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UVOD 

LEADING ARTICLE

Biti aktiven državljan danes ni več dovolj. Ni dovolj le spremljati
dogajanje na različnih področjih družbenega življenja in poskušati biti čim bolj obveščen ter pri tem v poplavi informacij
znati izluščiti relevantne vsebine za celovit in duhovno zdrav
osebnostni razvoj. Treba se je ponovno naučiti prebujenega
državljanstva, ki je tesno povezano s solidarnostjo in »z rastjo
zasloniti jeklene želode krogel, sršeče v nas,« kot pravi Tone
Pavček. Populistične diskriminacijske politike so tiste, ki že skoraj na vsakem koraku prežijo na nas. Večinski populaciji v na
prvo žogo logičnih enostavčnih povedih dopovedujejo, da so
etnične in kulturne manjšine krive, ko se v družbi kaj (za)lomi.
V bistvu pa velja ravno obratno: povezovanje v različnosti lahko
omogoča učinkovit družbeni razvoj in napredek.

Being an active citizen is no longer enough. It is not enough to
just monitor developments in various areas of social life and try
to be as informed as possible and in the flood of information
be able to extract relevant content for a comprehensive and
spiritually healthy personality development. It is important to
re-learn how to be an awakened citizen, which is closely linked
with solidarity. Populist discriminatory policies are those that
are on the lookout on almost every step that we make. Using
at first glance logical and simple sayings they try to convince
the majority population that ethnic and cultural minorities are
to blame when something goes wrong in society. But in fact,
the opposite is true: cooperation of diversities may result in an
effective, continuous social development and progress.

Populističnim diskriminacijskim politikam bo omenjeno uspevalo, dokler med večinsko in manjšinskimi kulturami ne bo
vzpostavljenih vzdržnih mehanizmov stikanja, spoznavanja in
povezovanja. Kajti vsega, kar ne poznamo, se nagonsko bojimo. Zato projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga z
aktivnostmi, ki nagovarjajo mlade in ostalo zainteresirano javnost večinske in manjšinske populacije skozi različne kanale,
spodbuja, da se z aktivnim državljanstvom osvobodijo primeža
strahov pred neznanim, stereotipov in predsodkov do različnih
ter kasneje opremljeni z znanjem in pozitivnimi izkušnjami na
krilih prebujenega državljanstva, ko je potrebno, jasno opozarjajo in branijo izpostavljene oziroma napadene zaradi določene osebne značilnosti. Ker: kdo pravi, da se morda nekoč med
izpostavljenimi in diskriminiranimi ne bom znašla jaz. Ali pa ti?

Populist discriminatory policies will be successful in the mentioned as long as between the majority and minority cultures
sustainable mechanisms for connecting, acquaintance and
networking will be (re)established. Because we instinctively
fear the unknown and that opens the maneuver space to manipulation. Therefore the project Youth ambassadors of intercultural dialogue with it’s activities targeting young people and
other interested majority and minority public through a variety of channels encourages them to with active citizenship free
themselves from the grip of fears of the unknown, stereotypes
and prejudices towards the different and later equipped with
the knowledge and positive experiences on the wings of an
awakened citizenship, when it is necessary, to duly warn and
defend the vulnerable and attacked because of certain personal characteristics. Because: who says that maybe one day it will
be my turn to be the one exposed and discriminated. Or maybe
it will be you?

Ne čakaj na druge. Spremeni sebe in svet se bo spremenil.

Do not wait for others. Change yourself and the world will change.

Karmen Kukovič, koordinatorka projekta Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga

Karmen Kukovič, Coordinator of the project Young ambassadors of intercultural dialogue
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O PROJEKTU
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 sprejemanja ter spoštovanja vrednot in življenjskih
slogov.

dinskih voditeljev z omogočanjem mobilnosti ter dodatnih priložnosti
za izobraževanje in usposabljanje.
V sklopu promocije, informiranja in diseminacije rezultatov projekta je
v tretjem vsebinskem stebru velik poudarek na zagotavljanju vidnosti aktivnosti, mladih in institucij, ki so vključene v projekt na različnih
ravneh. V času izvajanja projekta v letu 2013-2014 sta izšli dve publikaciji – Zgodbe iz barvastega lonca in Mladi ambasadorji medkulturnega
dialoga. Vzpostavljena je bila spletna stran projekta, ki je dosegljiva na
povezavi http://www.mamd.si/, aktivnosti projekta MAMD pa je mogoče spremljati tudi na Facebook strani Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga in spletnih straneh partnerjev projekta. Izvedena je bila
tudi raziskava o stopnji pripravljenosti mladih za medkulturni dialog.
Raziskava, ki je bila prvotno izvedena tudi v pilotnem izvajanju projekta
MAMD, je pokazala, da se mladi dobro zavedajo kompleksnosti pojma
medkulturni dialog in da se zavedajo splošnih pozitivnih učinkov le–
tega v družbi. Izsledki raziskave 2013-2014 pa so poleg na spletni strani
projekta MAMD objavljeni tudi v publikaciji, ki je pred vami.

Vse zapisano je vodilo projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga (v nadaljevanju MAMD), ki sta ga med leti 2009 – 2012 sofinancirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, izvajalo pa triindvajset partnerjev, katerih poslovodeči je bil
Mladinski center Dravinjske doline (v nadaljevanju MCDD) iz Slovenskih Konjic. Po zaključku omenjenega pilotnega izvajanja projekta so
v letu 2012 v MCDD skupaj z Mladinskim centrom Trbovlje in Celjskim
mladinskim centrom po predhodno pridobljenem podpornem pismu s
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na razpis Evropske
komisije (program Progress) prijavili nadgradnjo projekta MAMD. Le-ta
je bila odobrena in trije omenjeni partnerji v letih 2013 in 2014 so projektne aktivnosti izvajali v sodelovanju z Društvom informacijski center
Legebitra, Arabskim kulturnim društvom Rozana, Zvezo Romov Slovenije, Človekoljubnim dobrodelnim društvom UP in Mrežo MaMa v vseh
12. slovenskih statističnih regijah (izvajanje delavnic Urice medkulturnega dialoga na srednjih šolah in izbor mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga). V aktivnostih so kot zunanje partnerke komplementarno sodelovale tudi neformalne organizacije za mlade in srednje šole:
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče; Srednja šola Slovenj Gradec in
Muta; Gimnazija Novo mesto; Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina; Prva
gimnazija Maribor; Srednja šola Zagorje; Srednja gozdarska in lesarska
šola Postojna; Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola; Ekonomska šola Murska Sobota; Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer; ŠC Škofja Loka; ŠC Krško – Sevnica; CIRIUS Kamnik; MC
Hiša mladih Ajdovščina; LokalPatriot; MC Krško; MC Podlaga Sežana;
MC Postojna; Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec.

Četrti steber Kultura spodbuja dostopnost ter vlogo kulture, umetnosti,
glasbe, mobilnosti in športa pri oblikovanju identitete mladih in njihovem medsebojnem povezovanju. Preko izvajanja kulturnih dogodkov,
se mladim kot tudi širši javnosti omogoča neposredno spoznavanje in
zbliževanje z različnimi kulturami in preko tega možnost za razmislek
o morebitnih obstoječih predsodkih in stereotipih o določeni kulturni
manjšinski skupini. V sklopu projekta MAMD 2013-2014 je bilo v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami izvedeno 36 kulturnih
dogodkov in sicer po 6 na teme: LGBT kultura, medgeneracijsko sodelovanje, aktivna participacija invalidov, romska kultura, religije in medkulturni dogodki v sodelovanju z etničnimi manjšinami oziroma predstavniki drugih držav. Izveden je bil tudi športni dogodek Igre kultur.
Vzpostavljanje medkulturnega dialoga je proces, ki mora temeljiti na
neposrednem stiku in izmenjavi informacij, izkušenj in mnenj med različnimi kulturami. Projekti, kot je Mladi ambasadorji medkulturnega
dialoga, zaradi aktivacije na različnih področjih in preko različnih kanalov k temu procesu lahko veliko pripomorejo, saj spodbujajo aktivno
državljanstvo in prostovoljstvo pri mladih, povezovanje formalnih in
neformalnih institucij, bogatenje programov formalnih in neformalnih
izobraževalnih institucij, dvigovanje nivoja razvitosti mladinske kulture v lokalni skupnosti, senziblizacijo mladih in formalnega sektorja
za strokovnost in komplementarnost programov mladinskih centrov
in vzpostavljanje vzdržnega sistema za kontinuiran razvoj v napredek
usmerjenih medkulturnih odnosov v družbi.

Temeljni cilj projektnih aktivnosti je 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
zato temeljita na neposredni mladinski participaciji. Projektne aktivnosti poleg omenjenih neposrednih aktivnosti z mladimi vzpostavljajo tudi okoliščine za kvalitetno neformalno izobraževanje mladinskih
delavcev za izvajanje aktivnosti na področju medkulturnega dialoga.

Pripravil: Mladinski center Dravinjske doline

Projekt ima štiri vsebinske stebre. V stebru Pridobivanje mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga je bilo med 730-imi mladimi v letu
2013 po izvedbi triurnih delavnic Urice medkulturnega dialoga na
teme islam, romska in LGBT kultura izbranih 73 mladih, ki so prostovoljno na različne načine raziskovali kulturo držav članic Sveta Evrope in
mediteranskih držav in s tem pridobili status Mladega ambasadorja
oziroma ambasadorke medkulturnega dialoga.
Modela Uric medkulturnega dialoga islam in LGBT sta podrobno predstavljena v slovenskem in angleškem jeziku na spletni strani www.
mamd.si pod zavihkov Urice 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. Vsi mladi ambasadorji in njihovi mentorji so predstavljeni na spletni
strani http://www.mamd.si/index.php/oprojektu/mladi-ambasadorji-medkulturnega-dialoga.
Drugi vsebinski steber projekta MAMD je Usposabljanje mladinskih delavcev za izvajanje aktivnosti za spodbujanje medkulturnega dialoga.
Gre za model neformalnega usposabljanja, ki spodbuja razvoj kompetenc in priznava medkulturne zmožnosti mladinskih delavcev in mla6

ABOUT THE PROJECT
Project Young ambassadors of intercultural dialogue (furthermore
YAID) was firstly implemented in the years 2009-2012 and was financed
by the European Social Fund and Ministry of Education, Science and
Sport of Republic of Slovenia. Youth Centre of Dravinja valley from Slovenske Konjice, Slovenia was among twenty-three partners the leading
partner in the project YAID. Because the project activities were very
effective and very good accepted among the target groups three partners decided to find a way to keep it going. Ministry of Labour, Family
and Social Affairs of Slovenia published on 30th of May 2012 a Public
tender for the pre-selection of projects in program »PROGRESS - Section 4 - Antidiscrimination and Diversity Call for proposals: JUST/2012/
PROG/AG/AD - Support to national activities aiming at combating discrimination and promoting equality«. The pre-application was accepted and the project YAID could be applied directly to the open call of
European Commission in the mentioned program. It was implemented
by Youth centre of Dravinja Valley and two co-beneficiaries: Mladinski
center Celje and Mladinski center Trbovlje from 1st of March 2013 till 1st
of March 2014 also on national level as primarily.

the years 2013-2014 two publications were published: “Zgodbe iz barvastega lonca” (translation Stories from the coloured pot) and “Mladi
ambasadorji medkutlurnega dialoga” (translation Young ambassadors
of intercultural dialogue), a web page was established (www.mamd.si)
and a survey about the level of tolerance regarding different minority
and ethnic cultures among youngsters was implemented. The results
are available in the web page of the project and also in this publication.
Establishing intercultural dialogue is a process that should be based on
direct contact and exchange of information, experiences and opinions
between different cultures. Projects such as the Young ambassadors
of intercultural dialogue are due to activation in different areas and
through different channels big contributors to this cause. Project YAID
promotes active citizenship and volunteering among young people, is
linking programs of formal and informal educational institutions, raises the level of development of youth culture in local communities,
sensitizes youngsters and is a strong brick in the establishment of a
sustainable system for continuous development in progress-oriented
intercultural relations in society.

The main purpose of the project YAID is to set strong foundations for
multicultural societies to become intercultural societies which means
that amongst different cultural, ethnical and other groups who are living together, relationships of open interaction, exchange and versatile
recognition, respect of values and lifestyles are (re)established.

Author: Youth centre of Dravinja valley

The most important content pillar of the project is the selection of young ambassadors of intercultural dialogue (herein referred to as young
ambassadors). Through educational modules “Hours of intercultural
dialogue” on the theme Roma, Islam and LGBT community in the years
2013-2014 730 youngsters were reached. Two models “Hour of intercultural dialogue - Islam and LGBT are presented in details in Slovenian
and English language on the website www.mamd.si under tabs Hours
of Intercultural Dialogue. Amongst them 73 youngsters volunteered for
the function of a young ambassador, which means active representation of one of the member countries of the Council of Europe and the
Mediterranean states and engagement in the peer to peer sensitization
regarding the values of intercultural dialogue. The young ambassadors
were also given an opportunity to cooperate with a peer mentor from
the represented country in order to get first-hand information about
the culture and at the same time to be the ambassadors of Slovenian
culture in mentor’s country. Youngsters aged between 14 and 18 years
in this way contribute to intercultural dialogue in the open and pluralistic societies and develop opportunities for acquiring intercultural
competences in one’s early days with various forms of active participation in society. All young ambassadors and their mentors are presented
on web page http://www.mamd.si/index.php/oprojektu/mladi-ambasadorji-medkulturnega-dialoga.
In the project YAID also circumstances for quality non-formal education
of youth workers are established through hands-on training of youth
and pedagogy workers regarding the implementation of intercultural
activities. The educational modules include learning about other cultures, methods for promotion of intercultural dialogue and stimulation
of coexistence of different cultures and through all mentioned help
improve social, cultural and civil competences and strengthen active
citizenship of youth and other pedagogical workers.
Within the project YAID in the pillar “Culture” the accessibility of culture
and arts are being enhanced. In the years 2013-2014 63 intercultural
events were implemented in cooperation with LGBT community, elderly people associations, Roma, disabled people, religious and other
cultural and ethnic minorities. Also a sport event “Igre kultur” (translation Culture games) was implemented. The ethnic and cultural minority
groups were actively involved throughout the activities of the project
in all four content pillars of the project YAID.
The fourth content pillar of the project YAID is the informational and
dissemination process regarding the theme intercultural dialogue. In
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NACIONALNA RAZISKAVA O STRPNOSTI MED MLADIMI
V okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga je nastala
nacionalna raziskava na temo strpnost med mladimi. V raziskavo smo
vključili mlade v starostnem razponu med 15 in 18 let oziroma 2. letnike enajstih srednjih šol po Sloveniji. V raziskavi o strpnosti mladih je
sodelovalo 629 dijakov srednjih šol iz Slovenije, ki prihajajo iz sledečih
mest: Ajdovščina, Maribor, Murska Sobota, Novo Mesto, Postojna, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Trbovlje, Zagorje in Zreče.

