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H KULTURI DIALOGA
Borut Pogačnik

Peter Svetina, varuh človekovih pravic

Foto: B.P.

Varuh človekovih pravic, Peter Svetina, je v kontaktni oddaji Odprta dlan v ponedeljek, 23. novembra, na
Radiu Zeleni Val, zelo odkrito in podrobno spregovoril o položaju Varuha človekovih pravic v naši državi v
tem času. Številni klici poslušalcev so prispevali k pestrosti vsebin, ki sva se jih z gostom dotaknila. Pričakovati
je bilo, da bodo vprašanja tudi v smeri človekovih pravic varovancev domov za starejše, ki se sedaj nahajajo
v zelo težki življenjski situaciji. Poslušalka je menila, da je njihovo življenje sedaj podobno življenju
zapornikov, saj ne smejo iz svojih sob in so tako primorani na skoraj popolno mirovanje.
Varuh je povedal, da je v tem času res težko presojati, vendar pa je nad vsemi pravicami bila in bo pravica
do življenja. Ta pa je omogočena samo, če upoštevamo vse ukrepe, ki jih je sprejela Vlada RS v času od
marca pa do danes. Prav tako pa v zvezi s tem ni pozabil omeniti, kako je tudi posredoval, da so lahko otroci,
katerih ločena starša živita v dveh različnih občinah, mogli obiskati tudi drugega starša. Na prav vse odloke
in ukrepe je Varuh izjemno pozoren in tudi takoj intervenira, kadar so kršene človekove pravice, ali pa bi
morda zaradi ukrepa do tega lahko prišlo.
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Poslušalce je tudi zanimalo, če je v tem času veliko kršitev človekovih pravic? Ob tem je Peter Svetina
povedal, da je še vedno veliko primerov sebičnosti, ko želijo ljudje postaviti v ospredje izključno samo svoje
pravice. Tako ne mine dan, da ne bi klicali ali poslali kakšno sporočilo v zvezi s povsem drugotnimi problemi,
kot so na primer: prepiri s sosedi, prikrajšanost ob dedovanju, nezadovoljnost z ocenami učiteljev v šolah in
podobne zadeve, za katere nekateri menijo, da bi jih moral reševati prav varuh človekovih pravic. Tudi tokrat
je razložil, da ni vloga varuha, da bi bil arbiter, ampak ljudem svetuje, na katere institucije oziroma državne
organe, se morajo obrniti, če menijo, da so bili kakorkoli prikrajšani ali da se jim je zgodila kakršnakoli krivica.
Posebej je poudaril, da je v tem času izjemno veliko primerov, ko ljudje izpostavljajo neko svojo, četudi samo
domišljijsko pravico, ki da je bila kršena. To so največkrat osebe z domislico o »žrtvi«, ki jo širijo okoli sebe.
Kot avtor oddaje, sem tudi sam posebej poudaril, kako je bil presenečen akademik, profesor dr. Zdravko
Mlinar, ko sem mu še v mesecu aprilu, na temelju izkušenj vodenja dežurne psihosocialne oskrbe in opore
ranljivim skupinam pri ZIFS, omenil, da je velikokrat na delu tudi tako imenovani »sebični gen«. Ta je prisoten
v našem vsakdanjem, sedaj popolnoma na novo koncipiranem življenju in na te pojave varuh tudi dnevno
naleti.
Četudi je funkcija varuha nadstrankarska, nepolitična in popolnoma nevtralna, tudi njemu stalno groze in ga
celo obrekujejo, kar zelo težko sprejme. Ko je prevzemal to funkcijo, so mu nekateri govorili, da to lahko
pričakuje, vendar, kot je dejal, na ta način dialoga nikakor ne more pristati. Zato je tudi v tej oddaji pozval h
kulturi dialoga in sodelovanja vseh deležnikov v naši družbi!
Oddajo lahko poslušate v arhivu Radia Zeleni Val preko linka od danes naprej:
http://arhiv.zelenival.com/arhiv/release/odprta-dlan-varuh-clovekovih-pravic-peter-svetina/.

