Koronavirus: nič panike!
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Apocalypse Now
razne police supermarketov.
Eksponentno zvišane cene razkužil. Bombardiranje z lažnimi
novicami. Zaprte šole. Svetovna
panika. Odpoved vseh pustnih zabav.
Navedeno spominja na apokalipso, žal
pa bomo spet spregovorili o tako imenovanem koronavirusu oz. COVID-19.
Koronavirusi niso novost, samo v zadnjem stoletju smo preživeli približno
šest različnih koronavirusov. Kaj pa so
koronavirusi? To so virusi živalskega
izvora, katerih zunanja struktura ima
obliko krone, po kateri so dobili tudi
ime. Realno gledano so ti virusi samo
malo hujši od navadne gripe, sicer pa
so bolj odporni. Vsak virus ima lasten
ciklus, lastno mutacijo, ki ga lahko
omili ali pa okrepi. Številke so sorazmerno jasne: možnost za ozdravitev je
bistveno večja od možnosti smrti. Videti
je, da so starejši bolj izpostavljeni hujšim posledicam, toda prezgodaj je, da
bi lahko zagotavljali katerokoli informacijo.
Današnja situacija pa nas lahko privede
do zanimivih premislekov: najprej o
diskriminaciji. Kot vsi vemo, se je ta
virus rodil in razvil na Kitajskem. Zaradi
tega nekateri trdijo, da temnolasi ljudje
z očmi v obliki mandlja širijo ta virus
oz. so odgovorni za nastalo situacijo.
To absolutno ne drži, saj smo vsi enako
izpostavljeni virusu! Dejstvo dokazuje
našo zaprtost do drugih, drugačnih
od nas. To je res najhujša plat tega virusa, saj se že spet ločujemo in izoliramo od drugih.
Druga misel v zvezi s COVID-19 je lahko
nezaupanje v višje sile. Naše Ministrstvo,
ki sodeluje z WHO (Svetovna zdravstvena organizacija), nas vsak dan obvešča o dogajanjih v in zunaj naše
države, predvsem pa nas skuša braniti
pred tem virusom. Dejstvo, da ne poslušamo in ne sledimo direktivam Ministrstva, nas izpostavi virusu in dokaže
skoraj arogantno prepričanje o naših
pogledih. Direktive so jasne: umivaj si
roke 5 ali 6-krat dnevno, ne kašljaj pred
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Tako je, drage bralke in bralci, v sredo popoldne smo naleteli na podatek, da
je naš Instagram profil prekoračil prag 500 sledilcev, kar je za nas zelo
obetaven dosežek!
Odkar smo se odločili za korenito prenovo mladinske strani Primorskega
dnevnika, smo si namreč zadali cilj, da bi ne bili prisotni le vsak petek na straneh
našega časopisa, pač pa tudi vsakodnevno na našem Instagram profilu, saj verjamemo, da je, v današnjem čedalje hitrejšem in digitaliziranem svetu, pomembna
tudi prisotnost na družbenih omrežjih, ki so nasploh postala primaren medij,
predvsem pri mlajših.
Še naprej bomo nadaljevali s fotografijami in memeji ter ostalimi Instagram
objavami, tako da vas vabimo, da nam še naprej sledite, drugače pa vas
vabimo, da obiščete naš profil in da ste v naši družbi na straneh Primorskega
dnevnika – vsak petek, seveda!

drugimi (najbolje je kašljati s komolcem
pred usti) in izogibaj se gneči. Slediti
tem napotilom ni pretirano težko in ne
ovira vsakdanjega življenja.
Dobra ozaveščenost je najboljše zdravilo za ta virus, zato svetujemo: ne verjemite vsem lažnim novicam, ki se trenutno širijo. Priporočamo spletni strani
italijanskega in slovenskega ministrstva
(www.salute.gov.it in www.gov.si), na
katerih sta samostojna zavihka o COVID-19. Pri tem pa opozarjamo tudi na
stran ViralVeneto v Instagramu, ki po-

sreduje informacije z ministrstva na
enostavnejši in dostopnejši način. Tudi
velika večina časopisov posreduje konkretne informacije.
Vsekakor je sedanja panika povsem
odveč. Moramo sprejeti dejstvo, da ta
virus ni apokalipsa in se morajo naša
življenja nadaljevati brez posebnega
strahu. Zaupajmo znanstvenikom, ki
raziskujejo virus in iščejo zdravila, da
bi to stanje čim prej rešili. Trenutno je
veliko drugih zadev, na katere bi morali
biti bolj pozorni.