V anketo je bilo vključenih 39,6 odstotkov fantov in 60,4 odstotkov deklet. Prihajali so iz različno velikih mest, ki so po mnenju anketirancev v
velikosti kot sledi spodaj.

Graf 2: Porazdelitev anketirancev po velikosti mest

Za verne se je opredelilo 41,6 odstotkov anketirancev, za neverne pa
41,1 odstotkov anketirancev, ostali (17,3 %) pa se ne morejo opredeliti
ali so verni ali ne.
Od tistih, ki so se opredelili za verne se je 86,8 odstotkov opredelilo za
katoličane, 7,7 odstotkov za muslimane, 3,4 odstotkov za pravoslavce in
1,3 odstotkov za budiste.
Anketiranje se je izvajalo v času med majem in novembrom 2013, analiza pa se je pripravila v mesecu novembru in decembru 2013. Podatki
so bili obdelani v programu SPSS.
Anketiranci so bili pozvani k reševanju anketnega vprašalnika, ki je
vseboval 22 vprašanj in je priloga tej analizi. Vprašalnik je omogočil, da
smo preučili stopnjo strpnosti anketirancev ter možnosti učenja strpnosti v šoli in prostem času.
V raziskave se osredotočimo izključno na pojem strpnost, ne pa tudi
na druge pojme, ki merijo podobne sociološke pojme kot so diskriminacija, predsodki, stereotipi, antisemitizem, sovražni govor, nasilje in
podobno. Občasno se pojavi kateri izmed teh pojavov kot posledica ali
vzrok strpnosti, vendar pa relacijo pojasnimo sproti.

Graf 3: Verska prepričanja vprašanih

32,8 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da živijo v večgeneracijskih
skupnostih (skupaj z babico ali dedkom, s teto ali stricem in podobno),
66,7 pa ne.

Predstavitev vzorca
V raziskavi so sodelovali dijaki 2. letnikov različnih srednjih šol po Sloveniji. Njihova starost je variirala od 15 do 18 let kot prikazuje spodnji graf.

Od vseh 629 anketiranih je bilo 70,1 odstotkov vprašanih prisotnih na
delavnici Urice medkulturnega dialoga, ki smo jih izvajali partnerji projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga.

Graf 1: Porazdelitev starosti
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Strpnost ali nestrpnost?

Strpnost do posameznih skupin

Pričujoča raziskava je imela dva namena. Prvi namen je dobiti mnenja
o strpnosti do posebnih skupin, ki so označene spodaj, drugi namen pa
je, da preverimo zadostnost možnosti učenja strpnosti v šoli in prostem času. Obe temi temeljito pregledamo v spodnjih podpoglavjih te
raziskave.

Analiza vprašalnikov daje splošen vtis, da je med mladimi sorazmerno
visoka strpnost do različnih skupin. V naši raziskavi smo anketirance
povprašali po strpnosti do pripadnikov drugih verskih skupnosti, invalidnih oseb, istospolno usmerjenih oseb, pripadnikov drugih narodnosti,
starejših oseb, zapornikov in bivših zapornikov, narkomanov, oseb nasprotnega spola in revnih oseb.

Strpnost je ...

Ko smo primerjali stopnje strpnosti do različnih skupin so se pokazale
zanimive korelacije med odgovori. Prvi vtis, ki pa se je potrjeval pri prav
vsaki korelaciji pa je, da vedno obstaja nek odstotek ljudi, ki so nestrpni
zaradi nestrpnosti same in so nestrpni do prav vseh skupin. Teh ljudi je
približno za slabih 10 odstotkov. Ta odstotek 10 % z drugimi besedami
pove tudi, da če je nekdo nestrpen do ene skupine, je zelo velika verjetnost, da je nestrpen tudi do druge skupine. Hkrati pa se je pokazalo
tudi, da so tisti, ki so strpni do ene skupine, precej bolj strpni tudi do
drugih skupin.

Najprej smo želeli preveriti, kaj si anketiranci predstavljajo pod pojmom
strpnost. Prvo vprašanje v anketnem vprašalniku smo zastavili na ta način, da smo anketirancem ponudili štiri definicije strpnosti. Prva definicija je bila sposojena iz baze Wikipedije, tri pa iz Deklaracije o principih
strpnosti, ki jo je UNESCO objavil leta 1995.
DEFINICIJA 1: Sposobnost mirnega sožitja z osebami ali skupnostmi,
ki živijo po verskih, etičnih in političnih pravilih, ki so različna ali celo
nasprotna od naših.

Anketiranci so stopnjo strpnosti opredelili na lestvici od 1 do 7, kjer je
številka 1 pomenila izrazito nestrpnost, številka 7 pa izrazito strpnost
(1 pomeni, da si zelo nestrpen/nestrpna, številka 2 precej nestrpen/
nestrpna, številka 3 malo nestrpen/nestrpna, številka 4 niti strpen/
strpna, niti nestrpen/nestrpna, številka 5 malo strpen/strpna, številka 6
precej strpen/strpna in številka 7 zelo strpen/strpna).

DEFINICIJA 2: Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in upoštevanje
različnosti svetovnih kultur, načinov izražanja in življenja ljudi.
DEFINICIJA 3: Strpnost je aktivni odnos do univerzalnih človekovih
pravic in osnovnih svoboščin.

Najmanj strpnosti so anketiranci pokazali do narkomanov (aritmetična
sredina odgovorov 3,51), sledijo pa jim bivši zaporniki (aritmetična sredina 4,34). Najvišjo strpnost so pokazali do invalidnih oseb (aritmetična
sredina 6,33), ter oseb nasprotnega spola (aritmetična sredina 6,28).

DEFINICIJA 4: Strpnost je odgovornost, ki potrjuje človekove pravice.
Te definicije so bile izbrane tako, da je prva definicija precej lažje razumljiva in hkrati precej specifična. Druga definicija je nekoliko uradna,
vendar še vedno precej lažje razumljiva in večkrat slišana, tretja in četrta definicija pa sta manj specifični, zato pa precej bolj odprti za lastno
interpretacijo.
Vsak je imel možnost izbrati definicijo, ki po njihovem mnenju najboljše
opiše besedo strpnost. V spodnjem grafu lahko vidimo, da je 60 odstotkov izbralo drugo definicijo, sledi prva definicija (32,8 %), nato pa sledita tretja in četrta definicija.

Graf 5: Strpnost do določenih skupin – aritmetična sredina

Pomemben podatek je tudi, da so se pri vseh od teh skupin pokazale
tako najnižje možne vrednosti, se pravi občutki popolne nestrpnosti,
kot tudi najvišje možne vrednosti, se pravi občutki popolne strpnosti. Hkrati pa je bilo beležiti zelo nizke vrednosti neodločnosti, se pravi
odgovora (niti strpen/niti nestrpen). Ta se namreč samo pri odgovorih
ne/strpnosti do narkomanov in zapornikov dvigne nad 10 %, sicer je
neodločnost vedno pod 10 %. Ti odstotki povedo, da so bili anketiranci
pri odgovarjanju precej odločni, neodločnost se je pokazali le pri odgovorih o strpnosti do narkomanov ter zapornikov.

Graf 4: Definicije strpnosti

Primerjava spola z obkroženimi definicijami pokaže, da so dekleta za
malenkost večkrat obkrožila prvi dve definiciji, fantje pa večkrat drugi
dve definiciji. Razlika se je pojavila pri tistih, ki so bili prisotni na delavnicah Urice medkulturnega dialoga. Dve tretjini anketirancev, ki niso
bili prisotni na delavnicah Urice medkulturnega dialoga, je obkrožilo
definicijo 4, ostali pa so porazdeljeni med ostale tri definicije. Ta razporeditev lahko nakazuje, da tisti, ki niso bili udeleženi delavnice, strpnost
razumejo precej manj specifično, torej v okviru človekovih pravic in/ali
o strpnosti razmišljajo dosti. Slednje razmišljanje potrjuje tudi porazdelitev, ki govori, da bolj, ko so se anketiranci opredelili kot nestrpne do
pripadnikov drugih narodnosti, večkrat so obkrožili definicijo 4. Vendar
nobena od teh porazdelitev ni statistično zelo relevantna.

Zato pogledamo tudi porazdelitev odgovorov glede na modus (vrednost, ki se najpogosteje pojavlja v množici), kjer so bili najpogostejši
odgovori vseh z izjemo narkomanov in zapornikov zelo strpen/zelo
strpna. Najpogostejši odgovor pri zapornikih in bivših zapornikih je bil
niti strpen/strpna niti nestrpen/nestrpna, medtem, ko je bil najpogostejši odgovor o strpnosti pri narkomanih zelo nestrpen/nestrpna (111
odgovorov od 623 veljavnih odgovorov).
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verskih skupin, ni pa isto možno sklepati za nekoga, ki se je opredelil
za nestrpnega do verskih skupin. Ta na primer ni nujno tudi nestrpen
do istospolnih in obratno. Stopnja strpnosti precej enakomerno variira
med vsemi tremi odgovori.
Tisti, ki so zelo nestrpni do drugih narodnosti so ali zelo nestrpni tudi do
homoseksualcev (58%) ali pa precej in zelo strpni (42 %), vmesnih vrednosti ni bilo. Tisti, ki so zelo strpni do drugih narodnosti so tudi precej
strpni do homoseksualcev. 90% tistih, ki so nestrpni do drugih narodov,
je nestrpnih tudi do invalidov, ter hkrati 78 % tistih, ki so zelo strpni do
invalidov, je zelo strpnih do drugih narodov.

Graf 6: Strpnost do določenih skupin – modus

Izračunali smo aritmetično sredino za vse frekvence vseh devetih odgovorov o stopnji strpnosti (7 stopenjska lestvica) in združili prve tri vrednosti v odgovor nestrpen sem, četrta vrednost v neodločen in zadnje tri
vrednosti v odgovor strpen sem. Številke so pokazale, da je 15 odstotkov
mladih nestrpnih do vseh skupin (pri čemer naj ponovno poudarim, da
smo združili odgovore v razponu od zelo nestrpen do malo nestrpen,
ter da z izjemo skupin istospolno usmerjenih oseb, zapornikov in narkomanov, nobena druga skupina ni dosegla višino nestrpnosti, ki bi bila
višja od 2 odstotkov, kar pomeni, da so prej omenjene tri skupine skupaj dosegle precej visok odstotek nestrpnosti. Neodločenih je 9 odstotkov, medtem kot 76 odstotkov anketiranih izkazuje katerokoli stopnjo
strpnosti do vseh devetih skupin.

Graf 8: Primerjava strpnosti do drugih verskih skupin, narodnosti in
istospolno usmerjenih

Ule v raziskavi iz leta 1996 poudari, da se je kar dve tretjini dijaške populacije v odgovorih opredelilo tako, da noče stikov z istospolno usmerjenimi, kar sicer ni povsem primerljivo z našim vzorcem, lahko pa sklepamo, da je se je od leta 1996 v 17 letih stopnja strpnosti do istospolno
usmerjenih povišala.

Strpnost do drugih verskih skupin, narodnosti
in do istospolno usmerjenih oseb
Primerjava strpnosti do drugih verskih skupin in drugih narodnosti je
pokazala, da so anketiranci precej podobno strpni tako do ene kot do
druge skupine.

Strpnost do invalidnih oseb, starejših, revnih in
oseb nasprotnega spola
Te štiri skupine imajo zelo podobno porazdelitev po lestvici. Največja
skupna stopnja nestrpnosti ne preseže 5 odstotkov, največja stopnja
neodločenosti je 5,3 odstotkov, ostale frekvence se porazdelijo med
odgovore, ki označujejo strpnost. Iz tega lahko sklepamo, da je strpnost
do invalidnih oseb, starejših, revnih in oseb nasprotnega spola med
mladimi zelo visoka.
Eden od najpogostejših predsodkov o revnih ljudeh je, da so se znašli
v takem položaju, ker so sami tako hoteli, oz ker niso dovolj trdo delali.
S tem revne predstavimo kot lene in neodgovorne in kot ključne krivce
za nastali položaj. (Petek, 2010)
Prav ta predsodek je najpogostejši predsodek, ki rezultira k temu, da
smo ljudje do revnih nestrpni.

Graf 7: Primerjava strpnosti do drugih verskih skupin in drugih narodnosti

Strpnost do homoseksualcev je enaka s strpnostjo do nasprotnega
spola. Če je nekdo strpen do nasprotnega spola, je hkrati tudi v veliki
meri strpen do homoseksualcev.
Primerjava rezultatov med tema dvema skupinama je pokazala veliko povezanost. Tisti, ki so nestrpni do verstev, so kar v 67 % primerih
nestrpni tudi do drugih narodnosti. In obratno, tisti, ki so strpni do
verstev so v 80 % strpni tudi do drugih narodnosti.
Strpnost do verskih skupnosti je delno povezana s strpnostjo do
istospolno usmerjenih. Približno 86 odstotkov je tistih, ki so strpni tako
do ene kot do druge skupine hkrati, medtem ko so tisti, ki so nestrpni
do ene skupine enakomerno porazdeljeni med odgovore nestrpen,
neodločen in strpen. To velja za obe hkrati. Če je nekdo strpen do
istospolno usmerjenih je velika verjetnost, da je hkrati strpen tudi do
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Graf 11: Strpnost do narkomanov
Graf 9: Primerjava strpnosti do invalidnih, starejših, revnih oseb in oseb
nasprotnega spola

Pa vendar smo drugačni

Nestrpnost do invalidov in starejših ne odraža osebne nestrpnosti,
temveč je bistveno bolj izražena na sistemski ravni. Odraža se v veliki
brezposelnosti starejših in invalidov, ustanavljanju posebnih zavodov
za invalide, ki se jih odmakne in izloči iz običajne družbe in podobno.

