
Ideja
»Speaker's Corner«, ali po naše »Kotiček
za govornika«, je del londonskega parka,
kjer lahko vsakdo spregovori na glas,
dokler ga ne prekine policija. Resnici na
ljubo se to zgodi redko. Živimo pač v
demokraciji. No ja, vsaj živeli smo ali
želeli živeti! Svoboda povedati svoje
mnenje na glas je v njej dovoljena. Celo
več, je zaželena! Zato bo, če bomo govorili
glasno in javno, živela bolje.

Zgodovinska ideja »govorniškega eka« je
stara. Sega v staro Grčijo. V čas rojevanja
demokracije, na atensko »agoro«, atenski
trg. Tam so tisti, ki so imeli kaj povedati,
to vedno povedali drugim in povedali
javno. Med sabo so razpravljali, naslavljali
so se na druge, na Drugega na način, da
so jih slišali vsi. Prost pretok besed jim je
jamčil dobre odnose in dobri odnosi so
bili jamstvo za demokracijo, za enakost
vseh. Za enak glas vseh. Javna beseda ni
le varovala pred tem, da umolknemo, ker
bi nekdo lahko želel, da molčimo glede
neprijetne resnice, temveč je bila princip
življenja mesta in države. Javno izrečena
beseda ni bila princip praznega
besedičenja, temveč vodenja države.
Zahtev po tem, kako naj bo vodena. Iz
tega se je kasneje razvila parlamentarna
demokracija. Kaj je drugega državni zbor
kot javna razprava različno mislečih o
zadevah, ki so nam skupne in zadevajo
vse nas?
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Navodila

Kaj je torej naš namen?
Vzpostaviti ali še bolje,
uveljaviti odprti, vsem
dostopen javni prostori za
izražanje mnenj. Tako rekoč
kakršnihkoli. Improvizirani
govorniški oder, bo za uvodno
spodbudo in demonstracijo
pozabljene ali že spregledane
pravice, v centru mesta
Maribora z ozvočenjem
opremljen približno dvakrat na
teden in sicer minimalno po 4
ure na dan. V tem času bodo vsi
govori tudi snemani in pozneje
v posebnem terminu predvajani
na radiu Marš. Vabilo k
posredovanju in konfrontiranju
svojih stališč pa je drugače
seveda na mestu kjerkoli in
kadarkoli, kjer vam kdo utegne
prisluhniti!

Vabljeni vsi, ki imate in si tudi
upate kaj javno povedati!

Spored

Dnevi, ko bo med 15.00 in 19.00
na Glavnem trgu predvidoma
prisotno tudi ozvočenje (v
primeru slabega vremena
ozvočenja ne bo):

Petek - 12.10.2007 otvoritev,
19.10.2007, 16.11. 2007

Torek - 16.10.2007, 23.10.2007,
30.10.2007, 13.11.2007, 27.11.2007,
4.12.2007, 11.12.2007, 18.12.2007,
25.12.2007

Sklepna beseda

Deklaracija o človekovih
pravicah določa v 19. členu, da
ima vsakdo pravico do svobode
mišljenja, vštevši pravico, da
nihče ne sme biti nadlegovan
zaradi svojega mišljenja, in
pravico, da lahko vsak širi
informacije in ideje s

kakršnimikoli sredstvi in ne
glede na meje. Slovenska ustava
prav tako svobodo tiska in
drugih oblik javnega obveščanja
in izražanja izpelje iz svobode
izražanja misli in govora.
Svobodo mišljenja, ki jo določa
»Deklaracija o človekovih
pravicah«, je torej treba razumeti
kot svobodo izražanja misli.

Za »govorniški ek« mora biti
izpolnjen vsaj še en notranji
pogoj. Če želi javna beseda
posameznika, ki se postavi na
»govorniški ek«, odmevati, mora
naleteti na ušesa. Če ni slišana,
če ji ljudje ne prisluhnejo, ne
odmeva in ne obrodi sadov.
Slišana pa je le, če se naslavlja na
nekaj, kar zanima tudi druge.
Drugih ne zanimajo sosedski
»špetiri« in naši privatni
strahovi. Zanimajo pa jih naše
skupne stvari, naša blaginja,
skupna usoda, prihodnost mesta
in države, življenje ljudi. Ko
govorimo, moramo imeti v
mislih druge, ne le in predvsem
samega sebe!