TEDEN PESTRIH ODDAJ
Borut Pogačnik

(z leve proti desni) Aleš Hojs, Alojz Kovšca, Dušan Strnad in Damijan Lazar

Foto: gov.si, ds-rs.si, ZŠIS-POK

V prihodnjem tednu, ko je tudi 3. decembra Mednarodni dan invalidov, bo medijska pestrost izjemna. Tako
bomo v oddaji Odprta dlan v sredo, 2. decembra, gostili ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Ker bo
oddaja kontaktna, boste lahko sami ministra kaj povprašali, pohvalili ali povedali svoje mnenje. Oddaja bo,
tako kot vse oddaje Odprta dlan ob 10.30 uri in bo trajala do 11.15 ure. Kljub številnim obveznostim, je
minister privolil, da bo sodeloval v tej naši decembrski oddaji
V četrtek, 3. decembra, na Mednarodni invalidov, pa bosta gosta oddaje Odprta dlan: predsednik Državnega
sveta RS Alojz Kovšca in svetnik Dušan Strnad, ki je hkrati tudi župan Občine Ivančna Gorica, in to že 10 let.
V oddaji bo govora o invalidih, kakor tudi o ustanavljanju pokrajin v naši državi, kar je tudi projekt Državnega
sveta. Vsekakor zanimive teme, ki vabijo k poslušanju v istem času, kot je že omenjen za dan prej.
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V petek, 4. decembra, pa bo v oddaji Odprta dlan gost Damijan Lazar, predsednik Zveze za šport invalidov
Slovenije – Slovenskega paralimpijskega komiteja. Skupaj z invalidko Leno Gabršček, ki je reprezentantka in
kapetanka ženske sedeče odbojke, bosta govorila o uspehih in težavah slovenskih invalidov športnikov, kakor
tudi o novem TV spotu, ki se bo te dni pričel vrteti na programih TVS.
V času oddaje bodo vsi gostje dosegljivi na telefonski številki studia, ki je: 01 786 0 400. Radijske aparate pa
morate naravnati na frekvence Radia Zeleni Val, ki so: 93,1, 97 in 105,30 MHz.
Ob mednarodnem dnevu invalidov bo na TV SLO1 v soboto, 5. decembra ob 14.30 uri, oddaja Prisluhnimo
tišini, ki bo tokrat posvečena večim invalidskim organizacijam. V oddaji bo tudi zgodba o Albini Peternelj in
o izvajalki posebnega socialnega programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, ki ji namenja veliko časa
in pozornosti.

AKCIJA NAJ JAVNO STRANIŠČE 2020 ZAKLJUČENA
Danica Koren

Naj javno stranišče 2020: MO Ljubljana, Bencinski servis Petrol Mlake, smer Italija, in Občina Krško

