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Vojna mladih in starih
andemija Covida-19 končno
izzveneva. Vsa naša in še posebej medijska pozornost je
posvečena vojni v Ukrajini. Ko
smo se vrstniki pogovarjali o tem
tragičnem dogodku, je bila najpogostejša opazka naslednja: »Nikoli
ne bi pričakovali, da bomo doživeli
pandemijo, kaj šele vojno …« Večina
mladih, ki trenutno ni še niti zaključila
študija, je že doživela teroristični napad 11. septembra 2001, ekonomsko
krizo leta 2008, koronavirus in zdaj
še vojno v neposredni bližini.
Iluzija, da živimo v mirnem in varnem
svetu, ne obstaja več. Medtem ko
odrasli berejo časopise in poslušajo
novice po radiu in televiziji, mladi
spremljamo situacijo na še bolj direkten način. Preko Instagrama in
Facebooka sledimo posnetkom v živo
novinarjev in ljudi, ki se nahajajo v
Ukrajini, celo ukrajinski predsednik
Zelenski občasno poroča na družbenih omrežjih o tamkajšnjem dogajanju. Tudi Il Corriere della Sera ima
svoj profil na družbenih omrežjih,
kjer redno objavlja novice. Mi ga vestno spremljamo. Najpopularnejši pa
je Instagram profil Torcha, združenja
novinarjev, ki hočejo mladim približati branje časopisov, zato vsak dan
objavljajo najpomembnejše novice
s celega sveta na ustvarjen profil.
Socialna omrežja omogočajo, da smo
v stiku z nekom, ki se nahaja na drugem koncu sveta. Nekateri izmed
nas imajo prijatelje v Rusiji in v Ukrajini. Skrbi nas, kako je z njimi. Ko
smo vzpostavili stik s kolegico iz
Sankt Peterburga, nas je najprej vprašala, kako naši evropski mediji poro-
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čajo o vojni. Z odgovorom ni bila zadovoljna in nas je skušala prepričati,
da ima ruski predsednik Vladimir Putin dobre razloge za svoje početje.
Ko smo jo prosili, naj nam da izjavo
za mladinsko prilogo Direkt, se je
prošnji olikano izognila.

v Ljubljani. Alisa Grijenko si niti v
najhujši nočni mori ne bi mogla
predstavljati, da bo v 21. stoletju
Rusija napadla sosedo. Pravi, da sta
si državi podobni, da njuni prebivalci
govorijo soroden ali celo isti jezik,
podobni pa sta tudi kulturi. 22-letna

Mlada V.K je zaprosila za anonimnost

Alisa Grijenko

Poskusimo s kontaktom v Moskvi.
Znanka V. K. nam sicer hitro odpiše,
ampak želi ohraniti anonimnost. Njeno željo spoštujemo, ker jo je strah,
da bi izpostavila nevarnosti svoje
bližnje. Dala nam je kratko izjavo: »O
tej temi ne bom govorila, ker se mi
to zdi neprimerno, saj nisem politik
in nisem seznanjena z vsem, kar se
je zgodilo. Kar pa lahko povem je to,
da nočemo vojne. Če je prišlo do
nje, pomeni, da nismo imeli alternative. V nasprotnem primeru bi se kaj
hujšega zgodilo z Rusijo. Nobena od
dveh strani pa ne pozna resnice.
Skratka, ustvarila sem si svoje mnenje
o dogajanju, ampak ga nebi delila z
drugimi, razen s svojo družino in s
svojimi prijatelji.«
Le za spoznanje več sreče smo imeli
s kolegico iz Ukrajine, ki obiskuje
Fakulteto za družbene vede Univerze

študentka mednarodnih odnosov na
ljubljanski Fakulteti za družbene vede je doma iz Odese, mesta na obali
Črnega morja. Brat in starši so v četrtek zjutraj okoli 5. ure malo po Putinovi vojni napovedi zaslišali prve
eksplozije.
»Ko je počilo, se je stresla miza. Pravijo, da je pred mesto priplula ruska
mornarica, nekatere plaže naj bi bile
celo minirane,« je v telefonskem pogovoru dejala hči Rusinje in Ukrajinca, ki sta se prisiljena skrivati v svojem domu. »Bojim se, da bodo tudi
v Odesi začeli bombardirati civilne
objekte, kot to počnejo v Kijevu in
Harkovu.«
Kaj pa potem? Alisa pravi, da prihaja v
Ukrajino ogromno orožja. Na delu naj
bi bile že tolpe tatov in morilcev. Skrbi
jo, da bi lahko, ko bodo utihnile rakete,
državo preplavil nov val nasilja.

fbi.us: Kaj??? Zgleda, da je med ruski vojaki veliko žrtev!

