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Nasilje nad ženskami
pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic,
kot so pravica do varnosti, pravica do življenja brez strahu in pri sile
ter pravica do telesne in
duševne integritete. Pa
se moški tega zavedajo?
KATARINA ŽUP EVC

V

fo ku su
to kratn e
številke so se ž enske
z n ašle p red vsem
zaradi značilnosti meseca
marca, ki ga poleg so čnih,
zelenih listov in šibkih brstičev zaznamujeta še dva p raznika – 8. marec oziroma dan
žena ter 25. marec oziroma
materinski dan. To sta dneva,
ko partnerji, partnerke, sinovi
in hčere na tržnici ob stojnicah s cvetjem ustvarijo n eskončn e vrste. Vsakdo se

Bodo žensko zaradi cvetja, ki ga je dobila za praznik, nalomljena
rebra manj bolela? (Foto: Dan Podjed)

namreč po najboljših močeh
trudi obdariti »svojo« žensko.
Takrat se zdi, da je ž enska v
resnici malikovana, spoštovana, nedotakljiva in cenjena. Ta
dva dneva ji svet leži pred
nogami. Kljub temu (ali pa
ravno zaradi tega) tokrat pišemo o nasilju nad ženskami kot
o družbenem problemu, ki je
tabuiran in zaprt v intimno
sfero toplega ognjišča, ter o
institucijah, ki pomagajo žrtvam nasilja.
V varni hi ši še ni bilo moškega
Pri opisu stanja se lahko
opremo na približne o cen e
nevladnih organizacij, po katerih je bila vsaka peta ž enska ž e
kdaj pretep ena, vsaka sedma p a
posiljena. Storilci so n avadno
njihovi partnerji. Ob moramo

poudariti, da z osredotočanjem na nasilje n ad ženskami
nikakor n e želimo zanikati,
da ne obstaja tudi nasilje n ad
moškimi. Vendar pa je nasilja nad moškimi, kot zagotavlja Katja Zabukovec K erin z
Društva z a n enasilno komunikacijo, po podatkih n evladnih organizacij kljub vsemu
manj kot nasilja nad ženskami. Poleg tega naj bi moški
kot žrtve podobno situacijo
dojemali drugače, saj se ne
počutijo življenjsko ogroženi
in ne živijo v nenehnem
strahu, kot ponavadi nasilne
odnose dojemajo ženske. To
verjetno potrjuje tudi podatek, da za namestitev v varni
hiši Društva za n enasilno
komunikacijo do zdaj ni
zaprosil še noben moški.
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Poleg te varne hiše d eluje
v Sloveniji še deset takšnih
hiš in zatočišč, in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru, Krškem, Tržiču, Ljutomeru, Slovenj Grad cu, Celju
in Velenju. Namen varne hiše
ali zato čišča je, da takoj poskrbi za akutne primere nasilja
nad ženskami in otroki, ki so
lahko tudi življenjsko ogroženi. Lokacija teh hiš je zaradi
varnosti žrtev skrita.
Po podatkih Društva SOS
telefona, ki vodi Zato čišče za
ženske in otroke, žrtve nasilja
v Ljubljani, je med leti 1997
in 2005 v tej varni hiši poiskalo pomoč 141 žensk, od
katerih se jih je kar 41 vrnilo
nazaj v n asilni odnos, kar je
precej zaskrbljujo č podatek.
36 žensk je najelo stanovanje,
43 pa odšlo k staršem, sorodnikom ali v drugo varno hišo
ali materinski dom, ostale pa
še bivajo v zavetišču.
Naslednji korak do svobode
Nastanitev v materinskem
domu je naslednja stopnja
osvobajanja od n asiln ega
odnosa. V Sloveniji je teh
domov šest – v Ljubljani, na
Škofljici, v Mariboru, Postojni, Solkanu in Ajdovščini – in
sprejemajo ženske in otroke,
ki so bolj ali manj ž e p restali
najhujše. V ljub ljanskem
materinskem domu, ki je od
leta 2004 v pristojnosti Centra za so cialno delo Ljubljana
– Šiška, je prostora za sedem
žensk z otroki, starimi do
štirinajst let. Kot je povedala
socialna delavka Milen a Peršin, ki je tam zaposlena, imajo
prednost pri sprejemu nosečnice in matere s čim manjšimi
otroki. Pravi še, da so vse te
ženske doživele nasilje predvsem s strani partnerja. K er je
lokacija materinskih domov
znana, ne sprejemajo žrtev
nasilja, ki še poteka, saj bi bile
tako ogrožen e tudi ostale
ženske, če bi se nasiln ež
odločil žrtev poiskati.
Ženske in otro ci lahko v
materinskem domu ostanejo
eno leto, to obdobje pa lahko
podaljšajo še za tri mesece. V
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tem času naj bi matere aktivno
reševale življenjske situacije,
torej predvsem iskale zaposlitev in stanovanje. Od 21
žensk, ki so stanovale v omenjenem materinskem domu v
zadnjem letu in pol, se je le
ena vrnila naz aj v zvezo z
moškim, zaradi katerega se je
odločila za tovrstno pomoč.
(Ta rezultat je torej precej
boljši kot pri Društvu SOS
telefona.) Ostale ženske so si
najele stanovanje ali odšle k
sorodnikom ali prijateljem.
Dvajset ž ensk se je torej znebilo kamna z a vratom in si
bolj ali manj uredilo življenje.
Brez te pomoči bi verjetno še
vedno živele v strahu pred
»padcem po stopnicah«.
Roka, ki boža, lahko tudi
udari
V Sloveniji zaenkrat še
nimamo natančnih podatkov
o tem, koliko žensk so pretepli, kdo so storilci in za kakšno nasilje gre. Od leta 2004
pa na koprskem znanstvenorazisko valn em središču, ki
deluje v okviru Univerze na
Primorskem, poteka raziskava
z naslovom Nasilje v družinah: Analiza družinskega n asilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov, ki jo vodi
dr. Mateja Sedmak in bo že
letos avgusta razgalila problem
družinskega nasilja. Prelimi-

narna analiza anketnih podatkov pravzaprav samo potrjuje ž e z n an o d ejstvo .
»Statistični podatki kažejo, da
so žrtve družinskega nasilja v
Sloveniji (in tudi drugod)
spolno in starostno definirane, kar v praksi pomeni, da
so žrtve nasilnih dejanj v
družini predvsem ženske,
otro ci in ostareli d ružinski
člani,« pojasnjujejo v analizi
ter dodajajo, da je v Sloveniji
nasilja n ad ženskami v družinskem okolju veliko, poleg
tega p a v zadnjem desetletju
to nasilje še narašča. »V porastu je tudi število nasilnih
dejanj n ad ženskami in otroki
s smrtnim izidom. Omenjeno
stanje pa dopolnjuje še podatek, d a je za žensko v Sloveniji najnevarn ejši kraj pravzaprav njen dom in najn evarnejši posameznik njen partner.«
Po vsej verjetnosti se
»najnevarnejši posamezniki«
iz te analize 8. in 25. marca
drenjajo n a tržnicah ter kupujejo rdeče vrtnice. Prevečkrat
je n amreč roka, ki boža, tudi
roka, ki udari in povzro či
bolečino. Pa bodo žensko
zaradi dveh praznikov, ki sta
ji namenjena, n alomljen a
rebra bolela manj? Je res
prav, da je le takrat ljubljena
in spoštovana?

