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Polomije populizma
iorgia Meloni je z remiksom
svojega govora na You Tubu
pred dvema tednoma postala
pravi spletni fenomen. Njen meme zasledimo na vseh družabnih
omrežjih: od facebooka do instagrama.
Video milanskih didžejev MEM & J je
pritegnil pozornost 5,7 milijona gledalcev in se razširil tudi po drugih
medijih. Tudi pri nas večkrat zaslišimo
besede Melonijeve »Io sono Giorgia!
[…]«. Čeprav je satirični remiks sprva
italijansko političarko kritiziral in se iz
nje posmehoval, ga je Melonijeva izkoristila v svoj prid in spremenila v
pravi slogan.
Kdo pa sploh je Giorgia Meloni? No,
kot se je že sama opredelila, je »ženska,
mati in kristjanka«. V politiko je stopila
z liberalnimi in socialnimi pogledi,
danes pa je vodja italijanske politične
stranke Fratelli d'Italia. Že trinajst let
je članica poslanske zbornice. Giorgia
Meloni je s Salvinijem ena glavnih
predstavnic italijanskega populizma,
ki se v zadnjem desetletju izredno
uspešno širi po vsej Evropi.

G

Pred množico italijanskih desničarjev
je 19. oktobra na Trgu sv. Ivana v
Rimu predstavila svoj pogled na aktualno politično dogajanje. Melonijevo
so njeni pristaši sprejeli z velikim navdušenjem: na trgu je bilo mogoče videti celo morje italijanskih in strankarskih zastav. Njihova voditeljica je
takoj začela z govorom, v katerem je
napadla migrantsko politiko vladajoče
koalicije in poslušalcem pojasnila,
kako begunci ogrožajo italijanski narod in njihovo identiteto. Govornica
je prikazala stereotipno podobo priseljenca, ki naj bil izključno zločinec,
kriminalec in preprodajalec drog. Populistka je množico podpornikov posvarila pred »islamizacijo Evrope«, obenem pa je poudarila, kako pomembno
vlogo ima krščanstvo za evropsko kulturo in »civilizacijo«. Po njenem mnenju bi se morala Italija zoperstaviti
politični in ekonomski prevladi Nemčije in Francije znotraj EU. Pristašem
je obljubila, da bo njena stranka v
parlamentu močna opozicija, ker bo
lahko na naslednjih le tako volitvah

porazila levico. Govor je zaključila s
pozdravom in se zahvalila italijanski
vojski oziroma policiji, ki skrbita za
varnost vseh državljanov.
Enako kot drugi populistični politiki
tudi Melonijeva izkorišča narodne in
krščanske simbole, saj poudarja, kako
so za Italijane pomembni vera, domovina in družina. Če so vam te besede znane, se ne motite, ker je bil enakega mnenja tudi najbolj poznani italijanski plešasti politik. Melonijeva je
izrazila nasprotovanje tudi prihodu
vsem večjim plovilom, t. i. »barconi«,
in splavom. Za širjenje svojih idej se
poslužuje različnih komunikacijskih
sredstev, zlasti družabnih omrežij. Poleg tega izkorišča nezadovoljstvo številnih državljanov, ki ne sprejemajo
drugačnosti, globalizacije in naglega
spreminjanja sveta in se zato zatekajo
v ekstremizem.

»Zaradi
svojega jezika sem se
počutila ogroženo«

roberto_dipi - Me ne, @greta_klimatske_NE, boš videla da bodo
ljudje pozabili na problem, sem komaj dal smrečke in lučke hahaha

Andrea Purgatori, novinar La7, je pred kratkim v dokumentarcu pokazal, da fašizem še vedno pomeni nevarnost
za demokracijo. Romanja črnosrajčnikov na Mussolinijev
grob, fašistična gesla, ki preplavljajo družbena omrežja,
ter pozdravi z iztegnjeno desnico na trgih in nogometnih
igriščih so le nekateri skrb vzbujajoči dogodki. Pri tem
pa ne gre le za nostalgične simbole: sovražni govor, zaničevanje kulture in informiranosti, nestrpnost do vseh,
ki so drugačni, ter želja po voditelju, ki mu je zaupana
vsa oblast, so tipične značilnosti fašizma, kakršen je bil
nekoč in kakršen je še danes, kljub krinki patriotizma in
nacionalnega ponosa. Morda ste se upravičeno vprašali,
zakaj tako neobičajen uvod za tako mladinsko stran, kot
je @direkt. Vzrok se skriva v današnji temi, spregovorili
bomo namreč o napadih (na srečo samo verbalnih), ki so
jih doživeli nekateri izmed naših sodelavcev, ker so se v
javnosti pogovarjali v svojem maternem jeziku: slovenščini.

