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sreČanje MladiH aMbasadorjev in
aMbasadork Medkulturnega dialoga

15. junija je v dvorani konjičanka v slovenskih konjicah potekalo prvo srečanje mladih ambasadorjev in ambasadork medkulturnega dialoga. v letu 2010 je bilo po izvedenih delavnicah
urice medkulturnega dialoga, na šestih srednjih šolah izbranih
55 mladih, ki so za pol leta sprejeli naziv mladega ambasadorja
oziroma ambasadorke medkulturnega dialoga. v svojem mandatu so le-ti opravljali naloge, ki so bile predvidene za omenjeno funkcijo. v projekt, katerega poslovodeči je Mladinski center dravinjske doline, je vključenih 23 konzorcijskih partnerjev,
od katerih je 7 srednjih šol in sicer šC slovenske konjice-zreče,
srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Prva gimnazija Maribor, gimnazija brežice, šC slovenj gradec-srednja ekonomska šola, Poslovno-komercialna šola Celje in šC velenje-gimnazija velenje.

Pomemben del srečanja je bila podelitev nefiksa, ki ga je v prvem delu predstavila predstavnica Mladinskega ceha, alenka
blazinšek. gre za dokument, ki ga lahko uporabljajo mladi od
14. leta naprej in služi za beleženje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. na srečanju mladih ambasadorjev so
ga prejeli tisti mladi, ki so opravili vseh pet predvidenih nalog
mandatarja medkulturnega dialoga. iz gimnazije slovenske
konjice sta nefiks prejela natalija Žlavs in boštjan Holobar, iz
sšgt Celje aleš kurnik in »free lance« mladi ambasador iz ljubljane, Marko limbek.

vsi mladi, ki so se odločili za naziv mladega ambasadorja oziroma ambasadorke so iz rok direktorice MCdd, laure krančan,
prejeli potrdilo za aktivno sodelovanje v projektu. Prav tako so
certifikate za aktivno sodelovanje prejeli tuji mentorji mladih
ambasadorjev, ki so bili izbrani z namenom pomagati mlademu, ki je zastopal njihovo državo, pri raziskovanju tamkajšnje
kulture.

na srečanju so po nagovoru predstavnika urada rs za mladino,
aleša ojsterška in častnega ambasadorja, darka nikolovskega,
dijaki in dijakinje predstavili aktivnosti, ki so jih izvedli v sklopu
svojih mandatov. gimnazija slovenske konjice je navdušila s
kratkim filmom o medkulturnem dialogu, srednja šola za gostinstvo in turizem Celje pa z zanimivim skečem o razlikah v
kulturah. Mladi in njihovi koordinatorji oziroma koordinatorke
so nato evalvirali izvajanje aktivnosti in podali precej predlogov, da bo pot naslednjih mandatarjev medkulturnega dialoga bolj kakovostna in učinkovita.

Pripravila: Karmen Kukovič, Koordinatorka projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga
Foto: MCDD in arhiv MCC



Mladi ambasadorji
Prve gimnazije
Maribor
Na naši šoli se že od nekdaj čuti želja po enakosti, sprejemanju
drugačnosti in spoznavanju novega. Zato smo se dijaki aktivno vključili v delovanje ambasadorjev medkulturnega dialoga. Šola to potezo podpira in nam omogoča vse potrebno za
uresničevanje želenih ciljev. V prihodnjem šolskem letu, bomo
tako ambasadorji na naši gimnaziji pripravili veliko aktivnosti,
v katere bomo vključili čim večje število dijakov in pripomogli
k spoznavanju novih kultur in običajev.

šole
Družba me(ne) briga! Srednja šola za
gostinstvo in
turizem Celje se
predstavi

Naša šola ima pestro družbeno sestavo dijakov. Imam sošolca,
ki se je v Slovenijo preselil iz Nemčije in sošolko, ki prihaja iz
Kijeva. Vendar kljub temu na šoli ne prihaja do konfliktov med
dijaki, saj te uspešno rešujemo na razrednih urah, ki so posvečene tej tematiki. Lahko bi rekel, da je medkulturni dialog na
naši šoli že vzpostavljen, dijaki pa strmijo k preseganju stereotipov in spodbujanju strpnosti drug do drugega. Šolska vizija
je izobraževanje v prijetnem in strpnem okolju, zato smo se
pridružili projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga.
V decembru 2010 so že potekale delavnice na temo “Medkulturni dialog med mladimi”, ki so jih priredili zaposleni Mladinskega centra Dravinjske doline. Cilj teh je bil, da bi mladi bolje
spoznali medkulturno razumevanje in sobivanje. Šola in MCDD
ocenjujeta, da so bile delavnice uspešne in poučne. Vključevale so dijake tretjih letnikov. V mesecu maju se bo odvijal drugi
del projekta in sicer predavanja nas- mladih ambasadorjev ter
predstavitve držav, ki jih zastopamo. Dijakom drugih in tretjih
letnikov želimo približati mirno reševanje konfliktov in zavračanje stereotipov v naslednjih državah: Združenem Kraljestvu, Cipru, Malti, Finski, Luksemburgu, Bosni in Hercegovini
ter Estoniji. Dijaki imajo možnost aktivnosti programa Mladi
ambasadorji medkulturnega dialoga spremljati tudi na šolski
spletni strani, kjer obveščamo o aktualnih dogodkih ter objavljamo novice. Čeprav je trenutno stanje na šoli dobro, si želimo, da bi se tega zavedale tudi prihodnje generacije, ki bodo
za nami polnile šolske hodnike. Pomembno je, da se mladi zavedamo vrednot kot so spoštovanje, vključenost, strpnost, dostojanstvo, mir in prijateljstvo. Zavzemati se moramo za enakopravnost, medsebojno razumevanje, spodbujanje strpnosti,
mirno reševanje konfliktov in življenje v dostojanstvu in miru.

Smo srednja poklicna in strokovna šola, ki izobražuje, vzgaja in
ustvarja že od leta 1960. Ponosni smo na bogato tradicijo, na
desetletja vrhunskih uspehov v stroki, na strokovnost in prijaznost učiteljev. Veselijo nas uspehi bivših dijakov, ki so ustvarili
izjemne kariere – z nekaterimi poslovno sodelujemo, drugi nas
obiščejo, tretji se vrnejo k nam kot učitelji.
Močno smo vraščeni v domače okolje, a ne pozabljamo na
mednarodna sodelovanja. Sodobni smo, ker sledimo izzivom
digitalne dobe, spremembam v sprejemanju znanja, premikom v družbeni klimi. Odprti smo, ker se na naši šoli dijaki in
učitelji trudimo za medsebojno razumevanja in strpno sporazumevanje. Dinamični smo, ker se nenehno spreminjamo, da
bi ostali kakovostna, prijazna in topla šola.
Letos naša šola praznuje 50. obletnico svojega delovanja. Ta jubilej nam pomeni priložnost, da se ozremo nazaj, razmislimo o
prihodnosti in ocenimo sedanjost. Kaj smo v teh letih naredili,
kaj lahko pokažemo, s čim se lahko pohvalimo? Veliko je vsega.
Več tisoč dijakov je v teh letih zaključilo šolanje na naši šoli.
Danes so kot kuharji, natakarji, tehniki kuharstva, tehniki strežbe, gostinski tehniki, turistični tehniki in gostinsko-turistični
tehniki zaposleni doma in v tujini. Njihova znanja in sposobnosti so naša spričevala in vzpodbuda, da bomo z enako predanostjo oblikovali nadaljnje generacije v odlične gostinske in
turistične delavce.

