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Poziv k vzpostavitvi dialoških skupin
Spoštovani,
dialoške skupine že več kot deset let delujejo kot pomembno mesto dialoga
Ministrstva za kulturo z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v
kulturi. Glede na to, da je mandat posamezne dialoške skupine vezan na
mandat ministra za kulturo, smo vas nedavno s krajšim dopisom spomnili
na dejstvo, da je potrebno imenovati nove dialoške skupine. Vaš odgovor
gre v smeri ocene, da so neposredni pogovori z različnimi deležniki bolj
primerni. Četudi so direktni pogovori z deležniki pomembni, predvsem pri
naslavljanju konkretnih ali partikularnih vprašanj, pa vseeno izpostavljamo,
da so dialoške skupine mišljene kot strukturno urejeno mesto
argumentiranega dialoga, tudi med različnimi deležniki na posameznem
področju, in se nam zavoljo tega mehanizem kot tak zdi nujno ponovno
vzpostaviti. Ministrstvo zato ponovno pozivamo, da vzpostavi dialoške
skupine in s tem realizira tudi javno večkrat izpostavljene usmeritve tako
Vlade kot Ministrstva za kulturo, da je potrebno voditi konstruktivni dialog z
vsemi deležniki.
Dejstvo je tudi, da je na področju kulture, posebno pri samozaposlenih v
kulturi in v nevladnem sektorju, veliko nakopičenih težav, ki izhajajo tudi še
iz časa pred epidemijo. Govorimo o bolniških nadomestilih, karierni
dinamiki, izjemnih pokojninah, urejanju vprašanja delovnih štipendij in
cenzusu. Poleg tega že vrsto let opozarjamo tudi na nujnost
debirokratizacije in poenostavitve postopkov predvsem pri vodenju in
poročanju o izvajanju razpisov. Velika težava je tudi neizvajanje tako
imenovanega deleža za umetnost, ki je bil sprejet že leta 2017, v praksi pa
se še vedno ne izvaja. Ocenjujemo, da so to zelo konkretna vprašanja, ki bi
jih lahko operativno zastavili na nekaj prvih sejah dialoških skupin.
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Poleg vsega naštetega so tukaj tudi težave, nastale zavoljo ukrepov ob
pandemiji koronavirusa, in tudi teh izzivov ni malo. Tudi aktualni izzivi bi
potrebovali širši premislek in zato je rešitve potrebno poiskati skupaj, v
dialogu med deležniki in ministrstvom.
Dialoški skupini za samozaposlene in nevladne organizacije sta torej
pomembni telesi, ki omogočata vodenje strukturirane in strokovne
razprave ter oblikovanje ustreznih rešitve. Zavoljo vsega naštetega vas
pozivamo k ponovni vzpostavitvi dialoških skupin.
Lep pozdrav,
Društvo Asociacija
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