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Mladi krovnima:
bodita složni!
zamejstvu imamo Slovenci dve
krovni organizaciji, Svet slovenskih organizacij (SSO) in Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ), ki združujeta celo vrsto manjših slovenskih ustanov in organizaciji.
Razlikujeta se po ideološkem ustroju in
zgodovini.
SKGZ je bila ustanovljena leta 1954 po
Londonskem sporazumu, ki je določil,
da se Italiji dokončno priključita cona A
s Trstom. Ta prva krovna organizacija je
stremela k povezovanju in krepitvi dejavnosti med Slovenci v Italiji na področjih
kulture, gospodarstva in civilne družbe
nasploh. Bolj katoliško usmerjen SSO pa
je bil ustanovljen leta 1974 v Gorici s
podobnimi cilji, kot jih je imela SKGZ, in
z ideali pluralizma, demokratične zavesti,
krščanskih vrednot in avtonomije.
Prejšnji teden smo pisali o državni, ta
teden pa se osredotočamo na lokalno
politiko. Tri mlade zamejce smo povprašali po mnenju o naših krovnih organizacijah.

V

ministra_dadone: Eh, res, res ... !
nello_taver: Che tarantelle!
franciscus: ريخلا حابص
poliglotmatijačop: اضيا كل اركش
papagajpoliglot: Lepo napredujemo, lepo napredujemo
giorgia_lubenice: Hrmmm, tudi tokrat so me zasačili z umazanim
denarjem ...

49milionisalvini: Ne praut meni ...
mario_draghi_official: Ma z vsem tistim, kar zaslužite, je še treba
goljufati!??! Uffaa

nitro.it: Jaz zaslužim kot parlamentarec, ampak plačam davke!
st3pnyofficial: Jaz zaslužim kot Nitro, ampak ne plačam davkov!
nello_taver: Che tarantelle!
oranžna.cona: – se približuje –
pikkoliimprenditori: Eccallà
caffe_vatta: Ah damn, here we go again ...
bar_tabor: Vabe, amen

Janoš Gruden,
20-letni Barkovljan, študent
zgodovine in filozofije na Univerzi v Trstu,
pravi: »Zelo je
pomembno, da
imamo Slovenci v Italiji krovne organizacije. Glavna naloga mora biti varovanje
identitete, za katero so se bojevali
naši predniki. Nekatere zamejske ustanove so bolj levo, druge pa desno
usmerjene, ampak cilj vseh mora biti
skupna obramba proti asimilaciji. Danes je ta asimilacija nevidna, ampak
se še dogaja, zato moramo biti kot
manjšina složni. Politična delitev na
“bele” in “rdeče” je bila nekoč bolj prisotna, danes se jo čuti manj. Mislim,
da je tudi prav, da v naši skupnosti obstaja veliko različnih pogledov. To dokazuje, da je stanje naše manjšine
zdravo; ni pomemben samo odpor
proti tujemu, temveč tudi diskusije o
zgodovini in političnih ideologijah.
Pretirana diskusija pa lahko privede
tudi do krize oziroma notranjih sporov,
kar seveda ni dobro. Večji kot je pritisk,
bolj je pomembno, da se SKGZ in SSO
združita v eno krovno organizacijo.
Tako bomo lažje pridobili skupne pravice in več možnosti.«
Helena Lupinc,
20-letna Šempolajka in študentka smeri
Manjšine
in
večjezičnost na
Univerzi v Groningenu: »Vsaka skupnost
mora
imeti
predstavništvo.
Skupnost mora preživeti, zato mora
krovna organizacija urejati odnose
med Slovenijo in Italijo. Če pride do
nesporazuma med našima krovnima
organizacijama, torej med SKGZ in
SSO, je nemogoče usklajevati različne
interese slovenske narodne skupnosti