V tem poglavju se osredotočam na razlike med spoloma. V nekaj primerih se je pokazalo, da kljub vsemu obstaja nekaj razlik pri strpnosti med
moškimi in ženskami. Splošno se je izkazalo, da so moški do nekaterih
skupin nekoliko bolj nestrpni od žensk.
To se je pokazalo pri vseh primerjavah spola z javnim izražanjem pripadnosti vseh štirih skupini. Pri vseh primerjavah se je izkazala večja
nestrpnost med moškimi kot pri ženskah, najvišja nestrpnost se je pokazala pri skupini Romi, največja razlika v pogostosti odgovorov med
moškimi in ženskami pa pri skupini Istospolno usmerjene osebe.

Strpnost do zapornikov in bivših zapornikov in narkomanov
Pri primerjavi strpnosti med narkomani in zaporniki je opaziti, da gre
za izrazito bipolarno občutenje strpnosti. Tisti, ki so strpni, so strpni do
obeh skupin, tisti, ki pa so nestrpni, pa so nestrpni do obeh. Tukaj je
opaziti tudi precej visok odstotek neopredeljenih (42 %), kar kaže, da je
ta tema precej delikatna. Opazimo lahko, da imajo ti odgovori najvišje
vrednosti neodločnih odgovorov. Rappaport neodločne odgovore in
absentizem pripisuje nezadostni informiranosti in izobrazbi respondentov, njihovi pomanjkljivi subjektivni kompetenci in pomanjkanju
samozaupanju v izražanju lastnih stališč (Ule idr 1990 v Ule 1996).

Graf 12: Primerjava spola in javnega izražanja pripadnosti skupinam

Tudi primerjava med spolom in stopnjo strpnosti do skupin je pokazala,
da so moški manj strpni do sledečih skupin:
•
Pripadnikov drugih verskih skupnosti,
•
Pripadnikov istospolno usmerjenih oseb,
•
Pripadnikov drugih narodnosti in
•
Pripadnikov narkomanov.

Graf 10: Strpnost do zapornikov in bivših zapornikov

Odgovori anketirancev o zapornikih, bivših zapornikih in narkomanih
kažejo na izrazito visoko stopnjo nestrpnosti, ki je neodvisna od tega
ali je nekdo hkrati strpen do katerekoli druge skupine.

Porazdelitve frekvenc v teh spremenljivkah niso bile drastično različne,
so pa nakazale rahlo razliko v spolu, ki ni povsem zanemarljiva. Ženske
so nekoliko bolj strpne do vseh skupin, medtem ko se je največja razlika
med spoloma opazila pri strpnosti do zgoraj omenjenih štirih skupin.
Izkazovanje pripadnosti posamezni skupini je pokazalo še en zanimiv
izsledek, saj se je pokazala večja strpnost do javnega dela življenja skupin v manjših in srednje velikih mestih, kot v večjih.
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Ali poznam koga?

Sledi odgovor: »Se pogovoriš s starši ob drugi priložnosti, ko bo mama
mirna.«, ki se ponovi v 29,8 % primerih. Ostali odgovori imajo manj
kot 10 %. Polovica anketirancev bi se v pretep vmešala, vendar njihova odgovornost ne presega te trenutne situacije. Tretjina anketirancev
pa čutijo odgovornost, da rešijo situacijo enkrat za vselej s pogovorom z vpletenimi. Nasilje se ne zgodi samo enkrat temveč se pogosto
stopnjuje, zato je presenetljivo, da se za reševanje nasilja, ne zgolj pretepa, odloči le tretjina anketirancev.

Anketirance smo prosili tudi, naj nam povejo ali osebno poznajo katero
od spodaj naštetih oseb, saj je bila ena od hipotez ta, da osebno poznavanje osebe iz prej omenjenih skupin lahko prinese drugačne reakcije
in stopnje strpnosti, saj se izgubijo predsodki in zadržki, hkrati pa je
nepoznavanje lahko razlog za večjo stopnjo nestrpnosti:
•
Pripadniki druge verske skupnosti.
•
Invalidne osebe.
•
Istospolne osebe.
•
Pripadniki druge narodnosti.
•
Starejše osebe.
•
Zaporniki in bivši zaporniki.
•
Narkomani.
•
Osebe nasprotnega spola.
•
Revne osebe.

Pri nasilju mladih se moramo zavedati, da se v okolju, v katerem živijo in
ustvarjajo mladi, zrcalijo družbeni problemi in prevladujoče vrednote.
Kot pri vseh vrstah nasilja gre za neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem (Antončič v Černak – Meglič 2005, 261).
Drug primer meri strpnost do istospolno usmerjenih in omogoča sledeče odgovore:
1) Nič, dan kot vsi ostali.
2) Ignoriram bratovega fanta. Z bratom se razumeš, njegov fant
pa zate ne obstaja .
3) Ignoriram oba, ker ti ni všeč, da je seboj pripeljal fanta.
4) Znorim, ker brat sramoti družino in starše.
5) Sem zelo radoveden/radovedna in se zanimam za bratovega
fanta.
6) drugo:

Rezultati so pokazali, da najmanj anketirancev osebno pozna osebo,
ki je zapornik ali bivši zapornik, narkoman ali pa istospolno usmerjena
oseba. Vsi našteti pa so tudi deležni največje nestrpnosti, po prvih grafih sodeč, kar nekako potrjuje tezo o predsodkih in zadržkih, ko gre za
nepoznavanje.

Pri tem vprašanju sta po tretjino dosegla odgovor 1 in pa odgovor 5,
vendar po izračunu modusa je očitno, da je odgovor 5 (»sem zelo radoveden/radovedna in se zanimam za bratovega fanta«) najpogostejši
odgovor (210 odgovorov od 604 veljavnih odgovorov). Vendar pa je
potrebno opozoriti na odgovore 2, 3 in 4, ki so skupaj dosegli 26,4 %,
saj nakazujejo določeno stopnjo nestrpnosti do brata, predvsem pa do
bratovega partnerja. Pri primerjavi odgovorov o strpnosti do istospolno usmerjenih oseb in pri odgovorih 2,3,4 tega primera je opaziti, da v
teoriji anketiranci do istospolno usmerjenih oseb niso ravno nestrpni,
ko pa se nek fiktivni primer osebno dotakne anketirancev samih, pa se
njihova nestrpnost bistveno poveča. Poleg obstoječih odgovorov se
pojavi tudi sovražni govor, ki nakazuje, da nestrpnost v resnici obstaja.
V Sloveniji je bila leta 2001 opravljena raziskava med istospolno usmerjenimi osebami, kjer je kar 49,9 % anketiranih dejalo, da so že bili žrtev
verbalnega ali fizičnega nasilja (Greif v Bučar-Ručman in drugi, 2004:
76).

Graf 13: Osebno poznavanje oseb

Dva primera

Je drugačnost za javnost ali ne?

Anketirancem smo predstavili dve fiktivni, a povsem realni možnosti.
Dva konkretna primera v anketi smo uporabili zaradi možnosti, da primere poosebimo, hkrati pa je to navezava na aktivnosti, ki so jih obravnavali v delavnici Urice medkulturnega dialoga.

Temu sklopu vprašanj pripada tudi vprašanje, kjer so anketiranci morali
označiti, koliko jih moti vedenje posameznika v javnosti, ki z obnašanjem izkazuje pripadnost posamezni skupini? Na voljo so imeli štiri skupine: pripadnik verske skupnosti, Romi, pripadniki druge narodnosti in
istospolne osebe, ter štiri možne odgovore:
•
Zelo me moti
•
Nekoliko me moti
•
Sploh me ne moti
•
Všeč mi je raznolikost

V prvi zgodbi so priča, kjer njihova mati udari njihovo babico, v drugem
primeru pa njihov brat na božično večerjo domov pripelje svojega fanta.
V prvem primeru smo merili strpnosti do nasilja ter strpnosti do starejših. Možni odgovori za prvi primer so sledeči:
•
Se obrneš in odideš ven iz sobe.
•
Se vmešaš v trenutni pretep in umiriš situacijo, pri čemer je
zadeva za tebe končana.
•
Se pogovoriš s starši ob drugi priložnosti, ko bo mama mirna.
•
Poiščeš nasvet ali strokovno pomoč.
•
drugo:

Najvišje vrednosti nestrpnosti do vedenja posameznika v javnosti, ki z
obnašanjem izkazuje pripadnost posamezni skupini se je pokazala pri
Romih (15,8 %), sledijo pa jim istospolne osebe (11,7 %). Zgolj za primerjavo naj povemo, da je podobna raziskava iz leta 1996 pokazala, da
je 49,3 % srednješolske populacije označilo, da so delno do povsem za
prepoved javnega izražanja istospolne usmeritve.
Pri odgovorih všeč mi je raznolikost pa je najvišje vrednosti dobila skupina pripadnikov drugih narodnosti (38,4 %), medtem ko si drugo mesto
delijo pripadniki verskih skupnosti in istospolne osebe (oboji 19,7 %).
Pri pregledu modusa, so odgovori porazdeljeni tako, da je najpogostejši odgovor le pri skupini Romi dosegel vrednost 2, kar pomeni, da je
najpogostejši odgovor za skupino Romov nekoliko me moti, medtem ko
je pri ostalih skupinah najpogostejši odgovor sploh me ne moti.

Poleg danih odgovorov se pojavita dva nova odgovora, ki nakazujeta
dva zanimiva razmišljanja. V prvem gre za zanikanje, da se kaj takega ne
more zgoditi, kjer lahko sklepamo, da gre za anketirance, ki nasilja kot
rešitev ne poznajo, hkrati pa se morda ne zavedajo, da takšni primeru
dejansko obstajajo. Kot drugo razmišljanje pa se pojavi nasilno vedenje
kot rešitev na videno nasilje. Tukaj pa lahko sklepamo, da so anketiranci
večkrat izpostavljeni nasilnem vedenju in da se ga tudi sami poslužujejo kot odgovor na nasilje v njihovi okolici.
Najpogostejši odgovor je: »Se vmešaš v trenutni pretep in umiriš situacijo, pri čemer je zadeva za tebe končana.« in se pojavi v kar 51,6 %
primerov. To potrdi tako izračun aritmetične sredine kot tudi modusa.
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da je petina anketirancev označila, da osebno poznajo zapornika ali
bivšega zapornika, medtem kot narkomana osebno pozna tretjina anketirancev. Podobno se nestrpnost pokaže pri narkomanih, le da so statistike nekoliko nižje.
Odgovori nam postrežejo še z enim zanimivim primerom, ki podaja
drugačen primer nestrpnosti. To lepo prikazuje primerjava med odgovori lastne vernosti in strpnosti do drugih verskih skupnosti. Medtem,
ko se stopnja nestrpnosti poveča ob dejstvu, da so se anketiranci opredelili za neverne, pa strpnost ne narašča ob dejstvu da so se opredelili
za verne.
Tudi Musek v svoji študiji Strpnost, vrednote, vernost in politična usmeritev iz leta 2004 omenja, da se strpnost signifikantno povezuje tudi
z vernostjo (bolj ko so se anketiranci opredelili za verne, višja je bila
stopnja strpnosti), saj temelji na skupnih vrednotah. Med posameznimi
vrednotami se s strpnostjo povezujejo zlasti sožitje in sloga, spoznavanje resnice ter tovarištvo in solidarnost. (Musek 2004).

Graf 14: Strpnost do javnega izkazovanja pripadnosti svoji skupini

V primerjavi med stopnjo strpnosti med javnim izražanjem pripadnosti
Romski skupnosti in drugih verskih skupnosti se je pokazalo, da tisti,
ki so nestrpni do javnega izkazovanja pripadnosti različnim verskim
skupinam, so kar v 97 % nestrpni tudi do javnega izražanja pripadnosti
Romom.
Po pričakovanju se je pokazalo, da so tisti, ki jim je všeč raznolikost ali pa
jih sploh ne moti javno izkazovanje pripadnosti drugim verskim skupinam, podobnega mnenja tudi za javno izkazovanje drugih narodnosti.
Primerjalni odgovori med strpnostjo do javnega izražanja pripadnosti
istospolno usmerjenih ljudi in različnih verskih skupin je prinesla porazdelitev v vseh možnih kombinacijah.
Ponovno se potrdi prejšnje razmišljanje, da obstaja splošna strpnosti
in splošna nestrpnost nekaterih in da je velika verjetnost, da če je oseba ne/strpna do določenih skupin, da bo podobno držo nosila tudi do
drugih skupin.

Graf 16: Primerjava med lastno vernostjo in strpnostjo do drugih verskih
skupnosti

Nekoliko drugačno sliko pa dobimo pri primerjavah spremenljivk, ki
označujejo osebno vpletenost anketirancev, torej pri tistih odgovorih,
kjer so anketiranci navedli ali poznajo kakšno osebo določene skupine.

Iz analize je mogoče razbrati tri vzorce, kako se porazdeli strpnost in
nestrpnost med ljudmi:
1) Dejstvo, da nekdo osebno pozna osebo, ki je pripadnik ene
izmed skupin, ki so opredeljene v naši raziskavi, predstavlja
nižjo stopnjo nestrpnosti in višjo stopnjo strpnosti do te skupine. V naši raziskavi se je to pokazalo za verske skupnosti ter
za istospolno usmerjene osebe. Ta vzorec pove, da se zniža
strah in nevednost, poveča pa se razumevanje in poznavanje
specifike teh skupin, kar niža stopnjo nestrpnosti.
2) Dejstvo, da nekdo osebno pozna osebo, ki je pripadnik ene
izmed skupin, predstavlja višjo stopnjo nestrpnosti in nižjo
stopnjo strpnosti do te skupine. V naši raziskavi se je to pokazalo za zapornike in bivše zapornike ter narkomane. Tukaj
lahko sklepam na dve možnosti zakaj je temu tako. Ali gre za
tako dobro poznavanje teh oseb, ki so običajno negativne ali
pa za nepoznavanje in razvoj nestrpnosti na podlagi neznanja.
3) Neodvisno od tega ali so anketiranci poznali osebe teh skupin, sta stopnji nestrpnosti in strpnosti podobni in se ne
spreminjata. To se je pokazalo pri skupini drugih narodnosti
in invalidnih osebah. Tukaj gre za indiferentnost do razvoja
empatije, stopnja strpnosti pa je odvisna od mnogih zunanjih
dejavnikov.

