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zgodovini, s čimer smo vsebi-
ne umestili v fizični in simbol-
ni prostor. Kot odgovor na 
novoformirane republiške in  
državne meje SFRJ se je leta 
1947 s Titovo odločbo nam-
reč začela gradnja Nove Gori-
ce. »Mesta, ki bo sijalo prek 
meje,« kot je na uvodnem 
predavanju nekdanjo parolo 
povzel Andrej Malnič.  Na meji 
sta se tako soočil i mesti, sim-
bola dveh družbenih in politi-
čnih ureditev. Gorica kot sim-
bol kapitalizma in Nova Gori-
ca kot simbol socializma. 

Kontekstualni vpogled v 
mesto, v katerem se je odvijal 
seminar, smo podkrepili še z  
dokumentarnim filmom oziro-
ma videoesejem, kot sta ga 
žanrsko opredelili avtorici 
Anja Medved in Nadja Veluš-
ček, z naslovom Mesto na 
Travniku. Film je na podlagi 
številnih pogledov Novogori-
čanov, ki se spominjajo nas-
tanka mesta, življenja v obdo-
bju socializma in življenja v 
mestu v drugačni družbeno-
politični ureditvi, vzpostavil 
hrepenenje po preteklem, ki 
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Tito – stara ikona v 
novih kontekstih je nas-
lov seminarja, ki je od 
dneva boja proti okupa-
torju do praznika dela 
potekal v Novi Gorici. 
 

NEŽA MREVLJE,  

KATARINA ŽUPEVC 

 

N 
a prejšnjih treh semi-
narjih Roaming 
Anthropology smo se 

študenti in študentke ukvarjali  
s proučevanjem subkultur. Z 
letošnjim seminarjem pa smo 
prireditelji začutili potrebo po 
nečem bolj lokalnem in speci-
fičnem, po nečem, kar lahko 
raziskujemo na prostoru nek-
danje Jugoslavije. Glede na 
nedavne spore o Titovih napi-
sih po slovenskih hribih smo 
ugotovili, da so sodobne rep-
rezentacije Tita in ostale sim-
bolike, povezane s SFRJ, še 
vedno prisotne na tem prosto-
ru, da se manifestirajo in rep-
roducirajo v različnih oblikah  
in da ljudje ob njih še vedno 
gojijo čustva. Prav zato se je ta 
tema izkazala za zanimivo za 
stroko kot tudi za širši družbe-
ni kontekst. Tematika je bila 
torej določena in z njo naslov 
seminarja: Tito – stara ikona v 
novih kontekstih. 

 
Seminar v mestu, ki sije 
prek meje 

Seminar je potekal med 27. 
aprilom in 1. majem v Novi 
Gorici, ki smo jo izbrali zaradi 
njenega nastanka in pomena, 
ki ga je imela v polpretekli 

Sodobne reprezentacije Tita se manifestirajo in reproducirajo 
v različnih ob likah. (Foto: www.kula.si/forum.) 
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odseva v jugonostalgiji. 
Obdobje jim je namreč 
pomenilo socialno varnost, 
solidarnost in zaupanje v 
kolektiv. Sedanji pogledi na 
pretekli čas pa ne izrisujejo le 
nostalgije, temveč je mogoče 
skozi film razbrati tudi 
humor, ki se je vzpostavil v 
razmerju do preteklosti. Prav 
tako pa lahko ugotovimo, da 
je Nova Gorica mesto, ki je 
še vedno v procesu izgradnje, 
tako simbolne kot fizične.  
Mimogrede, o tem priča tudi 
podatek, da Nova Gorica še 
vedno nima mestnega poko-
pališča. 

 
Duhovi po maršalovi smrti 

V prispevkih na seminarju 
smo pogledali tudi v postso-
cialistično obdobje, ko je 

prišlo do ponovnega branja 
in reinterpretacije polpretekle 
zgodovine in njenih simbo-
lov. Odnos ljudi do naše pre-
teklosti se namreč ne skriva le 
v raznih političnih manifesta-
cijah, temveč tudi na ravni 
vsakdanjega življenja. Tito 
ostaja prisoten v kolektivnem 
in individualnih spominih, 
popularni kulturi, topografi-
jah mest, v umetnosti in poli-
tiki, predvsem pa v konkret-
nih okoljih, kjer njegove spo-
menike podirajo ter spremin-
jajo imena ulic in trgov. 

Jugonostalgija je čustvo, 
hrepenenje po določenem 
prostoru in času, predvsem 
pa retrospektivni pogled. Tak 
sodobni titoizem se artikulira 
predvsem na individualni 
ravni v konceptu »dobrih 

starih časov«, ki mestoma 
postajajo ne samo romantič-
no privlačni, temveč že skoraj 
magični in mistični. »S Titovo 
smrtjo je umrla Jugoslavija. 
Čudni duhovi so po Titovi 
smrti prišli na površje. Tem-
ne sile, duhovi nacionalizma,« 
je pojasnila ena od informa-
tork iz Makedonije. 

 
Socialistične pop ikone 

Ikonografija SFRJ in 
predvsem Tita se še danes 
pojavlja na raznih nivojih – 
tako pri poimenovanju barov, 
restavracij, trgovin, klubov 
kot tudi v popularni kulturi, 
na primer v glasbi, stripih in 
filmih. Vse to lahko sicer 
pojasnimo s hrepenenjem po 
nečem, kar je bilo in kar so 
poudarjale tudi predstavitve 
etnografij na seminarju. Pa 
vendar ikonografija Tita 
danes večinoma vstopa v 
različne vizualne kode, ki 
predvsem povzemajo formo 
in ji dodajajo novo vsebino. 
Ta pa je največkrat izvzeta iz 
konteksta in noče nadaljevati 
določenega družbenega 
obdobja, temveč želi ustvarja-
ti predvsem nove estetske 
zapovedi ter provokacije. 

Če so čustva in spomin na 
polpreteklo obdobje in njego-

Ikonografija SFRJ in 
predvsem Tita se še 
danes pojavlja na 

raznih nivojih – tako 
pri poimenovanju barov, 

restavracij, trgovin, 
klubov kot tudi v 

popularni kulturi, na 
primer v glasbi, stripih 

in filmih. 
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»S Titovo smrtjo je 

umrla Jugoslavija. 
Čudni duhovi so po 

Titovi smrti prišli na 
površje. Temne sile, 

duhovi nacionalizma,« 
je pojasnila ena od 

informatork iz 
Makedonije. 
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POTUJOČI SEMINARPOTUJOČI SEMINARPOTUJOČI SEMINARPOTUJOČI SEMINAR 
Seminar 'Roaming Anthropology' je nastal leta 2002 kot 

projekt srbskih  študentov antropologije, ki naj bi ponovno 
vzpostavil znanstvene stike med oddelki za etnologijo in kul-
turno antropologijo na področju bivše Jugoslavije. Že ime 
seminarja pa pove,  da naj bi seminar potoval in tako vsako 
leto potekal v drugi državi ter v organizacij i druge skupine 
študentov. Doslej je bil seminar izveden trikrat, in sicer dva-
krat v Beogradu (2002, 2004)  in enkrat  na Ohridu (2002). 
Letos smo seminar organizirali dodiplomski in podiplomski 
študentje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo 
Filozofske fakultete v Ljubljani – s  podporo tega oddelka. 

Utrinek z zaključnega izleta s postankom v Štanjelu. (Foto: Davorin Trpetski.) 
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vo karizmatično ikono pri 
posameznikih in posamezni-
cah še prisotni, pa je v jav-
nem diskurzu in prostoru že 
nekaj časa prisotna težnja po 
brisanju in aktivnem pozab-
ljanju manifestacij tega obdo-
bja. Na slednje nas opozarja 
predvsem spreminjanje sim-
bolnih in konkretnih zapisov 
v prostoru, na primer preime-
novanje mest, ulic in trgov ter 
odstranjevanje spomenikov 
in drugih spominskih obele-
žij. Zapise iz obdobja SFRJ 
tako prekrivajo obeležja soča-
snih kontekstov, usmerjenih 
v tvorjenje nacionalnih iko-
nografij in  drugih političnih 
identifikacij, kar se odraža 
tudi v sodobnih, predvsem 
političnih mitologizacijah, kot 
so ugotavljali v prispevkih na 
seminarju v Novi Gorici. 

 
Artikulacija skupne prete-
klosti 

Seminar je pomenil pred-
vsem ohranjanje in nadaljeva-
nje strokovnih stikov med 
državami bivše SFRJ, ponudil 
pa je tudi primerjalni pogled 
na artikulacijo  polpretekle,  
skupne zgodovine. Izhodišč-
ne poglede so prispevki ude-
ležencev in udeleženk potrdili 
predvsem v tezi, da Titova 
ikona ostaja prisotna na razli-
čnih  nivojih življenja posame-
znikov in posameznic kot 
tudi kolektivov. Poleg dopri-
nosa k širokemu polju razis-
kav o Jugoslaviji, Titu in 

mitologiji pa smo udeleženci 
in udeleženke seminarja tudi 
tokrat vstopali in delovali v 
miselnih poljih jugonostalgije, 
ki v našem primeru temelji 
predvsem na posredovanem 
spominu o obdobju Jugosla-
vije, saj so bili med nami le 
redki z resnično izkušnjo iz 

omenjenega obdobja. Kljub 
temu pa zgodovinsko dejstvo 
o obstoju nekdanje skupne 
države ostaja pomembna 
točka, zaradi katere je zamisel 
o seminarju Roaming 
Anthropology  sploh dobila 
konkretno podobo. 

