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EKSKLUZIVNO: Nova
kršitev varnostnih ukrepov!
okrat objavljamo novico, o
kateri nedvomno še niste brali! V naše uredništvo je prišla
vest, da se je zgodila kršitev, ki
sicer v javnosti (še) ni odjeknila. Tržaška policijska postaja nam je namreč
sporočila, da je znani pevski zbor (ki
ga zaradi spoštovanja pravil zasebnosti ne bomo imenovali) iz tržaške
pokrajine (v katerem sicer sodelujejo
tudi pevci z Goriškega in iz Benečije!)
imel v torek zvečer vaje na svojem sedežu. Seveda je v tem primeru šlo za
izredno hudo kršitev vladnih uredb,
saj se je zbralo več kot 20 oseb, ki
med seboj seveda niso imeli varnostne
razdalje, povrhu pa so bili še brez
mask! Zanimivo pa je dejstvo, da pri
tem nihče izmed članov zbora ni bil
oglobljen. Zato smo se pri @Direktu
odločili, da poizvemo, kaj je na stvari
z ogledom posnetkov videonadzornega sistema in tudi pri članih zbora.
Videti je, da na vajah niso bili samo
pevci z zborovodjo, pač pa tudi znani
imeni zamejske javnosti, K. D. in W. B.
Na dan je prišlo, da so to dejansko
bile vaje za kar tri dogodke, ki se
bodo (seveda ne vemo, kdaj in na
kakšen način) zvrstili v naslednjih me-
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Ice_cube: »arrest the president«
therealDonaldTrump.jr: nje nje nje zdaj pokličem narodno vardo
_antifa_us went literally blackout
_salvin1_: Hura Hura Hura! Kot da bi bil v sanjah!
mattarella_republica: čake mulon, d te zbdim vele js
joe_alabama_biden: kolega, ma ka djlš
bernie_anime_sanders: te digo js bi moral kandidirati
gillet_orange: ooga booga spegnete il 5G
gillet_jaune: ooga booga accendete il cervello
gilette_fusion: »The best a man can get«
almirante.it: eeh ma, ko sem bil še živ, smo bili rasisti bolj spoštljivi
giunta.it:

secih: proslava ob 100. obletnici požiga Narodnega doma, maša na 55.
študijskih dnevih Draga ter proslava
ob 90. obletnici ustrelitve bazoviških
junakov (tako da so pevci vadili najrazličnejše pesmi, od Vstajenja Primorske
do Marije, skoz’ življenje). Pristaši teorije zarote iz našega uredništva so
sicer že izoblikovali prvo razlago: kaže,
da je tržaška policija še isti večer prejela kar visoki bančni nakazili od italijanske škofovske konference ter od
stranke Komunistične prenove. O dogodku bomo še poizvedovali in poročali v naslednjih tednih!

Če ste prišli do te točke, je že nekaj,
ker pomeni, da članke berete v celoti
... ali pa vas je zgornja novica povsem
prevzela. Seveda je to lažna novica,
saj se omenjeni dogodek ni zgodil,
ne v torek ne prej. Za take vrste eksperiment smo se odločili, da bi ilustrirali pojav t. i. »fake news«, ki je danes vse pogostejši. Sicer to ni fenomen
21. stoletja, saj se je v zgodovini pojavil že veliko prej – naj spomnimo,
da se je leta 1814 razširila novica o
Napoleonovi smrti. Masovno pa se je
razširil v zadnjih letih zaradi uporabe

družbenih omrežij, pa tudi »resnejši«
mediji se tega poslužujejo, da bi pridobili večjo pozornost javnosti.
Tudi naš dopis o izmišljeni kršitvi
varnostnih ukrepov smo si zamislili
po tipičnem kalupu lažnih novic. Zanje so na primer značilni vabljivi in
presenetljivi naslovi (v našem primeru smo spredaj dodali tudi besedo
ekskluzivno, kar nedvomno pritegne
bralčevo pozornost), pretiravanje (v
zadnjem delu smo izpostavili primer
korupcije, zdi se, kot da bi šlo za težavo na državni ravni, a brez skrbi,
šlo je zgolj za ironijo!).
Številne organizacije so si zadale cilj,
da bi širjenje lažnih novic zmanjšali
ali tudi popolnoma ustavili. Vendar
večino dela lahko opravimo sami
uporabniki. Ko preberemo podobno
novico, lahko poiščemo, ali je še kak
drugi medij poročal o tem (zanesemo
se predvsem na resnejše strani, ne
na Instagram in Facebook!), preverimo, ali so viri zanesljivi.
Skratka, pri takih novicah gre za pretirana, vznemirljiva (in skoraj nemogoča) dejstva, tako da dobro premislite o verodostojnosti, če se vam kaj
zdi neverjetno.

Vrednote praznika republike
rugi junij je dan, ko se v Italiji
spominjamo rojstva republike. Tega dne leta 1946 je namreč potekal referendum, na
katerem se je večina italijanskih državljanov odločila za republiko kot novo
obliko državne ureditve in tako »razpustila« kraljevino družine Savoia.
Že 2. junija 1947 je potekalo praznovanje dneva republike in naslednje
leto je bil datum razglašen za državni
praznik. To je trajalo do leta 1977, ko
je nov zakon praznik ukinil, in sicer
iz ekonomskih razlogov. Bivši predsednik republike Ciampi je leta 2001
dan republike spet oživel kot državni
praznik.
Na Direktovem profilu na Instagramu
(direkt_pd, obiščite nas!) smo objavili
kratek kviz o zgodovinskem ozadju
tega praznika. Skoraj v celoti so na
vprašanja naši sledilci odgovorili pravilno in tako pokazali kar dobro državljansko pismenost. To nas zelo veseli,
saj je dan republike pomemben in
bi ga morali poznati vsi mladi.
Dan republike je priložnost, da razmislimo o pomenu in vrednosti opredelitve za republiko. Naša demokracija se je gradila na temeljih, kot so
soglasje, mir, nacionalno povezovanje, državljanski čut in odgovornost.
Ravno na tem sloni tudi italijanska
ustava. Ne pozabimo tudi, da so na
referendumu leta 1946 lahko prvič v
zgodovini volile tudi ženske, kar je
zelo pomembno pri zagotavljanju
enakopravnosti državljanov.
Dan republike omogoča tudi, da se
v tem času vsi državljani povežemo
v enotno celoto. Prav to je predsednik
Mattarella omenil v svojem govoru
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in poudaril ključnost predvsem politične enotnosti v trenutnem stanju
koronakrize, ker bomo samo povezani to tudi premagali.
Trenutne razmere so spremenile slovesno praznovanje v Rimu, saj ni
bilo običajne parade in drugih množičnih prireditev. »Frecce tricolori«
pa so kljub vsemu lahko vzletele in
obarvale rimsko nebo. Predsednik

republike Mattarella se je samo simbolično poklonil spomeniku Viktorja
Emanuela II. in se nato odpravil v
Codogno, tragično žarišče okužbe.
Čeprav zdaj ni dovoljeno običajno
praznovanje, je dobro, da vsak državljan praznuje državnost tako, da se
vsak dan zaveda vrednot in načel, ki
smo jih pridobili leta 1946, tako pa
jih bomo še dolgo ohranili.