Raznolikost
je dobra

Aleš Kurnik
Mladi ambasador medkulturnega dialoga SŠGT Celje

Gimnazija Slovenske Konjice smo organizacijska enota Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče in skupaj s Srednjo poklicno in strokovno šolo Zreče sodelujemo v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. Naš namen je z raziskovanjem
in s komunikacijo spoznavati izbrane države, njihovo kulturo,
jezik, običaje ter navezati stike z osebnimi mentorji; ne le zaradi vsebine projekta, temveč pridobiti tudi čisto osebna prijateljstva. Z aktivnostmi v projektu želimo sovrstnikom približati
raznolikost tujih kultur z namenom, da se soočimo s stereotipi in predsodki o njih. Želimo si potrditve, da lahko z boljšim
spoznavanjem ljudi in z iskanjem podobnosti z neko kulturo
presežemo predsodke in iščemo poti do boljše strpnosti med
mladimi. Vemo, da je ravno v raznolikosti kultur bogastvo, iz
katerega želimo črpati življenjske izkušnje in širiti obzorja.
Janja Ribič, Ines Filipšek, Natalija Žlavs, Klavdija Kovše, Severina Hrovat,
Boštjan Holobar, Anže Jelenko.
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glasbeno-Plesni
veČer na osnovni
šoli bojana iliCHa
Maribor
evropski kulturni in tehnološki center Maribor je v okviru aktivnosti
medkulturnega dialoga in dela z mladimi v letu 2010 zasnoval projekt
»glasbena subkultura: vpliv ameriške glasbe na mlade v Mariboru«.

specifični cilji projekta so bili:
1. spoznavanje večplastnosti ameriške (sub)kulture skozi glasbeno
ustvarjanje in promoviranje.
2. vzpodbujanje vključevanja mladih v civilno družbo.
3. vzpodbujanje mladinskega raziskovalnega dela.
4. Prispevek, podpora in spodbuda k oblikovanju drugačnih pristopov, odnosov in sistemskih rešitev, pri katerih imajo aktivno in pomembno vlogo mladi, s tem pa prispevek k spodbujanju mreženja
mladih z različnimi drugimi družbenimi akterji ter vzpostavljanju
nove trajnostne oblike participacije mladih, v katerih imajo aktivno
vlogo tudi mladi z manj priložnostmi.
5. Medkulturni dialog in prispevek k večjemu spoznavanju, razumevanju in sodelovanju med različnimi kulturami.
k sodelovanju smo povabili osnovno šolo bojana ilicha Maribor, kjer
je 27 učencev 9. razredov pod mentorstvom profesoric ane kapš in
Mateje jeznik spoznavalo večplastnost ameriške (sub)kulture skozi
glasbeno ustvarjanje ter raziskovalo popularnost in razširjenost ameriške glasbe med mladimi v Mariboru.
Mladi raziskovalci, med katerimi le še redki poznajo gramofonske
plošče in glasbene kasete, so tekom projekta sami opravili in posneli
intervjuje z različnimi glasbeniki: raperjema Murat&jose po koncertu
na štuk-u v Mariboru, jazz kitaristom samom šalamonom na koncertu v kgb-ju ter glasbeniki eMkeY, eYeCeeou in ezY-g. kot protiutež
mladim so dodali še intervju s šolsko knjižničarko, ljubiteljico najprej
ameriške folk in zatem rock glasbe (tudi angleške, npr. beatles), ki je
orisala glasbo, ki jo je poslušala njena generacija v sedemdesetih in
osemdesetih.
svoje raziskovalno delo, temelječe na ustvarjalnem in sproščenem
pristopu, so učenci predstavili na izjemno zanimivem glasbeno–plesnem večeru »vpliv ameriške glasbe na mladostnike v Mariboru«, ki je
potekal v sredo, 22. decembra 2010, ob 18. uri, v šolski dvorani oš bojana ilicha Maribor. svojevrstni multimedijski performans je obsegal:
video posnetke lastnih intervjujev z mariborskimi in drugimi slovenskimi glasbeniki,
samostojno pripravljene plesne in glasbene točke na temo ameriške
glasbe,
predstavitev pomena glasbenega ustvarjanja v sodobni družbi s poudarkom na mladostnikih in vplivu ameriške glasbe nanje.
na ogled je bila tudi razstava zanimivih plakatov o ameriških glasbenikih in skupinah, ki so jih pripravili udeleženci projekta. velja jim čestitati za njihovo izvirnost in kreativnost.
zaradi velikega zanimanja se projekt nadaljuje tudi v letu 2011 z raziskovanjem vpliva ameriške glasbe med vrstniki, delavnicami, predavanji in zaključnim glasbeno-plesnim nastopom v dvorcu betnava.
kajti, kot je dejala mentorica ana kapš: »glasba ne poganja sveta, je
pa element, zaradi katerega se vožnja izplača.«

Foto: EKTC Maribor.
Zdenka Kresnik
Evropski kulturni in tehnološki center Maribor

aktivnosti Članov MreŽe
veČer roMske
kulture
ob svetovnem dnevu romov, 8. aprila, so v Mladinskem centru dravinjske doline (v nadaljevanju MCdd) pripravili večer romske kulture. v sodelovanju s partnerjem projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, društvom zaveznikov mehkega pristanka (v nadaljevanju dzMP) iz krškega, so izvedli predstavitev projekta »zgodbe
šu vrtlo« oziroma zgodbe iz vrta. gre za projekt osveščanja romov
o zdravi prehrani in hkrati za izmenjavo izkušenj in vzpostavljanje
medkulturnega dialoga med romi in neromi. obiskovalci so lahko
na degustaciji jedi poizkusili nekaj dobrot iz čemaža.
Po predstavitvi je z obiskovalci sledila kratka diskusija o romski problematiki v sloveniji. skozi izjave obiskovalcev se je pokazalo, da je
stopnja netolerantnosti do romov precej visoka.
večer se je končal z nastopom skupine ira roma, ki je postregla s
širokim repertoarjem skladb z rusko-romskim melosom. večer romske kulture so v MCdd pripravili v sklopu festivala romske kulture, ki
ga koordinira Mladinski kulturni center Maribor.
Pripravila: karmen kukovič
avtor fotografij: MCdd