Ženska svetovalnica
Miklošičeva 14, Ljubljana
Telefon: 01 -434-72 -61
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Ženskam leži za osmi
marec in materinski
dan svet pred nogami

V Sloveniji število
nasilnih dejanj nad
ženskami in otroki s
smrtnim izidom
narašča
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RAZISKAVA MED PLENICAMI
Diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja je »raziskavo« o
materinstvu v Sloveniji
op ra vi l a
ka r
z
»opazovanjem z udeležbo«, saj je pred tridesetim roj stnim dnem
rodila že dva otroka.
ANDREJA ČOKL

U

rednik Kúlača me je
prosil, naj napišem,
kakšno je materinstvo ter izpostavim pluse in
minuse tega plemenitega
poslanstva in iz prve roke
svetujem tistim, ki imajo
namen popraviti nizke številke o rodnosti v Sloveniji.
Debata o tem se je namreč
začela že n a Kulinem forumu in ker sem mama dveh
otrok, seveda nisem mogla
ostati tiho. Nagrada? Pisanje
članka! Metoda? Opazovanje
z udeležbo, seveda. Bralce
kljub temu vnaprej opozarjam, da pričujo či sestavek ni
posebej stro koven in tudi
znanstven ne, pa tudi prav
objektiven ni. Je le razmišljanje mlade mamice, ki je slučajno tudi etnologinja.
Najprej štal'ca, potlej
krav'ca
Najprej n aj povzamem
podatke, ki so sp rožili debato na forumu. Rodnost v
Sloveniji upada ž e od leta
1930, vedno več je žensk, ki
se odlo čijo, da otro k n e
bodo imele. Slovenija je n a
dnu lestvice naravn ega p rirastka v Evropski uniji, ženske
rojevajo vedno starejše, velike družine so ž e skoraj izumrle. Zakaj je tako, ni skrivnost. Vsi vemo, da za mlade
družine ni stanovanj, da z a
morebitne mlade mamice ni
zaposlitev, da otro ci veliko
stanejo … Vse to so seveda
dobri razlogi, da se p ari z a
naraščaj odločajo pozno in
po načelu: najprej štal'ca,
potem pa krav'ca. Mladi vse
bolj podaljšujejo čas študija

Za mlade družine ni
stanovanj, za mlade
mamice ni zaposlitev,
poleg tega pa otroci
veliko stanejo

Pogledi prijateljev govorijo: »Kaj ti je pri triindvajsetih tega treba? Se
ne bi raje zabavala, potovala, si kaj privoščila?« (Foto: Nina Mavrin)

in ker po diplomi zanje ni
zaposlitev, se odlo čijo še za
podiplomski študij. Seveda v
tem času živijo pri starših in
delajo prek študentskega servisa, tako da za lastno stanovanje ni n e d enarja, n e potrebe. Ko študij vendarle dokončajo in po srečn em naključju
dobijo zaposlitev, si vsaj nekaj
let težko p rivoščijo porodniški
dopust. Ne le ženske, tudi
moški, ki se odlo čijo za o četovski dopust, so večinoma
starejši. Po rodniškemu ali
očetovskemu dopustu tistih
pravkar zaposlenih pa delodajalci v večini primerov niso
naklonjeni. In mladi spet
čakajo … Seveda so to tudi
leta, ko si lahko pari ali prijatelji še privoščijo kakšna daljša
in bolj eksotičn a potovanja, ki

za dojen čke ali male otroke
niso primerna. Pa se sp et
odloži misel na naraščaj.
Vmes imajo morda to srečo,
da si s partnerjem ustvarijo
lastno »gnezdece«, večina s
pomočjo staršev, ker d rugače
res n e gre.
In potem začn ejo razmišljati o otroku … Ampak verjetno jih imajo takrat že blizu
trideset in ker je včasih treb a
na zanositev malo po čakati, se
čakanje na prvega otroka raztegne tja v srednja trideseta
leta. No, povprečna starost
žensk ob rojstvu p rvega otroka je še leto ali dve pred tridesetim rojstnim dnem, a tudi ta
meja se vztrajno viša. Ker sem
sama v teh letih, imam kar
nekaj p rijateljic, znank, bivših
sošolk, skratka vrstnic, ki so v

Povprečna starost
žensk ob rojstvu prvega
otroka je leto ali dve
pred tridesetim rojstnim
dnem, tudi ta meja pa
se viša
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tem času v veselem pričakovanju ali pa že ujčkajo prvega
otroka. Sama sem povprečje
malo znižala in imam že dva
otroka v letih, ko vrstnice
pričakujejo šele prvega otroka. Tudi sama sem najprej
načrtovala otroka šele pri
osemindvajsetih, pa so se
načrti malo spremenili. Pustimo ob strani težave, ki sva jih
s partnerjem imela glede stanovanja, študija in zaposlitve.
Stanovanjski problem sva s
pomočjo staršev in n ekaj
kompromisi h itro rešila,
diplomirala sva, jaz sem se
lotila še podiplomskega študija, delala sva honorarno, redno zaposlitev pa sva dobila
šele, ko sva p ričakovala drugega otroka. Zaenkrat lahko
rečem, da ni nikomur nič
manjkalo, samo malo dobre
volje je bilo potrebne. In
seveda želja po otroku.
Otrok obrne svet na glavo
Ravno želje po naraščaju,
se mi zdi, p a mnogi moji
vrstniki nimajo. Lepo je potovati, si zvečer privoščiti zabavo, iti v kino in kam daleč na
dopust … Z otrokom je vse
to nekoliko težje. Spominjam
se, da so men e pri prvi nosečnosti mnogi nekoliko čudno
gledali, da se spuščam v to.
Pa sem bila precej starejša kot
naše mame, ko so prvič rodile. Njihovi pogledi so govorili: »Kaj ti je pri triindvajsetih
tega treb a? Se ne bi raje zabavala, potovala, si kaj p rivoščila? Poleg tega te čaka še
diploma. Pa brez službe si
…« Spet drugi so bili iskreno
veseli in so trdili, da je prav,
da imaš otroke čim prej. Sčasoma pa so se n a misel, da
bom mamica, n avadili vsi.
Morda jaz še najpozneje. Pa
ne zato, ker otroka ne bi ž elela, ampak zato, ker na vse
spremembe, ki jih otrok prinese, n e moreš biti nikoli
dovolj pripravljen. Ne pri
triindvajsetih, n e pri osemindvajsetih in tudi ne pri štiridesetih.
Ko se rodi tvoj otrok, se
svet obrne na glavo. Veš, da