 

Seminar je pomenil 
predvsem ohranjanje in 

nadaljevanje strokovnih 
stikov med državami 

bivše SFRJ, ponudil pa 
je tudi primerjalni 

pogled na artikulacijo 
polpretekle, skupne 

zgodovine. 
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V javnem diskurzu in 
prostoru je že nekaj 

časa prisotna težnja po 
brisanju in aktivnem 

pozabljanju 
manifestacij iz 

preteklosti. 
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STARA IKONA V NOVIH STARA IKONA V NOVIH STARA IKONA V NOVIH STARA IKONA V NOVIH 
KONTEKSTIHKONTEKSTIHKONTEKSTIHKONTEKSTIH    
S katerimi prispevki so se predstavili udeleženci 
seminarja? 

Kontekstualni uvid v mesto, kjer je potekal seminar, je 
podal Andrej Malnič v predavanju o Novi Gorici. Ta uvid je 
podkrepil še film Anje Medved in Nadje Velušček z naslovom 
Mesto na travniku. Anja Gjorgjeska  iz  Makedonije (Likot na 
Tito vo denesno Skopje), Maja Stegovec in Tina Vareško iz 
Slovenije (Jugonostalgija v Sloveniji), Željka Petrović in Tiha-
na Rubić s Hrvaške (»Druže Tito, mi ti se kunemo«: Glazba 
na proslavi Dana mladosti u Kumrovcu, godine 2004) in Alek-
sandar Ristevski iz Makedonije (Tito nostalgija) so na podlagi 
terenskih  izsledkov razgradili fenomen jugonostalgije in njenih 
artikulacij. Iskra Gerezova  iz Makedonije (Toj pak krene 
galama), Aleksandar Banjanac  iz Srbije in Črne gore (Tito iz 
komšiluka), Sara Arko  iz Slovenije (Kje so spomeniki?), An-
drej Ferletič iz Slovenije (Propagandni napisi na Goriškem), 
Ivana Belasić iz Slovenije (Problematika spreminjanja držav-
nih simbolov v Republiki Sloveniji) in Katja Krajnc, Urša 
Valič, Saša Starec in Barbara Turk iz Slovenije (etnografski 
film Kamniti grafiti ali težave s Titom) so s tekstualnimi in 
vizualnimi mediji podajali nekatere reakcije na simbolne in 
konkretne zapise ikonografij SFRJ in Titovih podob v javnem 
prostoru. Jelena Rajćević iz Srbije in Črne gore (Politički mi-
tovi proistekli iz koncepta SFRJ: Mitologija Mire Marković), 
Filip Jordanov iz Makedonije (Mikro Tito), Dijana Lukič iz 
Slovenije (Tito v zgodovinskih učbenikih v Sloveniji – primer-
java med osemdesetimi in devetdesetimi leti) in Marko Pišev 
iz Srbije in Črne gore (Vinčansko pismo) so razmišljali o 
sodobnih političnih in nacionalnih mitologizacijah v 
posameznih državah bivše Jugoslavije. 

Delovni dan na seminarju Roaming anthropology v Novi Gorici. (Foto: Davorin Trpetski.) 
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Ker smo se v Fokusu 
tokratne številke osredi-
nili na nekdanjega jugo-
slovanskega predsedni-
ka Josipa Broza, smo 
sklenili temo nadaljevati 
s pogovorom z dr. Mate-
jem Vranješem, predse-
dnikom združenja Kula. 
Med drugim nas je zani-
malo, kakšne so njego-
ve »metode vladanja«. 

 

NINA MAVRIN 
 

Zakaj si se pred ustano-
vnim občnim zborom 
združenja Kula pravzaprav 
odločil za predsedniško 
kandidaturo? 

Po pravici povedano, ni 
šlo za neko premišljeno odlo-
čitev ali zavestno željo. Prav-
zaprav sem se za kandidaturo 
odločil nekaj minut pred 
začetkom ustanovnega zbora.  
Kot kandidata so me predla-
gali drugi – niti ne vem 

natančno, kdo in zakaj je to 
storil. Pa saj to niti ni važno! 
Potem ko se je ena izmed 
kandidatk umaknila, sta na 
kandidatni listi ostala poleg 
mene samo še dva kandidata 
z Oddelka za etnologijo in 
kulturno antropologijo. Ker 
je bil osnovni namen ustano-
vitve Kule, vsaj kot sem jaz 
to razumel, povezovanje inte-
resentov z različnih področij,  
institucij in družbenih sfer, 
verjetno ne bi bilo spodbud-
no, če bi bila že na samem 
začetku edina kandidata za 
predsednika le iz ene institu-
cije, in to iz tiste, iz katere je 
pobuda za ustanovitev sploh 
prišla. Da poenostavim: na 
zboru me je kolega sokandi-
dat prepričal z besedami: Daj, 
prosim, sprejmi, če lahko, da 
ne bo videti, kot da se gremo 
nekakšno endogamijo. No, in 
ker tudi sam menim, da 
endogamija nikakor ni dobra 
– na kateri koli ravni družbe-
nega življenja – sem kandida-

turo sprejel.  Recimo, da je 
bila to moja oblika podpore 
tej ideji, namreč ideji o druš-
tvu kot odprti platformi za 
aktivnosti tistih, ki bi pač radi 
nekaj počeli – brez nekega 
omejevanja glede na proveni-
enco pobud ali pa, na primer,  
postavljanja kriterijev, kaj je 
smiselno in bolje početi in  
česa se ne splača.  Sicer pa do 
zdaj nikoli nisem bil društve-
no aktiven – ne kot član, še 
manj kot predsednik ali funk-
cionar. Politične oziroma 
društvene funkcije niso na 
seznamu mojih življenjskih 
prioritet. 

Kaj misliš, da je pripo-
moglo k tvoji prepričljivi 
zmagi – glede na to, da te 
večina ljudi na volitvah 
verjetno ni poznala? Je bila 
to omemba laškega piva v 
tvojem nagovoru? 

 Potem ko sem kandidatu-
ro sprejel, si nisem niti pribli-
žno mislil, da bom tudi dejan-
sko izvoljen. Tisti dan sem 

»V življenju na sploh 

se mi ne zdi dobro biti 
preveč resen, tudi če se 
tega na žalost v veliki 
meri sam ne držim.« 

»Na občnem zboru me 
je kolega sokandidat 

prepričal z besedami: 
Daj, prosim, sprejmi, če 
lahko, da ne bo videti, 

kot da se gremo 

nekakšno endogamijo.« 

Matej Vranješ, predsednik združenja Kula: »Po napornem dnevu si človek zasluži, da v miru 
in z užitkom popije hladno pivo ali dve.« (Foto: arhiv Mateja Vranješa.) 
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»Kule ne dojemam kot 
klasične hierarhične 

organizacije, zato tudi 
predsednik zame ni 
nekdo, ki bi člane 

razsvetljeval s sporočili 

s piedestala modrosti.« 

»Po eni strani je morda 
dobro, da ima vsak 

posameznik možnost 
vplivati na posamezne 

odločitve, po drugi 
strani pa je najbolj 

učinkovito, če na koncu 
odloča en sam.« 

danes prišel do spoznanja, da 
je določena mera posploševa-
nja in poenostavljana kljub 
vsemu potrebna – neko sred-
njo pot se v antropologiji po 
mojem mnenju da najti. Sicer 
pa se mi sama delitev na dis-
cipline, kot so na primer 
antropologija in geografija,  
danes ne zdi najbolj smiselna. 
S tem, ko rečeš,  da si antro-
polog, še nisi ničesar povedal 
o tem, kaj resnično delaš in  
poznaš. Šele ko poveš, s kate-
rimi problemi in temami se 
ukvarjaš, se lahko v poklic-
nem smislu opredeliš. Po 
mojem bi morali biti že študiji 
zastavljeni problemsko in ne 
klasično disciplinarno. Potem 
bi bile tudi razne krilatice, kot  
je na primer 
»interdisciplinarnost«, pov-
sem odveč. 

Si asistent na koprski  
univerzi. Kaj tam učiš ozi-
roma počneš? 

 Že četrto leto sem zapos-
len na Fakulteti za humanisti-
čne študije kot asistent za 
antropologijo in geografijo. 
In že četrto leto sem v nekem 
paradoksnem položaju – na 
fakulteto sem prišel zlasti kot  
antropolog, a ker tam nimajo 
vaj, delam skoraj izklju čno na 
geografiji. V teh letih sem do 
danes izvajal vaje pri osmih 
ali devetih različnih predme-
tih, večinoma družbenogeo-
grafskih in  enem antropološ-
kem. Vsakdanji kruh si je pač 
treba zaslužiti. Upam, da se 
bodo po doktoratu stvari 
začele spreminjati, čeprav še 
ne vem, kam me bo v prihod-
nosti naplavilo. 

Še eno bolj zoprno vpra-
šanje: kako to, da Kula še 
zdaj ni registrirana? 
(Intervju smo izvedli tik 
pred formalno registracijo, 
op. p.) 

