VE-ZA, neprofitna organizacija za ustvarjalnost in družbeni razvoj // november 2011

MANI- FEST
1. Soustvarjamo nove komunikacijske poti za aktivno družbo. To počnemo iz ljubezni

do ustvarjalnosti, sveta in ljudi. Iz želje po pozitivnih spremembah, iz užitka ter
strasti do življenja. S svojim delovanjem zdravimo osamljenost kot posledico
odtujevanja od soljudi.
2. Naša glavna zaveza so ljudje. Splošni družbeni napredek zato merimo po kakovosti

življenja tistih, ki so izključeni iz družbenega in političnega odločanja ali nevidni
v vsakdanjem življenju.
3. Verjamemo v človečnost in sinergijo vseh ljudi. Vsi se rodimo v ta svet da smo

svobodni, enakopravni, vredni in srečni.
4. Zavzemamo se za pravični in trajnostni razvoj. Zato iščemo globalne vzroke za

posledice sodobne družbe in jih rešujemo na lokalni ravni.
5. Verjamemo v preprosto družbo. Ta je usmerjena v pravičnost, konstruktivno

aktivnost, enakopravnost, solidarnost ter pravico posameznika do razvijanja
kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti.
6. Ustvarjalni potencial je v vseh ljudeh. Zato gojimo, vzpodbujamo in razvijamo

ustvarjalnost kot temeljno človekovo danost. Nihče na svetu ni robot, ustvarjen
za delo za tekočim trakom in nihče od nas si tega ne zasluži. Človek ni stroj.
7. Promoviramo vrednote, ki smo jih vzeli za svoje: čas, narava, sodelovanje, dialog,

navdih, vzpodbujanje, samoiniciativnost, ustvarjalnost, humor, enakopravnost,
solidarnost, empatija, druženje, odgovornost, samoorganizacija, kritična misel,
konstruktivnost, skupnost, čuječnost, prijaznost.
8. Vrednote udejanjamo v praksi in so finančno neizmerljive.
9. Denar je posledica ustvarjalnega dela in ne vzrok delovanja. Vsak dobiček zato

preusmerimo v razvoj organizacije VE-ZA. Ta se osredotoča v vlaganje v
človeško znanje in ustvarjalnost ter odpiranje novih možnosti družbenopravičnega in aktivnega komuniciranja. Podpiramo brezplačne komunikacijske
kanale in spodbujamo k ustvarjanju svojih medijev ter sokreiranju medijskega
prostora.
10.

Znanje je javna dobrina, zato mora biti brezplačno in dostopno vsem.

Vzpodbujamo neformalno izobraževanje in medgeneracijsko izmenjavo znanja.
Spoštujemo znanje kot človekovo vrednoto in ne kot finančno ovrednoteno
informacijo.
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11.

V življenju ne vidimo ovir. Vsi problemi so izzivi in pri spopadanju z njimi si

pomagamo s humorjem.
12.

Sodobne oblike suženjstva, ki jih zastopa sedanji sistem, niso sprejemljive.

Predolgi delavniki, delo med vikendi, borba za dopust in proste dneve, slabe
plače in nečloveški pogoji zaposlitve, so znaki suženjstva, ki jih želimo čim prej
odpraviti iz naše družbe. Zato nenehno odstiramo drugačne možnosti, ki ljudem
omogočajo polno in dostojno življenje.
13.

Človek se mora znati predajati brezdelju, zabavi, meditaciji. Zato pri svojem

početju postavljamo čas pred denar.
14.

Družbeni razvoj je v napredku medčloveških odnosov. Ti se lahko polno razvijajo

v okolju, ki nudi vsakemu članu/članici skupnosti možnost aktivnega
sodelovanja in so-odločanja o okolju, v katerem živi. Okolje ne sme temeljiti na
izkoriščanju nevednosti in soljudi.
15.

Stremimo k povezovanju. Hočemo sodelovanje in ne konkurenco! Tržne sile ne

morejo in ne smejo narekovati načina življenja posameznika/posameznice. Moč
človeka na stopnji njegove/njene neodvisnosti je v tem, kako uspešno sodeluje z
drugimi. Iščemo povezovanje s somišljeniki/somišljenicami ter široko odpiramo
svoja vrata novim ljudem in idejam.
16.

Sreča prihaja v skupnosti. Posameznik/posameznica lahko polno in dostojno

življenje uresniči le znotraj skupnosti, znotraj katere se lahko udejani in živi
svoje vrednote. Brez skupnosti smo ljudje ranljivi, osamljeni
posamezniki/posameznice, podvrženi manipulacijam in lažnemu občutku
svobode. Nihče ni srečen in svoboden, dokler nismo vsi.
17.

So- ustvarjamo varno okolje za razvijanje človeških potencialov, ustvarjalnosti,
kritičnega mišljenja in medčloveških odnosov. Podpiramo svobodno izražanje

posameznikov/posameznic, dokler to ne posega v pravice soljudi.
18.

Moč merimo v sposobnosti poslušanja in vzpostavljanju dialoga, ne po glasnosti
govora oz. kričanja.

19.

Spodbujamo sanjarjenje pri belem dnevu. Soustvarjamo svet, v katerem

posamezniki/posameznice vidijo interes v blaginji vseh ljudi. Navdih življenja na
planetu Zemlja je v sodelovanju, tovarištvu, prijateljstvu in bratstvu/sestrstvu.
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