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Zlorabljanje živali
v šolskih prostorih
vezana kokoš na šolskem stranišču ... to je zadnja novost, ki
kroži po tržaških časopisih,
spletnih straneh in se o njej pogovarjajo po šolah.
»Mladi so vse bolj neumni« je prvo, kar
so odrasli pomislili. »Jaz ne bi nikoli
naredil nečesa takega,« je pa najbolj
običajen odgovor dijakov.
Kaj pa se je res zgodilo? Je bila to le
neuspešna šala ali se za tem skriva
kruta resnica? Na pogovor smo povabili
Luisa Sulasa, predstavnika dijakov zavoda Deledda, torej šole, na kateri je
prišlo do omenjenega dogodka. Intervju
ni nastal z namenom, da bi iskali krivca,
temveč zato, da bi bolje razumeli, kaj
nam je ta hotel sporočiti.

Z

Kaj je privedlo nekega dijaka
iz tvoje šole, da se je odločil za tovrstno šalo?
Končno smo ugotovili, zakaj se je storilec odločil, da bo privezal kokoš v
šolsko stranišče. Baje kroži list, kjer so
omenjeni glavni razlogi, ki so pripomogli k temu, da se je ta poskus pripetil. Pisec poudarja dejstvo, da se vsi
zgražamo in da se nam kokoš smili,
obenem pa pozabljamo, da vsak dan
zaužijemo velike količine mesa, torej
živali, ki so jih zlorabljali. To pomeni,
da ne gre za zabavo, temveč za pravi
protest proti zlorabljanju živali.
Kako so na dogodek odreagirali
preostali dijaki?
Kar naenkrat se je po vsej šoli razširila
novica, da so na šolskem stranišču
našli kokoš. Dijaki so si med sabo pošiljali njen posnetek, ki je na prvi pogled bil smešen. Takoj zatem pa smo
se vsi zresnili. V naših mislih se je porodilo le eno vprašanje: kako je lahko
nekemu dijaku sploh prišlo na misel,

Kam na pustni ples ali zabavo
Danes, 21. februarja
Prosvetni dom, Opčine - Pustni petek z Jastrebi,
od 21.00 dalje
Naš bar, Briščiki/Rouna
Sobota, 22. februarja
Opčine - Povorka in ples na b´rjaču s skupino Hec
Občinska telovadnica, Zgonik - Ples z Mladimi
gazdami, Tremi Prašički in DJ-jem Redheadom
Nedelja, 23. februarja
Sovodnje - Povorka in ples v šotoru
Ponedeljek, 24. februarja
Doberdob - Ples v šotoru
Torek, 25. februarja 2020
Doberdob - Ples v šotoru
Zgonik - Ples z ansambli Razigrani kvintet, Kraški
muzikanti in Happy day