Foto: KVČB

V petek, 20. novembra, je potekala sklepna prireditev izbora Naj javno stranišče 2020, zaradi epidemije
COVID-19 preko aplikacije ZOOM. Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je podelilo nagrade
in priznanja za najbolj urejena javna stranišča v Sloveniji za leto 2020. Komisija društva je ugotovila, da imajo
v MO Ljubljana najlepše urejena javna stranišča v kategoriji mestnih občin. V kategoriji ostalih občin pa si
je prvo mesto prislužila Občina Krško. Tekom leta so člani komisije prevozili 3997 kilometrov in izvajali
terensko ocenjevanje na 154 lokacijah javnih stranišč po vsej Sloveniji. Preverili so kakšno je stanje javnih
stranišč v 11 mestnih občinah, 78 ostalih občinah in 56 bencinskih servisih ob avtocestah v Sloveniji.
Priznanje Naj javno stranišče za leto 2020:
- v kategoriji mestnih občin je prejela MO Ljubljana z doseženimi 4,67 točkami (od 5,00),
- v kategoriji ostalih občin je prejela Občina Krško z doseženimi 4,84 točkami,
- v kategoriji bencinskih servisov Bencinski servis Petrol Mlake, smer Italija z 4,32 točkami (od 5,00).
Letos je straniščno metlico za najslabše urejena javna stranišča leta 2020 med mestnimi občinami dobila
Mestna občina Nova Gorica, saj je zbrala najmanj točk, in sicer 3,58. V kategoriji ostalih občin je straniščno
metlico za najslabše urejena javna stranišča 2020 ponovno dobila Občina Laško, z zbranimi 3,59 točkami.
Med bencinskimi servisi pa Bencinski servis Petrol Šentilj, smer Avstrija z doseženimi 2,64 točkami. Ostali
rezultati so razvidni na spletni strani društva www.najjavnostranisce.kvcb.si . Komisija Društva za KVČB je
tekom leta ocenjevala dostopnost, označenost dostopa, urejenost, število sanitarij, sanitarije za invalide,
opremo in higienski material.
Od leta 2016, ko je društvo dalo v uporabo mobilno aplikacijo »Najbližji WC« ima uporabnik s pomočjo
aplikacije možnost najti najbližje odprto javno stranišče. Aplikacija je na voljo za operacijske sisteme
Android in iOS in je brezplačna.
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HALO, ZIFS…?
Poberki iz dežurne svetovalne službe
Pokličite nas na 041 381 679, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro.
Nekaj poberkov iz dežurne svetovalne službe:
 Peter iz Ljubljane, pravi, da verjame, da je ta virus namerno povzročen, ker da ima Kitajska tako zdaj
edina gospodarsko rast. Meni, da je imel D. Trump prav in da se nam bo še kolcalo za njim. Ker se v
politične presoje ne spuščamo, smo mu lahko samo odvrnili, da je potrebno pogledati nazaj in da ima,
kar zadeva tako imenovane mokre in krvave tržnice na Kitajskem, vsekakor prav, saj smo tudi mi o
tem pisali že spomladi, ko se je virus Covid-19 prenesel z luskavcem na netopirje, ki bi sicer v
normalnih-življenjskih pogojih nikakor ne prišli do stika, tako pa so tam klali oboje hkrati in je prišlo
do prenosa virusa, kar so tudi pisala vsa sredstva javnega obveščanja po svetu. Nimamo pa nobenih
preverjenih informacij, če je bilo to res namerno. Slišali pa smo, da Kitajska teh tržnic ni zaprla, kar je
ob vsem tem kar doživljamo dandanes po svetu, težko doumljivo;
 Več klicateljev iz različnih koncev Slovenije, nas je opozorilo, da se je v tem času pri Slovencih pojavilo
več črnogledosti, kot pa v večini evropskih držav in celo več kot v balkanskih deželah, ter se sprašujejo
kaj vse bi bilo lahko vzrok temu.
Mogoče se skriva odgovor na vprašanja vseh teh v značilnem slovenskem narodnem značaju, ki je že
sicer precej črnogled in resnično negativen do vseh pojavov. Zelo lahko je namreč vzdrževati slabo
vibracijo in jo prenašati še na druge. Če poslušamo pogovore, ali bolje, če smo jih poslušali v času, ko
so bile kavarne še odprte, smo lahko skoraj pri vsakem omizju slišali, kako je vse slabo, kako so bile
nekoč stvari boljše in kako so njihove težave najbolj pomilovanja vredne.
Takšen pristop izhaja iz priučene nemoči, ki se na žalost prenaša iz roda v rod že nekaj stoletij. Strah
in bojazni izvirajo iz prvih let življenja in so dejansko zaslužne za tovrstno črno optiko. Samo korak od
pesimizma in tovrstnih vibracij pa je potem do zloma imunskega sistema ter s tem hitre dojemljivosti,
ne samo za tovrstne psihološke sugestije, ampak tudi za dejanski prenos virusa in njegovo uspešno
pot po telesih tako razmišljujočih.
Ker je nemoč priučena, velja prav tako tudi obratno. To pa pomeni, da se lahko priučimo tudi moči in
visoke vibracije pozitivnosti s katero pa moramo začeti že prav vsak dan.
 Invalidka S.V. se zahvaljuje za priporočilo ZPIZ-u, da ji dodeli dodatek za pomoč in postrežbo. Če se
bralci spomnijo, smo pred šestimi leti že posredovali pri Predsedniku Republike in pri takratnem
predsedniku vlade Miru Cerarju, ker so hoteli družino izseliti iz stanovanja za Bežigradom, saj so
njihovo stanovanje prodali na dražbi, ker je nekdo izkoristil težave in naivnost njihovega sina, da so
mu vpisali hipoteko, ki jo ni mogel plačati.
 Invalid iz Maribora, ki se je pred meseci obrnil na NSIOS zaradi invalidske pokojnine, je v soboto
telefoniral, če mu lahko poiščemo vodoinštalerja, ker ga sam neuspešno išče že en teden, ker mu
nihče zaradi prepovedi gibanja noče priti odpraviti okvare.
Povedali smo mu, da mora stopiti v stik z upravnikom bloka, kjer stanuje. To se je tudi zgodilo in
napako so že odpravili;
 Invalidka S.A. iz Murske Sobote, ki se je na nas že obrnila glede Pagetove bolezni, tokrat zanima glede
zdravilišč, kakšna je tam situacija in če sprejemajo bolnike na rehabilitacijo.
Ker ne poznamo njenega primera, smo predlagali, da njeni polnoletni hčeri stopita v stik z
zdraviliščem.
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VIDEOKONFERENCA S ŠPORTNIMI REFERENTI LOKALNIH DRUŠTEV
Jože Globokar