greta_klimatske_NE - Ma si fora? Raje kot dajat smrečke, daj

»Živo te bom zažgal!«

roberto_dipi - Cin cin cin, cin cin cin, zvončki pojejo hahah, v
Trstu se že pripravljamo za božič! #bozicnovzdusje

greta_klimatske_NE - Ma kaj sploh prepevaš, čez par let bo
Trst popolnoma poplavljen!

raje zagradit jezove kot v Benetkah...

ObčiNa.Benetke03 - Ne, ne, ustavite se! Ne dela nič tu pri nas,
ne delat naših istih napak...

roberto_dipi - Ma podnebne spremembe ne obstajajo, daaaaj...
therealdonaldTrump - Hihi, če bi bilo globalno segrevanje resnično, zakaj torej v New Yorku sneži? Hahaha
putinvlad - Pridi sem v Sibirijo, @therealdonaldTrump, tle je
frišno, da te zbode..
d'Annunzio.lep04 - Haha, jaz si nisem zmočil nog, saj so kratke
in stojijo na podstavku!!! LOL

brunett4 - Blagor tebi, jaz sem moral imeti rokavičke, sicer bi se
utopil!!

roberto_dipi - Ma @d'Annunzio.lep04, ti nisi vajen imeti nog v
REKI? LEEL

Prva žrtev fašističnega napada je bila naša @direktovka
Johanna, ki jo je neprijetna izkušnja doletela na goriški
železniški postaji. »Hodila sem proti blagajni, da bi
kupila vozovnice za vlak in se s prijateljico pogovarjala
po telefonu v slovenščini. Pri tem nisem govorila zelo
glasno,« nam pojasni in doda, da se ji je na lepem
približal gologlav moški srednjih let, ki jo je že od daleč
srepo pogledoval. »Stopil je predme in začel kričati, da
me bo živo zažgal, pri tem pa mi je namenil še nekaj tipičnih psovk, ki jih fašisti redno uporabljajo proti pripadnikom slovenske manjšine,« se je spomnila dogodka
in dodala, da je po trenutku zmedenosti in šoka stekla
na stranišče in se skrila. »Nedopustno je, da nas v enaindvajsetem stoletju napadajo samo zato, ker govorimo
v svojem maternem jeziku,« se zgraža Johanna in nadaljuje, da bi morali danes sprejeti dejstvo, da je pogovarjanje v lastnem jeziku neodtujljiva pravica vsakega človeka.

»Ne bom sedel
poleg Slovencev!«
Spomladi leta 2017 je na poti iz šole podobna nezgoda
doletela tudi našo sodelavko Veronico na avtobusu številka 6. »S sošolcem sva se pogovarjala v slovenščini,
tako kot vsak drug dijak. Gospod poleg naju je začel godrnjati in naju zmerjati, češ da noče sedeti poleg osebe,
ki govori v slovenščini, pri čemer nama je namenil
tipične slabšalne izraze v tržaškem narečju,« se spominja

in dodaja, da mu je zabičala, naj takoj preneha, češ da živimo v svobodni družbi, njen sošolec pa je srditeža
povabil iz avtobusa, a se mu je ta izmuznil. »Ker me je ta
dogodek posebno prizadel, sem napisala pismo uredništvu dnevnika Il Piccolo in prejela presenetljivo veliko
podpore. Na družbenih omrežjih pa so me nekateri žal
še vedno žalili in opravičevali napad,« še dodaja Veronica,
ki je zaskrbljena zaradi vse večjega razmaha skrajne desnice v Evropi in po svetu, kar predstavlja grožnjo načelu
enakopravnosti ter s seboj prinaša nacionalistično, rasistično in ksenofobno prepričanje. »Edino orožje proti
fašizmu in drugim ekstremizmom je kultura!«

Dogodki, ki smo jih opisali v uvodu,
se žal dogajajo tudi v naši neposredni
bližini. Tako kot nekatere izmed nas
je morda tudi vas doletelo kaj
podobnega. Zato vam, dragi bralci,
polagamo na srce: gojite svoj jezik,
imejte ga radi in ga branite, ker
dokler imamo svoj jezik, nas nihče
ne more streti.

