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a našem področju imamo več
organizacij, ki se ukvarjajo z
mafijo. Predstavniki organiza-

cije Libera Gorizia so nam razložili,
kako deluje svet mafije in kako se dotika
naših življenj.

Kaj je organizacija Libera in s
čim se ukvarja?
Libera je mreža organizacij, zadrug,
gibanj, šol, sindikatov, župnij in skav-
tov, ki se sicer ne bojujemo samo
proti mafiji, korupciji, kriminaliteti;
angažiramo se namreč tudi za druž-
beno pravičnost, zaščito pravic, pra-
vično politiko, demokracijo, ohranjanje
živega Spomina in za državljanske
pravice v skladu z Ustavo. Oblikovali
smo se leta 1995 iz načel Spomina in
Obveze. Nastali smo iz delitve in so-
odgovornosti, saj mafije in korupcija
niso zgolj pravni, temveč tudi družbeni
in kulturni problem. Obravnavati ga
moramo v sodelovanju.

Kako je z mafijo danes? Je pro-
blem še aktualen?
Nevarno bi bilo verjeti, da mafije
danes ni več ali da se mafijci omejujejo
na zgolj fizično nasilje. Mafija se je
preoblikovala v mednarodno ekonom-
sko gibanje. Problem mafije je močno
povezan s korupcijo, reciklažo denarja
in ekonomskimi priložnostmi. Globa-
lizacija (in covid!) sta močno pospešila
kriminal. Mafija je zato danes še najbolj
nevarna, zlasti na ekonomsko-gospo-

darskem področju. Z denarjem pod-
pirajo nezakonito odvažanje odpad-
kov, izkoriščanje delavcev, preprodajo
mamil in orožja, prostitucijo ipd.

Mafija se pogosto skriva, kjer je
mi ne vidimo. Kje v našem vsakdanu
je skrita mafija, ne da bi za to vedeli?
Giovanni Falcone je bil znani italijanski
javni tožilec, ena najpomembnejših
in najvidnejših osebnosti v boju proti
mafiji v Italiji in na mednarodni ravni.
Ubila ga je mafijska združba Cosa no-
stra, skupaj z ženo in njegovim varo-
vanjem. On nas je naučil, da je pri
preiskovanju mafije pomembno »sle-
diti toku denarja, ne pa osebam«. V
vsakdanu je mafija prisotna v vseh
postopkih kršenja pravic, izkoriščanja
delovne sile, sistematičnega onesna-
ževanja. Nam se ti pojmi zdijo odda-
ljeni, a se tičejo vseh nas. Mafija si po-
dredi tudi politike in ne smemo misliti,
da nas to ne zadeva.

Kako se je mafija spreminjala s
časom? Je znotraj nje še prisotna
hierarhična delitev in močna verska
morala?
Hierarhična delitev še obstaja, a je po-
membno poudariti, da se mafija spre-
minja glede na ekonomske možnosti
posameznih območij. Še vedno je pri-
sotna močna verska morala v mnogih
kriminalnih skupinah, a to ni edino,
kar označuje mafijo: mafija je tudi eko-
nomija, nadzor nad državno oblastjo,
nasilje, o katerih je premalo govora.

Pojma sodobnosti in mafije sta
pogosto v nasprotju. Kako je mafija
preživela spremembe v družbi? Ali
smo mi naredili premalo, da bi jo
odpravili?
Bodimo pozorni: ta dva pojma prav-
zaprav nista v nasprotju. Mafije so na-
stale iz same družbe. Sodobnost se
zato tiče tako nas kot mafije, saj pri-
padnikom teh združb ponuja možnosti
in priložnosti. Mafije niso preživele
sprememb družbe, temveč so prepro-
sto vedno delovale znotraj družbe. Ko
je vez med sodobnostjo in mafijo tako
tesna, je zgrešeno misliti, da je mafija
odtujena od družbe, temveč je del
nje. Razvidno je, da ne delamo dovolj,
da bi zaustavili in odpravili organizirani
kriminal. Ne gre zgolj za to, da bi spra-
vili slehernega kriminalca v zapor, a
moramo delovati skupaj kot družba.
Razumeti moramo, da brezbrižnost
lajša in podpira mafijsko delovanje.

