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Res je to zmaga
cele Evrope!
rizor županov Rodolfa Ziberne in Klemna Miklaviča, ki
sta na Trgu Evrope / Transalpina polna veselja skupaj skočila
v zrak, se je po zaslugi družbenih
omrežij razširil in mnoge ganil. Tak je
bil njun odziv, ko sta zvedela, da sta
bili Gorica in Nova Gorica imenovani
za Prestolnico evropske kulture leta
2025. Govorimo o zgodovinskem dogodku, ki potrjuje skupni trud obeh
mest, ki ju je v preteklosti razdeljeval
visok železen zid. Danes stoji na njegovem mestu le oznaka, ki vsem mimoidočim prikazuje, kje se je velika
pregrada nahajala; natanko na točki,
kjer danes poteka meja med Italijo in
Slovenijo. Ravno na tem trgu sta župana skupaj pričakala novico, ki je
prišla iz Evropske komisije. Predsednik
italijanske države Sergio Mattarella je
dogodek komentiral kot »dogodek, ki
odlikuje Slovenijo in Italijo zaradi njunih imenitnih odnosov, presega vzajemno spoštovanje in sožitje in izraža
sodelovanje in obete za skupno prihodnost«. Ob tej priliki smo se pogovorili z dvema dekletoma in dvema
fantoma, ki živijo v omenjenih mestih.
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sir_borish_pahor: Ste me zasačili...
bralec, ko se zave, da je prebral fake news: :O
il_gabbrone: Za goliardijo to in drugo.
il_gabroma: Dej ne me motit, gledam derby Roma - Lazio ...
virginiaraggi: Rossoggialli ner core ma non piu al governo :/
matteo.renzi: SHOCK!
desus_uradno_slovenija: Kolega doberdan.
the_sus_among_us: Kot impostorji bi gotovo zmagali!!!
mikepenceofficial: Sleeping, as usually... BASED
realdonaldtrump: *this message was deleted*
nancy_kosmatinka: Rest in-peached :)
sergionemattarella: Ah, mladina, vi niste navajeni ...
licejfrancepreseren: Hočemo se vrniti v šolooooo
zavod_stefan: ma molčeeeee dejjj

C. L.,19 let, Gorica: »V Gorici
se prepletajo kulture stare Avstro-Ogrske, Slovenije in Italije. To in dejstvo,
da imata obe mesti tudi manjšino, ju
razlikuje od drugih. Župana že veliko
časa sodelujeta, kar je pomagalo, da
sta mesti dosegli ta skupni cilj, ki vendar ni prvi tovrstni dosežek. Ko sem
izvedela, da smo res zmagali, sem se
zelo razveselila. Ne čudim se, da se je
prizor s skokom obeh županov zelo
širil po socialnih omrežjih, saj je tudi
mene zelo ganil. Vidim jo kot čudovito
priliko, da ti dve mesti postaneta bolj
prepoznavni tudi zunaj naših meja.
Dejstvo, da smo premagali celo prestolnico Slovenije, le potrjuje, kako sta
Gorica in Nova Gorica dragoceni in
polni potenciala. Lepo je opazovati,
da si dve državi prideta nasproti in si
pomagata, zato se strinjam z županom
Gorice, ki je rekel, da je skupaj z nami

Preprosto
o ameriški
demokraciji
sredo, 20. januarja, bo kandidat demokratov Joe Biden
uradno postal 46. predsednik
ZDA. Pred nekaj dnevi pa smo
videli, kako barbarsko se je obnašala
množica Trumpovih podpornikov, ko
je okupirala kongres, torej hišo ameriške demokracije. Direktovci smo izkoristili priložnost, da vam na preprost
način razložimo, kako deluje ameriška
demokracija.
Najprej poglejmo nekaj podobnosti. Zakonodajno oblast ima v rokah
kongres, ki se srečuje v stavbi, v kateri
smo pred kratkim gledali protestnike.
Kongres se deli na dva doma, in sicer
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zmagala vsa Evropa. V Gorici imamo
veliko zgodovinskih krajev, ki dokazujejo integracijo med dvema državama
in tudi med dvema mestoma. Všeč bi
mi bilo, če bi se leta 2025 celo leto kaj
dogajalo z različnimi prireditvami vsak
mesec in če se bodo organizatorji še
posebej osredotočili tudi na različne
krajevne muzeje.«
N. S.,19 let, Nova Gorica: »Ljubljana, Ptuj in Piran, mesta, ki so tekmovala proti Gorici in Novi Gorici, so
zelo stara mesta. Ptuj sicer velja za
najstarejše slovensko mesto. Nova Gorica pa se od preostalih razlikuje prav
po tem, ker je tako mlado mesto. Gorica je pomembno križišče med slovenskim in italijanskim svetom. Mesti
vidim kot mater in hčer. Mlada in
nova kultura se tukaj stikata, zaradi
česar sem zelo navdušen nad imenovanjem mest za evropsko prestolnico
kulture. Čeprav vidim, da je danes
Gorica nekoliko v težavah, upam, da ji
bo ta naziv pomagal, da bo ponovno
zaživela. Dosežek prikazuje pravi cilj
Evropske unije in evropske skupnosti.
Res je, da je to zmaga cele Evrope!«
D. B., 21 let, Gorica: »Gorica in
Nova Gorica sta zaradi svoje dvojnosti