FOKUS

spremembe bodo, pričakuješ jih, a resničn e spremembe presež ejo pričakovanja.
Pa n e le sp remembe na slabše, da ne bo pomote, ogromno je pozitivnih sprememb, ki jih ne pričakuješ.
Res je, da si marsičesa ne
moreš več privoščiti, svet pa
se vsaj z a n ekaj časa skrči na
plenice, stekleničke, dude in
majcena oblačilca. Ampak
ob vsem tem odkriješ tudi
popolnoma novo plat svoje
osebnosti. Nikoli prej si ne
predstavljaš, da imaš lahko
nekoga tako rad, da si za
nekoga pripravljen storiti
vse. Šele ko imaš svoje otroke, razumeš svoje starše in
njihove skrbi, bojazni, tudi
jezo in večno »teženje«, s
katerim ti niso in ti še vedno
ne prizan ašajo. Poleg tega
sem pri sebi opazila še
nekaj zanimivega: odkar sem
mati, me veliko bolj ganejo
resnični dogodki ali pa filmi
o otro cih in njihovih težavah. Samodejno vse videne
križe in težave projiciraš na
svoje otroke … Zato strahu,
kakršen je tisti, ko mati trepeta za svoje otroke, ljudje
brez otrok n e bodo mogli
nikoli začutiti.
Smrklja in gospa
Ko imaš otroka, se sp remeni tudi pogled drugih
ljudi nate. Če me imajo
(glede na to, da hodim okoli
v kavbojkah) mnogi še za
malo starejšo smrkljo, me,
ko izvejo, da imam dva
otroka, začnejo klicati gospa. Prijateljice me po eni
strani ob čudujejo, po drugi
strani pa me vedno, ko je
govora o kakšnih večernih
ali no čnih zabavah, pokliče-

jo zelo previdno, mimogrede
omenijo, da gredo ven. Nekako pričakujejo, da n e bom
mogla z njimi, čeprav imam to
srečo, da lahko otroka brez
težav zaupam možu ali starim
staršem. In privoščim si tudi
kak večerni izlet, seveda si! Ne
vsak konec tedna, enkrat ali
dvakrat n a mesec p a se da vse
dogovoriti. Res je sicer, da
sem doma že okoli polnoči,
pa ne zato, ker pozneje ne bi
imela varstva, ampak ker sem
utrujena in zaspana. Mlajši sin
namreč še vedno ponoči (in
podnevi) bolj slabo spi, čez
dan pa zahteva veliko pozornosti. Zato se mi zadnje mesece dogaja, da grem zvečer spat
že ob desetih, izpuščam svoje
najljubše televizijske n adaljevanke, si snemam filme, ki jih
potem nikoli ne utegnem
pogledat … Po no čn em premetavanju in cviljenju malega
pa zgodaj zjutraj, ko se on
zbudi ves dobre volje, jaz
vstanem vsa polomljena in
neprespana, a se n e morem
upreti njego vemu nasmehu in
hitro pozabim, da je prav ta
nasmejana štru ca kriva, da ž e
več mesecev hodim okoli s
podočnjaki do kolen.
Še in še bi lahko naštevala
tako pluse kot minuse materinstva, a se mi zdi, da sem že
tako zašla z začrtane poti in
stran od želja urednika. Problema rodnosti ta prisp evek
seveda n e bo rešil, tudi strokovnega pogleda n a materinstvo oziroma starševstvo n e
prinaša. Za povečanje n atalitete se boste morali potruditi
kar sami, morda pa je moj
primer nekomu, ki še tehta
med argumenti za in proti
otroku, vendarle spodbuda in
dokaz, da se da.

NAJBOLJ PLODNE ZAMISLI NA SPLETU
www.kula.si/forum
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Lepo je potovati, si
zvečer privoščiti zabavo,
iti v kino in kam daleč
na dopust … Z
otrokom je vse to
nekoliko težje

Za povečanje natalitete
se boste morali potruditi
kar sami

KÚL AČ

SVETOVNA VEST

St r a n 5

ZAČARAN KROG OBREZOVANJA
Po
oceni
Sve tovne
zdravstvene organizacije
vsako leto obrežejo približno dva milijona deklic
in žensk, skupno število
obrezanih pa ocenjujejo
med 100 in 140 milijoni
ALENKA BEZJAK

S

vetovna zd ravstvena
organizacija (WHO) s
terminom pohabljanje
ženskih genitalij, ki ga pogosto, a nekoliko neprimerno
imenujejo tudi obrezovanje
žensk, definira »vsakršno prakso, ki vsebuje d elno ali
popolno odstranitev zunanjih
ženskih genitalij ali drugo
poškodbo ženskih spolnih
organov, storjeno bodisi iz
kulturnih ali religijskih bodisi
iz drugih neterap evtskih razlogov«.
Obstajajo različni načini
obrezovanja žensk ali pohabljanja ž enskih genitalij. Najbolj
okrutna oblika je infibulacija,
pri kateri odstranijo klitoris in
sramne ustnice, potem pa
zašijejo vaginalno odprtino, da
ostane le majhna odprtina.
Klitoridektomija je nekoliko
»blažja« oblika obrezovanja,
saj odstranijo le del sramnih
ustnic in klitorisa. Poznamo
pa še luknjanje, zbadanje, žganje in raztegovanje zunanjih
ženskih genitalij. Tip obrezovanja se razlikuje od drž ave do
države oziroma od pokrajine

do pokrajine. Obrezovanje se
razlikuje tudi po starosti, pri
kateri je ž enska obrezana.
Nekatere ž enske obrežejo
takoj ob rojstvu, nekatere
pozneje v otroštvu in v najstniških letih, tu in tam pa
obrežejo tudi odraslo žensko.
Po podatkih WHO naj bi
z infibulacijo pohabili približno 15 odstotkov obrezanih
žensk, 80 odstotkov pa s klitorid ektomijo. Poh abljanje
ženskih genitalij zasledimo na
primer v Sudanu, Maliju,
Somaliji in Keniji (skupaj kar
v 28 afriških državah), pa tudi
na Bližnjem vzhodu in v Aziji, zaradi migracij pa se pojavlja še drugje po svetu. Poudariti je treba, da obrezovanje
žensk ni islamskega izvora,
čeprav se dan es dejansko
največ izvaja v d eželah, kjer
prevladuje islam, temveč ima
ta navada predislamski izvor.
Zahod je do ob rezovanja
izrazito n etoleranten. Za
zahodne oči je obrezovanje
samo okrutno poniževanje
žensk, poleg tega pa simbolizira nadzor nad ženskim telesom in odvzemanje spolne
svobode ob rez ani ž enski.
Vendar ima p raksa obrezovanja še drugo plat, ki je ne bi
smeli ločevati od zahodnjaške
perspektive. Obrezane ž enske
in njihove družine namreč
uživajo ugled v družbi, neobrezane ženske p a veljajo za
nečiste, nezveste in zato manj

zaželene. Starši so tako postavljeni pred dilemo, ali naj
sledijo kulturnim (ter religijskim in mitološkim) pritiskom in obrežejo h čere ter
tako ohranijo spoštovanje in
status v družbi, ali pa naj raje
upoštevajo spoznanje, da
pomeni obrezovanje nepopisno trpljenje in da ima lahko
številne zdravstvene, fizične,
psihičn e in seksualne posledice v poznejšem življenju
dekleta, ter zato h čera ne
obrežejo. V obeh primerih
starši precej tvegajo. Če h čer
obrežejo, tvegajo v n ajslabšem primeru njeno smrt. Če
je n e ob režejo, pa v najboljšem primeru tvegajo ugled v
družbi. Kaj je bolj in kaj
manj etično, presodite sami,
a pri tem upoštevajte, da je
preslikava kakršne koli kulturne prakse v okolje, kjer ta
praksa ni p risotna, lahko
napaka, ki jo običajno povzro čita etno centrizem in rasizem. Upoštevajte p a tudi, da
lahko absolutno dopuščanje
kulturnega relativizma vodi
do neustreznega ali n apačn ega razumevanja in pomanjkanja refleksije. Ne en ne
drug skrajni pol ni primeren
– ustrezna je le njuna kombinacija. Kako pa naj to kombinacijo sestavimo? Odgovor n a to etično, antropološko in predvsem politično
uganko prepuščam vam.

