
b dejstvih zadnjih tednov smo
vsi bolje spoznali svet huma-
nitarnih organizacij in huma-

nitarne pomoči nasploh. Ob tej
priložnosti smo stopili v stik z Lukom
Ovnom, predstavnikom mladinskega
oddelka slovenskega youngCaritas.
Oven nam je obrazložil delovanje in
cilje te podorganizacije Karitas.

Kaj je youngCaritas?
To je sekcija znotraj organizacije Ka-
ritas, v kateri delujejo mladi prosto-
voljci. Delo z mladimi je zelo specifi-
čno, zato se je primerno z mladimi
prostovoljci ukvarjati posebej. young-
Caritas je del mreže youngCaritas
Evropa in Caritas Intenationalis. Ta
mladinska skupina se je oblikovala
pred približno petimi leti.

Katerih pobud se lotevate?
Naša želja je, da bi zavestno spod-
budili mlade k reševanju družbenih
problemov. Prirejamo npr. letovanja,
medgeneracijska srečanja (kjer od
starejših se učimo raznih veščin), nu-
dimo pomoč bolnikom, starejšim in
invalidom in to z izleti v gore in s po-
govori po telefonu. V zadnjem času
smo se začeli ukvarjati tudi z ekolo-
gijo in v ta namen oblikovali akcijo
Očistimo svoje okolje. S tem spod-
bujamo, da mladinske skupine oči-
stijo svojo okolico.

Kdo lahko postane član in ka-
ko?
Naši prostovoljci so stari od 16 do 35
let. Z našimi projekti pogosto spod-
bujamo tudi otroke, včasih pa z nami
sodelujejo tudi starejši člani. Včlaniš
se lahko tako, da napišeš mail na na-
slov young.Caritas@karitas.si. Sledilo
bo spoznavno srečanje na Zoomu in
nato sprejetje v našo skupino.

Kako se youngCaritas razlikuje
od krovne Karitas?
Naše delovanje je bolj neformalno.
Zelo cenimo druženje, potovanja, iz-
menjave. Razlikujemo se tudi po pro-

blemih, ki se jih lotevamo. Nam so
recimo bližje tematike ekologije, traj-
nostnega razvoja, migracij ipd.

Kako je Karitas povezana s Cer-
kvijo? Ali se lahko včlanijo tudi pri-
padniki drugih veroizpovedi oz.
ateisti?
youngCaritas je odprta za vse, ne
glede na verska prepričanja, status
ali izvor. Dobro sodelujemo med se-
boj; največkrat sploh ne vemo, kdo
je veren oz. kako veruje. Mi temeljimo
na cerkvenih načelih dobrodelnosti.
Veliko se navezujemo na sedanjega
in prejšnje papeže ter druge cerkvene
osebnosti. Predsednik Karitas je škof,
ki pa ima sicer bolj reprezentativno
vlogo. Ob težjih tematikah nas du-
hovniki duhovno spremljajo. Primer
tega je projekt Povezani preko tele-
fona: enkrat mesečno se posvetimo
tudi duhovnemu razmišljanju v so-
delovanju s patrom. Vsakič obravna-
vamo kako tematiko, kot je npr., kako
najti moč, da vztrajaš, kako razumeti
starejše, kako biti ponižen ipd. Taka
duhovna razglabljanja obravnavajo
splošne tematike, ki niso nujno po-
vezane s krščansko duhovnostjo.

Kako v tem trenutku pomagate
Ukrajini?
Trenutno zbiramo pripomočke in
hrano ter se pri tem povezujemo s
trgovinami: priredili smo npr. akcijo
v sodelovanju s Hoferjem. V ukrajin-

skem Karitas imamo Slovenko, s ka-
tero smo v stiku. Ona nam pove, kje
in po čem je največ potrebe. Za pre-
voz se dogovarjamo z ukrajinskimi
prevozniki, ki najbolje poznajo tisto
ozemlje in vedo, po katerih poteh je
najvarneje. Caritas Internationalis nas
koordinira in zbira podatke. Poleg
tega pomagamo pri namestitvi be-
guncev, saj iščemo in pripravljamo
nastanitve v župnijskih stavbah, ki
so prej samevale.

Kako sodelujete z drugimi
državami?
Prirejamo redne izmenjave z drugimi
skupinami youngCaritas, zlasti z drža-
vami nekdanje Jugoslavije. Z njimi
delimo skupno zgodovino, zato smo
med mladimi skušali prekoračiti stare
tegobe in sodelovati. Sodelujemo
tudi z avstrijsko Karitas z enodnevni-
mi izmenjavami. Pred leti smo bili v
Caorleju, kjer so sodelovale skupine
iz osmih držav. Želimo si in se pri-
pravljamo za več humanitarnega dela
v tujini, podobnega temu, ki ga opra-
vljamo z Ukrajinci.

