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»Spolno vzgojo in menstruacijo
je treba vključiti v učni načrt«
red tremi tedni je škotski parlament kot prvi na svetu z veliko večino potrdil zakon, ki
dekletom omogoča brezplačen
dostop do tamponov in higienskih
vložkov. S sprejetim zakonom se namerava Škotska boriti proti t. i. menstrualni revščini. Dekleta v Italiji za
vložke in tampone v povprečju letno
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porabijo približno 70 €, čemur je treba
prišteti še stroške za morebitna protibolečinska in druga zdravila. Sedanja
italijanska vlada je sicer že decembra
lani sprejela znižanje davka na dodano
vrednost za tampone in vložke z 22 %
na 5 %, kar pa žal velja le za razgradljive
vložke, ki jih je težko najti, prav tako
pa ti ne odgovarjajo vsem ženskam.
Ob tej lepi novici s
severa Velike Britanije smo se torej
odločili, da mladi zamejki in zamejca
vprašamo, kaj menijo o zakonu in ali
se jim zdi, da je
menstruacija v današnjem času še
vedno tabu. Poleg
tega so nam zaupali,
da menijo, da v nasprotju s Škotsko
nekatere države delajo korak nazaj.

»Družba, ki ji enostavno ni vseeno«

aterina Cossutta je doma v Križu,
medicino pa študira v Mariboru.
24-letni študentki smo postavili
nekaj vprašanj o danes posebno
aktualnih cepivih.
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_DIREKTOV_HAJKUJSKI_KOTIČEK_
Svet se ustavi,
ker je padla zveza
med ljudmi.

google_inc.: HMMMMMMMMMMMM, zveni nekam rusko ...

Profesorica,
med njima ekran,
ručenec.

lapo_real: Nasvifenje. De je blokitalo in bom postitala malogo
na gclassroom!

Čupa:
križ za ribe,
ribe za Križ.

občinakriž: Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate ...

Še en haiku?
Enga al dva.
Enga.

uprava.komentarjev.direkt: Tako! Konca je lonca, za danes.

Kaj kot študentka medicine meniš o
cepivih? In kakšno je tvoje mnenje o
cepivu proti covidu-19?
Tema cepiva deli svet na dva pola: tiste,
ki živijo v ekonomsko naprednih državah
in lahko izbirajo, ali se bodo cepili ali ne,
in tiste, ki živijo v državah v razvoju in te
izbire nimajo. Sama zaupam znanstvenikom in t. i. »evidence-based medicine«
(z dokazi podprti medicini). V tem zgodovinskem trenutku, o katerem bo prelitega ogromno črnila, pa smo še vedno
brezbrižni do sočloveka. Za nekatere že
nošenje maske pomeni omejevanje svobode, kaj šele, da bi govorili o cepivu.
Princip ostaja enak: koliko ti je mar za
sestro/brata, ki je imunokompromitiran/-a, kar pomeni, da ima oslabljen
imunski odziv in nima izbire? Koliko ti je
mar za dedka ali babico? Vsak naj si sam
odgovori in prebudi tisti kanček zavesti,
ki nas ločuje od preostalih sesalcev in
nam kaže pravo pot v življenju.
Sama se bom cepila, tako bom vsaj
malo prispevala k okolju, v katerem živim, in zaščitila ljudi, ki jih imam rada.
Razumem, da se je nekomu, ki ni v
zdravstveni stroki, težko odločiti, a menim, da smo za to odgovorni vsi, ki
smo del stroke, ki naj bi ji večina ljudi
zaupala.
Kaj meniš o tistih, ki zagovarjajo »novax« in so torej proti cepljenju? Misliš,
da je njihov strah pred cepljenjem
upravičen? Kako ta pogled obravnava
v zdravstvena stroka?
Živimo v demokratičnem svetu, zaradi
česar se mi zdi prav, da ti spoštuješ
druge in drugi spoštujejo tebe. Moraš
pa biti dosleden. Temo je treba poznati,
se poglobiti in si šele nato ustvariti
mnenje. Debata o cepivih in nasprotovanju le-tem je v zadnjih desetletjih