Festival kitare Ptuj kot instruMent
ProMoCije Medkulturnosti Med MladiMi

še eno šolsko leto se bo kmalu izteklo, nedavno pa se je iztekel tudi
že šesti Festival kitare Ptuj. tudi tokrat smo se v Centru interesnih dejavnosti Ptuj, ki festival organizira že od začetka, povezali z raznimi
organizacijami, s katerimi smo dobro sodelovali že v preteklosti. Čeprav letošnji festival ni bil najobsežnejši, je bil pa znova raznolik ter
je ptujski in širši javnosti vnovič predstavil vrhunske domače in tuje
izvajalce ter glasbene pedagoge različnih glasbenih žanrov. ti so v
prvih dneh aprila zveneli skozi strune in tako prispevali k posebnemu
umetniškemu vzdušju starodavnega mesta Ptuj.
osrednja ideja ptujskega kitarskega festivala že od začetka vključuje
druženje kitaristov in drugih privržencev kulture vseh generacij ter
spodbujanje h glasbenemu izobraževanju. začelo se je pred šestimi
leti, ko se mi je pred koncertom klasičnega kitarista bora zuljana v
Cid-u Ptuj porodila ideja o vikendu, ki bi ga posvetili kitari; ideji se
je pridružila tudi takratna strokovna sodelavka nevenka gerl, za kar
sem ji danes zelo hvaležen. Projekt smo čisto brez pričakovanj naslovili preprosto Festival kitare Ptuj in tako se je začela naša kitarska
zgodba.
v treh dneh se je ob boru zvrstilo več mladih kitarskih mojstrov iz
slovenije, ki so bili uspešni na državnih in mednarodnih tekmovanjih,
vrhunec festivala pa je bil večer flamenka z Matjažem stošičem, ki je
do zadnjega kotička napolnil prostore ptujskega Cid-a. ob številnih
pozitivnih odzivih smo se odločili festival nadaljevati in ga razširiti čez
meje slovenije.
na drugem festivalu se je na uvodnem večeru v Cid-u predstavilo pet
mladih kitaristov iz srednje glasbene in baletne šole Maribor pod
mentorskim vodstvom profesorjev vojka vešligaja in saša lamuta:
astrid kukovič, dušan slaček, Marko strmčnik, timi krajnc in Petra
Habjanič. naslednji večer so se predstavili študenti kitare z akademije
za glasbo v ljubljani pod mentorstvom profesorjev tomaža rajteriča
in Žarka ignajtovića: Matija dolenc, jure zdovc, Matic smolnikar in
aljoša verščaj. sklepni večer festivala, ki je potekal v slavnostni dvorani na Ptujskem gradu, pa je bil namenjen ljubiteljem komorne glasbe.
kitarskemu mojstru vojku vešligaju, ki med drugim poučuje kitaro na
sgbš v Mariboru in je asistent na ljubljanski akademiji za glasbo, sta
se pridružila umetnika s prav tako bogatimi referencami: flavtist Martin belič (od leta 2007 flavtist münchenskih filharmonikov) in violinist
klemen bračko (godalni oktet oktissimo, academia sancti Petri, solisti Piranesi, kvartet akord – zgoščenka z vito Mavrič, godalni kvartet
godalika – zgoščenka time 2 start, all Capone štrajh trio). omenjena
zasedba pod imenom trio evivo se je predstavila z deli Piazzolle, debussya, von Webra, Matiegke in assada.
številne pohvale občinstva, medijev in poznavalcev kitare so nas prepričale, da smo v tretjo edicijo festivala vložili še več truda. na Ptuj
smo pripeljali kubanskega kitarskega virtuoza Marca tamaya, ki je
navdušil razprodano slavnostno dvorano Ptujskega gradu. blesteli so
še izvrstni kitaristi dijaki in študenti iz Maribora, Celja, ljubljane, zagreba in gradca, mlad italijanski 'fingerstyle picking' kitarist andrea
valeri, slovenski mojster jazz kitare igor bezget ter lutnjist boris šinigoj. bilo je navdušujoče.
spet je bilo leto naokrog, ideje so kar deževale in pred vrati je stal že
četrti Festival kitare. Pri tem smo se v Centru interesnih dejavnosti
povezali s klubom ptujskih študentov, s katerim smo dobro sodelo-
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vali že pri tretjem festivalu. Četrta edicija je bila najobsežnejša doslej.
raznoliki, a sami vrhunski gostujoči izvajalci so osem večerov okupirali kar sedem odrov ptujskih dvoran, klubov in kavarn. ob nastopih
perspektivnih mladih kitaristov osnovnih in srednjih šol ter akademij
iz slovenije, Hrvaške in avstrije so se vrstili tudi koncerti priznanih
umetnikov: slovencev igorja leonardija in dua Črno-belo (luka vehar
in andrej Pekarovič), hrvaškega »finger style« mojstra Hala ter neponovljivega makedonskega kitariskega virtuoza vlatka stefanovskega.
nabito polna Festivalna dvorana Ptujskega gradu je med koncertiranjem stefanovskega dobro uro žarela od navdušenja, kakršnega po
mnenju mnogih poslušalcev v tej dvorani še ni bilo. Četrti Festival
kitare je izmed dosedanjih šestih najlepše uspel.
Peta edicija festivala je v desetih dneh predstavila trideset nastopajočih umetnikov iz slovenije, Hrvaške, avstrije, španije in slovaške,
novost pa so bile delavnice jazz in rock kitare. k sodelovanju smo
znova povabili učence nižjih glasbenih šol (karol Pahor Ptuj, zasebna
glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla, nocturno dornava, glasbena šola skladateljev ipavcev šentjur), dijake umetniških gimnazij v
ljubljani, Celju in velenju ter študente zagrebške in ljubljanske glasbene akademije. Med že uveljavljenimi umetniki smo znova povabili
enega vodilnih slovenskih flamenko kitaristov Matjaža stošiča, tokrat
s petčlansko zasedbo Cana flamenca. Pavle kavec, tako imenovani
'slovenski jimi Hendrix' ter vodja tria oko, je kot naš največji strokovnjak za igranje Hendrixove glasbe ogrel mlajšo, pa tudi starejšo
generacijo ljubiteljev starega rocka. na koncertu so se triu pridružili
še mladi ptujski glasbeniki, ki so na celodnevnih delavnicah pridno
vadili pod kavčevim vodstvom.
glavna gosta petega kitarskega dogodka sta bila večkratna nagrajenka prestižnih mednarodnih glasbenih tekmovanj: klasična kitaristka
anabel Montesinos iz španije in svetovno priznani avstrijski jazz kitarist Wolfgang Muthspiel, ki je v glasbeni šoli karol Pahor Ptuj uspešno
izvedel tudi delavnice.
to nas pripelje do že šestega Festivala kitare Ptuj. tudi letos smo lahko prisluhnili različnim glasbeno-zvočnim podobam in tudi tokrat
smo poskrbeli, da je bilo zadoščeno tako ljubiteljem klasične kitare
kot tudi jazza, rocka, bluesa, funka in drugih zvrsti.
Festival so tudi tokrat odprli najmlajši udeleženci, perspektivni kitaristi nižjih glasbenih šol s štajerske. Priznan ameriški jazz kitarist in
pedagog z italijanskimi koreninami agostino di giorgio je s svojim
mednarodnim triom predstavil program, ki sega v obdobje bebopa.
di giorgio je na koncertu in delavnicah nedvomno dokazal, da sodi
med pomembnejše jazz kitariste tega sloga.
Žarko ignjatović in jerko novak (slednji je med drugim znan tudi
kot avtor glasbe legendarnega Mačka Murija) , kitarista z bogatimi
koncertnimi izkušnjami na solističnem in komornem področju doma
in v tujini, sta Cid-ovemu občinstvu zaigrala repertoar iz zakladnice
kitarskih duov.
tadej košir, ki je trenutno eden izmed vidnejših mladih kitaristov v
sloveniji (stalen član skupine oziroma kitarist neishe in raperja zlatka), je s svojim triom ogrel občinstvo, ki je lahko občudovalo tudi mlade ptujske kitariste, ki so se po uspešno izvedenih delavnicah pojavili
na odru in s koširjevim triom zaigrali številne kitarske poslastice.
Če potegnem črto, smo lahko v Cid-u zelo zadovoljni, saj nam je
uspelo vsako leto narediti korak naprej, hkrati pa smo prešli na mednarodni festival, ki je postal prepoznaven tudi v tujini. za uspešno izvedene dogodke ne bomo pihali svečk, imamo pa že veliko načrtov
za prihodnost. Prepričan sem, da se bo tudi v naslednjih letih Cid-ove
zgodbe šestih strun našlo kaj ušesom primernega tudi za vas! ampak
le, če nas obiščete.
iskrena hvala vsem nastopajočim, mentorjem, poslušalcem, sponzorjem, donatorjem, medijem in predvsem organizatorju Festivala kitare, torej ekipi ptujskega Cid-a (nevenka gerl, aleksander kraner, jure
šarman, valerija, sabina itd.)!
Marko Korošec, umetniški vodja Festivala kitare Ptuj

aktivnosti Članov MreŽe

kako se je bilo uČiti arabšČine v egiPtu?
Marko limbek se je v letu 2010 samoiniciativno
odločil, da bi želel postati mladi ambasador medkulturnega dialoga. ker je sklenil za nekaj mesecev
oditi v egipt, da bi se tam učil arabskega jezika, so
mu v Mladinskem centru dravinjske doline podelili
naziv mladega ambasadorja egipta. Po vrnitvi je o
svoji izkušnji zapisal:
»Poskusil sem z učenjem enega od semitskih jezikov in izbral sem arabščino. vsaka od arabskih držav ima svoje lastno narečje in ta narečja se med seboj močno razlikujejo. obstaja pa tudi uradni arabski jezik, pravimo mu Modern standard arabic (v
nadaljevanju Msa). to je jezik časopisov, televizije
in politike v vseh arabskih državah in jih povezuje.
Malo bolj arhaična oblika uradnega arabskega jezika se imenuje Fosha in to je jezik korana. najbolj
podobna uradnemu jeziku sta narečji jemna in
savdske arabije, vendar je zaradi oddaljenosti prve
in nedostopnosti druge države tam malo šol. uče-

nje v egiptu je ceneje od jordanije, zato se veliko
ljudi odloči za učenje v egiptu, ki je tudi kulturna in
filmska prestolnica arabskega sveta.
Menim, da je zlata vredna dobra šola, kjer te želijo
nekaj naučiti in ne samo čim dlje obdržati in izvleči
čim več denarja. v nekaterih šolah poteka celoten
pouk v arabščini, kar je za začetnike lahko precej
težko. sam sem začel na ta način z učenjem Msa in
na srečo bil dovolj odločen, da sem se z učiteljem
dogovoril, da me bo učil samo slovnico in besede
brez knjige. tako sem se v krajšem času precej več
naučil in tudi na naslednji šoli so me uvrstili v višji
razred. učenje slovnice sicer poteka počasi, saj je to
slovnica korana, svete knjige, in za arabce znanje
slovnice Foshe predstavlja najvišjo goro, na katero
se lahko človek povzpne. Posledično si mora zato
vzeti dovolj časa.
v praksi pa se govori egiptovsko narečje, ki je preprostejše in se zelo razlikuje od Msa. vsi egipčani