Vlogo za registracijo druš-
tva smo vložili že februarja.  
Kot je bilo pričakovati,  se je v 
birokratskih mlinih nekoliko 
zapletlo. Iz upravne enote 
smo dobili poziv, da je potre-
bno spremeniti kar nekaj 
stvari v statutu ter v zapisniku 
ustanovnega zbora. Gre za 

vse skupaj vzel bolj kot igro – 
instinktivno in za hec. V živ-
ljenju na sploh se mi ne zdi 
dobro biti preveč resen, tudi 
če se tega na žalost v veliki 
meri sam ne držim. Od odlo-
čitve za kandidaturo do glaso-
vanja je poteklo morda pol 
ure. V tem času sem se komaj 
dokopal do zasluženega piva 
– na zbor sem namreč prišel 
direktno iz Kopra, potem ko 
sem imel na faksu ves dan 
vaje. Po napornem dnevu si 
človek pač zasluži, da v miru 
in z užitkom popije hladno 
pivo ali dve. No, in sredi tega 
zasluženega uživanja me 
pokličejo na oder. In sem pač 
rekel: Ljudje, zaboga, pijem 
laško! Lahko pa tudi, da je vse 
skupaj bila skrbno premišlje-
na marketinška poteza. Naj to  
razišče rumeni tisk. Sicer pa 
res ne vem, zakaj so me ljudje 
volili. Sam se namreč nisem 
volil, ker so me drugi kandi-
dati bolj prepričali.  Interpre-
tacije zato prepuščam ostalim. 
Ni pa res, da je bila zmaga 
tako prepričljiva – med mano 
in Jakom (Repičem, op. p.) ni 
bilo velike razlike, morda 
sedem glasov. 

Slišala sem, da si najprej 
študiral geografijo. Zakaj 
zdaj antropologija? 

Na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani sem diplomiral iz 
geografije in filozofije. Po 
diplomi tako kot številni moji 
sošolci nisem vedel, kaj bi v 
življenju počel. Tako sem 
izbral najbolj inertno opcijo,  
to je nadaljevanje študija. Ker 
so me od nekdaj zanimale 
družbene tematike, sem pač 
iskal primeren študij. Geogra-
fija v Sloveniji na žalost ne 
ponuja razmišljanj, ki bi me v 
tem smislu zadovoljila. Po 
drugi strani me filozofija prav 
tako ni posebej pritegnila – za 
uživanje v takšni mentalni 
akrobatiki moraš biti posebna 
vrsta človeka. Antropologija 
se mi je v tem smislu zdela še 
najbližje. Predvsem se mi je 
zdelo, da teži k temu, da dru-
žbene realnosti pretirano ne 
posplošuje ali poenostavlja.  
Čeprav sem po drugi strani 

pravne detajle in birokratske 
interpretacije, ki jih mi laiki 
pogosto težko razumemo. 
Tudi pravnica, ki smo jo v ta 
namen najeli za pomoč, na 
tem področju nima ravno 
veliko izkušenj in za nekatere 
stvari ni bila prepričana, kaj 
pravzaprav zahtevajo od nas  
oziroma kako lahko zakon o  
društvih interpretiramo. Pred  
kakšnim mesecem sem zato 
sklical sestanek članov ožje 
iniciativne skupine, da bi 
zbral različna mnenja glede 
nekaterih sprememb. Seveda 
sem o številnih stvareh dobil 
različna, tudi nasprotujoča si 
mnenja. Tako sem imel prilo-
žnost iz prve roke spoznati, 
kako deluje demokracija na 
mikro ravni. Po eni strani je 
morda dobro, da ima vsak 
posameznik možnost vplivati 
na posamezne odločitve, po 
drugi strani pa je najbolj učin-
kovito, če na koncu odloča en  
sam. V tem smislu je predsed-
nik lahko koristno orodje. Na 
koncu sem stvari spremenil 
po lastni presoji in jih zadnji 
teden aprila poslal na uprav-
no enoto v ponovno obrav-
navo. Če bodo stvari zdaj 
ustrezale birokraciji,  pričaku-
jem, da bomo dobili odločbo 
še ta mesec. 

Imaš za konec še kak-
šno sporočilo za člane 
Kule? 

Kule ne dojemam kot kla-
sične hierarhične organizacije,  
zato tudi predsednik zame ni 
nekdo, ki bi člane razsvetlje-
val s sporočili s piedestala 
modrosti. Predsednik in vsi 
ostali »funkcionarji« so le 
orodja, ki jih potrebujemo, da 
bodo tisti, ki želijo, imeli 
možnost realizirati svoje ide-
je. Če ima kdo kakšno idejo 
ali če kdo misli, da bi se lahko 
prijavili na kakšen razpis, naj 
to pač naredi. Predsednik 
(orodje, torej) bo to podpisal. 
Če ne takoj, pa potem, ko v 
miru popije svoje laško.  



Migranti pogosto 
opravljajo 3-D dela. 
Trije D-ji namreč 

pomenijo dirty, 

dangerous and difficult. 

Največja negativna 

posledica migracij je 
»beg možganov«, ki 

pomeni odliv 
visokokvalificiranih 

ljudi, ki so ključni 
motorji razvoja. 

SVETOVNA VEST K  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A Č     

Na svetu je 200 milijo-
n o v  m e d n a r o d n i h 
migrantov, kar predstav-
lja približno tri odstotke 
svetovnega prebivals-
tva. To pomeni, da je 
vsak 35. človek migrant. 

 

ALENKA BEZJAK 

 

O 
 mednarodnih migra-
cijah govorimo takrat,  
ko oseba zapusti 

državo izvora, pri tem prečka 
državno mejo in se začasno ali  
za stalno naseli v drugi državi.  
Poleg najštevilčnejših eko-
nomskih migrantov s termi-
nom (mednarodnih) migracij  
razumemo tudi begunce, iskal-
ce azila, ilegalne migrante ter 
razseljene osebe. Najpogostej-
ši vzroki za mednarodne 
migracije so neenakosti med 
državami, zato so tudi migra-
cijski tokovi usmerjeni od 
držav v razvoju h gospodar-
sko bolj razvitim državam. 

Migracijski procesi so  izje-
mno heterogeni, saj jih  defini-
rajo kompleksni po litični,  
kulturni, pravni in ekonomski 
toposi. V nadaljevanju pa bom 
generalizirala in identificirala 
zgolj nekatere ekonomske 
u či nk e ,  k i  j ih  im ajo  
(ekonomske) migracije na 
države izvora in po drugi stra-
ni na ciljne države. Pri tem pa 
naj poudarim, da so danes 

skoraj vse države sveta oboje 
hkrati. 

Za države izvora je najpo-
gosteje izpostavljen  pozitivni 
u činek poš iljanje denarja 
nazaj v države izvora. V letu 
2002 naj bi po ocenah Med-
narodne organ izacije za 
migracije ti prilivi skupaj zna-
šali 88 milijard ameriških  
dolarjev,  kar je dvakrat  več 
kot uradna razvojna pomoč 
državam v razvoju. Drug 
pozitiven učinek so tudi izku-
šnje in znanje, ki jih posamez-
niki pridobijo v tujini in jih  
pozneje prenesejo nazaj v 
državo izvora. Pogosto se 
države izvora soočajo z  viso-
ko stopnjo brezposelnosti, 
kar je pogosto tudi razlog za 
migracijo, saj migranti v tujini 
vid i jo  v ečjo  možnost  
(ustrezne) zaposlitve.  Največ-
ja negativna posledica za 
države izvora je »beg možga-
nov«, ki pomeni odliv visoko-
kvalificiranih ljudi, ki so klju č-
ni motorji razvoja posamezne 
države. Ta beg je izrazito 
negativen zlasti v primeru  
stalnih migracij. 

Za ciljne države so poziti-
vni učinki predvsem v tem, 
da migranti velikokrat oprav-
ljajo 3-D dela (trije D-ji  
pomenijo dirty, dangerous 
and difficult), ki jih rezidenti 
države ne želijo  opravljati. Na 
srednji rok lahko te države 
(iz)koristijo pritok tuje delov-

ne sile, tako da zapolnjujejo  
sektorje,  v katerih je poma-
njkanje ponudbe dela (na 
primer zdravstvenega osebja 
in delavcev v informacij-
skem sektorju). Pozitiven  
efekt je tudi pritok visokok-
valificirane delovne sile,  
raziskovalcev in  študentov. 
Migranti lahko predstavljajo  
rešitev za probleme, ki jih  
bodo predvsem v prihodnje 
povzročali negativni demo-
grafski trendi zlasti  v razvitih  
državah. Kot negativne u čin-
ke pa se najpogosteje izpos-
tavlja zniževanje plač ter 
»odžiranje« delovnih mest  
domači delovni sili. V skladu 
z najosnovnejšim modelom 
ekonomske logike seveda 
drži, da povečanje ponudbe 
dela ob enakem povpraševa-
nju pomeni zmanjšanje plač,  
a vendar sodobne raziskave 
poudarjajo, da imajo migra-
cije dolgoročno le majhen 
negativen vpliv na plače.  Pri 
analizi plač se je namreč 
treba vprašati, v kolikšni 
meri so tujci substituti za 
domače delavce in če sploh 
opravljajo  ista dela. Pomem-
bna negativna posledica, ki 
se morda premalo poudarja,  
pa je porast ksenofobije in  
rasnega nasilja do migrantov.  
Opredelitev o  tem, kateri 
učinki v posamezni situaciji  
prevladajo in kakšne posledi-
ce ima to za migrante,  pa 
prepuščam vam.  
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SVETOVNA VEST 

Večina razvitih držav se otepa migrantov, čeprav lahko pomenijo rešitev za prob leme, ki jih 
bodo povzročali negativni demografski trendi. (Foto: Graphic autist.) 



