-y-440.aspx



Emo kids: samotarji

Indie kids: pozerji

Scene kids: vzvišenci



 http://dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/104
2361193

 Scene kids: njihova rdeča nit je, da so v vsem
»kul«, nosijo armani parfum, ker pač na tem
svetu obstaja, poslušajo MTV, so sodobni,
priljubljeni, prijazni, prilagodljivi, upogljivi,
nikoli v konfliktu z družbo ali svojimi starši.

 Consuming kids (Rashkoff)









 KAJ JE MORALNO VODILO
ČLOVEKU SODOBNE
GLOBALIZACIJE?

Tinka Legvart



 Immanuel Kant je ob svojih glavnih delih objavil
tudi v »Berlinische Monatsschrift« leta 1748 članek
s pomenljivim naslovom »Idee zu einer
allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher
Absicht« (Ideja splošne zgodovine, usmerjene k
urisničitvi svetovnega meščanskega reda). V njem
dokazuje, da lahko človek svoje bistvo uresniči
samo kot del človeštva, za kar je potrebna
meščanska družba, ki se ravna po splošnem pravu.
To je najzahtevnejši od vseh možnih ciljev in Kant
je celo zapisal, da bi se z njegovo urisničitvijo
človeštvo postvaljalo oz. hvalilo pred morebitnimi
civilizacijami drugih planetov.



 Žal Kantovo zaupanje v človeški um ni bilo
upravičeno. Namesto njegovih kategoričnih
imperativov je prevladal razkol med bogatimi in
revnimi, ki je najbolj zaposloval Karla Marxa.

 Marx je s svojo analizo kapitalizma odkril, da
zgodovino poganja razredni konflikt. Med
družbeno večino, ki proizvede celotno bogastvo,
pa od tega nič ne pridobi, saj si vse prisvoji
družbena manjšina, ki ima v lasti kapital.
Verjetno bi se Marx, enako kot Fanon, takoj
podpisal pod transparent na atenski Akropoli. Tu
di on je namreč pozival: »Proletarci vse dežel,
združite se!«



 “Bolj ko je svet povezan in opremljen z visokimi tehnologijami,
večje je tveganje za moralne zdrse. Nebrzdana sla po dobičku je
nasprotje pričakovanju, da bo v povezanem svetu prevladala
solidarnost med ljudmi. Treba se bo vrniti k indijanskemu
poglavarju Seattleu, ki je ob opazovanju ameriške kapitalistične
dirke povedal: »Vemo, da nas beli človek ne razume. Njemu je kos
zemlje enak kateremukoli drugemu kosu zemle. Tujec je, ki pride
ponoči in vzame zemlji vse kar potrebuje. Zemlja mu ni brat,
temveč sovražnik. Ko si jo podvrže, gre naprej. Za seboj pušča
grobove očetov in mu tega ni mar. Svojim otrokom jemlje zemljo
in ni mu mar. Grobove svojih očetov in zemljo, ki mu rojeva
otroke, prepusti pozabi. Do matere zemlje in braza neba se vede
kot do stvari, ki se dajo kupiti, oropati, prodati kot živina ali
bleščeč nakit. Njegov pohlep bo uničil zemljo in za sabo pustil le
opustošenje.« Poglavar Seattle ni povedal, kaj se bo zgodilo z
Indijanci? Mi vemo kaj se je znjimi zgodilo.

 Smo tudi mi indijanci? “



 Matjaž Mulej- zaslužni profesor na EPF

 “Neoliberalni tip kapitalizma je zgodovina.
Zgodovina je zato, ker si narava njegovega
koncepta na more privoščiti. Narava lahko živi
brez človeka, človek ne more živeti brez narave
in neoliberalni tip kapitalizma zdravo naravo
onemogoča”



 UTD

 Časovna Banka

 Trajnostni ravoj

 Odgovornost podjetij

 …



 Kaj bi še morali dodati UTD ju, da bi dobili celovito rešitev?


 Leta 1978 je po mojim mentorstvom o tem Dejan Avsec napisal doktorsko
disertacijo,v kateri je združil Speiserjevo delo Universal Stock Ownership
Plan, kar pomeni, da obstaja neki UTD, a je odvisen od lastništva delnic,
se pravi od uspeha gospodarstva. Torej ni avtomatsko poljubno visok, kot
velja za koncept o katerem sem slišal nazadnje. Potem je na voljo ESOP –
Employee stock ownership plan¸gre za podobno zgodbo, ki se v Ameriki
prakticira v milijonih, kar pomeni, da so ljudje postali delničarji podjetja v
katerem so delali, saj so si na tak način želeli zagotoviti delovno mesto, ne
da bi zaradi tega neresno gospodarili, kot so trdili nekateri naši
ekonomisti, ki menijo, da se vse to uredi avtomatično. Na avtomatičen
način si je nemogoče zagotoviti delovno mesto. Vprašane je v
dolgoročnosti oz. kratkoročnosti razmišljanja. Poleg te potrebujemo še
redno plačo za redno delo, inovacijski prejemek in vse skupaj je
uokvirjeno v Mondragonske zadružne odnose, kar je spet zelo zanimiva
zgodba, ki živi že 75 let.



 Vid pečjak- Mladina

 Fatalisti

 Optimisti

 Skeptiki

 Optimistični pesmisti



 “Bojimo se neznaskosti možnega.” Emile
Cioran

 Nietsche : vse kar je rekel o dekadenci

 Sartre : ni izgovorov

 Camus : samomor ni izključen, ampak ga ne
bom naredil, zanalašč!

 Crimethink : Morda največje razočaranje ni v
tem, da ugotovimo, da sveta ne moremo
spremeniti, ampak v tem, da ugotovimo, da bi
ga lahko spremenili pa ga nismo!




