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no izmed gesel tega stoletja je
prav gotovo: Prihodnost je v
naših rokah. V tem duhu so se

zgodili (in se še dogajajo) po-
membni shodi, kot je mednarodna ma-
nifestacija Petki za prihodnost oz. Fri-
days for Future, ki je v Trstu štela naj-
manj 3.000 mladih udeležencev. S pod-
obnim geslom je v torek, 12. oktobra,
potekal shod za varnost na šolah. Do-
godek so priredili predstavniki dijakov
tržaškega liceja Francesca Petrarce. Prav
na podružnici tega liceja so teden prej
izvedli evakuacijo zaradi krušenja ome-
ta. Manifestacija je bila torej posvečena
prihodnosti šol in je bila dejansko v ro-
kah dijakov. O dogajanju nam je v po-
govoru poročal Giovanni Chicco, pred-
stavnik dijakov liceja Petrarce.

Kaj se je pravzaprav zgodilo v
podružnici liceja?
V bistvu se je zaradi močnega vetra
okrušilo nekaj ometa, zaradi česar je
bila stavba evakuirana. Dijaki nismo
protestirali le zaradi tega posebnega
dogodka, ampak na splošno zaradi
slabega stanja v tej podružnici. Stavba
je zastarela, kar ni vprašljivo le z
vidika varnosti. Poučevanje v taki
stavbi ni kvalitetno, če lahko temu
tako rečem. Dijaki in profesorji nismo
tako motivirani, kot bi lahko bili v
novi varni stavbi.

Kako poteka pouk za dijake, ki
so bili v podružnici?
Dijaki, ki so imeli pouk v podružnici,
sedaj sledijo pouku na daljavo. V po-
nedeljek, 25. oktobra, bi morali dijaki
petih razredov vstopiti v novo podruž-
nico, ki se nahaja v Ulici Tigor. Tem
bodo sledili prvi razredi, nato pa vsi
ostali.

Zakaj se je shoda udeležilo veliko
različnih šol?
Protest se je razširil, ker vsi vedo, da
šolske zgradbe v Italiji niso kvalitetne.

Politika se žal ni nikoli zares lotila te te-
me: pri nas ne zagotavljamo zares kva-
litetnega šolstva, kakor se dogaja npr.
v Nemčiji ali Franciji. Shoda pa so se
udeležili tudi iz solidarnosti.

Zakaj pristojni rešujejo probleme
s poslopji tako počasi?
Denarja je dovolj, težava je v počasnosti
birokracije. Celoten proces je zelo dol-
gotrajen: pomisliti moramo, da je to
podružnico obiskovala že moja mama,
ki ji je bilo tedaj rečeno, da bo to le za-
časna rešitev zaradi pomanjkanja pro-
stora. Od tedaj pa je minilo že več kot
25 let. Na srečo se je tudi zaradi našega
izrazitega stališča položaj deblokiral.
Pred shodom 12. oktobra je potekal
shod dijakov našega liceja. S tem do-
godkom smo pritegnili pozornost de-
želnih služb, ki so takoj uslišale naše
potrebe.

Shoda so se udeležili tudi dijaki sloven-
skih šol. Svoj pogled na dogajanje nam
je posredoval Liam Calabrese, pred-
stavnik dijakov tehniškega zavoda Jožefa
Stefana v Trstu.

Zakaj ste se odločili, da se tudi
dijaki zavoda Stefana udeležite sho-
da? Katere so glavne težave, ki jih
doživljate v vašem zavodu?
Dijaki Stefana smo protestirali iz več
razlogov. Tudi naša podružnica ni po-
polnoma varna. Poznam pa veliko di-
jakov z drugih šol, kot je npr. licej
Slomška, ki doživljajo še večje težave.
Temu moramo dodati, da nam že veliko
let obljubljajo nove prostore, ki pa jih
še nismo videli. V Sloveniji je situacija
povsem drugačna: že v Komnu, tik čez
mejo, lahko vidimo popolnoma dru-
gačne šolske stavbe, ki so posledica
zelo drugačne državne politike.

Kako bi odgovoril tistim, ki trdijo,
da je bil shod le izgovor za prost dan?
Dijakov je prišlo res veliko, ker se vsi
zavedamo, kakšno je stanje šolskih po-
slopij v mestu. Žal pa je bilo veliko
ljudi na shodu le kratek čas in so kmalu
odšli domov.

