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Studio Poper je z veseljem sodeloval pri
nastajanju te številke Euregia, saj nas vedno
zanimajo projekti, ki presegajo meje. Nova
identiteta revije sloni na jasno zasnovani
strukturi, ki pa je dovolj odprta, da prispevki pri
vsakem bralcu zaživijo lastno življenje. Revijo
je tokrat oblikovala Sara Jassim, ’neumorna
oblikovalka’, ki ljubi razkošje barv in oblik.
Mlado in nadarjeno dekle brez denarja plava v
brezmejnosti tega eklektiËnega planeta.
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Zapis tvorijo istopomenske besede z obmoËja naše bodoËe
Slovenija
Friuli Venezia
Evroregije:
'ce Giulia
mût?', v furlanskem
jeziku, 'cosa?', v
italijanšËini, 'kaj?', v slovenskem jeziku, 'što?', v hrvašËini
in 'was?' v nemšËini ter “globalni” angleški 'WHAT?'.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veneto

Euregio izpostavlja dejstvo, da kljub odpravljanju meja
še vedno ne komuniciramo dovolj med seboj. Univerzalni
anglešËini navkljub, bi se morali v veËji meri pogovarjati v
avtohtonih jezikih našega Istria
obmoËja. Želimo si, da bi tudi vi
spoznali jezik svojih sosedov…
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Enrico Maria MiliË

Prenovljena izdaja revije Euregio, ki jo imate pred seboj, se vkljuËuje v najmanj štiri leta trajajoËo
javno razpravo. Srž le-te je ustanovitev Evroregije v obmoËju, ki zajema avstrijsko Koroško, hrvaški
Istrsko in Primorsko-Goransko županijo, italijanski deželi Furlanijo Julijsko krajino in Veneto ter
celotno Slovenijo.

Kako, za hudiËa, lahko neka Evroregija KORISTI
ljudem v našem skupnem prostoru?!?

’’

V sodobni zgodovini se je v prostoru stare celine izoblikovalo kar nekaj definicij
o tem kaj je Evroregija. Najbolj pogosta
opredelitev je, da gre za institucijo, na
katero dežele, länderji, županije ali sosednje države prenesejo del
svojih upravnih pristojnosti
(o tem piše Josef Langer na
63. strani). Ni sluËaj, da je
bila prva naloga, ki si jo je
zastavil naš, na novo 'prebujen' Ëasopis, iskanje odgovora na vprašanje: „Kako,
za hudiËa, lahko neka Evroregija KORISTI ljudem v
našem skupnem prostoru?!?” V resnici poskušamo
odkriti kakšne pristojnosti
bi lahko imela nova tvorba.
Na to vprašanje odgovarjamo s pahljaËo življenjskih
zgodb ljudi, ki prebivajo
vzdolž meja v razliËnih predelih Evrope. Te zgodbe,
neznatne zvezde na modri
podlagi, so zapisali avtorji, ki
so sprejeli vlogo nekakšnih
pouliËnih poetov, ki
jim je tuj birokrat-

ski, ekonomski ali akademsko teoretski
žargon in jim ni mar za politiËne ali
ideološke poudarke. S pomoËjo vztrajnega internetnega piarovstva in stikov
z novinarji, pisatelji in univerzitetnimi
raziskovalci, ki govorijo razliËne jezike
in živijo na razliËnih koncih naše celine, smo opravili širok cvetober, tudi za
našo Evroregijo zanimivih primerov.
Na tej mreži slonita tokratna in tudi
prihodnja - zadnja številka 'EUREGIA'.
V Ëlankih se nismo osredotoËili
samo na opisovanje uËinkovitejših storitev javnega sektorja ali ekonomskih
procesov, ki jih lahko spodbudi Evroregija. Antropologa Nigel Rapport in
Andrew Dawson sta zapisala, da v dobi
globalizacije ne smemo dojemati pojma
'home' ozko in omejeno. 'Home' je za
ta dva raziskovalca dom, hiša, prostor,
obred, ustaljenost in skupnost. Na teh
izhodišËih smo raziskovali obrede in
vrednote te naše evro-jadranske skupnosti. Na strani 14 tako Drago JanËar
v pogovoru z Nevo Zajc, trdi, da je
kultura 'duša' Evrope v katero je treba
integrirati tradicijo. Veliki slovenski
pisatelj dodaja, da v evropsko tradicijo sodijo kršËanstvo, razsvetljenstvo,

’’

VšeË nam je razmišljanje o Evroregiji prihodnosti, v kateri bodo
prebivalci sicer uporabljali anglešËino, a bodo hkrati poznali
nacionalne jezike in jezike manjšin, ki živijo na tem obmoËju.
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socializem in sodobna težnja po odpiranju navzven, v svet. Poleg JanËarjev
smo zbrali še vrsto drugih zanimivih
priËevanj iz podjetništva, elitne in ljudske kulture, novih emigrantskih skupnosti, ki postajajo sestavni del naše
evro-jadransko skupnosti in nam razkrivajo, kaj jim pomeni življenje v tem
predelu Evrope in kako si ga zamišljajo
v morebitni prihodnji skupni Evroregiji.
Razmišljanja in namere teh
'evroregijskih' prebivalcev gredo najveËkrat ravno v to smer, Ëeprav seveda
ne vedno in ne vseh. PrepriËan sem, da
veliko ljudi na našem koncu
dejansko verjame v skupen
regijski projekt in ne ponavlja samo znane krilatice,
da je naše ozemlje središËe
stare celine. Navkljub številnim dejstvom, ki sicer
kažejo, da so ti kraji pravzaprav tako na obrobju svojih nacionalnih držav, kot v
primeru Slovenije, ki je država, na obrobju mednarodnih dinamiËnih procesov.
Na to med drugim opozarja
Andrea Tomat, podjetnik iz
Veneta, na strani 36: „Na
italijanskem severo-vzhodu, bo ustanovitev Evroregije morala slediti izvršeni
reformi v smeri davËnega
federalizma. Gre za novo
razsežnost v tem prostoru, s
katero se moramo sooËiti.”
Osnovni problem, na katerega so

’’

naleteli evropski državljani in ga želeli
v reviji Euregio razrešiti, je vprašanje
spoznavanja jezika 'drugega'. Tej temi
smo namenili naslovnico in Ëasopisno
prilogo in je tudi sicer rdeËa nit številnih zgodb, zaËenši pri tisti, ki nam jo na
strani 10 ponuja Fabrizio Pizzioli. Tržaški nevrolog, znanstvenik, ki je zaradi
vkljuËenosti v Ëezmejno delo in lastnega
prepriËanja prežet z evropskim duhom
odprtosti, opisuje, kako se lahko obËani
in institucije lotijo 'izgradnje' zavidanja vrednega veËkulturnega okolja. V
on-line razpravi si je oblikovalec Arlon
Stok zastavil vprašanje ali je enaËaj med
uporabo enega jezikovnega kodeksa in
z njim povezane ene in edine nacionalne identitete, zapušËina 20. stoletja, ki
jo lahko brez slabe vesti odložimo na
smetišËe zgodovine. Morda. Ko bi le,
tako kot Milan Rakovac, lahko pisali
in razumeli vsakogar (stran 68). Ko bi
bili vizionarji kot Ludwig Von Bruck
(stran 59). VšeË nam je razmišljanje o
taki Evroregiji prihodnosti, kjer bodo
njeni prebivalci sicer znali uporabljati
anglešËino, bili odprti v zunanji svet,
a bodo hkrati polno živeli na celotnem
prostoru srednje Evrope, v katerem bo
široko razširjeno poznavanje vseh nacionalnih jezikov in jezikov manjšin.
Želim vam prijetno in vzpodbudno branje. Vabimo vas tudi, da koristno uporabite nalepko, ki je priložena
Ëasopisu, s Ëimer boste lahko spodbudili svoje bližnje k spoznavanju jezikov
evro-jadranskega prostora, kar je pravzaprav poslanstvo revije EUREGIO.