Foto: Zveza paraplegikov Slovenije

Zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa smo pri Zvezi paraplegikov morali prilagoditi dejavnosti tudi na
športnem področju. Če bomo vsi dosledno upoštevali ukrepe, bo tudi drugega vala koronavirusa enkrat
konec. In takrat bodo zaživele tudi športne aktivnosti v sezoni 2020-2021. Seveda pa je bilo treba pred
sezono pripraviti vse za nemoten potek tekmovanja z zadolžitvami posamičnih izvajalcev in uskladitvijo
koledarja športnih tekmovanj. Ker trenutne razmere onemogočajo sklic delovnega posveta, so se 12.
novembra 2020 športni referentje in nosilci posamičnih panog povezali v videokonferenci. Vodil jo je vodja
športa pri Zvezi Gregor Gračner. Udeleženci videoseje so predhodno dobili dnevni red seje in urnik koledarja
prireditev, da so lahko konstruktivno sodelovali na delovnem posvetu. Po sprejemu dnevnega reda so vodje
posameznih športnih panog, športni referentje in vodja športa ZPS poročali o športnih dogodkih v sezoni
2019-2020. Iz teh poročil je razvidno kako je koronavirus krojil izvedbo tekmovanj v letu 2020.
Kljub temu so bila vsa ligaška tekmovanja izvedena, nekatera druga pa prestavljena ali celo odpovedana
(Pogačnikov memorial parabasket, trije kolesarski maratoni, mednarodni šahovski turnir, avtorally in
mednarodni lokostrelski turnir). Smo pa v tem obdobju imeli kar nekaj časa za pripravo Zbornika o 50 let
športa slovenskih paraplegikov, ki je izšel 23. septembra 2020 ob letošnjem Dnevu slovenskega športa.
Zbornik in sodelavca Janeza Hudeja in Jožeta Okorna je udeležencem videokonference prelistal in podrobno
predstavil eden od urednikov Gregor Gračner, v elektronski obliki pa si ga lahko ogledate in preberete na
spletni strani Zveze. Zbornik je natisnjen na 150-ih straneh kjer je zbrana celostna podoba razvoja športa
paraplegikov in tetraplegikov, od ustanovitve organizacije naprej. Je tudi prava enciklopedija najrazličnejših
podatkov in rezultatov. Sledilo je poročilo o našem največjem atletskem tekmovanju – 51. Hrovatinovem
memorialu, ki je letos potekalo v Novi Gorici, zaradi znanih razmer pa brez tujih tekmovalcev iz Severne
Makedonije, Srbije, Črne Gore, BiH in Hrvaške. Tekmovanje je predstavil vodja atletike Janez Hudej in se
zahvalil DP severne Primorske za odlično izvedbo tega spominskega tekmovanja. Razveseljiva pa je tudi
udeležba mladih atletov.
Usklajevanje tekmovalnega urnika za sezono 2020-2021 je udeležencem video seje vzelo kar nekaj časa. Pri
Zvezi imamo namreč šest ligaških tekmovanj - v atletiki, košarki, kegljanju, streljanju, ribolovu in šahu. Imamo
mednarodno NLB Wheel ligo, naši športniki pa tekmujejo tudi na državnih prvenstvih in mednarodnih
tekmovanjih, ki jih organizira Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite. Vsa ta
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številna tekmovanja potekajo predvsem ob vikendih, kar še otežuje usklajevanje in iskanje ustreznih športnih
objektov. Poskrbeti je treba tudi za sodnike. Delo jim je nekoliko olajšal pripravljen osnutek urnika, ki so ga
vabljeni na videokonferenco predhodno prejeli po e-pošti. Tako so lahko že vnaprej pripravili svoje predloge
in tudi termine.
V nadaljevanju video delovnega sestanka je vlogo športa pri vključevanju športnikov paraplegikov in
tetraplegikov v programe Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite, predstavil
moderator Grega Gračner, ki je tudi podpredsednik Zveze ŠIS-SPK. Omenil je športne panoge v katerih naši
športniki dosegajo zelo dobre rezultate ali pa so perspektivni. Med njimi so: atletika, parakolesarstvo,
košarka, strelstvo, curling, smučanje, športni ribolov in boccia.
Ob zaključku je beseda tekla tudi o promociji športa paraplegikov in tetraplegikov, ki naj bi jo pripravili za
novi praznik Dan slovenskega športa. Ker bomo v Sloveniji praznik drugič obeležili 23. septembra 2021, je za
dobro predstavitev še dovolj časa.