Ko se dvom spremeni v ambicijo
ladi vse bolj dvomimo in smo
zaskrbljeni zaradi svoje bodočnosti. Velikokrat se prepustimo usodi in se odločamo za izbire, o katerih nismo prepričani, in
sploh ne vemo, ali bo ubrana pot tista,
zaradi katere bomo skozi življenje hodili
z nasmehom. Primer mladega pravnika
Andreja Žerjala govori o taki zgodbi.
Andrej je svoje otroštvo preživel pri
Svetem Ivanu v Trstu, kjer se je tudi šolal, vse stopnje na slovenskih šolah.
Tako je tudi maturiral na liceju Franceta
Prešerna, na jezikovni smeri. Po opravljeni maturi ni točno vedel, kam naj
se vpiše. Po premisleku se je odločil za
pravo in izbral tržaško univerzo. Šele
po prvih dveh letih je odkril, da je bila
izbira zanj zmagovalna.
Andrej nam je povedal, da je prvi dve
leti enostavno sledil predavanjem in
se skušal čim bolje vživeti v svet študija,
v tretjem letniku pa je doživel neke
vrste razsvetljenje in se vpisal celo v
združenje ELSA, European Law School
Assosiation. Preko projekta Erasmus je
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izkoristil tudi možnost študentske izmenjave na Dunaju. Po opravljenih
študijskih obveznostih je leta 2018 odšel v Šanghaj, kjer je začel pisati doktorsko dizertacijo pod mentorstvom
svojega profesorja, ki je poučeval tudi
na tamkajšnji univerzi. Ob priliki je
obiskal tudi Peking. Potovanje ga je
obogatilo s kulturnega, duhovnega in
študijskega vidika.
Doktoriral je leta 2019, pred tem pa
se vpisal na projekt Willem C. Vis International Commercial Arbitration
Moot, tekmovanje na katerem se mladi
pravniki ukvarjajo z arbitražo. Zaradi
tekmovanja je Andrej potoval v Bukarešto, Beograd, Sofijo, Münhen, Dunaj,
Milan.
Drugi pomemben projekt, v katerem
je sodeloval leta 2019, je bil pod okriljem nevladne organizacije ELSA International, tako je prišel v stik z različnimi kulturami in sistemi ter imel
možnost spoznati ogromno predstavnikov različnih držav. Med člani severnoameriške delegacije je bil tudi Paolo

Trevisan, rojen v Trstu, v katerem je
preživel otroštvo, nato pa se je preselil
v ZDA, kjer trenutno opravlja poklic
odvetnika.
Andrej je doktoriral leta 2019, sedaj pa
opravlja, kakor zahteva procedura,
prakso. Ima jasne ideje, njegov cilj pa
je ta, da bi postal odvetnik in se ukvarjal
z mednarodnim pravom, kar je zahtevno, a če ti je nekaj všeč, to ni breme,
kajti na koncu je zadoščenje veliko.
Na svoji študijski in delovni poti je Andrej spoznal veliko ljudi in imel možnost
dela z različnimi kulturami in pravnimi
sistemi. Zaupal nam je, da so ga vse
aktivnosti in potovanja obogatila in
pripomogla k temu, da je danes aktiven,
željan učiti se in izvedeti vedno več o
svetu prava in se stalno izpopolnjevati.
Nikoli mu ni dovolj in ravno tako življenje in aktivnost ter želja po stalni
osebni rasti bi morala v vseh živeti ter
nas gnati in spodbujati, da bi bili vsak
dan boljši. Treba si je zastaviti cilj, ga
doseči, in si nato zastaviti novega. Ključna beseda je ambicioznost.

V soboto 14. marca vabimo mlade od 15. do 30. leta starosti, da se nam
pridružite na letošnji OSVEŽITVI 2020, v Feiglovi knjižnici v Gorici!
Ob prijavi boste lahko izbirali med petimi delavnicami: pri vsaki boste
pridobili specifično znanje ter spregovorili o USTVARJALNOSTI.
Spoznali boste, kako smo lahko na najrazličnejše načine ustvarjalni.

ROK PRIJAVE: 6. marec 2020
Pohiti, mesta so omejena!