EMM je novinar, ki se je specializiral za naËrtovanje in
vzpostavljanje spletnih skupnosti ter klasiËnih Ëasopisov
namenjenih ciljnim skupinam bralcev. Je ponosen na svoj magisterij
iz socialne antropologije in na sinova Jana in Tadeja, ki mu
prinašata neizmerno oËetovsko sreËo, a tudi dokajšnjo mero stresa.
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GOVORITI
JEZIK
OTROK Vzpostavitev mreže vrtcev in šol

na meji med »eško, NemËijo
in Poljsko. Izkušnja Regine in
njenih hËerk z dvojeziËnostjo na
izobraževalnem podroËju - zgled
premagovanja predsodkov

Sredi podeželja lahko sreËate ljudske stanovanjske bloke. In ne samo to. Naletite
lahko na nedejavno jedrsko elektrarno, ob
njej pa urejeno postavljene vetrnice vetrne
elektrarne - znak spremembe Ëasa. Sredi
podeželja leži gradbeni stroj, ki je v sreËnih
Ëasih NDR izkopaval premog iz podzemlja.
Visok kot desetnadstropna hiša je videti kot
nepremiËna pošast, pobegla iz filma Fritza
Langa 'Metropolis'. Ali pa naletite na star
mali Volkswagnov kamion, ki poËasi preËka
vasico in z megafonom v spremljavi melanholiËnih not bere propagando Nemške nacionalne stranke (NPD), ki ni niË drugega kot
neonacistiËna stranka.
Ta kotiËek NemËije je za tistega,
ki ni tam zrasel nadrealen. To je reven kot,
eden najrevnejših delov bivše vzhodne NemËije, žrtev konca premogovniške dobe,
podobno kot tudi v drugih evropskih regijah, v regijah Charleroi in Mons-Borinage
v Belgiji. Kakor se rado dogaja, poslabšanje
gospodarskega tkiva (in kulturno sociološkega) ter bližina meje spodbujajo razvoj nacionalistiËnih obËutkov, pogosto skrajnih in
vËasih rasistiËnih. Pri 40% brezposelnosti in
dveh mejah skrajno desna nemška stranka,
dedinja koncentracijskih taborišË, nima te-

žav s pridobivanjem novih privržencev: „Za
NemËijo Nemcem!”, je starec iz kamionËka
krakal v smeri navidezno praznih hiš in sovjetskih stanovanjskih blokov.
Spremenijo se pokrajine in meje,
položaj, ki ga sreËujemo, pa vedno ponuja
že znane vzorce. Meja in nacionalna identiteta, zgodovina regionalnih in nacionalnih sporov, druga svetovna vojna, kulturni
stereotipi. Zgodovina nerazumevanj, pomanjkanje vedenja o drugem. Zgodovina
zapor, kot je na primer jezikovna, primarni dejavnik pri izgradnji in ohranitvi identitete, razliËnosti in predsodkov. O tem bi
rad spregovoril z doktorico Regino Gellrich
v osrËju Ostriza, v prikupnem samaritanskem samostanu, manj kot deset metrov
stran od reke, ki loËuje NemËijo in Poljsko.
Od rojstva dalje živi in dela v tej obmejni
regiji vzhodne Saške, kjer so se v obdobju
železne zavese uËili samo rušËino. O ËešËini
in poljšËini se tamkajšnjim ljudem še sanjati
ni smelo. Regina mi pove, da ljubi »eško.
Vprašam jo, zakaj? Odgovor je preprost in
spontan - ker je tja hodila s starši na poËitnice, saj je bil to eden redkih krajev, kamor se
je smelo iti, ne da bi te agent tajne policije
STASI zasliševal. Odprtost se rodi iz osebne, neposredne izkušnje.
Smo v osemdesetih letih, Regina
obiskuje licej v Zittatu, njenem mestu. V
interakciji s svojimi Ëeškoslovaškimi sosedi,
tudi pri nakupovanju mesa ali polnjenju goriva, se Regina preprosto poËuti nelagodno,
ker ne zna niti besedice Ëeško. In vendar vsi
na drugi strani govorijo nemško, vsaj malo,
pri poslu se razumejo. Vendar to ni kljuËno,
razloži. Jezik ni samo sporazumevanje:

Germany
Poland
Neis
se
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»e pridete v Ostriz s severa, le nekaj sto
metrov od Poljske in »eške, morate zaporedno preËkati Kunnerwitz, Hagenwerded,
Schönau-Berzdorf an der Eigen in druge
neznane, na prvi pogled neobljudene vasice,
kjer so v okvolju prikupnih podeželskih hišica v nemškem stilu vidne tudi sledi najbolj
funkcionalne povojne socialistiËne estetike.
..................................................................

Evroregija Neisse-Nisa-Nysa zajema
nemške okraje ter poljska in Ëeška

Fabrizio Pizzioli ›

mesta in skupnosti, ki ležijo v obmejnem
obmoËju ob Nisi.

Czech Republic
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zakaj in tistih, ki so se Ëudili, da namerava
otroka poslati 'k tistim tam'. Tudi uËiteljice
so bile odloËno proti. Vendar je bila Reginina izkušnja izpred dvajsetih let vendarle
moËnejša od predsodkov. Susanne je tako
zaËela obiskovati vrtec v Ëeškem mestu
Hadrek na tromeji in blizu svojega doma v
nemškem Zittau. Deklica se je hitro prilagodila in z veseljem obiskovala vrtec. Tako se
je porodila zamisel o uradnem sodelovanju
Ëezmejnih regij in tamkajšnji otroci lahko
brez težav doživijo Susannino izkušnjo.
Regina je tedaj konËala doktorat iz
matematike z naslovom 'MatematiËni modeli dinamike tekoËin' na Univerzi v Kennewitzu in se je vrnila na Univerzo v Zittau, kjer
so ji obljubili zaposlitev za nedoloËen Ëas.
Prav v tistem Ëasu je padel berlinski zid in
NemËija se je ponovno združila, kar je povzroËilo veliko sprememb. Zato na univerzi v
Zittau Ëez noË ni bilo veË delovnega mesta
za doktorico Gellrich. Regina se je zaËasno
zaposlila v vrtcu, ki je bil v fazi zapiranja. Na
Ëelu združenja staršev za ohranitev vrtca, je
uspela prepreËiti zaprtje. Tudi na raËun te

Neisse. Abandoned industrial digger
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„Kilo mesa, poln rezervoar”. Jezik posreduje in odseva stereotipe in predsodke, ki so
del asimetriËnega odnosa: „Vi ste (Poljaki
ali »ehoslovaki), revni sosedi (ali slabše)”,
„Vi se morate nauËiti nemšËine”. Od tod
odloËitev, da bo obiskovala veËerni teËaj ËešËine, jezik, ki se ga težko uËi, vendar ji ta
omogoËa, kljub slabemu znanju, odpiranje
„novega sveta˝. Ljudje so zaËeli sodelovati z
menoj na drugaËen naËin,zaËeli so odpirati
vrata, postali so bolj prijazni”, pripoveduje.
Odkrije vrednost jezika kot orodja za interakcijo in sodelovanje.
Malo pred padcem zidu, leta 1989,
je Regina povila hËer Susanno. Tedaj je razmišljala takole: „Moja hËi se bo uËila Ëeško
že od malega, saj živimo le nekaj metrov od
meje. To je naravno in logiËno, ker je odrašËanje v dvojeziËnem obmoËju veliko bogastvo.” »ešËine se takrat sicer ni pouËevalo
ne v vrtcih in ne v šolah. Vendar je bila rešitev na dlani, oddaljena le kilometer. Susanno je zato vpisala v Ëeškoslovaški vrtec. Ob
tem se je morala spopasti z birokracijo in s
predsodki tistih, ki so jo osupli spraševali,