Oseba, ki osebno pozna istospolno usmerjeno osebo je bistveno bolj
strpna do javnega izkazovanja pripadnosti istospolne usmerjenosti.
Tretjino oseb, ki poznajo istospolno usmerjeno osebo, javno izkazovanje moti.
Kar 70 % tistih, ki so nestrpni do oseb druge verske skupnosti, osebno
ne pozna nobene osebe druge verske skupnosti. Podobna zgodba se
zgodi pri primerjavi istospolne usmerjenosti, tudi če primerjamo poznavanje osebe in izmišljeno zgodbo o istospolno usmerjenemu bratu, kjer smo za potrebe te primerjave odgovore rekodirali tako, da smo
dobili zgolj dva odgovora (sprejmem ali ne sprejmem). Tudi tukaj lahko
vidimo, da v primeru, da osebo osebno poznamo, narašča tudi strpnost
do te skupine.

Poleg teh informacij analiza postreže še z enim izsledkom, bipolarnost
strpnosti, ki sem jo že nekajkrat omenila. Lahko govorimo o ne/strpnost
kot splošni kvaliteti in vrednoti. Tako kot obstaja ena skupina oseb, ki je
nestrpna neodvisno od vsega, obstaja tudi skupina ljudi, ki je strpna do
vseh skupin, neodvisno od vsega.

Graf 15: Primerjava rezultatov primera in poznavanjem istospolno usmerjene osebe

Vprašani so izkazali nestrpnost do zapornikov neodvisno od tega ali
osebno poznajo zapornika ali ne, pri čemer naj ponovno spomnimo,
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BIH ali ZDA

Ali se učimo strpnosti?

V nadaljevanju smo preverili njihovo razumevanje in strpnost do priseljencev tako, da smo jim zastavili dve podobni vprašanji. Prvo se je
glasilo: »Kaj po tvojem mnenju bi morala Republika Slovenija storiti za
priseljence iz Bosne in Hercegovine?« Drugo vprašanje pa je bilo zelo
podobno, le obrnjeno: »Kaj po tvojem mnenju bi morala ZDA storiti za
slovenske priseljence v ZDA?« Pri obeh vprašanjih so anketiranci imeli na
voljo iste odgovore:
1) Ničesar! Naj za vse poskrbijo sami ali njihova država.
2) Omogočiti jim vsaj brezplačni osnovni jezikovni tečaj, da se
bodo znašli v Sloveniji.
3) Društva naj jim nudijo vse ustrezne informacije.
4) Poseben urad za tujce s tolmačem naj jim nudi informacije
in konkretno pomoč, jezikovni tečaj, jih povežejo z drugimi
pripadniki iz istega okolja, saj se v tujem okolju najbrž ne
znajdejo.

Sledil je sklop vprašanj s katerimi smo preverili ali je šola nudi učenje
strpnosti in ali se strpnosti zavestno učijo tudi izven šolskega sistema.
Anketirance smo povprašali, na kakšen način so se v zadnjem šolskem
letu učili strpnosti v šoli. Spodnji graf nakazuje, da je tretjina vprašanih
označila, da so se strpnosti učili v debatah, na delavnicah ter na razrednih urah, eno petina pa tudi na Obveznih izbirnih vsebinah.

Pri obeh vprašanjih se je pokazal še en dodaten odgovor, ki se glasi:
5) Naj bodo enakopravni.
Najpogostejši odgovor pri obeh vprašanjih je bil odgovor številka 4.
Vprašanja niso dala pričakovanega rezultata, saj smo predvidevali, da
bosta vprašanji prinesli različne odgovore za priseljence BIH in slovenske priseljence in s tem povezane razlike v dojemanju slovenskih priseljencev in priseljencev drugih narodnosti. Nekoliko nižji povprečni
rezultat se je pokazal pri odgovorih BIH priseljencev, vendar tako nižji,
da ni statistično značilen. Se je pa pod odgovorom drugo prvič izoblikoval sovražni govor, ki je bil uperjen tako v priseljence BIH v Sloveniji
kot tudi v slovenske priseljence v ZDA. Sovražni govor ni bil statistično
relevanten, se je pa pojavil.

Graf 18: Način učenja strpnosti v šoli

Dve tretjini vprašanih je menilo, da so se v šoli učili o strpnosti, vendar
število ur, namenjenih učenju strpnosti v šoli ni velika. 4/5 vprašanih je
mnenja, da so strpnosti namenili zgolj med 1 in 5 ur v zadnjem šolskem
letu.

Graf 17: Primerjava med pomočjo različnim priseljencem

Graf 19: Število ur namenjenih učenju strpnosti

Anketirance smo povprašali, kdo je po njihovem mnenju »Bosanc«? Na
voljo so imeli sledeče odgovore:
•
Državljan Bosne in Hercegovine.
•
Manjvreden človek, ki je primeren le za fizično delo.
•
Vsak, ki prihaja iz republik bivše Jugoslavije z izjemo Slovenije.
•
Musliman iz Bosne in Hercegovine.
•
Zakon frajer
•
Drugo.

28,9 odstotka vprašanih je mnenja, da so se strpnosti učili dovolj, 44,5
pa so mnenja, da jo tovrstnega učenja premalo, zato ni presenetljivo,
da se 46,5 odstotka vprašanih strpnosti uči tudi izven šole. Še bolj zanimivi pa so rezultati primerjave o zadostnosti učenja strpnosti v šoli
in spola. Rezultati so pokazali, da polovica fantov meni, da je učenja
strpnosti v šoli ni dovolj, medtem ko isto meni le tretjina deklet, kar je
dobra napoved glede na prej predstavljeno večjo splošno nestrpnost
fantov od deklet.
Učenje strpnosti pa ne poteka zgolj v šolah, zato smo anketirane
povprašali, kje se še učijo strpnosti. Po desetina anketiranih se strpnosti uči v mladinskih centrih, različnih društvih ali verskih združenjih, še
vedno pa kar dve tretjini vprašanih strpnost spoznava v družini.

Najpogostejši odgovor (77,0 %) je bil prvi odgovor. Ostali odgovori so
se porazdelili v razponu pod 7 %. Tudi tukaj smo zaznali sovražni govor.
Poleg obstoječih odgovorov so pod odgovorom drugo navedli, da beseda Bosanc pomeni žaljivko, kar se je pokazalo tudi pri različnih drugih
raziskavah in študijah. V njihovih primerih se poleg besede Bosanc pojavi še izraz čefur ali Jugovič.
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la Fakulteta za družbene vede je poudarjeno, da morajo otroci razviti
kompetence že v procesu obveznega šolanja. Šola naj ne bi posredovala zgolj znanja, temveč pripravila ljudi na delo. (Malnar v Samaluk in
Turnšek, 2011)
To pa že zelo dobro poznajo na Finskem, kjer se sodelovanje različnih
oblik mladinskega dela in formalnega učenja izvaja že v šoli, mladinko
delo pa je tudi eden od možnih študijskih programov.
Tudi Samaluk in Turnšek v svoji raziskavi pravita, da je potrebno udeležence postaviti v take situacije, ki jim omogočajo, da občutijo in razmišljajo, kaj pomeni biti izpostavljen, izločen zaradi neke določene osebne
okoliščine. Na ta način udeleženec razvije lastno izkušnjo in razumevanje vpliva predsodkov in diskriminacije na vsakdanje življenje posameznikov in skupin (Samaluk, Turnšek, 2011).
Graf 20: Kje se mladi učijo strpnosti

Večkrat smo tudi že omenili, da je nujno potrebno, da se mladi o vseh
prej preučevanih skupinah informirajo, o njih pridobijo znanje, pa naj
bo to interaktivno v obliki pridobivanja lastnih izkušenj o skupini ali pa
kot uporabno in formacijo. Vsekakor pa so bistvenega pomena prav
metode, kjer udeleženec samo ustvari razloge za spremembo stališč.
(Ule v Samaluk in Turnšek).

Družina je pomemben faktor pri kreiranju predsodkov, diskriminacij in
strpnosti, saj se otroci med odraščanjem nenehno učijo od staršev. Tudi
šola lahko prispeva k nastajanju predsodkov.

So delavnice v šolah pomembne?

Osnovni namen te študije je bil preveriti učinke dodatnega učenja o
strpnosti, kjer se je med drugimi merilo tudi ali izpostavljenost antidiskriminacijski delavnici, kot jo imenujeta avtorici, zmanjšuje stopnjo
nestrpnosti do posameznih skupin ljudi. Študija Samalukove in Turnškove je prinesla podobne rezultate, kot naša raziskava, saj se je pokazalo, da se stopnja nestrpnosti do posameznih skupin ljudi znižala.
Predvsem to velja za Rome in Muslimane, strpnost pa se je pokazala
tudi do sodno kaznovanih in narkomanov.

V okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga so se na
srednjih šolah izvajale delavnice Urice medkulturnega dialoga. Eno izmed vprašanj v anketi je bilo tudi ali so bili anketiranci vključeni v te
delavnice, da lahko preverimo razliko v stopnji strpnosti pri nekaterih
odgovorih. Tako smo primerjali stopnjo strpnosti vseh devetih skupin
in prisotnost na Uricah medkulturnega dialoga. Rezultati so pokazali
rahlo višjo stopnjo strpnosti pri prav vseh skupinah. Nekoliko manjši
učinek so delavnice imele na tiste, ki so že sicer strpni. Bistveni večji
učinek so delavnice imele na tiste, ki so nestrpni, saj se je v povprečju
nestrpnost tistih, ki so vključeni v delavnice zmanjšala za slabo polovico.

Prej omenjena študija je merila odgovore istih udeležencev pred in po
delavnici, ni pa uspela narediti primerjave med skupino udeležencev
študije, ki so bili deležni delavnice in eksperimentalne skupine, ki na delavnici ni bila prisotna, tako da direktnih primerjav med našo raziskavo
ne moremo narediti.

Iste rezultate smo dobili pri primerjavi udeležbe na delavnicah in strpnosti do javnega izražanja pripadnosti drugih narodnosti. Nekoliko nižje in zato statistično manj relevantne podatke beležimo pri primerjavi
udeležbe na delavnici in strpnosti do javnega izkazovanja pripadnosti
istospolnih oseb.
Tudi pri primerih priseljencev iz BIH v Slovenijo in slovenskih priseljencih v ZDA, kjer smo merili raznolikost pri dojemanju potreb priseljencev
se je pokazalo, da obstaja razlika pri odgovorih tistih, ki so bili vključeni
v delavnice. Polovica tisti, ki so bili vključeni v delavnico je odgovorilo,
da je treba priseljencem nuditi »Poseben urad za tujce s tolmačem naj
jim nudi informacije in konkretno pomoč, jezikovni tečaj, jih povežejo z
drugimi pripadniki iz istega okolja, saj se v tujem okolju najbrž ne znajdejo«, medtem ko se je za ta odgovor odločilo dobro tretjino tistih, ki niso
bili vključeni v delavnice. Za odgovor naj katerimkoli priseljencem ne
nudijo nobene pomoči pa se je odločilo dvakrat več tistih, ki na delavnicah niso bili.
Spomnimo se našega primera o bratovem fantu, ki pride na božično
večerjo. Udeleženci delavnice so bili pri odgovorih tega primera izkazali večjo strpnost, saj beležimo nižje frekvence pri vseh treh odgovorih,
ki nakazujejo nestrpnost in posledično višje frekvenci pri odgovorih, ki
beležijo strpnost.
Tisti, ki so bili vključeni v delavnico se tudi bistveno bolj zavedajo, da so
se strpnosti v šoli učili v obliki različnih delavnic.
Da bi različne kulture lahko uspešno sobivale v sodobni družbi, morajo
ljudje razviti medkulturne kompetence (Vrečer v Klopčič 2010, 14). In
delavnice, ki jih izvajajo mladinski delavci v okviru neformalnega učenja, pa naj bodo v okviru formalnega učnega sistema ali ne, imajo svoj
namen, metodologijo, drugačen pristop in učinek. Zato je nujno, da se
organizacije, ki nudijo formalno učenje in organizacije, ki nudijo neformalno učenje povežeta in pripravita skupen model učenja kompetenc
mladih, ki naj se začne že v osnovni šoli in se nadaljuje v srednji šoli.
V študiji Evropska družboslovna raziskava iz leta 2002, ki jo je opravi15

Namesto sklepa
Narkomanov recimo, si po raziskavi SJM 2011 (Slovensko javno mnenje,
Fakulteta za družbene vede), za soseda ne želi imeti več kot 70 % vprašanih. Stroka odvisnike od opijatov uvršča med bolnike, nestrpnost do
narkomanov pa označujejo kot nevednost in strah. Te skupine zaradi
bolezni, ne bi smeli odrivati na rob družbe, saj tudi drugih bolnikov ne
odrivamo na rob družbe.