pripomogla k porastu bolezni, ki naj bi
že »izumrle«. Žal je število nasprotnikov
cepiv obratno sorazmerno raslo z odstotkom cepljenih, kar je preprečilo
razvoj t. i. čredne imunosti, to pa pomeni, da so najšibkejši spet na udaru.
Vsekakor menim, da mora pri cepljenju
obstajati izbira, vendar odgovor posameznika pomeni tudi njegovo odgovornost do družbe. Ta pa je večkrat
podcenjena. Predlagam, da bi posamezniki, ki se ne nameravajo cepiti,
sami pokrili stroške zdravljenja v primeru, da bi zaradi okužbe potrebovali
bolnišnično pomoč. Na ta način bi svobodno izbirali, a ne bi bili v breme
družbi oz. posamezniku, ki se je cepil.
V zvezi s strahom pred cepivi mislim,
da je dovolj znanstvenih člankov, v katerih se lahko vsak prepriča, da je koristi
veliko več kot škode. Res je, stranski
učinki obstajajo, a ti so zanemarljivi v
primerjavi s številom smrtnih izidov, ki
jih prinese bolezen. Upam, da bom kot
bodoča zdravnica dovolj usposobljena,
da bom svojim bolnikom znala svetovati, kaj je znanstveno podprto oz. kaj
koristi družbi, ki ji je enako mar za starejše, mlajše, močnejše in šibkejše. Družbi, ki ji enostavno ni vseeno.

»Kot fant se seveda ne zavedam težav, s
Starost: 15 let
katerimi se meKraj bivanja: Trst
sečno spopadajo dekleta,
Spol: moški
kljub temu pa
sem ob novici
izglasovanega zakona izredno zadovoljen. Zakon se mi ne zdi posebej revolucionaren, lahko pa postane dobra izhodiščna točka za druge, bolj revolucionarne zakone, za katere upam, da
jih bodo izglasovali v prihodnosti. Vsekakor pa ostaja menstruacija v veliki
meri še vedno tabu tema, o kateri je
ljudi sram govoriti. To pa se dogaja, ker
se žal nihče resno ne izpostavi in enkrat
za vselej tabuiziranju menstruacije naredi konec. V šoli se na primer mesečnega perila razen redkih izjem skoraj
ne omenja, prav tako s profesorji nismo
govorili o novem škotskem zakonu.«
Ime in priimek: D. O.

»Komaj čakam,
da ta zakon
sprejmejo tudi
Starost: 19 let
v Italiji! Čeprav
Kraj bivanja: Gorica
morda to deluje revolucioSpol: ženski
narno, je Škotska samo nadoknadila zamujeno. Cene vložkov in
tamponov so pri nas dokaj visoke, čeprav ne poznam nikogar, ki si jih ne bi
mogel privoščiti. Če pa imamo na eni
strani države, kot je Škotska, ki poskušajo storiti korak naprej, je Poljska na
spolnem področju storila korak nazaj
in še bolj omejila pravico do splava,
kar je po mojem mnenju nepredstavljivo. Ženska mora imeti namreč pravico, da sama odloča o svojem telesu.
Glede tabuiziranja menim, da smo storili korak naprej, še vedno pa se mi zdi,
da je zadeva odvisna od starosti dekleta. Tudi mene je bilo pri petnajstih
sram, na srednji šoli se mi je na primer
zdelo, da o tem ne smem govoriti. Na
nižji in višji srednji šoli smo imeli zgolj
dve srečanji o tej temi, zaradi česar
smo bili v zadregi. Zato bi bilo torej
treba več vlagati v spolno vzgojo ter
temo menstruacije učinkoviteje vključiti
v učni načrt.«
Ime in priimek: R. F.

»Upam, da bo
škotski zakon
druge države
Starost: 15 let
vzpodbudil, da
Kraj bivanja: Trst
bodo sprejele
podobne uredSpol: ženski
be. Konec koncev je menstruacija nekaj popolnoma naravnega,
zaradi česar se zdi samoumevno, da
ženskam pri spopadanju s tem olajšamo življenje. Po drugi strani pa se mi
zdi res žalostno, da nekatere države
ženskam poskušajo kratiti pravice, za
katere so se dolga leta borile.
Ko se s prijateljicami pogovarjamo o
mesečnem perilu, se nam zdi to nekaj
običajnega, če pa zadevo omenim fantom, se pogosto smejijo in me imajo
za norca, češ, da sem zaradi tega sitna
in nejevoljna. To je seveda odvisno od
zrelosti fantov, zadevo pa bi morala
rešiti tudi šola, ki spolni vzgoji ne posveča dovolj pozornosti.«
Ime in priimek: M. P.