IZID DVEH KNJIG V BRAJICI
Irena Ipavec Dobrota

Knjigi z veseljem prebira tudi Timotej Skledar

Foto: Združenje DLAN

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN poleg tiskanih knjižnih izdaj veliko pozornosti namenjamo tudi
posebej prilagojenim izdajam, ki so dostopne ljudem z gluhoslepoto. Tako spet z veseljem obveščamo
javnost, da sta v začetku novembra izšli knjigi Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z
gluhoslepoto ter Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto I v brajici.
Knjigi sta dostopni v čitalnici Združenja DLAN (Trebinjska ulica 7, Ljubljana), kjer sta na voljo tudi elektronska
lupa in računalnik za poslušanje knjig v zvočnem zapisu.
Hvaležni smo Ministrstvu za kulturo RS, ki je sofinancer projekta, ter Knjižnici slepih in slabovidnih Minke
Skaberne za prepis v brajico.
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EVROPSKI (IN MEDNARODNI) DAN INVALIDOV
Goran Kustura

3. december »Nekatere invalidnosti niso vidne«

Foto: Pixabay

Tema letošnjega 3. decembra je 'Nekatere invalidnosti niso vidne'. Evropska komisija in EDF ob dnevu
invalidov organizirata dvodnevno virtualno konferenco, ki se je bodo kot vsako leto udeležili vidni evropski
zagovorniki, strokovnjaki in politiki. Dogodek bo priložnost, da se invalidsko varstvo postavi v prvi plan in
poudari ključne izzive, rešitve, projekte in politike za izboljšanje življenja invalidov. Predstavljeni bodo
zaključni rezultati evalvacije Evropske invalidske strategije 2010-2020, odvil se bo zadnji krog razmislekov za
prihajajočo Evropsko invalidsko strategijo 2021-2030 in podeljene bodo nagrade Access City Award 2021,
kjer letos kandidira kar 50 evropskih mest.
Na dogodek, ki bo potekal virtualno, se lahko prijavite tu:
https://destree.eventsair.com/edpd-2020/registrationedpd/Site/Register

NAŠI BRALCI FOTOGRAFIRAJO
TELEVIZOR TE DNI: EDINO OKNO V SVET!

Foto: R.N.

Zadnje tedne, ko se trudimo izogibati stikom in ostajamo doma, je televizija postala edino okno v svet.
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ODPRTA SCENA
NEKAJ ČIVKOV O COVIDU-19 IN BOJU ZA OBLAST
Roman Vodeb

Ko misli drsijo vse globje…

Foto: B.P.