Pomeni nespoštovanje prepričanj in življenjskih praks drugih ljudi.
Nestrpnost pomeni, da so nekateri ljudje obravnavani drugače zaradi
svojih religioznih prepričanj, njihove seksualnosti, ali celo zaradi drugačne obleke ali las. Še posebej nevarna je oblika nestrpnosti, ko gre
za preprečevanje mešanja kultur v imenu nekakšne enotne nacionalne
identitete. Z nestrpnostjo torej označujemo ideje in prepričanja (ne pa
način vedenja), ki vključujejo podreditve drugih, ali je njihov cilj preprečiti njihovo polnopravno udeležbo v družbi, kar dosežejo tako, da
jih razglasijo za neustrezne, barbarske, neumne, lene, izkoriščevalce,
kriminalce, nemoralne, skratka potencialno nevarne za večinsko prebivalstvo. (Leskošek 2005, 9)

Druga skupina, ki je dosegla visoko stopnjo nestrpnosti anketirancev so
bili zaporniki in bivši zaporniki.
V drugi polovici 19. stoletja dobi kriminaliteta mesto v časopisih, vedno
več je tudi romanov o zločinu, vse to pa napeljuje k temu, da se je pred
zločinom treba zavarovati, ga preprečiti (Salecl,v Deželak 2002: 39).

Duffy v svoji raziskavi omenja, da so najpogosteje socialno izključene
skupine ljudi otroci in mladi (zanemarjeni, zlorabljeni, revni), depriviligirane družine, starejši, brezdomci, revni, migranti, prebežniki, begunci,
Romi, odvisniki od drog, alkohola in drugih substanc, ljudje s težavami
v duševnem zdravju, fizično ovirani, dolgotrajno brezposelni in drugi
(Duffy v Petek, 2004).

Od tega, kolikšna je tolerantnost okolja do posameznika, ki je storil kriminalno dejanje, je odvisna tudi uspešnost resocializacije, saj strokovne
službe nimajo vpliva na solidarnost, miselnost in odnos skupnosti. (Deželak in Deželak 46)
Stopnja ne/strpnosti se spremeni, če osebo iz ranljive skupine tudi poznamo. Takrat namreč lažje razumemo, zakaj se je oseba znašla v tej situaciji ali skupini. In ker v osnovi oseba ni nič drugačna od nas, je lažje
razviti empatijo do nje.

Medvešek pa v svojem prispevku opredeli, da so priseljenci, njihovi
potomci in pripadniki posameznih etničnih skupin manjšin v družbi
obravnavani kot tvorci problemov, kot potencialna grožnja obstoječim
kulturnim normam, narodni identiteti in suverenosti države in podobno. (Medvešek v Komac in drugi, 2007).

Kot zadnjo ugotovitev te raziskave pa naj navedemo pomembnost
nenehnega neformalnega učenja o strpnosti, pridobivanju osebnega
izkustva o strpnosti, drugačnosti in razvijanju empatije ter sprejemanju
drugačnosti, saj morajo predvsem mladi pridobivati izkušnje v okviru
obstoječih struktur, ki jim to učenje lahko nudijo, saj imajo različne
možnosti.

Že Marx in za njim mnogi so dejali, da so homoseksualnost, duševne
bolezni, zaporne kazni in odvisnost pravzaprav značajska slabost, v
zadnjih letih pa je govora, da se invalidnost ter starost kažeta kot telesna odbojnost.
Nestrpnost je pravzaprav pomanjkanje razumevanja do drugačnih. In
dokler obstaja nerazumevanje, ne bodo izginili niti predsodki, niti stereotipi, diskriminacija, sovražni govor, rasizem, ksenofobija, nasilje in
podobno.
Naša raziskava je zajela več kot 600 mladih med 15. in 18. letom starosti,
ki so se opredelili do lastne ne/strpnosti do določenih skupin, ki so v
naši družbi najpogosteje označene kot ranljive skupine. Naši rezultati
so pokazali, da je mladina v teoriji pravzaprav precej strpna do invalidnih oseb, starejših, revnih oseb, oseb nasprotnega spola, istospolno
usmerjenih oseb, oseb drugih verstev in drugih narodnosti, medtem
kot so bistveno večjo nestrpnost izkazali do narkomanov in zapornikov
ter bivših zapornikov.
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Priloga 2: Anketni vprašalnik
Raziskava o strpnosti med mladimi
Spoštovani anketiranec. V okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga izvajamo kratko raziskavo na temo strpnosti med
mladimi. Vprašalnik, ki je pred teboj je del te raziskave, ki jo izvajamo na področju celotne Slovenije. Prosimo te, da si vzameš pet minut
časa in na anketo iskreno odgovoriš. Pozorno preberi navodila pri vsakem vprašanju in na vprašanje odgovori tako kot je zapisano v
navodilih. Anketa je anonimna. Rezultati ankete se bodo uporabili za potrebe izvajanja projekta, predstavljeni pa bodo na zaključni
konferenci projekta februarja 2014, v obliki brošure, pa bodo izsledki predstavljeni tudi na šolah, ki so pri raziskavi sodelovale. Že v
naprej se ti zahvaljujemo za sodelovanje.
1.

Kaj ti pomeni beseda strpnost? Možen le en odgovor.
a) Sposobnost mirnega sožitja z osebami ali skupnostmi, ki živijo po verskih, etičnih in političnih pravilih, ki so različna ali celo
nasprotna od naših.
b) Strpnost je spoštovanje, sprejemanje in upoštevanje različnosti svetovnih kultur, načinov izražanja in življenja ljudi.
c) Strpnost je aktivni odnos do univerzalnih človekovih pravic in osnovnih svoboščin.
d) Strpnost je odgovornost, ki potrjuje človekove pravice.

2.

Od ena do sedem označi, koliko si strpen/strpna do spodaj naštetih skupin, pri čemer številka 1 pomeni, da si zelo nestrpen/
nestrpna, številka 2 precej nestrpen/nestrpna, številka 3 malo nestrpen/nestrpna, številka 4 niti strpen/strpna, niti nestrpen/
nestrpna, številka 5 malo strpen/strpna, številka 6 precej strpen/strpna in številka 7 zelo strpen/strpna.
1

2a

Pripadniki druge verske skupnosti

2b

Invalidne osebe

2c

Istospolne osebe

2d

Pripadniki druge narodnosti

2e

Starejše osebe

2f

Zaporniki in bivši zaporniki

2g

Narkomani

2h

Osebe nasprotnega spola

2i

Revne osebe

2

3

4

5

3.

Na kakšen način ste se v zadnjem šolskem letu učili strpnosti v šoli? Možno je več odgovorov.
a) debate v okviru pouka.
b) debate v okviru razredne ure.
c) delavnice v okviru Obveznih izbirnih vsebin.
d) delavnice v okviru pouka.
e) d) drugo:

4.

Koliko ur ste namenili v šoli učenju strpnosti? Na črto napiši oceno ur, ki ste jih namenili učenju strpnosti.

______________
5.

Se ti zdi, da je bilo namenjenih dovolj ur za učenje strpnosti? Možen le en odgovor.
a) Da.
b) Ne.
c) Ne vem.

6.

Ali si se strpnosti učil/a v svojem prostem času? Možen le en odgovor.
a) Da.
b) Ne.
c) Ne vem.

7.

Kje? Možnih je več odgovorov.
a) v društvu, ki ga obiskujem.
b) v lokalnem mladinskem centru.
c) v okviru verske skupnosti, ki jo obiskujem.
d) v družini.
e) drugo:
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6

7

8.

Označi z znakom x, koliko te moti vedenje posameznika v javnosti, ki z obnašanjem izkazuje pripadnost posamezni skupini?
Zelo me moti

9.

8a

Pripadniki druge verske
skupnosti

8b

Romi

8c

Istospolne osebe

8d

Pripadniki druge narodnosti

Nekoliko me
moti

Sploh me ne
moti

Všeč mi je
raznolikost

Kaj po tvojem mnenju bi morala RS storiti za priseljence iz Bosne in Hercegovine? Možen le en odgovor.
1. Ničesar! Naj za vse poskrbijo sami ali njihova država.
2. Omogočiti jim vsaj brezplačni osnovni jezikovni tečaj, da se bodo znašli v Sloveniji.
3. Društva naj jim nudijo vse ustrezne informacije.
4. Poseben urad za tujce s tolmačem naj jim nudi informacije in konkretno pomoč, jezikovni tečaj, jih povežejo z drugimi pripadniki iz
istega okolja, saj se v tujem okolju najbrž ne znajdejo.
5. Enakopravni naj bodo vsem ostalim državljanom RS
6. Sovražni govor
7. Drugo razno
8. (9) sysmys

10. Kdo je po tvojem mnenju »Bosanc«? Možen le en odgovor.
1. Državljan Bosne in Hercegovine.
2. Manjvreden človek, ki je primeren le za fizično delo.
3. Vsak, ki prihaja iz republik bivše Jugoslavije z izjemo Slovenije.
4. Musliman iz Bosne in Hercegovine.
5. Zakon frajer
6. drugo: žaljivka
7. Sovražni govor
8. Drugo: razno
11. Kaj po tvojem mnenju bi morala ZDA storiti za slovenske priseljence v ZDA? Možen le en odgovor.
1. Ničesar! Za to naj poskrbijo sami ali pa RS Slovenija.
2. Omogočiti jim vsaj brezplačni osnovni jezikovni tečaj, da se bodo znašli v ZDA.
3. Društva naj jim nudijo vse ustrezne informacije.
4. Poseben urad za tujce s tolmačem naj jim nudi informacije in konkretno pomoč, jezikovni tečaj, jih povežejo z drugimi pripadniki iz
istega okolja, saj se v tujem okolju najbrž ne znajdejo.
5. Drugo: enakovredni
6. Sovražni govor
7. Drugo: razno
Sledeči dve vprašanji sta namenjeni, temu da preverimo tvoje mnenje o konkretni situaciji. Preberi tekst in označi, kaj bi storil/a v tem
primeru. Možen le en odgovor.
12. Slučajno vstopiš v sobo, ko vidiš, da tvoja mati udari tvojo babico? Kaj narediš?
1. Se obrneš in odideš ven iz sobe.
2. Se vmešaš v trenutni pretep in umiriš situacijo, pri čemer je zadeva za tebe končana.
3. Se pogovoriš s starši ob drugi priložnosti, ko bo mama mirna.
4. Poiščeš nasvet ali strokovno pomoč.
5. drugo: razno
6. ponovi nasilje
7. ni možno, da se to zgodi pri nas
13. R: Brat pripelje svojega fanta na »božično« družinsko večerjo. Kaj narediš?
1. Nič, dan kot vsi ostali.
2. Ignoriram bratovega fanta. Z bratom se razumeš, njegov fant pa zate ne obstaja .
3. Ignoriram oba, ker ti ni všeč, da je seboj pripeljal fanta.
4. Znorim, ker brat sramoti družino in starše.
5. Sem zelo radoveden/radovedna in se zanimam za bratovega fanta.
6. drugo: sprejmem ga
7. sovražni govor
8. drugo: razno
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14. Napiši eno pozitivno izkušnjo, ki si jo imel/a s pripadniki, ki so bili opredeljeni pri vprašanju številka 2.

15. Označi spol. Obkroži ustrezno črko pred odgovorom.
a) Moški,
b) Ženska,
16. Na črto napiši svojo starost.
___________
17. Obkroži ustrezno črko pred odgovorom o velikosti kraja, v katerem živiš. Možen le en odgovor:
a) iz naselja z več kot 20.000 prebivalci.
b) iz naselja, ki ima med 10.000 in 20.000 prebivalci.
c) iz naselja, ki ima med 5.000 in 10.000 prebivalci.
d) iz naselja, ki ima med 3.000 in 5.000 prebivalci.
e) iz naselja, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev.
18. Bi se opredelil/a kot verno?
a) Da.
b) Ne.
c) Ne vem.
19. Če si pri prejšnjem vprašanju odgovoril/a z DA, prosim na črto napiši, kateri verski skupini pripadaš ali pa z njo simpatiziraš. Če si odgovoril/a z NE, to vprašanje preskoči.
1. RKC
2. Budist
3. Musliman
4. Pravoslavna
5. Ateist
6. (9) ni odgovora
20. Ali živiš v večgeneracijski družini? (skupaj z babico ali dedkom, s teto ali stricem in podobno)
1. Da.
2. Ne.
3. Drugo.
21. Si bil/a prisoten/prisotna na delavnici Urice medkulturnega dialoga?
a) Da.
b) Ne.
22. Obkroži ustrezno črko, če osebno poznaš osebo, ki bi jo lahko umestil v eno ali več spodaj naštetih skupin. Možnih je več odgovorov.
a) Pripadniki druge verske skupnosti.
b) Invalidne osebe.
c) Istospolne osebe.
d) Pripadniki druge narodnosti.
a) Starejše osebe.
b) Zaporniki in bivši zaporniki.
c) Narkomani.
d) Osebe nasprotnega spola.
e) Revne osebe.



Hvala za izpolnjevanje!

21

USPOSABLJANJE:
MLADINSKI DELAVCI V
MEDKULTURNEM DIALOGU

TRAINING: YOUTH
WORKERS IN INTERCULTURAL
DIALOUGE

Mladinski center Trbovlje je v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga pripravil usposabljanje mladinskih delavcev za izvajanje
aktivnosti medkulturnega dialoga in neformalnega učenja na teme
kot so strpnost, diskriminacija, rasizem in toleranca. V ta namen smo
pripravili in izvedli sklop petih izobraževanj, ki bodo udeležence usposabljanja celovito pripravila na delo z mladimi v vsebinskem okviru
medkulturnega dialoga. Izobraževanja so potekala od teoretičnega
uvoda, individualnega učenja, praktičnega dela in evalvacije naučenega ter sinteze celotnega usposabljanja. Nameni usposabljanja so sledeči: mladinske delavce seznaniti s celotnim usposabljanjem kot tudi
posameznimi nalogami usposabljanja; teoretični uvod v obravnavane
teme Uric medkulturnega dialoga; predstavitev in prikaz metod v sklopu Uric medkulturnega dialoga ter izkustvena igra za lažje razumevanje medkulturnosti. Na usposabljanju so se nam priključili predstavniki
Mladinskega centra Dravinjske Doline, ki so udeležencem predstavili
urice medkulturnega dialoga. Sodelovali pa so tudi zunanji partnerji
pri projektu in sicer: Rozana, društvo za kulturo, razumevanje in dialog, Zveza Romov Slovenije ter Društvo informacijski center Legebitra.
Celotna metodologija usposabljanja v slovenskem in angleškem jeziku je dosegljiva na spletni strani www.mamd.si/index.php/oprojektu/
usposabljanje.