»Začneš nekje na dnu, 

saj so javna dela zmeraj 
taka!« 

K  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A Č     KARIERA 

Maruška  Markovčič, 
višja svetovalka za raz-
voj podeželja na Mestni 
občini Ljubljana, pojas-
njuje, kako se je izvila iz 
anonimnosti in postop-
no oblikovala svoj delo-
vni profil. 

 
KSENIJA BATIČ 

 

M 
aruška Markovčič 
je na Oddelku za 
etnologijo in kul-

turno antropologijo diplomi-
rala leta 1997.  Po diplomi je 
iskala varnost v magisteriju in 
intenzivno pisala prošnje za 
zaposlitev, naposled pa je 
brez posredovanja znancev in 
sorodnikov »na pravih mes-
tih« dobila skoraj stereotipno 
etnološko službo. Njen trik? 
Etnološki profil svojega delo-
vnega mesta je ustvarila kar 
sama. Markovčičeva je zdaj 
višja svetovalka za razvoj 
podeželja na Oddelku za 
gospodarske dejavnosti in 
turizem Mestne občine Ljub-
ljana (MOL). Njeno delo je 
pomoč ljudem na terenu – 
iskanje in  nadgradnja njihovih 
možnosti za preživetje, osve-
ščanje o pomenu kulturne 
dediščine ter vklju čevanje 
kulturne dediščine v razvoj 

dejavnosti domačinov. 

Leta 2002 je Maruška Mar-
kovčič v sodelovanju z Oddel-
kom za etnologijo in kulturno 
antropologijo izvedla prvi 
etnološki tabor na Jančah (vas  
blizu Ljubljane), ki so mu v 
naslednjih letih sledili še trije.  
Med izdelki teh  taborov so bili  
cvetje iz papirja z navodili za 
izdelavo ter darilni paketi.  
»Vse stvari, ki smo jih naredili  
na terenu, smo vrnili med 
ljudi,« pravi Markovčičeva.  
»Zdaj se tudi sami bolj zaveda-
jo dediščine. Znova so začeli  
oblikovati cvetje iz papirja, ta 
veščina pa je postala tudi ses-
tavni del u čnega procesa na 
lokalnih šolah.« 

Kariera Maruške Markov-
čič pa ni bila le etnološka. Kot 
študentka je začela delati v 
knjižnici Moderne galerije, kjer 
je vztrajala kar šest let,  a redne 
zaposlitve ni dobila. 

Delo v knjižnici sicer ni  
bilo etnološko, a je bilo vse-
eno koristno. Zakaj? 

Etnološke veščine mi v 
Moderni galeriji  res niso  
pomagale. Tam sem se bolj 
ukvarjala z umetnostno zgo-
dovino. Vendar je bilo to zelo  
zanimivo obdobje. Veliko  sem  
se naučila. Imela sem tudi 

dobro mentorico. Ves čas  
rasteš  in odkrivaš,  kaj te zani-
ma. Dobiš tudi delovne nava-
de ter se navadiš natančnosti.  
Knjižnica namreč zahteva 
veliko natančnosti. 

Po študiju ste se odloči-
li za magisterij. Zakaj? 

Ko sem nekoliko analizi-
rala preteklost, sem prišla do 
zaklju čka,  da sem se tako 
odločila po  eni strani zato,  
ker nisem bila socialno pre-
skrbljena. Podaljšan status mi 
je namreč omogočil urejeno 
študentsko bivanje ter delo  
prek študentskega servisa.  
Istočasno pa sem se začela 
zanimati za temo, ki takrat ni 
bila kaj dosti raziskana. Malo-
kdo se je namreč ukvarjal z  
Ljubljanskim barjem. Malo  
pa sem bila tudi ambiciozna,  
da moram ta naziv pač imeti.  
Konec koncev pa sem nare-
dila le prvi letnik, saj sem 
potem dobila zaposlitev. Zdaj 
spet razmišljam, da bi z magi-
sterijem nadaljevala,  vendar 
pa bi izbrala drugo temo. V 
tem času  se je namreč veliko  
stvari spremenilo. 

Tudi vaša služba na 
MOL je bila sprva lekcija v 
ponižnosti. 

Res je. Služba je bila nam-
reč v okviru javnih del, ki jih  
je razpisal Oddelek za gospo-
darske dejavnosti in turizem 
na MOL. To je bil poseben 
program za brezposelne, ki je 
potekal prek Zavoda za zapo-
slovanje. Tam začneš nekje 
na dnu, saj so javna dela zme-
raj taka!  (smeh) Imela sem 
kolegico, ki je bila tudi na 
javnih delih, pa ji  je bilo vsa-
ko delo pretežko ali pod čas-
tjo. Meni pa ne,  saj nekje 
moraš začeti. Na začetku si 
res nekoliko ubog, saj moraš 
preklopiti na tak način razmi-
šljanja. Vendar je treba pre-
klopiti! Na začetku moraš  
delati vse. Obrti se je treba 
naučiti. 

Kaj je bil namen tega 
programa v okviru javnih 
del? 
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»Vse stvari, ki smo jih 
naredili na terenu, smo 

vrnili med ljudi.« 

Maruška Markovčič, MOL: »Na začetku moraš delati vse. 
Obrti se je treba naučiti.« (Foto: Ksenija Batič.) 



»Če želiš veliko 
narediti in ti veliko 
pomenita človek in 

skupnost, potem delaš 

od jutra do večera.« 

K  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A Č     KARIERA 

V vseh slovenskih regijah 
so poskusili dobiti skupino 
ljudi, ki bi bila usposobljena 
izdelati turistične pakete ter 
jih tržiti. Naša naloga je bila 
najprej popisati različne turis-
tične potenciale podeželja.  
Ker je bilo središče Ljubljane 
že popisano, jih je zanimal še 
zeleni krog ob mestu.  

Program pa ni najbolje 
zaživel. 

Ne, zadeva ni zaživela 
tako, kot bi morala. Zato se je 
veliko ljudi vrnilo nazaj na 
Zavod, nekateri pa so  dobili 
službe v razvojnih agencijah. 
Morda je bil  razlog tudi to, da 
v program niso vklju čevali  
primernih kadrov. V Ljublja-
ni so želeli imeti visoko izob-
ražen kader družboslovne 
smeri, medtem ko so  v dru-
gih regijah povečini vzeli  
ljudi, ki so bili brez službe in 
prijavljeni na Zavodu. Brez 
posebnih zahtev. 

Kljub temu pa je bila 
tudi ta izkušnja pomembna 
za vaš nadaljnji razvoj. 

Ja, javna dela so bila korist-
na tudi zato, ker je v okviru  
tega ogromno izobraževanja.  
Na primer izobraževanje v 
podjetništvu, ki mi je prišlo 
zelo prav. Potem smo imeli 
izobraževanje o komuniciranju  
in delu s skupinami. Pozneje 
sem se še sama dodatno izob-
raževala. Prebrala sem ogrom-
no literature o psihologiji in  
andragogiki.   

Kakšna je bila vaša pot 
potem, ko ta projekt ni  
zaživel? 

Najprej sem razmišljala o  
delu v muzeju, ko pa sem  
videla, kako so kadrovsko 
zasedeni, sem o tem nehala 
razmišljati. Sicer sedaj,  ko  
gledam nazaj, mislim, da bi v 
muzeju kar umrla. Je preveč 
statično delo zame. Razmišlja-
la sem tudi o stikih z javnos-

tmi, pa nikoli nisem bila 
ustrezna zanje.  Vedno so  
rekli  le:  »Žal niste sprejeti!« ali  
»Ne ustrezate našim pogo-
jem!« in tudi »Smo že izbrali 
drugega kandidata!« Nikoli 
nisem šla spraševat, zakaj pa 
ne in kaj je bilo narobe,  kar je 
morda moja slaba lastnost. 
Rekla sem si: »V redu! Saj 
tako ali tako nimam časa za 
te zadeve!« (smeh) Mislim, da 
so te prošnje taka neosebna 
zadeva. Jaz sem to pač poče-
la, ker sem bila vklju čena v 
tisti program Informacijskih  
pisarn. Ampak sem se raje 
osebno zglasila pri ljudeh in 
vprašala, če koga potrebujejo.  
Tako sem dobila službo v 
Moderni galeri ji in  pozneje 
tudi na MOL. Namesto, da bi 
šla nazaj na Zavod, sem šefa 
vprašala, če obstaja kakšna 
možnost za službo. On je že 
prej razmišljal, da bi v okviru  
kmetijstva vpeljali razvoja 
podeželja. Razpisano je bilo  
tudi delovno mesto, ki ni bilo  
namenjeno le agronomom. 
Najprej sem seveda delala kot  
pripravnica, saj nisem imela 
dovolj delovnih izkušenj, ki 
jih je zahteval razpis.  

Kakšen pa je bil pro-
gram tega delovnega mes-
ta? 

Ni ga bilo. Imela sem 
popolnoma proste roke, tako 
da sem program pripravila 
sama in s tem vpeljala etnolo-
gijo v službo. Vsako leto tudi 
sama pripravim načrt dela in  
poskrbim za finančna sreds-
tva. Imam določen proračun, 
ki ga porabim za to delo.  
Trenutno delam na dvanajst-
ih projektih,  kar je ogromno. 
Vendar je dela toliko, kot  si 
ga sama naredim. Nič več,  
nič manj. Če želiš  veliko  
narediti  in ti  veliko pomenita 
človek in skupnost, potem 
delaš od jutra do večera. 