Mlada aMbasadorja na
naCionalneM radiu
Mlada ambasadorja, natalija Žlavs, ki v svojem mandatu mlade ambasadorke zastopa švedsko in
boštjan Holobar, ki zastopa rusijo, sta 20. aprila sodelovala na oddaji gymnasium na radiu slovenija
1. oddaja je bila predvajana v živo. oba ambasadorja sta dijaka tretjega letnika gimnazije slovenske
konjice.
koordinatorka projekta, karmen kukovič, iz Mladinskega centra dravinjske doline je na oddaji predstavila vsebino in namen projekta, mlada ambasadorja pa sta izrazila svoje mnenje o aktualni problematiki etničnih manjšin v sloveniji. Predstavila sta tudi svoje dosedanje sodelovanje z mentorjema, ki prihajata iz držav, ki ju ambasadorja predstavljata.
Pripravila: Karmen Kukovič
Avtor fotografije: MCDD

ne znajo brati časopisov, ker se morajo naučiti zapletenih zvokov:  ﺹ ﻅ ﻁ ﺽ ﺥ ﻕin predvsem več
slovnice in končnic. zato uradni jezik obvlada le
manjši del egipčanov. tudi v narečju ponekod izpuščajo črke, predvsem 'k' ()ﻕ. na primer: minuta je
v arabščini 'dakika' ()ﺓﻕﻱﻕﺩ, v narečju pa pogosto
rečejo 'daia' ()ﺓﻱﺩ, ker izpustijo črko ﻕ.
sporazumevanje na ulici je bilo precej lažje potem,
ko sem spoznal osnove slovnice. Predvsem zato,
ker sem vedno dobil prave informacije in lahko kupoval po lokalnih cenah. opazovanje turistov, ki so
barantali v angleščini in plačevali višje cene, mi je
bilo zato zelo zabavno.«
Pripravila: Marko Limbek in Karmen Kukovič
Avtor fotografije: Marko Limbek

Mladi ambasador Egipta pred okrašeno staroegipčansko hišo.

»trening Medkulturnega
dialoga« v slovenj gradCu
V mesecu januarju sta MKC Slovenj Gradec in
Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec pripravila
delavnico z naslovom »Trening medkulturnega
dialoga«.
delavnica se je začela z uvodno predstavitvijo pojmov
kulture, večkulturnosti in medkulturnosti. Po spoznavnem delu in igri, kjer smo ugotavljali podobnosti
in razlike med nami, so udeleženci s pomočjo namišljene situacije, ki jim je bila predstavljena v obliki
zgodbe, odgovorili na dve vprašanji:

zakaj je temu tako. večina odgovorov je bila povezana
s problemom strahu »biti odkrit« pred drugimi. dijaki so ponovno opomnili na problem medsebojnega
spoznavanja. Potrebno je preseči prvi vtis, ki nam nujno ne daje celotne slike o drugem. težava »prvega vtisa« je nestrpnost do drugačnih od nas, ki izhaja prav iz
tega, da si ljudje ne dovolijo, da bi spoznali kakšen je
nekdo kot oseba, ne glede na pripadnost (narodnost,
veroizpoved, življenjski slog, videz ipd.)
s pomočjo tehnike skupinskega dela, kjer so skupine izmenjaje odgovarjale na zastavljena vprašanja in
iskale ideje, so dijaki podali svoje predloge na naslednja vprašanja:
Kakšni bi morali biti, da bi lahko delovali v multikulturni družbi?
biti bi morali bolj: strpni, odprti za nove stike, brez
predsodkov, razumni, tolerantni, komunikativni, brez
stereotipov, samozavestni, pogumni.

Mladi ambasadorji pravijo: »Multikulti je kul.«

tuja kultura na oš
zreČe
Mladinski center dravinjske doline (v nadaljevanju MCdd) je v sklopu programa za nadarjene učence na oš zreče pripravil štiri delavnice, na katerih so učenci spoznavali kulture iz Makedonije, Francije, latvije in turčije. delavnice so bile izvedene v sklopu modula »dovolite, da se predstavimo«.
vodili so jih evropski prostovoljci, ki jih gosti MCdd.
v turški delavnici je emre durna z otroki pripravil »cigarette burek«, v francoski delavnici sta gaëlle
Frick in nathalie eng otroke naučili osnovnih fraz v francoščini, latvijska delavnica je pod vodstvom
liene Palena ponudila nekaj zabavnih iger na prostem, v makedonski pa je aleksandar davčevski
predstavil pesem »tvoite ochi, leno«.
spoznavanje tujih kultur z namenom odpravljanja predsodkov in stereotipov je glavno vodilo projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga.
Pripravila: Karmen Kukovič
Avtor fotografije:OŠ Zreče

Učenci OŠ Zreče in evropski prostovoljci iz MCDD.

Katera je najpogosteje prva beseda, s katero te ljudje označijo, ko te vidijo prvič?
odgovori so bili predstavljeni na post iz listkih in so
jih dijaki zalepili na steno, tako da so bili vidni vsem.
odgovori so bili naslednji: lahko smo veliki, mali, nasmejani, nestrpni, vzkipljivi, veseli, včasih malo čudni,
prijazni, zanimivega videza, mali in veliki.

Kaj nas pri tem najbolj ovira?
najbolj pogoste ovire, ki so jih zaznali so: samovšečnost, nekomunikativnost, nestrpnost, lastni predsodki, stereotipi, popačena slika realnosti v medijih,
nerazgledanost, zaprtost, strah pred drugačnostjo,
splošna nepripravljenost za medsebojno pomoč in
sodelovanje.

Kakšen je prvi vtis, ki ga drugi dobijo o tebi?
odgovori v obliki kratkih stavkov so bili naslednji:
• da sem prijazna, vedno nasmejana.
• da sem zelo visok in me vedno čudno pogledajo zaradi tega.
• da sem malo skrivnostna na prvi pogled.
• da sem pozitivna oseba, ker sem vedno nasmejan
za razliko od drugih, ki se jim na daleč vidi, da so zamorjeni.
• da imam zanimiv videz, ki ni vsem blizu, a kadar sem
nasmejana zgledam precej prijazno.
• drugi me pogledajo, kako sem oblečen in kako izgledam.
sledila je razprava, v kateri so udeleženci obrazložili
razloge, ki so vplivali na njihovo odločitev o tem, kako
jih vidijo drugi. večina jih je pri svojem opisu izhajala
iz problema prvega vtisa, ki še ne predstavlja celotne
slike o tem, kakšni smo. dijaki so izpostavili dejstvo,
da je potrebno človeka najprej spoznati, preden si o
njem sploh lahko ustvarimo kakršnokoli mnenje. Pri
pregledu prvih vtisov so komentirali drug drugega.
Pri tem so ugotovili, da sebe včasih vidimo drugače
kot nas vidijo drugi in da prvi vtis ne zadošča, da bi
lahko nekoga v celoti spoznali.

Kako lahko to (ovire) odpravimo?
to lahko odpravimo s pogovorom, kot kulture medsebojnega spoznavanja, poglobitvijo vase in prepoznavanje lastnih predsodkov pri spoznavanju drugih
in drugačnih od nas samih, empatijo, obiskovanjem
neformalnih izobraževalnih delavnic.