Luku Ovnu želimo veliko uspeha pri
delu v organizaciji.

ojne se danes bojujejo tudi
z orožjem propagande in
velikim, nevarnim strojem

lažnih informacij, ki se zlahka
širijo po internetu in družbenih
omrežjih.
Celo vojno v Ukrajini spremljajo t. i.
troli. V žargonu spleta so to anonimni
uporabniki, ki so v tem primeru na-
mensko ustvarjeni za širjenje lažnih
informacij, provociranje in vzbujanje
sovraštva. Posredno jih podpira Kre-
melj. Gre za razširjeno industrijo, ki
deluje subtilno, prikrito. Sposobna
je zamegliti resničnost, manipulirati
z mnenji in prepričanji, uničiti življe-
nja ljudi, ki postanejo tarče trolov.
Vojna je pravzaprav postala tudi me-
dijska in lažne novice so vseprisotne.
Nekatere so povsem očitne, druge
pa brez previdnosti in kritičnega
očesa tvegajo, da bodo povzročile
napačne premisleke o temi, ki je že
sama po sebi občutljiva. V kontekstu,
ki ga podpira svoboda izražanja, je
še vedno treba razumeti, kako daleč
lahko gremo in katere previdnostne
ukrepe je mogoče uporabiti, da ne
bi sami padli v past nevarnih lažnih
informacij.
Kako pa se lahko mi, uporabniki
spleta, izognemo lažnim novicam?

Pozor na vire: lažne novice naj-
dejo plodna tla v zavračanju stališč
osrednjih medijev, kar počnejo ne-
kateri uporabniki omrežja. Z vsebino
v popolnem nasprotju z osrednjimi
informacijskimi strokovnjaki so torej

ustvarjalci lažnih novic sposobni ka-
nalizirati občutek nezaupanja v mno-
žične medije. To opredeljujemo kot
»teorijo nasprotja«. Če vir poroča o
vsebini, ki je povsem nasprotna po-
znanemu državnemu časopisu, po-
meni, da za tem tiči razlog. Treba pa
je poudariti, da nimajo vsi viri enake
avtoritete. Tako nevarni viri so pre-
poznavni, kot so npr. skupine na Fa-
cebooku ali Telegramu.

Kritičen pogled in iskanje res-
nice predvsem pri pregled vsebine:
pogosto so lažne novice nesmiselne
in absurdne tako, da ustvarijo škan-
dale in zmedenost. Včasih pa so ve-
liko podrobneje opisane, da posta-
nejo za bralce bolj verodostojne.

Izogibajmo se senzacionaliz-
mu: pretresljivi naslovi večkrat vabijo
uporabnika k hitremu odpiranju član-
ka, ki pa v resnici skorajda nima vse-
bine. To je t. i. »clickbaiting«, za kar
se je v slovenščini uveljavil izraz »va-
ba za klike«. Gre za pojav, s katerim
zaradi velikega števila klikov na do-
ločeno novico upravljavci spletnih
strani veliko zaslužijo.
Dezinformacije kratkoročno ustvar-
jajo konkretne nevarnosti, dolgoro-
čno pa tudi tveganje, da se bo razvila
družba, ki bo pripravljena dvomiti o
vsaki človeški tragediji. Zaradi tega
sta poštena uporaba novic ter spos-
obnost prepoznavanja in izogibanja
lažnim novicam ključni.

Izogibajmo se lažnim novicam!
V

#bodidirekten
@direktni: Adam, Aljoša, Andrej,
Damir, Daniel, Erika, Franz, Gabriel,
Giada, Ines, Jakob, Johanna, Julijan,
Martin, Nicolò, Sanja, Svetlana,
Veronica, Emil in Nicole
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zelensky: Oh say can you see ...

putin: Špijon, pokvaril te je zahod.

biden: Kašen zahod, to je vhod; ne, počakaj, katera je leva in katera
je desna?

zelensky: Vse je ok stric Sam, upam samo, da, če ste napovedali vojno
Afganistanu in Japoncem, boste rešili tudi Ukrajino.

BinLaden: Putin mi krade delo, kako bom preživel?

direktor_cia: Utihni in pretvarjaj se, da si pod zemljo.

Peskov: Putin je OK.

svet: *ga je kap*

Cacciari: Sankcije nas bodo pobile.

Macron: Če udarijo še po Rusih, bosta dve muhi na en mah.

Olaf_Sch0lz: Spomnite se, delavci Italije: cilj opravičuje sredstva

Trump: Ah vidite, če bi me pustili v Beli hiši, bi bila Rusija na naši
strani!

kamala_harris: Ja, na naši strani oceana!

youngCaritas,
kjer se mladi
lahko izkažejo
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