Mladinski center Trbovlje within the YAID project prepared training
course for youth workers in intercultural dialouge. Aim of training is
to enable them to carry out the activities of intercultural dialogue and
informal learning in connection with the following topics: tolerance,
discrimination, racism etc. We have therefore prepared a series of 5
courses which enable participants to work with young people in terms
of the topics of intercultural dialogue. The training includes a theoretical introduction, individual learning, practical work, evaluation of
gained knowledge and a synthesis of the entire training. Youth center
of Dravinja valley and other partner organizations also participated in
training. The full methodology of training in Slovenian and English language is available on the website
www.mamd.si/index.php/oprojektu/usposabljanje.

22

METODOLOGIJA: USPOSABLJANJE MLADINSKIH DELAVCEV V
MEDKULTURNEM DIALOGU
b) Detektiv

Mladinski center Trbovlje je, v projektu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, pripravil večmesečno usposabljanje mladinskih delavcev za izvajanje aktivnosti medkulturnega dialoga in neformalnega
učenja. V nadaljevanju opisujemo uporabljeno metodologijo.

Namen: Namen vaje je najti različne osebe, ki se identificirajo z različnimi trditvami.
Potrebujemo: delovni listi, pisala
Priprava: Pred začetkom aktivnosti pripravimo delovne liste, ki vsebujejo različne trditve o temi s katero se soočamo in s katerimi se udeleženci lahko identificirajo.
Navodila: Udeležencem razdelimo delovne liste ter pisala. Držati se
morajo pravil, da k določeni trditvi lahko zapišejo le eno ime. Vaje je
konec, ko ima vsak udeleženec v celoti izpolnjen delovni list.

1. DVODNEVNO USPOSABLJANJE
Prvi izobraževalni sklop je bilo dvodnevno usposabljanje, ki je sledilo
sledečim namenom:

•

mladinske delavce seznaniti s celotnim usposabljanjem kot tudi
posameznimi nalogami usposabljanja;

•
•

teoretični uvod v obravnavane teme Uric medkulturnega dialoga;

Namen: Drveča reka je teambuilding igra, katere namen je, komunikacija ter sodelovanje vseh sodelujočih.

predstavitev in prikaz metod v sklopu Uric medkulturnega dialoga ter

Potrebujemo: A4 časopisne liste, količina je odvisna od št. udeležencev

•

izkustvena igra za lažje razumevanje medkulturnosti.

c) Drveča reka

Priprava: Iz starih časopisov ali reklam narežemo toliko A4 listov, kolikor
je udeležencev. V prostoru, kjer se bo aktivnost izvajala označimo začetno črto, ki predstavlja začetni del reke ter končno črto, kjer se rekla
konča. Priporočeno je, da sta črti narazen vsaj 5 metrov.

Na podlagi namenov je bil sestavljen dvodnevni program, ki je vseboval sledeče elemente:

•
•
•
•
•
•

Navodila: Na začetku udeležence razdelimo v manjše skupine, ki bodo
med seboj tekmovale. Vsaka skupina naj ima enako število oseb. Priporočljivo je, da sta dve ali tri skupine, zaradi lažjega pregleda. Skupine
se morajo postaviti ena zraven druge na prvo črto, kjer se reka začne.
Vsakemu udeležencu razdelite en časopisni list, ki predstavlja kamen.
Namreč udeleženci lahko prečkajo reko samo po kamnih, kakšno metodo prečkanja bodo naredili pa je odvisno od njih. Pomembno je tudi
to, da jasno povemo pravila igre:

Spoznavanje udeležencev ter predstavitve organizacij;
Teoretični uvod v obravnavane teme uric medkulturnega dialoga;
Predstavitev namena in izvajanja uric medkulturnega dialoga;
Izkustvena igra;
Predstavitev cikla celotnega usposabljanja;
Refleksija in evalvacija.

Pred začetkom usposabljanja smo udeležencem razdelili vprašalnik, ki
ga lahko najdete v prilogi o zavedanju njihove identitete, razumevanju različnih pojmov, metod dela na področju medkulturnega dialoga.
Na ta način smo lahko skozi celotno usposabljanje merili učne učinke
usposabljanja.

-

Drvečo reko lahko prečkate samo po kamnih.

-

Kamena se morate v času prečkanja reke dotikati ali z nogo ali z
roko. V nasprotnem primeru drveča reka odnese kamen.

Vsaka skupina ima 10 minut časa, da naredijo strategijo na kakšen način
bodo vsi prečkali drvečo reko varno. Ko so ekipe pripravljene s strategijo se igra lahko začne. Voditelj igre mora biti pozoren ves čas, da vsakemu udeležencu vzame časopis oziroma kamen, če se ga nihče ne dotika, na ta način bodo udeleženci bolj pozorni kaj se dogaja okrog njih.
Tekmovanje se konča ko vsi udeleženci varno prečkajo drvečo reko.

1.1. Predstavitev imen in organizacij

Ko vsi udeleženci prečkajo reko jih prosimo, naj odgovorijo na spodnja
vprašanja in s tem zaključimo igro. Vprašanja:

Uvodni del usposabljanja se je tako začel z različnimi spoznavnimi igrami, preko katerih smo razbili zadržanost udeležencev usposabljanja.
Udeleženci usposabljanja so imeli tako priložnost, da drug drugega
spoznajo, hkrati pa predstavijo organizacije iz katerih prihajajo in jih
predstavljajo. Spodaj lahko najdete opis štirih aktivnosti in metod, ki
smo jih uporabili.
a) Križanka imen
Namen: Prvo spoznavanje z imeni udeleženci.
Potrebujemo: velik plakat, pisala

•

Kakšne vloge so bile prisotne v ekipi?

•

Kdo je bil vodja? Zakaj in na kakšen način?

•

Na kakšen način ste naredili strategijo prečkanja drveče reke
in kdo je sodeloval pri pripravi?

•

Na kakšen način ste komunicirali med seboj v času igre?

•

Sedaj ko poznate igro, na kakšen način bi se jo lotili naslednjič?

d) Predstavitev organizacij

Priprava: Na velik plakat pred začetkom aktivnosti naredi mrežo v katero kasneje vpisujemo svoja imena.

Namen: Predstavitev organizacij na kreativen način.
Potrebujemo: plakate, pisala, barve,…

Navodila: Na začetku izberemo ime, ki je najdaljše s katerim začnemo
plesti mrežo imen. Črke imen se morajo med seboj prepletati in tvoriti
celoto. Vaja je končana ko vsi vpišejo svoja imena v mrežo.

Navodila: Udeleženci imajo 20 minut časa, da na kreativen način pripravijo plakat, ki bo odgovarjal na sledeča vprašanja:
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-

Ime organizacije,

-

Kraj organizacije,

-

Področje dela organizacije,

-

Ciljna skupina;

-

Glavne aktivnosti na področju medkulturnega dialoga in sodelovanja do sedaj.

Po 20 minutah pozovemo udeležence, da predstavijo organizacije.
Predstavitve morajo biti dolge le 1 minuto kot reklamni oglasi, ki te
prepričajo, da nek izdelek kupiš.

• spregovoriti o vzdušju v skupini
• spregovoriti o zadovoljstvu oz. nezadovoljstvu
Navodila:Skupina se razdeli v več podskupin. Voditelj postavi evalvacijsko vprašanje, vsaka podskupina pa

1.2. Teoretični uvod v urice medkulturnega dialoga

iz svojih teles oblikuje skulpturo, ki ponazarja skupni odgovor. Medtem,
ko se ena skupina postavi v skulpturo, druge skušajo ugotoviti, kaj naj
bi skulptura predstavljala. Ko jim uspe, je na vrsti za postavljanje naslednja skupina. Sledi skupen pogovor o vprašanju.

Kot je bilo zapisano že na začetku, so se lahko mladinski delavci udeležili izvedbe uric medkulturnega dialoga, ki jih je izvajal Mladinski center Dravinjske doline v različnih srednjih šolah. Vendar pa se nam je
pomembno zdelo, da preden se seznanijo z uricami in metodami, ki
so uporabljene v uricah, dobijo kratek teoretični uvod v tematike, ki jih
urice obravnavajo.

2. INVIDIVUALNO DELO

Tako smo na dvodnevnem usposabljanju povabili Zvezo Romov Slovenije, Društvo informacijski center Up in Društvo Rozana, da mladinskim
delavcem na kratko predstavijo pojme in tematike, ki bi vsem udeleženim pomagali pri lažjem razumevanju tem, ki jih obravnavajo urice.

Drugi del sklopa izobraževanj je potekalo individualno in je bilo namenjeno pridobivanju teoretičnega znanja mladinskih delavcev na
področju medkulturnega dialoga in medkulturnosti. Mladinski delavci
so tako morali napisati eseje o medkulturnem dialogu, in sicer tako da
so prebrali bodisi članek iz časopisa oziroma revije ali pa so si ogledali
film, katerega vsebina spada v sklop teme medkulturnosti. Na podlagi prebranega članka oziroma ogledanega filma je bilo potrebno najti
strokovno utemeljitev ter ob tem dodati lastno refleksijo in mišljenje.V
prilogi najdete tako navodilo za nalogo, kratek seznam nekaterih filmov, ki smo jih predlagali mladinskim delavcem ter seznam strokovne
literature, ki je bila v pomoč vsem udeleženim.

1.3. Izkustvena igra - Stopimo korak naprej
Na dvodnevnem usposabljanju smo želeli mladinskim delavcem
predstaviti metode dela, s katerimi lahko na prijetnejši način obravnavajo teme kot so diskriminacija.
S to metodo, ki je prirejena po priročniku o izobraževanju o človekovih
pravicah – KOMPAS, smo želeli prikazati, kako smo v družbi vsi enaki,
vendar nekateri bolj enaki od drugih. Spoznavali smo se s posledicami večplastne diskriminacije, stigmatizacije in socialne nestrpnosti v
družbi in skozi igro vlog spoznali, kako je biti predstavnik/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.

3. IZVEDBA AKTIVNOSTI V LOKALNEM OKOLJU
Tretji sklop izobraževanje medkulturno v praksi je potekal v skupnostih
mladonskih delavcev. Mladinski delavci so v lokalnih skupnostih izvajali
aktivnosti, ki so jih predložili pred samo izvedbo aktivnosti. Vsak mladinski delavec naj bi izvedel posamezno ali v paru vsaj eno aktivnost za
učenje medkulturnega dialoga v svojem lokalnem okolju z dokončano
izvedbo spremljanja učnega učinka. Namen tretjega sklopa aktivnosti
je bilo prenesti znanje mladinskih delavcev, ki so ga pridobili tekom
usposabljanja na mlade s katerimi delajo vsakodnevno. S tem usposabljanje dobi večjo razsežnost saj se znanje posreduje naprej.

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.

4. EVALVACIJSKO SREČANJE
V zadnjem delu cikla izobraževanja mladinskih delavcev je sledilo evalvacijsko srečanje, katerega namen je bil dodati nekaj novih metod dela
ter evalvirati celoten proces usposabljanja.

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?

V prvem delu evalvacijskega srečanja je sodeloval strokovnjak iz področja izkustveno plesne obravnave zahtevnih tem. Na ta način so lahko
mladinski delavci pridobili nova znanja, kako obravnavati teme kot so
diskriminacija, toleranca in medkulturni dialog skozi plesne metode in
izražanje preko telesa.
Drugi del evalvacijskega srečanja pa je vseboval evalvacijo evalvacijskega srečanja kot tudi celoten proces izobraževanja. Evalvacije so bile
zasnovane v smeri beleženja znanj, ki so ga udeleženci dobili tekom
mesecov v sodelovanju pri projektu Mladi ambasadorji medkulturnega
dialoga.

1.4. Evalvacija
Na koncu dvodnevnega izobraževanja smo namenili čas za evalvacijo
samega usposabljanja. Uporabili smo metodo kratkega vprašalnika, ki
je v prilogi ter tehniko skulptur.

4.1. Vprašalnik

Skulpture

Uporabili smo osebno metodo z vprašalnikom, ki je vseboval med drugim tudi sledeča vprašanja:

Trajanje: Od 10 do 20 min.

• Kaj sem se na usposabljanju novega naučil/a?
• Kateri deli usposabljanja so se mi zdeli zanimivi, kateri pa manj ali
sploh ne?

Opis: Posameznik izrazi svoje doživljanje preko postavitve skulpture iz
teles.

• Kako ocenjujem metode dela, ki so bile uporabljene na usposabljanju?

Namen:

• Kako ocenjujem izvajalce usposabljanja?

• zavedanje trenutnega počutja

• V kolikšni meri je usposabljanje odgovarjalo na moje potrebe?

• zavedanje vzdušja v skupini
• zavedanje, kako je bil posameznik zadovoljen z določeno stvarjo
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4.2. Pismo sebi

Znam uporabljati različne metode in
prijeme pri delu z mladimi na temo medkulturnega dialoga oz. učenja.

Druga metoda, ki je bila uporabljenja za poglobljeno evalvacijo in metodo je bilo »pismo sebi«. Pismo sebi je ena od najpreprostejših in najpogosteje uporabljenih osebnih metod vrednotenja. Je tudi ena najbolj
učinkovitih. „Pismo samemu sebi“ lahko doseže zelo zanimive in globoke rezultate o učinku programa.Voditelj nima nobene možnosti za posredovanje, vplivanje ali vključevanje v proces, saj pisma ne prebere.Ko
dokončajo s pisanjem pisma, ga zalepijo v kuverto, na katero napišejo
svoje polno ime in naslov. Tim pošlje pisma udeležencem v določenem
času po zaključku projekta, na primer dva meseca po zaključku. To udeležencem omogoči, da naredijo primerjavo med začetnimi občutki in
pogledi ter tistimi, ki jih imajo po dveh mesecih po zaključku projekta.