ončno je tu! Kralj norčij, pust,
eden in edini! Sprevodi, plesi
in zabave, klobase, krofi in
vino bodo do torka na dnevnem redu. Dobro vemo, da je na Krasu in v Trstu pust izredno občuten
praznik, a vendar nismo edini. Veličanstvo pust bo v tem obdobju prevzelo ključe številnih mest in vasi po
vsem svetu, zaradi česar smo se odločili, da vam v tej številki povemo,
kako praznujejo pust na različnih
koncih našega globusa.
Za začetek je treba pojasniti etimologijo besede karneval oziroma »carnevale«, iz katerih se je razvila tudi
beseda pust. Izraz izhaja iz latinskih
izrazov »Carnem levare«, kasneje
»Carne, vale!«, kar bi prevedli dobesedno z ‘nasvidenje, meso’. Beseda
pust, ki izhaja iz starega izraza mesopust, pa je dobesedni prevod iz latinščine. Pepelnična sreda, ko se pusta pokoplje, namreč pomeni začetek
štiridesetdnevnega posta, obdobja,
v katerem je po krščanski tradiciji
prepovedano uživanje mesa kot duhovna in fizična priprava na veliko
noč. Zato je pust tudi zadnji čas, v
katerem je vse dovoljeno in si lahko
ljudje dajo duška.
Ne glede na etimologijo poimenovanj je to praznik, ki ga čutijo po
vsem svetu. Če se samo premaknemo
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da bi storil kaj takega? Takrat seveda
nismo še vedeli, da je šlo za protest.
Kako pa je odreagirala ravnateljica?
Dijakom ni dovolila, da bi zapustili
šolo, vse dokler ne bi krivec priznal,
kar je storil. Naslednji korak je bil
preklic vseh šolskih izletov. Policistov
sicer nisem videl, k sreči pa ni šola nikogar ovadila. Morda je ravnateljica
ukrepala v naglici, prepričan pa sem,
da se ne bi mogla drugače obnašati.
Bo šola ukrepala? Kakšne posledice vas čakajo?
K sreči je ravnateljica ponovno potrdila vse izlete, obenem pa nas bo
šola seznanila s predavanji, ki jih prireja organizacija za zaščito živali ENPA.
Ta organizacija je tudi poskrbela, da
so kokoš varno odpeljali iz šole.

Ali je bila kokoš žrtev nasilja?
Ne, na njej ni bilo nobenih znakov
nasilja. Kljun ni bil zvezan, telo pa je
bilo ovito s posebnim lepilnim trakom, ki ga uporabljajo za živali. Ko
so ga kokoši sneli, niso otrgali perja.
Raziskovalci so opazili, da je kokoš
tisto jutro jedla. Zanimivo je, da je ni
nihče slišal.
Kaj meniš o zlorabljanju živali?
Mislim, da je to ena najbolj krutih
oblik nasilja, saj se živali ne morejo
braniti. Razumem, kaj je krivec hotel
sporočiti, saj tudi sam občasno sledim
vegetarijanski dieti. V enem mesecu
se za en teden odpovem mesu. Tega
pa ne počenjam, da bi pomagal živalim, ampak iz okoljskih razlogov.
Mislim, da vegetarijanstvo pripomore
k zmanjšanju onesnaževanja okolja.

S pustom
po svetu!
v našo matično državo, tam najdemo
ptujske kurente ali cerkniške laufarje,
tradicionalne slovenske maske, ki so
vpisane na seznam Unescove nesnovne kulturne dediščine. Njihov cilj
pa je, da s strašljivim videzom in ropotom odganjajo zimo. Eden najstarejših dokumentiranih karnevalov, ki
ga praznujejo še danes, pa je zagotovo beneški pust, katerega začetki
segajo v obdobje Beneške republike,
in to v leto 1094! Tudi ta praznik krasijo tradicionalne maske, med katerimi je seveda najbolj znana Baùta.
Potem ne moremo mimo kralja vseh
karnevalov, torej tistega v Riu De Janeiru, ki je v Guinnesovi knjigi rekordov zabeležen kot največji na svetu.
Ob ritmih sambe na Sambadromu,
na katerem karnevalsko rajanje traja

kar 4 noči, v tem času skupaj pleše
več kot 500.000 ljudi!
Našteli smo najbolj znane primere,
obstajajo pa tudi manj znane, a kljub
temu zanimive ter nekoliko nenavadne pustne tradicije. V Ivrei blizu
Turina se prebivalci od pustne nedelje
do pustnega torka obmetavajo, pomislite, s pomarančami, v spomin na
ljudske vstaje proti tiranu in njegovi
vojski. V Santa Cruzu na Tenerifih pa
se na pepelnično sredo od praznika
poslovijo tako, da skozi sprevod peljejo in kasneje zažgejo ogromno
papirnato sardelo, ki velja za simbol
tega mesta. Skratka, praznovanj, plesa zabave in norčij ne manjka ne pri
nas ne drugod po svetu. Za vse primere pa lahko trdimo, da velja en
sam rek: Živjo pust!

