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Kakšna bo moda
letošnjega poletja?
ribližuje se poletje. V Barkovljah in Sesljanu se ljudje že
sončijo pod pripekajočim
soncem, najpogumnejši tudi že
zaplavajo v še hladnem morju. S približevanjem poletja se bližajo tudi
poletne počitnice, ki so pravi sinonim
za sproščenost, relaks po domače, in
lahkotnost. Način oblačenja se spreminja in se prilagaja vedno višjim
temperaturam in poletnim dnevom.
In kaj bomo nosili letošnjo sezono?
Katere modne tendence bodo prevladale? Vprašanja ostajajo na pol odprta, kajti po eni strani je odgovor v
stalnem razvijanju in spreminjanju,
po drugi pa so nekatere smernice že
jasno določene.
Ko se sprehajamo po mestu, nam bo
takoj padel v oči poseben detajl, in sicer baggy clothes ali, povedano na
preprost način, preširoke, vrečaste
obleke. Res je! Široke hlače in majice
najdemo v skoraj vsaki omari. Ključna
beseda je v tem primeru udobje. Hlače
so lahko čisto preprosto široke, kroja
boyfriend, lahko pa imajo natančnejšo
obliko in posnemajo tiste, ki so bile v
modi v preteklih desetletjih. Kar je
bilo v modi v sedemdesetih, osemde-
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johnnydepp: Baštaaaa! Zdej ratava anka toplo ...
amber_heard: The Show Must Go On.
kapetan.j.sparrow: aAa ... Ala na ladjo!
capitan.m.salvini: Dovolj, da ne prideš v naša pristanišča!
netflixinternational: Sedaj smo tudi v Miramaru!
giroditalia: Ma kje so Slovenci? Smo zrihtali etapo v Sloveniji samo
zanje!

tadej.si.pogačar: Pripravljam se na Tour! Ne zmorem vsega ...
losqualonibali: Ah, pokvarjena mladina! Ko sem jaz bil takih let,
sem bil povsod!

lps_band: Hvala vsem za podporo. Sedaj pa imamo izpite ...
mahmoodnblanco: Nimate turneje?
maneskin_official: Bolje tako ... Saj sta videla, kaj stane imeti
turnejo pred nastopom na Evroviziji!

eu.eurovision: Ja ... Kaj sta imela v glavi???
siae_italia: DENAR!

setih in devetdesetih letih dvajsetega
stoletja, se danes ponovno pojavlja:
kavbojke bootcut, mom fit … Gre za
ponovno ovrednotenje modne preteklosti in kar je vintage, je kakor
novo. Splača se torej pogledati v omare svojih staršev in ugotoviti, ali imajo
kakšen košček, ki bi bil vreden nošenja
tudi to poletje. Skoraj gotovo bo naše
iskanje poplačano. Modni stili se nedvomno mešajo in del našega stajlinga
lahko navdahne preteklost, del pa dopolni čisto nov košček oblačila.
Preselimo se k modnim dodatkom.
Letošnje poletje bodo med dekleti
zelo opazne mini torbice vseh barv in
oblik, tako majhne, da s težavo lahko
zdržijo v sebi mobilni telefon …, ampak v tem primeru udobje sploh ne
pride v poštev, kajti torbica bo predstavljala le dodatek, olepšavo. Če bodo
torbice majhne, bodo sončna očala
velika, taka, kakršna so bila v modi v
devetdesetih letih in kakršna je ameriška influencerka oziroma vplivnica
Kim Kardashian ponosno nosila v preteklih mesecih in razkazovala v številnih objavah na Instagramu.
V izložbah različnih trgovin, bodisi
oblačil bodisi kopalk, smo že opazili,