Razloži svoj odgovor

4.3. Fotogovorica
Fotogovorica je zbirka fotografij in hkrati tudi skupek metod dela s fotografijami v različnih skupinah. Branko Blažič v svoji knjigo, da so tiskane in povečane fotografije priložnost za ustvarjanje razpoloženja, motivacija za razmišljanje in pogovor v skupini. Preko fotografij so mladinski
delavci opisali svoj trenutno razpoloženje in občutke ter njihov proces
v procesu usposabljanja in pridobivanja znanj. Namreč fotografija ima
večplastno sporočilo, ki nagovarja vse čute, zato jo gledamo, razlagamo
in pristopamo k njej na oseben, subjektiven način, ki je pogojen z našo
preteklostjo in izkušnjami. Pomembno je, da je voditelj pripravljen na
odprtost, da daje udeležencem svobodo in možnost, da izrazijo to, kar
mislijo in tako naredijo pogovor koristen.

Poznam potrebe po medkulturnem dialogu v lokalnem okolju in znam definirati
aktivnosti ter organizacije, ki delujejo na
področju medkulturnega dialoga.
Razloži svoj odgovor

5. PRILOGE
Vprašalnik pred usposabljanjem
Zmožnosti

1

2

3

4

5

Zavedanje lastne identitete
Razloži svoj odgovor

Razumevanje in zmožnost posredovanja
razlage pojmov kot so rasizem, diskriminacija, strpnost, predsodki, ipd.
Razloži svoj odgovor
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Kdo je najboljši detektiv?

PRIMERNOST UPORABLJENIH
METOD

VPIŠI IME OSEBE, ZA KATERO DRŽI
SPODNJA TRDITEV.

:-(

:-|

:-)

:-))

1

2

3

4

5

Spoznavanje

Kajmak in marmelada je po
mojem mnenju prikazuje
stereotipne predstave ljudi.

Kratko razloži svoj odgovor:

Nimam težav s sobivanjem,
če je moj sosed homoseksualec.

Teoretski sklop
Kratko razloži svoj odgovor:

Bolj je svet barven in raznolik, bolj mi je blizu.

Predstavitev uric medkulturnega
dialoga
Kratko razloži svoj odgovor:

Rad-a preizkušam jedi iz
vsega sveta.
Uživam v potovanjih po
svetu in spoznavanju novih
kultur in ljudi.

Izkustvene igre na temo medkulturnosti
Kratko razloži svoj odgovor:

Zavedanje širše skupnosti
kot je na primer EU je
zame zelo pomembno.

Hvala za sodelovanje!

Spoštujem ženske, ki nosijo hidžab.

ESEJ O MEDKULTURNEM DIALOGU, KI GA ŽIVIMO
V MCT-jevi spletni strani, kjer ste našli ta dokument imate tudi dokumente, kjer najdete izbor člankov, seznam filmov kot tudi seznam strokovne literature. Iz seznama časopisnih člankov si izberite en članek, ki
vam je najbližje ali pa si izberite en film. Na podlagi ogledanega filma ali
pa prebranega članka poiščite opredelitev ali pa umestitev same teme
v strokovni literaturi.

Medkulturnega dialoga se
je potrebno priučiti.

Vaša naloga je, da napišite esej o medkulturnem dialogu, ki naj obsega vsaj 5000 znakov brez presledkov. Osnova eseja naj bo:

EVALVACIJA DVODNEVNEGA USPOSABLJANJA
Organizacija usposabljanja

:-((

:-((
1

:-(
2

:-|
3

:-)
4

:-))
5

a)

prebran članek ali ogled filma,

b)

del poglavja ali pa članka iz strokovne literature ter

d) osebna doživljanja in razmišljanja.

Nastanitev

Napišite kje so vidne podobnosti ali razlike med resničnostjo, prebranim gradivom in filmom, Dodajte lastno refleksijo - dileme, kaj bi
spremenili, kaj bi lahko naredili drugače, lastni občutki, razmišljanja na
temo medkulturnega dialoga.

Kratko razloži svoj odgovor:

Eseji bodo ocenjevani na podlagi prebrane strokovne literature kot tudi
ustvarjalnosti, uporabo podatkov iz člankov, uporaba dodatnega znanja ter vključevanje lastnega razmišljanja o medkulturnem dialogu.

Prehrana
Kratko razloži svoj odgovor:

Skozi celoten esej navajajte literaturo, ki jo boste uporabljali. Na koncu
eseja pa napišite nabor celotne literature in virov, ki ste jih uporabili pri
tej nalogi.

Organizacija časa (delo, odmori)

Naloge naj bodo shranjene kot doc ali kot pdf dokument.

Kratko razloži svoj odgovor:

SEZNAM FILMOV

Delovni prostor

•

District 9

•

Giant

Kratko razloži svoj odgovor:

•

Amistad

•

•

Kajmak in marmelada

Guess who`s coming to
dinner

•

Schindler`s list

•

The Hurricane

•

Shrek

•

Losing Isaiah

•

American history X

•

Malcolm X

•

Color purple

•

Monster`s ball

•

Driving Miss Daisy

Podpora ekipe MCT
Kratko razloži svoj odgovor:
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ČASTNI AMBASADORJI

Mitja Blažič

Monika Sandreli

Sem Mitja Blažič in sem aktivist za človekove
pravice in novinar. Od leta 1994 do leta 2010
sem deloval predvsem kot radijski novinar,
sprva na Radiu Koper - Capodistria, v zadnjem
obdobju pa na 1. programu Radia Slovenija
v Uredništvih jutranjega in izobraževalnega
programa. Leta 2000 sem začel svojo pot na
področju aktivizma za človekove pravice gejev, lezbijk, biseksualnih in transspolnih oseb
v neformalni LGBT-športni skupini Out in Slovenija. Leta 2003 sem soustanovil DIH-Društvo
za integracijo homoseksualnosti (danes Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico), ki sem ga
vodil do leta 2008. Leta 2009 sem s svojim nekdanjim partnerjem zmagal na Ustavnem
sodišču v zadevi Blažič in Kern proti Sloveniji
v zvezi z neustavnostjo 22. člena Zakona o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti. Od
leta 2009 do 2012 sem vodil kampanjo Za vse
družine, za pravice vseh otrok, za človekove
pravice!, v podporo Družinskemu zakoniku, ki
bi istospolnim parom in družinam podelil temeljne socialne pravice.

Odraščala sem v Pušči, največjem in najstarejšem romskem naselju v Sloveniji. Družina mi je
dala pomembne vrednote in te me spremljajo
skozi življenje. Te so pomembnost izobrazbe,
spoštovanje drugih in pravica do dostojnega
življenja vsakega človeka, da lahko doseže
oziroma naredi vse, kar želi, če ima voljo, pogum in je vztrajen. Verjamem, da se vse zgodi
z razlogom ter da so rezultati dela najboljši,
če človek nekaj počne z veseljem in zadovoljstvom.

Danes sem zaposlen na Društvu Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra,
kot koordinator projektov učenja človekovih
pravic in HIV/aids preventive, dejaven pa ostajam tudi na področju prizadevanj za enakopravnost LGBT-oseb, istospolnih parov in
družin. Od leta 2006 sem tudi nacionalni trener človekovih pravic po programu Kompas
Sveta Evrope.

Moj oče je vedno poudarjal tudi pomen izobrazbe. Ne le formalne, tudi neformalne. Govoril mi je, da ne hodim v šolo zaradi njega ter
da se ne učim za šolo, ampak za sebe in svoje
življenje. Njegove besede so obrodile sadove,
saj vsak trenutek izkoristim za pridobivanje
novega znanja in veščin. Po poklicu sem šivilja. 18 let sem opravljala delo šivilje v tovarni
Mura. Končala sem tudi srednjo trgovsko šolo
in si pridobila poklic Prodajalka. Kot prodajalka nimam delovnih izkušenj, ker nisem dobila
ustrezne zaposlitve. Leta 1990 sem na Dunaju
pridobila licenco za poučevanje romskega jezika in plesa. Tako sedaj že nekaj let izvajam
tečaj romskega jezika in plesa. V romski jezik
sem prevedla knjigo Dese Muck »Kakšne barve je svet?«. V preteklosti so mediji Romom naredili veliko škode, saj so izkrivljali realno sliko.
Zaznala se je (in se pogostokrat še zaznava)
prikrita nestrpnost, ki izvira predvsem iz nepoznavanja Romov ter iz površnega pristopa s
strani medijev. Iz tega razloga sem se odločila

Moja vzgoja je v veliki meri temeljila na spoštovanju in negovanju lastne kulture. Romska
kultura me je prevzela že v otroštvu. Romski
jezik, glasba, ples in romske zgodbe so bile del
mojega vsakdana. Od babice – moje Daje in
prababice sem črpala pomembne informacije
o življenju Romov. To znanje oziroma poslanstvo sem začela razvijati v mladosti, ko sem
kot najstnica že sodelovala na različnih področjih ohranjanja in razvijanja romske kulture
- kot plesalka, gledališka igralka in prevajalka.

28

za dodatno izobraževanje in usposabljanje za
romsko novinarko v Izobraževalnem središču
RTV SLO. Na Radiu Slovenija sem postala dopisnica za romsko tedensko oddajo Amare
Drome – Naše poti. Na TV Slovenija pa voditeljica, prevajalka, novinarka za TV oddajo So
Vakeres – Kaj govoriš?. Pred desetimi leti smo
v Murski Soboti odprli informativni center in
radio Romic, ki je začel z oddajnem leta 2008.
Na Romicu, kjer sem urednica, se trudimo informirati romsko prebivalstvo, hkrati pa tudi
večinsko populacijo. Predstavljamo romsko
kulturno, jezik, politično življenje, stališča do
aktualnega dogajanja in uspešne posameznike, ki imajo romske korenine. Še posebej
velikega pomena je, da je informacijski center
središče za ohranjanje romskih vrednot, kulture in jezika. V Romicu se poleg radijskega
programa ukvarjamo tudi z založništvom. V
informativnem centru je zbrana vsa literatura
o Romih, kakor tudi literatura romskih avtorjev, v kateri je mogoče dobiti vse aktualne informacije. Ustvarjamo časopise Romano them
- Svet Romov, Romano nevijpe - Romske novice, Mini multi in različne zbornike. Skrbimo
tudi za izobraževanje članov romske skupnosti. Delo novinarke opravljam z veseljem. Delo
je zanimivo, ker se vsakodnevno srečujem s
čudovitimi ljudmi in tudi izvem marsikaj novega. To preko medija z veseljem sporočam širši
populaciji oziroma poslušalcem. Skozi moje
življenjske in delovne izkušnje vidim, da smo
Romi za nekatere sosedje, prijatelji, znanci, za
druge smo ljudje z obrobja, žrtve stereotipov
in diskriminacije. Za nekatere smo Romi ljudje
z bogato kulturno dediščino, ki navdihuje vse,
ki cenijo pisano mavrico različnih kultur, za
druge pa niti ne obstajamo. Ljudje, ki imajo o
nas negativno mnenje, nas po mojem mnenju
slabo poznajo.
Moje poslanstvo je večinskemu prebivalstvu
pokazati vso pestrost in bogastvo moje kulture. Da sem Rominja, pomeni, da imam en jezik
in eno kulturo več, oziroma kulturo na kvadrat.

Jasmina Ahmetaj

Sem Rominja, rojena v islamski družini v Sloveniji. Od leta 2005 si prizadevam in delujem
za polnomočenje romske skupnosti. Moja pot
aktivizma se je pričela z izobraževanjem na
Radiu Slovenija in tako danes sodelujem pri
oddaji Naše poti – Amare droma. 2009 sem se
zaposlila kot izvajalka učne pomoči v projektu
„Dvig kulturnega in socialnega kapitala v okolju, kjer živijo pripadniki romske skupnosti“.
Navdih za moje delovanje so bili otroci, ki so
me vsakodnevno nasmejani pričakali v šolah.
Leta 2011 sem bila povabljena k sodelovanju
v sklopu programa Urbanih brazd, Evropske
prestolnice kulture - Maribor 2012 v skupino
za romska vprašanja. Kasneje smo aktivni posamezniki ustanovili društvo Frekvenca, kjer
so mi omogočili izdajo fiktivnega avtobiografskega romana „Dekle z bonboni“, katerega soavtorica je tudi Marta Gregorčič.
Moja pot se je nadaljevala in kar se je pred
samo nekaj leti zdelo nemogoče - da bi Rominje sodelovale pri odločanju o politikah za
Rome, je postalo resničnost. V društvu Terne
Roma – Mladi Romi, katerega vizija je postati most med institucijami in organizacijami,
opravljam delo mediatorja – povezovalca. S
svojim delovanjem zagotavljam informiranje
ter reševanje posameznih težav v državnih institucijah. Ustvariti želim pozitivno družbeno
ozračje, ki bo temeljilo na značaju skupinskega dela, dveh narodnostnih skupnosti - Romov in neromov. Stereotipi, po mojem mnenju izhajajo predvsem iz neznanja in strahu,
kajti v človeški naravi je lažje drugačnost zavračati, kakor sprejeti. Pot do sprejemanja drugih kultur je dolga in naporna, prvi korak do
nje je razumevanje. V tem duhu se medijsko
izpostavljam in sočasno opozarjam o tematiki
romske skupnosti, kajti želim razbiti razširjene
stereotipe o Romih.
Posebno pozornost pri svojem delu dajem
tudi vlogi Rominj v družbi. Kot ženske so Rominje dnevno diskriminirane in pojavlja se
še diskriminacija med Romi. Moji cilj je zagovorništvo in sočasno spodbujanje Rominj k
vključevanju v družbo, zato smo že v delovni
skupini društva predvsem ženske kot primer
dobre prakse.