Mnogi se v teh časih obračajo name in me sprašujejo, kaj je narobe z Zlatkom Čordićem, pa Markom Potrčem,
Tanjo Ribič in še kom – tudi z nekaterimi priznanimi (levimi) intelektualci –, ki se v teh težkih časih tako vneto
zoperstavlja vladi in/oz. vladnim ukrepom.
Pred kratkim sem posnel video (https://www.youtube.com/watch?v=L9krfYjWPfc), kjer sem razložil, na kakšen
način je človek subjekt, torej slepec in hkrati suženj svojega nezavednega. Pospremil sem ga s čivkom:
»"COVIDU-19 in (bolesten) boj za oblast" – bobu je pač treba reči bob. Zato da boste laiki in neopredeljeni
vedeli, čemu sedaj ta "KUL" in tehnični mandatar, zakaj demonstracije, "kolesarjenje" ...« Načelo, da »zavest
v resnici ne ve, kaj nezavedno resnično misli« – in nezavedno je v resnici vselej odločilno – sem okvirno
razložil, zato, da bi ljudje razumeli vse te disidente, »Google-doktorje«, ki se tako vneto zoperstavljajo vladi
in/oz. vladnim ukrepom. Tudi tole »bodočo« koalicijo KUL se ne da povsem razumeti – oz.: skozi psihoanalizo
se da veliko povedati, npr. to, od kje se napaja vso to disidentstvo, uporništvo in vsa ta kaotična (leva)
anarhičnost. Tudi o vodljivih/sugestibilnih stezosledcih bi se dalo veliko povedati.
Psihoanaliza je močna ravno v tem, da izpostavlja, da v človekovem/subjektovem nezavednem, prežijo
določeni nezavedni konstrukti (jedra), ki diktirajo, v katero/kakšno smer gredo zavestni procesi in/oz.
občutki. Nezavedni fundament – za katerega je zavest slepa – je v vseh teh protestniških kontekstih, ki so
povezani s korona-krizo in vladnimi ukrepi, ključen. Natančno to nam sporoča Freud (in Lacan) s svojo
psihoanalizo. Prav danes, ko pišem ta tekst, sem čivknil: »Intelektualci (beri: modreci) vseh dežel (ne glede
na politično opredelitev) združite se! Vrag je odnesel šalo! Vlade (vladnih ukrepov) se zdaj ne sme spotikati.
Protivladne demonstracije (z agresivnimi anarhisti in "google-DRji" in podobnimi disidenti) zdaj niso
primerne/dobrodošle!« Dejansko »se mi zdi« – beri: vem – da sedaj niso primerni časi, da številni laiki – na
področju psihoanalize (kot vede o nezavednem) pa so/ste t. r. vsi laiki – podlegajo diktatu svojega
nezavednega. Sam se imam za kar pametnega človeka, pa vendarle si ne drznem medicinski stroki oporekati
zgolj zato, ker vladni ukrepi nekako niso kompatibilni z mojim pričakovanjem doživljanja ugodja. V tej krizi,
ki jo je prinesel drugi val in vsa ta epidemija/pandemija, moramo zaupati medicinski stroki in vladnim
ukrepom. Ker zdaj ni čas, da bi se takšni in drugačni laiki delali pametne in z divjimi napadi sesuvali vlado in
se upirali vladnim ukrepom, za nameček pa še ščuvali ljudi, naj se uprejo vladi in njihovim ukrepom, ki jih v
resnici diktira prava medicinska stroka.
Res pa je, da bi se morala vlada precej bolj zavedati, da ima na disidentski strani opravka s popadljivimi
anarhisti, patološkimi narcisi (ki formalno veljajo za strokovnjake) in pristaši raznoraznih teorij zarote. Te
»paciente« bo treba – slej, ko prej – obvladati, tako ali drugače. Ni zgolj policija/represija in/oz. pravni sistem
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tisti, ki lahko ukroti vso to podivjano množico, pač pa je mogoča tudi malce bolj prefinjena intervencija.