Za zahodne oči je obrezovanje žensk le okrutna praksa, ki pa ima v Afriki in Aziji povsem drugačen
pomen (Foto: Aktion Mensch)

Pri najbolj okrutni
obliki obrezovanja
odstranijo klitoris in
sramne ustnice, potem
pa zašijejo vaginalno
odprtino, da ostane le
majhna odprtina

Obrezane ženske in
njihove družine uživajo
ugled v družbi,
neobrezane pa veljajo
za nečiste, nezveste in
zato manj zaželene
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MANJ SE SEKIRAJ IN VEČ DELAJ
kar pojmujemo kot klasično
etnološko službo. Kako ti je
uspelo?
S podjetjem sem sodelovala že p rej. Prejšnja leta sem
med počitnicami d elala p ri
njih prek študentskega servisa,
in sicer pri obnovi oltarjev na
Svetih gorah. Ko so dobili
projekt obnove kapelice v
Brestanici, so vprašali tiste, ki
smo že prej sodelovali z njimi,
če bi nas služba zanimala. Pa
sem sprejela. Pred tem pa sem
poslala nekaj prošenj in dobila
tudi nekaj odgovorov, a so bili
vsi negativni. Potem pa se mi
je to delo kar samo ponudilo.
Je bila pri tem pomembna tema tvoje diplomske
naloge, študijsko povprečje
ali pa morda dejstvo, da si
diplomantka etnologije in
kulturne antropologije?
Pomagalo mi je p redvsem
to, da sem doma blizu Brestanice in d a sem že imela izkušnje z restavratorstvom. Glede

na to, da podjetje izvaja več
projektov h krati, večkrat
ponudi možnost za delo
domačim študentom in brezposelnim. Sicer so me zaposlili kot etnologinjo, vendar je
bilo sprva zame predvideno
KSENIJA BATIČ
le restavratorstvo. Pozneje pa
so mi začeli n alagati tudi
etra Misja je konec
etnološke naloge.
junija 2005 diplomiraKakšne so te naloge?
la na oddelku za etnoDel am
et n o lo š ko logijo in kulturno antropolozgodovinsko raziskavo o
gijo ljubljanske filozofske
življenju ribičev v K rižu pri
fakultete, oktobra istega leta
Trstu,
saj nameravajo tam
pa je že podpisala enoletno
urediti ribiško hišo. Tako
pogodbo o zaposlitvi v podraziskavo potrebujejo, da bo
jetju Aforma Interieri, kjer se
hiša primerno obnovljena in
ukvarja z restavratorstvom in
urejena. Malo p a sem raziskoetnološkimi raziskavami.
vala tudi preh rano v Goriških
Brdih. Tako dejansko delam
Medtem ko se študenti
raziskave o načinu življenja
etnologij e i n kulturne
ter o posameznih segmentih
antropologije pritožujejo,
etnološke dediščin e.
da ni služb in da morajo
Se ti zdi, da si na fakuldiplomanti i skati delo
teti
pridobila dovolj znanizven stroke, si ti kmalu po
ja, da lahko dobro opraviš
diplomi dobila zaposlitev,
naloge, ali je delo prezahki je precej blizu tistemu,
tevno zate kot začetnico?
Na srečo imam dobrega
šefa, poleg tega pa se dobro
razumem tudi z ostalimi v
podjetju. Šef nam pusti, da se
učimo tudi iz lastnih napak,
pri restavriranju pa nas spodbuja, da poskusimo in se
naučimo. Tudi glede etnoloških nalog mi pušča p roste
roke. Jaz se nanj obračam
samo s podvprašanji, da
vidim, kaj konkretno ž eli od
mene, nato pa mi pusti, da
sama dokon čam delo. Sem
etnologinja in zato verjetno
računajo, da imam primerno
znanje. Odvisno pa je, kaj
pričakuješ od sebe. Jaz bi,
recimo, rada raziskavo čim
bolje opravila, da bi bila
zadovoljna jaz, pa tudi šef in
vsi drugi. Zavedati pa se
moram - in tudi ljudje okoli
mene -, da sem začetnica in
se še u čim. Zato moram kdaj
koga bolj izkušenega tudi
vprašati za pomoč oziroma
nasvet.
Na koga si se ti obrnila?
Petra Misja, etnologinja in kulturna antropologinja: »Šef nam pusti, da
Ideje in vp rašanja sem
se učimo tudi iz lastnih napak, pri restavriranju pa nas spodbuja, da
poskusimo in se naučimo.«
poslala profeso rju Hazlerju z
Kako lahko diplomantka
etnologije in kulturne
antropologije v nekaj
mesecih dobi redno
zaposlitev?

P

»Poslala sem nekaj
prošenj in dobila tudi
nekaj odgovorov, a so
bili vsi negativni. Potem
pa se mi je to delo kar
samo ponudilo.«

»Zavedati se moram,
da sem začetnica in se
še učim. Zato moram
kdaj koga bolj
izkušenega tudi
vprašati za pomoč
oziroma nasvet.«
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Oddelka z a etnologijo in kulturno antropologijo ter ga
prosila za pomoč oziroma
komentarje. Takoj se je odzval in mi je bil pripravljen
pomagati. Pomembno je, da
študent ali diplomant naredi
prvi korak in prosi z a pomoč.
Po mojem mu jo bo malokdo
odrekel.
Zdaj si bolj seznanjena
s praktičnim delom in se
lahko iz tega vidika ozreš
nazaj na študij. Se ti zdi, da
bi bilo pametno kaj dodati
oziroma spremeniti v študijskem programu, kar bi ti
prišlo prav v praksi ?
Študij je po mojem mnenju zastavljen preširoko in
preveč temelji na teo riji. Če
se med študijem samoiniciativno ne vklju čuješ v različne
dejavnosti, težko pridobiš
izkušnje, veze in poznanstva.
Jaz bi v tretjem letniku raz cepila študij, da bi lahko študent glede na svojo usmeritev
nadgradil znanje. Zdi se mi
namreč, da smo prejeli ogromno informacij, a jih nismo
nadgrajevali. Zelo dobro, na
primer, smo začeli d elati pri
vajah iz antropologije turizma, kjer smo obdelali teorijo
in pokomentirali turistične
prospekte, ampak bilo bi
koristno, če bi obstajalo
nadaljevanje teh vaj, kjer bi se
naučili izdelati še kakovosten
turistični p rospekt. To pa
sem pogrešala. Mislim, da bi s
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takim konkretnim znanjem
etnologi lažje n ašli službe.
Že razmi šljaš o nadaljnjem študiju?
Ja, menedžment ali pa
turizem. Moram še preu čiti
različn e možnosti. Zdi se mi,
da je etnologija in turizem
idealna kombinacija. Menedžment pa me zanima na tak
način, kot je bil p redstavljen
na predavanjih iz kulturnega
menedžmenta v četrtem letniku. Zanima me namreč p rojektno delo. Bolj konkretno:
glede na to, da sem doma na
Kozjanskem, je dobro, da se
potrudim ter idejno ustvarim
projekt, ki bo ko risten za ta
del Slovenije. Pomembno je
še, da znam idejo prijaviti na