:: FOOTSTEPS ~Fabrizio Pizzioli o evroregiji Neisse Nisa-Nysa

O avtorju:
Fabrizio Pizzioli je raziskovalec pri ustanovi Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) na Katoliški
univerzi Leuven v Belgiji. Osem let se že ukvarja z govorom in njegovimi kognicijami. Trenutno preuËuje
nevronske temelje jezika pri odraslih, uËenje jezika pri otrocih in patologije jezika. Zanimal se je tudi za
medjezikovne razlike in pouËevanje dvojeziËnih otrok.

izkušnje je kasneje prevzela vodenje nemškega nevladnega združenja Children Care.
To med številnimi projekti razvija tudi institucionalno Ëezmejno sodelovanje. Susanna
je takrat obiskovala Ëezmejni vrtec in Regina se je odloËila za nadaljevanje modela sodelovanja, temeljeËega na njeni življenjski
izkušnji. Od Childern Cara je šla k Pontesu,
agenciji, ki se ukvarja z razvijanjem Ëezmejnega sodelovanja med »eško, Saško in
Poljsko na podroËju izobraževanja. Zamisli
in nato združenje so se porodili na spontan
naËin, po naËelu bottom-up. Zaradi potreb
posameznikov in manjših skupin je Evroregija Neisse-Nisa-Nysa združenje podprla in
ga vkljuËila v svoj institucionalni okvir.
Regina je želela razviti Ëezmejno
izobraževalno mrežo v trikotniku med NemËijo, »eško in Poljsko, izhajajoË iz modela, ki temelji na njeni izkušnji. „OdloËili
smo se, da bomo zaËeli pri vrtcih. Po eni
strani želimo ponuditi možnost, da starši
svoje otroke vpišejo v Ëezmejne vrtce, po
drugi pa doseËi, da bi bili v nemških vrtcih
nešega obmoËja prisotni dve vzgojiteljici,
ena nemško in druga Ëeško govoreËa (enako velja za poljšËino). Poleg tega izdajamo
tudi knjižice in igre za dvojeziËne vrtce, organiziramo sreËanja in jezikovne teËaje za
starše, praznovanja, poËitnice, razne aktivnosti, pri katerih se lahko tudi starši sooËijo
z 'drugim'.”
Projekt je uspela zelo hitro udejaniti in njena druga hËerka Juliana, ki se je
rodila leta 1994, je že lahko izkusila prednosti novega izobraževalnega sistema. Susanna je medtem zaËela obiskovati osnovno
šolo. Ker na tej izobraževalni ravni ni bilo
dvojeziËnih šolskih programov, se je materi Regini porodila zamisel o prenosu dobre prakse na celoten izobraževalni sistem.
Tako je skupaj s somišljeniki organizirala
šole, na katerih so pouËevali Ëeške in nemške (oziroma poljske in nemške) otroke v
obeh jezikih in kjer so programe razvijali

sporazumno. Nekatere šole imajo v bližini
tudi spalna naselja, v katerih živijo otroci
med tednom. Danes Juliana obiskuje eno
teh šol. Z njo sem se želel pogovoriti, da bi
spoznal njeno izkušnjo. Deklica mi je navdušeno pripovedovala o svoji Ëudoviti šoli,
prav takih sošolcih in prelepi »eški republiki ter jeziku, ki se ga uËi. Pogovor z njo mi
je razkril, da se Juliana ne uËi samo jezika,
ki ni njen materni, ampak raste v medkulturnem okolju, kjer se neprestano sooËa z
razliËnostmi. „Nekaj mojih prijateljev, ki ne
obiskujejo 'mešane' šole je prepriËanih, da
so »ehi nevarni in hudobni, da kradejo….
In mnogi »ehi menijo, da so Nemci zaprti
in da je z njimi nemogoËe priti v stik. Jaz
vem, da ni tako!” Juliana je že skoraj povsem 'dvojeziËna'. Zdi se ji popolnoma naravno živeti in delati na »eškem, Ëe se ji bo v
življenju ponudila priložnost za to. V regiji
z eno najvišjih stopenj brezposelnosti v NemËiji, to ni zanemarljivo. Juliana in njeni
sošolci bodo zahvaljujoË vzgojnemu procesu, ki je zrasel v okviru instuitucionalnega
meddržavnega sodelovanja, katerega sooblikovalka je njena mati Regina, imeli veliko
boljše pogoje za življenje. Gre za ekonomsko socialni vidik, ki je logiËna nadgradnja
sodelovanja na podroËju veËjeziËne vzgoje
in izobraževanja.
Regino vprašam, Ëesa si želi v prihodnje in o Ëem sanja. „Želim si, da bi ta
projekt sodelovanja na izobraževalnem podroËju razrahljal kulturne stereotipe, v katere so še vedno vklenjeni prebivalci, ki jih te
tri meje loËujejo.” V to zelo zanimivo pobudo so vkljuËene univerze v Zittau, Liberecu
in Wroclavu. Regina upa, da se bodo mladi
Nemci tudi na raËun tega projekta lažje odloËali za življenje in delo v »eški Republiki,
ki je po njenem tako blizu in po duhu tako
zelo sorodna stari Vzhodni NemËiji in v katero je že kot majhen otrok rada odhajala na
poËitnice in spoznala tudi kulturo in jezike
drugih. x

13

:: FACES ~Drago JanËar

:: FACES ~Drago JanËar

14

15

„SOSEDJE
NISO TUJCI”
Štiridesetletna zgodovina
meja v življenju pisatelja
Draga JanËarja. Ne verjame v
veËkulturnost. Verjame v Kulturo
ker so kulturni ljudje po definiciji
radovedni, odprti in sprejemajo
drugo kulturo, ne da bi se pri
tem odpovedali svoji

Q Doma ste iz mesta ob Dravi, približno na
pol poti med Dunajem in Jadranom. Zdaj že
30 let živite v Ljubljani, a še zmeraj povezani z Mariborom, velikokrat na poti do Trsta,
kjer vas v zadnjem Ëasu zaradi knjig sprejemajo odprtih rok.

dimenzije, ne samo v odporu do Slovencev ali

Kako se na tej poti spreminja podoba pokrajine in vaše razpoloženje?

prtega mesta, kot nekakšna življenjska transver-

A Posebej razburljivo doživetje je, Ëe pridem v

drugih tujcev, ampak njegov kulturni utrip ni tako
moËan, kot je utrip Ljubljane. Kljub spoznanju
njegovih temnejših plati mi ostajajo v spominu
potovanja od Maribora skozi Ljubljano, središËe,
kjer sem se uveljavil kot pisatelj, do Trsta kot odzala, ki se je pozneje razširila na mnoga evropska
in ameriška mesta.

V Trstu sem tako bolj doma kot prej. Saj sem bil

Q Omenjate srednjeevropski prostor. Mar to
ni samo ’meteorološki pojav’, kot smo ga nekoË slišali imenovati?

