HUMANISTIKA IN PRAVO
Sovražni govor – politična (ne)korektnost – (ne)strpnost
in
svoboda govora

Koncepti sovražnega govora, politične (ne)korektnost in (ne)strpnosti so postali sine qua non
pri večini javnih razprav, ki zadevajo izpostavljene probleme politične morale. Postavlja se
vprašanje, zakaj ob neštetih veljavnih pravnih institutih (zapisanih v obliki načel in prepovedi
v ustavo, kazenskem zakonik in druge pravne vire), ob bogatem konceptualnem aparatu
razsvetljenske filozofije (»dostojanstvo«, »svoboda«, »enakost«, »emancipacija«), ob vseh
oznakah, ki jih pozna vsakdanji jezik (»žaljivo«, »nespoštljivo«) – stojijo v ospredju prav ti
trije koncepti? Kaj je na njih tako privlačnega, da so prva izbira pri presojanju moralnih
anomalij, čeprav so vneseni v naš kulturni prostor šele pred kratkim?
Vabljeni na simpozij, na katerem bomo poskušali odgovoriti na ta in druga relevantna
vprašanja. Zanimalo nas bo, kakšen je mehanizem regulacije svobode govora, ki se vrši
skozi dominantne koncepte sovražnega govora, politične (ne)korektnost in (ne)strpnosti.
Nagovorili bomo problem nejasnosti teh standardov. Vprašali se bomo, so to res avtonomni
in nevtralni koncepti, ali dobivajo svoj smisel iz specifične ideološke agende, kar se jim
pogosto očita. Če se izkaže, da jim ni mogoče (več) pripisati univerzalnosti in nevtralnosti se
postavlja vprašanje, kateri standardi jih lahko pri regulaciji svobode govora nadomestijo.
Kako zasnovati regulacijo svobode govora, ki je eo ipso njeno omejevanje, v specifičnih
sferah demokratične skupnosti, kot so šolstvo, mediji, politika, religija itd.

Simpozij z okroglo mizo bo v sredo, 13. decembra ob 16h, v dvorani Slovenske matice,
Kongresni trg 8, Ljubljana.

Rok Svetlič
(Pravni inštitut pri Znanstveno raziskovalnem središču – Koper)
Jan Zobec
(Slovenska Komisija pravnikov)
Milček Komelj
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Program

16.00 – 17.30
akad. prof. dr. Milček Komelj (predsednik Slovenske matice): Pozdravne besede
prof. dr. Ernest Petrič: Uvodni nagovor
Predavanja
prof. dr. Borut Ošlaj: Svoboda svobode govora
g. Jan Zobec: Svoboda govora: ameriški in evropski koncept
mag. Polona Farmany: Vprašanje sovražnega govora v umetniških delih
prof. dr. Rok Svetlič: Sovražni govor kot tavtologija
prof. dr. Nadja Furlan Štante: Svoboda govora in religijska (ne)strpnost
prof. dr. Andraž Teršek: Spregledana očitnost zlorabljanja svobode izražanja
prof. dr. Lovro Šturm: Zaključna beseda

18.00 – 19.30
Okrogla miza
prof. dr. Jernej Letnar Černič
prof. dr. Vid Jakulin
g. Tomaž Pavčnik
prof. dr. Andraž Teršek
prof. dr. Žiga Turk
*

*

*

Ta simpozij je hkrati uvod v niz dogodkov, ki bodo potekali pod naslovom »Humanistika in pravo«.
Nagovoriti želimo ključne fenomene, ki zadevajo demokratično kulturo, pri čemer bomo sledili
dvojemu. Pravno znanost, ki danes aksiološko spada na področje družboslovja, bi radi vnovič povezali
s humanističnimi vedami, od koder tradicionalno izhaja. S tem se bo odprla nova perspektiva, ki sega
preko politik upravljanja z družbo. Pravne institute želimo postaviti v okvir najširše – zahodne in
evropske – duhovne tradicije, ki nas je zgodovinsko oblikovala. Prepričani smo, da je možno zgolj na
ta način izzive demokratični kulturi pravilno razumeti in se na njih odzvati. Hkrati bomo gradili na
komunikaciji akademskega diskurza s pravno prakso. V prvi vrsti bomo vključevali izkušnje, ki
nastajajo ob delu v pravosodju, ki ostaja za pravo paradigmatski diskurz.