razpis in da sem jo sposobna
izpeljati do kon ca.
Se ti zdi, da je etnologija poklic prihodnosti?
Menim, da je, vendar pa
je treba ljudi p repričati, zakaj
je tako, saj je profil etnologa
še vedno premalo p repoznaven. Pomembno se mi zdi, da
znamo razmišljati drugače
kot nekdo, ki ni imel nikoli
stika z etnologijo. Zdaj je čas,
da to pokažemo tudi drugim,
na primer uradnikom z ob čine. Treba jih je p repričati. Se
jim predstaviti in jim kaj
ponuditi, saj ne vedo, kakšne
so naše prednosti in kaj vse
lahko naredimo.
Kaj pa bi svetovala bralcem Kúlača, ki iščejo službo ali pa o njej razmi šljajo?
Predvsem to, da naj se
čim bolj aktivno vklju čujejo v
društva in izko ristijo čim več
ponujenih del, čeprav morda
niso povsem povezana s študijem. Tako bodo namreč
spoznali nova dela in ljudi, ki
jim bodo svetovali marsikaj,
kar bodo pozneje uporabili.
Tudi moja služba sprva ni
bila povsem etnološka. Mislila sem, da bom tu zaposlena
le kot restavratorka. Po nekaj
tednih pa so izrabili dejstvo,
da sem tudi etnologinja in so
mi ponudili še dodatne raziskave. Vsakemu bralcu pa
svetujem še tole: čim manj se
sekiraj in čim več delaj.
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»Če se med študijem
samoiniciativno ne
vključuješ v različne
dejavnosti, težko
pridobiš izkušnje, veze
in poznanstva.«

»Pomembno se mi zdi,
da znamo razmišljati
drugače kot nekdo, ki
ni imel nikoli stika z
etnologijo.«
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NAŠI NARODI IMAJO KRATEK SPOMIN
Filmi nastajajo tudi v
nemogočih
razmerah,
na primer v obkoljenem
Sarajevu, kjer je ustvarjal
producent
Ismet
Arnautalić
NEŽA MREVLJE

N

a enodnevnem festivalu Within shot, ki
je feb ruarja potekal
v Ljubljani, Celju in Izoli, so
prikaz ali d vajset kratkih
dokumentarnih filmov, ki so
v Sarajevu nastali med letoma
1992 in 1995. Ti filmi so
začetna dela režiserjev Vefika
Hadžismajlovića, Antona in
P j e r a Ž a li ce , D e n is a
Tanovića, Din a Mustafića,
Srdjana Vuletića, Nedžada
Begovića in Zlatka Lavanića,
ki so nastali v okviru produkcijske hiše SAGA, katere
direktor in produ cent je
Ismet Arnautalić.
Filmi govorijo o posameznikih in posameznicah, ki so
preživljali vojno v Sarajevu in
pripovedujejo o tragedijah,
zločinih ter tudi o medvojnem vsakdanu, n a p rimer o
prenašanju vod e in iskanje
lesa za ogrevanje, pa še o
otroški igri, ki poteka med
grobovi v izpraznjenih in
porušenih predelih mesta. Ti

filmi so zapis prostora in časa,
izsek iz medvojnega Sarajeva,
o katerem nam avtorji govo rijo v svojem, filmskem jeziku.
O snemanju in ustvarjanju v
obkoljenem Sarajevu smo se
pogovarjali s producentom
Ismetom Arnautalićem.
Kako se je porodila
zamisel za snemanje tovrstnih filmov? Kaj se mora
zgoditi filmarju, da nastane
tovrstna produkcija?
Ko se začne vojna, se vsi
znajdejo p red n ekakšnim
zidom. Kaj zdaj? Mi smo se
pripravljali na snemanje igranega filma, ker p a se je življenje odvrtelo drugače, se je
morala prilagoditi tudi filmska
produkcija. Okoli naše p roducentske hiše SAGA so se začeli zbirati mladi ljudje, študenti,
prostovoljci, književniki, filmski delavci, oblikovalci …
Imeli smo nekaj videotehnike
in številn e z amisli so nas čakale. Treba je bilo le vzeti kamero, se ob rniti v n eko smer in
lahko si bil p rep ričan, da boš
dobil idejo za dokumentarni
film. Tako je tudi bilo in posneli smo približno 60 dokumentarnih filmov, en dolgometražni film in okoli 150
dvominutnih zgodb. Vsi naši
člani so razumeli SAGO kot
nekaj svojega, nekaj, kar jim

pomaga, da ostanejo normalni, ker so imeli p riložnost, da
so delali, se u čili in se družili.
Pisateljica in esejistka
Susan Sontag je med okupacijo Sarajeva izjavila, da
intelektualec, ki ni obiskal
takratnega S arajeva, ni
pravi intelektualec. Kaj je
po vašem okupirano Sarajevo pomenilo za domače
in tuje intelektualce ter
umetnike?
Dejstva, da so v Sarajevo
mnogi prihajali na enodnevne
obiske, nismo razumeli kot
samopromocijo. Celo tisti, ki
so prišli za en dan, so od tu
odšli s spoznanjem, ki so ga
lahko prenesli bližnjim ali,
kar je bilo za nas zelo
pomembno, da so to spoznanje prenesli medijem. V tem
obdobju smo bili najbolj
razo čarani n ad politiki, ki
niso bili sposobni opravljati
svojega dela. Enako smo
razmišljali tudi o medijih, ki
so v enominutnih televizijskih prispevkih n ašo situacijo
pojasnjevali kot konflikt treh
sprtih strani ali kot verski
konflikt. Redki so bili, ki so
jasno rekli, da je to agresija,
poskus odvzema terito rija in
geno cid nad narodom. Bilo
pa je veliko zelo pogumnih
umetnikov, intelektualcev, ki

Ismet Arnautalić, sarajevski producent: »Biti producent v vojni niti ni bilo tako težko. Vsi smo delili isto.
Življenje, smrt, lakoto, hrano, žejo in vodo.«

»Ko se začne vojna, se
vsi znajdejo pred
nekakšnim zidom. Kaj
zdaj? Mi smo se
pripravljali na
snemanje igranega
filma, ker pa se je
življenje odvrtelo
drugače, se je morala
prilagoditi tudi filmska
produkcija.«