Neva Zajc ›

že prej, ker je bila diagonala med Mariborom in

A Srednja Evropa ni veË tako zanimiv pojem kot

Trstom, stara srednjeevropska pot Dunaj - Trst, že

v Ëasu, ko so ga odpirali Claudio Magris, György

Drago JanËar je bil rojen 1948. v Mariboru. Tam je študiral pravo in delal kot novinar (1971-1974), bil
svobodni umetnik (1974-1978), zatem pa dve leti filmski dramaturg pri Viba filmu v Ljubljani. Leta 1980 je
postal tajnik in glavni urednik v Slovenski matici, kjer dela še zdaj.
Z umetniškimi štipendijami je bival v ZDA, Avstriji in Veliki Britaniji. Njegovi romani ter knjige novel so izšli
v številnih jezikih. Pogosto nastopa z literarnimi branji in predavanji v vodilnih kulturnih centrih sveta. Dobil
je vrsto nagrad, med njimi Prešernovo, evropsko nagrado za kratko prozo v NemËiji, Herderjevo nagrado
za književnost in na lanskem frankfurtskem sejmu nagrado Jean Arméry za esejistiko.

od sedemdesetih let povezava z nekim bolj od-

Konrád in drugi, pa tudi ljudje, ki smo živeli onkraj

prtim svetom. Na koncu te poti je bil geografsko

tega, Ëemur so rekli železna zavesa. Za Jugo-

odprt prostor, a tudi mesto kulturne in politiËne

slavijo ni bilo mogoËe reËi, da je bila za pravo

odprtosti. Takrat sem se sreËeval z Borisom Pa-

železno zaveso, ker smo že od srede šestdesetih

horjem, ki tudi ni bil tako znan, kot je danes. Ka-

let lahko potovali s potnimi listi, razen, kadar so

sneje sem spoznal, upam, da mi TržaËani tega ne

ga komu vzeli - tudi meni so ga - vendar je treba

bodo zamerili, da ima tudi Trst svoje provincialne

reËi, da je bil to precej odprt svet. Debata o Sre-

Trst in vidim v knjigarnah svoj roman ’Severni sij’
ali ’Zvenenje v glavi’ ali novele ’Joyceov uËenec’.

:: FACES ~Drago JanËar

dnji Evropi in preseganju mej je bila poskus, da

Evropa še zmerja obstaja. Ljudje, ki so preživljali

do vrnitve v Ljubljano in v zapor in zatem v neko

bi presegli žiËne ovire med »eško in Madžarsko,

vse te silovite politiËne spremembe in spreminja-

gorenjsko vasi. Furlan je videl razliËne ideološke

»eško in Avstrijo, minska polja in stražarje. Tam

nje meja, so živeli drugaËe kot ljudje drugod. Ta

sisteme, države, doživel je fašizem, upal v ko-

je obstajal nek zelo zaprt svet in debata o Srednji

del Evrope je drugaËen, tako kot sta si razliËni

munizem, bil razoËaran... Potoval je in doživljal

Evropi je bila poskus odpiranja meja in prostor,

mediteranska in severna Evropa.

spremembe kot malokateri Evropejec. Pisatelj je

kjer kulture delujejo bolj svobodno in kjer - zdaj

Problem globalizacije, naglih premikov in podobno

pogosto takšen opazovalec.

sva pri meteorologiji in tem, kot sem nekoË zapi-

me še bolj utrjuje v prepriËanju, da je treba najprej

sal - da bi ljudje in ideje krožili po zemlji tako kot

gojiti zanimanje za lokalne znaËilnosti, potem za

oblaki po nebu.

povezave veËjih regijskih in nacionalnih komple-

Q Pa smo pri mobilnosti. Zdaj smo v Evropi, ki je bolj pomembna kot Srednja Evropa,
imamo pa še globaliziran planet. Mobilnost
pomeni hitre spremembe okolja in navajanje
na nove kulturne naËine?

ksov, pa tudi vzdrževati spomin na odliËnosti in

Q Konfliktov ni konec. Zakaj je dialog med
ljudmi, pa Ëeprav so si sosedje, tako težak,
zakaj se pojavljajo nove ksenofobije ...
A Sosedje niso tujci. Pol življenja sem preživel

katastrofe, ki smo jih doživeli v tem prostoru, zara-

na slovensko avstrijski meji, kjer so ljudje nekoË

di Ëesar je zanimiv, originalen in poseben.

živeli v sožitju, si pripovedovali iste zgodbe, se

zgodovinski pojem. Imamo skupno zgodovino.

Q Ste pristaš pripovedovanja zgodb, ki si jih
lahko dajemo drug drugemu, tudi zato, da
bi se bolje poznali. Naj za primer navedem
zgodbo ’Joyceov uËenec’ o TržaËanu Borisu
Furlanu in jo beremo v vaši zbirki novel z istim naslovom.

Imeli smo konflikte, a tudi obdobja dobrega so-

A Ravno zgodba o Borisu Furlanu, Joyceovem

so si bili vedno bolj narazen, dokler ni prišlo 20.

delovanja. Živeli smo v istih državah, potem pa so

uËencu, je zgodba o menjavi kultur, krajev, kjer je

stoletje z nacionalnimi in ideološkimi konflikti in

se meje spreminjale. PrepriËan sem, da srednja

prebival, od Ljubljane, Trsta, Zuricha, Londona,

novimi državami.

in iz osemdesetih let, niti ni zgolj kulturni pojav
in cilj, ki smo ga imeli. Je najprej geografski in

skupaj borili proti Turkom, proti suši in kobilicam,
zasedali v Mestni hiši... Potem pa so se zaËeli deliti. Deliti nas je zaËela kultura, Ëeprav zveni paradoksalno. Slovenci smo upraviËeno zaËeli govoriti
o pravicah svojega jezika, gledati smo zaËeli k
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svojim bratom v Pragi ali celo daljni Moskvi. Tako

»e še prihaja do nesporazumov, jih po eni strani
pogojuje preteklost, globoke frustracije na obeh
straneh. Polna so jih Istra, Primorska in Trst, pa
severni kraji Slovenije, Maribor. Povsod obstajajo
spomini na stvari, ki so se dogajale pred vojno,
med njo in po njej. Nekateri menijo,da je mogoËe
te nesporazume, ki generirajo nove konflikte ali
težave v sporazumevanju premagati tako, da po-

sprejema. Jaz mislim, da bo lažje premagati kulturne razlike, da v današnji Evropi ne bo toliko problemov. Te bo morala reševati politika. Kako bodo
potekale te integracije, kako jim bodo omogoËili
dostop do javnih servisov, ne da bi pri tem vzbujali
srd ali slabo voljo prebivalstva, ki živi tukaj.

poznati, vse tragiËne dogodke, od Tržaških pro-

Q Verjamete v medkulturni dialog, ki je zdaj
na dnevnem redu evropskih politikov. Nenadoma je postala kultura zelo pomembna.

cesov proti Slovencem do fojb, ki so se zgodile

A Bruseljska birokracija je pogosto obsedena

po drugi vojni. Na osnovi tega bo lažji pogovor.

s kakšno temo. Ta tema je trenutno medkulturni

Prvi pogoj za lažje razumevanje je veËja radove-

dialog. Toda to ni nova tema. Zamisel se je poja-

dnost in odprtost. Vsaj za slovensko stran bi si

vila kot ’veËkulturnost’ pred vsaj 15 ali 20 leti. Po

upal reËi, da je tega veË. Mi poznamo italijansko

mojem mnenju nista potrebna ne veËkulturnost

zgodovino in kulturo, kar je razumljivo, saj je veli-

ne medkulturni dialog, potrebna je kultura, ker

ka stara kultura, toda Italijani, ki živijo ob meji ne

so kulturni ljudje po definiciji radovedni, odprti in

poznajo slovenske kulture. V zadnjem Ëasu se to

sprejemajo drugo kulturo, ne da bi se pri tem od-

nekoliko popravlja. Temeljno je poznati preteklost,

povedovali svoji. »e reËemo medkulturni dialog,

kulturo, interese sosedov.