Nimam v mislih ravno manipulacije, pač pa bolj prefinjene pristope, skozi kater bi se te disidente (posredno)
izolirali od vplivanja na nevedne in vodljive množice. Psihiatre in psihologe oz. psiho-strokovnjake bi že
zdavnaj morali angažirati – tako, da bi spregovorili javno, skozi elitne oz. nacionalne medije. Tudi sociologi in
filozofi bi morali priti do besede – tako v medijih kot tudi na zaprtih sestankih vlade in vladnih službe, tudi
NIJZja.
Za sklep pa še nekaj mojih nedavnih, poučno pikrih in mestoma celo nevljudnih, twittov. Naloga nas, kritičnih
mislecev, je pač ta, da kritično mislimo, in to v smer, v katero mislimo, da je prava: »Če še niste dojeli, da
sedaj ni čas za javno izkazovanje svoje politične opredeljenosti – za raznoraznimi protesti in peticijami –,
potem ste (v resnici, v moralnem smislu) "nori"!« In: »Fraza: "Boj za oblast je legitimen," mi gre že pol leta
na živce. Opozicijski politiki bi morali v tem trenutku dati na vago svojo željo po oblasti in idejo, "kaj je dobro
za narod/državo". Zdaj imamo čas, ko boj za (politično) oblast preprosto ni legitimen, ker je moralno sporen.«
Tale moj čivk je letel na potencialnega tehničnega mandatarja: »Če bi bil Jože P. Damijan trezen, če bi imel
izostreno moralno razsojanje, bi pritiske nanj, v smeri, da naj postane tehnični mandatar, gladko odbil, rekoč:
"A se vam meša?! Zdaj ni trenutek za rušenje vlade!" S svojo držo zgolj in samo potrjuje, da (sploh) ni pravi
za mandatarja.«
Tudi 135 »intelektualcev-podpisnikov« nekakšne peticije (za sesuvanje aktualne vlade in prevzem »tehnične
koalicije KUL«) sem okrcal: »Me prav zanima, če je kdo (o levih) uglednežev premogel toliko moralne
razsodnosti, da je zavrnil podpis te peticije.«
Tudi nepripravljenost Gantarjevega ministrstva za drugi val sem okrcal – zdravstveni sistem mu razpada:
»Tole je Gantarjeva zdravstvena bilanca, on se je pa pol leta ukvarjal z A. Pivec in DESUSom. Halo!?«
Moralna nerazsodnost žensk, me seveda tudi jezi: »Peščico žensk, ki imajo ustrezen intelektualni potencial,
določene znanja in hkrati štekajo psihoanalizo, sem do nedavnega jemal resno in jih spoštoval. V korona-krizi
pa so me močno razočarale. Na piedestalu intelektualk, ki so me razočarale sta Vesna V. Godina in Mila
Alečković; slednja je iz Srbije.«
Posredno sem kritiziral tudi vlado: »Bojim se, da prihajajo časi, ko medicinski vidiki aktualne COVID19-krize
ne more (ne sme) biti več ekskluzivni vidik, ki diktira vladne ukrepe. Nekaj stvari bo treba dati na tehtnico.
Preveč norcev (in "Google-DRjev") imamo v SLO, zato z medicinskimi ukrepi ne moremo več zajeziti krize.«
Kritičen sem bil tudi do sebe – oz. sam sebi sem se čudil, da znam biti včasih tudi tiho: »Mislil sem, da se
vselej delam apriorno pametnega in govorim tudi takrat, ko bi moral molčati (in poslušati Wittgensteina).
Sedaj pa vidim, da v resnici znam biti preudarno tiho in predvsem poslušati tiste, ki več vedo (o COVID19) kot
jaz. Doslej sem mislil, da te kvalitete nimam.«
Studio City me s svojo protivladno držo ne preseneča več. Zato: »Medicinec Matjaž Figel ni ravno v ponos
medicinski stroki; je pa zakoračil na področje sociologije & psihologije (& filozofije) za kar pa ni ravno
strokovnjak. Je pa res, da je COVID prerasel iz medicinskega v sociološko-psihološki (in filozofski) problem.«