v Italiji. Lepo bi bilo, da bi se obe organizaciji kljub vsemu ohranili in delovali.
Dovolj bi bilo, da ne bi prihajalo do
sporov med njima in da bi bilo njuno
delo enotno in koristno za celotno
skupnost. Tako SSO kot SKGZ sta pomembni, ampak na žalost sta bili večkrat neenotni. Danes se težko združita
v eno samo krovno organizacijo. Žal
mi je, ko vidim, da politična mnenja še
vedno delijo našo skupnost. Ampak
po drugi strani mislim, da so lahko
mladi složnejši od njihovih prednikov.
Zato tudi sama sodelujem pri mladinskem društvu DM+, ki se trudi biti stična točka za vse mlade Slovence, ne
glede na politično usmeritev in “barve”.
Skupnost se mora upreti asimilaciji,
pomembno je, da se zavedamo dogodkov iz preteklosti, ampak ne smemo dovoliti, da nas ti dogodki delijo.«

Antje Gruden,
19-letna Mačkoljanka in študentka mednarodnih in diplomatskih ved na
Univerzi v Novi
Gorici: »Krovne
organizacije so
pomembne, ker
predstavljajo
glavni organ naše skupnosti. Kljub temu pa še vedno čutim politično razdvojenost, ki po mojem mnenju izhaja
iz zgodovinskih dejstev, ki niso več aktualna. Namesto prepirov bi morali
tesneje sodelovati. Seveda mislim, da
je raznolikost mnenj potrebna. V tem
primeru pa vidim ta “dvoboj” kot neki
odraz tradicije Slovencev v Italiji, ki je
sčasoma izgubil smisel.«

Osmi marec:
ne le rože
in čokoladice
amo ja pomeni ja. Na tem načelu sloni nov predlog zakona,
ki ga je v slovenski parlament
oziroma državni zbor vložil Inštitut 8. marec iz Ljubljane. Predlog želi
redefinirati kaznivo dejanje posilstva
in žrtev tega grozodejstva razbremeniti
vsakršne odgovornosti ali krivde.
»Definicija posilstva v slovenskem kazenskem zakoniku pripisuje velik del
krivde ženskam, češ da so same krive,
in jim očita, da se ne upirajo dovolj ali
jasno izrazijo, da tega ne želijo,« je za
našo rubriko v telefonskem pogovoru
povedala Erina Borovič iz Ljubljane, 25-letna članica omenjenega inštituta ter kolektiva
Spol.si. Dodala je, da so se
za predlog redefinicije zakona odločili po sramotnem dogodku v Kopru izpred dveh let.
Višje sodišče je takrat namreč moškega oprostilo kaznivega dejanja posilstva, češ da je žrtev, družinska prijateljica, na začetku
spolnega napada spala, storilec pa je silo uporabil šele,
ko se je zbudila, in s silo
spolni napad le dokončal.
»Statistika Evropske unije
kaže, da ženske prijavijo
le 14 odstotkov posilstev, kar nakazuje, da ženske
ne zaupajo inštitucijam in
se bojijo, da bi jim javnost pripisovala
krivdo za posilstvo. Sprememba zakona
bi žensko razbremenila tega občutka
in ji ponudila močnejšo zaščito,« je
poudarila mlada feministka, ki je med
kampanjo zbiranja 5000 podpisov za
vložitev predloga zakona opazila, da
je javnost glede tega vprašanja precej

S

razdeljena, kar naj bi bilo po njenem
mnenju za napredno evropsko državo
precej žalostno. Predlog zakona je naposled priromal v parlament, prav v
noči pred vložitvijo pa je vlada Janeza
Janše vložila podoben in po Erininih
besedah slabši zakon ter tako poskušala
prehiteti feministično gibanje. Ker ta
ni bil popoln, je naposled prevladal
predlog zakona Inštituta 8. marec.
Zakaj pa je treba v enaindvajsetem
stoletju še vedno tako odločno zagovarjati in braniti osnovne pravice žensk?
»Dogajanje v zadnjih letih in mesecih
je dokazalo, kako pomembni so osmi

marec, feminizem in boj za ohranitev
človekovih pravic. V Sloveniji je finančna
razlika med plačami moških in žensk
kar 16-odstotna. Osmi marec naj torej
spet postane simbolični praznik žensk,
ki so se v preteklosti bojevale, da smo
lahko danes tukaj, kjer smo, ne pa kapitalistični praznik rož in čokoladic!«