že govorimo o tem, da imamo dve zelo razliËni

Q Kar velja gotovo tudi za nove priseljence.

kulturi, kar je Ëisto lahko res, vendar smo se o

zabimo preteklost in gledamo zgolj v prihodnost.
Jaz mislim povsem nasprotno. Te stvari je treba

Drago JanËar. ∞ Dare »ekeliš

A Srednja Evropa ni samo pojav nekega trenutka
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A Princip je isti, toda tu nastaja težava, s katero
si ne upamo sooËiti in ki je na nek naËin materialne narave. PoveËana koncentracija priseljencev
pomeni pristisk na javne ustnove. Dosedanje prebivalstvo, ki je do zdaj plaËevalo davke, to težko

tem zaËeli pogovarjati z dveh bregov. Kulturni dialog ali dialog o kulturi bi bila bolj upraviËena.

Q Pisali ste o evropski duši, pri tem pa se
sklicujete na Jacquesa Delorsa... Kakšno
dušo potrebuje Evropa?

:: FACES ~Drago JanËar

A Sklicujem se na citat, v katerem Delors misli

izkušnjo in bogastvo jezika. Obstaja tudi politiËni

predvsem na na kulturo. »e želi organsko zažive-

angažman pisatelja, ki ni nujen. Jaz sem paË tak,

ti, Evropa ne more biti samo zbir interesov. To še

da na tudi na tak naËin reagiram na stvari.

zmeraj je. Nove države, ki navdušeno vstopajo

Q Kako ocenjujete prehajanje literature iz
jezika v jezik, prevajanje torej?

v Evropo, vkljuËno s Slovenijo, se zavedajo, da
Evropo zanimajo novi trgi in si želijo, da bi vstopili
v ta trg, v napredek in blaginjo. To je dobra osno-

S Ëim je pogojeno?

va, ki deluje, vendar to ni organizem, ki bi vzdržal,

A Nikoli ne bo mogoËe vsega prenesti v vse

Ëe bi prišlo do veËjih tresljajev. Takšna Evropa

jezike. TehniËno bi že lahko, ampak koga bi to

lahko tudi razpade. Duša Evrope je kultura. Vanjo

zanimalo? Pristik zlasti malih srednjeevropskih

je treba integrirati njeno tradicijo. To je kršËan-

narodov, da bi se uveljavili, ima svoje omejitve.

stvo, ki je prvo postavilo Evropo kot enotni pro-

Ne moremo priËakovati, da bo vsakdo poznal vso

stor, zatem razsvetljenstvo, ki postavlja v središËe

slovensko literaturo, kot mi ne poznamo drugih.

Ëloveka, državljana, pa še pridobitve francoske

Seveda si je treba prizadevati, da se Ëim veË

revolucije in celo nekontaminirane socialistiËne

tega zgodi. Ljudje postajajo bolj radovedni. Tudi

pridobitve, kot sta socialna država in solidarnost.

poveËano zanimanje v Ëasu predsedovanja Slo-

Vse to je Evropa v svoji zgodovini, to je njena
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duša, ki se seveda odraža tudi v modernih filozofskih in umetniških pojavih.

Q Pravite, da ima literatura pomembno vlogo znotraj te kulturne sfere.
Tu pa je globalizacija z vrsto stranskih uËinkov, od uveljavljanja ’instant’ kulture, malikovanja interneta in multimedijskih naËinov
komuniciranja... Kako lahko literatura tekmuje s temi?

normalnih okvirih.

Q Kaj je opisno poželenje, ki ga omenjate v
’Joycovem uËencu’, ko gre za opisovanje svetilke, Ëesar uËenec ne zmore zaradi jezika.
Kaj to pomeni v vaši pisateljski praksi?
A To je zelo pomembno vprašanje. Nenadoma
sem spoznal, da je to tudi moto mojega pisanja,
želja opisati stvari, jih zaznamovati z besedami;
svetilko, odnose med dvema, ljubezenski stik,

A Po mojem ne more veË tekmovati, kajti to je

družbeno vprašanje, naravo. Nenadoma mi je

izgubljena bitka. Verjetno se bo literatura obdržala

postalo jasno, da je opisno poželenje, o katerem

v bolj elitnih krogih. Ne morem si predstavljati, da

govori Furlan, tudi v moji strasti po pisanju. V

bi literatura z bogastvom svojih zgodb, metafor in

zgodbi naroËi Joyce uËencu Furlanu, naj opiše

asociacij ne mogla vzdržati, saj ustreza nekemu
globljemu Ëloveškemu bistvu, podobno kot religija ali neka družbena ravnanja. Literatura pa ne bo
veË pojav, ki bi spreminjal svet ali imel vpliv, kot
ga je imela v 20. stoletju.

HOKEJ? ODLI»EN
PRIMER
MOŠTVENEGA
DELA

venije bo poËasi mimo in ostali bomo v nekaterih

Izkušnje Gregorja Hagerja,
poklicnega hokejista
celovškega KAC-a, ki igra v
mednarodnem prvenstvu ekip iz
Avstrije, Slovenije in Madžarske

oljno svetilko. Junak pravi, da je zaËutil v glavi
praznino, kar postane osrednja metafora novele,
saj obËuti isto praznino tudi na procesu v Ljubljani, ko ga obsodijo na smrt. To je metafora o skrivnosti literature. Besede, strastno opisovanje, so

Q Verjamete v poslanstvo pisatelja? Kako je
lahko angažiran - sami loËite pisanje zgodb
in publicistiko - kako je lahko koristen?

moËnejši od reševanja sveta, Ëeprav smo pisatelji

A Mislim, da je lahko koristen tudi kdor piše

tudi angažirani. Literatura je moËnejša. Joyce

Tadej Košmrlj ›
zgovorno priËa že obisk gledalcev na tekmah.

ustrašil se je, kot poroËa Furlan, medtem ko je

Q Hokej verjetno te dni ni prvi šport v Celovcu, kajne?

zgodbe ali pesmi. Oscar Wilde je nekoË rekel,

Furlan, tržaški Slovenec, prepriËan v liberalne

A Ne, zagotovo ne. Že zaradi poletnih tempera-

nah. Veliko bolj napeto in pestro je, Ëe lahko gle-

da je umetnost najbolj nekoristna stvar na svetu.

vrednote, zaËel nasprotovati fašizmu, bil obsojen,

tur. In seveda - z evropskim prvenstvom v nogo-

dalci spremljajo tudi tuja moštva, ki se enakovre-

Njegov paradoks vendar govori, da bi brez ume-

pobegnil v Ljubljano, padel v konflikt s komuniz-

metu se hokej ne more meriti niti na Koroškem.

dno kosajo z domaËimi. Seveda je takrat prisoten

tnosti Ëloveštvo živelo slabše. Brez neke oblike

mom, bil obsojen kot angleški špijon… Praznina

patriotizem in zato je še toliko bolj zanimivo, ko

umetnosti zagotovo sploh ne bi živelo. Zato je

v njegovi glavi je praznina reševanja sveta. NeËe-

tudi literatura pomembna. Saj ne more nadome-

sa ni razumel. Bil je prepriËan, da je Joyce Ëudak

stiti ne pridiganja ne socialnih rešitev, lahko pa

s svojo opisno strastjo. To sta dva principa, ki ju

pomaga Ëloveku razumeti samega sebe, svet,

pušËam odprta, eden je princip urejanja sveta,

Q To leto so razglasili za leto medkulturnega
dialoga. Pogosto kot dober primer medkulturnega dialoga navajajo prav ligo EBEL. Mi
lahko poveste primer, kako so moštva iz drugih držav obogatila ligo? »e je to sploh res?

druge zgodbe, s katerimi lahko vzporeja svojo

drugi pa opisovanja. x

A Seveda je res. Da so jo res obogatila, najbolj

je odšel iz Trsta, ker je bila prva svetovna vojna,

Njihov obisk se je poveËal v vseh mestih in dvora-

igramo proti slovenskim ali madžarskim ekipam..