»V tem obdobju smo
bili najbolj razočarani
nad politiki, ki niso
bili sposobni opravljati
svojega dela.«
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so z nami ostali dalj časa.
Prvo mesto med njimi zaradi
poguma in stališč vsekakor
pripada Susan Sontag.
Umetnik se je v Sarajevu verjetno znašel kot
komentator, aktivist in
upornik, ki je skozi umetniški jezik spregovoril o
vsakdanu v okupiranem
mestu. Kako pomembno
pa je bilo ustvarjanje za
duševno preživetje in upor?
Sarajevo vsi poznajo po
kulturnem uporu. Umetniki
so se namreč pretvarjali, da je
življenje normalno. Ustvarjali
so in, kar je najpomembnejše,
imeli so ob činstvo. Tako smo
organizirali prvi filmski festival, glasb eniki so prip ravili
musical Kosa in prirejali koncerte, odvijale so se modne
revije, gledališke predstave,
literarni večeri … Dejstvo, da
so bile dvorane vedno polne,
pa govori o tem, da so Sarajlije (Sarajevčani, op. p.) imeli
močno željo, da se življenje
vrne v normalne tire, pa čeprav so ljudje vsakodnevno
umirali. To je bila zanje
pomembna mentalna terapija.
Postane v tovrstni situaciji umetnik tudi glasnik?
Zelo pomembna dimenzija vsakega umetnika je, da
sporoča svoja stališča. Mi
smo uporabili priložnost, da
smo skozi vojne filme svetu
povedali, kdo smo in kaj mislimo o sebi in drugih. Ker je
filmski medij zelo mo čen,
upamo, da smo s filmi vsaj za
en odstotek spremenili n egativno sliko o nas, ki so jo
ustvarjali zahodni mediji. Vsi
televizijski prisp evki so bili
namreč n atrpani z ubož ci, ki
bežijo po blatnih poteh z
vrečkami v rokah. To ni bila
niti dobronamerna niti resnična podoba ljudi, ki živijo v
Bosni.
Odkod ste dobili toliko
ustvarjalne energije?
Vsak umetnik je lahko
izbiral, ali ž eli sed eti doma v
kleti, ali pa bo šel ven in
počel to, kar najbolje zna,
torej ustvarja. Na srečo država ni vztrajala, naj umetniki
vzamejo puške v roke. Drža-
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va je spoznala, da ima beseda
oziroma umetniško sporočilo
včasih večjo moč kot beseda
domačega politika. Življenje v
Sarajevu je bilo tako komprimirano, da si v radiju desetih
metrov lahko n ašel srečo,
smrt, strah ali katerakoli druga
čustva. To je bil prostor, kjer
se je n ahajala ustvarjalna energija.
Kakšni so bili pogoji za
delo?
V tehničn em smislu so bile
možnosti minimalne, saj smo
razpolagi s staro tehnologijo.
Najbolj nam je primanjkovalo
videotraku, zaradi česar smo
morali na ž alost nekaj materiala izbrisati. Ustvarjaln e zmožnosti pa so bile vsak dan večje,
saj je obstaja neprestana potreba vsakega umetnika po
izražanju. Vsi so delali brez
plačila, a so bili zelo srečn i, če
so dobili sendvič.
Kako ste delali pod temi
pogoji?
Danes se mi zdi, da smo
delali povsem normalno pod
nenormalnimi pogoji.
Kaj vam je snemanje
dokume ntar ni h fi l mov
pomenilo kot udeležencu v
vojni oziroma kot posamezniku, državljanu Bosne in
Hercegovine?
Včasih je treba opozoriti,
da ima vojna tudi pozitivne
strani. V vojni ni pretvarjanja
in ni lažnih prijateljstev. Vse
se lažje vidi in p repozna.
Bosan ci smo zelo naivni ljudje. Nekdo nam je moral le reči,
da vojne v Bosni ne more biti
ali da sta za vojno potrebni
dve strani in mi smo bili srečni, ker smo menili, da si naša
stran ne želi vojn e. Pozno
smo spoznali, da je za vojno
potrebna samo ena stran, torej
tista, ki pričn e z bombardiranjem, za mir pa sta potrebni
dve strani. Na žalost smo pozno ugotovili, da so politiki
največji lažnivci. Nikakor nismo mogli razumeti, da se bo,
kot je zagotovil neki uradnik
iz Združenih narodov, varnostni svet sestal šele n aslednji
teden. V Bosni in Hercegovini
ljudje umirajo iz dn eva v dan,
oni pa nimajo časa, da bi

takoj, še isti dan, sklicali sejo
in prekinili ubijanje. Mi se
zato v naših filmih nismo
ukvarjali niti s politiko niti z
vojno v neposrednem smislu.
Vojna je za nas pomenila le
background, v katerem smo
sledili običajnim zgodbam
ljudi. Šele zdaj spoznavamo,
kakšen velik pomen imajo
naši filmi. V naravi človeka
je, da pozabi vse, kar je grdo
in tragično. Zato pa obstajajo
naši filmi, da se vsi spomnijo,
kako je bilo, kaj se je zgodilo
in zakaj se je zgodilo. Ko
prikazujemo naše filme v
Bosni in Hercegovini in v
drugih državah n ekdanje
Jugoslavije, se nam ljudje
zahvaljujejo in pravijo, da bi
jih bilo treba čim pogosteje
prikazovati, d a se vse skupaj
ne bi ponovilo. Ja, naši narodi imajo kratko p amet.
Kako se vojna vtisne v
umetnikovo identiteto in
njegovo delo?
Najpomembneje je, da si
na pravi strani. Bili so tudi
umetniki, ki so šli na drugo
stran in so podpirali agresijo.
O njih in njihovih motivih ni
treba veliko govoriti. To je
njihov problem. Za n as je
pomemben podatek, da je
bila večina umetnikov iz BiH
na pravi strani. Sami tega niso
izpostavljali kot nekaj posebnega, ampak kot nekaj normalnega. Tako so tudi delali
in ustvarjali.
Za konec, kakšno je po
vašem razmerje med vojno, posameznikom kot
umetnikom i n filmsko produkcijo?
Umetnik je posameznik,
ko gre domov, v vojni pa
pripada gibanju, ki ustvarja
splošno podobo o vsem okoli
njega. Vojna pomeni nevarno
okolje, je pa tudi prostor
inspiracije. Umetniki se dobro znajdejo v njem. To se je
pokazalo v našem primeru.
Na poznam niti enega umetnika, ki v vojni ni ustvarjal.
Biti produ cent v vojni niti ni
bilo tako težko. Vsi smo delili
isto. Življenje, smrt, lakoto,
hrano, žejo in vodo.
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»V Bosni in
Hercegovini ljudje
umirajo iz dneva v dan,
oni pa nimajo časa, da
bi takoj, še isti dan,
sklicali sejo in prekinili
ubijanje.«