Torej je vaš delovni  dan 
precej dolg? 

Ja, vendar imam zaradi 
dobre organizacije dela dolg 
delovnik predvsem ob torkih  
in sredah. Ti dnevi so namen-
jeni individualnim sestankom 
v pisarni in na terenu ter sre-
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»Najprej sem 

razmišljala o delu v 
muzeju, ko pa sem 

videla, kako so 
kadrovsko zasedeni, 

sem o tem nehala 
razmišljati. Sicer sedaj, 

ko gledam nazaj, 
mislim, da bi v muzeju 

kar umrla.«  
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»Pogosto se dogaja, da 

se na delovno mesto 
nastavi nekoga, ki je 

bratranec, sestrična ali 
teta. Sprva sem to zelo 

obsojala, zdaj pa ne 
več, ker vem, kako 

težko je priti do 
službe.«  

čanjem z  interesnimi skupina-
mi. Ljudem pomagam pri 
načrtovanju dela ter preverja-
nju njihovega dosedanjega 
razvoja in rezultatov. Takrat  
delam od osmih zjutraj do 
enajstih zvečer. Ponedeljki,  
četrtki in  petki pa so  namen-
jeni dokumentiranju, urejanju 
stvari, pripravam za naslednji 
teden ter morebitnim dodat-
nim sestankom. 

Včasih je treba delati v 
soboto in nedeljo. Sem člo-
vek, ki dela z različnimi sku-
pinami ljudi, in zato me druš-
tva vabijo na prireditve. Vsa-
ke toliko časa se moraš tudi 
pokazati, se pravi, da delaš  
tudi ob koncu tedna.  

V okviru službe sodelu-
jete tudi z drugimi etnolo-
gi.  

Bolj tesno sem delala z  
dvema etnologinjama – Petro  
Škodlar in Petro Stefanovič.  
Ti dve sta bili pravzaprav vse 
do letošnjega leta moja desna 
roka. Ena ima sedaj otročič-
ka, druga pa je dobila službo. 
V bistvu gre tu za izgubo zelo 
dobrih kadrov, ker na MOL, 
sploh pa ne na tem oddelku, 
n im amo s is tem at iz iran ih 
mest. Upam, da bo v bodoče 
drugače.  Sicer pa v okviru  
taborov, ki jih  organiziram, 

mišljajo? 

Predvsem to, da morajo  
najprej znanje razširiti in  
poglobiti. Za iskanje službe je 
sicer najboljši osebni stik. Da 
prideš in vprašaš, če lahko 
kako pomagaš. Morda lahko 
to storijo tudi prek prakse ali  
pripravniških  del.  Če imajo  
možnost, naj se vklju čijo  v 
kakšne projekte, recimo tiste, 
ki jih imajo razvojne agencije.  
To je lahko zelo dobra 
odskočna deska. Ali pa naj 
sodelujejo kje samo za povra-
čilo potnih stroškov in mali-
ce.  Lahko se,  recimo, priglasi-
jo, da bi se radi s  sodelovan-
jem ali pa samo z opazovan-
jem priu čili kakega dela. V 
začetku je nabiranje izkušenj 
namreč največjega pomena.  

Dobro je tudi, če se zač-
nejo čim prej ukvarjati s pisa-
njem člankov na temo, ki jih 
zanima. Tako postaneš viden.  
Vsekakor je treba priti iz  ano-
nimnosti. Ko prideš enkrat v 
kolesje, se začne tvoje ime 
prodajati in  potem je veliko  
lažje. Je pa to dolgotrajen  
proces.  Ni tako,  da se dvakrat  
pojaviš, pa že dobiš delo. Jaz  
sem morala tri leta pošteno 
delati, da sem dobila redno 
zaposlitev. Eni imajo sicer 
srečo  in  dobijo delo takoj. Jaz  
ga nisem, a mi ni žal,  saj sem 
se tačas veliko  naučila. 

Torej si morajo študen-
tje sami ustvariti mrežo, ki  
jim pomaga do zaposlitve? 

Ja. Sicer se pogosto doga-
ja, da se na delovno mesto 
nastavi nekoga,  ki je bratra-
nec,  sestrična ali  teta.  Sprva 
sem to zelo obsojala, zdaj pa 
ne več,  ker vem, kako težko 
je priti  do službe. Je pa veliko  
večje zadovoljstvo, če si te 
veze in poznanstva ustvariš  
sam. Sicer se »namatraš« kot  
pes, vendar je tako bolje.  
Vsak si lahko sam splete svo-
jo mrežo, vendar se mora 
zato pokazati. Veliko ljudi 
reče: »Jaz znam toliko stvari,  
pa me nihče ne pokliče!«  Ja,  
kdo pa ve zate?  Pridi! Pokaži 
se! Povej, kaj znaš! 

sodelujem tudi s Tadejo  Pri-
možič in študenti etnologije.  
Še vedno imam tudi stike s  
profesorji,  saj vedno potrebu-
ješ dodatne informacije.  
Menim, da mora stik z 
Oddelkom za etnologijo in  
kulturno antropologijo kar 
ostati. Predvsem na strokovni 
ravni. Aja, sodelujem še z  
Andrejo Bahar Muršič z  
Zavoda za varstvu kulturne 
dediščine. 

Kakšno pa je sodelovan-
je z drugimi strokami? 

Z geografi nimamo veliko  
stikov, vendar bi prišli prav.  
Petra Škodlar je bila na pri-
mer geografinja in je imela 
drugačen način razmišljanja.  
Pri razvoju podeželja bi nam 
prišli prav ekonomisti, agro-
nomi in geografi. S temi stro-
kami sem že imela možnost 
sodelovati. Sicer se nismo 
namenoma povezali, ko  pa je 
do te povezave prišlo, smo 
ugotovili, da je to dobra kom-
binacija. Poleg tega pa bi bili  
lahko zraven še psihologi in 
sociologi. Na terenu namreč 
delaš z ljudmi in če jih  ne 
poznaš ter jih ne razumeš, ne 
boš ničesar naredil. 

Maruška Markovčič, kaj  
bi svetovali študentom, ki  
iščejo službo ali o njej raz-

»Vsekakor je treba 

priti iz anonimnosti. 
Ko prideš enkrat v 

kolesje, se začne tvoje 
ime prodajati in potem 

je veliko lažje.« 

K  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A Č     KARIERA 



Plesno-gibalna delavnica Temno kot … v tretjem nadstropju Roga. (Foto: Katra Kodela.) 

Zasedanje prostorov 
lahko pomeni 

alternativo obstoječim 
družbenim 

samoumevnostim. 

ZAKULISJE K  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A Č     

Na območju nekdanje 
usnjarne in tovarne 
koles si kožo zdaj stroji 
skupina, ki nasprotuje 
konvencionalnim druž-
benim shemam in skuša 
zasnovati nove oblike 
sodelovanja med ljud-
mi. 
 
NEŽA MREVLJE 

 

P 
reden pogledamo v 
Rog ovo to va rno 
danes, se napotimo v 

preteklost. Leta 1871 je zem-
ljišče kupil Ivan  Janeš in  zgra-
dil manjšo pritlično stavbo za 
strojenje kož, ki je osem let 
kasneje postala usnjarska 
delavnica.  Leta 1900 usnjarno 
kupi Karel Pollak,  ki delavni-
co obnovi in modernizira ter 
območje obda z zidom in 
zgradi stanovanjsko vilo. 
Pollak stavbo nadzida še z 
dvema nadstropjema, pri 
čemer uporabi skeletno armi-
ranobetonsko konstrukcijo, 
ki je pred prvo svetovno voj-
no redkost  in je prva tovrstna 
zgradba v Ljubljani. 

Leta 1951 tovarno preure-
dijo in v njej začnejo  proizva-
jati kolesa Rog.  Štirideset  let 
kasneje vodstvo tovarne skle-

ne, da bodo zaradi velikih  
logističnih stroškov proizvod-
njo na tej lokaciji opustili; leto  
dni po koncu proizvodnje pa 
podajo predlog o zaščiti zgra-
dbe. 

Leta 1995 udeleženci dela-
vnice na mednarodnem kolok-
viju Evrokulture – Rehabilita-
cija urbanega območja predla-
gajo, da naj se stara tovarna 
zaščiti in  nameni za ateljeje,  
baletno šolo, obrtniške delav-
nice, knjižnico …  Tri leta 
kasneje tovarno res  zaščitijo  in  
jo namenijo javnim progra-
mom. 

Leta 2001,  ko  se konča 
denacionalizacijski postopek,  
kupi tovarno podjetje LB-
Hypo, ki jo čez leto dni proda 
ljubljanski mestni občini. Pri 
tem razmišljanja o  prenovi in  
revitalizaciji tovarne počasi 
zamrejo. 

Po nekaj projektih, kot so 
festival Break, Bienale indus-
trijskega oblikovanja in perfor-
mans skupine C3 z naslovom 
Dimni signali 2, pa Rog zase-
dejo posamezniki in (ne)
formalne skupine, da bi tam 
ustvarili umetniški in socialni 
avtonomni prostor. 