Pri naslednji igri so dijaki stali v dveh skupinah, eden
drugemu nasproti. ob vsaki prebrani trditvi, ki jo je
predstavil inštruktor, so morali zavzeti stališče, odgovoriti z da ali ne in stopiti korak naprej. trditve so se
nanašale na vprašanja njihove lastne identitete, razmišljanj, občutenj v določenih situacijah, prostočasnih aktivnosti in o posameznih manjšinskih skupinah
v družbi. v razpravi, ki je sledila so dijaki predstavili
trditve, pri katerih jim je bilo najtežje zavzeti stališče
(to so bile predvsem tiste, za katere so začutili, da se z
odgovorom izpostavljajo pred drugimi) in obrazložili,

ugotovitve delavnice smo združili v simpatični zloženki, ki smo jo poimenovali »Medkulturni vodnik za
telebane«, katera je bila širši javnosti predstavljena v
mesecu februarju.
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ob zaključku so dijaki predlagali, da bi bilo potrebno
načrtovati konkretne akcije v lokalnem okolju, ki bi
opozarjale na to, da je drugačnost dobrodošla, s čimer
bi se spodbujalo spoznavanje drugih kultur in s tem
preseganje predsodkov in stereotipov.

Lucija Čevnik in Moira Kobše
MKC Slovenj Gradec

MaM d - s e P r e d s tav i

društvo zaveznikov MeHkega Pristanka,
Partner v Projektu

društvo zaveznikov mehkega pristanka je ustanovila skupina mladih
ljudi leta 1995 kot odziv na pomanjkanje kulturnega dogajanja za
mlade in splošno neobčutljivost za stisko drugih. doslej smo uspešno
izpeljali preko 200 projektov s področij mladinske kulture, sodobnih
umetnosti, neformalnega izobraževanja, ekologije, sociale in humanitarnih dejavnosti. s tem smo premoščali prazen prostor med mladino
in kulturo ter se ves čas trudili blažiti stiske in podpirati različne robne
družbene skupine.

z vztrajnim spodbujanjem in s predstavljanjem mladinske kulture
smo pripomogli k njenemu razvoju v celi državi. vnašanje svežega
kulturnega dogajanja v Posavje je potekalo vzporedno z uveljavljeno
institucionalno in ljubiteljsko kulturo, kar je prineslo radikalno obogatitev kulturnega življenja v regiji.
s svojo video produkcijo (luksuz produkcija) sodimo med pionirje demokratizacije filma kot medija in umetniškega sredstva v sloveniji, s
čimer smo pripomogli k uveljavljanju neodvisnega filma. krško je po
zaslugi društva postalo pomembna učilnica za mlade video ustvarjalce ter produkcijski center za nove generacije režiserjev in novinarjev s kamero. Prvi resnejši projekt v produkcijskem smislu je bil kratki
igrani film režiserja borisa Petkoviča naprej, s katerim smo sodelovali
na različnih mednarodnih festivalih, prislužill pa si je tudi naslov tisto
leto najbolje obiskanega domačega filma v slovenski kinoteki. v letu
2001 smo pričeli z intenzivnim izobraževanjem na področju filma in
videa. od takrat redno izvajamo različna izobraževanja, v katerih je
sodelovalo preko 100 slušateljev. Posneli smo tudi preko 100 kratkih
igranih in dokumentarnih filmov. z izobraževanji na področju filma
in videa nadaljujemo v okviru različnih projektov: Mladinska televizija, seminar Gverila produkcija, Media without borders, Youth Television goes international, Crossvideo ...
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v samem mestu smo sprožili in vodili institucionalno reševanje vprašanj mladine, prostega časa, organizacije in promocije njihove ustvarjalnosti. obenem pa smo nepogrešljiva podporna in svetovalna organizacija, ki tvorno sodeluje z nekaj desetinami sorodnih, predvsem
mladinsko kulturnih organizacij v sloveniji in tudi v sosednjih državah.
Foto: arhiv DZMP

esej

urška Mauer,

PrograMska delavka, Celjski Mladinski Center

Celjski mladinski center mi je omogočil, da sem se lahko pridružila usposabljanju za trenerje mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga. Usposabljanje, ki ga v okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga izvaja Mladinski center Trbovlje, nas je skozi seminarje, ekskurzije in sklope različnih nalog pripravil na spoznavanje »različnosti« in boljše razumevanje pojma, ki je tako pogosto tema različnih
trenj in debat. Menim, da bom na podlagi znanj in izkušenj, ki sem jih pridobila kot mlada ambasadorka, lahko bolje opravljala delo mladinske delavke, hkrati pa mi je to usposabljanje dalo tudi dosti tem za
premislek o nam drugačnim in nas samih. V okviru usposabljanja sta nastala tudi dva eseja, ki jih predstavljam v nadaljevanju.

Medkulturni dialog kot
ga doŽivljaMo….
zdi se, da medkulturnost danes postaja čarobna beseda in ideja, na
kateri gradimo upanje za boljšo prihodnost. besedo medkulturnost
srečamo povsod, uporabljena je v politiki, sociali, mednarodnih odnosih in v umetnosti, le redko pa je tudi razložena. Medkulturnost
ali medkulturni dialog je torej nujen pogoj za naše skupno bivanje
in prihodnost na tem planetu, nekaj, o čemer nam sploh ne bi bilo
treba razpravljati, ker bi moralo biti samoumevno. takšna prirojena
človeška radovednost ni le enciklopedičnega pomena, temveč jo
žene iskrena želja najti način življenja oziroma razvoja, ki bi bil primeren in prijazen do vseh nas, ki živimo na skupni zemlji. Če je torej
medkulturni dialog komunikacija med različnimi ljudmi, z namenom
skupnega razvoja, verjetno ta zajema množico različnih pojavnosti, o
katerih moramo razmisliti in jih domisliti, da bi bil lahko ta dialog kar
najbolj konstruktiven.
eden ključnih dejavnikov pri razvijanju multikulturnega gledanja
vključuje sposobnost videti dogodke iz različnih zornih kotov.
v vsakdanjem življenju se ljudje neprestano soočamo s stereotipi in
predsodki. Čeprav niso vsi problematični in omejeni zgolj na negativno opisovanje, pa so lahko stereotipi, ki so v družbi zelo pogosti ter
jih obremenjujejo negativne predstave, tudi nevarni. s stereotipi se
pogosto srečujemo v medijih – časopisih, filmih, glasbi,… nastanejo
pogosto na osnovi pomanjkljivih informacij ali strahu ter na ta način
sprožijo predsodke, ki lahko vodijo v diskriminatorno obnašanje. to se
dobro vidi tudi v filmu guess who´s coming to dinner. Film predstavlja vedno aktualno zgodbo o rasni nestrpnosti. barva kože pomeni
težavo in žalostno je, da so belopolti ljudje pogostokrat obremenjeni
z temno raso. redko se dogaja tudi obratno, vendar je žal vse prevečkrat prisoten stereotip o temnopoltih ljudeh. to izhaja predvsem iz
prepričanja, da so temnopolti ljudje slabi, nas asociirajo na gangsterje
iz filmov, temnopolti ljudje so revni, živijo v slabih stanovanjskih razmerah, so umazani, itd. vsi našteti predsodki so prisotni v državah,
ki niso tako multikulturno obarvane, bodisi to izhaja tudi iz verskega
prepričanja. zanimivo je, da pogostokrat temnopolti ljudje želijo biti
v bližini belcev, saj se jim ti zdijo nekako »nadnaravni«, lepi, bogati,…
Če so Črnci in belci prisiljeni živeti skupaj od rojstva, in obiskujejo iste
šole ter so izpostavljeni popolnoma istim kulturnim vplivom, bodo
odraščali v govorjenju in oblačenju na skoraj isti način. dejstvo je, da
so najpomembnejše rasne razlike prej genetske kot kulturne.
Pri nas je nestrpnost do temnopoltih manj prisotna kot drugod, saj je
delež temnopoltih prebivalcev v sloveniji zelo nizek. v sloveniji predstavljajo problem predvsem etnične skupine ter versko »drugačni«
ljudje. ker smo slovenci znani kot zelo zaprt narod, ki zelo nerad sprejema »drugačne«, bo to verjetno večni problem, hkrati pa tudi večni
problem sodobne družbe.
sama se trenutno soočam s problemom drugačnosti tudi v svoji okolici, in na žalost me naša negostoljubnost in nesprejemanje drugačnosti zelo žalosti. imam prijateljico, ki je prišla za leto dni živeti v slovenijo. je zelo odprta oseba, ki navezuje prijateljske vezi z vsemi, ki so
ji pripravljeni ponuditi lepo besedo in dobro voljo. ker veliko potuje
in je obiskala že kar lep kos sveta, je zelo odprta do drugačnosti in do
sedaj še nisem opazila, da bi nekoga ocenjevala po njegovi pripadnosti ali zunanjosti. njena odprtost in prijaznost se me je takoj dotaknila
in postali sva prijateljici. zadnje čase vidim, da njena prisotnost v okolju, v katerem se giba, nekaterim ni po volji. vse bolj so se namreč začele kazati karakteristike, značilne za naš narod. ker to dekle živi svoje
življenje, to je z vsemi navadami in običaji, ki jih je prinesla iz svojega
okolja, so nekateri postali do nje obrekljivi in jo izločajo iz družbe.
zaradi mešanja kultur, postaja vprašanje medkulturnega dialoga vse
pomembnejše. kot primer lahko izpostavimo, da vse pogosteje prihaja ta pojem v ospredje tudi na obmejnih območjih, kjer živijo različne
manjšine. tu prihaja pogosto do vprašanja manjšinskih pravic, kjer
ima vsaka stran svoje poglede. zaradi tega prihaja pogosto do trenj.
ker so sosedski odnosi temelj dobrih odnosov v vsaki družbi, se pogosto trudimo vzpostaviti takšen dialog, da sta obe strani zadovoljni, kar
pa vedno ni lahko in prihaja do sporov ter pogosto tudi do negativnih
odnosov do druge kulture oziroma naroda. koroški slovenci so primer, kjer vidimo, da bi bil medkulturni dialog rešitev za spore, hkrati
pa je tu velik problem tudi vprašanje jezika. sobivanje dveh narodov
je usklajeno, kjer je usklajen tudi jezik.
kot zaključek bi rada izpostavila delavnico Mala šola etnologije, ki
sem se je udeležila v Muzeju novejše zgodovine Celje. tema delavnice je bila romska kultura, udeležili pa so se je učenci 7. in 8. razreda
osnovne šole. v sodelovanju z društvom Humanitas, so izvedli delavnico, kjer so učence soočili z dejstvom, da so se poskušali postaviti v
situacijo, kjer v razred sredi šolskega leta pride romski deček iz srbije.
skozi igranje vlog so sklicali sestanek šolskega sveta, kjer so se soočali
z vključevanje tega dečka v družbo, v tem primeru je bil to razred,
kljub neznanju jezika in dejstvu, da prihaja iz romske družine. ker so