Q VeËkrat sem v naših Ëasopisih bral, da gre
za lokalni derbi, ko sta si nasproti stala KAC
in Olimpija. Ali tudi vi to tekmo vidite kot
lokalni derbi?
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Gregor Hager je Korošec. Ne samo v ‘civilnem’
življenju, tudi službeno je že od malih nog
dejaven pri 'rdeËih'. Tako pravijo hokejistom
KAC-a, hokejskega moštva iz Celovca, ki
trenutno igra v ligi EBEL. Rojeni Avstrijec ima
tudi slovenske prednike, v šali tako ali tako
pravijo, da ima vsak Korošec vsaj enega od
starih staršev slovenskih korenin. Gregor
Hager, ki hokej profesionalno igra že od leta
1999, seveda stanuje v Celovcu. In Ëeprav se
je hokejska sezona konËala že pred tedni, bo
Gregor v svojem rojstnem mestu ostal vsaj še
prihodnji mesec. Razlog - evropsko prvenstvo v
nogometu.

A Pravzaprav je naš pravi derbi tekma med

lahko obrodilo sadove. Tudi pri ljudeh bi bilo lah-

Celovcem in Beljakom, ampak seveda so se v

ko dobro sprejeto. Sodelovanje bi morali le dobro

zadnjem Ëasu pojavili tudi drugi derbiji: Beljak

unovËiti, na primer idejo Alpe-Adria. Mislim, da

- Jesenice ter Celovec - Olimpija. Tudi koroški Ëa-

trenutno vsak skrbi za svoj vrtiËek, sodelovanja

sopisi jih oznaËujejo kot derbije in tudi jaz mislim,

pa ni. Vse tri regije skupaj bi imele veliko veËjo

da je tako. Bolj ali manj je res med temi klubi na-

težo kot vsaka posebej. V primerjavi z ostalimi re-

stalo rivalstvo in poslediËno seveda lahko govori-

gijami in mesti smo dokaj majhni. Tako sodelova-

mo o lokalnih derbijih. Tudi gledalci so jih sprejeli

nje pa bi nam lahko prineslo doloËeno prednost.

kot take, kar je dobro za hokej in za vzdušje.

Q Zagotovo v vašem moštvu igrajo tudi igralci iz tujine. Kako se razumete z njimi? Se držijo bolj zase?

Q Mislite, da je šport dober primer za to, da
je boljše sodelovanje mogoËe tudi na drugih
podroËjih?

A Ne, hokej je moštveni šport. Treba je stopiti

A Mislim, da je šport nasploh lahko dober primer

skupaj, vsak od igralcev je del celote in kolikor

na vseh mogoËih podroËjih. Ampak velikokrat je

bolj smo igralci povezani, kolikor bolje se razu-

to težko spraviti v prakso. V bistvu pa bi se lahko

sezone. Dober primer za to je prav ljubljanska

Q Vidite med Slovenijo in Avstrijo velike
razlike, ko enkrat preËkate mejo?

mojem mnenju letos najboljša ekipa v ligi. Borili

zelo zmanjšale. Še pred nekaj leti so bile zelo
velike, že infrastruktura okrog mest, v katerih so
v Sloveniji hokejske dvorane. Slovenija nas v tem
pogledu dohiteva. V naslednjih letih bo verjetno
še veliko vlagala in to je dobro. Vidim, da gledalci
in tudi moji soigralci veliko bolj pozitivno govorijo
o slovenskih mestih, ker se je že toliko spremenilo na bolje.

Q Kako vi vidite idejo Ëezmejnih evroregij?

›

Annalisa Turel ›

memo, toliko boljši je rezultat moštva na koncu

iz športa veliko nauËili.

A Rekel bom tako - niË veË. Razlike so se že

kakovost življenja in dela

Olimpija. Zaradi svojega karakterja so bili po
so se eden za drugega in to je bil glavni razlog
njihovega uspeha.

Q Te dni je Celovec zaradi nogometa še
posebej veËkulturen. Ste vaše mesto že prej
dojemali kot veËkulturno?
A Ja, Celovec je od vedno veËkulturno mesto.
Spet vam bom dal primere iz športa, pa vseeno.
EP v nogometu ni prvi velik športni dogodek pri
nas. Vsako leto tukaj organizirajo velik turnir v odbojki na mivki, tudi kvalifikacije za triatlon Ironman
so vsako leto v Celovcu. Tudi zaradi teh velikih

A Brez dvoma lahko sklepamo, da je sodelo-

športnih dogodkov, zaradi športnikov, ki vsako

vanje na nekaterih podroËjih nujno. Na primer v

leto pridejo sem, je Celovec svetovno znan kot

turizmu in njegovem trženju bi tako sodelovanje

veËkulturno mesto. x

Statue in Ljubljana. Photo published by Nathan Wind as Cochese on Flickr.com.
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Lljubljana train station. Photo published by Jason Gillyon on Flickr.com

Gregor Hager. ∞ Kac Klagenfurt

:: FACES ~Gregor Hager

Raziskava Inštituta za
mednarodno sociologijo iz
Gorice primerja položaj ženske
populacije na ekonomskem in
delovnem podroËju v Avstriji,
Sloveniji in Furlaniji Julijski krajini

Slovenke lahko raËunajo na najbolj
kakovostne življenjske in delovne pogoje.
Na voljo imajo namreË veËje možnosti
pri iskanju zaposlitve, mrežo storitvenih
dejavnosti, ki jih podpirajo pri materinstvu
in so deležne manjše diskriminacije. To je
pokazala doktorska disertacija o položaju
žensk v evroregiji. 'Gender inequalities and
social conditions of employed women in the
Alps-Adriatic region. A comparison between
Carinthia, Friuli Venezia Giulia and Slovenia'
(Neenakopravnost spolov in družbeni
položaj zaposlenih žensk v regiji Alpe-Adrija.
Primerjava med Avstrijsko Koroško, Furlanijo
Julijsko krajino in Slovenijo) je naslov naloge
Serene Fedel, ki jo je opravila v okviru
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doktorata iz »ezmejnih politik za vsakdanje
življenje v okviru Inštituta za mednarodno
sociologijo v Gorici v sodelovanju s približno
desetimi združenimi univerzami Srednje in
Vzhodne Evrope.
Cilj raziskovalne naloge in terenske
raziskave je bil analiza razliËnih pristopov v

2005
Leta 2005 je bilo 11 odstotkov žensk zaposlenih za
poloviËni delovni Ëas, kar je bila najnižja stopnja
na obmoËju (Eurostat, Gender Gaps)
obravnavi spolov na treh razliËnih obmoËjih.
ZakljuËki raziskave razkrivajo, da je Slovenija
nedvomno država, v kateri ženske naletijo
na najmanj ovir pri svojem uveljavljanju,
še posebej na ekonomskem in delovnem
podroËju. Pri tem ne smemo pozabiti, kako ta
dva vidika pozitivno vplivata tudi na socialno
in družinsko sfero. Za tovrstnimi zakljuËki se
skriva dolgotrajno raziskovanje vzrokov, ki
so pripeljali do tega, da se danes razmere v
Furlaniji in Julijski krajini, Sloveniji in Avstriji
precej razlikujejo. Med temi je nedvomno tudi
socialistiËna dedišËina nekdanje Jugoslavije.
„Primerjava razliËnih stvarnosti opozarja na
to, kako je Slovenija na tem podroËju bolj
napredna tudi zaradi socialistiËne preteklosti
te države. Ženska in moški sta imela do dela
enak odnos, enake obveznosti. PoslediËno
je bil ustvarjen celovit sistem, ki ženski

Portrait. Published by salendron on Flickr.co
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“The feminist task
is neither to glorify
nor to discount the
differences between
men and women,
but to challenge the
adverse consequences
of whatever differences
there may be.”
Christine Littleton, citat
s prve strani raziskave
Serene Fedel.

