Spoštovane gospe in gospodje,
26. maja bomo Slovenci že četrtič udeleženci volitev za poslance Evropskega
parlamenta. Na dosedanjih volitvah smo bili žal med državami z najslabšo
volilno udeležbo.
Ker trdno verjamemo v nujnost razumevanja (in legitimnosti!) volitev kot
temeljnega demokratičnega instrumenta, želimo v sodelovanju s pobudo
Katedrala svobode nekaj tednov pred začetkom predvolilne kampanje odpreti
razpravo o pomenu evropskega projekta, o njegovih izzivih in priložnostih ter
o temah, ki se še posebej tičejo državljank in državljanov Slovenije – in seveda
tudi drugih, ki živijo med nami, a tukaj nimajo volilne pravice.
Pričakujemo udeležbo kandidatov iz naslednjih strank/političnih skupin v
Evropskem parlamentu:
dr. Klemen Grošelj, LMŠ/ALDE;
dr. Angelika Mlinar, SAB/ALDE;
Gregor Perič, SMC/ALDE
dr. Igor Šoltes DeSUS/EDP;
dr. Dominika Švarc Pipan, SD/S&D;
Romana Tomc, SDS/EPP.
prof. dr. Žiga Turk, NSi/EPP;
Upamo, da bomo v odkritem pogovoru s kandidati izpostavili osrednja
vprašanja prihajajočega mandata in predstavili različne poglede slovenskih
političnih strank ter njihovih evropskih političnih skupin. Na ta način bi radi
pomagali pri vsebinskem profiliranju tako kampanje kot kasnejšega
spremljanja dela evropskih poslancev.
Ta vsebina se tiče dveh medsebojno prepletenih sklopov: prvi je političen in
zadeva vprašanja delovanja demokratičnih mehanizmov v posameznih
članicah in v EU kot celoti, drugi pa je gospodarski in se tiče izzivov globalne
tekme oziroma sodelovanja velesil – med katere vsaj po večini ekonomskih
kazalnikov sodi tudi EU. Ne dvomimo, da bo uspešnost Slovenije tudi v

prihodnje tesno povezana z uspešnostjo naših evropskih kolegov –
pomembno politično vprašanje pa je, katera merila bomo uporabljali za
ocenjevanje te uspešnosti?
Vabimo vas, da se nam pridružite v
četrtek, 11. aprila, ob 15.00, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13,
Ljubljana.
Pogovor se bo začel z uvodnimi nagovori prof. dr. Petra Jambreka in prof. dr.
Ernesta Petriča ter predsednika GZS Boštjana Gorjupa, nato pa bosta v
formatu okrogle mize debato s kandidati vodila nekdanja evropska poslanka
dr. Romana Jordan in gospodarstvenik Janez Pergar.
Veselimo se vznemirljivega pogovora in vas lepo pozdravljamo,
s spoštovanjem,
Marko Voljč Act Tank dr. Lenart Škof Act Tank Žiga Vavpotič Act Tank
dr. Peter Jambrek Katedrala svobode

