PROJEKT »MLADI AMBASADORJI
MEDKULTURNEGA DIALOGA«
V današnjem svetu živijo skupaj, na istem ozemlju, različne kulture, etnične in verske skupine, ki pa niso
nujno v stiku. V družbah, kjer razlike veljajo za slabost in so nezaželene, neredko prihaja do nestrpnosti
in diskriminacije. Zato si je za zdrav in napreden družbeni razvoj potrebno kontinuirano prizadevati,
da večkulturne družbe postanejo medkulturne družbe, kar pomeni, da se med različnimi kulturnimi,
etničnimi in drugimi skupinami, ki živijo skupaj, vzpostavljajo odnosi odprte interakcije, izmenjave in
vsestranskega priznavanja, spoštovanja vrednot in življenjskih slogov.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS Slovenije je 30. aprila 2009, objavilo Javni
razpis za izbor projektov s področja socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc, ki je bil podprt
s strani Evropskega socialnega sklada. Mladinski center Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic se je v
razpisu prijavil na temo Medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur z imenom projekta: Mladi
ambasadorji medkulturnega dialoga. Po pregledu in oceni strokovne komisije je bil projekt sprejet.
Prijavitelj in preostalih dvaindvajset partnerjev so tri leta, torej od leta 2009 do 2012, izvajali aktivnosti
projekta. Ostali partnerji so bili:
Mladinski center Trbovlje; Celjski mladinski center javni zavod za mladinsko kulturo, informiranje in
šport; Mladinski kulturni center Maribor; Društvo zaveznikov mehkega pristanka; Center interesih
dejavnosti Ptuj; Javni zavod Center za mlade Ruše – Cezam Ruše; Evropski kulturni in tehnološki center
Maribor; Javni zavod mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje; Avantis zavod za mednarodne
aktivnosti in sodelovanje; Gimnazija Brežice; Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice; Srednja
šola za gostinstvo in turizem Celje; Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec; Šolski center Slovenj Gradec,
Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec; Javni zavod mladinski center Litija; Mladinski informativni
in kulturni klub Murska Sobota; Mladi forum socialnih demokratov; Mladinski center Bit Črnomelj;
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; Šolski center Velenje; Poslovno-komercialna šola Celje in Prva
gimnazija Maribor.
Temeljni cilj projekta je bil ustvarjati priložnosti za spoznavanje in sožitje različnih kultur v multikulturnem
svetu, z namenom razvijati občutek skupnosti in pripadnosti ter gojiti vzajemno spoštovanje in
razumevanje drug drugega. Glavna dejavnost in poudarek projekta sta zato temeljila na neposredni
mladinski participaciji. V projekt so bile vključene mladinske organizacije in srednje šole, ki so se pri delu
z mladimi dopolnjevale. Projektne aktivnosti so vzpostavile tudi okoliščine za kvalitetno neformalno
izobraževanje mladinskih delavcev za izvajanje aktivnosti na področju medkulturnega dialoga.
Projekt je imel štiri vsebinske stebre. V stebru Pridobivanje mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga
so bili v letih 2010, 2011 in 2012 izbrani mladi, ki so na različne načine raziskovali kulturo držav Sveta
Evrope in mediteranskih držav in s tem pridobili status mladega ambasadorja oziroma ambasadorke
medkulturnega dialoga. Mladi so na ta način prispevali h kontinuiranemu procesu vzpostavljanja
medkulturnega dialoga v odprtih in pluralističnih družbah in razvijali priložnosti za sovrstnike pri
pridobivanju medkulturnih zmožnosti v rani mladosti.

Drugi vsebinski steber je bil Spodbujati dostopnost ter vlogo kulture, umetnosti, glasbe, mobilnosti in
športa pri oblikovanju identitete mladih in njihovem medsebojnem povezovanju, v sklopu katerega
je bilo na letni ravni izvajanih pet modulov. V mobilnem razstaviščnem prostoru - Fast Art Kiosque
so bile za ogled na voljo različne razstave, pri partnerjih projekta so bili organizirani Dnevi islamske in
romske kulture, prireditve »Dovolite, da se vam predstavimo«, kjer so mladi iz drugih kultur in držav, na
različne načine predstavljali svojo kulturo. Izvedene so bile tudi prireditve v sklopu modula Gostovanje
tujih literatov, kajti tudi skozi predstavitev literature lahko dobimo svojevrstno izkušnjo pri spoznavanju
drugih kultur.
Projekt je, kot že rečeno, spodbujal, razvijal in priznaval tudi medkulturne zmožnosti mladinskih
delavcev in mladinskih voditeljev z omogočanjem mobilnosti ter dodatnih priložnosti za izobraževanje
in usposabljanje. Vzpostavljen je bil model neformalnega usposabljanja oziroma medkulturnega učenja
za mladinske delavce za uporabo različnih učnih strategij pri izvajanju aktivnosti na temo medkulturni
dialog.
V sklopu promocije, informiranja in diseminacije rezultatov projekta je bil velik poudarek namenjen
zagotavljanju vidnosti aktivnosti in mladih, ki so bili vključeni v projekt na vseh ravneh. Izšlo je šest
številk časopisa Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki so prav tako del te publikacije in izvedena
je bila raziskava o stopnji pripravljenosti mladih za medkulturni dialog. Analiza je pokazala, da mladi
dobro razumejo kompleksen pojem medkulturnega dialoga in da se zavedajo splošnih pozitivnih
učinkov le–tega v družbi.
Vzpostavljanje medkulturnega dialoga je proces, ki mora temeljiti na neposrednem stiku in izmenjavi
informacij, izkušenj in mnenj med različnimi kulturami. Projekti, kot je bil Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga, zaradi aktivacije na različnih področjih in preko različnih kanalov k temu
procesu veliko pripomorejo. V osnovi pa je pripravljenost za medkulturni dialog odvisen od vsakega
posameznika. Od njih, njega, nje, mene in predvsem: TEBE.
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Faze izvajanja vsebinskega stebra
pridobivanja mladih ambasadorjev
medkulturnega dialoga

Eden izmed štirih vsebinskih stebrov projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (v
nadaljevanju MAMD) je bil pridobivanje mladih ambasadorjev in ambasadork medkulturnega dialoga
(v nadaljevanju mladi ambasadorji). Gre za neposredno aktiviranje mladih za promocijo vrednot
medkulturnega dialoga. Za izbor mladih ambasadorjev je bil pripravljen pedagoški model triurnih
delavnic Urice medkulturnega dialoga (predstavili ga bomo v nadaljevanju), ki se je izvajal na srednjih
šolah, ki so bile partnerke projekta MAMD. Na podlagi projekta MAMD je bilo v načrtu vsako šolsko
leto izbrati 55 mladih ambasadorjev, ki so eno šolsko leto zastopali 46 držav članic Sveta Evrope
(Slovenija je bila izvzeta) in 9 mediteranskih držav:
Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska, Združeno
kraljestvo, Grčija, Turčija, Islandija, Nemčija, Avstrija, Ciper, Švica, Malta, Portugalska, Španija,
Liechtenstein, San Marino, Finska, Madžarska, Poljska, Bolgarija, Estonija, Litva, Češka republika,
Slovaška, Romunija, Andora, Latvija, Albanija, Moldavija, Ukrajina, Makedonija, Rusija, Hrvaška,
Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Bosna in Hercegovina, Srbija, Monako, Črna Gora, Alžirija, Egipt,
Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko, Palestinska uprava, Sirija in Tunizija.
Zastopanje izbrane države je obsegalo aktivno raziskovanje njenih značilnosti in kulture, ustvarjanje
pregleda nad izvajanjem medkulturnega dialoga v izbrani državi in aktivno informiranje ter promocija
kulture oziroma informacij o izbrani državi med svojimi sovrstniki.
Faze vsebinskega stebra pridobivanja mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga so bile naslednje:
1. Faza – Izvajanje delavnic Urice medkulturnega dialoga
Izvedba treh ur delavnic Urice medkulturnega dialoga na srednjih šolah. Izvedba delavnic je bila v
celoti v domeni mladinskih delavcev. V sklopu projekta MAMD so bile delavnice izvajane v drugih in
tretjih letnikih srednjih šol, da izvajanje nalog mandata mladega ambasadorja ni predstavljalo
prevelikih dodatnih obremenitev dijakov. Na delavnicah profesorji niso bili prisotni.
2. Faza – Izbor mladih ambasadorjev
Po izvedbi delavnic Urice medkulturnega dialoga je nastopila faza izbora mladih ambasadorjev. Izbor
je v sklopu projekta MAMD v celoti koordiniral eden izmed profesorjev na šoli, ki je bil tekom
mandata mentor mladih ambasadorjev.
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3. Faza – Aktivno opravljanje funkcije mladega ambasadorja
Mladi ambasadorji so v času trajanja mandata izvajali svoje naloge (opredeljene so v nadaljevanju), se
povezovali s posamezniki in institucijami iz države, ki so jo zastopali in širili vrednote učinkovitega
medkulturnega dialoga med vrstniki ter v širšem lokalnem prostoru.
Koordinator na šoli je skrbel, da so lahko mladi ambasadorji kvalitetno izvajali naloge, s tem da so jim
nudili strokovno pomoč, oporo in jih motivirali na občasnih delovnih sestankih.
4. Faza - Evalvacija
Ob koncu mandata mladih ambasadorjev se je izvedlo predstavitveno - evalvacijsko srečanje, na
katerega so bili povabljeni vsi, ki so bili tako ali drugače vključeni v izvajanje mandata. Mladi
ambasadorji so na srečanju na kratko predstavili svoje delo in izvedli evalvacijo aktivnosti ter
rezultatov. Evalvacija je bila izvedena tudi s koordinatorji na šoli in mladinskimi delavci. Predlogi za
izboljšavo so bili upoštevani v vsakem naslednjem izvajanju mandata mladih ambasadorjev.

Slika 1: Zaključno srečanje mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga 2011 1.

Delavnice Urice medkulturnega dialoga

Neformalni mladinski sektor pri izvajanju aktivnosti za in z mladimi izhaja iz metod, ki spodbujajo
aktivno participacijo mladih. Mladi so v neformalnem izobraževanju v mladinskem sektorju subjekt
lastnega razvoja, zato se z aktivnostmi lahko hitreje in v večji meri identificirajo kot v formalnem
sektorju, kjer okoliščine pretežno storilnostno usmerjenega kurikula (čim hitreje-čim več ne glede na
1

Avtor fotografije: Mladinski center Dravinjske doline (v nadaljevanju MCDD).
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kakovost in uporabnost naučenega) večkrat silijo, da se mlade postavlja v vlogo objekta oziroma
stroja za mehansko memoriranje in površinsko razumevanje učnih vsebin. Pri vzpostavitvi
pedagoškega modela delavnic Urice medkulturnega dialoga smo zato izhajali iz metod in didaktičnih
izkustvenih iger, ki so upoštevale različne tipe zaznavanja in učne stile. Mlade nam je na podlagi tega
v kratkem času uspelo aktivirati kognitivno, kinetično in čustveno.
Nadaljujemo z izhodišči vsebinske priprave modela delavnic, iz katerih smo izhajali tudi pri
vsesplošnemu osveščanju širšega lokalnega okolja o temah s področja spodbujanja medkulturnega
dialoga.
MAGIČNE FORMULE ZA USPEH NI!
To pomeni, da je medkulturna vzgoja proces, v katerem se moramo nenehno spraševati, kaj
počnemo, kako to počnemo in čemu. Ne moremo pričakovati, da bo svet rešen pred nestrpnostjo,
pred izločevanjem, pred diskriminacijo in nesprejemanjem drugih kultur, če projektov za spodbujanje
medkulturnega dialoga ne bomo zastavljali tako, da bodo vzdržni pri zagotavljanju kontinuitete vpliva
na razvoj dobrega medkulturnega dialoga med različnimi kulturnimi skupinami, ki živijo skupaj na
območju neke države ali unije držav. Zavedati se je treba, da je ključ za izboljšanje odnosa do drugih
kultur v kontinuiranem osveščanju in senzibilizaciji širšega lokalnega okolja.
Vedeti je potrebno tudi, da je glede na informacije, ki jih dobijo ciljne skupine v sklopu posameznega
projekta, ki deluje na področju medkulturnega dialoga, odvisno od vsakega posameznika na kakšni
ravni in do katere mere si bo prizadeval za spodbujanje medkulturnega dialoga. Seveda pa ne smemo
pozabiti na še enega ključnega partnerja za vzpostavitev pozitivnega medkulturnega dialoga:
pripadnike manjšinskih in drugih kultur, ki se tako ali drugače razlikujejo od večinske kulture. Brez
njihovega sodelovanja si medkulturnega dialoga ni moč zamisliti. Medkulturna vzgoja mora zaobjeti
vso družbo na vseh področjih družbenega in osebnega življenja.
In kakšni so splošni cilji medkulturne vzgoje pri večinski in kakšni pri manjšinskih in drugih skupinah,
ki se od večinske razlikujejo glede na značilnosti, ki so lahko predmet diskriminacije, netolerantnosti
in zavračanja?
Oboji, predvsem morda večinska skupina, se morajo nenehno spraševati o njihovem ustaljenem
načinu razmišljanja, na primer o negativnih stereotipih in predsodkih, o vrednotah svojega
družbenega okolja in o naravi odnosa do drugih kultur s strani politike in medijev. Naučiti se morajo
sprejemati in pozitivno vrednotiti razlike in raznolikost v smislu, da le-te lahko pripomorejo k
učinkovitem razvoju družbe ter skrbeti, da bodo odnosi temeljili na enakopravnosti, spoštovanju,
mirnem reševanju konfliktov, sklepanju kompromisov in konsenzov. Poleg vsega naštetega je za
manjšinske skupine cilj medkulturne vzgoje še to, da se naučijo živeti z večinsko družbo, ne da bi pri
tem izgubili lastno kulturno identiteto.
In če so mladi tisti, na katerih svet stoji, menimo, da so ravno oni tisti, ki jih pri medkulturni vzgoji
moramo smatrati kot primarno ciljno skupino. Vendar ne gre za to, da bi v sklopu projektov oziroma
medkulturne vzgoje naredili nekaj za mlade, temveč za to, da pripravimo okoliščine in ponudimo
sredstva in znanje, da sami naredijo korak bliže dobremu medkulturnemu razumevanju in sobivanju.
MLADI SO SUBJEKT LASTNEGA UČENJA, KI ODKRIVAJO, KAKO OSMIŠLJATI SVET IN IZBIRATI
STRATEGIJE MIRNEGA MEDKULTURNEGA SOŽITJA.
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GRE ZA IDEJO O MLADIH, KI SE VZGAJAJO MED SABO.
Da bi omenjena procesa stekla, mora neformalni sektor mladim zahtevno tematiko medkulturnega
dialoga približati čim bolj dinamično in nekonvencionalno. Zato smo v sklopu projekta MAMD izbrali
pristope, ki so aktivirali razum in čustva mladih. Slika 2 v obliki miselne mreže prikazuje jedrno
izhodišče za vsebinsko zasnovo delavnic Urice medkulturnega dialoga.

uporaba aktivnih
dinamičnih metod
z namenom

kako udejanjiti
pozitiven odnos v
osebnih in skupnih
akcijah

narediti načrt
konkretnih akcij

Informiranja, analize
in spodbujanja
kritičnega
razmišljanja

kako sobivati z
drugimi kulturami

poskušati poiskati
načine na podlagi
izmenjave mnenj in
izkušenj

Slika 2: Štirje temelji za pripravo delavnic Urice medkulturnega dialoga.
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Glede na miselno mrežo lahko izluščimo glavne cilje (Slika 3), ki jih želimo v sklopu delavnic Urice
medkulturnega dialoga doseči:

Naučiti se prepoznavati
napačne podobe in
domneve o drugih kulturah

Razumevanje drugačnosti globji pogled v druge
kulture in spoznavanje
lastne

Poiskati načine, kako bivati
v sožitju in kako udejanjiti
pozitivni odnos v osebnih
in skupnih akcijah

•Ali imam predsodke in stereotipe o
drugih kulturah?
•Razumeti od kod izvirajo predsodki in
stereotipi
• Zakaj imamo predsodke in kje jih
uporabljamo?
•Kaj je kultura?
•Razlika večkulturna - medkulturna
družba
•Spoznati mehanizme, ki ohranjajo
izključevanje
•Naučiti se spretnosti kritičnega
opredeljevanja do informacij o drugih
kulturah (politika,mediji, družina ,
šola)

•Spodbuditi mlade h kontinuiranemu,
načrtnemu in podrobnejšemu
seznanjanju z drugimi kulturami
•Spodbuditi mlade k sprejemanju
razlik, medsebojnegmu spoštovanju in
enakopravnosti
• Postati mladi ambasador
medkulturnega dialoga

Slika 3: Glavni in operativni cilji delavnic Urice medkulturnega dialoga.
Prehajamo na kratek informativni opis strukture in aktivnosti v posamezni uri delavnice (podrobnejši
mikro načrt sledi v nadaljevanju).
V prvi uri z mladimi spregovorimo o vsebinskem sklopu, ki se navezuje na prepoznavanje predsodkov
in stereotipov v večinski kulturi, saj lahko nestrpnost, zavračanje, diskriminacija in morda celo nasilje
usmerjeno k manjšinskim kulturam izhaja večinoma ravno iz napačnih, nedoslednih in nepopolnih
predstav oziroma domnev o karakteristikah manjšinskih kultur. Uporabljamo test tolerantnosti
(Priloga 1), ki mlade po našem mnenju aktivira kognitivno in emocionalno ter s tem spodbudi
zanimanje za temo medkulturni dialog. Na podlagi testa tolerantnosti, za katerega rezultate vedo
samo oni, lahko pridejo do spoznanja, da njihova raven tolerantnosti in sprejemanja drugih kultur ni
takšna, kot so mislili, da je, kar predvidoma lahko spodbudi avtorefleksijo o lastnem ustaljenem
načinu razmišljanja in odnosa do drugih kultur.
Na podlagi druge ure mladi dobijo globlji oziroma podrobnejši vpogled v druge kulture kot tudi v
ozadje lastne, saj si ravno na podlagi le-te posameznik osmišlja svet. Aktivnosti so zastavljene tako,
da jim ponudijo temelje za osmišljanje razmer, v katerih živimo, z namenom pojasniti družbene
spremembe in nove potrebe ter odziv ljudi na le-te. Na podlagi tega spoznajo razliko med
večkulturno in medkulturno družbo ter se seznanijo z mehanizmi, ki ohranjajo izključevanje, z
6
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namenom naučiti se spretnosti kritičnega opredeljevanja do informacij o drugih kulturah s strani
regionalne in nacionalne politike, medijev, družine in šole. V skladu s tem jih postavimo pred izziv, da
se nekateri postavijo v vlogo novinarjev in poročajo o dogodku, ki ga preostali mladi zaigrajo. S tem
lahko pridejo do spoznanja, da različni ljudje, institucije različno interpretirajo dogodke in da se
moramo zato do medijev, politike in drugih institucij, ki imajo vpliv na javno mnenje, poskušati čim
bolj kritično opredeljevati.
V tretji uri pa govorimo o kontinuiteti razvoja veščin, ki so potrebne za spodbujanje in ohranjanje
medkulturnega dialoga oziroma o tem, kaj lahko mladi sami naredijo kot ambasadorji medkulturnega
dialoga. S tem se krog, ki ga prikazuje Slika 1, »POMISLI ZAČUTIUKREPAJ«, zaključi. Mlade skozi
iskanje konkretnih načinov udejanjanja pozitivnega odnosa v akcijah na individualnem, lokalnem in
nacionalnem nivoju spodbudimo, da zavračajo marginalizacijo, diskriminacijo in izključevanje ljudi, ki
so drugačni. Ob tem jih povabimo, da postanejo mladi ambasadorji medkulturnega dialoga in jih
seznanimo z nalogami in koristmi, ki jim jih bo naziv prinesel.
Izbiro metod dela z mladimi kot tudi z vsebinskimi sklopi posamezne ure medkulturnega dialoga je
mogoče spreminjati in prilagajati glede na dejanske potrebe skupine, v kateri je delavnica izvajana.
Pomembno je le, da se ohrani zastavljen krog izkustvenega učenja oziroma zaporedje »POMISLI
ZAČUTIUKREPAJ«.

Mikro nač rt delavnic Urice
medkulturnega dialoga

Delavnice se v posameznem oddelku izvajajo preko dveh mladinskih delavcev, pri čemer je eden
vodja, drugi pa pomočnik. Profesorji pri urah niso prisotni. S tem se omogočijo okoliščine, da mladi v
delavnicah sodelujejo neobremenjeno in da bolj ali manj iskreno izražajo svoja stališča skozi
aktivnosti Uric medkulturnega dialoga. Namen delavnic ni predavanje ali pridiganje o potrebnosti
pozitivnega odnosa do vsebin medkulturnega dialoga, temveč ustvarjanje okoliščin za avtorefleksijo
mladih o stopnji lastne tolerantnosti, strpnosti in sprejemanju kulturnih različnosti. Medkulturni
dialog se začne, kot smo že zapisali, pri vsakem posamezniku. Mladim zato pred pričetkom aktivnosti
zagotovimo, da bomo spoštovali (a ne nujno tudi sprejeli) vsa mnenja in da bomo eni in drugi
zagotavljali spoštljiv medsebojni odnos.
V nadaljevanju opredeljujemo vsebinski in časovni potek izvedbe delavnic glede na posamezno
šolsko uro in razdelitev vlog oziroma aktivnosti delavnice med vodjo (V) in pomočnikom (P).
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Prva ura delavnice - POMISLI
Prvi vsebinski sklop delavnic spodbuja prepoznavanje in izvor predsodkov, stereotipov, medkulturnih
konfliktov ter razmišljanje o stopnji lastne tolerantnosti. Potek prve ure:
•
•
•

V: Kratka predstavitev mladinskih delavcev, organizacije iz katere prihajajo in namena
delavnic. (Trajanje 5 min)
V: Pozove mlade, da v skupinah zapišejo svoja pričakovanja glede delavnic, ki bodo izvedene.
P: Razdeli plakate in pisala. (Trajanje 5 min)
V: Pozove mlade, da po skupinah poročajo o svojih pričakovanjih. (Trajanje 5 min)
P: Po poročanju posamezne skupine, plakate s pričakovanji lepi na steno.
V: Po poročanju vseh skupin, sporoči svoja pričakovanja. (Trajanje 1 min)

Slika 4: Zapisovanje pričakovanj v sklopu delavnic Urice medkulturnega dialoga 2.
•

2

V: Predstavi test tolerantnosti. Izpostavi, da je test namenjen mladim in da rešenih testov ne
bomo pobirali. Mladi test ovrednotijo sami in se sami umestijo v skupino glede na doseženo
število točk. Morda spoznajo, da glede na doseženo število točk sodijo v drugi profil glede na
stopnjo tolerantnosti kot so sprva mislili. Vendar to vedo samo oni. (Trajanje 20 min)
P: Razdeli teste tolerantnosti. Spremlja, kdo je test že izpolnil in posreduje liste z
vrednotenjem odgovorov (Priloga 2) in profili glede na doseženo število točk.

Avtor fotografije: MCDD.
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Slika 5: Reševanje testa tolerantnosti 3.
•

V: Ko test ovrednotijo vsi mladi, pozove, da vsak posameznik doseženo število točk zapiše na
post-it listič, ki je prilepljen na zadnjo stran vsakega testa. Obrazloži, da bomo s tem dobili
vpogled v splošno stopnjo tolerantnosti skupine kot celote.
P: Pobere lističe z doseženim številom točk in na tablo nariše graf tolerantnosti (Slika 6).
Listke s številom doseženih točk lepi v kvadrant ustreznega profila. (Trajanje 5 min)

AKTIVNA
TOLERANTNOST

PASIVNA
TOLERANTNOST

10-17 točk

18-25 točk

AKTIVNA
NETOLERANTNOST

PASIVNA
NETOLERANTNOST

34-40 točk

26-33 točk

Slika 6: Graf tolerantnosti.
3

Avtor fotografije: MCDD.
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•

V: Medtem, ko pomočnik pripravlja graf tolerantnosti, z mladimi preverja razumevanje in
opredeljuje pojme, ki so ključni na področju teme medkulturni dialog (diskriminacija,
predsodek, stereotip, asimilacija, integracija, segregacija, tolerantnost, antidiskriminacijske
politike, kultura,…). Ko je graf pripravljen, sledi analiza grafa in preverjanje razumevanja
pojmov aktivna/pasivna tolerantnost/netolerantnost.

Slika 7: Opredeljevanje ključnih pojmov s področja medkulturnega dialoga 4.
•

4

V: Izvede metodo modela »Ledena gora« 5 (Slika 8). Na tablo nariše ledeno goro in nato
pozove mlade, da za pomočnika nanizajo nekaj lastnosti, ki bi mu jih pripisali glede na prvi
vtis. Sprejemljivi so vsi odgovori. Lastnosti sproti zapisuje na tablo okoli risbe ledene gore. Ko
mladim zmanjkuje opisov oziroma mnenj, začne spraševati na primer, če bi lahko glede na
prvi vtis za pomočnika dejali, da so njegovi straši še živi, da ima brata ali sestro, da je budist,
da je istospolno usmerjen ipd. Vse našteto zapisuje na tablo. Zapisane lastnosti skupaj z
mladimi s puščicami razporedi v posamezni del ledene gore, glede na to ali je lastnost vidna
na zunaj ali ne. Nato obrazloži simbolni pomen ledene gore, pri čemer vodna gladina
ponazarja mejo med zavednim in nezavednim delom kulture in tistim, kar je vidno na prvi
pogled in tistim, kar ni. Velik del ključnih informacij o posamezniku oziroma s prvim stikom z
drugačno kulturo ostaja skrit. S to aktivnostjo mlade spodbudi k lastnemu razmišljanju o
temeljih razumevanja drugačnih kultur. (Trajanje 10 min)
P: Postavi se tako, da ga vidijo vsi mladi.

Avtor fotografije: MCDD.

5

Blazinšek A., Kronegger S., Govoriš medkulturno? T-Kit za medkulturni dialog, str. 60 – 63, Zavod Center za
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, Ljubljana, 2008
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Slika 8: Model ledene gore 6.

Druga ura delavnice - ZAČUTI
Drugi vsebinski sklop delavnic je nadgradnja prvega. Spodbuja razumevanje drugačnosti, ponuja
globlji vpogled v druge kulture in spoznavanje lastne. Opozori na različne mehanizme, ki so ključni za
ustvarjanje javnega mnenja in spodbuja kritično opredeljevaje do informacij o drugih kulturah. Potek
druge ure:
•

6

V: Povabi 7 mladih, da se prostovoljno javijo za naslednjo aktivnost. Napove igro vlog (Priloga
3 7). O vsebini in o vlogah, ki v njej nastopajo ne pove ničesar.
P: Odpelje prostovoljce iz prostora, kjer potekajo delavnice in jim predloži tekst za igro vlog.
Mladi preberejo in se sami odločijo, kdo bo igral katero vlogo. Pomočnik pove, da gre za
mimično igro. Prostovoljci se pripravijo za nastop pred preostalimi mladimi, ki so ostali v
prostoru, kjer se izvajajo delavnice. Preden se igralci vrnejo k ostalim mladim, si na hrbet ali

Lukavečki N., gradivo za izvedbo Uric medkulturnega dialoga v sklopu projekta MAMD

7

Vsebino igre vlog smo po izvedbi Uric medkulturnega dialoga v letu 2010 zamenjali. Prvi primer se je pri
uprizoritvi izkazal za precej težkega. Mladi, ki so bili novinarji, so posledično imeli težave pri razumevanju
dogodkov in vloge posameznih oseb v igri. V Prilogi 3 sta podana oba primera, ki smo ju uporabljali. Oba
podajamo tudi zaradi večje nazornosti pri bralčevi obravnavi primerov prispevkov iz prakse. Oba primera igre
vlog temeljita na resničnih dogodkih in medijskih člankih. Le- ta sta bila Izbrana naključno.
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na prsa nalepijo list papirja, na katerem je zavedena oseba/vloga, ki jo igrajo. Novinarji na ta
način lažje sledijo poteku dogodka. (Trajanje 15-20 min)

Slika 9: Dijaki pri izvedbi igre vlog 8.
•

8

V: V času (torej 15-20 min), ko se v drugem prostoru mladi pripravljajo za igro, s preostalimi
mladimi izvede didaktično igro »Antonio in Ali« 9. Pred izvedbo igre določi enega izmed
mladih v skupini, da beleži vse stereotipe in predsodke, ki bodo morda nastali v procesu
tvorjenja zgodbe. Navodila oziroma njegovo nalogo mu zaupa tako, da ostali mladi ne vedo,
kakšna bo njegova funkcija.
Pri igri gre za spontano tvorjenje zgodb(e) o poteku dneva posameznikov iz različnih
družbenih skupin. Vodja začne zgodbo npr.: »Hrvat Ante zjutraj vstane in..« ter poda žogo
naprej. Tisti, ki jo dobi, nadaljuje stavek oziroma zgodbo in poda žogo naprej. Vodja poskrbi,
da se po določenem času zamenja oseba oziroma lik, o kateri se tvori zgodba in da pri
tvorjenju zgodbe pridejo na vrsto vsi mladi. Med potekom didaktične igre »Antonio in Ali«
vodja tudi sam beleži stereotipe, da lahko opazovalca igre pri poročanju ob koncu igre po
potrebi dopolni. Ko skupaj na kratko predebatirajo zabeležene predsodke in stereotipe iz
dobljene zgodbe, vodja vpraša, kakšne predsodke poznamo o Slovencih in razkrije cilje
didaktične igre (raziskati predstave, ki jih imamo o drugih kulturah, družbenih skupinah itd. in
doseči zavedanje o tem, kako takšne predstave pogojujejo naša pričakovanja do pripadnikov
drugačnih skupin).

Avtor fotografije: MCDD.

9

Vir: Brander P., Cardenas C., de Vicente Abad J., Gomes R., Taylor M., Izobraževalni priročnik – Ideje,
pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter
odraslih, str. 63-64, Urad RS za mladino in Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope, 2006
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•

P: Nekaj minut, preden so igralci pripravljeni, opozori vodjo v prostoru, da počasi zaključi z
aktivnostjo »Antonio in Ali« z ostalimi mladimi. Nato pripelje igralce, ki odigrajo zgodbo. Igra
se lahko ponovi večkrat, vendar mora biti mimična in igralci ter novinarji se ne pogovarjajo.
V: Mladim pove, da bodo njihovi sovrstniki odigrali igro vlog glede na nekoliko prilagojen
članek o resničnem incidentu v romskem naselju. Na pripravljeni PowerPoint predstavitvi
pokaže, katere osebe oziroma vloge bodo predstavljene v igri vlog. O zgodbi ne pove ničesar.
Pove, da se bodo postavili v vlogo novinarjev različnih časopisnih hiš oziroma vrst časopisa.
Ko bo igra odigrana, bodo napisali članek o videnem pripetljaju. Vodja jih po eni izmed metod
razdeli v skupine, pri čemer vsaka predstavlja en časopis (npr. Delo, Slovenske novice, Večer,
Žurnal oziroma časopis, ki deluje v njihovem lokalnem okolju). (Trajanje 10 min)

Slika 10: Dijaki v vlogi novinarjev 10.
P: Po odigrani zgodbi, igralce zbere na mestu v prostoru, kjer potekajo delavnice, ki je ločen
od mesta, kjer ostali pišejo članke o videnem. Igralci na drugo stran lista, ki so ga doslej nosili
na hrbtu in je izkazoval njihov lik, napišejo, kako so se v odigrani vlogi počutili in ali se je bilo
v vlogo težko oziroma lahko vživeti.

10

Avtor fotografije: MCDD.
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Slika 11: Igralci mimične igre pri zapisovanju, kako so se počutili v igrani vlogi 11.
•

V: Ko so prispevki pripravljeni, se novinarjem pridružijo igralci in sledi branje člankov. Člankov
se ne komentira, dokler jih ne preberejo vse skupine. Če se pokažejo razlike, vodja moderira
kratko diskusijo zakaj je prišlo do razlik in zakaj različni mediji o istem dogodku poročajo na
drugačen način in s tem mlade opozori tudi na medijsko kritičnost. Nato še pozove igralce, da
povedo, kako so se počutili pri igranju vloge. Na koncu prebere dejanski članek oziroma tekst
za igro vlog in povzame cilje aktivnosti (problematika objektivnosti, namena posameznih
medijev in vpliv lastnih predstav na interpretacijo dogodka) in pozove h kritičnemu
opredeljevanju do informacij, ki jih o drugih kulturah dobivamo iz občil, regionalne in
nacionalne politike, družine in šole. (Trajanje 15 min)

Tretja ura delavnice - UKREPAJ
Tretji vsebinski sklop delavnic je logični zaključek ciljne naravnanosti prvega in drugega sklopa, ki je
mlade spodbuditi k razmišljanju o lastnih in družbenih predstavah o drugih kulturah ter na podlagi
spoznanj spodbuditi aktivno individualno in skupinsko angažiranje na področju spodbujanja
medkulturnega dialoga. Potek tretje ure:
•

11

V: Mlade po eni izmed metod naključno razdeli v skupine in le-te pozove, da določijo svojega
vodjo. Poda navodila, da v vsaki skupini razmislijo in zapišejo možne rešitve oziroma ukrepe,
ki naj vsebujejo čim bolj realno izvedljiva in učinkovita dejanja za reševanje problematike
diskriminacije, nestrpnosti in izključevanja drugih kultur in sicer na nacionalni, lokalni in
osebni ravni. Sami se odločijo ali bodo pripravili ukrepe, ki so v povezavi z vsebinsko temo

Avtor fotografije: MCDD.
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•

delavnic (romska kultura v Sloveniji) ali pa podajo splošne ukrepe za večjo medkulturno
kohezijo in sinergijo v družbi. (Trajanje 20 min)
Vsaka skupina predstavi ukrepe, ki se ne komentirajo, dokler jih ne predstavijo vse skupine.
Vodja izbere nekaj ukrepov, o katerih spodbudi diskusijo in z mladimi preveri dejanske
možnosti, pogoje in učinkovitost realizacije glede na obstoječe antidikriminacijske politike.
Ob koncu povzame cilje delavnice s poudarkom na aktivni tolerantnosti in mlade povabi, da
se odločijo za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga. Funkcijo predstavi (za
večjo nazornost ima izhodiščne točke pripravljene tudi na PowerPoint predstavitvi). (Trajanje
20 min)
P: Razdeli papir in pisala za podajanje ukrepov in rešitev. Po končani diskusiji o ukrepih pa
razdeli gradivo, na katerem je opredeljena funkcija mladega ambasadorja (Priloga 4).