kar se na prvi pogled zdi zastarelo:
kvačkana oblačila ali crochet obleke.
To so lahko majice oziroma top-i, kopalke ali tudi torbe. Barve so najrazličnejše z najrazličnejšimi motivi, glavna
je fantazija in prepovedana je monotonija. To je stil, ki vzbuja občutek
kake plaže na Formenteri in vročega
peska pod soncem. Najbolj razširjeni
vzorci bodo cvetlični.
Poletje je za mnoge iz različnih razlogov najlepši letni čas. Šole je konec,
začnejo se počitnice in lahko si za
trenutek, dolg cele tri mesece, odpočijemo. Hodimo na morje, sončimo
se, igramo beach volley (odbojka na
plaži za tiste, ki imate raje domače izraze) in karte ..., vsak dan se brez
omejitev družimo s prijatelji. Končno
smo lahko brez skrbi in se posvetimo
»manj resnim« stvarem, kot so oblačila. Vsaka priložnost je dobra, da lahko razkažemo svoj stil in svojo domišljijo, saj v določeni meri videz lahko
izrazi notranjost vseh nas.

Španija
bi uzakonila
menstrualni
dopust
Španiji je bil na svetu ministrov, ki je potekal v torek,
17. maja, predstavljen nov
predlog zakona ministrstva za
enakost, resorjem leve populistične
stranke Podemos, ki obravnava reproduktivno zdravje, pravico do splava in spolno zdravje. Osnutek novega
zakona med drugim predvideva
uvedbo menstrualnega dopusta in
možnost prekinitve nosečnosti od
dopolnjenega šestnajstega leta dalje
brez soglasja staršev ali skrbnikov.
Po večdnevnih razpravah je bila na
tiskovni konferenci obelodanjena
uradna potrditev ministrice za enake
možnosti Irene Montero.
Novi predlog zakona nosi naslov Organski zakon o varstvu spolnih in reproduktivnih pravic ter o zagotavljanju
prostovoljne prekinitve nosečnosti. Najprej vzpostavlja uvedbo pod zdravniškim nadzorom tridnevnega plačanega dopusta v času menstrualnega ciklusa, kar se lahko podaljša
na pet dni.
Dismenoreja, tj. bolečinski simptomi,
ki spremljajo menstruacijo pri nekaterih ženskah, je zelo pogosto stanje,
ki po podatkih španskega ginekološkega in porodničarskega društva
otežuje vsakdanje aktivnosti približno
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tretjine žensk.
Ker si ne morejo
vsak mesec privoščiti bolniške
odsotnosti, so
mnoge ženske
prisiljene normalno hoditi v
službo, čeprav
trpijo za hudimi
menstrualnimi
bolečinami. Dokazano je, da je
slabost kriva tudi za upad produktivnosti.
Zakonsko uvedbo menstrualnega dopusta zagovarjajo številna združenja,
ki se ukvarjajo z zdravjem in pravicami žensk. Ta pa obstaja le v zelo redkih državah in v zelo redkih podjetjih.
V Evropi tega ne predvideva zakon
nobene države. Leta 2016 je bil v
Italiji predlagan zakon, o katerem so
v parlamentu razpravljali, da bi zagotovili to možnost, a ni bil nikoli
sprejet. Menstrualni dopust je v svetovnem merilu trenutno dovoljen le
v zelo omejenem številu držav, kamor
sodijo Japonska, Tajvan, Indonezija,
Južna Koreja in Zambija.
Osnutek španskega zakona uvaja tudi
druge novosti na področju spolnega

zdravja. Pravi na primer, da bi centri,
ki nudijo pomoč ženskam v težavah,
in zapori morali nuditi higienske vložke brezplačno. Nato pa bi izločili DDV
(IVA) iz stroškov prodaje vložkov, kot
so to že storile številne druge države.
Predlog za menstrualni dopust je v
Španiji že sprožil polemike in razdelil
javno mnenje. In ne samo to. Glede
na to, kar je ves čas poročal dnevnik
El Pais, še sama španska vlada (leva)
doživlja notranje delitve. Po eni strani
si skrajno levi Podemos prizadeva za
potrditev zakona. Po drugi strani pa
so nekateri socialisti izrazili zaskrbljenost, češ da bi lahko menstrualni
dopust imel negativne posledice za
ženske in bi tudi delodajalce odvračal
od zaposlovanja žensk.

