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PROTESTNO PISMO
OB IZGONU NEVLADNIH ORGANIZACIJ
IZ SLIKOVITE STAVBE NA METELKOVI ULICI 6 v LJUBLJANI

(Uničevalni pohod se nadaljuje.)

V Sindikatu Glosa se pogosto zdrznemo zaradi ravnanj in opustitev ministrstva za kulturo. Še
pogosteje smo razočarani in jezni, posebno ob pregonih kulture in njenih ustvarjalcev. Tokrat
smo zgroženi, ker se – potem ko je ministrstvo neupravičeno zadrževalo izplačila že
odobrenih finančnih sredstev za projekte neodvisnih kulturnih producentov ter zatrjevalo, da
je na področju kulture vse v najlepšem redu in nista potrebni nikakršna posebna obravnava
oziroma pomoč v okviru odprave posledic epidemije koronavirusne bolezni – uničevanje
slovenske kulture nadaljuje.
Nevladne organizacije z Metelkove 6 so od upravljavca stavbe ministrstva za kulturo
nenapovedano prejele 'predlog' za sporazumno prekinitev najemne pogodbe, s pozivom k
zapustitvi stavbe do 31. januarja 2021, sicer bo izselitev sodna in na njihove stroške,
najemnikom pa ne bodo ponujeni nadomestni prostori. Razlog: ministrstvo prostore potrebuje
zase, zato jih bo obnovilo (proračunska sredstva v ta namen so sicer predvidena šele v letu
2023). Videti je, da slovenska država vlaga sredstva in energijo v rušenje umetniškega
ustvarjanja in aktivističnega delovanja, ki sicer poteka v zelo nezavidljivih pogojih.
Takšen napad je napad na nas vse! Znano je, da so organizacije na Metelkovi 6 dediščina
civilnodružbenih gibanj iz 80-ih let 20. stoletja, ki so prispevala k demokratizaciji in
samostojnosti naše države, pa tudi (u)branila marsikoga, ki je sedaj na oblasti. Še vedno se
borijo za javno in dobro, solidarno in pravično, drugačno in enakopravno, za več in boljše
namesto za manj in slabše. Ministrstvo bi jih kvečjemu moralo podpreti, ne odstraniti!
Mesto žensk, En-Knap, Plesni teater Ljubljana, Forum, Sloga, Mirovni inštitut, Škuc, Vertigo,
NSK, Ekran, Kino Otok, Exodos, Zavod za sodobno umetnost SCCA, druge ugledne in bolj

ugledne kulturne in neodvisne institucije ter neprofitni zavodi s področja kulture, sociale in
civilnih gibanj, bodo izgnani. Vse v stilu kulturne revolucije in obrata v desno ter na vzhod,
pod okrilje Orbána in Višegrajske skupine.
Ministrstvo za kulturo pozivamo k TAKOJŠNJEMU preklicu odpovedi najemnih pogodb.
Prvenstveno poskrbite za ljudi, ne za lastne zidove, pustite jih, da ustvarjajo in živijo v miru!

V Ljubljani, 21. oktobra 2020.
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