Slika 12: Podajanje možnih rešitev oziroma ukrepov na področju vzpostavljanja odnosov med
kulturami 12.
•

12

V: Skupaj z mladimi pregleda pričakovanja, ki so jih zapisali na začetku delavnic, z namenom
ugotovitve ali so se uresničila ali ne. Prav tako pove ali so se uresničila pričakovanja izvajalcev
delavnic. Predstavi profesorja, ki bo na šoli koordinator mladih ambasadorjev. (Trajanje 5
min)

Avtor fotografije: MCDD.
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Opredelitev vlog, nalog in aktivnosti
akterjev pri izvajanju mandata mladega
ambasadorja medkulturnega dialoga

V sklopu izvajanja projekta MAMD se je kot najbolj učinkovito izkazalo, če so bile delavnice Urice
medkulturnega dialoga izvedene na začetku šolskega leta in če je izbor mladih ambasadorjev sledil
najkasneje v roku enega tedna po izvedbi delavnic. Izbor je bil v domeni profesorja na šoli, ki je bil
koordinator mladih ambasadorjev in je zajemal:
•
•
•
•

kratko predstavitev funkcije mladega ambasadorja (poslanstvo, aktivnosti, obveznosti,
ugodnosti) v vseh oddelkih, kjer so bile izvedene delavnice;
ponovno povabilo k prostovoljni odločitvi za izvajanje funkcije mladega ambasadorja;
izbrani mladi ambasadorji izberejo, katero državo 13 bodo v svojem mandatu zastopali;
koordinator na šoli sporoči mladinskemu delavcu, s katerim sodeluje, podatke o izbranih
mladih ambasadorjih.

V sklopu projekta MAMD je bil namen letno pridobiti 55 mladih ambasadorjev medkulturnega
dialoga. Z delavnicami Urice medkulturnega dialoga smo tako letno dosegli najmanj 375 mladih.
Menimo, da v kolikor se delavnice ne bi izvajale v šolah, takega števila mladih ne bi dosegli. Omenjeni
naziv je mlademu prinesel določene dolžnosti in sicer da izvede pet nalog - od tega so bile štiri
vsebinsko določene, ena pa je bila poljubna (Priloga 4).
Po vsakem ponovnem izboru novih 55. mladih ambasadorjev smo organizirali plenarno zasedanje ob
zaključku mandata prvih in pričetku mandata drugih mladih ambasadorjev. Na zasedanjih so mladi
ambasadorji predstavili in evalvirali aktivnosti, ki so se jih v svojem mandatu udeležili oziroma jih
izvedli. Tisti, ki so izvedli pet nalog mandata, so prejeli Nefiks 14, ki je sistemsko orodje za beleženje
neformalnega učenja za mlade od 14. leta starosti naprej. Posameznik lahko s pomočjo Nefiksa
sistematično in na enem mestu zbere vse, kar počne poleg rednega sistema izobraževanja. V praksi to
pomeni, da v Nefiks vpisuje vsa svoja neformalno pridobljena znanja in spretnosti.

13

V sklopu projekta MAMD je nosilec vsebinskega stebra, Mladinski center Dravinjske doline (MCDD), za
posamezno šolo na podlagi naključnega izbora določil nabor držav, med katerimi so lahko izbirali mladi
ambasadorji.
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Vir: http://www.nefiks.si/sl/index/article?path=/predstavitev/o-nefiksu, 22. 8. 2012
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Slika 13: Predstavitve aktivnosti mladih ambasadorjev na zaključnem srečanju 15.
Mladi ambasadorji so imeli torej do konca šolskega leta čas, da so opravljali naloge, ki so jim bile
dodeljene v mandatu. V sklopu projekta MAMD so bili profesorji na šoli koordinatorji mladih
ambasadorjev, ker so bili z njimi v stiku dnevno in so jim bili za pomoč in usmeritve bolj ali manj
neprestano dosegljivi. Zelo pomembni so bili redni sestanki koordinatorja mladih ambasadorjev in
mladih ambasadorjev. Izkazalo se je, da so bili mladi ambasadorji na tistih srednjih šolah, kjer so bili
sestanki redni, uspešnejši, učinkovitejši, vztrajnejši in bolj motivirani za izvajanje funkcije oziroma
nalog, kot na srednjih šolah, kjer so bili v večji meri prepuščeni sami sebi. Ostale naloge koordinatorja
na šoli pri izvajanju aktivnosti mandata mladih ambasadorjev so opredeljene v Prilogi 5.
V sklopu projekta MAMD je koordinator na šoli vseskozi sodeloval z mladinskim delavcem iz
partnerske organizacije. Naloge mladinskega delavca v sklopu projekta MAMD so opredeljene v
Prilogi 6. V času izvajanja aktivnosti projekta se je razvila ideja, da bi bili zaradi zagotavljanja trajnosti
in vzdržnosti sistema spodbujanja medkulturnega dialoga neposredno na srednjih šolah koordinatorji
mladih ambasadorjev mladinski delavci, ki so zaposleni ali delujejo v lokalnem okolju posamezne šole
v organizaciji za mlade oziroma v mladinski organizaciji. S projektnimi aktivnostmi, kot so bile
aktivnosti pridobivanja mladih ambasadorjev v sklopu projekta MAMD, se namreč pri vzgoji in
izobraževanju mladih za življenje vzpostavlja prostor za komplementarno sodelovanje med
formalnim in neformalnim sektorjem. Gre za dopolnjevanje in poglabljanje vsebin, ki so pomembne
za učinkovit vstop mladih na različna področja družbenega življenja in vključitev v proces
vseživljenjskega učenja in izpopolnjevanja. Mladinske organizacije in organizacije za mlade so po
našem mnenju že davno presegle zgolj izvajanje prostočasnih dejavnosti in aktivnosti za mlade in so v
družbenem razvoju spontano postale strokovne partnerice formalnim vzgojno - izobraževalnim
institucijam in družini v posameznikovem osebnostnem in poklicnem razvoju.
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Avtor fotografije: MCDD.
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Slika 14: Mladinske mreže 2009-2012 na Ključni konferenci mladih v Cankarjevem domu v Ljubljani 16.
Za povečevanje kvalitete, učinkovitosti in stopnje odgovornega izvajanja funkcije mladega
ambasadorja medkulturnega dialoga, je bil v sklopu projekta MAMD predviden tudi izbor tujih
mentorjev mladih ambasadorjev. Mladinske organizacije in organizacije za mlade razpolagamo s
široko mednarodno bazo kontaktov, ki jo širimo skozi sodelovanje z organizacijami iz drugih držav na
podlagi projektov, ki so financirani iz različnih kohezijskih programov in programov spodbujanja
mobilnosti. K sodelovanju so bili torej, z namenom ponuditi dodaten vir za spoznavanje druge kulture
in morebiti tudi možnost obiska izbrane države, povabljeni prostovoljci iz držav, katere so zastopali
mladi ambasadorji. Informacije o tuji kulturi so lahko mladi ambasadorji na ta način pridobivali iz prve
roke, torej neposredno od svojih vrstnikov v tujini, kar je po naših ocenah zviševalo motiviranost za
izvajanje mandata.
Tujim organizacijam za mlade in mladinskim organizacijam je bil posredovan dopis za sodelovanje,
prijavnica za mentorstvo in opis nalog (opis nalog in prijavnica, ki sta bila uporabljana v sklopu
projekta MAMD sta v Prilogi 7). Mladinski delavec (v Sloveniji) je po sprejetju posameznega tujega
mentorja oziroma mentorice, kontakt posredoval koordinatorju na šoli, ta pa je kontakt posredoval
ustreznemu mlademu ambasadorju. Komunikacija in izmenjava informacij med tujim mentorjem in
mladim ambasadorjem je potekala preko spleta. Dodana vrednost sodelovanja je bila tudi ta, da so
mladi ambasadorji postali tudi ambasadorji slovenske kulture v tujini.
Eden izmed ključnih členov pri oblikovanju javnega mnenja na temo medkulturnosti so mediji. Mediji
po našem mnenju velikokrat brezobzirno oziroma nepremišljeno zlorabljajo svojo moč in vpliv na
oblikovanje javnega mnenja o manjšinskih kulturah, ker je njihovo poročanje o slednjih fokusirano
večinoma na dogodke glede na stopnjo škandaloznosti, ki jo le-ta lahko povzroči. Škoda povzročena s
škandaloznim poročanjem se kaže na vsesplošnem socialnem zavračanju, izključevanju in
stereotipiziranju na primer vseh pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji. Zato smo v sklopu projekta
MAMD z izborom častnih ambasadorjev projekta med vplivnimi in znanimi slovenskimi osebnostmi,
16

Avtor fotografije: Matej Pušnik.
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ki delujejo na področju medkulturnega dialoga, poskušali ustvarili dovolj energije (v tem primeru
pozitivne), ki jo mediji iščejo. Častni ambasadorji so spremljali potek projekta in bili gostje na
zaključnih srečanjih mladih ambasadorjev. S svojimi razmišljanji in podporo so jih želeli še dodatno
spodbuditi in motivirati pri njihovemu delu ter udejstvovanju na področju medkulturnega dialoga
tudi po koncu mandata mladega ambasadorja.

Slika 15: Častni ambasador projekta MAMD, Darko Nikolovski, izraža podporo mlademu
ambasadorju 17.

Pridobljeno gradivo na delavnicah Urice
medkulturnega dialoga

Delo z mladimi v okviru delavnic Urice medkulturnega dialoga je pokazalo, da le-ti razumejo, da je
medkulturni dialog širok in kompleksen proces. Poznajo vse njegove dimenzije in so gledano splošno
pasivno tolerantni do drugih kultur. To so v večini primerov pokazali tudi grafi tolerantnosti, ki smo
jih dobili neposredno na delavnicah po izvedenem testu tolerantnosti. Tezo potrjujejo tudi izsledki
raziskave o medkulturnem dialogu med mladimi, ki je bila izvedena v sklopu vsebinskega stebra
projekta MAMD »Informiranje in diseminacija rezultatov« in je prav tako predmet te publikacije.
Problem, ki smo ga zaznali pri neposrednem delu z mladimi, je bila visoka in precej ekstremna
stopnja nestrpnosti, diskriminacije in zavračanja Romov. Vsebinska rdeča nit delavnic je bila romska
tematika. V diskusijah o ozadju pojava nestrpnosti do Romov smo ugotovili, da večina mladih (ki niso
iz krajev in mest, v katerih neposredno ali v okolici le-teh, živijo tudi Romi) z Romi sploh še ni imela
17

Avtor fotografije: MCDD.
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neposrednega stika in da skupino kategorizirajo predvsem na podlagi informacij, ki jih dobijo iz
medijev. Menimo, da slednji večinoma poročajo o negativnih praksah stika romske in neromske
populacije. O tem, kakšna je naravnanost mladih do drugih manjšinskih, etničnih kultur in kultur, ki se
od večinske razlikujejo glede na neko osebno značilnost ali več teh in so zato predmet diskriminacije
in zavračanja, nimamo podatkov.
Za večjo nazornost in tudi v morebitno študijo primerov, smo iz obširnega gradiva naključno izbirali
primere iz posameznih let, ki so navedeni v nadaljevanju. Gradivo smo pridobili v sklopu izvajanja
delavnic Urice medkulturnega dialoga v letu 2010 (udeleženih 452 dijakov in dijakinj 3. letnikov),
2011 (udeleženih 409 dijakov in dijakinj 3. letnikov) in 2012 (udeleženih 376 dijakov in dijakinj 2.
letnikov) na osmih srednjih šolah iz Savinjske, Koroške, Podravske in Spodnjeposavske statistične
regije. Gradivo je bilo vsebinsko, jezikovno in slogovno prepisano v elektronsko obliko tako, kot je
bilo podano v originalu. Želeli smo, da bi pri analizi gradiva, mladinski delavec ali drug zainteresirani,
dobil čim bolj pristno sliko o odnosu oziroma naravnanosti mladih do drugačnih kultur, s poudarkom
na romski. Zato je na primer ponekod beseda Rom in vse njene izpeljanke zapisana z malo začetnico.
Ponekod smo ohranili tudi narečne zapise mnenj. Sovražnega govora nismo cenzurirali, saj želimo
tudi s temi primeri prikazati dejansko situacijo, stališča, ki so jih imeli mladi v času izvajanja delavnic.
Obstaja možnost, da so zaradi objektivnih okoliščin (kot je težko berljiv rokopis) med prepisom in
originalom nastale manjše razlike. Analize gradiva ne bomo podajali, saj želimo, da si bralec ustvari
mnenje sam.
Vsebina gradiva ne predstavlja stališč Evropske komisije, Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Urada RS za mladino, časopisnih hiš, srednjih šol, na katerih so bile izvedene
delavnice Urice medkulturnega dialoga ali ostalih partnerjev projekta MAMD. Za morebitne
elemente sovražnega govora v gradivu zgoraj omenjeni in avtorji publikacije ne odgovarjajo. Na
vseh mestih ga odločno zavračajo. Organizacije, institucije, kraji, imena oziroma osebe, ki so
podane v gradivu, ne odražajo njihove realne narave, stališč, vrednot, prepričanj in dejanj.
Menimo, da slika, ki jo ustvarjajo primeri iz prakse mestoma ni ravno optimistična. Potrjuje pa tezo,
da mora biti spodbujanje medkulturnega dialoga kontinuiran proces in da je tej temi potrebno
posvečati neprestano in ciljno usmerjeno pozornost ne glede na prevladujoče vrednote v družbi v
nekem obdobju. Ključne akterje pri oblikovanju javnega mnenja je potrebno neprestano pozivati k
moralni družbeni odgovornosti, da v javnost posredujejo čim bolj objektivne informacije, ki zadevajo
manjšinske kulture in druge, ki se od večinske razlikujejo na podlagi določenih osebnih okoliščin in so
zaradi le-teh diskriminirane ali izpostavljane nestrpnosti in netolerantnosti. Menimo, da na primer
nacionalni mediji, ki dosežejo največji krog ljudi, lovijo predvsem incidente iz katerih lahko naredijo
škandal, o pozitivnih aktivnosti na področju medkulturnega dialoga, pa le redko poročajo (kot na
primer o aktivnostih projekta MAMD) in niti približno ne s takšno vnemo kot o negativnih.
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Didaktična igra Antonio in Ali – Primeri iz prakse 18
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
Primer 1:
Bosanec Armin se zjutraj zbudi in poje kebab. Potem si umije zobe, se obleče in nahrani svojega psa,
nato še zmoli enega za Alaha. Na poti v šolo sreča Časomirja in se pogovorita o sobotni zabavi ter
skupaj odideta v šolo. Časomir pove Arminu, da se nič ne spomni. Ko gresta domov se pogovarjata o
teroristu Mehmedu, ki je odvrgel bombo na Hirošimo. Armin in Časomir sta ukradla letalo. Američan
Chris na TV je smešen, medtem ko Mehmed in Časomir gledata TV, jesta kebab. Pozvoni na vratih,
Armin odpre vrata in pred vrati stoji Hrvat Ante, ki jima pove, da mu je nekdo ukradel letalo.
Primer 2:
Srednješolca 16 in 17 let, najboljša prijatelja, 2. letnik, iz BIH, prišla iz Sarajeva, dobro vključena v
družbo, težave s sošolci, diskriminacija, s staršem se ne razumeta, sta zgovorna, Hasan ima
poškodovano roko, bil je en teden v bolnici, ko je prišel domov je bil vesel, ker mu je mama naredila
burek, burek je bil masten, nato se je šel žogat, tarča posmeha pri žoganju, mimo je prišel fant, ki se
je postavil za njega, napadli so oba dva, začel je dobivat grožnje, poklical je policijo, policisti so se
postavili za napačno stran, zbežala sta nazaj v BIH, tam sta se skrivala, mama ju je nagnala, prvo kar
sta storila, sta šla na liter vina in čevapčiče, zagledala sta luštne punce, pristopila sta k njim, a so ju
odgnale, onadva sta še naprej vztrajala, še vedno so ju odganjale, nato so ju preteple, šli so v kino,
bazen, fanta nista dovolj dobra, dali sta jima še eno možnost, z avtom so šli do gozdne poti, kjer so
srečali medveda, naredili so se mrtve, prevara,…
Primer 3:
Mujo in Haso hodita v srednjo šolo, se kregata s sošolci, oba sta odlična dijaka, poslušata Mileta
Kitiča, hočeta uveljavit svojo kulturo, sta nestrpna do Slovencev, nosita bele nogavice, pijeta rakijo v
šoli, sta izključena iz šole, pavzirata eno leto, se odločita da odpreta novo firmo za rakijo,
preprodajata cannabis, heroin, kupita si mercedes, najraje jesta burek z jogurtom v Mladosti, po
pretepu s slovenskimi čabci gresta nazaj v Bosno. Obogatita, začneta okoli hodit z nožem, ker ju je
strah, enega napadeta, ju toži, sklicujeta se na neprištevnost, napadeta poroto, ju izpustijo ker
mislijo, da sta nedolžna. Zunaj ubijeta Mujota, ker se je zameril mafijskemu šefu. Haso gre nazaj k
mami živet in živita srečno do konca in imata nasade.
Primer 4:
Rom Črtomir:
• nima kopalnice;
• ukradel bakrene žlebove;
18

Vsebina gradiva ne predstavlja stališč Evropske komisije, Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Urada RS za mladino, časopisnih hiš, srednjih šol, na katerih so bile izvedene
delavnice Urice medkulturnega dialoga ali ostalih partnerjev projekta MAMD. Za morebitne
elemente sovražnega govora v gradivu zgoraj omenjeni in avtorji publikacije ne odgovarjajo. Na
vseh mestih ga odločno zavračajo. Organizacije, institucije, kraji, imena oziroma osebe, ki so
podane v gradivu, ne odražajo njihove realne narave, stališč, vrednot, prepričanj in dejanj.
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•
•
•
•

Rom gre mimo šole in vidi šolarje;
v srcu ga zaskeli, ker se jim ne more pridružiti;
žal mu je, ker svojim otrokom ne more to omogočit, ker ni iste pripadnosti, kot drugi otroci;
ker si poskuša najti družbo, in je ne dobi, ker je Rom – zato gre k prijatelju in preprodajata
drogo;
• na ognju si naredi za jest (v kotlu si skuha kosilo);
Hrvat Ante:
• vozi se s čolnom in lovi slovenske ribe na slovenski polovici v Piranskem zalivu;
• ukrade hrano, ker nič ne ulovi;
• Hrvat je isto kot čefur;
• upata, da se bosta srečno skrila pred policijo, a ju dobijo in gresta z marico v zapor;
• preklinjata;
• prodajalci kovin.
Primer 5:
Mujo in Micka hodita na srednjo šolo. Mujo zamuja, zato mu da učiteljica ukor, zato šprica, pije, kadi.
Micka pa je zelo verna. Mujo je zaljubljen v Micko, skregata se in potem se Micka hoče pobotati z
njim. Nato se njegov najboljši prijatelj zaljubi v njo in Mujo je ljubosumen, zaradi tega jo spolno
zlorabi. Mickina družina ne odobrava Mujotove kulture. Micka ga prijavi policiji, a policija ne naredi
ničesar, kar bi bilo njej v prid.
Primer 6:
Turk Mohamed:
• spije kavo;
• si prižge cigaret, kebab;
• pokliče ljubico.
Bosanec Hasim:
• pove Mohamedu, da ga je ljubica prevarala;
• če gresta na kavo.
Slovenec Janez, Bosanec, Rom Branko:
• povabi ga zraven, če gre na pivo, ker je kadil;
• punca prevarala;
• skupaj se ga napijejo, pobudo da Slovenec.
Američan Chris:
• kako je črn in velik (mu reče Slovenec);
• ne povabijo ga zraven;
• je bil že prej pijan;
• začel delat težave.
Hrvat:
• se stepe s Slovencem zaradi politike.
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Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
Primer 1:
Hrvat Hrvoje:
• stara prijatla;
• gresta v park;
• prižgeta cigaret;
• skuha kosilo;
• uleže se na kavč.
Slovenec Aleš:
• povabi ga na kavo;
• Slovenec pije pivo;
• še ena runda;
• zaspita na mizi;
• srečata Mujota;
• vsi trije grejo zagnjavit nigerju;
• niger se počuti ogroženega in pokliče prijatle na pomoč;
• Slovenca postane strah in zagnjavi bosancu in hrvatu;
• stepejo se med seboj;
• zlil se je z okoljem;
• slov. zlomijo nos je v bolnici;
• prideta obiskat žena in otrok.
Bosanec Mujo:
• beli zokni;
• usede v razklopotan mercedez;
• in se odpelje do trafike;
• crkne motor;
• prišlo je 10 bratov;
• šel po čike;
• po črne natikače;
• skadil čik;
• zaluštalo se mu je bureka;
• šel po kebab;
• skadil še en čik;
• po poti ploza in ima na glas muziko;
• spet kadi;
• odšel spat;
• gre v službo;
• kadi.
Primer 2:
Antonijo in Ali hodita na srednjo šolo. Hodita po pločniku, prvi bar, naročita kavo. Prešpricata 1. uro,
še ena kava, potem v šolo, razredničarka jezna, ko vidi, žalostna odideta v razred, zabavata se v zadnji
klopi, dve dobri sošolki, se z njima spogledujeta, a oni novi dve ne mislita resno, po pouku na pijačo,
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sprejmeta povabilo, ledeni čaj, pogovarjali o sokulturah, vneto poslušata o kulturah, grejo v pivala.
Antonio gre z eno sošolko, Ali z drugo, spogledujejo, držijo za roke na pločniku, Ali po nesreči stopi na
cesto, spotakne pade na glavo, ker je musliman in gre v bolnico, njegovo dekle ga obišče začneta se
pogovarjati o tem, kar se je zgodilo, Antonio pove, da mora zdravljenje plačati, punca razburjena,
pismo sošolci, da ga ne marajo, on se na to požvižga, v pismu je prebral, da naj se vrne tja ko je prišel,
postane zelo žalosten in se ubije.
Primer 3:
rom, Črtomir, bosanec mujo, američan Jack, nasproti pride neznanec, zagovorili so se, medkulturni
dialog, pogovarjal se je samo z Američanom, oblečeni so bili v svoja oblačila revni/bogati (Američankravata, Bosanec-trenerka+bele patike Rom-bos), bosanec je imel bele patike, američan pa adidaske,
skregali so se, žalili so se, vsak je šel po svoji poti, Bosanc in rom sta se zmenla da se dobita, Rom je
Američanu ukradu iphone, potem sta šla pa na čevapčiče.
Primer 4:
Hrvat Ante, bosanec Izudina bele zokne, zajtrk, umije zobe, obleče, štopa na šiht, pride na šiht, bele
zokne da gor, poje burek, obleče banduro, ma pavzo, začne delat, si privošči čik, natoči pijačo-sok, se
pozdravita, se pogovorita, gresta na kavico, kebab, spijeta pir, bruha za vogalom, plačata, gresta na
rakijo, na čevapčiče, kolo pleše, gleda, pikne baklavo.
Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
Primer 1:
Bosanec Mujo se vstane:
• in gre v kopalnico, se pogleda v ogledalo;
• zrihta;
• umije;
• obleče, bele zokne, trenerko;
• gre od doma;
• adidaske;
• ključe od BMW, se usede;
• odpelje v službo;
• izstopi iz BMW;
• pride v službo;
• prižge cigareto;
• hitro skadi;
• gre iz službe;
• se pele domov;
• pripelje domov;
• gre v hišo;
• TV, gledat fuzbal;
• poje veliko zdrave hrane burek, kebab;
• gre spat.
Bosanec Mujo in Rom Časmir gresta na pir:
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• gre v hišo;
• TV, gledat fuzbal;
• poje veliko zdrave hrane burek, kebab;
• gre spat.
Bosanec Mujo in Rom Časmir gresta na pir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jih ne spustijo notri;
pokličejo kolege;
razbijeta vrata;
natočita pir;
klejeta;
Mujo pobegne ne da bi plačal;
Časmir se razpizdi, ker ni plačal;
zažge gostilno;
pride policija, novinarji;
aretacija;
zapor;
Mujo se razpizdi, ga gre obiskat.
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Primer 2:
Bosanec Mujo in cigan Časmir, sta odprla svojo kebap restavracijo. Imela sta najboljši kebap v gradu,
imela sta gužvo v kebapčinici prišla je skupina najstnikov in se delala norca iz njiju, zato se nista
zmenila ker so bile njune stranke, svoj ponos sta poteptala zaradi dobička. Šla sta na jago, ustrelila
jelena, skuhala sta golaž, in povabila prijatelje, pomila posodo ter odšla domov spat, spila sta pir in še
rakijo in odšla domov 14-članski romski družini, kjer sta ukradla mercedeza in ga prodala na bolšjaku,
skupaj sta se zabavala in jedla ter gledala TV.
Primer 3:
Hrvat Ante:
• si umije zobe;
• zajtrk;
• šola;
• v šoli dobi šus;
• oče ga pretepe;
• ima kosilo;
• igra igrice;
• se gre učit;
• ne more se učit ker je cel plau;
• gre spat.
Rom Kašimir:
• se gre umit;
• zajtrk;
• šola;
• šprica šolo;
• ukrade žlebove;
• dobi ga policija in pobegne;
• pride domov;
• ga oče pretepe;
• pride policija na dom;
• oče jih postreli;
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• v žepu so mu našli travo;
• gre v zapor.
Američan Joe:
• poje zajtrk;
• se obleče;
• gre v službo;
• pošlihta tajnico;
• po službi Mc Donalds;
• gre domov;
• gre oropat banko;
• ukrade 1 mio.;
• jih skrije;
• v banki vidijo posnetke;
• jim pobegne.
Slovenec Janez:
• vžge traktor;
• si umije zobe;
• nahranil živino;
• gre v diskoteko in najde 3 punce;
• vse 3 odpelje domov;
• nobena mu ne da;
• se joče;
• gre mamici;
• gre v hlev;
• vžge traktor;
• orje njivo;
• naseje žito;
• odšel k maši.

Članki mladih o videnem po igri vlog – Primeri iz prakse 19
Časopis Delo
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
19

Vsebina gradiva ne predstavlja stališč Evropske komisije, Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Urada RS za mladino, časopisnih hiš, srednjih šol, na katerih so bile izvedene
delavnice Urice medkulturnega dialoga ali ostalih partnerjev projekta MAMD. Za morebitne
elemente sovražnega govora v gradivu zgoraj omenjeni in avtorji publikacije ne odgovarjajo. Na
vseh mestih ga odločno zavračajo. Organizacije, institucije, kraji, imena oziroma osebe, ki so
podane v gradivu, ne odražajo njihove realne narave, stališč, vrednot, prepričanj in dejanj.
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»CIGANI SO SE SFAJTALI«
V soboto, 25. 4. 2010 je prišlo do fizičnega obračuna v garažni hiši Planeta Tuš v Mariboru. Po
neuradnih podatkih bi naj pretep začela K.T. in E.K., pripadnika romske manjšine. Napadla sta svoja
sorodnika zaradi ukradene vrtne cevi, ki si jo je pošteni K.T. kupil v Baumaxu pred dobrim tednom.
Zaradi poznanstva se je priključil tudi 20 letni neimenovan pripadnik naselja Šmihel. Pretep je ustavil
pogumen mariborski policist, ki je za medije podal naslednjo izjavo: »Cigani so se sfajtali.« To je
povzročilo ogorčenje slovenskega naroda in navdušenje Zmaga Jelinčiča, ki je pogumnemu policistu
ponudil nagrado.
PRETEP V ROMSKEM NASELJU
Ljubljana, 13. 12. 2010 – Včeraj je okoli 11. ure zvečer v romskem naselju Žabjak prišlo do pretepa, ki
se je končal z odhodom enega udeleženca na urgenco. Dva para sta prišla navzkriž z romom iz
romskega naselja Šmihel. Zapletli so se v verbalni argument, ki se je po nekaj minutah sprevrgel v
fizični obračun. Eden izmed udeleženih je utrpel močne fizične poškodbe, ki sta mu jih zadala Emil K.
in Klemen T., ostali pa lažje. Pretep je prekinil policist, ki je ranjenega odpeljal na Klinični center,
ostali pa se morajo v prihodnjih dneh zglasiti na sodišču zaradi obtožbe javnega nasilja in nestrpnosti.
Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
ZGODILO SE JE
Pretep med različnimi rasami, na ulici. Poleg je bil tudi policaj, ki je pomagal rešiti konflikt med dvema
moškima. Medtem je dekle od enega izmed moških napadla novinarka, ki je slikala. To dekle je imelo
s seboj tudi 2 otroka, njen fant je bil oče otrok. Pretep je začel rom, ki je napadel človeka, ki rešuje
romske probleme, Silva Mesojedca. Na srečo nihče ni bil huje ranjen.
PRETEP V ROMSKI VASI
19. 2. se je v Dolenjskem v Romski vasi zgodil pretep med romskimi otroci in tamkajšnjo novinarko.
Novinarka je želela posneti vsakdanje življenje Romov. Z njo je prišel pred. c.i. za reševanje rom.
problematike. Med snemanjem so otroci brez pravega razloga napadli novinarko. Vmešala se je
policija. Novinarka jo je odnesla z zlomljenimi rebri in polomljeno kamero, rom. otroci pa niso bili
poškodovani. Junak dneva, policist Miha, je uspešno zaustavil pretep in jo odnesel brez poškodb.
Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
PRETEP MED ROMI
V okolici Celja se je med 17.00 uro zgodil pretep med romi in pri katerem je eden od njih utrpel lažje
poškodbe medtem, ko je drugi v kritičnem stanju. Pri pretepu je morala posredovati policija. V
pretepu je bil udeležen tudi predsednik regijske in iniciative za reševanje romske problematike.
Informacije še zbiramo, za vse, ki pa ste dogodek morebiti videli lahko pokličete na anonimno št., ki jo
najdete na koncu članka.
NAPAD ROMOV NA NOVINARKO ŽURNALA24 IN GOSPODA MESOJEDCA
Včeraj, 24. 5. 2011, se je v Kerinovem Grmu zgodil spopad. Ob deveti uri zjutraj naj bi rome obiskal
predsednik regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec. Hotel jim je
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pomagati pri reševanju finančnih težav. Z njim je prišla tudi novinarka Žurnala24, da bi pokazala
njihov slab položaj v javnosti. Romi so se uprli, saj niso hoteli priti v javnost, zato se je začel spopad.
Romi so hoteli nasilno odstraniti G. Mesojedca in novinarko iz ozemlja. Ravno v tistem trenutku je
mimo pripeljala policija in zaustavila pretep. Po poročilu policije naj bi novinarka utrpela hude
poškodbe, Mesojedec pa je pobegnil in odstopil iz mesta predsednika.

Časopis Večer
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
BREZ NASLOVA
Na Štajerskem, natančneje v mestu Ptuj se je 20. 11. 2010, pozno ponoči pred diskoteko Cigomigo
zgodil umor. Udeležena sta bila dva mlada moška, ki sta se zaradi nam neznanih razlogov začela
prepirati. Eden izmed udeležencev je bil rom, drugi pa Janez (Štajerc). Slovenec je bil rahlo vinjen in
se pomotoma zaletel v roma. Rom je burno odreagiral in začel s pretepom, Slovenec se je uspešno
branil dokler ni rom poklical brate. Ampak preden so bratje prispeli v belem yugotu z belimi
nogavicami in oblečeni v bele spodnje majice z zobotrebci v ustih, je rom izvlekel pištolo in ustrelil
Slovenca. A sta na srečo mimoidoči poklicali policijo, ki je kasneje roma aretirala. Slovenec je na kraju
nesreče umrl. Sojenje mlademu romu še poteka.
IZ MAJHNEGA PREPIRA V SMRT
Včeraj zvečer na glavnem trgu v Mariboru sta se skupini Romov in različnih naselij, sprli zaradi
nesporazuma o stojnici na trgu. Končalo se je s tragičnim izidom. Začelo se je ob 17.00 uri, ko sta
Klemen T. in Emil K. začela zbadati enega posameznika iz romskega naselja Šmihel. Dva posameznika
iz romskega naselja Žabjak sta pomagala tistemu iz Šmihela. Med pretepom je Klemen T. iz levega
žepa potegnil pištolo, ki je bila ukradena, in ustrelil pripadnika iz Žabjaka. Še pred prihodom policije in
reševalcev je na kraju nesreče umrl. Klemna T. so odpeljali v zapor, mu dosodili 20 let zapora in Emilu
K. 6 mesecev zaradi sodelovanja pri umoru. Oba imata možnost pogojnega izpusta.
Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
ROMI SKORAJ UBILI NOVINARKO
V petek, 8. 9. 2011 je vodja naše iniciativne službe SZ obiskal naselje Romov v Murski Soboti skupaj z
novinarko LLŠ. Želel je oceniti socialne razmere v družbi, otrokom pa je želel povišati otroške dodatke
in urediti brezplačno šolanje. Nakar ga je najmlajši otrok iz neznanega razloga fizično napadel.
Ljubeča brezposelna mama Nataša je stopila sinu v bran. Skoraj so pokončali tudi novinarko LLŠ.
Pretep je bil tako hud, da se je umešala tudi policija. Policisti so uspešno posredovali in tako so vsi
ostali živi.
BREZ NASLOVA
Dogajanje je bilo postavljeno v naselju, kjer so se zbrali romi. Na intervju sta prišla novinarka časopisa
žurnal24 in predsednik regijske civilne iniciative za romske problematike Silvo Mesojedec. Med njimi
je prišlo do incidenta, kjer je prišlo do hudega pretepa. Situacijo je nato rešil policist Miha, ki se je
sprehajal v bližini. Huje ranjenih ni bilo, le Mesojedec je utrpel lažje poškodbe.
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Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
BREZ NASLOVA
Včeraj zvečer je na Prešernovem trgu v Ljubljani na že tradicionalnem romskem srečanju prišlo do
nepričakovanega izgreda. Člani romske skupnosti so iz neznanih razlogov napadli Silva Mesojedcapredstavnika regijske iniciative za reševanje romskih problemov. Po neuradnih informacijah je do
spopada prišlo zaradi koruptivnega in neefektivnega dela predsednika. Pred kamerami v času
intervjuja je bil napaden tudi s strani romskih otrok. Romi so prav tako napadli tudi novinarko
Žurnala24. V času srečanja je bila na srečo prisotna tudi policija. Več informacij sporočimo v naslednji
številki.
NOVI ZAPLET V ROMSKEM NASELJU!
V nedeljo, 23. 3. 2012 so prebivalci romskega naselja, romkinja N.K. in njen mož K.K. z otroci ponovno
izvajali fizično nasilje nad novinarko Žurnala24 in predsednika regijske civilne iniciative za reševanje
romske problematike S.M. Ob prihodu predsednika ob 13.00 uri, ki je želel prebivalcem romskega
naselja sporočiti dobro novico o odprtju mestnega vodovoda in kanalizacije na njihovem območju, je
prišlo do težav. Sledila mu je novinarka Žurnala24, ki je ponovno obiskala romsko naselje, z namenom
pisanja lažnih zgodb o romskih otrocih. »Ob prihodu novinarke se romska družina vidno prestrašila in
nas s kamenjem začela napadati« je za Večer povedal predsednik S.M. Po enournem prepiranju je
zaplet rešit policist M.Š. in skrbno opisal in zapisal situacijo »Ko smo družini uspeli pojasniti, da je
voda za njih samo koristna, so poškodovancema opravičili«, je povedal M.Š. Zaplet se je končal brez
večjih posledic in z javnim opravičilom celotne romske skupnosti.