Misliš, da je pandemija upočas-
nila dela na šolskih poslopjih?
Mislim, da je bila pandemija dobra pri-
ložnost za popravilo stavb, ker v njih ni
bilo učencev. To se tiče v glavnem po-
družnične šole Petrarce, ki je bila v res
slabih razmerah. Tudi na drugih šolah
so lahko izvedli manjša popravila.

talija je ob Madžarski, Švedski
in Danski ena izmed držav Ev-
ropske unije, v katerih so davki

za ženske higienske vložke naj-
višji. Zaradi tega se je sprožilo veliko
protestov za znižanje ali celo odpravo
t. i. »tampon tax«, torej davka na vložke
in druge menstrualne pripomočke.
Nekatere države EU so se že zavzele za
znižanje: v Veliki Britaniji znaša davek
na tovrstne higienske pripomočke 5
%, v Franciji 5,5 %, v Nemčiji 7 %. Irska
pa je pred kratkim razveljavila »tampon
tax« tako, da zdaj vložki in drugi pod-
obni pripomočki niso več obdavčeni.
V Italiji pa je davek na to vrsto izdelkov
kar 22 %.
Nekatere raziskave kažejo, da ima pov-
prečna ženska v plodnem obdobju ži-
vljenja 456 menstrualnih ciklov, to je
2280 dni oziroma 6,25 let. To pomeni,
da v vsem tem času porabi okvirno
1704 evrov. Naj poudarimo, da vsak za-
vojček vložkov stane približno štiri evre,
od česar gre za davke skoraj en evro.
Enak problem se pojavlja tudi pri otro-
ških plenicah, ki so tudi obdavčene 22-
odstotno. Pri tem je nenavadno, da je
bil še leta 1973 davek na tovrstne hi-
gienske izdelke 12-odstoten. Od takrat
pa se je ta odstotek samo povečeval in
dosegel današnjih 22 %. V zadnjih de-
setletjih so se ženska združenja kar
precej bojevala za znižanje davka, a žal
niso bila uslišana. Tudi nedavna politična

bitka, ki jo je za zmanjšanje tega davka
vodila Laura Boldrini, ni bila uspešna.
Enako se je zgodilo s predlogom po-
slanca Giuseppeja Civatija leta 2016.
Pred dvema letoma je tedanja vlada
skušala rešiti problem, a ji to ni uspelo.
Edino, kar so dosegli, je bilo znižanje
davka na 5 % za biorazgradljive vložke,
ki pa jih je na trgu izredno težko najti.
Končno pa z italijanske vlade dobivamo
dobre novice, saj je v načrtu znižanje
tega davka že v naslednjem zakonu o
državnem proračunu (»legge di bilan-
cio«), ko bo potrjen. »Tampon tax« naj
bi se z 22 % znižal na 10 %. Nekatere
politične stranke si prizadevajo celo za
to, da bi dosegli kar 4 odstotno obdav-
čenost. Na tak način bi se Italija uskladila
z evropsko direktivo iz leta 2006, na
podlagi katere imajo izdelki za žensko
higieno lahko nizko davčno osnovo.
Ob tem imamo občutek, da so vložki in
plenice skorajda luksuz in ne osnovni,
nujni pripomočki. Dobro vemo, da v
resnici ni tako, saj se vsaka ženska me-
sečno sooča z menstruacijo in novoro-
jenčki rabijo plenice vsak dan. Končno
pa se je za znižanje davka aktivirala
vlada in tako ženskam zmanjšala stro-
ške. Lepo bi bilo, da bi take davke, ki se
dotikajo posameznika, njegove higiene
ter zdravja, razveljavili. Vse države bi si
morale za to prizadevati, saj gre za do-
bro počutje državljanov in dobrobit
države kot take.

Higienski vložki
ne bodo več luksuz
I
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»Pri nas ne zagotavljamo 
kvalitetnega šolstva«

@direktni: Adam, Aljoša, Andrej,
Damir, Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Giada, Ines, Jakob, Johanna, Julijan,
Martin, Nicolò, Sanja, Svetlana in
Veronica

francescorusso_: Ja, ja, čestitke!!!!111! 

sergio_mattarella_real: D i p l o m a c y

predsednikpahor: Ma neee! BROMANCE!

aleksandergadžijev: Ste lahko poklicali tudi mene na dogodek!

no_green_pass_trst: *nimajo argumentov*

blackblock: Prihaja BLACK FRIDAY!

mariodraghi.it: Italia needs you! Dve leti več garanja ...

borispahorr: Si zaviham rokave, ajde na delo!

forzanuova: – this comment was deleted by italian constitution –

taxitalia: Jutri ne bomo delali.

uberitalia: Končnoooo