 

Napad na nepremičninske 
trge 

Zasedanje prostorov ozi-
roma skvotiranje je praksa,  ki 
že nekaj desetletij napada 
postulate nepremičninskih  
trgov. Spodbujanje kapital-
skih apetitov in kopičenje 
zasebne lastnine je namreč 
tisto, kar dodatno slabi soci-
alno nemočne. 

Tovrstno zasedanje pros-
torov pa lahko pod vprašaj 
postavlja tudi druge družbene 
koncepte in pomeni alternati-
vo obstoječim družbenim 
samoumevnostim. Izginjanje 
javnega prostora kot diskurzi-
vnega prostora,  križišča mno-
goterih realnosti, interakcij  in  
prostora, v katerem naj bi 
potekala pogajanja za resnico,  
so prav tako nekatera izmed 
izhodišč zasedanja javnih  
opuščenih prostorov. Skupi-
na Temp, ena izmed nefor-
malnih skupin, ki deluje v 
zdajšnji tovarni Rog,  je o  
izginjanju javnih prostorov 
zapisala: »Izpostavljamo delo-
vanje od spodaj navzgor sko-
zi naslednje nivoje strategije:  
neformalno mesto kot kon-
tekst, aktivni prostor kot  
diskurzivno polje, konstruira-
no situacijo kot sporočilo  in  
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Leta 1871 je zemljišče 
kupil Ivan Janeš in 

zgradil manjšo pritlično 
stavbo za strojenje kož, 

ki osem let kasneje 
postane usnjarska 

delavnica. 

ZAKULISJE 



V Rogovih prostorih se 
združujejo zasebno in 

javno, politika in 
umetnost, humanistika 

in ustvarjanje. 

K  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A Č     ZAKULISJE 

Instalacije na stopnišču so popestrile vzdušje v opuščeni tovarni. (Foto: Katra Kodela.) 

kreativno deregulacijo kot 
način delovanja.« Vzpostav-
ljati torej želijo prostore dis-
kurzivnosti, kritike, avtono-
mije in prostore neformalne-
ga ter nehierarhičnega delo-
vanja ter ponuditi alternative 
vsemu, kar hromi posamezni-
ka in skupine, njihovo avto-
nomnost, kreativnost in  kriti-
ko.     

Tako je postala zasedba 
Roga nekakšen eksperiment, 
ki preizkuša drugačne oblike 
produkcije in družbenosti, saj 
gre za samoiniciativne, nefor-
malne in nehierarhične oblike 
delovanja, ki se umeščajo v 
prostore brez lastnine. 

 
Prostor umetnosti in politi-
ke 

Rog je tako postal pros-
tor, ki je namenjen produkci-
ji, predvsem pa prostor, ki 
ustvarja in  deluje po principu 
drugačne d ružbenosti. Je 
prostor, ki naj ne bi temeljil  
na izključevanju, temveč so 
odnosi v njem vzpostavljeni 
na podlagi mreženja, povezo-
vanja in sodelovanja. V Rogu 
nastajajo nove prakse,  nov 
javni prostor in nova družba, 
ki ponuja alternativo obstoje-
čim represivnim in izklju če-
valnim institu cijam. Tako 
Rog pomeni varno cono za 
vse, ki se tako ali drugače 
počutijo izklju čeni,  kot tudi 
za tiste, ki niso izklju čeni. 

Rog je torej odprt  pros-
tor, ki ne selekcionira dejav-

nosti in ne delujočih, temveč 
postavlja izhodišča za delova-
nje. Je torej anarhistična akcija 
brez vodje, njegovo osrednje 
telo odločanja je tedenska 
skupščina, ki je odprta za vsa-
kogar, temeljna vodila pa so  
načela, ki so jih zarisali od  
prvem vstopu v tovarniške 
prostore. Ob tem se odpirajo  
vprašanja odprtosti in dostop-
nosti, pri čemer je nujno pou-
dariti, da so ravno Rogova 
izhodiščna načela tista, ki zapi-
rajo možnosti za delovanje 
skupin,  posam eznikov in  
posameznic, katerih ideologija 
tem elji  na izklju čevan ju . 
Pomembno se mi zdi, da se 
zaradi artikulacije navedenih  
stališč znotraj tovarniških pro-
storov zgodi samocenzura 
tistih, ki Rogovih idej ne 
manifestirajo  in artikulirajo,  
kaj šele,  da bi jih  vnašali v svet  
izven Roga.  Tako se bo lahko 
vzpostavila varna cona, ki ne 
temelji na enostranski logiki 
dobrega in  zlega v smislu poli-
tičnega, etničnega in socialne-
ga. 

V Rogovih prostorih  se 
združujejo zasebno in javno, 
politika in  umetnost, humanis-
tika in ustvarjanje. To niso le 
prostori druženja in delovanja,  
temveč predvsem prostori 
združevanja umetniških, akti-
vističnih, izobraževalnih in  
socialnih skupin ter posamez-
nikov in posameznic, ki bi 
izven Roga ostali razdruženi in  
atomizirani. 

Pomisleki in strahovi 
Pri vzpostavljanju avto-

nomnih in odprtih prostorov 
se vedno znova pojavljajo  
strahovi in skepse.  Posamez-
niki in posameznice izhajamo 
iz praks sočasne družbenosti, 
čeprav velikokrat v njih ne 
verjamemo, jih kritiziramo in  
jih načelno napadamo. Pa 
vendar začetna organska stru-
kturiranja in vnašanja posa-
meznih vsebin v prostor vse 
bolj kličejo po organizaciji,  
strukturiranju, birokratizaciji,  
kar prinaša predvsem repro-
duciranje znanih družbenih 
praks oziroma institu cij. 

Kako lahko torej ohrani-
mo Rog in strukturiramo 
prostor, dejavnosti in vsebine 
v njem, da se vanj ne bodo 
ponovno umestile stare prak-
se? Začasnost je najbrž tista,  
ki lahko reši Rog. Ta začas-
nost je namreč refleksija pro-
stora in  ponuja možnost za 
vedno novo vzpostavljanje in  
revitalizacijo v prehodnem 
območju. Rešitev pa ni le 
začasnost, temveč tudi limi-
nalnost, torej obstoj med  
legalnim in nelegalnim statu-
som (zaradi zasedbe prosto-
rov) ter med legitimnim in 
nelegitimnim. Prehodno stan-
je, ki vzdržuje enotnost navz-
noter in navzven,  pa lahko 
pomeni nenehno samoreflek-
sivno udejanjanje zamisli o  
Rogu.  
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Zasedba Roga je 
eksperiment, ki 

preizkuša drugačne 
oblike produkcije in 

družbenosti, saj gre za 
samoiniciativne, 
neformalne in 

nehierarhične oblike 
delovanja, ki se 

umeščajo v prostore 
brez lastnine. 
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Če se nam katera bitja 
znotraj naših 

homocentričnih meja 
kdaj pokažejo kot 

problematična in 
nerazumljiva, so to prej 
osebki z žigom ženske 

identitete. 

Raziskave spolov, 
katerih pomemben del 
postajajo raziskave 

moških , niso 

enodisciplinsko 
področje, pač pa 

združujejo pristope 
različnih ved. 

K  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A Č     ZAKULISJE 

MOŠKOST POD DROBNOGLEDOM MOŠKOST POD DROBNOGLEDOM MOŠKOST POD DROBNOGLEDOM MOŠKOST POD DROBNOGLEDOM     
»And what is that confe-
rence that you go to 
about?« me je vprašala 
starejša finska Švedin-
ja, sopotnica na trajek-
tu. »Well,« sem obotav-
ljajoče odvrnila, »it's a 
nordic conference on 
men and masculinities.« 
Pričakovan trenutek 
tišine, debel pogled 
ostalih potnikov, potem 
p a  e k s p l o z i v e n 
»Uaaaa!« finske Švedin-
je. »That must be fun!« 
 
ZALA PEZDIR 

 

M 
oški in moškost v 
javnem diskurzu 
niso običajno razi-

skovalno področje. Če se 
nam katera bitja znotraj naših 
homocentričnih meja kdaj 
pokažejo kot problematična 
in nerazumljiva, so to prej 
osebki z žigom ženske identi-
tete. Pripadnike družbe, ki so 
se po rojstvu znašli v modrih 
plenicah,  se namreč bolj kot 
analiziranju prepušča testom 
sposobnosti za dominantnost 
oziroma se o  njihovi moškos-
ti razpravlja le takrat, ko se 
očitno znajdejo na izvennor-
mativnem polu naše dihoto-
mne družbe. Ker je moškost 
tako hudo jasna zadeva, je 
moralo preteči ogromno 
feminizma, raziskav o spolu, 
zgodovinskih analiz, politič-
nih gibanj, antropoloških 
opozarjanj in psihoanalitičnih 
filozofiranj, da se zadnji dve 
desetletji končno vzpostavlja 
raziskovalno polje, ki pod 
drobnogled postavlja moške 
in moškosti. Žal se to polje 
odpira v tujini, Slovenija pa 
še zaostaja za korak. 