Časopis Slovenske Novice
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
TEKLA JE VROČA KRI!
Celje, 27. 11. 2010 – Včeraj zvečer se je pred diskoteko PETRIČ zgodil pretep dveh tolp: obritoglavcev
in romov. Diskoteka je bila po aretaciji obeh tolp popolnoma opustošena. 17-letni obritoglavec je na
splošno začel razbijati rome, nakar je prišel mimo 19-letni rom in vnel se je pretep. Pretepu se je
pridružil 20-letni L.M, pripadnik obritoglavcev in 26-letni rom. Pretep je lahko umirila le policija, ki je
ukrepala takoj in aretirala vse, ki so bili vpleteni v pretep. Nihče ni bil huje ranjen, le 20- letni
obritoglavec, ki je utrpel lažje poškodbe, zato so ga policisti nemudoma pripeljali v Celjsko bolnišnico.
Zaradi pretepa je v diskoteki nastala materialna škoda v vrednosti 2000 eur.
GROZOTE NETOLERANTNOSTI!
Petkovo dopoldne na srednji šoli je minilo grozovito. Med 6 udeleženimi sta bila dva huje ranjena.
Prepir se je vnel zaradi netolerantnosti odnosov, ki so se stopnjevali, dokler ni izbruhnilo. Na kraju
nesreče so se po dogodku takoj znašli policisti in kriminalisti ter reševalci. Dva ranjenca so odpeljali v
najbližjo bolnišnico, ostale pa na »ohlajanje na policijo«. Okrajno sodišče bo zadevo razrešilo v čim
krajšem možnem časov.
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Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
STROJANOVI ZOPET UDARLI
26. 9. 2011 ob 9.00 h v kraju Bogu za hrbtom, so Strojanovi zopet udarili. Tokrat so se spravili nad
nedolžno, ubogo, prestrašeno, novinarko Žurnala Majo Štrbulc. V pretep je bil vpleten tudi policist in
predsednik Silvo Mesojedec. Romi so hoteli ukrasti, »sposoditi« novinarjev kombi, sprva je bilo le
kreganje, nato je pa sledil še pretep.
ROMSKI SPOPADI VSE POGOSTEJE
Včeraj okoli 10h zjutraj je prišlo do spopada med otrokoma dveh romskih družin. Do spopada je prišlo
zaradi domnevne kraje žlebov sosednji družini Nataše R. Na kraj dogajanja sta prišla novinarka in
predsednik reševanja romske problematike Silvo M. Zaradi obtoževanj in groženj sta poskušala
posredovati, na koncu pa sta jih odnesla z lažjimi poškodbami. Predsedniku Silvotu M. je uspelo na
kraj poklicati policista Miha, ki je konflikt in spopad ustavil. Kako dolgo bomo priča romskim
spopadom se sprašujemo?! Bomo morali tudi mi sprejeti ukrepe kot so v Franciji in jih izgnati iz
Slovenije?!
Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
ROMSKA DRUŽINA BRUTALNO OBRAČUNALA Z URADNIMA OSEBAMA: ROMI PONOVNO ZBLAZNELI!
Romska družina je bila včeraj popoldan ujeta med poskusom odtujitev vrtnih pridelkov vrtičkarjev na
Prekmurskih ravnicah. Pri nečednem dejanju sta jih zalotila novinarka Žurnala24 in predsednik
regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec. Rome je prisotnost
novinarke močno vznemirila, zato so podlegli valu jeze in fizično obračunali z njima. Po krajšem
izmenjavanju udarcev je mednje stopil lokalni policist M.H. in v skladu s predpisi umiril in popisal
nastalo situacijo. Polnoletnima napadalcema grozi zaporna kazen, medtem ko bosta mladoletna
otroka poslana v prevzgojni dom.
DANES V NOVICAH
Romska skupnost je napadala dva novinarja Slovenskih novic. Do izgreda je prišlo v dopoldanskih
urah, ko sta novinarki prišli v romsko skupnost v naprej dogovorjen intervju ena oseba je bila lažje
poškodovana, dva so priprli. Preden bi prišlo do večjih incidentov je vse to preprečil Slovenski policist.
Za nadaljnje informacije vas bomo obveščali.

Časopis Žurnal
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
NA CELJSKEM TEKLA KRI!
V mirni noči na petek 13. 12. 2010 je na celjskih ulicah pokalo po šivih. Na ulicah so se srečali Romi iz
različnih naselij in prišlo je do hudo krvavega pretepa. Posledice tega sta dva huje poškodovana, eden
izmed njiju je v smrtni nevarnosti, za njegovo življenje se zdaj borijo v Celjski bolnišnici. Na srečo je na
kraj dogodka prišel policist in preprečil pretep, da ne bi prišlo še do hujših posledic. Kot vidite dan
danes ni varno hoditi sam ponoči po ulicah, zato vas opozarjamo bodite previdni.
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»CIGANI NA JURIŠ!«
Podgrajski romi, ki so znani po tem, da jedo surovo meso (eden izmed njih je Darko) so brutalno
napadli rome iz Zg. Dupleka. Stepli so se na križišču Mariborske ceste, na kar je nastal promet. Rom
po imenu Božidar je izvlekel verigo in udarjal po Podgrajskih romih. Okoli njih je nastala množica ljudi.
Povod je bil zato, ker so romi iz romskega naselja Zg. Dupleka ubili roma od Podgrajskih romov, ki se
je klical po imenu Zvonko.
Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
»RJAVI« ZNOVA NAPADAJO ULICE
V okolici Ljubljane se je 1. 1. 1993 v nočnih urah pred diskoteko zgodil pretep. 4-pripadniki romske
rase so z različnimi provokacijami in brutalnimi udarci skoraj pokončali dva slovenska državljana. V
pretep se je vključil tudi policist, in tudi k sreči preprečil smrt. Policija še vedno išče osumljence.
ROMI NE MARAJO ORGANOV DRUŽINE
V petek 12. 9. 2011 je družina Romov ob obisku iniciative Republike Slovenije izražala živalsko
nasilnost. Romski otrok je napadel novinarko kot bik rdečo zastavo!!Nenormalno dogajanje je
prestrašilo Slovence, ki živijo v bližini Romov! Bojijo se njihovega približevanja in ponosnega napada.
Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
BREZ NASLOVA
Medtem, ko se je romska družina grela ob ognju sta prišli novinarka iz žurnala in predsednica civilne
službe, kateri so kasneje tudi fizično napadli. V bližini je bil policist, ki je priskočil na pomoč.
ROMI VRAČAJO UDAREC
Dne 16. 3. 2012 ob 9.00 uri je naša novinarka intervjuvala Silva Mesojedca, ki je predsednik
regionalne civilne iniciative za reševaje romske problematike in se znašla sredi pretepa. Romi so
napadli novinarko in predsednika, medtem, ko sta želela dobiti odgovore na vprašanje preteklega
dogodka, ki se je zgodil na leskovksi osnovni šoli. V pretep je posredoval policist Miha iz policijske
postaje Krško. Ta je pretep zatrl pravočasno, zato ni nobeden odnesel hujših posledic.

Lokalni časopisi (Naš čas, Bajta, Celjan, Novice, Posavski obzornik,
Mariborski utrip)
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
ORJAK USTERLIL CIGANA
Prišlo je do pretepa na Kosovelovi ulici. V dramatičnem pretepu, polnem krvi in polomljenih zob so
bili udeleženi družina romov in orjaški nasilnež. Bilo je okoli 9.00 ure, ko je ga. P.F. zaslišala krike
nemoči. Kmalu zatem je zaslišala strel, stekla je na prizorišče, a jo je na žalost prijelo na stranišče. Po
opravljeni potrebi je odprla okno in zagledala fanta, ki je ležal v mlaki krvi. Na kraj dogodka je prispela
reševalna služba in dežurni kriminalisti. Storilec še ni znan.
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NESTRPNOST, PRETEP IN ŠE SMRT
Na Kardeljevi ploščadi je izbruhnil pretep. Okoli 22.00 ure je prišlo do konflikta med državljani BIH,
Albanije in Slovenije. Po neuradnih izjavah je do pretepa prišlo zaradi nepravičnih cen pri prodaji
sladoleda. Med prepirom je prišlo tudi do streljanja. Državljan BIH je ustrelil lastnika slaščičarne, ki je
bil na mestu mrtev. Po posredovanju policije so državljana BIH priprli. V prepiru sta bili vpleteni tudi
striptizeti iz sosednjega nočnega lokala, ki sta že dlje časa pod drobnogledom policije. Je res šlo samo
za sladoled?!
Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
ROMSKI OTROCI PROTI DRŽAVNIM ORGANOM
Dne 26. 9. 2011 se je v srednji šoli zgodil pretep. Romski otroci so napadli novinarko žurnala in g. Silva
Mesojedca, konflikt je poskušal rešiti policist, a jo je tudi ta skupil z lažjimi poškodbami.
V srednji šoli je tudi letos potekalo zborovanje državnih organov, ki zagovarjajo njihovo kulturo, ter se
borijo za enakovredne pravice s Slovenci. Dogodek so pokrivali novinarji za red pa so skrbeli policisti.
V času uradnega govora g. Silva Mesojedca pa se je zgodil škandal. Neuradna ugibanja so, da je
minister z besedami užalil Romsko kulturo. Udeleženci romske skupnosti so napadli ministra,
novinarje in policiste. Vladal je pravi kaos. Po zadnjih info so jo vsi odnesli z lažjimi poškodbami.
»BILO JE GROZNO«
26. septembra se je zgodil incident z Romi, kajti napadli so novinarko Žurnala, ki je nič hudega sluteč
želela z njimi opraviti samo intervju. Za reševanje problema je s seboj pripeljala Silva Mesojedca,
predsednika regijske civilne iniciative. Ker so se Romi pri tem nasilno odzvali, je morala vmes posegati
policija. Za kaj točno je šlo, bodo preiskovalci ugotovili v prihodnjih dneh in ostalih očividcev.
Novinarka Žurnala24 pa nam je zaupala svojo zgodbo, ki je pretresljiva. »Napadli so me! Kar tako,
brez razloga! Bilo je grozno.«
Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
BREZ NASLOVA
Zgodilo se je nekaj nenavadnega, saj je sredi lepega dneva, ko so snemali intervju gospoda
predsednika Silva Mesojedca, so jih napadli cigani. Najprej jih je napadel oče cigan nato še mama, ko
pa je novinarki in predsedniku priskočil na pomoč višji komandir policije Miha, sta v pretep stopila še
otroka. Vse je bilo uspešno zaključeno saj je policist Miha intervencijo uspešno končal. Za cigane pa
sledi sodba na Celjskem sodišču, ki jim grozi 5 let zapora.
ROMI ŽELELI FIZIČNO OBRAČUNATI Z NOVINARSKO EKIPO
14. 3. 2012 se je v Mariboru zgodil napad na novinarsko ekipo in predsednika civilne iniciative za
reševanje romske problematike. Skupina romov je fizično napadla omenjene osebe, ker jih je
novinarska ekipa obtožila kraje. Tragedijo je preprečil pogumni policist Miha, ki je Rome kazensko
ovadil. Skupnost sosedov še vedno trdi, da so romski otroci večkrat kradli in povzročali škodo. Romi
pa vse to zanikajo in napovedujejo pritožbo. Več sledi v naslednji izdaji.
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Kako so se počutili oziroma vživeli igralci v igro vlog 20
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
Vloga
Policist/Policistka

Počutje
Počutil sem se odločno ter skrajno netolerantno,
reagiral sem premalo, pod velikim pritiskom.
Počutila sem se zanimivo, saj sem ugotovila, da
je kar zanimivo igrati, saj se veliko presmejiš,
imela sem vlogo reševalca in je boljše, saj
nekomu rešiš življenje.

Rom/Romkinja

Na začetku me je bilo strah, da ne bi še meni
naredil kaj, ker se ne počutim dobro ob vsakem
posegu v pretep ali incident, kjer je prisotno
orožje. Vendar po aretaciji je bilo kul, ker vem,
da sem naredila nekaj dobrega za mesto, da ne
bo več straha v mestu.
V moji vlogi se nisem počutil v redu, saj sem
pretepal žensko in bil ustreljen, bila je samo igra
ampak v resničnem življenju ne bi bilo prijetno.
Na nek način kot zmagovalka, ker sem uspela
premagati drugo. Počutila sem se tudi močnejšo,
ker sem imela še prijateljico, ki se je z mano
tepla.
Bil sem jezen, prav mu je, naslednjič naj se ne
zabava z ljudmi, če jih ne pozna. Če bom sedel,
bom sedel. Ko pridem nazaj bom itak največji
car, upam, da sem ga ubil.
Zabavno je bilo full, pretep je bil, potem sem
hitro odšel, tekel….

20

Vsebina gradiva ne predstavlja stališč Evropske komisije, Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Urada RS za mladino, časopisnih hiš, srednjih šol, na katerih so bile izvedene
delavnice Urice medkulturnega dialoga ali ostalih partnerjev projekta MAMD. Za morebitne
elemente sovražnega govora v gradivu zgoraj omenjeni in avtorji publikacije ne odgovarjajo. Na
vseh mestih ga odločno zavračajo. Organizacije, institucije, kraji, imena oziroma osebe, ki so
podane v gradivu, ne odražajo njihove realne narave, stališč, vrednot, prepričanj in dejanj.
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Žalostno, ker so aretirali prijatelja + mene.
Počutil sem se kot kriminalec.
Počutila sem se nasilno.
Napadalno.

Novinar/Novinarka

Ni podatka o tipu vloge

Počutila sem se močno.
Moji občutki so bili zelo negativni, počutila sem
se zlorabljeno, pretepeno, napadeno in manj
vredno.
V vlogi sem se počutila zanimivo. Težko je biti
nestrpen do posameznika, ki so drugačni od
tebe. Igrati na splošno pa je zelo zanimivo.
Igranje nam je bilo všeč, bilo je zanimivo. Zelo
smo uživali v vlogah. Zgodba se nam je zdela
strašna – dala nam je misliti. Naše mnenje je, da
bi se takšni dogodki morali končati, saj so
ogrožena tudi življenja drugih.

Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
Vloga
Rom

Počutje
V vlogi sem se počutil odločno, saj je biti rom
zelo zabavno.
Končno sm enga mahno z lopato, kljub temu da
je bilo lažno.
Bilo mi je zelo všeč, čeprav ni v redu da tepejo
romi policaje.
Odštekano.

Romkinja Nataša

Igra mi je bila všeč in zabavna. Brez težav sem se
vživel v vlogo in užival sem v tej igri.
Počutila sem se zelo nasilno, neprijetno.

Romski otrok

V vlogi romkinje sem se počutila kot »mama« ki
zaščiti svoja otroka. Bilo je zanimivo pretepsti
novinarko.
V vlogi romskega otroka sem se počutila
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neprijetno, saj sem pretepala neznanca, drugače
pa v redu, saj nisem imela travmatičnih izkušenj,
ki jih mogoče romski otroki doživljajo.
Fajn, Slovenija moj dom, ni slabo biti Rom.
V vlogi romskega otroka, se nisem počutila
ugodno, saj mi ni prijetno reševati težave z
nasiljem, kot sem to storila v tem primeru.
V igri sem užival, saj sem na strani, ki se ji ne
zgodi nič hudega. Je poučno in zanimivo.
Bilo je zanimivo.

Policist/Policistka

Zanimivo je biti rom, dobro je bilo.
Počutil sem se močno, kot da imam pištolo za
pasom.
Igra se mi je zdela zanimiva. V igri se je prikazala
različnost med ljudmi in njihovo toleranco.

Novinar/novinarka

Priprava: zanimivo,zabavno, izvajanje: zanimivo,
zabavno. Težko je biti policist proti tropu romov.
Zanimivo,zabavno,pretepeno.
V moji vlogi sem se počutila zelo neprijetno, saj
sem bila napadena novinarka. Bila sem
nemočna.

Predsednik iniciative

Bilo je zelo napeto in zanimivo. Počutila sem se
napadeno.
Nemočno, pretepeno, ponižano.
V tej vlogi sem lahko občutil bes romov ob
prihodu novinarjev na njihovo zemljišče. Počutil
sem se »like a boss«.
Igra je bila zabavna čeprav je navdih zanjo precej
resen in nič kaj smešen dogodek. Sicer pa sem se
zabaval.
Zabavno je bilo, ker sem bil tepen, zanimivo se je
igrati pantomimo, posebej zato, ker v bistvu
nihče nikoli ne prepozna pravega dogajanja,
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Ni podatka o tipu vloge

ampak vsak si predstavlja nekaj drugega.
Vživel sem se v vlogo, zato mi je bilo všeč.

Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
Vloga
Rom

Počutje
Nasilno.
Poškodovan.
Prvič sem se znašel v vlogi roma. Prvič mi je bilo
ime tudi Klemen. Videl sem svet z druge
perspektive. Ko sem šel po ulici sem videl vse
sovražne obraze, ki strmijo vame. Bil mi je zelo
neprijetno.
Napaden s strani vsiljivih ljudi, motenje
zasebnosti, jezen, razdražen.
Užaljen, ker pridejo na našo zemljo, ne vem kdo
so, nas žalijo.

Romkinja Nataša

Sem oče romske družine, ob prihodu tujcev
začutim ogroženost svoje družine. Na vsak način
jo želim zaščititi, četudi to pomeni nasilje.
Čudno ker sem morala tepst nekoga.
Jezna, ponižana, razdražena, zaščitnika.
Počutila sem se užaljeno, ker so tako grdo
govorili o nas, na našem ozemlju.
Zaščitila sem svoje otroke, pa našo bivališče.

Romski otrok

Počutila sem se ogroženo, ker so prišli ljudje
(novinarji) in nas napadli, ker smo si gradili dom.
Otrok, ki vzpodbuja dejanja svojih staršev ne
glede na posledice, ki jih bo trpel.
Nisem želel sodelovati.
Nisem se počutila prijetno ko sem morala tepst
druge.
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Ponižan, jezen.
Razdražen, napaden.
Sledita starejšim, posnemata
občutke če je to prav.

jih,

mešane

Ata in mama sta bila jezna pa sem/sva
pomagala.
Bila sem vesel romski otrok in sem se z bratom in
sestro brezskrbno igrala na našem domačem
vrtu. Nato so prišli neki ljudje in izgledali
hudobno, ker ga je mamica grdo gledala. Potem
so bili še nesramni saj so hoteli udariti atija in
mamico. Tudi stric z uniformo nam ni želel
pomagati ampak nas je potisnil stran.

Policist/Policistka

Bila sem romski otrok in s sestro sva se zabavali
in plesali zunaj na vrtu. Ko so prišli neki ljudje in
izgledali hudobno in so nekaj spraševali starše in
snemali s kamero.
Zaščitno opravila svoje dolžnosti.
Chuck Norris huhu.
Prestrašen, profesionalen.

Novinar/novinarka

Odreagiral
sem
predvsem
mirno
in
profesionalno, stvar sem imel pod kontrolo takoj
ko sem prišla tja.
Kot novinarka Žurnala 24 sem se počutila kar v
redu, le da v tem trenutku ko je prišlo do
prepira….nisem več vedela kako točno se
počutim, saj sem mislila tako na delo novinarjev
kot na tiste »rome«, ki so začeli vse skupaj.
Bil si tam pa nisi nič naredil, počutila sem se
ogroženo, žrtev.

Predsednik iniciative

Kot novinka, sem poskušala iz celotnega
dogajanja doseči čim boljšo zgodbo za javnost.
Nisem se umaknila dokler zgodba ni postala
popolna, in dokler nisem skupila.
Premalo spoštovan.
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Zmedeno, zelo čudno, napadeno, nič jasno...
Počutila, dolžna rešiti njihov problem, oni pa so
odigrali nasprotno, kot sem pričakovala.
Počutila sem se odlično. Z 52 leti sem se pošteno
izkaza v pretepu. V vlogi sem se zlahka vživel.

Predsednik iniciative in novinarka

Počutil bi se razočarano, presenečeno, saj ljudje,
za katerih blagor delam, ne sprejemajo pomoči,
sami niso dovolj strpni do nas. Razmišljal bi, kako
so vse netolerance vzajemne in smo za njih tudi
mi stigmatizirani.
Prišla sva pomagat, pa so naju napadli, bila sva
prestrašena in užaljena, če ne bi bili policista
naju morda ne bi bilo več tukaj.

Predlagani ukrepi in rešitve mladih na osebni, lokalni in nacionalni
ravni 21
Predlagani ukrepi in rešitve na nacionalni ravni
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delavci višje plače;
glavne predstavnike v vladi bi zamenjal;
zavzemal bi se, da bi dobili vsi štipendijo;
obvezna uporaba slovenskega jezika (za tiste v Sloveniji);
pravila obnašanja, hude posledice za kršitev le-teh;
že od malega v vrtce, da se naučijo jezik;
službe, da ne živijo od socialne pomoči;
menjal vlado;
Hrvaško bi izbrisal in naselil Slovence;

21

Vsebina gradiva ne predstavlja stališč Evropske komisije, Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, Urada RS za mladino, časopisnih hiš, srednjih šol, na katerih so bile izvedene
delavnice Urice medkulturnega dialoga ali ostalih partnerjev projekta MAMD. Za morebitne
elemente sovražnega govora v gradivu zgoraj omenjeni in avtorji publikacije ne odgovarjajo. Na
vseh mestih ga odločno zavračajo. Organizacije, institucije, kraji, imena oziroma osebe, ki so
podane v gradivu, ne odražajo njihove realne narave, stališč, vrednot, prepričanj in dejanj.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zrušitev vseh romskih naselij;
tiste, ki povzročajo težave, bi poslali izven države;
zmanjšali socialno pomoč;
zagotoviti jim delovna mesta;
priskrbeli jim bi stanovanja;
organizirati združenja, skupne sestanke;
več objektivnosti v medijih;
enako upoštevanje zakonov;
socialna enakost;
omejitev števila otrok ( npr. več kot 2 otroka, je za plačat);
ukinitev neprofitnih stanovanj;
posebna Osnovna šola za rome ( da se naučijo osnovnih stvari);
popis priseljencev, če se po letu dni ne navadijo na življenje pri nas, bi jih izgnali;
otroški dodatek bi omejili;
opozarjanje, primerno obnašanje;
enako obravnavanje;
zmanjšanje pravic;
obvezno šolanje, jezikovni tečaji;
enakopravnost Romov z ostalimi;
strpnost do Romov;
kriteriji za vstop novih se poostrijo, npr. predsednik Obama, župan Bosmann Peter;
sprejemanje drugačnih ljudi na položaje;
s pomočjo zakonov preprečiti poroko 13-letne romkinje;
ukinitev mej;
spodbujanje selitev;
vzor;
mešanje kultur;
izmenjave;
spodbujanje k boljšim odnosom;
več druženja med seboj.

Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponosno bi jih sprejel in bi jim nudil najbolje;
Hitlerjeva dobra dela (iztrebljanje);
prepoved pridobitve državljanstva in stalnega bivanja v Sloveniji;
vize za delo ne more nikoli dobiti;
Slovenija bi morala narediti isto kot francozi jih po lastni volji ali prisilno izselit iz Slovenije in jih
vselili v lastno državo;
v državo lahko vstopijo za največ 3 dni;
poostrili bi nadzor;
organiziral bi gradbena dovoljenja, šolo;
ponudil bi jim dostojne pogoje za življenje;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

njihovega predsednika bi vključeval v seje;
porušil bi jim črne gradnje;
predsednik: se trudi, da bi jim izboljšal življenjske pogoje;
predsednik: poziva k strpnosti;
sprejel zakone v dobro njih;
možnost zaposlitve tujcev pod ustreznimi pogoji na višjih položajih;
uvedba obveznega šolstva tudi za rome;
iste pravice;
boljši socialni pogoji;
iste dolžnosti;
skupaj bi jih povabili na predavanje, da jih spoznamo z našim načinom življenja, kulturo, jezikom.
podučili bi jih, da morajo biti strpni tudi oni do nas in prav tako mi do njih;
če bi bil Jelinčič bi vse cigane izgnal iz naše preljube Slovenije in ne bi prišlo do kontaktov med
novinarji in cigani;
uvedba rezervatov;
obvezno šolstvo;
enakost pred zakonom;
denarna pomoč le v primeru zaposlitve;
večja možnost zaposlitve;
obvezno znanje slov. jezika;
kazni za rasno diskriminacijo;
državna pomoč ogroženim;
Bosanci, Albanci-lažja fizična dela;
odprava stereotipov;
Ministrstvo za priseljence;
odpiranje fonda;
šolanje (končanje srednje šole);
odpiranje delovnih mest;
prisilno vračanje premoženja;
ukinitev socialne podpore in ukinjanje delovnih mest;
rezervati;
iste dolžnosti in pravice;
prilagodijo naj se naši kulturi.

Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
•
•
•
•
•
•

Urejanje dokumentov nezakonitim priseljencem;
možnost ureditve bivališča in zaposlitve;
obveščanje slovenskih državljanov o enakopravnosti romov;
po celi Sloveniji bi poiskali vse rome (+potomci…) jim kupili letalsko vozovnico za tovorno letalo
nazaj u Indijo, tam jih tako ali tako ne bi opazili, ker je tam že preveč ljudi;
prenehanje z medijsko izpostavljenostjo, prepovedati vstop vsem javnim organom – narediti
cigansko vasico;
racija;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrnitev + inventura ukradenih stvari;
množično obešanje;
naredu bi točno določeno območje, kjer se gibajo, če pa bi delali sranje bi jih pa zaprl v zapor;
narediti nov zakon, če cigani ne upoštevajo zakonov, imajo 7 dni časa da se izselijo, drugače jih
bomo mi s pomočjo vojske;
prebivališče;
kazen za zmerjanje;
inšpekcije za kršenje zakonov (pravic etn. manjšin) bi spodbujali;
nudila brezplačno pomoč za rome;
spremenili bi zakone;
zagotovimo Azil;
informiraš jih lahko o naših zakonih, predlagaš zakon o strpnosti do romov, pod pogojem, da oni
spoštujejo naše zakone;
dogovor z Romi-predstavitev državnih zakonov, ki jih morajo spoštovati, ne smejo kršit; po drugi
strani pa se lahko svobodno selijo, vendar morajo prijaviti začasno bivališče in spoštovat, okoliške
prebivalce;
ponudil službe;
zakon velja tudi zanje;
omejena denarna podpora;
da se rome obravnava isto kot druge ljudi;
glede na to, da romi povzročajo čedalje več težav in zaradi tega gre tudi denar iz državne
blagajne, bi poskusili omejiti količino preseljevanja romov;
potrebna so pogajanja, iskanje skupnih ciljev…;
skupna rešitev, ki bo ustrezala za obe strani;
kakršna koli pomoč;
pozdravil bi jih in jim povedal da naj grejo županu in da naj grejo rajš kruh pečt ali burek;
dal bi jim enake pravice kot ostalim v Slo.
enake pravice kot ostalim-del lepše vedenje;
denar za izselitev;
omejil bi št. priseljencev;
prepoved množenja;
odvzem pravic;
nacionalna prepoved priselitve.

Predlagani ukrepi in rešitve na lokalni ravni
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
• Spodbujali bi slovensko kulturo;
• možnost brezplačnega izobraževanja (slovenščine);
• podpirali bi nacionalno raven;
• promoviranje železa (posredno, čistejše okolje);
• organizirati prireditve, ki ozaveščajo ljudi o različni kulturi;
• vzpodbujati priseljence za kulturo, tradicije jezika;
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zagotovitev prostora za preživetje in prostora za druženje z »enakimi«;
poiskal bi jim delo;
gradnja naselij;
normalni življenjski pogoji;
urejenost cest;
urejenost javnih ustanov;
urejenost okolja;
enakopravnost v družbi;
enake možnosti izobraževanja za vse;
srečanje različnih kultur;
smo občina, ki rada sprejme nove ljudi, ki bodo spoštovali naše zakone; do vsakega novega
priseljenca smo prijazni in mu nekako pomagamo;
urediti stanovanja, delovna mesta;
z javno propagando in javnim pozivom bi jih pozval do večje strpnosti do Romov in med njimi;
tečaj slovenskega jezika;
morajo čuvati red in čistočo;
v primeru kraje bi jih izobčili iz občine;
določili bi jim določeno območje, kjer bi živeli;
imajo pravico živet, ampak mi jim bomo rekli, kako?
kot župan bi uvedel v šolski sitem izobraževalne ure na temo priseljenci (Romi) in bi osveščali
učence in dijake o njihovih situacijah;
svetovalnice za rome;
zastonj malice;
urejene šole in vrtce;
prireditve za mlade (koncerti in delavnice);
vključevanje v JAVNA DELA - čistiti kraj, kopanje grobov;
džamijo (strpnost do drugih narodov);
izboljšal razmere;
več delovnih mest;
da bi imeli skupni prostor (blok ali neka zgradba), kjer bi imeli vsak dan predavanja o Sloveniji,
slovenskem jeziku, naučili bi jih Slovensko;
klubi, v katerih se spoznavajo z drugimi kulturami, poznavanju njihovih navad;
izobrazba za otroke;
naredil bi kakšno srečanje, da bi jih zbližal;
ne bi dal denarja, stanovanja ljudem brez slovenskega državljanstva.

Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
• Organizacija/ohranjanje njihove kulture z izvedbo festivalov;
• skupna šola;
• vključevanje v družbo, medsebojno povezovanje;
• skupni koncerti;
• športne prireditve;
• predavanja;
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vključenost medijev;
več organizacij, ki bi opozarjale na enakopravnost;
enake možnosti za zaposlitev tujcev;
nalog za začasen odvzem otroka;
pomoč pri ureditvi bivalnega okolja;
ne bi jim dovolili živeti v naši občini, ker so nasilni, kradejo; ne bi jim pustili, da se družijo z našimi
otroki, ker so pretepači;
naj bodo vaščani strpni do romov, ter če se bi bilo kaj zgodilo se naj prvo posvetujejo z županom,
šele nato kličejo policijo;
poskrbi za varnost;
izobrazbo;
socialna pomoč;
omejiti bi morali rojstvo otrok med romskimi družinami;
spodbujal bi, da ne bi prišlo do razlikovanja-bosanci;
družbena srečanja za priseljence drugače=stavka;
ustanovila več MC za mlade vseh kultur+popoldanske dejavnosti;
finančna pomoč, tistim, ki jo najbolj potrebujejo;
vse pravice v občini bi bile za vse občane enake;
otroške delavnice-mešane kulture, s prisotnostjo staršev (boljša vzgoja);
jih ne privilegiraš (enakovredno obravnavanje pred zakonom);
možnost delovnih mest;
vpeljevanje predstavnikov romskega prepričanja;
podpiranje ciganske kulture in umetnosti;
enakost pred zakoni;
vzgled ostalim meščanom (pravičnost-pravičnost);
predstavitev svoje kulture;
posebne šole za rome;
urejenost njihovega doma;
kamere v velikih romskih naseljih (na ulicah);
strožje kazni za kršitve;
pogoji: redno šolanje;
pogoji: skrb za domače in javno okolje;
srečanja slovencev s cigani na prireditvah z enkrat slovensko enkrat romsko tematiko;
zaposlitev v komunali;
policijska ura.

Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
• Vključevanje otrok v javne vrtce in šole;
• spodbujanje srečevanje in spoznavanje romov ter mestnih prebivalcev;
• tečaji slovenskega jezika;
• dali bi jim prostor zanje;
• izgnanstvo izven mesta, na neposeljeno območje;
• vse ki bi bili v moji občini bi vrgel ven;
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genocid, holokavst, množično iztrebljanje;
uvedbo plinskih celic;
vključevanje romov v lokalno družbo, ne pa prostorsko ločenost;
jih obiščemo in preučimo njihovo stališče;
poskušamo vzpostaviti kompromise;
jim zagotovimo mesto, kjer lahko živijo;
vzpodbujaš toleriranje romov v mestu;
socialna pomoč;
bivališče;
zahteva strpnost občanov;
ponudil službe;
zakon velja tudi zanje;
omejena denarna podpora;
uredi mu lahko naselje, v katerem bo živel;
smo močno mesto z romi se ni za zajebavat;
poskusili bi jim nuditi zatočišče in enake pravice kot drugim meščanom in jih ne bi toliko
diskriminirali;
sam Kebaparji lahko ostanejo;
ureditev njihovih prebivališč s pogojem o lepšem vedenju;
naj grejo v neko drugo mesto, da jih tam naženejo;
pomagal bi jim;
poiskal druga zemljišča, da se umaknejo s tistega, ki ni njihovo;
se ne bi smeli zaposlit;
prepoved kopičenja železa.

•
•
•
•
•
•
•

Predlagani ukrepi in rešitve na osebni ravni
Leto 2010, 3. letniki srednjih šol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Šolanje;
toleriranje, nudenje pomoči, sočustvovanje;
strpnost, sam daješ vzgled drugim;
spodbujanje tolerance med prijatelji;
pogovor, izobraževanja, vzor drugim;
spoznavanje, da niso vsi Romi enaki, greš na koncerte;
priznavanje njihove pravice;
obravnavanje kot »normalne ljudi«;
osebno sprejemanje;
sprejemali bi jih takšne kot so, v kolikor nas ne bi motili s svojimi običaji in kulturo;
spodbujanje v družinah, da Romi niso slabši, da jih jemljejo za enakovredne;
ne ocenjujemo ljudi, po videzu,…ampak po principu »ledene gore«;
vsak se naj postavi v njegovo kožo, in daje priložnost posameznikom;
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ne sodimo jih po zunanjosti, ampak po notranjosti, da sprejmemo priseljence kljub njihovi
kulturi;
delno povračilo stroškov na dolgi rok;
romski svetniki v cenzusu glede na število Romov v občini (v primeru rešitve na nacionalni
ravni);
da bi imeli svoja naselja;
težave bi reševali v svojih naseljih;
spoštovanje;
enakopravnost;
spoštujemo mejo drugih ljudi ter jih poslušamo; vsak ima svoje mišljenje;
če noče imeti opravka z Romom, naj se ga izogiba;
prilagajanje;
prijaznost do njih;
v primeru kraje ukrepanje s policijo;
obravnavamo kot navadnega državljana;
poslali bi jih nekam v Bosno;
manj predsodkov;
rešitev problema brez pretepa;
ko kdo govori proti romom, se potruditi razrešiti;
da ni tako, preberem v reviji, na internetu o njih;
nudenje pomoči, pogovori;
večja toleranca;
tistim, ki potrebujejo, bi jim podarili svoje stare obleke, igrače, stvari,…;
priključitev klubu romske glasbe;
prijateljem odsvetujem nestrpnosti svetujem navezati stike z ljudmi iz drugih držav, ras, ver,… ;
več pogovorov med vrstniki.

Leto 2011, 3. letniki srednjih šol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boljši alarmi na avtih;
enaki zakoni;
če se ne bi prilagodili, bi se morali odseliti;
prijava in kontrola lastnine;
spoprijateljil se bi z njimi, saj druga ne preostane;
zavarujemo svojo lastnino;
da bi jih lepo pozdravljali na cesti;
poskušaš biti bolj strpen z njimi;
izogibanje/sprejemanje;
kastriranje;
razorožitev;
večja strpnost in pogovor;

•
•

sprejemanje drugih kultur, drugačnosti;
ne širimo stereotipov o njih;
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pomoč;
strpnost posameznika in pred obsojanjem tujca spoznati;
če bi me napadli, bi poklical policijo;
sprejetje v svojo družbo;
starši vzgajajo svoje otroke v prepričanju, da smo vsi enakopravni;
na facebooku bi ustvaril skupino »Romi so kul«;
izogibal bi se problemom;
probleme bi reševal s pogovorom in ne pretepom;
mu svetuješ, kako se naj vkopi v družbo;
pomagaš;
bakreni žlebi-tudi Romi morajo živeti;
če koga vidiš, se do njega obnašaš normalno kot do vseh drugih ljudi-ga ne
diskriminiraš;
znebimo se predsodkov;
ne poslušamo stereotipov;
pomagamo pri vključitvi;
spremenimo odnos, mišljenje;
ne igranje igrice Antičefur 3D (odsvetovanje prijateljem);
pomoč (fizična);
ozaveščanje ljudi;
najdeš roma v sebi?

Leto 2012, 2. letniki srednjih šol
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoč;
strpnost;
sprejemanje;
spoznavanje (ne ocenjujemo po videzu);
imeli bi jih za enakopravne, ne bi jih obsojali;
pustiš jih pri miru-oni ne motijo tebe, mi ne njih;
štrajk;
skupina na Fb.;
večali bi toleranco do njih;
jih ne diskriminiram;
sem vzoren sosed;
sprejmem dejstvo, da so drugačni;
strpen si do romov;
če bi se dalo z njimi lepo meniti, bi jim ponudil pomoč, če pa ne, bi pa opozoril župana naj popazi
na njih, jih ne diskriminiram, sprejmem kot sebi enake;
bil bolj strpen in o strpnosti prepričal tudi svoje bližnje;
vse nagnat!!!Golazen…;
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lepše vedenje saj so priseljenci te države in nimajo teh pravic, da bi lahko uporabili nasilje. Za
kakršno koli nasilje bodo kaznovani, denarno ali zaporno za manjšo kršitev, pa tudi izgnanstvo;
strpnost, sprejemanje;
enakopravnost;
oni sprejemajo naše navade, mi pa njihove;
obiskovanje jezikovnega tečaja SLO;
sprejemanje njihove kulture;
enakovredno obravnavanje;
znebiš se stereotipov;
problematičnim se izogibaš;
vsak posameznik naj si ustvari lastno mnenje;
ljudje naj ne podlegajo stereotipom, ampak jih naj ovržejo ali pa sprejmejo;
pripravljenost ljudi k sprejemanju romov;
izogibali bi se Romom, saj neradi zahajamo v težave;
vključevanje v družbo, kar je večino časa nemogoče, zaradi njihovega vedenja in neizobraženosti;
ne kažemo predsodke;
vključitev v organizacijo, ki se ukvarja z Romi;
da bi z njimi »sodelovali« že od malih nog in jih naučili, kako se obnašati;
spoštovanje do soljudi;
zavednost, da smo vsi enaki;
vključevanje romov v našo družbo;
odprava predsodkov v sami vzgoji otrok;
navezovanje stikov;

Zaključ ek

Predsodki in stereotipi se lahko z leti vse bolj utrdijo in razširijo. Verjamemo pa, da je z ustreznimi
ukrepi, kot je bil tudi projekt MAMD, mogoče le-te sistematično odpravljati iz generacije v generacijo,
s čimer je potrebno začeti čim prej. V podkrepitev te teze smo v publikacijo vključili tudi del
obsežnega gradiva mladih ambasadorjev (Gradivo mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga), ki je
nastalo v okviru izvajanja mandatov v letu 2010, 2011 in 2012.

Za Mladinski center Dravinjske doline pripravila: Karmen Kukovič, koordinatorka projekta MAMD

47

50

Priloge

Priloga 1 – Test tolerantnosti

Test tolerantnosti
Pred sabo imaš 10 vprašanj, ki se navezujejo na tvoj odnos oziroma razmišljanje o pripadnikih drugih
kultur in družbenih skupin. Vsako vprašanje ima 4 možne odgovore. Pri vsakem lahko Izbereš samo
en odgovor.
1. Priča si fizičnemu nasilju. Skupina petih nasilnežev je napadla fanta, ki izhaja iz priseljenske
družine. Napadla ga je zgolj iz razloga, ker je tujec. Kaj narediš?
a. Pridružim se napadalcem. Vključim se v pretep.
b. Sem proti takemu ravnanju. Vsak ima pravico živeti, kjer želi. V mislih obsojam
napadalce, vendar ne naredim ničesar. Grem mimo.
c. Sem proti takemu ravnanju. Vsak ima pravico živeti, kjer želi. Pokličem policijo.
d. Strinjam se s takim ravnanjem. Priseljenci naj gredo nazaj v svojo matično državo.
2. Imaš sošolko, ki je muslimanske vere in nosi muslimansko ruto. Na razredni ekskurziji, ji zaradi
tega skrbniki cerkve ne dovolijo vstopiti v znamenito krščansko cerkev, katere notranjost naj bi
si ogledali. Kaj narediš?
a. Strinjam se. Kot muslimanka ne more stopiti v krščansko cerkev. Vendar o tem molčim in
stopim v cerkev.
b. Strinjam se. Rečem ji, naj sname ruto, če želi vstopiti v cerkev.
c. Mislim, da je to krivično. Protestiram in tudi sam ne grem v cerkev.
d. Mislim, da je to krivično. Sošolki namenim pogled tolažbe. Stopim v cerkev.
3. V medijih zasledim novico, da so v naši državi prepovedali prodajo nove računalniške igre,
katere vsebina je nestrpna do pripadnikov drugih kultur. V njej igralec lahko strelja na Rome,
črnce, muslimane, Albance in Bosance. Kaj si misliš o tem?
a. Mislim, da je to pretiran ukrep. Igra bi morala biti dovoljena. Saj je samo igra. Mogoče si
bom igro kupil v tujini.
b. Takšne igre so nedopustne. Pozdravljam ukrep. Če izvem, da ima kateri od mojih
prijateljev to igro, mu bom predlagal, da jo ne igra.
c. Mislim, da je to nekoliko pretiran ukrep. Igra se mi zdi smešna, a je ne bi igral.
d. Takšne igre so nedopustne. Pozdravljam ukrep.
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4. Tvoj dober prijatelj na zabavi pove tale vic: Zakaj imajo črnci bele dlani? Zato, da pri obiranju
ne umažejo bombaža. Kaj narediš?
a. Takšnih šal ne odobravam, ker ustvarjajo predsodke in spodbujajo nestrpnost. Vendar
tega ne povem na glas.
b. Prijatelju in vsem takoj povem, da so takšne šale žaljive in spodbujajo nestrpnost in
predsodke do drugih narodov.
c. Smejim se z ostalimi. Zdi se mi zabaven. Še sam povem enega.
d. Smejim se z ostalimi. Saj je samo šala.
5. Priseljenska družina iz Balkana je v tvoji ulici odprla pekarno. Ponoči je nekdo na izložbeno
okno pekarne napisal grafit: »Čefurji raus!«. Kaj si misliš o tem?
a. Dovolj slovenskih pekarn imamo. Ne bi smeli dovoliti, da tujci pri nas odpirajo trgovine.
b. Dejanje se mi zdi sramotno in nedopustno. Vsak ima pravico delati in zaslužiti v naši
državi, ne glede na to, da izhaja iz druge kulture ali narodnosti. Angažiram se in pomagam
lastniku odstraniti grafit.
c. Dejanje pozdravljam. Delež brezposelnosti med Slovenci se zvišuje tudi zato, ker nam
priseljenci iz Balkana zasedajo delovna mesta. Ponoči bom vrgel v izložbo kamen ali še
sam kaj dopisal.
d. Dejanja ne pozdravljam. Mislim, da je neumno in nedopustno. Vendar nič ne ukrepam.
6. Organiziraš svojo rojstnodnevno zabavo. Pišeš seznam povabljenih, na katerem bodo zagotovo
vsi tvoji sošolci. Razmišljaš koga povabiti od tistih, s katerimi preživljaš svoj prosti čas. Med
njimi sta občasno tudi dva romska prijatelja, ki imata končano osnovno šolo, srednje šole pa ne
obiskujeta. Kaj narediš?
a. Povabim ju brez oklevanja. V primeru, da bo imel kdo od sošolcev kaj proti, bom sošolca
prosil, da naj bo do njiju spoštljiv ali pa naj zapusti zabavo.
b. Nikoli ne bi bil prijatelj z Romi.
c. Roma ne bi povabil na zabavo. Saj se ne družimo tako pogosto.
d. Romskih prijateljev ne bi povabil na zabavo, ker ne bi želel, da bi bila tarča neslanih šal ali
neprimernih komentarjev ali dejanj. Z njima bi praznoval ob naslednji priložnosti, ko se
srečamo.
7. Neka dijakinja je v garderobi med uro telesne vzgoje na majico fanta, katerega starša sta
begunca iz Hrvaške in ki sta si ustvarila novo življenje v Sloveniji, zapisala: »Istra je slovenska!«
Fant hrvaških beguncev je rojen v Sloveniji. Dijakinjo, ki je to napisala, so odkrili in za kazen se
je morala fantu opravičiti in mu kupiti novo majico. Kaj misliš o tem?
a. Obsojam dejanje dijakinje. Mislim, da je vodstvo šole ukrepalo pravilno.
b. V tem geslu je nekaj resnice. Glede na zelo stare zemljevide, je Istra res bila nekoč
slovenska. Opravičilo fantu je bilo po mojem mnenju odveč.
c. Dejanje in grafit sta nedopustna. Kazen je bila po mojem mnenju premila. Dijakinja bi
morala dobiti tudi ukor pred izključitvijo. Mogoče bom za šolski radio pripravil kratek
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prispevek, ki bo pozival k strpnosti in spoštovanju vseh ljudi ter k razumnim načinom
reševanja konfliktov.
d. Škoda da z dijakinjo za čas pisanja na majico nisem bil/-a tudi jaz.
8. Ali misliš, da bi otroci nezakonitih priseljencev lahko obiskovali šole pri nas?
a. Da, vsak otrok ima pravico do izobrazbe. »Nezakonitih«ljudi ni! Kot take jih določi pravni
sistem.
b. Ne, šola se lahko samo tisti, ki v naši državi biva zakonito.
c. Da, ampak samo osnovno šolo.
d. Da, vsak otrok ima pravico do izobrazbe.
9. Ali misliš, da bi moralo biti vsako javno spodbujanje k nestrpnosti in sovraštvu do pripadnikov
drugih kultur prepovedano in sodno preganjano? Spodbujanje in razpihovanje sovražnosti
prepoveduje 63. člen Ustave Republike Slovenije 22.
a.
b.
c.
d.

Ne, v demokratični državi je osnovna pravica posameznika tudi v svobodi govora.
Ne, tujci se naj, takoj ko je to mogoče, vrnejo nazaj v svojo državo.
Ne, tudi sam bi se pridružil skupini na srečanju.
Da.

10. Kaj meniš o naslednji trditvi: »Moja kultura je najboljša.«?
a. Ne strinjam se, čeprav sem na svojo kulturo zelo ponosen.
b. Popolnoma se strinjam. Vse druge kulture so nenormalne in čudne in kot take ne morejo
nikoli biti enakovredne moji.
c. Na svetu ni boljših ali slabših, normalnih ali nenormalnih, zdravih ali nezdravih kultur. So
le različne. Vse imajo pozitivne in negativne strani.
d. Strinjam se.
Hvala za sodelovanje 23!

22

63. člen (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni)

Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega,
rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.
(Vir: http://www.dz-rs.si/?id=150&docid=28&showdoc=1, 14.10.2010)
23

Pripravila: Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline

Vir: gradivo tečaja usposabljanja v sklopu programa Mladi v akciji “Stop the bully!”, organizator usposabljanja
AFAIJ: Asociación para la Formación y Actividades Interculturales para la Juventud, Španija, www.afaij.org
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a =3, b =4, c =1, d =2

 3. vprašanje


a =4, b =1, c =3, d =2

Priloga 2 - Vrednotenje odgovorov testa tolerantnosti
 4. vprašanje
 a =2, b =1, c =4, d =3
1. vprašanje
=2, c =1, d =3
a =4,
5. bvprašanje



a =3, b =1, c =4, d =2

2. vprašanje

 6. vprašanje

a =3, b =4, c =1, d =2



6. vprašanje
a =1, b =4, c =3, d =2
7. vprašanje
a =2, b =3, c =1, d =4

a =1, b =4, c =3, d =2

3. vprašanje

8. vprašanje

a =4, b =1, c =3, d =2

a =1, b =4, c =3, d =2

 7. vprašanje


a =2, b =3, c =1, d =4

4. vprašanje
8. vprašanje
a =2, b =1,
 ca=4,
=1,d b=3=4, c =3, d =2

 9. vprašanje

9. vprašanje
a =2, b =3, c =4, d =1

5. vprašanje

10. vprašanje

 ca=4,
=2,d b=2=3, c =4, d =1
a =3, b =1,

a =2, b =4, c =1, d =3

 10. vprašanje


a =2, b =4, c =1, d =3

Profili glede na doseženo raven tolerantnosti
 OD 10-17 TOČK


Nesprejemanje in zavračanje drugačnih je zame nesprejemljivo. Bolj ali manj aktivno
ukrepam proti vsaki netoleranci.

 OD 18-25 TOČK


Nesprejemanje in zavračanje drugačnih je zame nesprejemljivo. Ne sodelujem še pri
aktivnem ukrepanju zoper zavračanje in izločanje pripadnikov drugačnih kultur.

 OD 26-33 TOČK


Drugih kultur ne sprejemam, vendar do pripadnikov le-teh nisem nasilen oziroma do njih
javno ne kažem odklonilnega odnosa.

 OD 34-40 TOČK
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Drugih kultur ne smatram kot enakopravnih in jih ne sprejemam. Svojega odnosa ne
skrivam.

Priloga 3 – Igra vlog
Igra vlog 2010

Po strelskem obračunu mirno 24
V Novem mestu je v soboto nekaj po 17. uri prišlo do strelskega obračuna med romskimi skupinami.
Sprli naj bi se skupini iz romskega naselja Žabjak in romskega naselja iz Šmihela. Na PU Novo mesto
so danes za 24ur. com poudarili, da so področje okoli incidenta zavarovali, prebivalci okoliških krajev
in vasi pa so varni. Natančna preiskava še vedno poteka, čez noč pa naj bi bilo mirno.

(Foto: Andrej Matič )

Danes pa nas je anonimni bralec obvestil, da v Novem mestu nikakor ni mirno, saj naj bi mu nekatere
osebe tudi grozile, da ga bodo ubile. Poudaril je še, da policija noče ukrepati in da se boji za svoje
življenje.
Poročilo PU Novo mesto
PU Novo mesto je glede incidenta v sporočilu za javnost poudarila, da je prišlo do pretepa večjega
števila oseb in da je med pretepom 22-letnik iz Novega mesta enkrat ustrelil s strelnim orožjem
(pištola). Izstreljeni naboj je zadel 21-letnega moškega iz Novega mesta in nato zadel še službeno
vozilo policije, ki je bilo parkirano pred policijsko upravo. Policisti so 22-letnika takoj prijeli, mu zasegli
orožje in ga pridržali.
Ozadje incidenta
Sin nekdanjega romskega svetnika v občini Novo mesto K.T. naj bi iz maščevanja streljal na občana
F.K. Slednji je bil pri tem ranjen, zaradi strelne rane pa so ga že prepeljali v novomeško bolnišnico.
Ranjeni ni v smrtni nevarnosti. Na prizorišču dogodka, to je pred zgradbo policije v Novem mestu, se
je zbrala velika množica Romov. Incident, v katerem je sodelovalo okoli 80 Romov, se je začel s
pretepom. Ta pa se je sprevrgel v streljanje. V obračunu je en metek zadel tudi policijsko vozilo.
Romski svetnik Danko Brajdič je tudi komentiral nesrečni dogodek. Za časopis Dolenjski list je Brajdič
dejal, da se je E.K. z bratom spravil na osebo K.T z nožem. To naj bi Brajdič tudi prijavil na policijo,
24

Povzeto po: http://24ur.com/novice/crna-kronika/po-strelskem-obracunu-mirno.html, 30. 8. 2009
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sedaj pa mu zaradi tega tudi grozijo. V soboto popoldne naj bi bil napaden tudi Brajdič. Po njegovem
mnenju je pred policijsko postajo stal E.K, ki je v roki imel pištolo. Ko je K.T. zagledal pištolo, mu jo je
skušal potegniti iz roke, vendar se je ob tem sprožila.
Za internetno stran Lokalno naj bi Brajdič tudi izjavil, da oseba K.T. ni kriva za incident, saj je le
posegla po orožju napadalca, med prerivanjem pa se je sprožila. "Če K.T. ne bi posegel po orožju, bi
bil jaz danes mrtev,'' je povedal Brajdič.
Osebe:
1- Rom Klemen T. in
2- Rom Emil K.
3- Policist
3,4- Dva posameznika iz romskega naselja Žabjak
4- Posameznik iz romskega naselja Šmihel
Igra vlog 2011, 2012

Romi napadli Mesojedca in novinarko 25
Romske črne gradnje v Žabjaku burijo duhove
Predsednik regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec je dobil z
lopato po nogi, novinarka Žurnala24 pa s pestjo v prsni koš. Policija še zbira podatke.
Po novinarski konferenci, na kateri je iniciativa predstavila povezovanje lastnikov zemljišč, na katerih
so svoja bivališča postavili Romi, se je njen predsednik Silvo Mesojedec skupaj z nekaterimi novinarji
odpravil proti Mirni Peči in do ene izmed parcel, na kateri so nelegalno postavljene romske barake,
poroča spletni portal Žurnal24.
Pri tem se je zgodil incident, ko so Romi novinarje in Mesojedca pregnali z zemljišč. Mesojedec je
dobil z lopato po glavi, novinarko Žurnala pa je med fotografiranjem ena izmed Romkinj s pestjo
udarila v prsni koš. Na policijski upravi Novo mesto informacij o dogodku ne želijo dajati, dokler so
policisti še na terenu.
Po besedah Mesojedca so jih Romi napadli kljub prisotnosti policije, trenutno pa so novinarji na
policijski postaji, kjer dajejo izjavo o dogodku.
Policija: Posredovanje preprečilo nadaljevanje kršitve
S PU Novo mesto (PUNM) so sporočili, da je ob 9.45 uri policist, ki je izvajal naloge v naselju Brezje,
obvestil OKC PUNM, da je na cesti, ki vodi skozi naselje, prišlo do kršitve javnega reda in miru.
Na kraj je bila takoj napotena policijska patrulja, ki je opravila razgovore z udeleženimi in ugotovila,
da 24-letni moški ni dovolil televizijskim ekipam snemanje bivališča v naselju. 24-letni moški (Rom

25

Prirejeno po: http://www.rtvslo.si/crna-kronika/romi-napadli-mesojedca-in-novinarko/244572, 26. 11. 2010
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Klemen) je 52-letnega moškega (Mesojedec), ki je bil z ekipo novinarjev, pljunil in ga z roko udaril v
obraz.
V bližini se je zbralo večje število prebivalcev naselja (bilo naj bi jih okoli 30). Dva romska otroka
(Otrok 1, Otrok 2) sta s palico in lopato udarila 52- letnega moškega (Mesojedec), 26-letna prebivalka
(Romkinja Nataša) naselja pa je z roko v prsni koš udarila novinarko.
Policisti so s takojšnjim interveniranjem preprečili, da bi prišlo do nadaljevanja kršitve javnega reda in
miru. Identificirali so vse kršitelje oziroma osumljencev. Nekateri udeleženci bodo zaradi poškodb
poiskali zdravniško pomoč.
Policisti še zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivih dejanj ogrožanja varnosti in povzročitve
telesne poškodbe. V primeru potrjenih sumov bodo na pristojno tožilstvo zoper osumljence podali
kazenske ovadbe, na sodišče naslovili obdolžile predloge in kršiteljem izdali plačilne naloge, še pravijo
na PUNM.
Osebe:
1-Predsednik regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike -Silvo Mesojedec
2-Novinarka Žurnala24
3-Rom Klemen
4-Romski otrok 1
5-Romski otrok 2
6-Romkinja Nataša
7-Policist Miha
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Priloga 4 – Nabor nalog in aktivnosti funkcije mladega ambasadorja
medkulturnega dialoga
NABOR NALOG IN AKTIVNOSTI ZA MLADEGA AMBASADORJA OZIROMA
MLADO AMBASADORKO MEDKULTURNEGA DIALOGA 26
1. Častna izjava Mladega ambasadorja medkulturnega dialoga
Mladi se za funkcijo mladega ambasadorja medkulturnega dialoga odloči/-jo prostovoljno.
Ob imenovanju za mladega ambasadorja medkulturnega dialoga, bodo mladi v skladu z napotili Bele
knjige o medkulturnem dialogu Sveta Evrope podpisali:
Častno izjavo Mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga 27
»Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga se zavzemamo za:
Odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z različnim etničnim, kulturnim,
verskim in jezikovnim ozadjem in dediščino na podlagi medsebojnega razumevanja in spoštovanja.
Prizadevamo si za svobodo in sposobnost posameznika, da se izrazi, ter smo pripravljeni in zmožni
poslušati mnenja drugih.
Kot ambasadorji medkulturnega dialoga po svojih najboljših močeh prispevamo k političnem,
socialnem, kulturnem in gospodarskem vključevanju ter h koheziji kulturno raznolikih družb.
Po svojih najboljših močeh in znanju spodbujamo enakopravnost, človeško dostojanstvo in občutek
skupnega cilja.
Prizadevamo si za globlje razumevanje raznolikih svetovnih nazorov in praks, za povečanje
sodelovanja in udeležbe (ali svobode pri sprejemanju odločitev), da se omogočita osebna rast in
preobrazba ter spodbujata strpnost in spoštovanje do drugih.
Spodbujamo:
-popolno upoštevanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava,
- udejanjanje medkulturnega dialoga, kot temeljne značilnosti vključujočih družb, ki ne dopuščajo, da
je kdorkoli marginaliziran ali opredeljen kot izključen,
-uporabo medkulturnega dialoga, kot instrumenta mediacije in pomiritve

26

Pripravila Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline, za potrebe izvajanja aktivnosti projekta
MAMD.

27

Bela knjiga o medkulturnem dialogu „Živeti skupaj v enakopravnosti in dostojanstvu sprejeta na 118.
zasedanju Odbora ministrov (Strasbourg, 7. maj 2008)
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- medkulturni dialog s kritičnim in konstruktivnim delovanjem za preseganje kulturnih prelomnic,
obravnavo dejanske skrbi glede drobljenja družbe in negotovosti ter hkrati spodbujanje vključevanje
in socialne kohezije,
- načela svobode izbire, svobode izražanja, enakopravnosti, strpnosti in medsebojnega spoštovanja
človeškega dostojanstva.
Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga se zavedamo, da medkulturni dialog zahteva mnogo drž,
ki jih spodbuja demokratična kultura, vključno z dovzetnostjo, pripravljenostjo voditi dialog in s tem,
da se drugim dovoli izraziti mnenja, ter zmožnost rešiti konﬂikte na miren način in priznati dobro
osnovane argumente drugih.
Zavedamo se, da medkulturni dialog prispeva h krepitvi demokratične stabilnosti, boju proti
predsodkom in stereotipom v javnem življenju ter političnemu diskurzu in pospešuje ustvarjanje
povezav med raznolikimi kulturnimi in verskimi skupnostmi, tako da lahko s tem pripomore k
preprečitvi konﬂiktov ali njihovi pomiritvi, tudi kadar gre za razmere po konﬂiktih ali razmere v času
„zamrznjenih konﬂiktov“.
Zavedamo se, da medkulturni dialog ni zdravilo za vsakršno zlo, ni odgovor na vsa vprašanja in da je
njegov vpliv lahko omejen. Zavedamo se, da je dialog s tistimi, ki ga zavračajo, nemogoč, čeprav to
nikakor ne odrešuje odprtih družb njihove zaveze, da nenehno ponujajo priložnosti za dialog. Po drugi
strani pa je dialog s tistimi, ki so nanj pripravljeni, a ne delijo oziroma le deloma delijo „naše“
vrednote, lahko izhodišče daljšega procesa interakcije, na koncu katerega je vseeno mogoče doseči
dogovor o pomenu praktičnega izvajanja vrednot človekovih pravic, demokracije in vladavine prava.«
1. Mladi ambasador medkulturnega dialoga se aktivno zavzema za:
• izvajanje ideje, da smo kljub razlikam vsi enakopravni in da imamo enake pravice;
• ukrepanje proti vsaki obliki rasizma in diskriminacije;
• spodbujanje interesa in radovednosti pri mladih za raziskovanje značilnosti kultur, ki se tako
ali drugače razlikujejo od večinske;
• spodbujanje dialoga med kulturami na podlagi medsebojnega spoznavanja, komuniciranja in
aktivnega zanimanja za druge kulture;
• nudenje pomoči in podpore pripadnikom drugih kultur pri integraciji v večinsko kulturo;
• spoštljivo izmenjavo stališč, izkušenj, sprejemanje kritik in kompromisov med manjšinskimi in
večinsko kulturo.
2. Ugodnosti naziva »Mladi ambasador medkulturnega dialoga«
Naziv »Mladi ambasador medkulturnega dialoga« mladostniku prinaša naslednje aktivnosti oziroma
ugodnosti:
•

mladi ambasador si bo sam 28 izbral eno izmed držav Sveta Evrope ali Mediteranskih držav, ki
jo bo predstavljal en mandat;

28

Izbiral bo med državami, ki bodo na voljo v posamezni šoli oziroma organizaciji. Seznam držav, med katerimi
mladi ambasadorji lahko izbirajo, za posamezno šolo oziroma organizacijo po naključnem izboru določi MCDD.
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•

•

•

s pomočjo predstavnika izbrane države-tujega mentorja 29, bo o državi zbiral podatke, ki mu
bodo pomagali pri raziskovanju kulture, običajev, navad in spoznavanju kvalitete življenja
njenih prebivalcev;
sodelovanje med ambasadorjem in predstavniki držav bo vzpostavljeno na naslednje načine:
o preko interneta z uporabo Skyp-a, Facebook-a, MSN-ja in preko drugih
interaktivnih, spletnih, komunikacijskih programov;
o mladi ambasador bo imel skupaj s spremljevalcem načeloma možnost kratkega
obiska 30 države, kjer bo lahko na podlagi lastne izkušnje spoznal značilnosti
vsakdanjega življenja v državi, navezal prijateljske stike s prebivalci in opazoval
njihovo delo, kulturo, navade in kvaliteto življenja.
če mladi v svojem mandatu uspešno izvede 5 aktivnosti, ki so podrobneje določene v
nadaljevanju, se mu lahko priznajo izbirne vsebine 31 in prejme Nefiks v knjižni obliki.

3. Naloge Mladega ambasadorja medkulturnega dialoga
Za potrebe promocije in predstavitve vseh mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga v
posameznem mandatu mladi ambasadorji na posamezni šoli skupaj pripravijo kratek opis šole in
svojega odnosa do medkulturnega dialoga. Po možnosti priložijo skupno sliko in objavijo na spletni
strani šole.
Mladi kot »Mladi ambasador medkulturnega dialoga« mora v svojem mandatu glede na svoje
spretnosti in interes uspešno opraviti vsaj 5 nalog 32. Štiri naloge so obvezne za vse mlade
ambasadorje, eno nalogo pa lahko izbere sam iz nabora izbirnih nalog, ki je podan v nadaljevanju.
Obvezne naloge:
•

•
•

Na podlagi izkušnje, izvedene aktivnosti, novih informacij ali razmišljanj o izbrani državi ali
medkulturnem dialogu nasploh napiše članek oziroma prispevek za objavo v lokalnem
časopisu oziroma za objavo na spletni strani svoje šole, mladinske organizacije ali druge
organizacije, ki sodeluje pri izvajanju mandata mladih ambasadorjev. Zaželeno je, da ima
prispevek slikovno ali po možnosti video podporo.
Mladi ambasador medkulturnega dialoga se udeleži vsaj enega dogodka na temo
medkulturni dialog.
Na končnem plenarnem zasedanju, kjer se bodo zbrali vsi mladi ambasadorji, bo ambasador
skupaj z ostalimi ambasadorji na njegovi šoli predstavil kratek opis aktivnosti, ki jih je izvedel

29

V kolikor se mladi ambasador oziroma ambasadorka izrecno odloči, da želi tujega mentorja, ga organizacije za
mlade poskušajo pridobiti preko obstoječih ali novih kontaktov tujih organizacij za mlade. Organizacije za mlade
si pridržujemo pravico, da zaradi objektivnih okoliščin tujega mentorja ne izberemo.

30

Sredstev za obisk tuje države v projektu MAMD ni predvidenih, zato potovanje v izbrano državo pod
določenimi pogoji predstavlja dodano vrednost za projekt. Morebitna potovanja v tujo državo, bodo mogoča
preko programa Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija.
31

Priznanje izbirnih vsebin je v stvar dogovora med mladimi ambasadorji in posamezno šolo.

32

Sodelovanje na Uricah medkulturnega dialoga se ne šteje kot ena izmed petih nalog.
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•

v svojem mandatu. Način in vsebina predstavitve sta poljubna. Na zasedanju bodo
izpostavljeni tudi izzivi za prihodnje generacije mladih ambasadorjev.
Mladi ambasador pripravi predstavitev izbrane države, v kateri:
o predstavi njene glavne značilnosti,
o oriše glavne kulturne značilnosti, običaje in navade njenih prebivalcev,
o se kritično opredeli do stereotipov in predsodkov, ki krožijo o njej in morebiti tudi o
predsodkih in stereotipih, ki jih imajo prebivalci izbrane države o nas,
o predstavi svojega prijatelja ali osebo iz druge države, s katero je vzpostavil stik,
o v predstavitev vključi informacije po lastni izbiri.
Na podlagi dogovora s koordinatorjem na šoli ali ostalimi profesorji izvede predstavitev
države z namenom informiranja in osveščanja svojih vrstnikov. Predstavitev lahko izvede tudi
za širšo lokalno skupnost tudi v prostorih lokalne mladinske organizacije ali organizacije za
mlade.