bili v tem primeru prisotni otroci, ki se že zavedajo dejstva, da je različnost v družbi prisotna, je bila razprava zelo zanimiva. kot opazovalka
sem imela priložnost prepoznati, da so otroci slika staršev in njihovega odnosa do drugačnosti. v nekaterih primerih sem bila zelo pozitivno presenečena nad odnosom, ki ga kažejo do sebi drugačnih. zato
sem mnenja, da je takšna vrsta soočanj z dejstvi, ki se vse bolj prisotna
v naši družbi, zelo dobrodošla in pozitivna praksa, da mogoče le ni vse
izgubljeno pri »uvajanju« medkulturnega dialoga med mladimi.

Romi in moje mišljenje
ko mi je bila prvič omenjena besedna zveza medkulturni dialog, so
bila prva asociacija nanjo romi.
Prihajam iz tipične slovenske družine. doma nikoli nismo govorili o
nestrpnosti in predsodkih do drugih verskih pripadnosti in etničnih
skupin, vendar sem imela vedno občutek, da slovenci nekako ne maramo tistih, ki so bodisi drugačni ali se nam le zdijo drugačni. sama o
tej temi nisem dosti razmišljala, dokler nisem v šoli spoznala mladostnikov, ki so prihajali iz različnih okolij. Moji sovrstniki so bili pogosto
kritični do njih, sama pa sem vedno raje prej spoznala posameznika
kot osebo in se na podlagi lastnih občutkov odločila o njem.
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glede na moje videnje našega naroda, imam občutek, da so ravno
romi tisti, ki so nam pogosto največji trn v peti. strinjam se,da so v
določenih primerih problematični, vendar se mi ne zdi prav, da zaradi
posameznikov rome označujemo kot nekaj slabega za družbo. Moti
me, da se tako malo naredi na področju njihovega šolanja, država jih
ščiti le na ta način, da jim omogoči socialne pomoči, kar je širše gledano prej slabo kot dobro. na ta način se pogosto niti ne želijo potruditi,
da bi sebi in svojim družinam omogočili boljše življenje. za to obsojam našo državo, ki s svojimi potezami in delovanjem na področju
romske problematike izbira ukrepe, ki so po mojem mnenju slabi in
krivični tako do etničnih manjšin, kot tudi do slovenskega naroda. Po
mojem mnenju je tudi neenaka obravnava s strani države velik krivec
za to, da smo do njih tako negativno nastrojeni. romi imajo po naših
ocenah dosti več pravic, država jih ščiti, mi pa vse to obrnemo kot
napad na nas. to verjetno čutijo tudi oni in tako je dialog praktično
porušen že na začetku.
kar se tiče romske problematike bi rada poudarila, da prihaja krivda
iz obeh strani. Problem republike slovenije je v tem, da so zakoni postavljeni tako, da državljani nimamo enakih pravic in posledično tudi
ne enakih sankcij. kar se tiče etnične skupine romov, bi dejala, da so
s strani države zelo zaščiteni in jim organi omogočajo več svobode
pri izražanju svojega mnenja in volje. vendar pa se za njih ne zavzame dovolj pri izboljšanju njihovega socialnega statusa in izobrazbe.
kar se tega dejavnika tiče, bi bilo nujno, da bi se izboljšali pogoji za
življenje, za šolanje, da bi se romi lahko lažje vključili v družbo in dobili ustrezno zaposlitev. težko je hoditi v šolo in biti tam uspešen, če
doma nimaš kopalnice, včasih niti vode, da bi se umil, ko nimaš elektrike. in to ne pomeni samo, da ne moreš imeti računalnika in interneta kot tvoji sošolci, pač pa niti luči, ob kateri bi lahko pozimi, ko se
hitro stemni, delal domačo nalogo. ko živiš v enosobni baraki, skupaj
še s številnimi bratci in sestricami, kjer ni nikoli pravega miru za učenje. ko te v šoli zbadajo, da smrdiš… tega se nas večina niti ne zaveda.
še vedno živi večina romov v naseljih, ki so izolirana od ostalega prebivalstva ali na robu naseljenih območij v razmerah pod minimalnimi
bivalnimi standardi. Živijo v zidanih stanovanjskih hišah, od katerih
jih je polovica zgrajenih brez potrebnih dovoljenj, samo minimalen
odstotek jih živi v stanovanjih. Preostali živijo v zasilnih bivališčih –
v barakah, kontejnerjih, prikolicah in podobno. le manjši del romov
živi skupaj z večinskih prebivalstvom, ki so dosegli zadovoljivo stopnjo socializacije in se vključili v okolje in družbo. Osnovni pogoj za
uspešno vključevanje romov v družbeno življenje so urejene, dostojne bivalne razmere. na tem področju menim, da se situacija ne obrača kaj dosti na bolje.
Potem so problem tudi sedanje razmere na trgu delovne sile, z relativno visoko stopnjo brezposelnosti, ki so romom še posebej nenaklonjene. zaposlenih romov je cca 2 %, nezaposlenih pa je cca 98 %,
odvisni so od socialne pomoči države, del teh se ukvarja s sivo ekonomijo (zbiranje odpadnih surovin, nabiranje gozdnih sadežev, …).
v krajih, kjer so romske vasi, bi morali krajani sodelovati med sabo
in pomagati romom, da bi se vključili v kakšna izobraževanja, skupne ure druženja in medsebojne pomoči. zelo dobro bi bilo učenje
jezika z obeh strani, saj je dostikrat kriva tudi komunikacija, da pride
do nesporazumov in težavah pri zaposlovanju. v nekaterih romskih
vaseh so se te problematike zavedli in poskušajo situacijo izboljšati z učenjem jezika z obeh strani. k boljšemu vključevanju romov v
izobraževanje (predvsem zaradi učenja jezika, slovenskega in romskega) bi zagotovo pripomoglo zgodnje vključevanje romskih otrok
v predšolsko vzgojo. Prav tako se kot zelo dobre ideje kažejo uvajanje
romskih pomočnikov v razrede z romi, fakultativno učenje romščine,
stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev itd. nekje sem zasledila,
da v smeri izboljšanja izobrazbene ravni romov deluje tudi romski
izobraževalno informativni center.
v Celju se s problematiko romov ne srečujemo kaj dosti, saj so le-ti v
Celju kar dobro socializirani in bi lahko rekla, da nimamo z njimi nikakršnih problemov. Živijo v središču Celja, kjer »imajo« manjše naselje,
kjer se zadržujejo večino časa. nekaj izmed njih je tudi zaposlenih,
ostali pa po vsej verjetnosti živijo od socialne pomoči. lahko bi rekla, da so dokaj miroljubni in so se brez težav vključili v družbo. kolikor sem seznanjena, so mladi vključeni v izobraževalne programe in
bodo lahko nemoteno pridobili zaposlitev, v kolikor se bodo razmere
na področju zaposlovanja v prihodnje kaj izboljšale.
iz preteklosti se spomnim odmevnega primera iz Celja, ko je policist
ustrelil in usmrtil pripadnika romov in je bilo v Celju kar nekaj izgredov, saj so njegovi sorodniki grozili policistu, ki so mu sodili. Če se ne
motim, je primer še vedno na sodišču, čeprav je od tega minilo že
slabih 10 let.
v zaključku bi želela zapisati, da sem ponosna, da sem odrasla v osebo, ki sprejema drugačnost in jo veseli, da lahko pomaga nekomu, ki
ga je družba zaradi takšnih ali drugačnih razlogov izločila ali ima o
njem določene predsodke. Želim si, da bi v prihodnje lahko delala na
področju medkulturnega dialoga in tako spoznavala različnost, ki jo
pišejo kulture sveta.