 
Gradnja moškosti 

Od 5.  do 7.  maja 2006 
sem se udeležila konference v 
finskem Turkuju na omenje-
no temo. Konference, ki je 
ponudila pogled na izkušnje 
moških v različnih sferah 
življenja ter skušala obeloda-
niti raznovrstnost načinov, na 

katere se izgrajujejo mošk
(ostn)e identitete,  kar se 
dogaja v prepletanju z drugi-
mi družbenimi institucijami, 
se je udeležilo  več kot 70 
raziskovalcev iz Skandinavije 
ter ščepec neskandinavskih 
firbcev,  ki nas  je zanimalo, 
kaj se dogaja v severnjaškem 
kotlu. Prišli  so moški in žen-
ske z vseh vetrov – od socio-
logov, antropologov, zgodo-
vinarjev, etnologov do tera-
pevtov, socialnih delavcev,  
psihologov, lingvistov in kul-
turologov. Raziskave spolov, 
katerih pomemben del posta-
jajo raziskave moških (vedeti 
je treba,  da so  tovrstne razis-
kave res mlado področje, saj 
so do sedaj vključevale pred-
vsem ženske študije), niso 
enodisciplinsko področje, pač 
pa združujejo pristope različ-
nih ved. Tako je bilo druženje 
sila bogato, pa najsi je šlo za 
ključna predavanja ali delav-
niške prispevke.   

Fidelma Ashe,  politična 
znanstvenica s severnoirske 
univerze v Ulstru,  je v otvori-
tvenem teoretičnem govoru 
opozarjala na kreposti post-
strukturalizma ter o njegovih 
ozdravitvenih lastnosti v pre-
vladu jočem  dihotomnem 
umevanju moškosti. Marie 
Nordberg,  švedska »starosta« 
raziskovanja moškost i (z 

etnološkim poreklom), pa je 
v zabavni obdelavi pogosto 
citiranih  avtorjev s  področja 
raziskav spolov in teles 
(Judith Butler in R. W. Con-
nella) pokazala na koncept 
spolnih vlog, ki kljub prežve-
čenim kritikam  še vedno stra-
ši po tekstih. Prvi klju čni 
predavateljici sta se torej 
direktno lotili konceptualnih 
in teoretskih zagat razvijajo-
čega se raziskovalnega podro-
čja, govorci, ki so jima sledili, 
pa so fokus najprej raje pos-
tavili  na izsledke lastnih razis-
kav. Danec Steen Baagøe 
Nielsen  (s pedigrejem iz 
pedagoških znanosti) je z 
izbranimi zgodbami moških v 
vrtcih  (ki so  se zaradi spola in 
proti prvotnim željam znašli 
na obče neželenih birokrat-
skih vodstvenih položajih) 
pod vprašaj postavljal pojem 
moške dominance.  Norveška 
sociologinja Ulla-Britt Lilleås 
se je osredotočila na športno 
areno kot mesto iz ražanja 
globokih občutkov in  čustev 
poklicnih rokometašev, fin-
ska psihologinja Jarna Soile-
vuo Grønnerød pa je z razis-
kavo pitja med mladimi fin-
skimi garažnimi glasbeniki v 
ospredje postavljala občutja 
pri tovrstnem druženju ter 
pod vprašaj postavila sam 
koncept moškosti, ki ga sama 

Razgled s trajekta, na katerem je že omemba konference o 
moških in moškosti pri sopotnikih povzročila začudenje. 
(Foto: Zala Pezdir.) 
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Čeprav tudi na severu 

ni vse tako, kot naj bi 
bilo, med geografskima 
poloma vseeno obstajajo 

občutne razlike v 

legitimaciji moškega 
nasilja. 

Na konferenci so  javno 
predstavili prihajajoč 
znanstveni časopis z 

delovnim naslovom The 
Nordic Journal of  

Studies of  Men and 
Masculinities. 

K  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A ČK  Ú  L  A Č     ZAKULISJE 

v analizi pravzaprav sploh ni 
potrebovala. 

 
Razlike med severom in 
jugom 

Na delavnicah so se poleg 
skandinavskih kolegov pred-
stavili tudi Nenordijci, na 
primer Kerry Richard  Cro-
nan, avstralski psihoterapevt, 
ki terapevtsko delo  z moški-
mi že vrsto let dopolnjuje z 
vklju čevanjem telesa v proces 
psihoterapije, pa turški socio-
log Oyman Basaran, ki razis-
kuje vojaške med icinske 
m etode za »odkrivanje« 
homoseksualnosti v Turčiji,  
in Iffat Hussain iz Pakistana,  
ki se ukvarja z osveščanjem 
žensk o njihovih pravicah  in 
je na delavnici predstavila 
šovinizem pakistanskih mož, 
ki nad ženskami izvajajo kon-
trolo in nasilje vseh možnih 
(grozljivih) vrst ter za ta deja-

nja iščejo opravičila v islamu. 
Prav prispevek Hussainove je 
nekatere skandinavske kolege 
in kolegice, ki se kritično 
lotevajo  domačega javnega 
»prezadovoljstva« s »spolno 
enakostjo«, postavil  v precej 
nehvaležno situacijo. Čeprav 
tudi na severu ni vse tako, kot 
naj bi bilo, med geografskima 
poloma vseeno obstajajo 
občutne razlike v legitimaciji  
moškega nasilja. 

 
Zasnova novega znanstve-
nega časopisa 

Na konferenci se je zgodi-
lo tudi nekaj, kar za skandi-
navski krog pomeni prelom 
pri vpisovanju raziskav moš-
kih in moškosti na znanstveni 
jedilnik: prvič so se javno 
predstavili raziskovalci in 
raziskovalke, ki snujejo priha-
jajoč znanstveni časopis z 
delovnim naslovom The 

Nordic Journal of Studies of 
Men and Masculinities.  Ta 
časopis bo (vsaj prva 3 leta) 
izhajal v angleščini ter treh 
skandinavskih jezikih – dan-
ščini, švedščini in norveščini. 
Poleg Men and Masculinities, 
ki ga od 1999 izdaja ameriška 
založba Sage, bo ta periodika 
pomagala etablirati razisko-
valno področje,  hkrati pa bo 
skandinavsko delo lansirala v 
svet. 

Nobena skrivnost ni, da 
se nordijsko povezovanje (od 
katerega imajo korist vsi ude-
leženci, pa tudi mi, opazoval-
ci, saj se prek mednacionalnih 
povezav uspešno ustvarja ime 
in prostor neuveljavljenih 
področij) širi na baltske drža-
ve in severozahodni del Rusi-
je. Kolikor sem razumela, 
podpirajo to smer tudi politi-
ke skandinavskih držav. In ja, 
ni nenavadno, da je skandi-
navsko polje družboslovja in 
humanistike usmerjeno enako 
kot politika,  saj gojijo te drža-
ve precej uspešno medseboj-
no komunikacijo med politiki 
in raziskovalci.  (Tako ni nak-
ljučje, da tudi prihajajoči kriti-
čni časopis finančno podpira-
jo nordijske vlade.) V deže-
lah, kjer je poslušanje drugega 
visoka vrednota, sledn je 
pomaga pri skupnem uresni-
čevanju idej tistih, ki jih druži 
tudi krvava preteklost, ki je 
posledica (moškega)  nasilja.  
Toliko v razmislek.  

Na konferenco so prišli moški in ženske z vseh vetrov – od 
sociologov in antropologov do psihologov, lingvistov in kultu-
rologov. (Foto: Zala Pezdir.) 
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Urad vlade RS za 
Slovence je razpisal 
nagradni natečaj za 

diplomska, magistrska 
in doktorska dela na 

temo Slovenci v 
zamejstvu in Slovenci v 

izseljenstvu. 
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FESTIVALI 
Festival Lent 

Kje: nabrežje Drave v Mari-
boru in stari del mesta 

Kdaj: od 23.  6 do 8.  7. 

23 prizorišč bo letos gos-
tilo koncerte klasične,  jazz,  
popularne in etno glasbe,  
kantavtorske večere in veče-
re šansonov, gledališke in  
plesne predstave, koncerte,  
dramske in lutkovne predsta-
ve ter kreativne delavnice za 
otroke in športne prireditve.  
Prevladovali bodo slovenski 
predstavniki,  nekaj pa jih  bo 
tudi z območja nekdanje 
Jugoslavije ter preostalih  
delov Evrope in sveta. 

 

Metalcamp 2006  

Kje: Sotočje, Tolmin 

Kdaj: od 21.  7 do 23. 7. 

Tudi letos bo v Tolminu 
največji metalski festival v 
Sloveniji. Letošnja osrednja 
atrakcija bo gotovo ena naj-
pomembnejših  metalskih  
skupin in največji thrash-

bend na svetu – Slayer. 

 

EXIT 

Kje: Petrovaradinska trdnja-
va, Novi Sad, Srbija 

Kdaj: od 6. 7. do 9.   7. 

V trdnjavi iz  18.  stoletja 
bodo tudi letos nastopili šte-
vilni svetovno znani izvajalci:  
Franz Ferdinand, HIM, Kelis, 
Billy Idol, The Cardigans, 
The Cult, Pet Shop Boys, 
Morrissey, Scissor Sisters, 
The Cardigans in mnogi dru-
gi. 

 

Sajeta 06 

Kje: Sotočje, Tolmin  

Kdaj: od 30.  7. do 5. 8. 

Namen Sajete, tedna nara-
ve, glasbe in kreativnosti, je 
povezava različnih umetniški 
praks v enotedensko poletno-
počitniško druženje. Hkrati 
pa dogodek ponuja še kon-
certni program s široko pale-
to sodobnih raziskovalnih 
godb. 