Izbirne naloge:
•
•

•

•

•

•

Vodi oziroma posname intervju enega izmed častnih ambasadorjev ali druge javne osebe, ki
je aktivna na področju medkulturnega dialoga.
Na podlagi izkušnje, izvedene aktivnosti, novih informacij ali razmišljanj o izbrani državi ali
medkulturnem dialogu nasploh napiše članek oziroma prispevek za objavo na spletu ali v
tiskanem mediju. Zaželeno je, da ima prispevek slikovno podporo.
Na podlagi izkušnje, izvedene aktivnosti, novih informacij ali razmišljanj o izbrani državi ali
medkulturnem dialogu nasploh napiše članek oziroma prispevek za objavo na spletni strani
tuje mladinske organizacije (v kolikor bo te vrste sodelovanje vzpostavljeno med institucijo iz
izbrane države in mladim ambasadorjem), iz katere prihaja njegov tuji mentor oziroma
mentorica. Prispevek napiše v angleškem jeziku (lahko tudi v uradnem jeziku izbrane države,
če ima možnost in znanje materinega jezika izbrane države). Zaželeno je, da ima prispevek
slikovno ali po možnosti tudi video podporo.
Raziskuje kulinarične značilnosti izbrane države in jih na poljuben način predstavi mladim;
npr. na šoli ali v mladinski organizaciji organizira kulinarični dan, kjer bodo mladim na voljo
tipične jedi iz izbrane države.
Raziskuje značilnosti različnih umetnostnih zvrsti v izbrani državi (film, glasba, gledališče, ples,
likovna, besedna in multimedijska umetnost) in jih na poljuben način predstavi mladim; npr.
pripravi razstavo slik likovnih del priznanih likovnikov iz izbrane države ali organizira filmski
večer…
Lastna ideja za aktivnost.
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Priloga 5 – Naloge koordinatorja mladih ambasadorjev
medkulturnega dialoga
NABOR NALOG IN AKTIVNOSTI ZA UČITELJA – KOORDINATORJA MLADEGA
AMBASADORJA MEDKULTURNEGA DIALOGA 33
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Koordinator si aktivno prizadeva za vzpostavljanje in izvajanje učinkovitega dialoga med
kulturami na šoli;
po potrebi zbere podpisane izjave staršev za mlade, ki bodo sodelovali na delavnicah Urice
medkulturnega dialoga;
z ostalimi učitelji se dogovori za termine izvajanja delavnic Urice medkulturnega dialoga
(delavnice bodo izvedli mladinski delavci) in o terminih obvesti mladinskega delavca v lokalni
mladinski instituciji ali drugi organizaciji, katere mladinski delavci oziroma voditelji bodo
delavnice izvajali;
po izvedenih delavnicah koordinator koordinira in izvede izbor mladega oziroma mladih, ki so
zainteresirani, da postanejo mladi ambasadorji medkulturnega dialoga:
o aktivno spodbuja mlade, da se odločijo za funkcijo mladega ambasadorja
medkulturnega dialoga,
o koordinira izbor mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga,
o v kolikor je interes med mladimi za naziv mladega ambasadorja medkulturnega velik,
lahko isto državo zastopata tudi dva mlada ambasadorja;
skrbi za promocijo in obveščenost vseh mladih na šoli v zvezi z aktivnostmi, dogodki in
prireditvami na temo medkulturni dialog, ki potekajo v ožjem in širšem lokalnem območju (o
aktivnostih ga ažurno obvešča mladinski delavec iz lokalne mladinske organizacije oziroma
organizacije za mlade;
nudi pomoč in spodbudo mladim ambasadorjem pri njihovih nalogah (na primer pomaga pri
izboru relevantnih informacij za predstavitev izbrane države, usmerja pri pisanju prispevka za
časopis idr.);
poskrbi, da je članek oziroma prispevek, ki ga mladi ambasador/-ji napiše/jo na podlagi
razmišljanj o izbrani državi ali medkulturnem dialogu objavljen na spletni strani šole;
se skupaj z mladimi ambasadorji šole udeleži srečanja vseh mladih ambasadorjev
posameznega šolskega leta;
ažurno obvešča mladinskega delavca ali voditelja v lokalnem mladinskem centru oziroma
mladinski organizaciji o aktivnostih mladih ambasadorjev (izvajanje predstavitve izbrane
države, pisanje prispevkov, snemanje video prispevkov idr.);
ob koncu mandata mladih ambasadorjev pripravi kratko informativno poročilo oziroma
evalvacijo o:
o učinkovitosti sodelovanja z mladimi ambasadorji in morebitnimi predlogi za
izboljšavo,
o motiviranosti mladih pri izvajanju nalog,

33

Pripravila Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline, za potrebe izvajanja aktivnosti projekta
MAMD.
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o

učinkovitosti sodelovanja z mladinskim delavcem oziroma voditeljem iz lokalne
mladinske organizacije oziroma organizacije za mlade,
o poda realno oceno učinka in prepoznavnosti projekta na ravni šole kot celote.
Poročilo predstavi na evalvacijskem srečanju mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga.
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Priloga 6 – Naloge mladinskega delavca v sklopu aktivnosti mandata
mladih ambasadorjev
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Priloga 7 – Vloga tujega mentorja mladega ambasadorja
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V kolikor se posamezni mladi ambasador izrecno odloči, da želi mentorja iz tuje države.

1. Tasks and activities for the personal mentor of the Young ambassador of intercultural dialogue:
62
• Is frequently in touch with the Young ambassador of intercultural dialogue that
represents the country he or she is coming from. The communication can go through
Skype, Facebook, E-mail, MSN or other cyber communication channels.
• Prepares a short description about himself or herself, his or hers meaning about the
theme intercultural dialogue, a short description why he or she decided to become a
mentor of the Young ambassador of intercultural dialogue and a picture. The text and the
picture will be published in one of the issues of the newspaper, Young ambassadors of
intercultural dialogue.
• Helps the Young ambassador of intercultural dialogue in acquiring information about the
country that he or she represents. Information includes data about the geographical
characteristics, religious, nationality, minority structure of the inhabitants and
information about the parts in the constitution that manage the field of implementing
the values of an effective intercultural dialogue. He or she also helps in acquiring
information of examples of good praxis in implementation of intercultural dialogue.
• Helps the Young ambassador of intercultural dialogue to connect with an institution 37
that is a good example in implementation of intercultural dialogue.
• Helps in acquiring pictures, videos and printed brochures that can be useful for the
presentation of the country.
• Helps the Young ambassador of intercultural dialogue with the preparation of the
presentation or/and article about the country that he or she represents. He or she also
sends the article written by the Young ambassador of intercultural dialogue to the media
in his or hers country and arranges that the article is published at least on the web page
of the institution that he or she is an active member.
2. Benefits for the personal mentor of the Young ambassador of intercultural dialogue
• Published article on the theme intercultural dialogue in the newspaper Young
ambassadors of intercultural dialogue.
• A reference letter from the leading partner of the project Young ambassadors of
intercultural dialogue.
• Possibility 38 of visiting the Young ambassador of intercultural dialogue in Slovenia.
36

Pripravila Karmen Kukovič, Mladinski center Dravinjske doline, za potrebe izvajanja aktivnosti projekta
MAMD.
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It can be an international school or a school or organization in which structure of the youngsters that go
there is heterogeneous. By heterogeneous structure is meant for example different nationalities, religious
beliefs.

38

The visit will take place if cooperation will be established between the leading partner, Youth centre of
Dravinja Valley and the embassy of the country from which the personal mentor is from. Or if some other
source of financing the visit will be established.
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Uvod

V okviru projekta MAMD je Mladinski center Trbovlje, kot izobraževalni steber projekta Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga (v nadaljevanju MAMD), v letu 2010, 2011 in 2012 izvedel enoletna usposabljanja za
mladinske delavce na temo medkulturnega dialoga in razumevanje drugih kultur.
Namen usposabljanja je bil naučiti mladinske delavce koncepta medkulturnega dialoga, da bi ga znali
uporabiti v vsakdanjem delovanju njihovih organizacij in aktivnosti mladih.
Kvantitativni cilji, ki jih je bilo potrebno doseči v tem izobraževalnem programu projekta MAMD, so bili:
• usposobiti 60 mladinskih delavcev v času trajanja projekta za izvajanje aktivnosti, ki promovirajo in
poučujejo medkulturni dialog;
• v aktivnosti in preverjanje učinkov zajeti vsaj 400 mladih (starih med 13 in 19 let) celotnega
konzorcija in
• pripraviti gradivo za izvajanje usposabljanja Mladinski delavci v medkulturnem dialogu ter gradivo
za kakovost dela pri doseganju medkulturnega dialoga.
Kvalitativni cilji so bili:
• udeleženci usposabljanja bodo poznali osnovne pojme medkulturnega dialoga;
• spoznali se bodo z organizacijami, ki že izvajajo medkulturni dialog v njihovi okolici;
• se spoznali z različnimi učnimi metodami;
• pripravili in izvedli lastne aktivnosti v lokalni skupnosti ali organizaciji, iz katere izhajajo in tako
• posredno zajeli vsaj 400 mladih v proces usposabljanja za medkulturni dialog.
Konkretno zastavljeni cilji, so nam omogočali razvijanje usposabljanja v pravo smer, saj smo po končnem
pregledu vseh usposabljanj lahko potrdili, da smo uspešno opravili usposabljanja in osvojili vse cilje.

Sklopi usposabljanj

Usposabljanje je v prvih dveh letih potekalo v štirih sklopih, ki se med seboj smiselno dopolnjujejo, kasneje
pa samo v treh sklopih. V treh sklopih zato, ker sta se združila sklopa medkulturna izkušnja in medkulturna
evalvacija v 2-dnevni seminar. Udeleženec je opravil usposabljanje, ko je zaključil vse štiri oziroma kasneje
tri sklope usposabljanja.

Medkulturno spoznavanje
Prvi sklop ali Medkulturno spoznavanje je zajemal individualno delo in je potekal preko spletne učilnice,
kasneje pa preko elektronske pošte. Najprej so se udeleženci seznanili z osnovnimi pojmi, ki definirajo
medkulturni dialog, definirali kulture, ki bivajo v njihovem lokalnem okolju, organizacije, ki se z njimi
ukvarjajo, metode za izvajanje in z materialom, ki ga uporabljajo, ter razmislili o aktivnostih, ki jih lahko
udeleženci izvajajo v okviru svoje organizacije. Delo je bilo individualno in je potekalo preko spletnega
5
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orodja. V prvem letu usposabljanja so udeleženci tedensko prejemali naloge, ki so jih pravočasno oddajali
na spletu. Vsi datumi in ure prejetja nalog in datumi ter ure oddaj nalog so bili znani v naprej, tako da so si
lahko planirali njihove aktivnosti. Ta sklop so trenerji tudi testirali, da bi se prepričali o delovanju tega dela
usposabljanja. Kasneje so trenerji združili posamezne naloge v eno obširnejšo nalogo, za katero so imeli
udeleženci tudi več časa, saj so ugotovili, da so tedenske naloge prezahtevne za osebe s polnimi delovnimi
urniki.

Medkulturna izkušnja
Temu delu je sledil drugi sklop usposabljanja, ki smo ga poimenovali Medkulturna izkušnja. Ta enodnevni
seminar je bil namenjen vsem tistim mladinskim delavcem, ki so opravili prvi del usposabljanja
Medkulturno spoznavanje. Na seminarju so se mladinski delavci seznanili z drugimi udeleženci
usposabljanja, trenerji in drugimi metodami poučevanja medkulturnega dialoga.
Nameni za izvedbo seminarja so bili:
• podkrepiti osvojeno znanje o medkulturnem dialogu še s teoretičnimi znanji strokovnjakov iz tega
področja (imeli smo predavanja dr. Lucije Čok, dr. Marine Lukšič Hacin, dr. Nikolai Jeffs);
• spoznavanje mladinskih delavcev in situacij v različnih lokalnih okoljih;
• predstavitev zahtevnejših metod učenja medkulturnega dialoga;
• razlaga principa spremljanja učnih učinkov usposabljanja in učenja medkulturnega dialoga in
• razlaga napotkov za izvajanje, financiranje in poročanje o izvedenih aktivnostih in vlogo trenerjev
kot opazovalcev in mentorjev.

Medkulturno v praksi
Tretji sklop Medkulturno v praksi je potekal vedno v času poletnih počitnic v lokalnih skupnostih partnerjev
konzorcija, ki so uspešno zaključili drugi sklop usposabljanja. Mladinski delavci so v lokalnih skupnostih
izvajali aktivnosti, ki so jih predložili v fazi Medkulturnega spoznavanja in jih s pomočjo trenerjev dodelali v
fazi Medkulturna izkušnja. Vsak mladinski delavec naj bi izvedel vsaj eno aktivnost za učenje medkulturnega
dialoga v svojem lokalnem okolju z dokončano izvedbo spremljanja učnega učinka.

Medkulturna evalvacija
Četrti sklop, imenovan Medkulturna evalvacija se je izvedel v prvih dveh letih na začetku novega šolskega
leta. Vsi mladinski delavci, ki so do takrat izvedli vse predhodne faze, so se udeležili evalvacijskega srečanja
z namenom predstavitve izsledkov na lokalnem nivoju in ovrednotenja usposabljanja mladinskih delavcev
ter prenosa znanj o medkulturnem dialogu. Evalvacija je bila pomembna zato, ker smo na podlagi povratnih
informacij mladinskih delavcev trenerji ustrezno popravili in nadgradili obstoječe usposabljanje. Z udeležbo
na evalvacijskem srečanju mladinskih delavcev se je smatralo, da je udeleženec usposabljanja Mladinski
delavci v medkulturnem dialogu le-to uspešno zaključil in je bil upravičen do certifikata, ki ga je podelil
poslovodeči partner projekta MAMD, Mladinski center Dravinjske Doline. Tudi sicer so se vsi posamezni
sklopi sproti vrednotili.
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Medkulturno srečanje
Kot že omenjeno, so trenerji na podlagi odziva udeležencev na medkulturno evalvacijo, združili dva sklopa
usposabljanja, ki smo ju poimenovali Medkulturno srečanje. Namen medkulturnega srečanja je ostal enak
ko v prejšnjih letih, tako je bil prvi dan srečanja namenjen medkulturni izkušnji mladinskih delavcev, drugi
dan pa je bil namenjen razlagi napotkov za izvajanje, financiranje in poročanje o izvedenih aktivnostih ter
evalvaciji celotnega usposabljanja.

Vsebina sklopov usposabljanj

V nadaljevanju bo predstavljena vsebina usposabljanj, kjer bo iz posameznega leta usposabljanja
natančneje predstavljen del celotnega scenarija izobraževanja. Na koncu tega gradiva bodo v prilogi
natančneje predstavljene določene naloge in projekti.

Medkulturno spoznavanje
Mladinski delavci, ki so se udeležili usposabljanja Mladinski delavci v medkulturnem dialogu so v letošnjem
letu, namesto štirih različnih nalog dobili samo eno nalogo, v kateri so bili združeni vsi vidiki prvega sklopa
usposabljanj prejšnjih let. Udeležencem smo pustili proste roke glede na način pisanja, le omejili smo
dolžino posameznega vprašanja oziroma posamezne pod naloge. Najboljši eseji in razmišljanja mladinskih
delavcev v sklopu tega izobraževanja so zbrana v prilogi tega gradiva. V sklopu prvih nalog medkulturnega
usposabljanja je nastal tudi slovarček, ki ga lahko najdete v prilogi.

Slika 1: Udeleženci Medkulturnega spoznavanja pri spoznavanju 1.

1

Avtor fotografije: MCDD.
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Prva naloga usposabljanja leta 2012
Prvi del - Moja pričakovanja v usposabljanju
Pri tem delu prve naloge so morali mladinski delavci napisati svoja pričakovanja, ki so jih imeli glede na
informacije o poteku usposabljanja. Predvsem je bilo pomembno vedeti, kakšne vrste pričakovanj imajo
udeleženci, saj je bilo potem lažje, kljub temu, da je potek usposabljanja že spisan, manevrirati glede na
pričakovanja in potrebe udeležencev. Za prvo nalogo smo namenili 200 besed, saj smo iz preteklih izkušenj
vedeli, da je to čisto dovolj. To vprašanje ni bilo vrednoteno s strani trenerjev.
Drugi del - Kako razumem medkulturni dialog?
Drugo vprašanje prve naloge je bilo namenjeno temu, da mladinski delavci v sklopu tega usposabljanja
pridobijo nova znanja iz tematike medkulturni dialog. To vprašanje jim omogoča primerjavo razmišljanja o
medkulturnem dialogu pred samim usposabljanjem in po končanem usposabljanjem, ko so prejeli veliko
tako teoretičnega kot tudi praktičnega znanja. Namen vprašanja je bil lastna refleksija na temo medkulturni
dialog ter vrednotenje novega znanja. Kar je potrebno vedeti je, da to vprašanje tako kot prvo ni bilo
vrednoteno s strani trenerjev, saj je potrebno spoštovati različna mnenja. Primer je možno videti v prilogi 2.
Tretji del - Medkulturni dialog v lokalnem okolju
Cilj tega dela naloge je bil vzpostavljen nabor metod in organizacij v lokalnem okolju, ki izvajajo medkulturni
dialog. Tako so morali udeleženci usposabljanja analizirati okolje, iz katerega prihajajo oziroma v katerem
delujejo. Mladinski delavci so morali definirati vse kulture, ki živijo v njihovem okolju, kako se združujejo,
kako so sprejete, s kakšno obliko diskriminacije se najpogosteje srečujejo in podobno. V nadaljevanju je
sledilo, da so morali poiskati organizacije ali službe, ki se že uspešno spopadajo s to tematiko. Z njimi so
morali stopiti v kontakt ter poročati o njihovih obstoječih primerih učenja medkulturnega dialoga. Kar je
bilo pomembno pri tej nalogi, da se mladinski delavci ne osredotočijo samo na populacijo mladih ampak na
celoten spekter populacije v tistem okolju. Naloga je imela dolžino do 1000 besed. Ta del naloge so trenerji
ocenjevali glede na analizo kultur iz katerih okolja prihajajo mladinski delavci, kot tudi glede na število in
izčrpnost opisa organizacij, ki delujejo v njihovem okolju, predvsem iz vidika medkulturnega dialoga.
Četrti del - Medkulturni dialog v organizaciji, kjer delujem
Tako kot so morali mladinski delavci usposabljanja Mladinski delavci v medkulturnem dialogu že pri
prejšnjem delu naloge analizirati okolje iz katerega prihajajo, so morali pri zadnjem delu natančno preučiti
organizacijo, v kateri delujejo. Pomemben vidik te naloge je vpliv projekta MAMD v medkulturnem dialogu
na mladinske delavce, mlade in lokalno okolje. Za to nalogo so udeleženci usposabljanj imeli maksimalno
število besed 500 in tudi ta del prve naloge je bil ocenjevan. Namen naloge je bil, da se mladinski delavci z
vidika medkulturnega dialoga resnično dobro spoznajo z organizacijo, v kateri delujejo. Kriterij je bila dobra
analiza organizacije kot tudi vpliv projekta MAMD na prihodnje delovanje organizacije.

Druga naloga usposabljanja 2012
V letu 2011 in 2012 smo temu sklopu dodali tudi esej, ki je nastal na podlagi prebrane literature oziroma
člankov medkulturnega dialoga kot tudi filmov, ki so jih pripravili trenerji. Članki, ki so bili na voljo
mladinskim delavcem v procesu tega usposabljanja, so razvidni spodaj:
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•
•

Dnevnik. 2011. Žbogar in Žekš s koroškimi Slovenci o manjšinskih pravicah v Avstriji. Dostopno prek:
http://www.delo.si/clanek/140938
Dnevnik. 2010. Slovenski Romi: Gledajo ga postrani, ker ima službo. Dostopno prek:
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042350855

• Jeffs, Nikolai . Podoba Afrike v slovenskih medijih. Dostopno prek: http://mediawatch.mirovni•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

institut.si/bilten/seznam/09/mediawatch/
Josipovič, Damir . 2006. Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni. Ljubljana: Založba
ZRC (poglavje: Problematika dejavnikov migracij)
Medved, Felicita. 1998.RAZPRAVA O MULTIKULTURALIZMU IN INDIVIDUALNIH ČLOVEKOVIH
PRAVICAH. Dostopno prek:
http://www.sistory.si/publikacije/prenos/?urn=SISTORY:ID:4776#page=274
Medvešek, Mojca. 2007. Percepcije priseljencev in potomcev priseljencev o kulturni razsežnosti
integracijskega procesa. Dostopno prek: http://www.inv.si/DocDir/PublikacijePDF/2007/KNJIGA.pdf
Planet Siol. 2010. Primer dobre prakse za otroke migrante: Medkulturni dialog se začne pri jeziku.
Dostopno prek:
http://www.siol.net/novice/slovenija/2010/12/ovsenik_otroci_migranti_os_jakoba_aljaza.aspx
Predanič, jure. 2011. Že pozdrav po romsko razelektri ozračje . Dostopno prek:
http://www.delo.si/novice/kronika/ze-pozdrav-po-romsko-razelektri-ozracje.html
Romi ali Cigani. Dostopno prek: http://www.ednevnik.si/entry.php?u=jure&e_id=14951
Roter, Petra. 2007. Vloga jezika v integracijskem procesu. Dostopno prek:
http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2007/KNJIGA.pdf
RTV SLO. 2008. Muslimani in kristjani v deželi inkvizicije. Dostopno prek:
http://tvslo.si/kultura/drugo/muslimani-in-kristjani-v-dezeli-inkvizicije/155047
Slovenske novice. 2011. Iz Guantanama na Jesenice? Dostopno prek:
http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/iz-guantanama-na-jesenice
Šavija – Valha, Nebojša. Bosanske refleksije. Poglavje: Sarajevski duh- etno (muziko)loška skica
Valenčič, Erik. 2011. Multikulturalizem je mrtev, terorist pa svoboden. Dostopno prek:
http://www.mladina.si/53105/dvolicnezi/

Mladinski delavci, ki so se prijavili na usposabljanje Mladinski delavci v medkulturnem dialogu so morali iz
zgoraj navedenega seznama izbrati dva članka ali pa si ob enem prebranem gradivu ogledati tudi film in na
podlagi tega spisati esej. Osnova eseja je moralo biti prebrano gradivo ali ogled filma ter osebna doživljanja
in razmišljanja. Prav tako so eseju dodala večjo vrednost lastna razmišljanja – dileme, kaj bi spremenili,
naredili drugače, lastni občutki, itd. na temo medkulturnega dialoga. Trenerji so ocenjevali ustvarjalnost,
uporabo podatkov iz člankov, uporaba dodatnega znanja ter vključevanje lastnega razmišljanja o
medkulturnem dialogu. Tri primere esejev najdete v Prilogi 3.

Medkulturno srečanje
Sledi vsebina drugega sklopa usposabljanja mladinski delavci v medkulturnem dialogu, predstavljena na
podlagi srečanja iz leta 2010, čeprav je naslov Medkulturno srečanje. V nadaljevanju bo predstavljen
scenarij in vsebina srečanja mladinskih delavcev, kjer ni bilo gostujočega predavanja, saj je bilo le-to
izvedeno na evalvacijskemu srečanju. V letu 2011 in 2012, pa smo vključili predavanja strokovnjakov v sam
program srečanja.
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nik/predstavnica manjšine v današnji družbi. Aktivnost je skozi soočanje s predsodki in neenakostjo v družbi
spodbujala udeležence naj naredijo korak naprej – korak, ki je pomemben in stremi k bolj strpni družbi, ki
temelji na razumevanju in spoštovanju človekovih pravic in človeškega dostojanstva.
Vaja 1 (Navodila za izvedbo)
Vsak udeleženec na listku prejme opis svoje vloge. Za čas te vaje se naj poskušajo maksimalno vživeti v to vlogo, ki pa je ne smejo izdati nikomur. Vsi udeleženci stojijo v vrsti, drug zraven drugega. Trener počasi prebira
izjave kot je na primer: »Lahko se sama odločim za svoj poklic ali pa v življenju si lahko vsaj enkrat kupim nov
avto.« Glede na vlogo, ki je udeležencem dodeljena, pri vsaki izjavi stopijo korak naprej, če ta izjava velja za
njih. Če ta izjava za njih ne velja, potem ostanejo na svojem mestu.
Debata
•
•
•
•
•

Kako ste se počutili, ko ste stali v vrsti?
Ste opazili, kako so nekateri bolj privilegirani od drugih?
Ste razmišljali, koga predstavljajo tisti, ki se ne premaknejo iz svojega prostora?
Se zavedate, da je vse te vloge dejansko obstajajo v naši družbi?
Se zavedate, da nekateri to igro živijo?

Izkustvena igra - Časopisno gledališče
Časopisno gledališče je ena izmed tehnik znamenitega gledališkega režiserja iz Brazilije, ki je gledališče zatiranih pričel razvijati ob diktaturi brazilske vojske, ki navadnim ljudem ni dovoljevala imeti svojega mišljenja in
mnenja. Zanimive gledališke tehnike lahko uporabimo tudi pri mladinskem delu in v nadaljevanju je predstavljen prav princip časopisnega gledališča.
Vaja 2 (Navodila za izvedbo)
Udeležence razdelimo v več skupin. Vsaka skupina naj si izbere en članek, ki ga predhodno pripravi trener. Ti
članki bodo pisali o določenem resničnem konﬂiktu. Udeleženci naj ta članek dobro preberejo in iz njega izluščijo konﬂikt ter ga pred ostalo publiko zaigrajo. Gre za mimično igro, torej pod nobenim pogojem udeleženci
med igro naj ne govorijo, saj bodo nasprotne skupine poskušale ugotoviti, kaj zgodba predstavlja. Vsak član
skupine naj igra vsaj eno vlogo v igri. Ko preberejo članek, naj se udeleženci pogovorijo tudi o zgodbi, kajti če
obstajata dve plati zgodbe, naj si poskušajo predstavljati tudi drugo plat zgodbe. Če bo udeležencem bolj všeč
druga plat zgodbe, lahko zaigrajo to zgodbo. Za pogovor in pripravo na izvedbo igre imajo 25 minut, sama
izvedba pa naj traja največ 5 min.
Debata
•
•
•
•
•
•
•

Ali ste pogledali na obe plati? Če ne, zakaj ne?
Na katero stran se postavi novinar? Kako bi izgledala druga stran?
Kako mediji vplivajo na naše dojemanje?
Zakaj to mediji počnejo? Kapital, politika? Ali morda zaradi konkurence?
Kakšne predsodke imam jaz in do koga vse?
Ali sem že kdaj srečal Roma in preveril v tistem trenutku, kje je moja torba, denarnica ali je zaprta
ipd.?
Ali je Srb – zobozdravnik, zame le še »eden od Srbov« ali je v mojem pogledu uspešen človek, saj
opravlja delo zobozdravnika?
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•
•
•
•

Ali bi pustil svoji sestri, hčerki, da se poroči z muslimanom?
Če vidim koga, ki ima na koži sumljive izpuščaje ali mi je po navadi nelagodno?
Kako vse lahko konflikti v družbi prehajajo naprej? Ali lahko tudi prek mene, nas?
Kaj vse bi lahko naredili, da jih ne bi širili naprej?

Slika 3: Debata udeležencev 3.

Izkustvena igra - Activity
Ta vaja je bila namenjena preverjanju poznavanja pojmov, ki se vežejo na temo medkulturni dialog.
Posredno pa je vaja prirejena tako, da udeleženci doživijo diskriminacijo, občutek manjvrednosti in na drugi
strani občutek moči.
Vaja 3 (Navodila za izvedbo)
Udeležence razdelimo v tri ali štiri skupine, tako da bo v vsaki skupini največ pet udeležencev. Igrali bomo
klasično igro Activity, ki od udeležencev zahteva, da svoji ekipi v eni minuti predstavi podan pojem tako, da
ti ugotovijo za kateri pojem gre. V igri sodelujejo vsi udeleženci. Pojme predstavijo na tri načine, ki so
določeni vnaprej, skupaj s pojmom:
• pojem razložimo tako, da ga narišemo;
• ga pokažemo z mimiko oziroma z neverbalno komunikacijo;
• ga opišemo z besedo, pri čemer ne smemo uporabiti istega korena.
Trenerji si že v naprej določijo skupino, ki bo diskriminirana. Tej ekipi bo igra bistveno otežena tako, da
bodo prejeli težje pojme in težje naloge, na voljo bodo imeli manj časa in podobno. Favorizirano ekipo bodo
trenerji spodbujali in ji pomagali. Navodila za trenerje:
• Diskriminirana ekipa naj ima na voljo krajši čas za ugibanje.
• Favorizirana ekipa naj ima na voljo dalj časa za ugibanje.
• Trenerji naj strogo pristopajo do manjših prekrškov, ki jih stori diskriminirana ekipa (če kdo med
kazanjem kaj reče in podobno).
3
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• Do favorizirane ekipe naj bodo trenerji bolj prijazni, naj jih spodbujajo in jim tolerirajo kakšne
opazke.
• Diskriminirani ekipi naj trenerji spustijo kakšno pikro opazko (»Tole pa vaši ekipi ne gre najbolje.«)
• Diskriminirani ekipi naj trenerji ponudijo več metod risanja in kazanja, ter manj govorjenja. Pojmi naj
bodo sestavljeni in bolj zahtevni.
• Favorizirani ekipi ponudite lažje pojme in nekoliko več metod, kjer bodo lahko razlagali.
• Favorizirani ekipi dodelite vsaj enega jokerja, kjer si bodo lahko sami izbrali metodo pojasnjevanja
pojma.
• Favorizirana ekipa si lahko vzame nekaj sekund za premislek pred predstavitvijo pojma.
• Diskriminirani ekipi naj čas teče takoj, ko prejme pojem.
• Nujno je igro potrebno igrati vsaj tri kroge, da se lahko ta diskriminacija resnično pokaže.
Uporabljene besede v sklopu srečanja leta 2011:
Sožitje
verski običaji
globalizacija
spoštovanje

vzajemnost
konflikt
rasizem
državljanstvo

begunec
kulturni šok
identiteta
integracija

komunikacija
vzgoja
sprejemanje

etnocentrizem
predsodki
enakopravnost

razumevanje
subkultura
manjšina

Debata
• Kako ste se počutili med igro? So se vam občutki kaj spreminjali?
• Vam je bilo neprijetno ali nelagodno? Zakaj?
• Ste čutili solidarnost z drugo skupino?
• Ste čutili nemoč?
• Lahko igro povežete z resničnim življenjem?
• Se zavedate, da so v resnici ljudje in skupine, ki nimajo možnosti spreminjanja svojega življenja?
• Kako ste se počutili zmagovalci?

Slika 4: Takole izgleda igra Activity 4.
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Analiza predlaganih nalog
V letu 2010 je bilo mnogo predlaganih nalog, katere so v Prilogi 4 k temu gradivu. Mladinski delavci so dobili
nalogo, v kateri so morali spisati aktivnost, ki jo bodo ali pa jo želijo izvajati v njihovem lokalnem okolju na
temo medkulturnega dialoga. Pri teh aktivnostih je bilo ključno izražanje učenja medkulturnega dialoga.
Obrazec, ki so ga morali izpolniti vsi udeleženci usposabljanj je imel naslednjo obliko:
Naziv aktivnosti
Namen
Cilj
Ciljna skupina
Kratek opis aktivnosti
Sodelujoči v organizaciji in
lokalnem okolju ter njihova
vloga v aktivnosti
Partnerji v Sloveniji in tujini,
zunanji sodelavci, možni
sofinancerji
Promocija aktivnosti

Aktivnost

Čas izvedbe

Izvajalec

Na samem srečanju so trenerji skupaj z mladinskimi delavci šli korak za korakom čez načrtovane projekte in
se pri tem držali spodnjih usmeritev in analiz.
Kaj je projekt?
• Je enkratno opravilo;
• zajema nove vidike;
• ima jasne cilje;
• ima rok – je časovno omejen;
• ima opredeljen proračun.
Pred projektom
• Kaj želimo s projektom doseči?
• Kako bomo to dosegli?
• Kdo bo to naredil?
• Kdaj bodo to naredili?
• Koliko to sploh stane?
S.W.O.T. analiza projekta
Prednosti
• Katere so prednosti, pristojnosti, sposobnosti, viri organizacije?
• Kaj organizacija obvlada?
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Slabosti
• Kaj se dela slabo?
• Čemu se je treba izogibati?
Priložnosti
• Kje in katere so možne priložnosti v okolju?
Nevarnosti
• S katerimi ovirami se srečuje organizacija?
• Kaj delajo podobne organizacije?
Uporaba S.W.O.T analize
 Strategija "prednosti-priložnosti" temelji na priložnostih, ki se dobro dopolnjujejo s prednostmi
organizacije.
 Strategija "slabosti-priložnosti" temelji na premagovanju slabosti s pomočjo priložnosti.
 Strategija "prednosti-nevarnosti" identificira načine, kako lahko organizacija uporabi svoje
prednosti in z njimi zmanjša ranljivost zaradi zunanjih nevarnosti.
 Strategija "slabosti-nevarnosti" pomeni obrambni načrt, s katerim organizacija prepreči, da se
slabosti okrepijo zaradi zunanjih nevarnosti.
Cilj projekta mora:
 biti jasno opisan;
 biti merljiv;
 biti uresničljiv;
 biti realističen in
 imeti končen rok.
Terminski načrt
 Določena sta začetek in konec projekta;
 znano je, kdaj bodo potekale katere projektne aktivnosti;
 podana sta začetek in konec vsake projektne aktivnosti;
 natančno ponazarjanje poteka aktivnosti;
 za vsako aktivnost se načrtuje nekaj več časa za morebitna tveganja.
Evalvacija
V okviru projekta smo bili zavezani, da poskrbimo tudi za spremljanje učnih učinkov tako udeležencev na
usposabljanju kot tudi udeležencev nadaljevalnih aktivnosti, ki so jih izvajali udeleženci usposabljanja. V ta
namen so udeleženci izpolnili kratke vprašalnike na koncu vsake faze usposabljanja in beležili rast svojega
učenja in spoznavanja z medkulturnim dialogom. Učne učinke smo preverili in analizirali v zadnji fazi
usposabljanja, v fazi Medkulturna evalvacija, kjer so trenerji zaključili s prvim krogom usposabljanja in na
podlagi izsledkov popravili, nadgradili obstoječe usposabljanje. V kasnejših usposabljanjih smo, kot že
omenjeno, fazo Medkulturna evalvacija združili v Medkulturno srečanje.
Za potrebe spremljanja učnih učinkov med udeleženci in njihovih aktivnosti pa je bila potrebna tudi njihova
pomoč. Pred izvedbo aktivnosti v njihovih lokalnem okolju so udeleženci usposabljanj morali izbrati vsaj tri
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mlade (po možnosti takšne, ki jih ne poznajo osebno) in jih naprositi, da izpolnijo obrazec o spremljanju
učnih učinkov pred dejansko izvedeno aktivnostjo in ga dopolniti po izvedeni aktivnosti. S pomočjo
pripravljenega vprašalnika smo spremljali oz. merili učne učinke, ki jih različne metodologije prinašajo na
področju medkulturnega učenja.