Faila Pašić Bišić
Moji življenjski cilji se uravnavajo glede na
naslednji pogled: Da bom znala izkoristiti
svoje rojstvo, da nikoli ne bom sraka, če sem
lahko labod. Da iz mojega besednega zaklada za vedno izgineta besedici Jaz in Moje, ki
kot veriga na nogah in zanka za vratom dušita
vsako plemenito dušo. Da medkulturni dialog
postane moja vodilna volja, ki ne bo poznala
obotavljivosti, ne dvoma. Naj nikoli ne postanem služabnik, ki bo sklanjal svojo glavo niti
gospodar, ki jo bo vzvišeno dvigoval, in vseeno v sebi ohranim svoj ponosni jaz. In osebni
cilj? Biti tam, kjer je moč odločanja. Ko bom s
svojim podpisom lahko rešila na stotine otrok,
ki jih je zaznamovalo ime in kraj, kjer so bili
rojeni.
You can reach description of honorary ambassadors in english language on address
www.mamd.si/index.php/oprojektu/english/
the-honorary-ambassadors.
Rodila sem se bosanskim staršem, ekonomskim migrantom v Sloveniji, na začetku osemdesetih let, za svoje vseživljenjsko delo sem še
pred svojim 30. letom prejela številna državna
in mednarodna priznanja. Naj prostovoljka
2006; Obraz evropskega leta enakih možnosti
2007; Dobrotnica leta 2007; Nominacija za Slovenko leta 2008 in Nominacija za mlado Evropejko leta 2008; Ambasadorka EU leta boja
proti revščini in socialni izključenosti 2010;
Priznanje Andragoškega centra za vseživljenjsko učenje 2011; Bošnjakinja leta 2012, Sarajevo-Bosna in Hercegovina; Ženska, ki navdihuje
Evropo, EIGE, 2013.
Sem svobodna hči svobodnih staršev. Vzgoja žensk, ki nosijo naglavno ruto je zahtevala
vrsto let ljubeče prizadevnosti. Stereotipi so
bili vedno izraz javnega mnenja, kakršno se
ustvarja v družbi. Na videz nedolžne napake
se pred družbo predstavljajo kot hudi prestopki in svarilna znamenja. Posploševanje ali
generalizacija, pretiravanja družbe, nas sili da
to zavestno odklanjamo in si prizadevamo za
pozitivno podobo. Dekonstruirati ta stereotipna interpretiranja mene same in mojega
sveta, je temeljna in prednostna naloga moje
družine. Svoje življenje sem v celoti posvetila
sožitju vseh ver, narodov, kultur, ter predvsem
pomaganju ljudem v razumevanju sebe. Tako
se mnogi učijo iz mojih lastnih izkušenj in premagujejo lastne izzive. Vse ostalo je moj čas,
ki je na tem svetu, svet. Ženske, ki nosimo naglavno ruto smo plemenite in vse, kar si želimo
je, da se ljudje do nas obnašajo plemenito.
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IGRE KULTUR 
Tako kot ima drevo veje, korenine in sadove tako so Igre kultur drevo
drugačnosti. V svoji kompleksnosti in večdimenzionalnosti je razvejan
saj združuje šport, kulturo, mednarodno sodelovanje ter spoznavanje
kultur skozi igro. Igre kultur ponujajo spoznavanje kultur in mednarodna prijateljstva. Jeseni 2013 so bile v okviru projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga igre prvič izvedene in ne dvomimo
v tradicionalnost njihovega izvajanja. Program iger je bil namenjen
vsem udeležencem ne glede na spolno, socialno, kulturno ali kakšno
drugo obliko usmerjenosti, vključeni pa so bili tudi udeleženci, ki jih
lahko imenujemo osebe z manj priložnostmi. Program je zajemal vse
starostne skupine. V programu je bila izvedena otroška olimpijada za
najmlajše, ulična košarka v več starostnih kategorijah, igre brez meja
in različne večerne športne igre. Zmagovalci disciplin v posameznih
igrah so prejeli medalje in pokale ter praktične nagrade. Poleg športnega udejstvovanja so v programu bile izvedene tudi: Velika evropska
igra in Velika igra enakih možnosti. Ti dve igri sta imeli drugačen pristop saj obravnavata kulturno raznolikost skozi igro več obliki kviza, kjer
se med seboj pomerijo po dve skupini udeležencev. Takšen pristop
prinaša predvsem zanimivo obliko neformalnega učenja na področju
medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur. Potek, vsebine
in metodologijo Iger kultur 2013 si lahko ogledate na spletni projekta
www.mamd.si pod zavihkom o publikacijah.

GAMES OF CULTURES
Like the tree branches, roots and fruits thus games cultures express
diversity. In its complexity and multi-dimensionality of branches they
combine sport, culture, international cooperation and learning about
cultures throughout games. Games of cultures offer knowledge about
culture and international friendship. In autumn 2013 were within
the project Young Ambassadors of Intercultural Dialogue Games of
cultures carried out for the first time and there is no doubt they’ll become traditional. The program of games was open to all participants
regardless of gender, social, cultural or any other form of orientation,
participants with fewer opportunities were also included. The program
covered all age groups since the program was carried out with Olympics for children, street basketball in several age categories, games
without frontiers and a variety of evening games. The winners in the
various disciplines games have received medals and trophies and
practical prizes. In addition to sports activities we also carried out: The
Great European Game and Great Game of Equal Opportunities. These
two games had a different approach as they deal with cultural diversity through the game of quiz, where competition is by two groups of
participants. Such an approach brings an interesting form of informal
learning in the field of intercultural dialogue and understanding other
cultures. The structure, content and methodology of Games of cultures
2013 can be viewed on the website of the project www.mamd.si under
tab about publications.
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KULTURNI DOGODKI 
Partnerji v projektu smo v obdobju izvajanja projekta izvedli 36 kulturnih dogodkov, katerih namen je bil medsebojno povezovanje in oblikovanje identitete mladih. Vsi dogodki so bili strukturirani tematsko in
so udeležencem doprinesli dodano vrednost na področju medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur. V tej publikaciji prikazujemo fotogalerijo izbranih dogodkov. Vse kulturne dogodke si lahko
pogledate na spletni strani projekta pod zavihkom fotogalerija in na
Facebook strani projekta.

CULTURAL EVENTS
Partners in YAID, in the period of the project, conducted 36 cultural
events aimed at networking and identity formation of young people.
All events were structured thematically and participants were contributed with added value in the field of intercultural dialogue and understanding other cultures. In this publication we present a photo gallery of selected events. All cultural events can be viewed on the project
website under the tab fotogalery and on the Facebook page of the
project.
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O MLADINSKEM CENTRU 		 
DRAVINJSKE DOLINE

ABOUT YOUTH CENTER
OF DRAVINJA VALLEY
Youth Centre of Dravinja Valley is a youth organization in Slovenske
Konjice in Slovenia. It’s a non-governmental organization, established
by a local student club in 2003. Youth centre is active on local, national
and international level. Its main aim is to fulfill youngster’s free time
on the base of active participation, informal learning, encouraging
creativity and volunteering. It also enables activation in the sphere of
social entrepreneurship and offers first employment experiences. The
youth centre is also promoting values of intercultural dialogue and
with its activities helps in the development of key competences. It
supports young artists from different cultural genres, offers language
courses and informs youngsters about healthy ways of life. The youth
centre offers help also to other local youth organizations and is considered a networking link between formal and non-formal educational
sector and between private, public and economic sector.

Mladinski center Dravinjske doline (v nadaljevanju MCDD) je zasebni
zavod, ki ga je po petih letih delovanja v okvirih notranje organizacijske enote Kluba študentov Dravinjske doline (1998 – 2003) leta 2003
ustanovil omenjeni klub. MCDD deluje na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni in s svojimi aktivnostmi pri mladih promovira neformalno
izobraževanje, medkulturni dialog ter zdrav način življenja. Spodbuja
prostovoljstvo in aktivacijo v polju socialnega podjetništva, razvija ključne kompetence mladih ter spodbuja njihovo mobilnost in aktivno
participacijo. Izvaja informiranje in svetovanje za mlade, tečaje tujih
jezikov ter pomaga pri promociji in spodbujanju neuveljavljenih, mladih glasbenih in drugih kulturnih skupin ter posameznikov. Omogoča
tudi možnost prve zaposlitve, pridobivanje izkušenj v projektnem menedžmentu in v odnosih z javnostmi. Pri vsem deluje kot povezovalno
telo med formalnim in neformalnim izobraževalnim sektorjem ter med
javnim, privatnim in gospodarskim sektorjem.

Contact:

Kontakt:

Youth centre of Dravinja valley

Mladinski center Dravinjske doline

Zicka cesta 4 a

Žička cesta 4 a

3210 Slovenske Konjice

3210 Slovenske Konjice

Slovenia

E-pošta: info@mcdd.si

E-mail: info@mcdd.si

Spletna stran: www.mcdd.si

Web page: www.mcdd.si

Telefon: 03 759 13 20

Telefon: 00386 3 759 13 20

GSM: 051 308 500

Mobile: 00386 51 308 500
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O CELJSKEM MLADINSKEM  ABOUT CELJE YOUTH CENTER
CENTRU
CELJE
Ena osnovnih in poglavitnih nalog Celjskega mladinskega centra je
nudenje pomoči in podpornih aktivnosti mladim za uresničitev njihovih lastnih idej. Center mladim omogoča: organizacijsko pomoč
pri izvedbi njihovih projektov; finančno pomoč pri izvedbi njihovih
projektov; tehnično in infrastrukturno pomoč pri izvedbi projektov;
kadrovsko pomoč in svetovanje pri izvedbi projektov in pomoč pri vključevanju v domače in mednarodne projekte. Program mladinskega
centra se v celoti izvaja kot podpora mladinskim pobudam, mladinski center pa skrbi za razvoj čim širše palete podporne infrastrukture.
Posledično ima mladinski center v svoji organizacijski strukturi Informacijsko točko Evropske Unije - Europe direct Savinjska; informacijsko
mrežo Infopentlja; MCC Hostel in MCC Kavarno ter široko tehnično
infrastrukturo. Vizija mladinskega centra je postati organizacija, ki se
bo uspešno odzivala na potrebe mladih v prihodnosti ter sooblikovala
prostor druženja, zabave, ustvarjanja in pridobivanja novih znanj.

One of the fundamental and essential tasks of Celje Youth Centre is
providing assistance and support activities for young people to realize
their own ideas. Center supports young people with: organizational
support for the implementation of their projects; financial assistance
in the execution of their projects; technical assistance in the implementation of projects; resources advice and assistance in the implementation of projects and assist in the integration of domestic and
international projects. The program of youth center is fully implemented to support youth initiatives. Youth center is therefore responsible
for developing the widest possible range of supporting infrastructure.
Consequently, a youth center is in its organizational structure Informational Point of the European Union - Europe Direct Savinjska; runs
Informational Network Infopentlja; runs MCC Hostel and MCC café and
owns a broad technical infrastructure. Vision of Youth Centre is it will
become organization that effectively responds to the needs of young
people in the future and shape the place for socializing, entertainment, creating and acquiring new skills .

Kontakt:

Contact:

Celjski mladinski center

Celje Youth center

Mariborska cesta 2

Mariborska cesta 2

3000 Celje

3000 Celje

E-pošta: info@mc-celje.si

E-mail: info@mc-celje.si

Spletna stran: www.mc-celje.si

Web: www.mc-celje.si

Telefon: 03 490 87 40

Telephone: 03 490 87 40

GSM: 040 756 009

Mobile phone: 040 756 009

O MLADINSKEM CENTRU 		 
TRBOVLJE

ABOUT YOUTH CENTER
TRBOVLJE

Mladinski center Trbovlje ali na kratko MCT je javni zavod, ki ga je leta
2001 ustanovila občina Trbovlje z namenom zbiranja in posredovanja
informacij za mlade, koordinacije in izvajanja dejavnosti za mladino,
evropskega sodelovanja na mladinskem področju, servisno dejavnost
za posameznike in organizacije ter izvajanje aktivnosti širšega pomena
ter pridobivanja sredstev. MCT deluje tudi po zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju in sledi zakonskim določilom tega zakona na
mladinskem področju. MCT deluje večinoma na lokalni ravni, vendar
pa se v majhni regiji kot je Zasavje, povezujemo in delujemo tudi regijsko. Naša vizija je, da MCT do leta 2020 postane razvojno izobraževalni
center, ki ustvarja pogoje za boljše standarde mladih in napredek celotne lokalne skupnosti ter spodbuja mlade k splošni družbeni odgovornosti. Na lokalni in regionalni ravni sodelujemo s številnimi javnimi
zavodi, organizacijami in društvi, saj smo prepoznani kot zanesljiv in
učinkovit partner. Prav tako redno sodelujemo v nacionalnih projektih
ter izvajamo številne mednarodne aktivnosti. Mednarodne aktivnosti
izvajamo že od leta 2005, do sedaj pa smo izvedli že več kot 50 različnih
projektov v okviru različni nacionalnih razpisov ter razpisov evropskih
in drugih programov (izvajamo gostiteljske in pošiljajoče seminarje,
treninge, študijske obiske, mladinske izmenjave, Evropsko prostovoljno službo, projekte mobilnosti v okviru programa Vseživljenjskega
učenja, projekte mobilnosti mladinskih delavcev, mladinske lokalne in
transnacionalne pobude, projekt v okviru programa Progress itd.).

Youth centre Trbovlje or MCT is a public institution, which was founded
in 2001 by the municipality of Trbovlje with the purpose of gathering
and dissemination of information for young people, coordination and
implementation of activities for youth, European cooperation in the
field of youth, service activities for individuals and organizations and
the implementation of activities of a broader importance and fundraising . MCT operates under the law of public interest in the youth
sector and follows the statutory requirements of this Act in the field
of youth. MCT operates mainly at the local level, but connects and operates in a whole Zasavska region. Our vision is that MCT in 2020 becomes a development education center, which creates conditions for
better standards of youth and progress of the whole local community
and encourages young people for general social responsibility. At the
local and regional level, we work with many public institutions, organizations and societies, as we are recognized as a reliable and effective partner. We also regularly participate in a national projects and
we perform a number of international activities. Since 2005 we carried
out more than 50 different international projects within different national calls and calls of European and other programs ( perform host
and sending seminars, trainings, study visits, youth exchanges, European Voluntary Service, projects mobility within the framework of the
Lifelong Learning Programme of the mobility of youth workers, youth,
local and trans-national initiatives, a project under the Progress program, etc…).

Kontakt:

Contact:

Mladinski center Trbovlje

Youth center Trbovlje

Ulica 1. junija 18

Ulica 1. junija 18

1420 Trbovlje

1420 Trbovlje

E- pošta: mct@mct.si

E- mail: mct@mct.si

Spletna stran: www.mct.si

Web: www.mct.si

GSM: +386(0)40 57 43 64

Phone: +386(0)40 57 43 64
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