#bodidirekten

@direktni: Adam, Aljoša, Andrej,

Damir, Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Giada, Ines, Jakob, Johanna, Julijan,
Martin, Nicolò, Sanja, Svetlana in
Veronica

petek, 29. oktobra 2021 | št. 6 | leto IV
orica in Nova Gorica sta od nekdaj
tesno povezani, čeprav ju je ločevala meja. Danes prave meje
ni več, mesti sodelujeta ter sta pomemben stvaren stik med Slovenijo in
Italijo. Skupaj z nemškim mestom Chemnitz bosta nosili naziv Evropske prestolnice
kulture 2025 (EPK 2025). Pred nekaj dnevi
sta se srečala v Gorici in Novi Gorici predsednik Slovenije Borut Pahor in predsednik
Italije Sergio Mattarella ter predstavila prihodnjo evropsko prestolnico kulture kot
simbol povezovanja, ki ponazarja Evropo
brez meja. Mlade pa smo vprašali, kaj menijo o odnosih med dvema Goricama in
kako si predstavljajo novogoriško-goriško
prestolnico kulture leta 2025.
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Demetra Picco, 17 let

»Mislim, da so odnosi med Italijo in Slovenijo še vedno premalo tesni. Videti je, da
se predstavniki držav srečujejo le ob javnih
priložnostih, ne pa pri preprostem upravljanju mest, ob običajnem življenju. Zavedam se, da je vključevanje slovenskega
sveta daleč od vsakdanjega razmišljanja,
daleč od navadnega pojmovanja družbe.
Očitno je bilo v obdobju pandemije koronavirusa, ko je bila ponovno vzpostavljena
meja, ki je onemogočala prehod med
dvema državama, za nas neobičajen pojem, saj bi obe Gorici morali biti kot dva
prekata enega srca, ki bijeta v enem ritmu.
Do leta 2025 imamo še možnost, da pokažemo, da so stari spori le del preteklosti
in da je prihodnost pred vrati. Imamo
tudi možnost, da združimo moči in se
končno zavemo, da je raznolikost bogastvo, ne pa ovira, in da bomo le s
spoštovanjem in strpnostjo
lahko deležni
napredka.«

mladi@primorski.eu

»Prihodnost
naj bo mlada,
plodna in rožnata«

Daniel Mikuz, 19 let

»O EPK 2025 mislim, da je to sijajna priložnost za pridobitev boljšega ugleda v
EU in na območju Evrope nasploh. To
nam lahko prinese velike prednosti na
raznih področjih (turizem, gospodarstvo,
kmetijstvo ipd.), kar zagotovo pomeni
izrazit skok naprej v obeh mestih, tako
tehnološki kot znanstveni. Kar se pa tiče
odnosov med Novo Gorico in sosednjo
Gorico, sam mislim, da so se zelo izboljšali
v primerjavi s prejšnjim desetletjem na
primer. Zato menim, da bo njuno sodelovanje vsekakor prineslo veliko pozitivnih stvari za vse nas.«

Simon Simčič, 17 let

»Menim, da so odnosi med Gorico in
Novo Gorico vedno boljši. S projektom
EPK 2025 sta si obe Gorici pridobili pomembno vlogo na področjih kulture.
Čeprav živimo v obdobju pandemije,
smo lahko ponosni, da sta Gorici zedinjeni in se postopoma vedno bolj združujeta. Na tovrsten način postajajo dogodki z negativnim prizvokom preteklih
let samo spomin in pogled je usmerjen
v prihodnost. Prihodnost naj bo mlada,

plodna in rožnata. Sem mnenja, da zlasti
mladi hrepenimo po uveljavljanju v družbi in imamo s tem projektom imenitno
priložnost za nabiranje izkušenj in spoznavanje novih področij.
Odnos med Goricama pa lahko izboljšamo. Kako? Tako, da izbrišemo predsodke,
ki so kljub minevanju let še vedno prisotni
med ljudmi, in skušamo srečevati »mejaka« ob različnih priložnostih, ki naj ne zadevajo vedno samo politike. Poziv gre v
prvi vrsti politikom, na katere polagamo
mladi vse svoje upe, jim zaupamo in
skupaj z njimi lahko pridemo do izvrstne
izvedbe dolgotrajnega projekta, seveda
upajoč, da bo ta sčasoma prinesel rezultate in še lepše medsebojne odnose.«