Medkulturno v praksi
Nekateri izmed mladinskih delavcev, ki so se udeležili usposabljanja v sklopu projekta MAMD so po končani
fazi Medkulturno srečanje izvedli svoj lasten projekt, vsak izmed njih pa je moral vsaj opisati, kako bi takšen
projekt potekal. Kot že omenjeno v prejšnjem poglavju, so trenerji skupaj z udeleženci usposabljanj skupaj
dodelali nekatere že ustvarjene ideje oziroma razjasnili določene pomanjkljivosti za izvedbo lastnega
projekta v lokalni skupnosti. Kar nekaj izmed udeležencev je ustvarilo lastne mladinske delavnice v svojih
organizacijah, nekateri pa so se lotili malo večjih projektov. V Prilogi 5 bosta prikazana dva projekta, ki
obravnavata medkulturni dialog. Primer prvega projekta »Urban Art Meeting«, ki se je odvil v Litiji pod
očesom mladinske delavke Tine Baš, je napisan pred samo izvedbo, kjer so se opredelila splošna dejstva in
smernice. Primer drugega projekta, ki pa se je odvil v Trbovljah v organizaciji neformalne skupine Sedem
Drugačnih, pa je napisan po končani aktivnosti.

Zaključek

Usposabljanje mladinskih delavcev v sklopu projekta MAMD je doseglo začrtane cilje, ki so bili zadani pri
snovanju tega projekta. Vendar pa menimo, da bi lahko bilo samo usposabljanje še boljše, predvsem iz
vidika udeležencev usposabljanja. Udeleženci iz posameznih organizaciji so se vsako leto menjali zato je bil
učinek usposabljanja v posamezni organizacij manjši.
Dejstvo pa je, da so tisti udeleženci usposabljanja, ki so aktivno sodelovali v vseh fazah usposabljanja
Mladinski delavci v medkulturnem dialogu mnogo odnesli od samega projekta. Predvsem iz vidika lastne
refleksije na medkulturni dialog in novega znanja.

Za Mladinski center Trbovlje pripravila: Nastja Bevc
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Priloge5

Priloga 1- Slovarček
ANTISEMITIZEM

ASIMILACIJA

ASIMILACIJA

BEGUNEC

ČLOVEKOVE
PRAVICE

DISKRIMINACIJA

DRUGAČNOST

DRŽAVLJANSTVO

Je sovražna nastrojenost proti Judom kot verski, etnični ali rasni skupini, ki lahko
zavzema vse od posameznikove nastrojenosti, do organiziranega sovraštva.
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Antisemitizem, 12. 4. 2010)
Proces kulturnega prilagajanja (etnične) manjšine ali posameznika prevladujočemu
delu prebivalstva, ali poenostavljeno utapljanje enega naroda/etnične skupine v
drugem.
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Asimilacija, 9. 4. 2010)
1. prilagajanje, prilagoditev, 2. priličitev, stapljanje enega naroda z drugim;
raznarodovanje (polit.)
(Vir: Verbinc, F. Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.)
»Po Konvenciji o statusu beguncev je begunec oseba, ki je zapustila ozemlje svoje
matične države (države izvora) zaradi utemeljenega strahu, da je zaradi svoje rase,
vere, narodne pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem
političnem prepričanju v resni nevarnosti in jo država izvora pri tem ne more ali noče
zavarovati. Takšna oseba potrebuje in si zasluži mednarodno zaščito.«
(Vir: spletna stran Amnesty International Slovenije)
So pravice vseh ljudi. S pravicami imajo ljudje tudi dolžnosti, ki jih morajo
izpolnjevati, da bi bili upravičeni do pravic. Zapisane so v deklaraciji o človekovih
pravicah. Kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi
družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji
razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin.
Neenako obravnavanje posameznika oz. posameznice v primerjavi z nekom drugim
zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, invalidnosti,
jezika, verskega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega
stanja, družbenega položaja ali katerekoli druge osebne okoliščine.
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Diskriminacija, 8. 3. 2010)
Lastnost, značilnost drugačnega. Drugačen: ki se po lastnostih razlikuje od
določenega (drugačen je od svojega očeta) in ki ni tak kot navadno, ampak
spremenjen.
(Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika)
Državljanstvo označuje članstvo v politični skupini (prvotno mestu, a danes državi),

Vsebina prilog ne predstavlja stališč Evropske komisije, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
Urada RS za mladino ali ostalih partnerjev projekta MAMD.
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na katerega je vezan sistem pravic in dolžnosti, ki morajo biti spoštovane tako s
strani države kot državljana, drugače lahko privede tudi do različnih pravnih
posledic.
Državljanstvo v večji meri temelji na narodnosti, a obstajajo primeri, da oseba
določene narodnosti nima državljanstva zaradi zgodovinskih razlogov.
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Državljanstvo, 12. 4. 2010)
Po SSKJ je državljanstvo pravna pripadnost določeni državi.
(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=dr%C5%BEavlja
nstvo&hs=1, 12. 4. 2010)
Državljanstvo pomeni stalno pravno razmerje določene osebe do države, ki
posamezniku priznava poseben pravni status. Državljanstvo Republike Slovenije
oseba pridobi:
• po rodu;
• z rojstvom na območju Slovenije, če sta oče in mati neznana ali ni znano njuno
državljanstvo ali pa sta brez državljanstva;
• z naturalizacijo, to je s sprejemom v državljanstvo na podlagi prošnje;
• po mednarodni pogodbi.

ETNIJA

(Vir: http://www.stat.si/doc/pub/rr816-2004/DEFINICIJE_SLO.htm, 12. 4. 2010)
Etnija (tudi etnična skupina) izhaja iz grše besede »Ethnos« (ljudstvo, pleme) je
skupina, ki se po kulturnih potezah, lastnim njenim pripadnikom, razločuje od drugih
skupin. Največkrat jo povezujejo ime, skupna prepričanja, verovanja, vrednote,
norme, šege, jezik, vera, zgodovina, naselitveno območje ter zavest pripadnosti in
etnična identiteta.
(Vir: http://sl.wikipedia.org, 13. 4. 2010)

ETNOCENTRIZEM

Je prepričanje o kulturni večvrednosti, superiornosti lastne etnične skupine, ki se
kaže v izraziti etnični zavesti in v podcenjevanju ter zaničevanju drugih etničnih
skupin. Kulturni relativizem pa je nasproten.
Velikokrat smo že omenili različnost kultur, pa tudi navezanost na lastno kulturo.
Glede na to, da je kultura osnova človekovega življenja, ni čudno, da smo nagnjeni k
temu, da druge kulture presojamo z lastnega vidika. Že Grki so ocenjevali pripadnike
drugih ljudi kot barabe(nekulturne, necivilizirane), Kitajci pa so svojo državo
označevali kot Srednje kraljestvo, kar kaže na to, da so se razumeli kot središče sveta
in ne kot daljni vzhod, kot jo označujemo mi, ki smo očitno sami sebe postavili v
središče. Stališče, ko vse druge kulture ocenjujemo z vidika lastne kulture
imenujemo
etnocentrizem.
V
tem
smislu
pogosto
govorimo
o visokih ali višjih ter nižjih kulturah, čeprav so vse znane kulture kompletne in
vsebujejo vse, kar njihovim pripadnikom omogoča preživetje. Pogosto
enačimo višino razvitosti s stopnjo materialnega razvoja in tehnologije, to pa
primerjamo z zahodnoevropskimi ali ameriškimi standardi. V zvezi z nižjimi kulturami
pa nas mediji pogosto obveščajo samo, ko pride do nesreč, vojn in drugih
problemov, tako da jih imamo posledično za problematične. Čeprav je
etnocentrizem mogoče razumljiv, pa pogosto vodi v predsodke in diskriminacijo,
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služi pa tudi kot izgovor za podjarmljenje drugih ljudstev in narodov, kot na primer :
v času fašizma. Temu pa se očitno ne more izogniti tudi sodobni čas. Pogosti stiki z
drugimi kulturami so povzročili tudi spremembe v miselnosti, v tem, kako jih
dojemamo. Včasih čudni običaji se nam zdijo sprejemljivejši in razumljivejši.

GLOBALIZACIJA

GLOBALIZACIJA

GLOBALIZACIJA

(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Etnocentrizem, 13.4.2010)
Sklop sprememb v družbi, politiki in ekonomskem sistemu, ki so posledica
razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni ravni. V specifično
ekonomskem kontekstu se nanaša na posledice trgovanja, še zlasti liberalizacije in
proste trgovine
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Globalizacija, 9. 4. 2010)
Pod pojmom globalizacije razumemo intenzifikacijo svetovnih družbenih procesov, ki
povezujejo med seboj tudi najbolj oddaljene kraje na našem planetu. Na ta način
vplivajo dogajanja na enem koncu sveta v najhitrejšem možnem času na dogajanja
na drugem koncu sveta (Guibernau, 1996, 128).
(Vir: Rizman, R. Globalizacija: prispevek. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Fakulteta za
upravo, 12. 4. 2010. Dostopno na URL:
http://www.fu.unilj.si/studij/predmeti/556/Rizman-FU-Globalizacija.pdf)
Globalizacija je proces, dokončan v dvajsetem stoletju, ki kapitalizem uveljavi kot
prevladujoč svetovni sistem - ga razširi po svetu. Glede na lastnosti kapitalističnega
sistema, ki ga ta nosi že od svojih zametkov pred industrijsko revolucijo v 18.
stoletju, se globalizacija ne pojavlja kot povsem samostojen pojav, pač pa podaljšek
ali končna faza teženj kapitalizma. Na prelomu stoletij je gospodarstvo
globaliziranega kapitalizma v krizi - »ideološka proslava zmage t.i. globalizacije je v
bistvu davno precenjena pesem našega sistema preteklosti.« (Wallerstein, 1998, 32)
V posameznih delih zahodne Evrope je kriza fevdalnega sistema dala pot razvoju
tehnologij in gospodarskih institucij. Napredek ter večja produkcija sta evropske sile
spodbudila k širjenju svojih poti in odkrivanju večjega dela sveta, s svojo vojaško
močjo in transportnimi zmogljivostmi so tako vzpostavile trgovske stike s preostalimi
regijami. Skozi 16. stoletje je vodila zahodna Evropa vzpostavila prvi zgodnji model
globaliziranega sveta: proizvodnja, ki je bila v rokah dominantnih sil, je bila deljena
na intenzivno produkcijo v jedrnih deželah ter zbiranje surovin in primarno industrijo
z nizko usposobljeno delovno silo v perifernih deželah. Slednje je nezadržno vodilo
do skrajno nesorazmernega razvoja; pri tem so aktivno sodelovale periferne države,
ki so v svojo ozko korist, ne pa tudi v korist ljudstva ustvarjeno usmerjale v zahodno
Evropo ter varovale trgovske poti. Evropske države so v svetu razširile kapitalistično
vizijo s kolonijami.
V dvajsetem stoletju je svetovni model kapitalizma pri svojem širjenju dosegel
geografsko mejo z razširitvijo trga in državnega sistema v vse regije planeta, pika na i
pa je bila uveljavitev Združenih držav Amerike kot prvega hegemona, katerega
političen in gospodarski vpliv se je nekoliko zmanjšal s koncem hladne vojne. Slednji
je poleg tega stanju posameznih dežel in regij v svetu postavil definicije, ki zaenkrat
še vedno veljajo. Svet kot celota danes posveča vso svojo pozornost neskončnemu
kopičenju dobrin in posledično profita na osnovi ekonomske dejavnosti, ki ogroža
tako vsakovrstne surovine kot delovno silo (ljudi) in svoboščine. Globalizacija zapira
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meje za ljudi in odpira za kapital.
Z dosego geografskih meja novo nastajajoče krize zaradi utesnjenega kapitala na
premajhnem terenu tako ne morejo biti rešene z odpiranjem novih trgov.
Kapitalizem je sistem, ki ga sprejemajo vse vplivne države sveta. Težnje po
dominaciji v vrhu in še večja družbena polarizacija bodo stanje potisnile na skrajno
točko, od koder ni videti nikakršne možnosti za bolj demokratičen in enakopraven
svet. Takšnemu svetu zgodovinska tendenca prerokuje propad - konec
globaliziranega kapitalizma.

IDENTITETA

INDIVIDUALIZEM

INTEGRACIJA

INTEGRACIJA

JEZIK

KOEKSISTENCA

(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Globalizacija, 23. 4. 2010)
identitéta -e ž (ẹ̑) jur. skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki,
istovetnost: dokazal je svojo identiteto; ugotoviti identiteto z osebno izkaznico /
sumljiva identiteta // knjiž. identičnost: identiteta med zavestjo in resnico ◊ filoz.
dialektična identiteta ki vključuje notranja nasprotja, zaradi česar ne more nič ostati
trajno enako samo sebi; nauk o identiteti identitetna filozofija; mat. identiteta
identična enačba
(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=identiteta&hs=
1, 13. 4. 2010)
Nazor, ki zelo poudarja pomen in interese posameznika, ne oziraje se na skupnost,
družbo.
(Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1994.)
Povezovanje posameznih enot, delov v večjo celoto, združevanje: težiti k integraciji;
jezikovna in kulturna integracija; integracija evropskih držav v bloke/gospodarska
integracija; politična integracija posameznih držav zaradi sodelovanja na določenih
področjih/publ. integracija priseljencev v družbeno življenje vključevanje.
(Vir: http://i.abecednik.com/integracija.html, 9. 4. 2010)
Združevanje, sestavljanje, povezovanje v (integralno) celoto; združitev; vključitev.
(Vir: VERBINC, F. Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.)
Jezik je zagotovo pomemben pojem današnje kulture, kot tak pa predstavlja tudi
mejnik med narodi, ki jim jezik ni skupen. Pri nekaterih je dovolj za raznolikost že
narečje, ki je lahko tako drugačno, da drugi skupnosti ni razumljivo. Samo jezikovno
sporazumevanje, pa nam pomaga, da lažje pridemo do razumevanja drugih kultur in
vzpostavitve medkulturnega dialoga. Seveda pa je spoznavanje drugega jezika kot
pomembnega kulturnega dela posamezne kulture tisto, kar lahko konkretno obogati
naš medkulturni dialog.
kòeksisténca -e ž (ȍ-ẹ̑) zunanja politika, ki temelji na enakopravnem sodelovanju in
nevmešavanju v notranje zadeve, mednarodno sožitje: zavzemati se za koeksistenco
/ publ. politika miroljubne koeksistence / aktivna koeksistenca politika
vsestranskega trajnega sodelovanja in sporazumevanja; pren., ekspr. koeksistenca
stvari, umetnosti
(Vir:http://bos.zrc-
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KOLEKTIVIZEM

KOMUNIKACIJA

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=koeksistenca&hs=1)
Nazor, ki poudarja pomen in interese kolektiva, skupnosti.
(Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1994.)
Sredstvo, ki omogoča izmenjavo, posredovanje informacij.
(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=komunikacija&hs=1, 12. 4. 2010)

KONFLIKT

Komunikacija je proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in
interpretirajo sporočila oziroma simbole, ki so povezani z določenim pomenom. Je
vedno dvosmeren proces, saj je povezana s sočasno medsebojno zaznavo in hkratno
medsebojno izmenjavo sporočil.
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Komuniciranje, 12. 4. 2010)
Konflikt nastane zaradi nasprotujočih si želja, vrednot, cilja ter interesov v procesu
stanja. Konflikt ali spor je tako sinteza 3 dejavnikov:
•
se porodi znotraj odnosa (bivanja v danem dogodku)
•
v ozadju je določena neusklajenost vrednot, potreb, interesov, čustev,
ravnanj, sistema, kultur,….
•
je interakcija treh dejavnikov; ljudi, problema, procesov.

KONTRAKULTURA
KSENOFOBIJA

(Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Morton_Deutsch, povzeto iz definicija Mortona
Deutscha
8. 3. 2010)
Je subkultura v konfliktu z globalno kulturo, se pravi tista, ki ji nasprotuje.
Označuje sovraštvo do tujcev in vsega, kar je tuje. Gre za vrsto fobije, pri kateri se
kaže pretiran strah pred tujci. Tako kot pri drugih vrstah fobij, se tudi ksenofobičen
človek - ksenofob zaveda strahu pred tujci. To dokazljivo loči ksenofobijo od rasizma
ter predsodka.

KULTURA

KULTURNI ŠOK

(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ksenofobija, 12. 4. 2010)
Kultura je združitev vrednot posameznega naroda, združitev običajev, ustvarjanja in
načina življenja v posamezni skupnosti. Kultura je skupek celotne umetnosti, naših
običajev in navad. Konec koncev je tukaj tudi kultura obnašanja tista, ki nas loči od
ostalih kultur, vendar pa se tudi znotraj kulture obnašanje lahko razlikuje.
Kulturni šok lahko opišemo kot fizično in čustveno nelagodje, ki ga posameznik utrpi
ob prihodu v drugo kulturo. Pogosto naš prejšnji način življenja ni sprejemljiv ali
uveljavljen kot normalen v novi kulturi. Kulturni šok je termin, uporabljen za
opisovanje zaskrbljenosti in občutkov (presenečenja, zmedenosti, itd.), ki jih ljudje
občutijo, ko začnejo delovati znotraj popolnoma drugačne kulture ali socialnega
okolja. Nekateri simptomi kulturnega šoka:
• žalost, osamljenost, melanholija, depresivnost;
• obsedenost z zdravjem;
• alergije;
• nespečnost, želja po preveliki ali premajhni meri spanja;
• idealiziranje stare kulture;
• izguba identitete;
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•

KULTURNI
PLURALIZEM

MANJŠINA

MEDKULTURNOST

MIGRANT

MULTIKULTURNOST

NAROD

PREDSODKI

stereotipi o novi kulturi.

(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Kulturni_%C5%A1ok, 8. 3. 2010)
Kulturni pluralizem je termin, ki se je pojavil pred konceptom multikulturalizma,
vendar ga koncept multikulturalizma kasneje nadomesti, zlasti v pomenu političnih
programov in strategij za vključevanje. Lukšič-Hacin zapiše, da je termin kulturni
pluralizem konceptualiziral filozof Kallen leta 1915, in navaja Szabota, ki pravi, da
kulturni pluralizem »označuje obstoj družbe, ki je etnično in kulturno heterogena in
spodbuja kulturno, jezikovno in versko različnost« (1999, 84).
(Vir: http://www.gla.ac.uk/rg/sproso25.htm, 23. 4. 2010)
Manjšina je manjši del neke skupnosti, celote, zlasti ljudi; navadno se uporablja v
zvezi z narodno manjšino: pripadniki naroda, katerega večina živi v drugi državi.
(Vir: http://bos.zrc-sazu.si, 13. 4. 2010)
Je filozofija izmenjav med kulturnimi skupinami v družbi. Spodbuja individualne
pravice (do kulturne in verske razlike, ki se kaže v javnosti) za vsakogar in to brez
diskriminacije. Njen glavni cilj je razvijati skupne državljanske kulture, ki temeljijo na
vrednotah svobode in človekovih pravic, medtem ko istočasno spodbuja sodelovanje
med skupnostmi, ki živijo v isti državi.
(Vir:http://en.wikipedia.org/wiki/interculturalism, zadnja sprememba 29. 1. 2010)
Migrant je oseba, ki se seli iz regije v regijo oziroma iz države v državo, predvsem
zaradi iskanja sezonskega dela.
(Vira: Izobraževalni priročnik (ideje, pripomočki, metode in aktivnosti za neformalno
medkulturno vzgojo in izobraževanje mladostnikov ter odraslih) in splet:
http://wordnetweb.princeton.edu)
(tudi večkulturnost, kulturni pluralizem) iz sociologije: sočasen obstoj različnih
naravnih kultur, načinov mišljenja, verskih, političnih idr. življenjskih nazorov v neki
družbi; družbena heterogenost, v kateri so ohranjene in prepletene kulturne
identitete posameznikov, etničnih idr. skupin. Predpostavlja visoko stopnjo
medsebojnega razumevanja in strpnosti.
(Vir: Slovenski veliki leksikon, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2005)
Národ je sociološki izraz, s katerim označimo etnično skupino, katere članom je
skupen biološki izvor. Člani naroda pa so temu ustrezne narodnosti. V slovenščini
pomeni izraz narod dobesedno tisti del prebivalstva nekega geografskega področja,
ki se tam narodi in ne pride od drugod.
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Narod, 12. 4. 2010)
Po SSKJ je narod skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko,
jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavest.
(Vir: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=narod&hs=1,
12. 4. 2010)
Predsodek je sodba, ki jo izrekamo o posamezniku ali narodu, ne da bi ga resnično
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poznali in je lahko pozitivna ali negativna. Težko jih je izkoreniniti, saj jih pridobimo v
procesu socializacije in je zato toliko pomembneje, da se jih zavedamo.

PRIPADNOST

PRISELJENEC

PRISELJENEC IN
IZSELJENEC

RASIZEM

RAZLIČNOST

RAZNOLIKOST

RAZPRAVA

RAZUMEVANJE

(Vir: Izobraževalni priročnik »Vsi drugačni – vsi enakopravni«. 2, Razumevanje razlik
in diskriminacije. 2006. Brander, P. … et. al. Ljubljana)
Pripadnost ozemlja naši državi; javno izražati svojo narodno pripadnost; pripadnost k
delavskemu razredu; jezikovna, politična, verska pripadnost
(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=pripadnost&hs=1
Priseljenec je nekdo, ki se iz takšnega ali drugačnega razloga priseli.
(Vir: http://p.abecednik.com)
Pojem priseljenec ima tudi sopomenko oziroma drugi izraz in sicer imigrant.
Izseljenec pa je sopomenka za pojem emigrant. Kot lahko vidimo sta oba pojma
izpeljana iz besede migracije (selitve). Izseljenec ali emigrant je oseba, ki je zaradi
določenih razlogov (bodisi naravnih, političnih, prisilnih, ekonomskih,…) zapustil
svojo izvirno družbo in si našel neko novo družbo v kateri pa je imigrant. Potrebno je
omeniti tudi, da poznamo notranjo imigracijo (preseljevanje znotraj države) in
zunanjo (preseljevanje v drugo državo).
(Vira: Veliki slovar tujk.Ljubljana:Cankarjeva Založba d. d.,2002 in Slovenska
imigracija v Kanadi : Magistrsko delo. Ljubljana: FDV, 2009)
Je oblika diskriminacije, ki jo pogosto razlagajo kot skrajni vidik negativnega
nacionalizma. Rasizem temelji na predsodkih o rasnih razlikah med ljudmi, izraža pa
se v vedenju, diskriminaciji in dejanjih.
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Rasizem, 12. 4. 2010)
Lastnost, značilnost različnega. Različen: to je lastnost ali značilnost, ki razlikuje: med
seboj različne pojave in pojme(stavbi sta različni); pri dveh ali treh osebah stvareh,
ločijo jih različni cilji, interesi(različni so po izobrazbi, značaju); od določenega,
primerjanega (tedanje razmere so bile zelo različne od sedanjih)
(Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika)
Lastnost, značilnost raznolikega. Raznolik: ki je različnih oblik in raznovrsten in
mnogovrsten (raznolike oblike, raznolika hrana)
(Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika)
Izmenjava mnenj o kaki pomembnejši stvari: začela se je razprava; udeležiti se
razprave; poseči v razpravo; sodelovati v razpravi; dolga, temeljita razprava;
ideološka, politična razprava; sestavek, ki strokovno obravnava in rešuje kako (še ne
rešeno) vprašanje.
(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=razprava&hs=1, 12.4.2010)
Razumevanje problema; napačno razumevanje predpisov; tradicionalno
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razumevanje družine; ženino razumevanje mu veliko pomeni; prositi za
razumevanje; imeti razumevanje za mlade; kazati razumevanje za težave drugih;
sprejeti koga z razumevanjem; v tej družini ni razumevanja; veliko medsebojno
razumevanje in prijateljstvo

RELIGIJA

(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=razumevanje&hs=1)
Relígija (tudi vérstvo) je sistem prepričanj in dejanj, s katerimi človek izraža svoj
odnos do svetega. Obsega tudi predniške ali kulturne tradicije, zapise, zgodovino in
mitologijo, kot tudi osebno vero in mistično spoznavanje. Izraz »religija« se nanaša
tako na osebna dejanja kot tudi na skupinske obrede in sporazumevanje, ki izvira iz
skupnih prepričanj.

SOBIVANJE

(Vir: Alenka Blazinšek, Sašo Kronegger: Govoriš medkulturno? T-Kit za medkulturni
dialog)
sòbívanje -a s (ȍ-í) knjiž. skupno bivanje, skupno življenje: nekaj dni trajajoče
sobivanje manjše skupine ljudi; najti prostor in možnost za sobivanje / sobivanje
predmetov skupno obstajanje

SOŽITJE

(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=sobivanje&hs=1)
sožítje -a s (ȋ) skladni medsebojni odnosi: doseči sožitje med narodi; skrbeti za dobro
sožitje v družini; zagotoviti kulturno sožitje stanovalcev / gospodarsko, politično
sožitje; mednarodno sožitje / ekspr. sožitje različnih stilnih elementov v stavbi.

SPOŠTOVANJE

SPOZNAVANJE

SPREJEMANJE

STALIŠČE

(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=so%C5%BEitje&hs=1)
1. Zelo pozitiven odnos do koga zaradi njegove moralno utemeljene veljave,
vrednosti: čutiti, izgubiti spoštovanje do starejših, voditeljev; z besedami, dejanji
izkazati komu dolžno, veliko spoštovanje; z delom si pridobiti spoštovanje / imeti,
uživati spoštovanje; 2. Upoštevanje, izpolnjevanje: spoštovanje dogovorov,
predpisov, rokov.
(Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 2008)
Spoznavanje otrokove duševnosti; spoznavanje resnice;
čutno, razumsko,
znanstveno spoznavanje; medsebojno spoznavanje; spoznavanje novih krajev
(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=spoznavanje&hs=1)
Sprejemati nekoga pomeni imeti pozitiven odnos, izražati odobravanje. Pustiti
človeku da je kar je in ga ne poskušati spreminjati. Spoznati posameznike, različne
kulture in načine življenja.
stalíšče -a s (í) 1. kar določa kriterij za presojanje česa: gledati na kaj z ekonomskega
stališča; dogovorili so se, s kakšnega stališča bodo stvar obravnavali; presojati kaj s
stališča morale / z njegovega stališča je to razumljivo // publ. mnenje, pogled:
stališča si nasprotujejo; o teh vprašanjih imajo različna stališča; povedati, zagovarjati
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svoje stališče; pojasniti svoje stališče do česa 2. zastar. stojišče: s svojega stališča je
imel lep razgled po dvorani / določiti lovcu stališče ● publ. stojijo na stališču, da bi z
odločitvijo še počakali mislijo, menijo; publ. postaviti se na določeno stališče imeti
določeno mnenje o čem; zastar. Prešeren ima med tedanjimi pesniki prav posebno
stališče mesto, položaj ◊ jur. pravni akt, s katerim skupščina določi načela za urejanje
obravnavanih zadev in daje pobude za izvrševanje zakonov

STEREOTIPI

STRPNOST

(Vir:http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=stali%C5%A1%C4%8De&hs=1,
13.4. 2010)
Stereotipi so ustaljena prepričanja ali razmišljanja o posamezni skupini ljudi. To je
skupek lastnosti, ki jih pripišemo določenim ljudem in jih na ta način povežemo v
skupino. Po navadi temeljijo na predstavah, ki smo jih pridobili v šoli, prek množičnih
medijev ali doma in jih posplošili na vse ljudi.
(Vir: Izobraževalni priročnik »Vsi drugačni – vsi enakopravni«. 2, Razumevanje razlik
in diskriminacije. 2006. Brander, P. … et. al. Ljubljana)
Lastnost strpnega človeka: pokazati strpnost; cenili so njegovo strpnost do
nasprotnikov / strpnost v vzgoji / narodnostna, rasna, verska strpnost, stŕpen je tisti,
ki dopušča o določeni stvari drugačno, nasprotno mnenje, nazor: strpen človek,
politik; biti strpen do drugače mislečih ljudi
(Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 2008)

SUBKULTURA

TOLERANCA

VARUH
ČLOVEKOVIH
PRAVIC
VERSKI OBIČAJI

V sociologiji je subkultura kultura ali skupina ljudi s posebnimi vzorci vedenja
in prepričanji znotraj večje kulture. Bistvo subkulture, ki jo ločuje od drugi družbenih
skupin, je njeno zavedanje sloga in drugačnosti v slogu, oblačilih, glasbi ali v drugih
interesih. Že leta 1950 je David Reisman razlikoval med večino, ki pasivno sprejema
komercialno določene sloge in pomene, in 'subkulturo', ki je aktivno
iskala manjšinski slog (takrat je bil to vroči jazz), in jo interpretiral v skladu s
prevračalnimi vrednotami. To naj bi vodilo do tega, da občinstvo manipulira s
produktom nič manj, kot on z njim. Po navadi kultura vsebuje mnogo subkultur. Te
vsebujejo velik del materinskih kultur, vendar pa so v nekaterih podrobnostih
radikalno drugačne. Nekatere subkulture dosežejo tako visok status, da dobijo svoje
ime.
(Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Subkultura, 13. 4. 2010)
Lastnost tolerantnega človeka, strpnost: pohvalili so njegovo toleranco; politična,
verska toleranca, toleranten je tisti ki dopušča o določeni stvari drugačno, nasprotno
mnenje, nazor, strpen.
(Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 2008)
Je predstavnik ljudstva in institucija, ki varuje človekove pravice. Nanj se obrnemo ko
so te kršene.
Običaji so prireditve, navade…, ki se odvijajo ob posebnih priložnostih. Imajo dolgo
tradicijo, tekom časa pa so jih oblikovali, spreminjali, dopolnjevali. V večini primerov
so se ohranjali s prakticiranjem in ustnim izročilom.
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VZGOJA