na senat in predstavniški dom. Njuna
vloga je predlaganje in potrjevanje zakonov. V tem sistemu pa ima predsednik izjemno moč, ker ima pravico do
veta. Tako se lahko zgodi, da se ne
sprejme zakona, za katerega sta glasovala tako višji kakor nižji dom.
Predsednik ZDA ima obenem
enako funkcijo kot naša predsednika
republike in vlade, saj podpisuje potrjene zakone, je vrhovni poglavar vojske,
ima pa tudi dolžnost predlagati zakone
kongresu. Sam sestavi kabinet, torej
ministrski zbor, imenuje vojaške poveljnike, uprave in člane vrhovnega
sodišča. Ob tem mora kongres odobriti
njegove odločitve.
Druga zapletena tema politike
Združenih držav Amerike so volitve.
Državljani volijo predstavnike za kongres in predsednika, pri čemer pa se
uveljavi poseben sistem štetja glasov.
Vsaka zvezna država ZDA šteje nekaj
elektorjev (Kalifornija jih ima 55, Aljaska pa le 3), katerih vsota je 538. Ti po
zaključenih ljudskih volitvah izvolijo

nekaj edinstvenega, kar se lahko primerja le z bivšim Berlinom. Kljub
temu pa mesti živita v sožitju in ni nobenega konﬂikta. Ko sem izvedel za
novico, sem se razveselil, sem pa slutil,
da bi lahko zmagali mi. Upam, da bo v
zgled tudi vsej Evropi, da je mogoče
ustvariti miroljubno sodelovanje med
dvema državama. Menim pa, da je to
bolj cilj odnosa dveh mest in samo v
manjši meri dokaz dobrih odnosov
med Italijo in Slovenijo na državni ravni. Zavedam se, da je to velika prilika
za obe mesti, in upam, da jo bosta
lahko tudi dobro izkoristili, predvsem
za socialno-ekonomski razvoj.«
S. B.,18 let, Nova Gorica: »Dvojnost dveh Goric je precej nenavadna.
Mesti imata kljub različnosti veliko
skupnega. Novica me je razveselila, saj
je bil to v težkih časih koronavirusa
zelo lep prizor, ki kaže na skupno
zmago in bratstvo. Med mestoma ni
opaziti rivalstva, ampak le prijateljstvo.
Gorici sta točka, v kateri se kulturi in
jezika stikata. Na to bi morali vsi mi
gledati kot priložnost za kulturno obogatitev. Upam, da bo ta dogodek spodbudil ljubezen do kulture in umetnosti
tudi v Republiki Sloveniji, kjer je kultura
nekoliko porinjena na stranski tir.«

predsednika. Cilj kandidatov je torej
pridobiti vsaj 270 elektorjev, torej polovico plus enega.
Pri takem sistemu razumemo,
zakaj ima ZDA samo dve veliki stranki.
V glavnem gre za to, da kdor v neki
zvezni državi pridobi večino glasov,
pridobi vse elektorje tiste države. Če
bi obstajale tri stranke in bi prvi dve
dobili 32 % glasov vsaka, bi tretja
stranka s 36 % vseh glasov zmagala v
določeni zvezni državi (pri tem pa 64
% prebivalstva ne bi glasovalo zanjo).
Oblikoval se je torej sistem, v katerem
državljani velikokrat ne volijo za kandidata, temveč proti njemu. Ameriška
univerza Monmouth je iz anket razbrala, da se je na zadnjih volitvah 57 %
Bidnovih volivcev veselilo Bidnove
zmage, 73 % pa se je veselilo, da je
Trump izgubil.