 

ZNANOST 
Slovenci v zamej stvu in 
izseljenstvu 

Kako: do 18. novembra poš-
ljite vezan izvod svojega dela,  
potrdilo o uspešno opravlje-
nem zagovoru z  razvidnim 
datumom zagovora, kratko 
priporočilo ali mnenje slo-
venske organizacije ali  druš-
tva v zamejstvu ali  po svetu, 
kratek življenjepis z osebnimi 
podatki in kontaktnim naslo-
vom na naslov Urada Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu (Železna cesta 14,  
1000 Ljubljana) s pripisom: 
nagradni natečaj 

Urad  vlade RS za Sloven-
ce je razpisal nagradni natečaj 
za diplomska, magistrska in 
doktorska dela, ki so bila 
uspešno zagovarjana od 1. 11.  
2005 do 31. 10. 2006 na kate-
ri koli univerzi v Sloveniji ali  
zunaj nje na temo Slovenci v 
zamejstvu in Slovenci v izsel-
jenstvu. Nagrajena bodo tri 
dela s  področja zamejstva in 
tri dela s področja izseljens-
tva. Najboljša dela bodo pre-

Trash-metalska supina Slayer bo razsajala na tolminskem festivalu Metalcamp 2006. (Foto: 
Monster Cable.) 



Parada ponosa se bo 
zaključila v nedeljo s 

tretjim mednarodnim 
turnirjem v bovlingu za 

geje in lezbijke. 

V filmu Yakuzza so 
Japonci predstavljeni 
brez pokroviteljskega 

odnosa. 

OPOMNIK 

Razstavo bi lahko razu-
meli tudi kot gledališko insta-
lacijo oziroma lutkovni per-
formans. Prešernov nagraje-
nec, slikar, lutkovni oblikova-
lec in režiser Silvan Omerzu 
v cerkvi nekdanjega cisterci-
janskega samostana z razsta-
vo lutk izpostavlja predvsem 
razmerje med statiko in dina-
miko. V veliki, hladni dvorani 
so posedene Silvanove lutke,  
ki kar kličejo  po animatorju, 
ki jim bo vdahnil življenje.  

 

VIZUALIJE 
Yakuzza 

Kje: Kinoteka 

Kdaj: 26. 6. 

V filmu so Japonci pred-
stavljeni brez pokroviteljske-
ga odnosa. Pokažejo se kot  
enakopravni sogovorniki, od  
katerih se lahko tudi ameriški 
junak česa nauči.  

 

SHODI 
Parada ponosa 

Kje: zbirno mesto: galerija 
Škuc, osrednji dogodek: Pre-
šernov trg,  Ljubljana 

Kdaj: 1.  7. 

V sklopu šeste parade 
ponosa pripravljajo organiza-
torji več prireditev. Glavni 
del parade je ulična povorka,  
ki bo v Ljubljani potekala v 
soboto, 1. julija, aktivnosti pa 
se bodo zaključile v nedeljo s  
3. mednarodnim turnirjem  v 
bovlingu za geje in lezbijke. 

Glavni del Parade ponosa je ulična povorka, ki bo v Ljubljani 
potekala v soboto, 1. julija. (Foto: www.ljubljanapride.org.) 
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jela tudi priporočilo Urada za 
objavo. 

 

Europa Fellowship Pro-
gram 

Kje: New Europe College v 
Bukarešti, Romunija 

Kdaj: štipendija traja celo  
akademsko leto (10 mesecev)  
ali en  semester  

Kako: Prijave sprejemajo do 
10. 7. (www.nec.ro) 

Štipendist/ka bo delal/a v 
okviru raziskovalne teme Tra-
dicija Nove Evrope, Predzgo-
dovina evropske integracije v 
jugovzhodni Evropi. Izpeljal/
a bo lasten  raziskovalni pro-
jekt, in  na koncu oddal/a kon-
čno nalogo z rezultati lastnega 
raziskovalnega dela, ki bo  
vklju čena v publikacijo NEC. 

 

KONFERENCE 
Global Radicalism, Beyond 
Left & Right? 

K j e :  M i ch i g an  S t a t e 
University, Michigan, ZDA 

Kdaj: od 25.  do 28. 1.  2007 

Kako: do 20. septembra 2006 
sprejemajo  pisne naloge, ki naj 
obsegajo največ 300 besed  
(radicalismconf07@gmail.co) 

Cilj konference je raziskati 
različne oblike sodobnega in  

zgodovinskega radikalizma v 
transnacionalnem  kotekstu.  
Tematika je obsežna: pacifi-
zem, nasilje in terorizem, 
verski radikalizem, anarhi-
zem, ekološki radikalizem, 
tehnologija in antitehnologija,  
prostestna umetnost, spolni 
radikalizem, antiimperializem, 
koorporacije in radikalizem, 
desničarska gibanja in antira-
dikalizem  

 

RAZSTAVE 
Silvan Omerzu: Solze 

Kje: Galerija Božidarja Jakca 
v Kostanjevici 

Kdaj: do 3. 9. 
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Lutkovni oblikovalec Silvan Omerzu v cerkvi nekdanjega cis-
tercijanskega samostana z razstavo lutk izpostavlja predvsem 
razmerje med statiko in dinamiko. (Foto: www.galerija-bj.si.) 
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ŠTEVILKA MESECA 

12,512,512,512,5 

 

ODSTOTKOV ANKETIRANCEV  V  ČASOPISU 
KÚLAČ POGREŠA HOROSKOP 

OD DOBROTNIKA OD DOBROTNIKA OD DOBROTNIKA OD DOBROTNIKA 
DO ZLOČINCADO ZLOČINCADO ZLOČINCADO ZLOČINCA     
Tokrat nas je zanimalo, kdo je bil Tito 
in kako se ga ljudje spominjajo. 
Anketiranci so nekdanjega jugoslo-
vanskega predsednika »brez omejitve 
mandata« opisali precej pozitivno, 
tudi bolj ostri kritiki pa so našli pri  
maršalu vsaj eno dobro lastnost. 
 
EVA HANŽEK 
 

Bogdan Novak, pisatelj 

»Če drugega ne,  je zago-
tovo res,  da smo imeli v 
Jugoslaviji 40 ali 45 let po  
vojni mir. Tito je znal 
krot it i  ju gos lovanske 
narode in premoščati 
njihovo različnost. Dru-
gače je bil kakor eden 
zadnjih  habsbu rških 
cesarjev in  se je približno 

tako tudi obnašal. Imel je ogromno dvorcev,  
rad je imel družbo lepih žensk, drage cigare je 
kadil, pil  viski chivas,  zbiral je lepe avtomobile 
in podobno. Pri tem pa je tudi gledal, da nam  
je šlo bolje kot d rugim vzhodnim državam. 
Zato je že zelo zgodaj odprl meje, da smo 
lahko šli ven delat, živet in se šolat. Bil pa je 
tudi zločinec,  saj je ukazal po vojni pobiti  
domobrance, četnike in druge nasprotnike z  
družinami vred, ustanovil je Goli otok in zaprl 
dosti ljudi, da so izginili.« 

 

Andrej Metlika, ekono-
mist: 

»Bilo je ful dobro. Imeli 
smo rutke in mahali smo 
mu, ko je prišel, pa pes-
mice smo peli o njem. 
Imeli smo se fino.« 

 

 

 

 

Bogomila Metlika, eko-
nomistka: 

»Jaz se najbolj spomnim, 
ko sem prišla na dan Tito-
ve smrti domov iz šole. 
Takrat je mama pred tele-
vizorjem jokala kot dež in 
vsi smo bili zelo žalostni.« 

 

 

KULA na spletu: 
www.kula.si 

 

SLOVENSKO ETNOLOŠKO IN ANTROPOLOŠKO ZDRUŽENJE 

KULA 
SLOVENE ETHNOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION 

 

V združenje KULA se včlanite s pristopno 
izjavo, ki jo najdete na spletni strani 
www.kula.si. Prijavnico natisnite, izpolnite in 
pošljite na naslov: 
 

Združenje KULA 
Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo FF 
Zavetiška 5 
1000 Ljubljana 

Marko Farič, študent 
sociologije na FDV: 

»Tito je bil  diktator,  zelo  
karizmatičen človek, avto-
ritaren voditelj,  opozicije 
ni toleriral, študente leta 
'68 je nalagal,  prasec,  da 
se bo spremenilo, pa se ni 
nič.  Ko je umrl, je v Jugo-
slaviji manjkala ta povezo-
valna karizma, potem so  

se vsi skregali.  Če bi vodil bolj demokratično 
politiko, se mogoče potem ne bi vsi tako skre-
gali. Dok je bilo Tita, bilo je i  šita!« 

 

Marija Vajnhandl, 
komercialistka: 

»Tito je bil karizmatična 
osebnost. Dal mi je svo-
bodo, lahko sem se zapo-
slila, vsi smo lahko študi-
rali, ne da bi bili s tem 
finančno obremenjeni.  V 
tistih časih nam ni bilo 
težko živeti, ni nam bilo 

treba razmišljati, kako bo jutri. O njem ne 
mislim nič slabega,  tudi tujina ga je zelo cenila.  
Vsak, ki je prišel v Jugoslavijo, je hotel čim  
bližje k njemu in  ga spoznati, ker je bil  heroj 
in svetovno znan, ne tako kot danes, ko,  na 
primer, Prodija še zdaleč ne pozna toliko ljudi. 
Jugoslovani smo zaradi njega prišli  v svet, med  
neuvrščenimi smo bili špica.  Življenje je bilo  
lažje, ker smo imeli perspektivo. Tudi mladi so 
vedeli, da bodo lahko študirali in potem tudi 
dobili zaposlitev, danes pa tega ne veš.«  