ZATIRANJE

Je medčloveški odnos, kater poteka celo življenje. Pomeni namensko ali nenamensko
dejavnost enega človeka usmerjeno v drugega. Učimo se jo povsod. Začnemo doma,
nato šola, prijatelji, različne ustanove, kulture,…Poznamo več vrst vzgoje. Športna,
likovna, izobraževalna, glasbena, vzgoja brez prisile, predšolska vzgoja,…
Zatirati: delati, povzročati, da kdo ne more normalno, svobodno živeti, delovati
(Vir: SSKJ)
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Priloga 2 - Kako razumem medkulturni dialog
»Z medkulturnim dialogom se srečujem vsak dan. Razumem ga kot mešanico različnih kultur, narodnosti,
jezikovnih skupin, manjšin, verskih prepričanj, starosti, socialnega položaja. V razvijajočem se svetu se
pojavlja vse več medkulturnih srečanj. EU je z odprtjem meja omogočila velik pretok ljudi in s tem mešanje
kultur.
V medkulturnem dialogu v bistvu tudi živimo in se moramo z njim naučiti živeti. Težave se pojavljajo
predvsem v šolah ob prihodu mladih iz drugačnega okolja. Mladi še vedno težko razumejo, da smo v bistvu
vsi isti, le v drugačnem okolju smo se rodili. Zato je pomembno, da poudarjamo čimprejšnjo vključitev tujih
učencev v naše okolje, predvsem s hitrim učenjem slovenskega jezika in s spoznavanjem naše kulture. Zato
je treba, da mlade dovolj ozaveščamo o medkulturnem dialogu, da ostalim pomagajo k hitrejši vključitvi. Pri
tem pa se morajo ostali seznaniti in sprejeti tujo kulturo.
Mislim, da morajo priseljenci predstaviti svojo kulturo, značilnosti svoje dežele. Pomembno je, da jim tudi
mi predstavimo našo. Le tako bomo dosegli, da se bomo lažje razumeli, povezovali, navezovali stike. S tem
se bodo tujci hitreje infiltrirali in se aktivneje vključevali v vsakdanje obveznosti, prireditve, na sploh v
družabno in delovno okolje.
V naši državi je najmanj sprejemanja pri priseljencih iz bivših držav Jugoslavije, vendar pa ne smemo
pozabiti, da smo bili nekoč vsi eno .Veliko je tudi nestrpnosti do Romov, ki živijo pri nas že desetletja.
Večina se jih strogo drži svoje kulture in zaradi tega prihaja pogosto do konfliktnih situacij.
Moramo se naučiti strpnosti, čeprav je to še težava, ki pa se, mislim da, počasi normalizira in ljudje
postajamo vse bolj odprti do drugih kultur in se želimo od njih čim več naučiti oz. jih pobližje spoznati.
Verjeti moramo v enakost in pravico do bivanja.«
Avtorica: Karlina Mlinarič
»Medkulturni dialog je po osnovni definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika »izmenjava mnenj med
zastopniki različnih stališč z namenom doseči soglasje ali sporazum«.Po mojem razumevanju pa je
medkulturni dialog vsak dialog, pogovor, stik, interakcija, partnerstvo, sobivanje, sodelovanje, preplet…
najmanj dveh (ali več) različnih kultur. S ciljem medsebojnega razumevanja, spoštovanja, sprejemanja,
upoštevanja,… predvsem različnosti (kulturne, verske, rasne, politične, jezikovne, socialne, ekonomske,
generacijske…), ker s tistim, kar nam je sorodnega, podobnega, po navadi nimamo težav s sprejemanjem.
Medkulturni dialog lahko poteka na osebni ravni, med dvema ali več posamezniki, ali na družbeni ravni,
med posamezniki in oz. ali organizacijami, na lokalnem, regionalnem, nacionalnem, evropskem,
kontinentalnem, medkontinentalnem, globalnem nivoju.
Ovire za vzpostavitev medkulturnega dialoga so strah pred drugačnostjo, predsodki do drugih kultur,
nezmožnost sprejemanja in razumevanja, kar nam ni znano,… v bolj blagi obliki. Ovire v bolj agresivni obliki
pa so večvrednostni kompleksi, pretirani nacionalizem, ter razne oblike fanatizma in skrajnosti.
Medkulturni dialog se lahko začne in vzpostavi, ko presežemo nestrpnost, nepotrpežljivost, nesprejemanje
in nerazumevanje drugačnosti. Ko to zmoremo, in ko to hočemo. Na vseh področjih življenja, kjer smo v
stiku z medkulturnostjo – na področju zaposlovanja, na področju izobraževanja, preživljanju prostega časa,
kulturnem okolju, poslovnem okolju, političnem okolju, znanstvenem okolju… Kot posamezniki in kot
družba«
Avtorica: Nina Klančnik
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»Beseda medkulturni dialog ima zame širok pomen,tako kot ga ima medkulturni dialog sam. Razumem ga
namreč kot dialog ljudi iz različnih koncev sveta, kot dialog ljudi iz različno govorečih držav, kot dialog med
dvema iz istega okolja – vendar različne vzgoje, kot dojemanje sveta in sprejemanje drugačnosti. Kot
bogatenje obzorja, kot spoznavanje, kot dojemanje kot rast na različnih nivojih. Kot edino rešitev ki lahko
spreminja svet na bolje, kot način kako najstnikom in vsem ostalim pomagati spoznati sebe. Ceniti kar
imamo, čuvati to bogastvo. Ta dialog je pristnost, je inspiracija, je nekaj najlepšega kar se nam lahko zgodi v
tej »digitalni« dobi. Medkulturni dialog je rdeča nit za človekov razvoj, je možnost za pozitivne spremembe
v posameznikovem mišljenju, je dober za zdravje Je širjenje mreže katero pleteš čez življenje, je
potovanje,je spoznavanje vonjav, barv,okusov…pogledov. Betka Štuhel Mikolič pravi da se vojne dogajajo
ker se ljudje med seboj ne razumejo, ker nastane problem v komunikaciji, medkulturni dialog ponuja
možnost rasti na tem področju. Medkulturni dialog meni pomeni učenje,kot sem dejala seveda tudi
inspiracijo, pomeni možnost da navežeš stik z ljudmi iz tujih držav, ker nikoli ne veš kje boš v kratkem
pristal. Tako se odpirajo možnosti za različne projekte tudi ko se izmenjave končajo, lahko bi rekla da se
človek počuti varnejše, bogatejše. Je vir ustvarjalnosti, iger….je točka kjer se srečujejo ljudje, in z njimi
kulture, način dojemanja sveta, glasba, ples in različne zgodbe. Mladinska izmenjava je vedno dober razlog
da pripraviš kovčke, se odpraviš v svet in tako lahko delček tega prineseš domov, mladini ki je v tvojem
okolju . Jim s tem ponudiš in pokažeš da obstaja svet zunaj naših meja, in da smo del njega prav vsi. In to se
mi zdi še kako potrebno in pomembno saj opažam da mladina postaja apatična. Medkulturni dialog je
zdravilo…«
Avtorica: Leonora Matići
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Priloga 3 - Eseji
Začaran krog revščine v izobraževanju pri Romih
Avtorica: Katarina Fijavž
Kulturologi ocenjujejo, da obstaja na svetu med pet tisoč in šest tisoč jezikov in najmanj toliko različnih
kultur. Tehnološki dosežki, komunikacije, migracije, globalna ekonomija in drugi procesi sodobnega časa
zmanjšujejo kulturno raznolikost, pa vendar so sodobne družbe multikulturne. V slovenskem prostoru je,
poleg prevladujoče slovenske, najbolj razširjena romska etična skupnost. Romi so se k nam priseljevali iz
treh smereh: iz Hrvaške današnji dolenjski in belokranjski Romi, iz Madžarske današnji prekmurski Romi in iz
smeri nemških dežel današnji gorenjski Romi ali t.i. Sinti. Danes je veliko govora o »romski problematiki«.
Dejstvo je, da so Romi ena izmed najbolj deprivilegiranih družbenih skupin, saj status etične skupnosti, ki
jim ga zagotavlja ustava RS, ni nikoli celostno uresničen. Romi še vedno nimajo svojega poslanca v
slovenskem parlamentu, imamo samo romske svetnike v občinskem svetu, katerih sposobnost opravljanja
funkcije, pa je večkrat vprašljiva. Največji problem je, da je večina Romov še vedno odvisnih od socialne
pomoči. Govorimo o tako imenovanem začaranem krogu revščine, še bolj specifično pa bi lahko rekli, da gre
za začaran krog revščine v izobraževanju. Vse preveč otrok, ki živijo v revščini in neprimernih pogojih, začne
in konča svoje šolanje z učno neuspešnostjo ter socialno izključenostjo, zato se v nadaljnjem življenju
srečujejo predvsem z revščino.
Vse se začne že pri predšolski vzgoji otrok Romov. Vrtce bi morali bolj približati romskim naseljem in se bolj
povezati s starši. Največ romskih otrok je vključenih v predšolsko vzgojo v rednih skupinah, to pa predvsem
zaradi visokih normativov, ki jih je postavila vlada za odprtje romskega oddelka. V Sloveniji se uvaja tako
imenovana mehka oblika integracije romskih otrok v vrtce. Tako uvaja načelo, da se romske otroke vključi v
redne skupine kmalu po 1. letu obiskovanja vrtca, postopno naj bi se odpravili ločeni oddelki, država bi naj
uvedla posebna izobraževanja vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev. Primer dobre prakse nam kaže
češki sistem, kjer imajo v rednih vrtcih v oddelku, v katerega so vključeni romski otroci, poleg vzgojiteljice še
romsko asistentko. Menim, da bi morali spodbujati romsko kulturo, romski otroci bi morali biti ponosni
nanjo in na svoj jezik, ter ga tudi aktivno uporabljati, vendar to v naših rednih oddelkih skoraj ni mogoče, saj
vzgojiteljice ne govorijo romskega jezika. Vemo pa, da se otroci v teh zgodnjih predšolskih letih učijo
predvsem s posnemanjem in zato je tudi dobro, da so vključeni v redne oddelke, kjer osvajajo tudi vzorce
slovenskega jezika. Zato se mi zdi iz obeh vidikov zgornji primer češke prakse dober. Delo z romskimi otroki
v heterogenih oddelkih, kjer so vključeni tako slovenski, kot romski otroci je namreč zelo specifična oblika
vzgojnega dela, saj gre za nekakšno integracijo dveh kultur, ki nimata veliko skupnega. Nadalje pa se pri
izobraževanju romskih otrok zatakne tudi pri vstopu v osnovno šolo. V Sloveniji je osnovna šola obvezna za
vse otroke, vendar se ne malokrat dogaja, da romski starši svojih otrok ne pošiljajo v šolo. Razlog pa je
povsem preprost (in če čisto objektivno pogledamo, tudi logičen): potrebujejo jih doma za delo in za varstvo
mlajših otrok, ki ne obiskujejo vrtca. Naša šola, žal še ni povsem ponotranjila principa interkulturne šolske
skupnosti, kar bi pomenilo, da verski, spolni, socialni, kulturni izvor učencev (in učiteljev) ne bi smel biti
razlog za segregacijo. Ustvariti bi bilo potrebno učno okolje, v katerem bi se vsi pripadniki različnih kulturnih
ali etničnih skupnosti počutili »domače«, kjer se tolerira, če ne že spoštuje, kultura vsakega in ima vsak
pravico do svoje identitete, kakršna koli že je. V takšne šole bi tudi romski starši raje pošiljali svoje otroke, in
ti otroci bi raje hodili v šolo, saj ta zanje ne bi predstavljala pritiska. Predstavljamo si, da pridemo na
roditeljski sestanek, kjer 25 staršev in učitelj govorijo jezik, ki ga le delno razumete, kaj šele, da bi v njem
komunicirali o resnih in kompliciranih stvareh, kot je šolska birokracija – zakaj se sploh sprašujemo, čemu
romski starši ne sodelujejo (dovolj) s šolo? Tudi v osnovne šole, bi po mojem mnenju morali uvesti
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asistente, kot zunanje sodelavce več šol, ki bi bili vez med učitelji in starši otrok, seveda govorim o področju,
kjer živijo Romi. Primer dobre prakse je tudi ena izmed osnovnih šol v Mariboru, kjer so starše Rome začeli
načrtno vključevati v šolski proces. Starše so vabili na vse roditeljske sestanke in dejavnosti, ki so bile na
voljo. Pripravili so tudi delavnice na temo strpnosti in preprečevanja nasilja, ob prehodu na devetletko so
pripravili posebne delavnice. Starši so lahko tako opazovali svoje otroke neposredno pri delu v razredu in ob
drugih priložnostih. Menim pa in tudi izkušnje kažejo, da ni povsod tako poskrbljeno. Za učence naredijo po
večini toliko, kolikor zapovedujejo normativi, na primer nekaj ur dodatne učne pomoči, če jo potrebujejo in
zmanjšano število učencev v oddelku, v katerega so vključeni romski otroci. Le redko kateri pedagog
pogleda čez rob teh normativov, se posveča otroku individualno in tudi poskuša večkrat navezati stik s starši
in jim pokazati, da je šola za otroka varno okolje.
Težava v slovenski družbi na sploh je, da se premalo zavedamo v kako multikulturni družbi živimo in da je
raznolikost kultur in poznavanje različnih kultur, ki nas obkrožajo pravzaprav življenjska šola za nas vse. To
miselnost bi morali prenesti tudi v šolstvo, kajti otroci hitro ponotranjijo vrednote družbe. Šola bi morala
postati odprta za takšen način razmišljanja in zagotoviti enake možnosti za izobrazbo za vse otroke.
Nekateri otroci pri tem potrebujejo več spodbude, drugi zopet manj. Nekateri otroci so spodbud deležni
tudi doma, drugi zopet ne in tistim otrokom bi bilo potrebno nuditi v šoli še več opore. Cilj pa mora biti
skupen za oboje: pripraviti otroke na samostojno in odgovorno življenje v družbi.
Dodatni viri za esej:
• Novak, M. (2006). Vrtec v romskem naselju: vzgaja, uči in živi. Sodobna pedagogika, 57, posebna izdaja.
Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, str. 266-280.
• Resman, M. (2006). Oblikovanje interkulturne šolske skupnosti. Sodobna pedagogika, 57, posebna
izdaja. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, str. 202-217.

Esej o medkulturnem dialogu
Avtorica: Nina Strmšek
Vse bolj ugotavljam, da je diskriminacija še vedno globoko zasidrana v naš vsakdan. Res, da družba postaja
vse bolj multikulturno naravnana, kar pa daje odlično priložnost za mešanje različnih kultur. Na eni strani je
lahko mešanje kultur priložnost za rušenje predsodkov in stereotipov ali pa gre pri vsem skupaj le še za
enega od načinov povečevanja diskriminacije med različnimi pripadniki sodobne družbe. Mešanje kultur mi
daje torej občutek dvojega. Na eni strani lahko s spoznavanjem najrazličnejših kultur, ras, narodov rušimo
stereotipe in predsodke, ki smo jih »vzgojili« v tisti pred informacijski dobi. To je bila doba, ko še človek ni
bil podvržen množični uporabi najrazličnejših medijev. Informacije s katerimi smo operirali so prihajale
večinoma od ljudi, ki so nas obkrožali. To so bili naši starši, stari starši, prijatelji, učitelji in drugi znanci. Skozi
socializacijo smo torej črpali raznovrstna znanja in informacije, ki so nam jih predajali vsi prej omenjeni
ljudje in literatura, ki nam je bila takrat na voljo. Oblikovali smo razna mnenja in prepričanja, ki pa so bila
pogosto pogojena s prepričanji in mnenji ljudi okoli nas. Prevzemali smo slišano in to predajali naprej. Na ta
način smo oblikovali vrsto predsodkov in stereotipov, ki so se globoko zasidrali v nas samih in tudi v naš
način življenja. Ljudi, o katerih smo oblikovali neko mnenje, najpogosteje niti nismo imeli možnosti spoznati
v njihovi pravi luči. Tudi potovanja ljudi v tujino niso bila tako pogosta, kot so slednja postala za sodobnega
človeka.
Informacijska doba je prinesla tako nekaj povsem novega. Svetovni splet nam danes omogoča, da lahko
samo z nekaj kliki dostopamo do tuje literature, navežemo stik z ljudmi na drugem koncu sveta in se z njimi
celo srečamo. Evropska unija ponuja ogromen spekter programov, ki krepijo mobilnost pri mladih.
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Mladinske izmenjave in seminarji so postali odlična priložnost za spoznavanje vrstnikov iz drugih delov
Evrope in celo delov ostalega sveta.
Kljub mnogim ukrepom, ki jih je v zadnjem času uvedla Evropska unija, pa imam občutek, da je
diskriminacija še vedno močno prisotna. O tem pričajo mnogi dokazi kot je na primer boj proti terorizmu v
Veliki Britaniji. Težko razumem, da se odločajo za tako nedemokratičen in diskriminatoren način
preganjanja ljudi muslimanske veroizpovedi. Kar je po mojem mnenju korak nazaj v multikulturni družbi, ki
jo celoten svet tako propagira. Korak nazaj je po mojem mnenju tudi boj proti terorizmu v Združenih
državah Amerike. Sprašujem se, kaj je resnično ozadje tovrstnega početja kot so na primer strogi pregledi
ljudi na njihovih mejah. Ali ne gre pri vsem skupaj celo za poseganje v osnovne človekove pravice.
Najverjetneje tičijo razlogi njihovega početja povsem nekje drugje, kot v boju proti terorizmu. V Veliki
Britaniji naj bi po pričanju tamkajšnjih medijev šli celo še nekoliko dlje. Izurili so civilne vohune in
varnostnike, ki imajo pravico vohuniti za ljudmi, ki naj bi bili sumljivi. Tovrstne zgodbe v meni vzbujajo
občutek, da obstaja na svetu peščica ljudi, ki želi vzpostaviti totalni nadzor nad vsemi ostalimi prebivalci
planeta. Podobna pogruntavščina je seveda spletna stran Facebook, ki kar prekipeva od števila svojih
uporabnikov. Sama pa vidim omenjeno spletno stran zgolj kot sredstvo za nadzorovanje ljudi in njihovega
vsakodnevnega početja.
Če svojo razpravo še nekoliko navežem na Rome in romsko problematiko v Sloveniji, lahko rečem, da me
zelo presenečajo dejstva, ki so opisana v priloženi literaturi. Glede na to kakšni stereotipi in predsodki v
zvezi z Romi in njihovo kulturo vladajo v slovenski družbi, me preseneča, da Romi tovrstne stereotipe in
predsodke s svojimi izjavami celo potrjujejo. Pričakovala bi, da dejstva o Romih pogosto ne držijo. A vendar
nekateri njihovi pripadniki, po pričanju domačih medijev, celo priznavajo, da so njihovi sosedje leni in
nezainteresirani za delo. Še bolj me preseneča dejstvo, da so v neki romski vasi celo izobčili nekega Roma,
zgolj ker se je izobrazil in zaposlil. Namesto da bi bili nanj ponosni, so ga imeli za čudnega in »ne« Roma.
Sama bi od njih pričakovala povsem nasprotno. Če so se odločili, da bodo ostali v naši državi, bi bilo
smiselno, da se počasi nekoliko asimilirajo. Ni pa samo naloga Romov, da se asimilirajo, potrebno je, da se
prilagodi tudi naša država. Iz prebranega je moč sklepati, da se je Slovenska policija v Murski Soboti
prilagodila do te mere, da se mnogo policistov uči romskega jezika. Na ta način vzpostavljajo mirno okolje
za reševanje sporov v tamkajšnjih romskih naseljih. Ob tem se mi zdi izrednega pomena, da se tudi Romi
angažirajo v zvezi z učenjem slovenščine. Še vedno namreč velja, da je v naši državi uradni jezik slovenščina,
kar pomeni, da jo moramo vsi prebivalci tudi znati uporabljati. Podobno se dogaja s Slovenci po svetu.
Nekje v Avstraliji nikogar ne zanima, če prihajaš iz Slovenije ali Nemčije. V obeh primerih je za preživetje
pomembno, da obvladaš angleški jezik, ki ti odpira pot v svet dela in življenja na tem kontinentu. V kolikor
pa nisi pripravljen sprejeti njihovih pravil, se lahko po mili volji vrneš nazaj v domovino.
O Romih bi težko zapisala kaj več, saj jih osebno ne poznam. Sklepam lahko samo na podlagi prebrane
literature in poročanja medijev. Najverjetneje pa se pogosto dogaja, da so članki in literatura na to temo
napisani subjektivno, pogojeno z mnenji in prepričanji poročevalcev. Enako velja za vse ostale članke,
objavljene v kakršnem koli mediju.
Ocenjujem, da je medkulturni dialog v družbi nujno potreben. Izredno pomembno vlogo imamo pri tem
mladinski delavci, ki lahko s pomočjo najrazličnejših delavnic širimo medkulturni dialog med mlade. Menim,
da je potrebno ravno mlade spodbuditi, da pričnejo razmišljati nekoliko drugače.

Esej o medkulturnem dialogu, ki ga živimo
Avtor: Andrej Brdnik
V svojem eseju sem se odločil, da se bom posvetil Romom in romski »problematiki«. Tako sem izbral tudi tri
članke, ki se navezujejo na omenjeno tematiko. Prebrani članki so bili naslednji:
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•
•
•

Medkulturni dialog se začne pri jeziku;
Romi ali Cigani;
Že pozdrav po romsko razelektri ozračje.

Že ob razmišljanju, kaj bom zapisal v eseju, sem se začel spraševati oziroma razmišljati, kdo smo »mi«, da
želimo voditi medkulturni dialog. Zdi se mi, da se Slovenci v nekaterih primerih že postavljamo v superiorno
vlogo in s tem zmanjšujemo pomen »drugih«, »drugačnih«. Glede nato, da sem si za esej izbral Rome, sem
se na začetku vprašal ali si Romi zares želijo medkulturnega dialoga, ali res želijo sodelovati pri tem, ali pa
morda želijo le enake možnosti, pravice in dolžnosti kot drugi prebivalci republike Slovenije? Vendar sem
opazil, da je to morda preobširna tema za ta esej, saj bi o tem vprašanju lahko naredili celo delavnico ali še
več.
Prebrani prvi članek mi je bil zelo všeč in se mi je zdel realen. Zelo pomembno je, da tujcem, Romom,
Srbom,..., ponudimo možnost izobraževanje in učenja. Menim, da je zelo dobra praksa, da so pred
pričetkom tečaja slovenščine naredili letake v njihovem maternem jeziku. Mislim, da so se tečaju odzvali z
večjim zanimanjem, saj so do njih pristopili na prijazen in topel način. In dobro je, da se s poučevanjem
začenja že pri otrocih, saj so le-ti najbolj dojemljivi na nove strani in imajo najmanj težav. Strinjam se z
dejstvom, da so med otroci velike razlike, vendar sem absolutno proti posploševanju, da otroci migrantov
dosegajo slabše rezultate! Menim, da v Sloveniji ta praksa še ni tako dobro razširjena, da bi lahko delali
povzetke v takšnem smislu. Vsakega otroka je treba obravnavat kot celoto, kot osebo, ne glede na to od kje
prihaja. In če nanje gledamo zviška, otroci to začutijo. Članek se je zaključil z besedami, da se tudi slovenski
otroci zavedajo, da imajo med seboj otroke, ki jim ni tako lahko kot njih, ki se morajo morda bolj potruditi.
Vsekakor je pozitivno, da šole uvajajo to prakso in širijo strpnost ter sprejemanje.
Drug moj članek se je navezoval na temo, kako nazivati: Romi ali Cigani. Priznati moram, da tudi sam pred
tem, ko sem bral nisem vedel kakšna je razlika oziroma sem mislil, da imata obe besedi isti pomen. Pa se je
izkazalo, da temu ni tako. Avtor članka je na večih mestih raziskal razliko med tema dvema besedama.
»Romi so etnična skupina, ki živi predvsem v evropskih državah: Romunija, Slovaška, Grčija, Turčija,
Madžarska in Slovenija. Izhajali naj bi iz Indije. V Evropi jih živi 8 do 10 milijonov« (Wikipedia). Ta definicija
se mi ni zdela napačna. Rome opredeli kot etnično skupino. Sledi še definicija besede cigan: »cigàn 1.
pripadnik iz Indije priseljenega ljudstva, navadno brez stalnega bivališča: pravili so, da cigani kradejo otroke;
ogrski cigani; tolpa ciganov; črn kot cigan; laže kot cigan ∙ ekspr. je tak cigan slabo oblečen; ekspr. pri nas je
kot pri ciganih vse je v neredu; smeje se kot cigan belemu kruhu široko, na vsa usta 2. slabš. zvit,
lahkomiseln ali malopriden človek: to ti je pravi cigan; še hujši cigan je, kot si ti; potepa se, cigan / kot
psovka cigan ciganski«(SSKJ). Ta definicija je pa že veliko širša kot prejšnja. S prvim delom, da so pripadniki
iz Indije se strinjam, vendar z nadaljevanjem pa ne. S tem, ko je navedeno, da so navadno brez stalnega
bivališča in da kradejo otroke, jih takoj etiketiramo in označimo za slabe in manj vredne. Že v sami osnovi se
mi torej zdi napačna interpretacija. Če gre nekdo pogledat v SSKJ pomen besede, bo takoj zraven dobil
negativen prizvok in si s tem ustvaril predsodke, morda čisto nehote. Namen medkulturnega dialoga pa
zagotovo ni ustvarjanje predsodkov, ampak razbijanje le teh in čim boljšo inkulturacijo. Skozi leta so se
ustvarili številni predsodki do Romov in v mnogo primerih te predsodke posrkamo iz svoje primarne
družine, če nas le-ta ne vzgaja drugače. Izredno pomembno se mi zdi, kako vzgajamo svoje otroke. Če jih
vzgajamo strpno in jim skušamo že takoj predstaviti »mavrico« našega sobivanja, sem prepričan, da bodo ti
otroci odrasli v ljudi, ki se bodo diskriminaciji in vsakem šikaniranju drugačnih na veliko izognili oziroma
tega ne bodo poznali. Znali pa bodo sprejemat to drugačnost in jo znali tudi ceniti ter spoštovati. Če povem
po resnici, mi kljub prebranemu članku še vedno ni najbolj jasna razlike med Romi in Cigani. Pa vendar se mi
to ne zdi toliko pomembno, dosti bolj je pomembno, da se jih znam sprejemati v njihovi drugačnosti.
Spomnim se, da je bilo nekaj let nazaj na eni izmed slovenskih komercialnih televizij prispevek, ki je govoril
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o Romih. Prisoten je bil tudi član znane skupine Langa. In povedal je, da je on cigan in ne Rom. Da če mu
rečeš Rom, da je užaljen. Potem pa se zamislim, kako tako osebo nagovoriti, da je nebi nehote užalil?
Moj tretji članek je govoril o policistih v povezavi z romsko problematiko. Veliko različnih člankov lahko
dnevno zasledimo na internetu ali pa v tiskanih izdajah. Na našem prvem seminarju za MAMD smo delali
nalogo, kjer smo spoznali na kako različen način različne medijske hiše poročajo o romski problematiki. Eno
zgodbo se da prikazati na mnogo načinov in mediji znajo črno spremeniti v belo in obratno. Prebrani članek
mi je dal precej misliti! Avtor je članek naslovil »Že pozdrav po romsko razelektri ozračje«. Policisti imajo
možnost izobraževanja o sprejemanju drugačnosti. Prav se mi zdi, da se izobražuje obe strani. Da se Romom
spregovori o policijskem delu in postopkih ter da policiste osvestijo o življenju Romov.
Pri pisanju tega eseja sem se zavedal, da imam na žalost še vedno tudi sam predsodke do Romov oziroma
nek strah, ki me spremlja. Bom se potrudil obrazložiti. Pred leti je mami šla okrog 21. 30 ure na avtobusno
postajo v Mariboru. Šla je v podhod. Tam so jo napadli trije Romi in so jo želeli oropati. Vsak je prišel iz
svoje strani. V navalu panike je iz torbice potegnila škarje, da je zgledalo kot da ima nož. Nato je hvala Bogu
prišel mimo nek drug možakar in napadalci so se ga ustrašili in se razbežali. Ko mi je za za omenjeni
dogodek povedala, sem tudi sam dobil pred njimi nek strah, ki me še danes spremlja. Vedno ko vidim več
Romov skupaj, se podzavestno umaknem na drugo stran ulice ali ceste. Pa kljub temu se zavedam, da niso
vsi isti in da je popolnoma nesmiselno posploševati zadevo!
Vesel sem, da sem se udeležil izobraževanja za MAMD, saj menim, da bom skozi to premagal tudi ta strah in
odvrgel stereotipe, ki jih gojim pri sebi.
Izredno pomembno se mi namreč zdi, da se zavedamo svoje raznolikosti in drugačnosti ter jo v polnosti
sprejmemo.
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Priloga 4 - Seznam predlaganih aktivnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustvarjalna delavnica in razstava v galeriji na temo Medkulturni dialog;
potopisna predavanja oz. medkulturni večeri;
ogled filma Babica in vodena diskusija;
delavnica o medkulturnem dialogu s predstavitvijo življenja v slovenskih zaporih;
mladinski raziskovalni projekt »Glasbena subkultura: Vpliv ameriške glasbe na mlade v Mariboru;
delavnica za mlade – »Onion game« – spoznavanje medkulturnih razlik;
delavnica za mlade: Presodi predsodek – nastavi ogledalo – izdelava stripov, razstava, koncert,
risanje grafitov;
simpozij: Medkulturni dialog v Velenju;
združene države poezije – gostovanja tujih literatov;
CEZAM – KULT – model čezmejnega kulturnega sodelovanja (Maribor, Ruše, Čakovec);
raziskovanje biotske raznovrstnosti na Pohorju in Kozjaku s somentorjem iz Zambije;
pogovor mladih s prostovoljcem iz tujine, potopisni večeri, boljši sejem s stojnicami, ki
predstavljajo različne kulture;
delavnica na temo Stereotipi in predsodki z razstavo končnih izdelkov;
gledališka delavnica v sodelovanju z romskimi otroci in EVS prostovoljci;
družabni bazar s predstavitvijo organizacij, ki spodbujajo medkulturni dialog, ustvarjalne
delavnice;
nogometni turnir, na katerega se prijavijo posamezniki in ne ekip, kjer bodo posameznike sestavili
v ekipe, ki bodo etnično in kulturno mešane;
akcija strpnosti – boj proti homofobiji (filmske projekcije, izdelava brošure, snemanje filma…);
mladinska izmenjava »Urban art meeting« - subkultura grafitarjev (delavnice, predavanja, filmske
projekcije, plesni nastopi…);
tematske delavnice na temo medkulturnega dialoga z uporabo različnih izkustvenih iger;
delavnica o video aktivizmu z mladimi iz Bele Krajine in Karlovca (delavnica pisanja scenarijev,
snemanja z video kamero in video montaže) z evalvacijskim srečanjem in snemanjem filma o
življenju mladih.
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Priloga 5 - Izvedena projekta v sklopu usposabljanj
»Urban art meeting«
Mladinska izmenjava »Urban art meeting« bo enotedenska izmenjava približno 30 mladih umetnikov iz
Italije in Slovenije, ki se ukvarjajo z gravitiranjem. Subkultura grafitarjev je v okolju največkrat označena za
destruktivno in nezaželeno, saj se največkrat umetniško izraža anonimno in na ilegalen način. S to
izmenjavo želimo animirati lokalno okolje in zagotoviti, da bodo v okolju sprejeti in jim ponuditi, da iz sive
stene tovarniškega objekta v Litiji naredijo galerijo na prostem – po legalni poti. Poskušali bomo ugotoviti,
kakšne so kulturne razlike med Litijo, Novo Gorico in Gorico v Italiji in kako se te kulturne razlike odražajo
med subkulturami teh mest preko različnih spremljevalnih aktivnosti: delavnic medkulturnega dialoga,
debatnih krožkov, kulinarične delavnice, ogleda filmov na temo hip-hop kulture, plesnega nastopa,
predavanj.
Ciljna skupina
Delavnica bo namenjena 30 mladim umetnikom – grafitarjem, iz Litije, Nove Gorice in Trsta ter drugim
udeležencem iz lokalnega okolja, predvsem skupinam, ki se spopadajo z medkulturnimi razlikami (druga, ali
pa celo prva generacija priseljencev, Romi). To skupino predstavljajo med drugim mladi, ki so izpadli iz
sistema izobraževanja, ali so mladi nezaposleni delavci z nizko stopnjo izobrazbe in prihajajo iz šibkih
socialnih okolij. Poskušali jih bomo motivirati, da bodo aktivno sodelovali pri pripravi in izvedbi delavnice in
si pri tem pridobili mnogo izkušenj in kompetenc, ki jih bodo lahko s pridom uporabili pri nadaljnjem
zaposlovanju. Kulturno razliko bo predstavljal tudi jezik (slovenščina – italijanščina – angleščina – jeziki
področja bivše Jugoslavije – romščina). Mladi grafitarji so v lokalnem okolju pogosto razumljeni kot
nezabeljeni prestopniki, saj se ukvarjajo z načinom umetniškega izražanja, ki je večinoma ilegalen,
»nalepka« se prav tako drži Romov in priseljencev.
Cilji in pričakovanja
Naši pričakovani cilji in učinki aktivnosti:
•
•
•

•

organizacija delavnice medkulturnega dialoga v juliju;
krepitev medkulturnega dialoga skozi primerjavo subkulture in prevladujoče kulture;
skozi delavnico podpreti dialog in medkulturna srečanja mladih iz različnih okolij in kultur (srečali se
bodo mladi iz Italije in Slovenije, ki pripadajo isti subkulturi in ugotavljali podobnosti in razlike, z
njimi pa se bodo družili še mladi iz depriviranih skupin);
razvijati občutek za strpnost in razumevanje raznolikosti, predvsem v lokalnem okolju.

Ime in sedež organizacije izvajalke: Javni zavod Mladinski center Litija
Mladinska delavka, ki je izvedla projekt: Tina Baš

»Žogobrc«
Nogometni turnir Žogobrc se je odvijal v nedeljo 23. maja 2010 na igrišču Partizan v Trbovljah. Člani
neformalne skupine Sedem Drugačnih smo se zbrali v mladinskem klubu Sonček, ki je zraven igrišča že ob
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9.00 uri, kajti potrebno so bile še same predpriprave samega nogometnega turnirja. Ob 10. uri smo začeli
pred klubom Sonček zbirati prisotnost vseh mladih in jih sklicali k zapisnikarski mizi. Članice skupine so
preverile prisotnost in podatke že prijavljenih tekmovalcev ter uredile vso potrebno birokracijo (podpisi na
obrazcih prisotnosti). Bilo je okrog 25 takšnih mladostnikov, kasneje pa so dobili možnost udeležitve na
turnirju tudi tisti, ki se na žalost niso prijavili že v šolah. Ko smo zbrali vse prijave mladih se je večina članov
skupine odpravila v klub Sonček, kjer smo naredili žreb, zunaj Sončka pa sta dva člana skupine jasno
predstavila pravila igre in samo točkovanje.
Pravila:
• Spoštuj nasprotnika in soigralce v svoji ekipi, zato se ne prepiramo;
• pomembno je sodelovanje v ekipi, kar pomeni, da si žogo podajajo vsi člani ekipe;
• bolj kot sodelujejo vsi člani ekipe, več točk dobi ekipa za sodelovanje;
• sodniki opazovalci lahko dodelijo max. 9 točk (3 × 3 točke);
• med igro ne preklinjamo;
• nespoštljivo vedenje, spotikanje, ruvanje,… se kaznuje z izključitvijo igralca za 2 minute in 1 točko
odbitka;
• vratar ne sme streljati iz gola na drug gol;
• začetek igre in prav tako po golu se izvaja sredina;
• žoge se igralci ne smejo dotikati z roko (razen v izvajanju kotov ali outov).