:: EUREGIONALS ~Annalisa Turel ~Slovenske ženske: kakovost življenja in dela

„Neenakopravnost žensk
je vsem na oËeh!”

Isonzo. Photo published by Sakoku on Flickr.com

:: EUREGIONALS ~Annalisa Turel ~Slovenske ženske: kakovost življenja in dela

pomaga usklajevati družinske obveznosti
s poklicnimi. Nedvomno se je v tem Ëasu
razvila veËja obËutljivost za ta problem,”
razlaga Serena Fedel
Položaj žensk v Italiji je povsem
drugaËen, Ëeprav je treba razlikovati med
razmerami v deželi Furlaniji Julijski krajini
in v preostalem delu države. Na nacionalni
ravni stopnja zaposljivosti žensk v primerjavi
s situacijo v Sloveniji hitro pada, v deželi
pa se statistiËni kazalci znatno izboljšujejo.
Podatki Evrostata in deželnega statistiËnega
letopisa, kažejo, da je stopnja moške
brezposelnosti 2,6, ženske brezposelnosti pa
5,8 odstotna, medtem ko dosega na državni
ravni 10,1 odstotka. V Sloveniji je stopnja
brezposelnosti 6,1 pri moških in 7 odstotkov
pri ženskah, v Avstriji pa 4,9, oziroma 5,5
odstotkov. Vzroke za razmere v Italiji gre
iskati v moËnem vplivu Katoliške cerkve,
ko gre za delitev vlog znotraj družine in v
zakonih, ki še vedno odražajo patriarhalno
družinsko tradicijo. Model, po katerem
se z otroki ukvarja ženska, je pripeljal do
omejenega razvoja storitev. Od tod tudi
urniki vrtcev in šol, ki so v veËini primerov
nezdružljivi z aktivnostmi staršev, ki imajo
službo s polnim delovnim Ëasom. Poleg tega
je v Ëasu starševskega dopusta zagotovljeno
samo 30 odstotno nadomestilo plaËe.
Serena Fedel opozarja tudi na
nezadovoljstvo žensk v odnosu do njihovega
poklicnega statusa in položaja znotraj
družine. Analizi razliËnih zakonodaj in
obiËajev, znaËilnih za razliËna obmoËja,
je bila dodana raziskava na terenu, z vrsto
intervjujev z italijanskimi, slovenskimi in
avstrijskimi ženskami, zaposlenimi v isti
banËni družbi. „Rezultati so potrdili moje
teze. Intervjuvanke so podËrtale popolno

..........................................................................
„Mnogi so prepriËani tudi, da je to povsem
naravno, saj je ženska tista, ki rojeva in je zato
v delovnem procesu diskriminirana. Obstajajo
sicer ženske, ki imajo otroke in kariero, vendar
je to težko, saj morajo v uspeh vložiti veliko veË
truda in se tudi krËevito boriti, da ga ohranijo...”
..........................................................................

nezdružljivost storitev namenjenih skrbi za
otrok, s službo s polnim delovnim Ëasom.
Tudi tokrat so razmere povsem drugaËne
v Sloveniji, kjer je tudi sistem starševskih
dopustov veliko bolj razvit in zato ni sluËaj,
da je zabeležena veËja prisotnost žensk na
menedžerskih položajih,” še dodaja Serena
Fedel. Kljub temu, da je zlasti v Furlaniji
Julijski krajini mogoËe zaznati evolucijo
starega družinskega modela, ki temelji na
moškemu delavcu in ženski gospodinji, so
spremembe prisotne predvsem v delovni
sferi. Manj pa je sprememb pri porazdelitvi
gospodinjskih opravil. »as posveËen oskrbi
domaËega okolja je nedvomno neuravnotežen.
Med moškimi so na primer prošnje za
starševski dopust še vedno velika redkost.
Razmere v Avstriji in še posebej na Koroškem,
kaže še nekoliko drugaËno sliko. Ženske in
med njimi v veËji meri matere, se za lažje
usklajevanje delovnega in materinstvu
namenjenega Ëasa, zelo pogosto odloËajo za
poloviËni delovni Ëas. Ta možnost in dolgi
starševski dopusti, ki jih lahko odobrijo
delodajalci, pa prinašajo doloËeno tveganje.
Ženske se umaknejo iz delovnega procesa in
odgovornost za otroke in dom pade izkljuËno
na njihova ramena. Vse to poveËuje neenakost

OBMO»E

MOŠKA BREZPOSELNOST

ŽENSKA BREZPOSELNOST

Avstrija

4.9%

5.5%

Furlanija Julijska krajina

2.6%

5.8%

Slovenija

6.1%

7%
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na podroËju plaË. Zaposlene Avstrijke lahko
ostanejo doma do otrokovih dveh let in pol in
se lahko odloËijo za poloviËni delovni Ëas, vse
dokler njihov narašËaj ne dopolni sedem let.
Analiza Serene Fedel gre v
podrobnosti. Vprašalnik, na katerega je
odgovarjalo 30 delavk Furlanije Julijske
krajine, Slovenije in Avstrije, je namenjen
analizi razmer v družinskem okolju, na
delovnem mestu in mnenja, ki ga imajo o
politiki za enakopravnost med spoloma.
Sega torej od vprašanj, ki raziskujejo
stopnjo zadovoljstva s sistemom starševskih
dopustov, prek vprašanj o vlogi ženske v
matiËni družini, do stopnje zadovoljstva
s storitvami, ki jih ponuja delodajalec. »e

42,5 %
slovenskih otrok do 3. let obiskuje jasli, v Avstriji
je te storitve deležnih 13 in v Italiji le 6 odstotkov
malËkov

Jump in Karnten. Photo published by Susy Gipser on Flickr.com
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Avstrijke in Slovenke poudarjajo prednosti
fleksibilnih urnikov in možnosti dopustov,
pa italijanske delavke izpostavljajo celo vrsto
težav. „Dejstvo, da si ženska, je omejevalno.
»e imaš enake sposobnosti kot moški, je ta
v prednosti pred teboj, saj imaš v primerjavi
z njim veliko veË dodatnih skrbi z otroki,
domom... Tudi Ëe vložiš enako truda, tvegaš,
da se slabše izkažeš… Razlike v obravnavajnju
so vsem na oËeh.” „Mnogi so prepriËani
tudi, da je to povsem naravno, saj je ženska
tista, ki rojeva in je zato v delovnem procesu
diskriminirana. Obstajajo sicer ženske, ki
imajo otroke in kariero, vendar je to težko,
saj morajo v uspeh vložiti veliko veË truda in
se tudi krËevito boriti, da ga ohranijo...” x

From the conclusions of the research: "As a
conclusion I want to say that the administrations
of all the three analyzed areas got committed to
the promotion of gender equality and are aware of
the problems of reconcilement that women face
every day, as well as of the fields were they may
still suffer discriminative behaviours in connection
with their current of prospect family duties. As I
have already said, if the European Union wants
to become the most dynamic and competitive
knowledge-based society it cannot afford to
renounce to women's skills and potentials,
moreover it needs to encourage young couples to
build up a family and have children, this is why on
the one hand it has to be invested in family friendly
measures, on the other hand reproductive work
should be paid a higher social acknowledgment"
(Fedel, S. 2007. 'Gender inequalities and social
conditions of employed women in the AlpsAdriatic Region'. Disertacija je na voljo na spletni
strani: www.pariopportunitafvg.it/documenti/
SerenaFedel2007dissertation.pdf )

:: FOOTSTEPS ~Annalisa Turel o evroregiji Alpe-Adria

Theatre 'Verdi', Trieste.
Photo published by David Salvatori on Flickr.com
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EVRONOMADKA