Kdo bi moral spodbujati boj
proti mafiji: država ali državljani?
Kako?
Ni le enega odgovora. Take organiza-
cije, kot je Libera, se ukvarjamo z bo-
jem proti mafiji z družbenega vidika
in skušamo preusmeriti pozornost na
to. Treba pa je tudi delati z institucija-
mi. Same institucije ne bodo nikoli re-
šile problema, saj se mora celotna
družba angažirati za to. Ne gre torej
za vprašanje, kdo mora rešiti težavo,
pri tem moramo vsi sodelovati.

ivimo v času, ko so zaničeva-
nje in podcenjevanje samega
sebe ter stalna kritika lastne-

ga videza na dnevnem redu.
Vse to je, žal, v še večji meri amplifi-
cirano zaradi stalnega primerjanja z
drugimi in z modeli, ki nam jih ponu-
jajo mediji in nam vsak dan prihajajo
pred oči na socialnih omrežjih ali
plakatih po mestih, na modnih revi-
jah, v časopisih ter po televiziji. Smo
v stalnem konfliktu z lastno podobo
in skušamo posnemati take modele,
kakršne nam jih družba daje za zgled,
a vprašati se moramo, ali so ti modeli
resnični in predvsem zdravi.
Iskanje boljšega in zasledovanje ti-
stega, kar smo sami postavili kot ideal,
nas lahko privede do točke, v kateri ni
več možnosti, da bi lahko naredili ko-
rak nazaj. Zasledovanje in posnemanje
takih modelov, kakor nam jih zadnje
čase v vedno večjem obsegu ponujata
zlasti socialni omrežji Instagram in
Tiktok, je privedlo ogromno število
mladih v začarani krog prehranskih
motenj, med katerimi sta anoreksija
in bulimija le najbolj poznani, vendar
je poleg omenjenih še veliko drugih,
manj poznanih, a ravno tako nevarnih.

Pred kratkim je bil dan posvečen to-
vrstnim motnjam in tudi Tržaška uni-
verza je prejšnji teden organizirala
predavanje o tem. Tema je izredno
občutljiva, toda komunikacija je klju-
čnega pomena pri reševanju tovrstnih
težav. Pomembno je razumeti in po-
slušati ter osebam, ki trpijo in se sku-
šajo odrešiti, stati ob strani, jih nikakor
ne zanemariti, jemati zlahka ali raz-
vrednotiti.
Vse se lahko pojavi kakor enostavna
želja po vitkejši postavi. Človek začne
iz prehrane odstranjevati točno dolo-
čene jedi, v prepričanju, da so škod-
ljive, redijo in onemogočajo hujšanje.
Ko odstrani hrano, s tem odstrani
tudi trenutke druženja, kajti pijača ali
košček pice ob aperitivu je sinonim
druženja, morda pa noče med ljudi,
ker je večer prej pojedel kaj preveč in

je zdaj prepričan, da je njegov videz
popolnoma skvarjen. Povsem se izo-
lira. Hrana postane neke vrste so-
vražnik in pozabi, da človeško telo za
pravilno in zdravo delovanje potre-
buje raznovrstne snovi. Po dnevih
stradanja lahko napoči trenutek, ko
mu lakota ne da več pri miru, in da bi
jo zadušil, poje vse, kar mu pride pod
roke, potem pa ponovno strada. Zaide
v zanko, iz katere je brez prave pomoči
težko ven, saj se ne zaveda, kaj počne
in kakšen postaja. Sploh pa se ne za-
veda, da v trenutku, ko prekorači do-
ločeno linijo, tvega lastno življenje.
Prehranske motnje niso modna muha,
kakor žal trdi veliko ljudi, temveč so
resnična in zelo resna težava, s katero
se spopada nešteto ljudi, predvsem
mladih, ki pa se sramujejo priznati za-
radi strahu, da jih ne bi jemali resno.

Prehranske 
motnje niso 
modna muha

#bodidirekten

Naša brezbrižnost
podpira mafijo
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robertomancini: Muli, vse pod kontrolo, čez štiri leta poskusimo
znova.

chrisrock.us: Sedaj vam povem zelo smešen vic!

will_smith_: *inhales*

oskarji2022: NEEEEEEE!

covid-19: In mene kam ste me stauli?

abramromanovicreal: Sem mislil, da je prvi april kasneje ...

rusija.gov: Eh, julijanski koledar je drugačen!

anglezi.uk: Angleški čaj je vedno bil boljši od ruskega.

narodnidomofficial: LET'S GOOOOO!

predsednikpahor: Tokrat me niste povabili? Škoda ...

predsednikmattarella: Dai, Borut, se vidimo čimprej, obljubim!

predsednikpahor: Ja, če bom še predsednik ...