Potek žreba: Ker smo prijave za turnir zbirali že en teden pred izvedbo turnirja smo imeli čas, da smo
tekmovalce razdelili po etični pripadnosti. Ta seznam smo kasneje še dopolnili z dodatnimi tekmovalci in
odstranili vse tiste mlade, ki niso bili prisotni. Gledali smo, da so bile skupine resnično mešane na etičnost in
da je bila sestava ekip »fer«, kajti člani skupine Sedem drugačnih so poznali skoraj polovico vseh prijavljenih
tekmovalcev zato so vedeli, kdo je dober v nogometu in kdo ne, kdo se s kom razume, itd. Ker smo imeli več
tekmovalcev kot za 6 ekip smo zadevo rešili tako, da so imele 3 ekipe dodatnega igralca, ki je bila njihova
menjava. Takoj ko smo izžrebali prvo ekipo smo to javili tekmovalcem, da so imeli čas da so se spoznali in si
izbrali ime ekipe. Tako smo naredili z vsemi naslednjimi petimi ekipami. Vsaki ekipi pa smo dali tudi majice,
zaradi lažje razločitve med samo tekmo.
Ko smo izžrebali vseh šest ekip smo ponovno povedali, kakšna so pravila igre in kateri dve ekipi bosta igrali
prvi ter kateri dve ekipi se naj pripravita. Igralo se je 2 krat po 1o minut vmes pa so imeli tekmovalci minuto
časa, da se spočijejo in zamenjajo strani. Iz strani pa so tekmo opazovali tudi »sodniki opazovalci«. To so bili
trije člani naše skupine, ki so spremljali in preverjali sam potek igre in ali se ekipe držijo pravil. Ti trije
sodniki so imeli namreč moč, da ekipi dodelijo skupaj kar devet dodatnih pik, ki so se na koncu tekme
prištele k številom golov. Vendar pa so morali biti pri ocenjevanju kar se le da objektivni. Za zapisnikarsko
mizo pa so ostali člani spremljali sam potek iger, si zapisovali gole in rezultate ter vse to pisali se na plakate,
da so lahko videli ostali tekmovalci kot tudi gledalci. Ravno tako pa sta dva člana komentirala igre in izbirala
glasbo, ki je igrala ves čas v ozadju.
Ko so tekmovalci odigrali prve tri tekme, so se začele pritoževati tiste ekipe ki so zgubile saj še niso hotele iti
domov. Zadevo smo kasneje rešili tako, da so ekipe, ki so zgubile igrale po končanemu »finalu«. Igrale pa so
po istem sistemu kot predhodnice, vsaka ekipa z vsako. Tako smo dobili celoten vrstni red ekip. Tekme so
tako trajale do 14.00 ure, kasneje pa je sledilo razglasitev mest in podelitev nagrad. Skozi same tekme smo
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se izvajalci srečevali s številnimi neodobravanji tekmovalcev saj so težko sprejeli dejstvo, da lahko zmaga
ekipa z manj goli. Zato smo jim morali cel čas ponavljati pravila in v čem je smisel našega turnirja.
Cilji projekta in njegov učinek
Projekt je dosegel predvsem mlade med 10. in 16. letom starosti iz Trbovelj. Večinoma so bili to mladi, ki se
že ukvarjajo z nogometom (ali ga trenirajo ali pa je to njihov najljubši šport, ki ga prakticirajo). Bilo je veliko
mladih, ki se smatrajo za Bošnjake, nekaj je bilo Hrvatov in Slovencev, bila pa sta tudi 2 Albanca. Tako, da
smo zajela kar nekaj etničnih skupin, zaradi česar smo bili sposobni oblikovati pravo etično mešanico ekip.
Turnirja se je udeležila na žalost le punca, vendar pa tudi tega nismo pričakovali zato smo bili pozitivno
presenečeni. Tekmovalci v ekipah so med seboj neverjetno dobro sodelovali in česa takšnega nismo
pričakovali, predvsem zato, ker so bili to mladi, ki znajo biti zelo naporni. Vendar pa so bili nekateri igralci
zelo nesramni do drugih tekmovalcev v nasprotnih ekipah, še posebej je druga ekipa zmagovala.
Ime in sedež organizacije izvajalke: Mladinski center Trbovlje
Skupina, ki je izvedla projekt: Neformalna skupina Sedem Drugačnih pod mentorstvom Nastje Bevc
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Uvod  

  
V   projektu   Mladi   ambasadorji   medkulturnega   dialoga   je   bila   kot   ena   izmed   osrednjih   aktivnosti  
izvedena   raziskava   Medkulturni   dialog   in   razumevanje   drugih   kultur   pri   ciljni   populaciji   mladih.  
Anketiranih   je   bilo   639   mladih   iz   celotne   Slovenije.   Anketo   je   rešilo   260   moških   in   362   žensk.   To  
predstavlja  41,8  %  moških  in  58,2  %  žensk.  Starost  med    15  in  19  let  je  obkrožilo  580  anketirancev,  
kar   predstavlja   90,9%   anketiranih.   Starost   med   20   in   24   let   je   obkrožilo   58   anketirancev,   kar  
predstavlja   le   9,1   %   anketiranih.   Na   tej   podlagi   lahko   rezultate   raziskave   zaključujemo   za   starostno  
skupino  med  15  in  19  let.  212  anketirancev  prihaja  z  mesta,  kar  predstavlja  33,3  %,  142  anketirancev  
prihaja  iz  predmestja,  kar  predstavlja  22,3  %  in  283  anketirancev  prihaja  iz  podeželja,  kar  predstavlja  
44,4  %.    
  
Rezultate   raziskave   bomo   prikazali   po   strukturi   anketnih   vprašanj.   V   prvem   delu   bomo   ugotavljali  
poznavanje   pomena   medkulturnega   dialoga   in   razumevanja   drugih   kultur,   v   drugem   delu   bomo  
prikazali   statistične   podatke,   ki   se   nanašajo   na   osebno   povezanost   anketiranih   s   posameznimi  
elementi  medkulturnega  dialoga,  v  tretjem  delu  pa  bomo  navedli  še  nekatere  kvalitativne  povzetke.  
  

Poznavanje  pomena  medkulturnega  
dialoga  in  razumevanja  drugih  kultur  
Kaj  za  vas  pomeni  "medkulturni  dialog"?  
  

Za   29,4   %   anketirancev   pomeni   medkulturni   dialog   komunikacijo   z   različnimi   kulturami,   za   4,7   %  
anketirancev  mednarodno  mobilnost,  za  16,6  %  anketirancev  je  to  sobivanje  in  kulturna  različnost,  za  
11,8   %   pa   soočanje   z   jezikovno   različnostjo.   12,8   %   anketirancev   meni,   da   je   medkulturni   dialog  
toleranca  in  enake  pravice,  11,2  %  izmenjava  idej  in  informacij,  6,2  %  meni,  da  je  medkulturni  dialog  
politični  dialog  med  državami,  4,3  %  varovanje  tradicije,  2,9  %  imigracije  in  manjšine,  manj  kot  0,5  %  
pa  se  je  opredelilo  za  drugo  (3  anketiranci).    
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7    PoliZčni  dialog  med  
državami  
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Graf  1:  Kaj  za  anketirane  pomeni    pojem  medkulturni  dialog.  
Graf  1:  Kaj  za  anketirane  pomeni    pojem  medkulturni  dialog.  

Katere  izmed  naštetih  elementov  krepi  
Katere  izmed  naštetih  elementov  krepi  
navzočnost  različnih  kultur  v  
navzočnost  različnih  kultur  v  
vašem  okolju?  
vašem  okolju?  
  

  

23,3   %  
23,3  
anketiranih  
%   anketiranih  
meni,  meni,  
da   navzočnost  
da   navzočnost  
različnih  
različnih  
kultur  kultur  
v   okolju  
v   okolju  
krepi   predvsem  
krepi   predvsem  
uporabo  
uporabo  
različnih  
različnih  
jezikov,  27,4  %  jih  meni,  da  krepi  predvsem  poznavanje  običajev,  spolov  in  navad,  14  %  jih  meni,  da  
jezikov,  27,4  %  jih  meni,  da  krepi  predvsem  poznavanje  običajev,  spolov  in  navad,  14  %  jih  meni,  da  
krepi  predvsem  prenos  znanja  in  informacij,  12,2  %  pa  da  navzočnost  bogati  kulturno  okolje.  22,8  %  
krepi  predvsem  prenos  znanja  in  informacij,  12,2  %  pa  da  navzočnost  bogati  kulturno  okolje.  22,8  %  
jih  meni,  da  navzočnost  različnih  kultur  v  okolju  krepi  strpnost  in  razumevanje,  0,2  %  anketirancev  pa  
jih  meni,  da  navzočnost  različnih  kultur  v  okolju  krepi  strpnost  in  razumevanje,  0,2  %  anketirancev  pa  
je  navedlo  drugo  možnost.  
je  navedlo  drugo  možnost.  
  
  
1    Uporaba  različnih  
1    Uporaba  različnih  
jezikov  jezikov  
0%  
23%   23%  

0%  
23%   23%  

12%   12%  
14%   14%  

28%   28%  

2    Poznavanje  običajev,  
2    Poznavanje  običajev,  
simbolov  in  navad  
simbolov  in  navad  
3    Prenos  znanja  in  
3    Prenos  znanja  in  
informacij  
informacij  
4    Bogatenje  kulturnega  
4    Bogatenje  kulturnega  
okolja  okolja  
5    Strpnost  in  razumevanje  
5    Strpnost  in  razumevanje  
6    Drugo  
6    Drugo  

  

  

Graf  2:  Elementi,  ki  jih  v  okolju  krepi  navzočnost  različnih  kultur.  
Graf  2:  Elementi,  ki  jih  v  okolju  krepi  navzočnost  različnih  kultur.  

6

3  
  

3  
  

Ali  menite,  da  šole  v  okviru  formalnega  izobraževanja  v  svojem  
programu  namenijo  dovolj  vsebin  o  medkulturnem  dialogu?  
  
Odgovor  
1  
2  
3  
Skupaj  

    Da  
    Ne  
    Ne  vem  
  

Frekvenca  
173  
296  
170  
639  

Odstotki  
27,1  
46,3  
26,6  
100,0  

  
173   anketirancev   meni,   da   šole   v   okviru   formalnega   izobraževanja   v   svojem   programu   namenijo  
dovolj  vsebin  o  medkulturnem  dialogu,  296  anketirancev  meni,  da  šole  ne  namenijo  dovolj  vsebin  o  
medkulturnem  dialogu  v  svojem  programu.  170  anketirancev  se  je  opredelilo  za  odgovor  »ne  vem«.    

Med  katerimi  skupinami  poteka  medkulturni  dialog?  
  
7,5   %   anketirancev   meni,   da   medkulturni   dialog   poteka   med   različno   spolno   usmerjenimi,   15,7   %  
meni,   da   poteka   med   različnimi   starostnimi   generacijami,   25,4   %   meni,   da   dialog   poteka   med  
različnimi   pripadniki   verstev,   13,2   %   anketirancev   je   obkrožilo,   da   medkulturni   dialog   poteka   med  
različnimi   socialnimi   skupinami,   28,1   %   jih   meni,   da   poteka   med   različnimi   državljani,   9,1   %   med  
različno  mislečimi.  Za  drugo  se  je  opredelil  1  %  anketirancev.    
  

9%  

1%   8%  
16%  

28%  
13%  

25%  

1    Med  različno  spolno  
usmerjenimi  
2    Med  različnimi  
starostnimi  
generacijami  
3    Med  različnimi  
pripadniki  verstev  
4    Med  različnimi  
socialnimi  skupinami  

  
  
Graf  3:  Skupine,  med  katerimi    glede  na  mnenje  anketiranih  poteka  medkulturni  dialog.  
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Ali  se  strinjate  z  navedeno  opredelitvijo:  "medkulturni  dialog  je  
pogovor  med  dvema  osebama  iz  različnih  držav"?  
  
Anketiranci  so  se  v  59,5  %  strinjali  s  trditvijo,  da  je  medkulturni  dialog  pogovor  med  dvema  osebama  
iz   različnih   držav,   40,5   %   anketirancev   pa   se   ne   strinja   s   trditvijo,   da   je   medkulturni   dialog   pogovor  
med  dvema  osebama  iz  različnih  držav.  
  
Odgovor  
1  
  Da  
2  
  Ne  
Skupaj     

Frekvenca  
381  
259  
640  

Odstotki  
59,5  
40,5  
100,0  

  

Ali  lahko  medkulturni  dialog  izboljša  položaj  zapostavljenih  
družbenih  skupin,  manjšin  in  drugih  skupin?  
  
V   okviru   vprašalnika   je   bilo   anketiranim   postavljeno   vprašanje,   ali   lahko   medkulturni   dialog   izboljša  
položaj  zapostavljenih  družbenih  skupin,  manjšin  in  drugih  skupin.  28,9  %  anketirancev  je  na  trditev  
odgovorilo   z   da,   35,8   %   je   odgovorilo,   da   se   delno   strinjajo   s   trditvijo,   10,5   %   je   odgovorilo   z   ne   in  
24,8  %  je  odgovorilo  z  ne  vem.    
  

1    Da  
29%  

4    Ne  vem  
25%  

3    Ne  
11%  

2    Delno  
36%  

  
  
Graf  4:  Vpliv  medkulturnega  dialoga  na  izboljšanje  položaja  zapostavljenih  družbenih  skupin.  
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Povezanost  anketiranih  s  posameznimi  
elementi  medkulturnega  dialoga  
  

Ali  ste  bili  aktivno  udeleženi  v  projektih  umetniškega  značaja?  
  

  
Odgovor  
1  
2  
3  
Skupaj  

  Ne  
  Da,  1x  
  Večkrat  
  

Frekvenca  
338  
155  
142  
635  

Odstotki  
53,2  
24,4  
22,4  
100,0  

  

Ali  ste  že  bili  udeleženi  v  projektu  oz.  aktivnostih,  kjer  ste  obravnavali  
tematiko  medkulturnega  dialoga?  
  
Odgovor  
1  
2  
3  
  Skupaj  

  Ne  
  Da,  1x  
  Večkrat  
  

Frekvenca  
312  
200  
124  
636  

Odstotki  
49,1  
31,4  
19,5  
100,0  

  

S  koliko  različnimi  posamezniki  drugačne  verske,  etnične,  
narodnostne  ali  druge  pripadnosti  ste  v  zadnjih  10  dneh  imeli  stik?  
  
  Odgovor  
  1  
    0  
  2  
    1  
  3  
    2  
  4  
    3  ali  več  
  5  
    7  ali  več  
  Skupaj     

Frekvenca  
124  
123  
118  
161  
110  
636  

Odstotki  
19,5  
19,3  
18,6  
25,3  
17,3  
100,0  
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S  koliko  različnimi  posamezniki  iz  drugih  držav  ste  v  zadnjem  mesecu  
dni  komunicirali  s  pomočjo  spleta?  
  
  Odgovor  
  1  
  0  
  2  
  1  ali  več  
  3  
  5  ali  več  
  4  
10  ali  več  
  Skupaj     

Frekvenca  
224  
256  
88  
68  
636  

Odstotki  
35,2  
40,3  
13,8  
10,7  
100,0  

  

Menite,  da  sodelovanje  s  pripadniki  drugih  kulturnih  skupin  pozitivno  
vpliva  na  vaš  osebni  razvoj?  
  
  Odgovor  
Frekvenca  
  1  
  Zelo  se  strinjam  
197  
  2  
  Se  strinjam  
326  
  3  
  Se  ne  strinjam  
48  
  4  
  Zelo  se  ne  strinjam   12  
  5  
  Nimam   kontakta   s      
pripadniki  
drugih     53  
kulturnih  skupin  
  Skupaj     
636  

Odstotki  
31,0  
51,3  
7,5  
1,9  
8,3  
100,0  

  

Ste  že  bili  v  okoliščinah  (kot  opazovalec  ali  udeleženec),  kjer  je  prišlo  
do  diskriminacije  med  mladimi  zaradi  različne  (verske,  spolne,  druge)  
pripadnosti?  
  
  

  
Odgovor  
1  
2  
3  
  Skupaj  

Ne  
Da,  1x  
Več  kot  1x  
  

Frekvenca  
195  
155  
284  
634  

Odstotki  
30,8  
24,4  
44,8  
100,0  
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Ste  v  okviru  vašega  formalnega  (šolskega)  izobraževanja  sodelovali  v  
aktivnostih  oziroma  projektih,  kjer  ste  neposredno  sodelovali  z  osebo  
drugačne  verske,  narodnostne,  spolne  ali  druge  pripadnosti?  
  

  
Odgovor  
  1  
  Da  
  2  
  Ne  
  Skupaj     

Frekvenca  
330  
305  
635  

Odstotki  
52,0  
48,0  
100,0  

  

Ali  imate  prijatelje,  ki  niso  iste  narodnosti  kot  vi?  
  

  
  Odgovor  
  1  
  Da  
  2  
  Ne  
  Skupaj     

Frekvenca  
528  
107  
635  

Odstotki  
83,1  
16,9  
100,0  

  

Ali  je  za  vas  moteče,  če  osebe  drugih  narodnosti  ter  drugih  kulturnih  
skupin  navzven  kažejo  svojo  raznolikost  (običaji,  oblačila,..)?  
  
Odgovor  
1  
  Da  
2  
  Ne  
Skupaj     

Frekvenca  
116  
515  
631  

Odstotki  
18,4  
81,6  
100,0  

  
Rezultati   povezanosti   anketiranih   s   posameznimi   elementi   medkulturnega   dialoga   nam   prinašajo  
nekatere   zanimive   ugotovitve.   Skoraj   polovica   anketiranih   (49,1   %)   mladih   navaja,   da   še   niso   bili  
udeleženi   v   projektih,   kjer   se   neposredno   obravnava   tematika   medkulturnega   dialoga,   kar   lahko  
prikazuje  potrebo  po  večji  aktivni  participaciji  na  tem  področju.  Njihove  potrebe  izhajajo  predvsem  iz  
opazovanja   sovrstnikov,   ki   so   bili   v   manjšem   število   udeleženi   predvsem   v   projektih   mednarodnih  
mladinskih   izmenjav   in   študijskih   obiskih.   Z   uporabo   sodobnih   komunikacijsko   informacijskih  
tehnologij  se  nadaljuje  trend  rasti  komunikacije  mladih  s  posamezniki  iz  drugih  držav.  To  potrjuje  več  
kot  65%  anketiranih.    
Za  mlade  lahko  trdimo,  da  sprejemajo  raznolikosti.  Več  kot  50%  se  jih  tudi  strinja,  da  sodelovanje  s  
pripadniki   drugih   kulturnih   skupin   pozitivno   vpliva   na   njihov   osebni   razvoj.   Po   drugi   strani  
ocenjujemo,   da   se   njihovo   dojemanje   diskriminacije   zaostruje   predvsem   v   primerih,   kjer   se  
neposredno  počutijo  ogrožene,  tako  verbalno  kot  fizično.  Rezultati  kažejo,  da  je  več  kot  60%  mladih  
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vsaj  enkrat  tudi  bila  priča  okoliščinam,  kjer  je  med  mladimi  prišlo  do  diskriminacije,  vendar  je  bila  le-‐
ta  posledica  predhodnih  negativnih  dejanj  drugega  izvora.    
V  okviru  analize  smo  ugotavljali  tudi  povezanost  spremenljivk  in  prišli  do  naslednjih  rezultatov  glede  
na  spol  in  bivanje  v  različnih  tipih  krajevnih  skupnostih.    
Moški  v  večji  meri  dojemajo  medkulturni  dialog  kot  komunikacijo  med  različnimi  kulturami,  sobivanje  
in   kulturno   različnostjo   ter   soočanje   z   jezikovno   raznolikostjo,   ženske   pa   medkulturni   dialog   bolj  
povezujejo   s   komunikacijo   z   različnimi   kulturami,   sobivanjem,   kulturno   različnostjo,   toleranco   in  
enakimi  pravicami.      
Moški   anketiranci   so   se   v   večji   meri   pri   obkroževanju   elementov,   ki   jih   krepi   navzočnost   različnih  
kultur   v   njihovem   okolju,   odločali   za   elemente   kot   so:   poznavanje   običajev,   simbolov   in   navad   ter  
uporaba  različnih  jezikov.  Ženske  so  se  v  večji  meri  odločale  za  elemente  kot  so:  poznavanje  običajev,  
simbolov  in  navad  ter  strpnost  in  razumevanje.    
Tako  moški  kot  ženske  v  večini  menijo,  da  šole  v  okviru  formalnega  izobraževanja  v  svojem  programu  
ne  namenijo  dovolj  vsebin  v  medkulturnem  dialogu.      
Tako   moški   kot   ženske   v   večini   menijo,   da   medkulturni   dialog   poteka   med   različnimi   državljani,   pri  
čemer   so   se   moški   v   večji   večini   kot   ženske   strinjali   z   navedeno   trditvijo,   da   je   medkulturni   dialog  
pogovor  med  dvema  osebama  iz  različnih  držav.      
Moški  so  se  v  večji  večini  tudi  bolj  strinjali  z  opredelitvijo,  da  je  kultura  rastlina,  ki  se  goji,  predeluje  za  
hrano  in  (industrijsko)  predelavo.    
Tako   moški   kot   ženske   so   se   večinoma   delno   strinjali   s   trditvijo,   da   medkulturni   položaj   izboljša  
položaj  zapostavljenih  družbenih  skupin,  manjšin  in  drugih  skupin.      
Večinoma   se   tako   moški   kot   ženske   anketiranke   niso   nikoli   vključevali   v   projekte   umetniškega  
značaja,  se  pa  glede  na  spol  več  žensk  vključuje  v  umetniške  projekte  kot  moški.  Isti  podatki  veljajo  
glede  na  vključenost  anketirancev  v  projekte,  kjer  so  obravnavali  tematiko  medkulturnega  dialoga.    
Analiza  kaže,  da  so  imeli  vsi  anketiranci  v  veliki  večini  stike  z  različnimi  posamezniki  drugačne  verske,  
etnične,  narodnostne  ali  druge  pripadnosti  v  zadnjih  10  dneh  do  dneva  anketiranja.  Podatki  kažejo,  
da  so  ženske  imele  večinoma  več  kot  3  ali  več  stikov,  moški  pa  so  se  opredelili  bolj  za  1  stik  oziroma  2.    
S  posamezniki  iz  drugih  držav   s  pomočjo  spleta  komunicira  več  žensk  kot  moških  (imeli  so  1  ali  več  
stikov  preko  spleta  v  zadnjem  mesecu  do  dneva  anketiranja).    
Tako   moški   kot   ženske   se   v   večini   strinjajo,   da   sodelovanje   s   pripadniki   drugih   kulturnih   skupin  
pozitivno  vpliva  na  njihov  osebni  razvoj.    
Tako   moški   in   ženske   so   v   večini   navedli,   da   so   se   že   znašli   v   okoliščinah   (kot   opazovalec   ali  
udeleženec),   kjer   je   prišlo   do   diskriminacije   med   mladimi   zaradi   različne   (verske,   spolne,   druge)  
pripadnosti.    
Analiza   je   pokazala,   da   moški   v   večini   še   niso   sodelovali   v   aktivnostih   oziroma   projektih,   kjer   bi  
neposredno  sodelovali  z  osebo  drugačne   verske,   narodnostne,   spolne   ali   druge   pripadnosti.   Ženske  
pa  so  trdile,  da  so  v  tovrstnih  projektih  oziroma  aktivnostih  že  sodelovale.    
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Tako  moški  kot  ženske  imajo  večinoma  prijatelje,  ki  niso  iste  narodnosti  kot  oni.  Velja  tudi,  da  tako  
moške   kot   ženske  v   večini   ne   moti,   da   osebe   drugih   narodnosti   ali   kulturnih   skupin   navzven   kažejo  
svojo  raznolikost.      
Za   večino   anketirancev,   ki   prihajajo   iz   mesta,   pomeni   medkulturni   dialog   komunikacijo   z   različnimi  
kulturami,   za   tiste   iz   predmestja   pa   medkulturni   dialog   v   večini   pomeni   sobivanje   in   kulturno  
različnost.   Za   tiste   iz   podeželja   v   večini   pomeni   medkulturni   dialog   komunikacijo   z   različnimi  
kulturami.    
Anketirani,   ki   živijo   v   mestu   in   na   podeželju,   so   v   večini   navajali,   da   navzočnost   različnih   kultur   v  
okolju   krepi   predvsem   poznavanje   običajev,   spolov   in   navad.   Tisti,   ki   so   iz   predmestja,   pa   so   se  
največkrat  opredelili,  da  navzočnost  različnih  kultur  v  okolju  krepi  poznavanje  različnih  jezikov.    
Anketiranci   iz   mesta   in   anketiranci   iz   predmestja   so   v   večini   menili,   da   šole   v   okviru   formalnega  
izobraževanja   ne   namenijo   dovolj   vsebin   medkulturnemu   dialogu.   Anketiranci   iz   podeželja   pa   so  
največ  menili,  da  šole  v  okviru  formalnega  izobraževanja  v  svojem  programu  namenijo  dovolj  vsebin    
medkulturnemu  dialogu.    
Anketiranci   iz   mesta   so   največkrat   menili,   da   medkulturni   dialog   predvsem   poteka   med   različnimi  
državljani,  anketiranci  iz  podeželja  so  največkrat  menili,  da  medkulturni  dialog  poteka  med  pripadniki  
različnih  verstev.      
Anketiranci   iz   podeželja   in   predmestja   so   se   v   večini   strinjali   z   izjavo,   da   je   medkulturni   dialog  
pogovor  med  dvema  osebama  iz  različnih  držav.  V  nasprotju  z  anketiranci  iz  mesta,  ki  se  večinoma  s  
to  izjavo  niso  strinjali.    
Vsi  anketiranci,  ne  glede  na  to,  ali  prihajajo  iz  mesta,  predmestja  ali  podeželja,  so  se  po  večini  delno  
strinjali   s   trditvijo,   da   medkulturni   dialog   lahko   izboljša   položaj   zapostavljenih   družbenih   skupin,  
manjšin   in   drugih   skupin,   ki   se   od   večinske   razlikujejo   glede   na   določene   osebne   značilnosti,   na  
podlagi  katerih  so  lahko  diskriminirane.  
Anketiranci   iz   podeželja   največkrat   niso   bili   vključeni   v   projekte   umetniškega   značaja   ali   v   projekte  
oziroma  aktivnosti,  kjer  bi  obravnavali  tematiko  medkulturnega  dialoga,  medtem  ko  so  anketiranci  iz  
mesta   in   predmestja   večinoma   že   bili   vključeni   v   tovrstne   projekte   in   sodelovali   v   projektih,   kjer   je  
bila  obravnavana  tematika  medkulturnega  dialoga.    
Anketiranci   iz   mesta,   predmestja   in   podeželja   so   vsi   v   večini   že   imeli   stike   s   posamezniki   drugačne  
verske,  etnične,  narodnostne  in  druge  pripadnosti  v  zadnjih  10  dneh  do  dneva  anketiranja.  Vendar  pa  
jih   večina   vseh   treh   kategorij   z   različnimi   posamezniki   iz   drugih   držav   ni   komunicirala   s   pomočjo  
spleta.      
Anketiranci  iz  predmestja  so  v  večji  meri  odgovorili,  da  še  nikoli  niso  bili  v  okoliščinah,  kjer  je  prišlo  do  
diskriminacije   med   mladimi   zaradi   različne   (verske,   spolne,   druge)   pripadnosti,   medtem   ko   so  
anketiranci   iz   mesta   in   podeželja   v   večji   meri   odgovorili,   da   so   že   bili   priča   tovrstni   diskriminaciji   in  
sicer  več  kot  samo  enkrat.      
Anketiranci   iz   podeželja   so   v   večini   odgovarjali,   da   v   okviru   formalnega   šolskega   izobraževanja   niso  
sodelovali   v   aktivnostih   oziroma   projektih,   kjer   bi   neposredno   sodelovali   z   osebo   drugačne   verske,  
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narodnostne,   spolne   ali   druge   pripadnosti.   V   nasprotju   z   anketiranci   iz   mesta,   ki   so   v   večji   meri  
odgovarjali,  da  so  v  tovrstnih  projektih  oziroma  aktivnostih  že  sodelovali.    
  

Kvalitativni  povzetki  analize    
Stereotipi  o  nekaterih  narodnostih  
  

Anketirani  so  navajali  tudi  lastnosti,  ki  jih  sami  ali  njihovo  okolje    ali  družba  na  splošno  pripisuje  
posameznikom  na  osnovi  njihove  narodnostne  pripadnosti.  
Narodnost  
SLOVENCI  

HRVATI  

Pozitivni  stereotipi  
veseli,    
marljivi,    
delavni,    
zadržani  
samozavestni,    
domoljubni  

BOŠNJAKI  

uživači,    
preprosti,    
veseljaki  

NEMCI  

strogo  vzgojeni,    
pošteni,    
pametni,    
organizirani,    
mogočni  
umetniški,    
sposobni,    
dobro  oblečeni  

FRANCOZI  

KITAJCI  

SRBI  

AMERIČANI  

14

delavni,    
ljubeznivi,  
  iznajdljivi  
zabavljači,    
gostoljubni,  

samozavestni  

Negativni  stereotipi  
zavistni,    
tajkuni,    
zaprti  vase  
zahrbtni,    
nepošteni,    
z  njimi  ni  dobro  imeti  opravka  
kriminalci,    
leni,  
večinoma  manj  izobraženi,    
trde  glave  
Arijci  

vase  zagledani,    
preveč  gej,    
homiči,    
smrdijo  
/  

agresivni,    
polni  samega  sebe,    
kriminalci,    
mafija  
teroristi,    
samovšečni,    
nerazgledani,    
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debeli,  
sebičneži,    
softiči  
  
Izmed  vseh  anketirancev,  ki  so  zapisali  stereotipe  (402),  jih  je  64%  zapisalo  izključno  stereotipe,  ki  jih  
lahko  označimo  za  negativne.  

Mnenje  o  poroki  med  posamezniki  različnih  narodnosti  
(reprezentativni  odgovori)  
  
Navajamo  nekaj  zapisov  anketiranih  o  njihovem  mnenju  o  poroki  med  posamezniki  različnih  
narodnosti.  
Če  je  ljubezen  taprava,  je  vse  možno.  
Me  ne  moti,  je  pa  po  moje  težko.  
Naj  se  poročajo,  če  jim  paše.  
Ljubezen  res  nima  meje.  
To  se  mi  po  moje  ne  zdi  prav,  saj  bi  se  morali  poročati  iz  istih  narodnosti  ali  pa  biti  zelo  prepričan,  da  
sta  za  skupaj.  
Nimam   nič   proti,   ljubezen   prenese   vse,   je   pa   res,   da   lahko   mogoče   v   vsakdanjem   življenju   prinese  
kakšno  težavico.  
Odločitev  posameznika.  
Poročamo  se  lahko  s  komerkoli  se  želimo  saj  je  to  naša  osnovna  pravica.  
Zakaj  bi  bila  narodnost  ovira.  To  je  neumno.  
Poročajo  se  naj,  če  se  imajo  radi,  drugače  ne.  
  
Izmed  vseh  anketirancev,  ki  so  odgovorili  na  vprašanje  (386),  jih  je  kar  92%  izrazilo  podporo  oziroma  
strinjanje   porokam   med   posamezniki   različnih   skupnosti,   pri   čemer   so   temeljne   fraze   podpore:  
ljubezen,  pravica,  avtonomnost  odločitve.  

Pozitivna  izkušnja  s  pripadniki  drugih  kulturnih  skupin  
  
Anketirane  smo  spraševali  o  njihovih  pozitivnih  izkušnjah  v  stikih  z  raznolikimi  kulturnimi  skupinami.  
Podajamo  nekaj  izjav.  
Jih  ni.  
Jaz  sem  se  vedno  imel  dobro  z  vsemi.  
Imam  prijateljico  romkinjo,  pa  super  se  razumeva  no.  
Pa  itak,  moja  frendica  iz  Nemčije  me  je  naučila  govorit  nemšk  pa  vsak  dan  sma  na  fejsbuku.  
Predolga  zgodba,  a  je  fajna.  
Glej,  če  se  želijo  vključiti  in  imeti  pozitivno  izkušnjo  naj  se  naučijo  naš  jezik.  
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Imam  tri  prijatelje  iz  tujine  in  se  imamo  res  kul.  
Pa  to  mi  je  najbolj  fajn  pri  moji  frendici,  da  se  drugače  oblači  in  ima  druge  običaje.  
Ej,   pa   moja   bejba   je   pravoslavka,   dvakrat   božič,   dvakrat   nov   let,   dvakrat   čevapčiči,   ma   kaj   češ  
boljšega.  
Ma  res  se  imamo  fajn  v  razredu,  pa  s  Fajedom  sma  glavna  carja,  pa  komaj  kaj  slovensko  govori.  
  
72%  anketirancev  (441),  ki  so  odgovorili  na  vprašanje,  so  imeli  vsaj  eno  pozitivno  izkušnjo  s  pripadniki  
drugih  kulturnih  skupin.  

Negativna  izkušnja  s  pripadniki  drugih  kulturnih  skupin  
  
Anketirane  smo  spraševali  po  njihovih  negativnih  izkušnjah  v  stikih  s  pripadniki  drugih  kulturnih  
skupin.  Podajamo  nekaj  izjav.  
Še  preveč  ji  je.  
Sem  doživel  ja,  ampak  to  ni  imelo  nobene  veze    z  drugo  kulturo,  tisti,  ki  je  agresiven  je  pač  agresiven,  
to  ma  bol  veze  z  vzgojo.  
Ne,  ni  bilo  nobene  takšne  izkušnje.  
Ja,  nasilje.  
Ma,  na  Hrvaškem  sem  imela  zelo  neprijetno  izkušnjo  z  domačini.    
Ma  v  glavnem  se  norčujejo  iz  mene.  
Pa  po  gobc  sem  dobu  od  Izmirja.  
Preveč,  ni  dovolj  prostora.  
Mah,  stepli  smo  se,  ko  smo  nekaj  pametovali  prek  fejsbuka.  
Saj  poglejte  na  fejsbuk  kak  se  zmirjajo,  torej,  imam  negativno  izkušnjo  kolk  hočete.  
  
61%   anketirancev,   ki   je   odgovorilo   na   vprašanje   (405),   je   imelo   ali   videlo   negativno   izkušnjo   s  
pripadnikom  drugih  kulturnih  skupin.  Izrazito  prevladujoča  negativna  izkušnja  je  nasilje.  
  
  
  
Za  Celjski  mladinski  center  pripravila:  Tadej  Lebič  in  Sonja  Majcen  
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