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Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука

Горгије и ЦеСЕР организовали дебату на тезу БиХ у НАТО:
ДА или НЕ?

  0:0  

Категорија: Дебатни клуб „Горгије“ Гимназија Бања Лука 4. новембар 2015. године
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У суботу, 17. октобра 2015. године, дебатанти Дебатног клуба "Горгије" дебатовали су на ттезу "БиХ у
НАТО: ДА или НЕ?" у Универзитетском предузетничком центру, а у организацији Центра за социо‐
еколошки развој. Пројекат у оквиру којег је ова веома озбиљна дебата организована носи назив Промоција
евроатлантских интеграција, а његов циљ је отворено и аргументовано говорити о најозбиљнијим
питањима нашег друштва. Горгије су и овог пута достојно и достојанствено извршиле свој задатак и на
најбољи начин представили себе, свој Клуб, школу, али и Центар за културу дијалога уз чију подршку се
ова сарадња и реализовала.

Дебата на веома озбиљну тезу о којој се мало ко у босанскохерцеговачком друштву усуђује јавно, јасно и
гласно говорити, није била ни мало једноставан задатак. Ипак, захваљујући изузетно озбиљној организацији
коју је предводила Александра Ташевски, извршни директор пројекта, као и менторима наших вриједних
екипа, Оливери Шево и Тамари Дакић, које су вриједно и предано спремале свака свој тим, посао је урађен
на вријеме и на најбољи могући начин.
Субота у подне никако није вријеме које млади људи посвећују неком раду, поготово ако тај рад нема везе
са школском активношћу. Међутим, пуна сала Универзитетског предузетничког центра показала је и
доказала да су дебатанти дефинитивно једна сасвим посебна врста.
Осим необичн тезе, ову дебату је каракитерисало и то што је то била прва јавна дебата у Свјетском
дебатном формату те су Горгије, након Сарајева, на овај начин овај за БиХ нови дебатни формат, на овај
начин представиле и у Бањој Луци. 
Екипу Владе односно афримацију чинили су Лука Дивљак, Јовица Јовић и Виолета Вулетић уз помоћ Саре
Латиновић и Саре Петковић. Екипу опозиције односно негације чинили су Анђела Арар, Бојан Белензада и
Филип Миљковић уз помоћ Марка Смиљанића и Александра Бакмаза. Публика је с пажњом пратила цијели
ток дебате што се видјело и у каснијим укључивањима у дискусију и коментарима. Иако су обје екипе
урадиле изузетно добар посао аргументовано износивши доказе за и против уласка БиХ у НАТО, побједу је
једногласно однијела афирмација односно Влада која је заступала став да БиХ треба приступити НАТО
савезу и на тај начин обезбиједити сигурност за инострана улагања, што ће у коначници довести до
економског развоја, а то је дефинитивно циљ који се мора оставрити. Негацијска екипа истакла је негативне
ставове према војним савезима и негативна искуства из прошлости када је у питању НАТО савез, али се није
превише бавила тиме да оспори позитивне разлоге које је Влада изнијела. 
Без обзира на све, можемо бити посносни на наше дебатанте који су још једном показали да је дебата
вјештина која се учи и која прије свега подразумијева аргументовану расправу засновану на култури
дијалога. закључак представника Студентског парламента и Америчке амбасаде био је да би многи одрасли
из јавног живота имали много тога да науче од младих и малих Горгија...
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