P.s.: Očitno je sad dela »influencerjev« tudi nalepke s sloganom: »Cepljenje je genocid.«
Uredništvo ne cenzurira in ne posega v tekste rubrike Odprta scena. Za resničnost navedb je odgovornost
izključno na piscih.
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KNJIŽNI NOVOSTI
Borut Pogačnik

Knjižni novosti

Foto: Založba Primus

Založba Primus je izdala dve knjigi Jureta Godlerja. Lani prvenec Predsednikova Norost in letos, prav ta čas,
Casino Banale.
Pri knjigi Predsednikova norost gre za gledališki filmski tekst, kjer se avtor poigrava z mislijo o predsednikovi
norosti. Iz opisa lastnosti takšnega predsednika, ni mogoče potegniti premise, da gre za našega aktualnega
Predsednika države, čeprav morda kakšen od stavkov, ki jih »imaginarni« predsednik v komediji uporabi, zelo
spominja na morebiten monolog Predsednika pred ogledalom ob opravljanju jutranje toalete.
V obširni satirični kriminalki Casino Banale, ki ima kar 343 strani, pa spet nastopi Predsednik države, ki sam
sebe ugrabi, in kjer je opisana tudi tendenca, da želi tajkun Jakob Hauser, za mali denar »kupiti« vsa mogoča
še dobro delujča slovenska podjetja.
Ob tem se lahko vprašamo, kdo je Jakob Hauser? V opisu te osebe in njegovih nepremičnin in premičnin ter
sodelavcev, gre za združitev večjega števila osebnosti slovenskih tajkunov z mednarodno povezavo, zlasti z
državami na Balkanu, pa tudi v širšem evropskem kontekstu ter morda še z Rusijo.
Osrednjo vlogo igra Spencer S. Spencer, kjer naj bi vmesni S. spet pomenil spet Spencer, kar je zanimiva
besedna igra. Ta veliki strokovnjak za podporo slovenski SOVI naj bi prišel kar iz Britanske Agencije MI6, ki je
povezana tudi z znanim agentom 007, katerega ga je izjemno dobro upodabljal nedavno preminuli Sean
Connery.
Seveda pa je Spencer daleč od tovrstnega agenta, ampak bolj podoben nezdravljenemu alkoholiku, ki mu
družbo dela tudi slovenski agent Filip Novak. Sicer pa naj bi oba: Novak in Spencer, hotela le dobro slovenski
državi, ki jo hoče J. Hauser oropati. Predsednik pa, ki ugrabi sam sebe, in je tako, kot v prvi knjigi, popolnoma
nor, spominja na nekakšnega rimskega Nerona, saj mu je več do lastnega oboževanja, kot pa do odločnega
ukrepanja zoper takšno družbeno krajo. No, in seveda, Predsednik se da ugrabiti v fitnesu, kamor redno
zahaja…
Več pa v sami knjigi, ki je bolj satirična in manj napeta kriminalka.
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ZIFS VSESKOZI NUDI POMOČ NA TERENU

Izvajalka Marjeta Curhalek je na terenu vsak dan

Foto: M.C

Novi val Covida-19 je pričakovano prinesel upravičeno zaskrbljenost ter dodatno še več strahu in nemira med
ljudi. Virus se je tako močno zarezal v naša življenja, da so posledice le tega že zelo vidne. Vsi smo ranljivi, a
to krizo so najbolj občutile ravno ranljive skupine, med njimi tudi invalidi, ki še bolj potrebujejo vso našo
pomoč. Zato jim ne pomagamo samo od daleč, ampak tudi od blizu preko programa Veriga psihosocialne
oskrbe in druženja. Marjeta Curhalek, je ena od izvajalk omenjenega posebnega socialnega programa pri
Združenju invalidov – Forumu Slovenije, ki neutrudno vsak dan nudi in izvaja psihosocialno pomoč in oporo
na terenu invalidom in tudi drugim ranljivim skupinam v njihovem domačem okolju. Obiskuje uporabnike
programa ter jim pomaga pri preskrbi z zdravili, recepti, hrano, oblačili in drugimi življenjskimi
potrebščinami. Vsa pomoč je izvedena pod popolno in predpisano zaščito, kot jo je predpisuje NIJZ. Z
uporabniki programa izvajalci tudi vzdržujejo redne telefonske stike, saj je v tem času, ko je odlok omejil
druženje ljudi, pomembno ohraniti stike in pomagati tudi preko telefona, saj ljudje potrebni pomoči, začutijo,
da je še nekdo, ki misli na njih in je tukaj zaradi njih. (kl)

TISKOVNA KONFERENCA OB IZDAJI KNJIGE BREZ SLEPOMIŠENJA
Štefan Kušar

Knjižna noviteta »Brez slepomišenja«

Foto: ZDSSS

V času obeleževanja 100 letnice organiziranega delovanja najstarejše invalidske organizacije – Zveze društev
slepih in slabovidnih Slovenije, je pisatelj in publicist Stane Padežnik izdal novo literarno delo z naslovom
BREZ SLEPOMIŠENJA. Vljudno vas zato vabimo, da se udeležite tiskovne konference, namenjene vsem
vrstam medijev. Ta bo potekala preko ZOOM-a iz Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skaberne s Kotnikove
32 v Ljubljani v ponedeljek, 30. novembra 2020 ob 10.00 uri. Meeting ID: 842 4753 4015 Passcode: 168589
Link za ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84247534015?pwd=aVJIbUpRNEN0QzVRMEFNODlxL251QT09
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