»Vojna pomeni
nevarno okolje, je pa
tudi prostor
inspiracije.«
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MARČEVSKI OPOMNIK
ZNANOST
Exile, Nationalism and
Cosmopolitism / Izgnanstvo, nacionalizem in kozmopolitizem
(mednarodna konferen ca)
Kje: Hamburg
Kdaj: 21. – 23. 6. 2007
Kako: do 30. 3. s povzetkom
svojega referata in kratkim
življenjepisom očarajte dr.
Su s an n e
L a ch en i ch t
(slachenicht@yahoo.com)
Na konferen ci bodo razpravljali o različnih oblikah
izgona in njegovih posledicah
za skupine, ki živijo v transkulturnih kontekstih. Na
konferen co vabijo udeležen ce
s prispevki, ki obravnavajo
specifične oblike izgnanstev
tako znotraj držav izvora kot
tudi zunaj njih. Prispevki naj
obravnavajo tudi reakcije na
izgon, kot so akulturacija,
integracija in diskriminacija.
The Summer Institute on
International Mi gration,
Etnich Diversity and Cities / Mednarodne migracije, etnične različnosti in
mesta
(mednarodna poletna šola)
Kje: Amsterdam
Kdaj: 11. 6. – 29. 6.
Kako: prijave pošljite do 1. 4.
na naslov sim-ishss@uva.nl
Poletni mednarodni seminar bo obravnaval migracije
in integracijo imigrantov.
Teme bodo obravnavane
komparativno in interdisciplinarno, teoretično in empirično ter s so ciološke, politološke, antropološke, geografske,
ekonomske, filozofske in
z god o vinske p ersp ektive.
Seminar je n amenjen tako
dodiplomskim in podiplomskim študentom kot tudi
posameznikom in posameznicam, ki se z obravn avno
problematiko poklicno ukvarjajo.
Border Cultures, the
Rhetorics and Politics of
Drawing and Crossing

Borders / Obmejne kulture,
retorika in politike zarisovanja in prehajanja meja
(mednarodna poletna šola)
Kje: Frankfurt
Kdaj: 26. 6. – 14. 7.
Kako: prijave pošljite do 30. 3.
na naslov vsu@euv-frankfurto.de
Poletna šola se bo osredotočala predvsem na ritual in
umetnost ter politike in dinamike liminalnosti v razmerjih
do meja, pa tudi na kritiko
konstrukcije evropskega prostora, kon ceptov kultu rnih
meja med vzhodom in zahodom, kulturnih superiornosti
in inferiornosti s poudarkom
na balkanskih mejnih konfliktih in mejah Evropske unije
po njeni zadnji širitvi.
PREDAVANJA
Nadzir anje priseljenstva,
etika socialne države in
vprašanja za socialno delo
Kje: Cankarjev dom
Kdaj: 15. 3. ob 19.00
V ciklu Smisel so cialnega v
21. stoletju bo dr. Jelka Zorn
govorila o mobilnosti, ki je
postala najmočn ejši razlo čevalni dejavnik med ljudmi.
Medtem ko lahko ekonomsko
močni n eomejeno p rehajajo
meje, pa revščina ostaja lokalna. V tem sistemu sodelujejo
tudi državne politike, ki določajo, kdo se sme in kdo se n e
sme priseljevati. Jelka Zorn se
zato sprašuje, kako naj v takih
razmerah d eluje so cialno delo,
da ne bo zgolj človekoljubna
maska nečloveških pooblastil.
Ranjeni glasbeni metropoli
NYC in New Orleans
Kje: Ljubljana, Can karjev
dom, Klub CD
Kdaj: 23. 3. ob 19:00
Izhodišče predavanju I ča
Vidmarja ponujata razširjeni
sodbi o New Yorku in New
Orleansu kot n etip ičn ima
severnoameriškima mestoma.
New York kot »globalno mesto«, ki proizvaja nap redno v

glasbi, in New Orleans kot
»zibelka jazza«.
FESTIVALI
Pravljice danes 2006
Kje: Ljubljana, Cankarjev
dom, Štihova dvorana
Kdaj: 29. – 31. 3.
Pripovedovalski dogodek,
že deveti po vrsti, ponuja
poslušalcem izbor sodobnih
pravljičn ih zgodb. Med nastopajočimi so pripovedovalci,
igralci, pisatelji, ilustratorji,
glasbeniki, knjižničarji, radijski napovedovalci in raziskovalci p ripovednega izro čila.
Osrednje festivalske dogodke
bo spremljalo tudi srečanje
slovenskih knjižničarjev –
p rip ovedo valcev, o kro gla
miza, gostovanje tujega p ripovedovalca in predavanje
ter delavnica za pedagoge.
Rdeče zore 7
Kje: Metelkova mesto Ljubljana, MIKK Murska Sobota,
MKC Koper, MC Podlaga
Kdaj: 8. – 11. 3.
Rdeče zore je feministični
festival, ki želi iz iskanja bistva »ž en s tv en o st i« in
»m ož ato sti« p reu sm eriti
pozornost na položaj moških
in žensk v neoliberalni družbi, ob čemer skuša p roblematizirati navade, pričakovanja
in pozicije, ki so pripisan e
tako en emu kot drugemu
spolu. Festival želi jasno
spregovoriti o spol(nost)ih,
strpnosti, enakih možnostih
in družbeni pravičnosti. Rd eče zore 7 vabijo tudi na praznovanje dneva žensk ob partizanskih pesmih.
VIZUALIJE
8. mednarodni festival
dokumentarnega filma
Kje: Ljubljana, Cankarjev
dom
Kdaj: 13. – 19. 3.
Vpogled
v produkcijo
sodobnega dokumentarnega
filma je razvrščen v štiri glav-

Na konferenci v
Hamburgu bodo
razpravljali o različnih
oblikah izgona in
njegovih posledicah za
skupine, ki živijo v
transkulturnih
kontekstih

Pravljice danes je naslov
pripovedovalskega
dogodka, ki že deveto
leto ponuja poslušalcem
izbor sodobnih
pravljičnih zgodb
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ne sklope. Filmi o umetnikih
in umetnosti v sekciji Posvečeno bodo prikazali dela Badjurovega nagrajen ca Jožeta
Pogačnika. Sklop dokumentarnih filmov o so cialnopolitični tematiki se bo ukvarjal
predvsem z etničnimi vp rašanji v Evropi in pojavi terorizma v državah n ekdanje Sovjetske zvez e. V zadnji sekciji
pa bodo gorski in alpinistični
filmi.
RAZ STA VE
Srečal sem se s smrtjo, da
se ne bo treba vam. Nikoli
ne odnehajte!
Kje: Izola, Galerija Insula
Kdaj: do 10. 3.
Razstavni projekt Matija
Milkoviča Biloslava si v naslovu sposoja besede ameriškega predsednika Georgea
Busha, ki jih je ta prevzel iz
pisma častnika ameriške voj-
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ske Daniela Clayja, ki so ga
ubili v Iraku, in jih nato svetovni javnosti posredoval v drugačnem pomenu. Biloslavov
projekt je pokon čna kritika
družbenop olitičn ih kontekstov in odločitev, ki jo poda
skozi oris napotitve slovenskih
vojakov v Iraku, ki ga zaklju či
s štirimi krstami.
Sekira v medu – stripi po
motivih poslikanih panjskih
končnic
Kje: Ljubljana, Slo venski etnografski muzej
Kdaj: do 31. 3.
Mednarodni p rojekt je
spodbudil fran coski ustvarjalec in založnik Pakito Bolino.
Izhodišče p rojekta je reinterpretacija in revitalizacija ljudske umetnosti v sodobnem
stripovskem mediju. Razstava
vklju čuje tako origin alna stripovska dela in replike izbranih

motivov kot tudi kratki animirani film Mateja Lavren čiča ter miniskulpture Andreje
Štular in Petre Stare. Del
projekta je tudi knjižna zbirka
stripov devetih avtorjev.
VIRTUALIJE
Krtača
Kje: www.krtaca.si
Krtača je spletni po rtal,
na katerem lahko uporabniki
pišejo komentarje, objavljajo
novice in dogodke, intervenirajo s članki ter objavljajo
recenzije in kritičn e ter teoretske tekste. Poseben razdelek n a portalu je Krtačarevija. Vsak uporabnik lahko
pošlje besedilo, ki se uvrsti na
spletne strani časopisa, če
pridobi zadostno število to čk
uredništva.