Ukrajina kliče
na pomoč,
odzovimo se!

rusija.ru: Hmmmm, kje piše?
kgb.ru: *There was no war in Ukraine*
donaldtrumpofficial: Ha ha ha, Vladimir, ti si genij!
oligarhija.ru: Mah... niti ne ...
ukrajinskoljudstvo.ua: Uštel si se, in še kako!
kamalamaro_harris: Iskrene čestitke ukrajinskemu ljudstvu za
samoobrambo.

nancypelosiii: Bravo! *ploska*
predsednik_zelenski: Morda NATO ni najboljša alternativa Putinu.
Evropska unija?

evropskaunija: ČAKIIIIIII
bosna_i_hercegovina: Leta in leta dela ... Ne boste nas kar tako
prehiteli!

srbija.gov: Upajmo, da ja! He he he ...
official_diplomacija: Niti ne vem, kdo sem.

o dogodkih zadnjih dni v Ukrajini se je skrb javnosti usmerila
k nedolžnim žrtvam vojne na
vseh straneh meje. Žrtve so lahko tudi tisti, ki dejansko niso bili
ranjeni: v vojnem času primanjkuje tistih dobrin, brez katerih je življenje
skorajda nemogoče. Vsi najbrž vemo,
da so civilisti tisti, ki vojno plačujejo
najdražje. Da bi stopili tem osebam
naproti, so mnogi priredili shode proti
vojni, a tudi bolj konkretne akcije zbiranja pomoči za civiliste. Skoraj milijon
ljudi je doslej že zapustilo Ukrajino,
Evropska unija je ocenila, da bo državo
zapustilo do sedem milijonov ljudi.
Prvi begunci so že stopili na italijanska
tla, tudi v Trst; tržaški župan Dipiazza
je zagotovil, da bo beguncem dal na
razpolago kasarne.
Rdeči Križ, UNHCR in UNICEF so organizirali skupno zbiranje pomoči. Sred-
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stva lahko doniramo na številki 45525
s klicem ali sporočilom. Rdeči križ bo
svoje sodelavce poslal na teren, če se
bo situacija poslabšala; ti bodo ogroženemu prebivalstvu zagotavljali medicinsko in psiho-socialno pomoč.
Nevladna organizacija Amnesty International je na svoji spletni strani objavila peticijo, s katero želijo opozoriti
in zbrati podpise proti kršenje človekovih pravic v vojnih okoliščinah. Priloženi članek pojasnjuje, da v Ukrajini
napadajo celo bolnišnice in šole, tudi
z uporabo prepovedanega orožja. Organizacija si prizadeva tudi za pravice
ukrajinskih beguncev, ki iščejo zavetje
v sosednjih državah.

Tržaška dobrodelna organizacija Karitas je v sodelovanju s tržaškim škofom
začela zbirati denarne donacije. Slednje izvajajo z nakazili, bančne podatke
lahko najdete na njihovi spletni strani.
Denar bodo nakazali organizaciji Karitas v Moldaviji, ki deluje na meji z
Ukrajino. S tem bodo lahko pomagali
beguncem, ki vstopajo v Moldavijo.
Karitas išče tudi ljudi, ki bi lahko gostili
ali osebno pomagali ukrajinskim beguncem pri nas. Če je kdo izmed
naših bralcev pripravljen pomagati,
se lahko po elektronski pošti oglasi
na naslov: ucraina@caritastrieste.it
Tudi primorska skupnost se pridružuje
akciji: v prejšnjih dneh so organizirali
zbiranje pomoči pri Humanitarnem
društvu Kid v Novi Gorici, izolski Rdeči
križ pa zbira pripomočke, obleko in
hrano na svojem sedežu. Barkovljansko
društvo na Ulici Bonafata 6 zbira hrano,
pripomočke za prvo pomoč in higienske
izdelke. Svoj prispevek lahko prinesemo
danes od 16. do 20. ure, v soboto od
16. do 20. ure in v nedeljo od 10. do 13.
ure. Steklene posode niso zaželene.
Vse drage bralce in bralke pozivamo,
naj premislijo o stanju nedolžnih civilistov in naj na svoj način in po
svojih zmožnostih prispevajo k izboljšanju pogojev.

