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Francisco José
Contreras in Diego
Poole: Nova levica in
krščanstvo
Družina, Ljubljana 2015, prevod:
Alenka Vrečar, 24,90 €

Španska profesorja prava o
ideološkem spopadu sodobnosti.

Avtorja izhajata iz mračne podobe katoliške
cerkve v zahodnih medijih, zaradi katere se
širi mržnja, ki jo opišeta s pojmoma
kristofobija in dekristjanizacija. Obenem pa
poudarita, kako je novi levici, ki je opustila
marksistično ureditev gospodarstva, uspelo
doseči ideološko hegemonijo s temami
splava, spolne permisivnosti, z dvomi o
tradicionalni družini in relativizmu.

Za bralca, ki se vnaprej ne strinja, je branje
težko, saj je pisano eklektično, kjer citati iz
zgodovine filozofije delujejo kot argumenti v
polemiki. Ponekod simplifikacija zapelje do
zgrešenih sklepov, da je nova levica
utemeljena tudi na gibanju »deep ecology«,
ki izhaja iz preproste delitve sveta na
krščanstvo in levičarstvo, iz katerega so pač
izločene vse druge politične in bivanjske
ideje.

Čeravno je delo pisano iz krščanske
perspektive, pa ni napotek za mobilizacijo
kristjanov, temveč racionalno soočenje s
sedanjostjo. Bolj kot nekoč razredne, spolne
in rasne delitve je zdaj glavni antagonizem

converted by Web2PDFConvert.com

/
/prijava/
/piskotki/
/trgovina/
/alternative-evrope/
/?c=67
/arhiv/201534/
/kultura/
/kultura/knjiga/
/arhiv/201545/
/kolumne/
/diareja/
/diareja/
/diareja/
/diareja/
/diareja/
/diareja/
/diareja/
/diareja/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Mladina je na svoji
spletni strani uvedla
nov način urejanja
komentarjev za
bralce, ki se želijo
odzvati na pisanje v
reviji. Obstoječe
nemoderirane
komentarje smo
zamenjali s pismi
bralcev, ki jih tiskana
izdaja Mladine pozna
že dolgo.

Odločitev za zamenjavo
smo sprejeli, ker
komentarji pod članki
že dolgo niso več edina
možnost za odzive
bralcev na naše
vsebine. S širitvijo
družabnih omrežij in
osebnih strani
uporabnikov interneta je
možnosti, da se kdo
odzove na naše pisanje,
zelo veliko. Tudi
izkušnje nam kažejo,
da na družabnih
omrežjih in prek
klasičnih pisem bralcev
dobivamo pretežno bolj
argumentirane in tehtne
odzive na naša pisanja.
Mladina si od svojih
začetkov prizadeva dati
glas vsem
posameznikom in
družbenim skupinam.
Klasični spletni
komentarji pa so v
zadnjih letih (s
spoštovanja vrednimi, a
vse bolj redkimi
izjemami) postali
odlagališče zapisov, ki v
javnem diskurzu nimajo
kaj iskati.

Kako bo deloval nov
sistem? 
– Pisma bralcev bodo
objavljena pod članki,

med kulturnimi progresisti in konservativci,
v katerem dominirajo prvi, drugi pa so v
položaju modernih disidentov. Kdor danes
brani stare kulturne in družinske vrednote v
javnosti, tvega smešenje in nočevanje na svoj
račun. Na delu je novi tip fanatizma, ki se
kaže v nestrpnosti tudi do v javnosti
nastopajočih vernikov.

Simpatična razsežnost knjige je pogled
onkraj. Kaj če bi cerkev postala
progresistična in odobrila splav,
homoseksualne poroke etc.? Taka cerkev
ostane brez vernikov.

Deli!
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na katere se nanašajo. 
– Pisma bralcev pošljite
na naslov
pisma@mladina.si. 
– Minimalni pogoj za
objavo je podpis z
imenom in priimkom ter
naslov. Slednji ne bo
javno objavljen. 
– Prebrali bomo vsa
pisma. 
– Pod članki bomo na
podlagi uredniške
presoje objavili tista
pisma, ki bodo
konstruktivno prispevala
k obravnavani temi.

Z drugimi besedami:
tudi v Mladini je
odklenkalo piscem, ki
so s svojim pisanjem
spodbujali sovraštvo,
žalili in na splošno
kvarili bralno
izkušnjo naših
bralcev. Mladina je
vedno bila in bo v
službi njenih bralcev
in ti se še vedno
lahko odzivajo na
naše članke. Pisma
bralcev svojega
imena niso dobila po
nesreči. Pišite nam
na
pisma@mladina.si.

Sistem komentiranja
neposredno pod
članki smo zamenjali
s pismi bralcev in
popravki. Praviloma
bomo mnenje,
stališče, odziv,
pojasnilo, polemiko,
kritiko, odgovor,
popravek itd. bralcev
objavili, če nam bo
znana njihova
identiteta; če bomo
presodili, da
popravek odpravlja
naše napake,
dopolnjuje
pomanjkljivosti ali
odpravlja
enostranskosti v naših
prispevkih; če bomo
presodili, da objava
pisma prispeva k
razumevanju
družbenih problemov,
k družbenemu
dialogu in širi polje
svobode govora; če
objava pisma ne bo
posegala v ustavno
zavarovane pravice
tretjih z navedbami,
ki jih ne moremo
preveriti; in ko bomo
pismo jezikovno
pregledali.
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Kultura
Knjiga
Film
Plošča
TV
Portret
Hudo
Ulica

Kupi Mladino  |  Arhiv

Na območju Balkana

POLITIKA
Misijonarji miru
Misijonarji miru

POLITIKA
Dr. Slavoj Žižek

DRUŽBA
Prvi predsednik
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O

Podjetje | Uredništvo
Oglaševanje
Trgovina
Naroči Mladino | spletno Mladino
Arhiv
 
Global
Monitor
Zakladnica zdravja
 
Splošni pogoji
Piškotki
Avtorji

Za prikaz dodatnih storitev potrebujete piškotke.

Za prikaz dodatnih storitev potrebujete piškotke.
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