Razstava Sekira v
medu vključuje
originalna stripovska
dela in replike izbranih
motivov ter kratki
animirani film in
miniskulpture
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Pisma bralcev nam pošljite po elektronski pošti
na naslov info@kula. si
ali kulaorg@gmail.com.
V uredništvu Kúlača si
pridržujemo pravico do
krajšanja pisem.
Pravkar sem na hitro preletela
prvo številko Kulača in
moram reči, da sem pozitivno
presen ečena – predvsem kar
se tiče njegove oblike. Oblikovan je zelo p rivlačno, da ga
celo ni treba natisniti, da bi si
zmanjšala muke pri b ranju,
temveč ga lahko z veseljem
preberem tudi na računalniku. Za primerjavo naj omenim, da je veliko drugih internetnih časopisov takih, da z
muko pregledaš naslove člankov, kaj šele da jih cele p regledaš. Kar zadeva vsebino,
pa itak ni potrebno nič pisati,
saj so jih napisale etnologinje
in kulturne antropologinje, ki
se jim vidi, da so dobro izurjene v raziskovanju in pisanju. Kaj naj še rečem? Vsa
čast, samo tako n aprej.
Lidija Jularič, po elektronski
pošti

Nekaj besed o prvi številki
Kulača. Če grem kar po vrsti:
Katarinin članek je sicer zanimiv, ampak čeprav je bilo na
forumu že veliko govo ra o
tem, se še vedno n e morem
strinjat s številkami, ki jih
navaja. Namreč, da so lani
iskali 22 etnologov! Tisti seznam, ki ga je objavil Jason,
smo že pokomentirali po dolgem in počez, ne bom zdaj
tukaj ponavljala. Gre samo za
to, da se tako ustvarja povsem
napačna slika, koliko je zares
povpraševanja po diplomantih
naše stroke. S člankom Ksenije se popolnoma strinjam.
Študenti, vzemite njene nasvete resno! Članek o prosti trgovini mi nekako visi v z raku
oziroma ne razumem ravno,
kaj želi povedati, cirkus mi je
bil pa zanimiv. Opomnik je
koristen, anketa z abavn a.
Predvsem pa mi je všeč, d a je
časopis kratek, da članki niso
preobsežni (raznih d rugih
etno publikacij mi ponavadi
ne uspe v celoti prebrati oziroma si moram vzeti čas, tole
sem pa prebrala »v šusu«). Na
koliko časa pa bo Kulač izhajal? Enkrat mesečno? To bo

kar z ahtevno ...
Cokla, na spletnem forumu

No, pa bom povedal svoje
prvo mnenje o časopisu.
Posebej sta me navdušila
članka Katarin e in Ksenije o
zaposlovanju, član ek Alenke
Bezjak je lep pogled na sodobno temo, član ek o cirkuških
nomadih me ni ravno fasciniral, čeprav je verjetno za marsikoga zelo zanimiv, všeč mi
je rubrika Opomnik, kjer so
napisani prihajajo či dogodki,
predavanja, razstave in ostalo.
Super zad eva za etnologe,
zbrana na kupu. Anketa je
dobra, sem se pa nasmejal
nekaterim domislicam študentov, kaj pomeni kula
(sploh je bila dobra izjava, da
je to sleng, ki je podoben
izrazu rula).
Jason, na spletnem forumu

Pisma bralcev pošljite
na info@kula.si ali
kulaorg@gmail.com
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VSE NAJBOLJŠE, DRAGA!
NIKA LOPARIČ

St r a n 1 2

KÚL AČ

KULA na spletu:
www.kula.si
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MOŠKI SO
VSEGA KRIVI
Pri poizvedovanju, kaj jim pomeni
osmi marec, nihče od anketirancev ni
pokazal velikega navdušenja nad tem
praznikom. Izvedeli pa smo, da je praznik »ustanovila« Rosa Luxemburg …
in da so vsega krivi moški!

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
ljubljanske Filozofske fakultete,
Študentsko etnološk o gibanje pri Slov enskem
etnološkem društvu
ter Etnološko in antropološko združenje KULA
vas7 . marca 2006 vabijo na prireditev

ZAKAJ MED NAMI ŽIVIJO CIGANI?

NINA MAV RIN
Marica Grušovnik, upokojenka iz Spodnjega Dupleka
»Pred petnajstimi leti je bil
to dan, ko je bilo res lepo,
potem pa so ženske začele
pijan čevati, praznik pa je
izgubil vrednost. Dan es je
že cel svet zmešan, kaj ne bi
bil še ta praznik tak!«
Zinka Iskra, upokojena
profesorica slovenščine iz
Maribora
»To je bil lep praznik, danes
pa bolj praznujemo materinski dan. Mogoče so vsega
krivi moški. Saj vsi vemo,
kakšni so! Lahko pa se je
osmi marec izjalovil tudi
zato, ker so ga oziroma smo
ga preveč na veliko praznovali.«

V NASLEDNJI ŠTEVILKI

Romi prihajajo!
Drugačna romska glasba
Al’ prav se piše Rom ali Cigan

Mojca Harl, ekonomistka
iz Maribora
»Praznik mi ne pomeni ničesar. Partner mi na ta dan
nikoli ne prin ese rožic in
zato se n e razjezim. Bolj bi
se razjezila, če bi name
pozabil za valentinovo. Več
mi mogoče pomeni materinski dan, saj sem pred kratkim
postala mamica.«
Ignac Potrč, upokojeni
klepar iz Maribora
»Včasih je bil to mednarodni praznik, dan es pa ga praznujejo redkokje. Vem pa,
kdo je ta praznik ustanovil.
To
je
bila
Ro sa
Luxemburg.«

ki bo ob sv etovnem dnevu Rom ov potekala na
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo
FF (Zav etiška 5 , Ljubljana).

Sonja Borkovič, poslovna
ženska iz Šentruperta
»V prvi vrsti je to praznik, ki
je brezzvezen, saj ta dan
ločuje moške od žensk. Bližji mi je materinski dan.«

Marjan Poznič, upokojeni
policist iz Kranja
»To je sramoten praznik!
J…š moške, ki peljejo svoje
žene ven samo za osmi
marec. Jaz peljem svojo vsak
dan ven!«

SLOVENSKO ETNOLOŠKO IN ANT ROPOLOŠKO ZDRUŽENJE

KULA
SLOVENE ET HNOLOGICAL AND ANT HROPOLOGICAL ASSOCIAT ION

V zdru ženje 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

ŠTEVILKA MESECA

100
UPORABNIKOV SE JE DOSLEJ REGISTRIRALO NA
KULINEM SPLETNEM FORUMU