Na osnovi zbranih mnenj lahko ugotavljamo, da mladi pozitivno ocenjujejo sodelovanje in združevanje obeh Goric ter
pozivajo k normalizaciji predstave,
da to skupno mesto pooseblja
mednarodnost. Upajmo
na boljšo prihodnost,
brez meja, a ne
da bi pozabili
na preteklost.
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Kaj pa pravijo
mladi Tržačani
o sobivanju dveh narodov?
orica in Trst sta območji z zelo
raznoliko zgodovino, kjer od
nekdaj sobivata predvsem dva
naroda, slovenski in italijanski. V
preteklosti je bil to večkrat vzrok za
spore in trenja, a je danes videti, da se
ti počasi umirjajo. Pri starejših je mogoče
še najbolj opaziti zgodovinske, kulturne
in ideološke razlike med kulturama.
Kako na te razlike gledajo mladi danes?
So te razlike še vedno ukoreninjene?
Za mnenje o sobivanju dveh narodov
na Tržaškem smo povprašali dva mlada
tržaška pripadnika slovenske narodne
skupnosti in dva mlada Tržačana, pripadnika večinskega naroda.
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Ilija Diviacco, 17, Slovenec

»Mislim, da se slovenska (manjšinska)
in italijanska mladina spoštujeta. Hkrati
pa mislim, da je zaradi ločenih šol malo
priložnosti za stike med skupinama. To

bi po mojem mnenju gotovo pripomoglo k vzajemnemu spoznavanju kultur
in boljšemu razumevanju naših razlik
ter posledično večjemu druženju obeh
skupnosti.«

Gabriele Piscanec, 19, Italijan

»Osebno sem vedno doživljal sobivanje
Slovencev in Italijanov kot miroljubno
in umirjeno. Ne bom pa skrival, da sem
večkrat kljub vsemu občutil trenje in
napetost, uperjena od ene kulture proti
drugi, kar je obojestransko. Moja življenjske izkušnja mi je omogočila, da
spoznam Slovence in se zdaj rad družim
z njimi. Nikoli nisem čutil sovraštva do
drugih, ker so pripadniki druge kulture
ali zaradi njihove zgodovine. Mislim pa,
da je sporna preteklost našega območja
lahko dokaz, da pogosto, ne glede na
jezikovne in kulturne razlike, pozabljamo, da smo vsi človeška bitja.«

Tinkara Vidoni, 17, Slovenka

»Velikih razlik ne doživljam. Na koncu je
vedno lepo spoznati nove ljudi in kulture,
ne glede na njihov izvor. Nikoli ne smemo
ostati zaprti v svojem mehurčku. Med
Italijani in Slovenci je bila preteklost
sporna in težka, kar je še vedno opaziti
pri nekaterih, predvsem pri starejših.
Med mladimi te razlike ni več toliko opaziti. Mladi smo bolj odprti in se bolj družimo. Ta razlika je še bolj opazna pri
prejšnji generaciji (kot je generacija mojega starejšega brata in sestre), saj se mi
bolj naravno pomešamo med pripadnike
italijanske narodnosti.«

Marco Canciani, 21, Italijan

»Dvojezičnost (pravzaprav trijezičnost:
slovenščina, italijanščina in nemščina) je
v Trstu nekaj neobhodnega in obveznega,
če upoštevamo našo zgodovino. Trst je
bil vedno multikulturno mesto ter je rasel
in se bogatil prav zaradi kulturnih izmenjav. Slovenska narodna skupnost bi morala biti po mojem mnenju boljše predstavljena, prisotna in soudeležena pri
oblikovanju družbe. Še danes je močno
getizirana, in to ne samo slovenska, ampak
vse skupnosti na tem ozemlju. Zame je
to nekaj zločinskega. Tržaško multietnično
dediščino je treba zaščititi in bogatiti.«

