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Videmšek in Križnar drevi Pri Rdeči Ostrigi
RA SORA, 12.10.2011, DOBER DAN, GORENJSKA, 14.00

Naročnik: ZAVOD O, zavod škofjeloške mladine
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.

V Mladinskem kulturnem centru Pri Rdeči Ostrigi drevi ob 20. uri pripravljajo večer z naslovom Poročilo
priče, katerega gosta bosta novinar Boštjan Videmšek in aktivist Tomo Križnar. Novinar Boštjan Videmšek
bo predstavil svojo knjigo Vojna terorja: deset let po 11. septembru. Že deset let namreč v živo poroča iz
vojne, ki je ubila sto tisoče ljudi, sprla civilizacije, zamajala imperij in svetovno gospodarstvo, hkrati pa
vzpostavila platformo tretje svetovne vojne – vojne za energetske vire in vodo. Tomo Križnar o današnjem
večeru.
TOMO KRIŽNAR: Že iz naslova se da razumet, da bo Boštjan brez dlake na jeziku povedal tisto, kar sta z
Juretom doživela v živo, ne prepisala, ampak res doživela ob svojih obiskih v Afganistanu, Iraku, Pakistanu,
pa tudi v Somaliji, Sudanu, še posebej Kongu, koder se vsi zavedamo tečejo vojne, ki si jih privoščimo zato,
da svet ostaja še naprej tak, kakšnega poznamo, z vsemi njegovimi krizami, ki nas že tolčejo, z vsemi
pošastnimi gospodarskimi problemi, socialnimi stiskami, pa vse do ekoloških težav, iz katerih pravzaprav
nihče v elitah ne išče izhoda, zato vas vabimo vse, pridite na srečanje, tudi jaz bom tam, Tomo Križnar, ki
gledam vse skupaj mogoče še bolj iz enega svojega zornega kota, ker sem popolnoma neodvisen, nihče
me ne plačuje, sam lazim okrog, pišem knjige, delam filme in skušam, podobno kot Boštjan, povedat
resnico, čisto resnico, ne tisto, za kar naj bi bil plačan.