intervju

PriMoŽ brvar,

direktor Celjskega Mladinskega Centra

Celjski Mladinski
Center
Prostor svobodniH idej
in druŽenja

Kakšna je bila vaša vloga in sodelovanje v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga pri njegovem nastanku?
razpis Ministrstva za šolstvo in šport za spodbujanje socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc je sprožil pravi vrvež saj takšnega
obsega projektnih sredstev, ki bi bili namenjeni samo mladinskemu
polju, še ni bilo na voljo. vsebine, ki jih je razpis ponujal, so bile vse po
vrsti zanimive, saj je vsaka vsebovala del poslanstva našega mladinskega centra. ker smo se želeli aktivno vključiti v vsebinsko in koordinacijsko oblikovanje projektov, je bil ključni dejavnik kompatibilnost
z vsebino in partnerji, ki temelji na preteklem sodelovanju ter s tem
na zaupanju. to je bil mesec in pol intenzivnih priprav in usklajevanj.
dogovor o osnovni strukturi projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga je zrasel v glavah MCdd, MkC Mb in MCC v kavarni ob
dravi na lentu. odgovornost, da nosi štafetno palico, pa je prevzel
MCdd oz. njihov takratni direktor tadej slapnik. glede na zahtevnost
takšnih projektov smo bili na začetku nekoliko neizkušeni in naivni,
vendar ne glede na to, projekt poteka dobro obenem pa smo se iz
tega vsi partnerji konzorcija veliko naučili in se še učimo.
Katere aktivnosti oziroma projekte, ki so neposredno povezani z
medkulturnim dialogom, izvajate v vašem mladinskem centru?
uh, ne vem, kje naj začnem. večina projektov, ki jih izvajamo v Celjskem mladinskem centru, so povezani oz. vključujejo medkulturni
dialog. na mednarodnem področju izvajamo Mednarodne izmenjave ter evropsko prostovoljno službo v okviru programa Mladi v akciji. v okviru kulturnega programa bi izpostavil naš festival etnourban
fest, umetniške razstave mednarodnih umetnikov, različne gledališke
predstave, kjer se vključujejo mladi Celjani in sovrstniki iz drugih držav… v okviru naše informacijske točke infopentlja mlade informiramo in vključujemo v aktivnosti medkulturnega dialoga.
ključna stvar pa je, da se v vseh teh aktivnostih in projektih mladi iz
lokalnega okolja srečujejo s svojimi vrstniki izven meja slovenije.
Kaj je na področju medkulturnega dialoga v lokalno okolje prinesel MCC Hostel?
veliko! MCC hostel je na eni strani podporna infrastruktura mladinskega centra, ki nam olajša in poceni projekte mladinskega centra, pa

ne samo mladinskega centra, ampak tudi drugih organizacij, ki vključujejo mlade v svoje aktivnosti. s tem se je povečal obseg mladinskih
projektov v Celju, ter seveda tudi turistov, ki prihajajo v naše mesto.
s srečevanjem različnih navad, običajev in idej se Celjani bogatimo in
širimo svoja obzorja. Želim si, da bo kdo od ljudi, ki pridejo v mesto
tudi ostal v mestu, in da bo kdo tudi koga spoznal in iz mesta odšel,
saj verjamem, da migracije prispevajo k medkulturnem dialogu ter ne
nazadnje tudi k ohranjanju vrste :).
Kako ocenjujete, da na Vas vplivajo ljudje iz drugih kultur, s katerimi se srečujete?
absolutno pozitivno! s srečevanjem z drugimi si širim obzorja in spoznavam nove kulture. ljudje imamo različne običaje, za slovence velja, da smo načeloma zaprti in manj dojemljivi za druge kulture. to
včasih opažam tudi pri sebi, zato sem zelo vesel, da imam službo, kjer
se v povprečju več srečujem z drugimi kulturami, jih spoznavam in
zato lažje razumem, kar dviga mojo samopodobo in strpnost do drugih. verjamem v multikulturno družbo, verjamem, da smo vsi ljudje
enaki ne glede na raso, spol, etnično pripadnost ali socialni položaj in
v tem duhu vzgajam tudi svoje otroke.
Kako zaznavajo, obravnavajo in imajo odnos do drugih kultur mladi v Celju?
vidim, da mladi, s katerimi se srečujem, gojijo pozitiven odnos do
drugih kultur. verjetno gre to predvsem na račun mladinskega centra,
kamor v prvi vrsti prihajajo mladi odprtega duha, ki v okviru našega
programa iščejo priložnosti srečevanj s sovrstniki iz drugod. opažam
pa tudi, da so mladi, ki imajo manj priložnosti bolj zaprti in manj strpni. to je povezano tudi z vzgajanjem v družini in možnostjo, ki jo te
družine imajo v zvezi s srečevanjem ljudmi izven svoje socialne mreže. Žal socialni položaj, ki se v zadnjem času slabša, mladim otežuje
spoznavanje različnih kultur, zato moramo delati, predvsem pa vzgajati v smeri strpnosti in vzajemnosti do drugih kultur. Če v to ne bomo
vlagali napora in sredstev, bomo šli vsak na svoje okope kot se je to v
prejšnjem stoletju zgodilo dvakrat. v času, ko ni prosperitete, je veliko
lažje razpihovati konflikt kot pa graditi mostove, saj to terja veliko več
energije, ki jo ljudem jemlje vsakodnevna borba za preživetje in svoj
kos kruha.

javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport
(na kratko zavod CMlC), bolj znan kot MCC je letos praznoval 12 let
obstoja. je prostor svobodnih idej in druženja. odprt je za vse, ki želijo aktivno preživeti svoj prosti čas, se radi zabavajo, izmenjujejo svoje
ideje ali se preprosto družijo v prostoru, ki je svobodomiseln in tolerira drugačnost. namenjen vsem mladim, ne glede na rasno, versko,
spolno, socialno ali drugo raznolikost.
organiziramo kulturne dogodke (koncerte, razstave, gledališke predstave, ples, …), smo informacijska točka s širokim spektrom informacij za mlade, omogočamo mednarodno mobilnost mladim (mednarodne izmenjave, evropska prostovoljna služba, mednarodni seminarji
in izobraževanja,..) in predvsem izvajamo vse tiste aktivnosti, ki temeljijo na pobudah mladih.
Mladi lahko kot posamezniki ali v okviru društev, šol oziroma neformalnih skupin uporabljajo dvorano, učilnico, multimedijski prostor
in njegovo opremo brezplačno za izvajanje aktivnosti, če pa želijo
organizirati dogodek, jim bomo nudili še svetovalno, organizacijsko,
kadrovsko in finančno pomoč. v sklopu multimedijskega centra MCC
Port se je leta 2008 odprla kavarna (danes MCC Kavarna), kjer je javno dostopna internetna točka, uporabite lahko tudi brezžičen dostop
do interneta. v letu 2010 je svoja vrata odprl še mladinski hotel MCC
Hostel.
ena osnovnih in poglavitnih nalog mladinskega centra je nudenje pomoči in podpornih aktivnosti mladim za uresničitev njihovih lastnih
idej. v paleti dejavnosti in storitev mladinskega centra poleg zaposlenih, sodeluje veliko število zunanjih sodelavcev in tudi prostovoljci,
v okviru evropske prostovoljne službe. v preteklosti smo že gostili
prostovoljce iz petih držav eu, trenutno gostimo grkinjo efi. ekipi se
lahko vedno pridružijo mladi, ki želijo aktivno sodelovati pri izvajanju
programov centra, pri tem bodo pridobili veliko kompetenc in novega znanja, ki jih bodo lahko izkoristili na svoji nadaljnji poti.
Mnogi poznajo mladinski center zaradi rednih aktivnosti, ki jih izvajamo čez vse leto: razne delavnice – plesne, novinarske, fotografske,
filmske, mladinske, počitniške kreativne delavnice, rekreacija, razstave, številni glasbeni in kulturni dogodki. izvajamo pa tudi večje letne
projekte.
FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA. na festivalu, ki poteka v sklopu aktivnosti ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, podelimo nagrade
naj prostovoljcem/prostovoljkam za preteklo leto. natečaj izvedemo
med prostovoljci v Mestni občini Celje. Praznovanje je namenjeno
promociji in razvijanju prostovoljnega dela med mladimi na Celjskem, osveščanju javnosti o aktivnostih, ki jih izvajajo mladi prostovoljci in zahvali mladim prostovoljcem za vse ure, ki jih namenijo prostovoljstvu.
KREATIVNO V PARKU. Projekt, ki ga izvajamo skupaj z Mo Celje, zaznamuje vse petke v mesecu maju in juniju. Mlade, ki svoj prosti čas
po pouku preživljajo v mestnem parku Celje, aktiviramo s športnimi,
likovnimi, kulturnimi dejavnostmi, informiranjem in preventivo.
ETNO URBAN FESTIVAL. Festival sodi med največje kulturne projekte,
ki jih pripravljamo v Celjskem mladinskem centru. je festival mednarodne kulturne izmenjave, ki s svojo mednarodno udeležbo pomeni
pomembno dopolnitev in nadgradnjo celjske kulturne ponudbe. Festivalsko dogajanje ima v mladinskem centru že večletno tradicijo, saj
smo prvo tovrstno dogajanje priredili že v letu 2001. Poletni festival
mladinskega centra vseskozi ponuja kvaliteten, razgiban, žanrsko raznolik program, tako z domačo kot mednarodno udeležbo izvajalcev
iz različnih področij glasbe, plesa, filma, likovne in vizualne umetnosti
ter izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic.
Pripravila: Špela Božinovič
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Kakšno je Vaše mnenje o poroki med posamezniki
različnih narodnosti?
Ninanejša, 18 let

V poroki med posameznikoma različnih narodnosti
ne vidim problema. Problem nastane, če sta dotični
osebi odrastli v okoljih, ki se razlikujeta po verski
pripadnosti večine tam živečih ljudi. Kljub temu, da
prav vsa verstva sveta (ja, prav vsa) govorijo o brezpogojni ljubezni, verjamem, da se ob podobnih
idejah prag prej navidezne tolerance verskih »skupin« kar lepo razblini v vetru. Po domače, menim,
da je edini problem v tem, da samo verstvo s svojimi voditelji vred ne podpira takih porok. Mislim, da
je ves ta strogo verski nauk o ljubezni en velik blef,
ker se na koncu prepogosto izkaže, da ta njihova
definicija ljubezni ni tako zelo brezpogojna, ko
osebi izhajata iz različnih verstev. Za mene osebno
pa to ne predstavlja nobenih omejitev. Ljubezen
je itak ena in edina, univerzalna, in dokler je prisotna, se naj ljudje zaradi mene poročajo po dolgem
in počez, pa naj bodo različnih narodnosti, verskih
prepričanj, različnih starosti.. Ljubezen ne pozna
omejitev. ;) p.s.: harley davidson je zakon.

kriterij na katerega se dva lahko ozirata, da je drugačnost sprejemljiva in dopolnjuje njuno življenje.

Mladi in zdrav način življenja na
mladinski izmenjavi Healthy we
Udeleženci iz 5 evropskih držav so na mladinski izmenjavi, ki so jo pripravili mladi iz Celja,
spoznavali in izmenjali mnenja na temo zdravega življenja. Prišli so do skupnih zaključkov
kot npr., da se mladi v večini prehranjujejo nezdravo in se ne gibljejo dovolj; uživajo preveč
hitre hrane, presedijo preveč časa za računalniki ali TV-jem ipd. Sami udeleženci so izrazili
mnenja, da se trudijo uživati čim bolj raznoliko in uravnoteženo prehrano in namenijo svoj
prosti trenutek kakšni vrsti gibanja.
Fotografije: arhiv MCC

Sebastijan, 29 let
V bistvu se strinjam, ampak osebno mi gredo narodnosti in nacionalnosti pošteno na živce, saj se
mi zdi, da smo ljudje, živali in vse kar nas obdaja,
popolnoma enaki. Po mojem skromnem mnenju bi
pri teh božanskih dejanjih morali biti bolj podobni
opicam… te živali se ne obremenjujejo na mnenja
oziroma poglede drugih, le preprosto uživajo v svojem danem prvinskem nagonu. Ljudje, pod milim
nebom sprostite se, razkrite se in začnite uživati…

Dino, 21 let

Gea, 15 let
Menim da poročanje osebkov različne narodnosti
pozitivno in spodbudno vpliva na odnose med ljudmi posameznih držav, zmanjšuje diskriminacijo
in odtujevanje določenih narodov. Dandanes se
pojavljajo velike razlike med narodi in kulturami, s
povečevanjem bi se vse ublažilo.

V tem ne vidim težave, ker se mi rasna pripadnost
ne zdi pomembna za zvezo. Po moje čustva nimajo
nič z raso. Ne vidim smisla v tem, zakaj bi nek par
obsojal na podlagi rasne pripadnosti. Menim, da je
vpliv okolice do takšnih parov negativen.
Urša, 23
Mladi se vse pogosteje odpravljamo v tujino. Že v
času študija so na voljo številne možnosti za študijske izmenjave in delovno prakso. V tujini pa se tako
navežejo stiki s pripadniki različnih narodnosti in
nekatere romantične veze zrastejo v zakonsko zvezo. Poroke med posamezniki različnih narodnosti
po mojem mnenju predstavljajo predvsem prednost v multikulturnosti zakona in barvitosti mešanja običajev, kulture in jezika. Takšni zakoni (zveze)
so vse pogostejši, zato so tudi bolj sprejeti v družbi.
Podpiram takšne zveze in verjamem, da je edini
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Pravna nota:
Vsebine, ki so pred vami, so pripravile organizacije, članice Mreže za medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur (v nadaljevanju
članice) posebej za objavo časopisa Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (v nadaljevanju časopis). Članice bodo pri urejanju
časopisa skušale zagotavljati sprotne in točne podatke, vsebovane v časopisu. Članice si pridržujejo pravico, da kadarkoli spremenijo
vsebino svojega časopisa, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Niti članice niti katera koli druga
pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi časopisa, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa
časopisa in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij časopisa ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Varstvo podatkov članice zavezuje, da
bodo spoštovale zasebnost uporabnikov in njihovih podatkov ne bodo posredovale tretjim osebam brez privolitve uporabnikov. Članice
se zavezujejo k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov. Osebne podatke uporabnikov bodo članice varovale v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov.
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