Od diplome v Gorici do doktorata
v Celovcu, preko Ljubljane in
Trsta - portret znanstvenice,
ki je doma na veË univerzah
Alpe Jadrana. Serena Fedel si
želi, da bi njeni otroci govorili
slovensko in italijansko,
ne da bi pri tem zanemarili
nemšËino in anglešËino

Annalisa Turel ›
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:: FOOTSTEPS ~Annalisa Turel o evroregiji Alpe-Adria

„Moji otroci bodo obiskovali dvojeziËni vrtec v Romjanu, v obËini Ronke. Doma bodo
govorili italijansko, a prav je, da se že v otroštvu nauËijo jezikov, ki se govorijo na našem
obmoËju. To bo veljalo tudi za nemšËino in
anglešËino.” V tem naËrtu za prihodnost je
povzeta evroregijska izkušnja Serene Fedel.
Prebivalka Alpe-Jadrana, a še vedno 'Lahinja'
kot rada sama pojasni, je dve leti živela med
Celovcem, Ljubljano in Trstom.
.........................................................................

koži okusila v treh obravnavanih obmoËjih.
V potrditev rezultatov, do katerih je prišla v
svoji nalogi in ki kažejo, da Slovenija ponuja
najboljše pogoje za življenje in delo žensk, bi
se odloËila za življenje v Ljubljani, Ëe bi seveda lahko izbirala.
„Na Univerzi v Celovcu obstaja oddelek namenjen promociji tovrstne zvrsti študija z dobro založeno knjižnico in tam je tudi,
kar ni nepomembna podrobnost, moj mentor,
profesor Josef Langer. Opravila sem prvi semester podiplomskega študija, dobro sem se
poËutila in odloËila sem se, da ostanem.” Za
Sereno Fedel pa takratno obdobje ni zajemalo samo študij. Ob raziskovanju se je ukvarjala tudi z bolj ali manj obËasnimi deli, bila
je toËajka pa tudi hostesa na sejmih. Tako se
je ne le preživljala, ampak je tudi doživljala
mesti utrip, se izpopolnjevala v jeziku in spoznavala nove ljudi. Ob tem je na osnovi vrste
intervjujev z ženskami, zaposlenimi v banËni
ustanovi, ki ima svoje sedeže v treh obravnavanih obmoËjih, pripravljala nalogo oziroma
analizo o položaju zaposlenih žensk.
»e je bilo terensko anketiranje v
Furlaniji Julijski krajini in na Koroškem dokaj preprosta naloga, pa se je v Sloveniji pojavila jezikovna ovira. „Nisem znala slovensko.
Med bivanjem v Celovcu sem sicer hodila na
teËaje, a sedeti v šolski klopi ni enako kot neposredno uËenje na terenu. Mislila sem, da
bi bilo tudi za samo raziskovalno nalogo bolj
koristen odhod v Ljubljano.” Javni razpis za
štipendijo, ki ga je objavilo Ministrstvo za
zunanje zadeve je bil pravi Ëudež. In tako se
je Serena Fedel z vso svojo opremo preselila
v slovensko prestolnico in se spustila v novo
avanturo, katere rdeËa nit je bila preuËevanje
položaja žensk. Ljubljana je torej predstavljala nov košËek v mozaiku evroregijske izku-

O avtorici:
Annalisa Turel, novinarka in diplomirana piarovka, je štiri leta sodelovala z dnevnikom Il Piccolo in drugimi
Ëasopisi. Od januarja leta 2007 je odgovorna urednica dnevnega bloga GoriziaOggi (http://goriziaoggi.typepad.
com/), ki posreduje informacije o italijanskem PosoËju.

šnje, ki jo je Ëez Ëas zopet privedla v Italijo, a
ne v njen Škocjan, temveË v Trst.
„Sprva sem si pomagala z anglešËino, a zavedala sem se, da celovški teËaji ne
zadostujejo. Vznemirjalo me je, ker nisem
razumela vsega, predvsem pa me je motilo, da sem pri intervjujih, ki sem jih morala
opraviti za nalogo, potrebovala pomoË. Nadaljevala sem z uËenjem in po nekaj mesecih
sem konËno lahko govorila in razumela slovensko”, pripoveduje Serena. Medtem pa je
bilo konec ministrske štipendije in morala si
je poiskati delo.
Najprej si je nabirala izkušnje kot
asistentka pri profesorju Langerju na Univerzi
v Celovcu, a se zaradi razdalje ni mogla voziti
med Ljubljano in koroško prestolnico, pa Ëeprav le nekaj krat na teden. Imela je premalo
denarja, da bi preživljala toliko ur v avtomobilu. Zato se je lotila iskanja zaposlitve v mestu,

Germany

V Delovno skupnost Alpe Jadran so
Austria

vkljuËene madžarske županije Baranja,
Somogy, Vas in Zala, italijanske dežele

Hungary

Furlanija Julijska krajina, Lombardija
in Veneto, avstrijske zvezne dežele
GradišËansko, Koroška, Štajerska in
Zgornja Avstrija, ter državi Hrvaška in
Slovenija.

Italy

Bosnia and Herzegovina

Serbia

Serena Fedel
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Potem, ko je na videmski univerzi leta 2002 z najvišjo oceno diplomirala iz
odnosov z javnostmi, je Serena Fedel dobila
štipendijo za doktorat iz »ezmejnih politik za
vsakdanje življenje - zamisli, ki se je rodila iz
sodelovanja med Inštitutom za mednarodno
sociologijo v Gorici in univerzami v Trstu,
Vidmu, Celovcu, Mariboru, Krakovu, Budimpešti, Cluju Napoci, Bratislavi in Cataniji.
„Zdelo se mi je nadvse zanimivo
razviti projekt povezan s prostorom AlpeJadrana.Tema se je rodila skoraj sluËajno,
na osnovi nekaterih publikacij o vrsti pobud
povezanih z razlikami med spoloma, ki so se
znašle v mojih rokah” pravi. „Menila sem, da
bi primerjava med položajem ženske v Furlaniji Julijski krajini, Sloveniji in na Koroškem
lahko postala nova tema, ki je poveËini ostala
neraziskana.” Plod projekta so na eni strani
doktorska disertacija z naslovom 'Gender
inequalities and social conditions of employed women in the Alps-Adriatic region. A
comparison between Carinthia, Friuli Venezia Giulia and Slovenia (Neenakopravnost
spolov in družbeni položaj zaposlenih žensk
v regiji Alpe-Adrija; Primerjava med Avstrijsko Koroško, Furlanijo Julijsko krajino in
Slovenijo)', na drugi strani pa odloËilna življenjska in delovna izkušnja, ki jo je na svoji

:: FOOTSTEPS ~Annalisa Turel o evroregiji Alpe-Adria

ki je postalo njen novi dom. Slovenija takrat
še ni sodila v schengensko obmoËje in tako
je bila odvisna od sistema kvot, zato se je odloËila, da bo pri iskanju dela izkoristila svoja
posebna znanja in izkušnje.
„Dejansko sem bila študentka, ki
je živela v tuji državi. Moja prednost je bila
znanje italijanšËine in dokaj dobro, s Ëasom
pridobljeno, znanje slovenšËine. Ni bilo prav
težko dobiti dela v izvozno uvoznem podjetju,
ki ga je upravljal Italijan. Imela sem zaposlitev
s poloviËnim delavnikom, kar mi je omogoËalo pouËevanje na nekaterih zasebnih šolah.”
Imela je veliko izkušenj in odloËila se
je še za insider trading za podjetje za softwersko vodenje. Izdajala se je za študentko - kar
je sicer v bistvu bila - ki je zbirala informacije,
da bi lahko zakljuËila diplomsko nalogo.
»eprav je Slovenijo tudi v doktorski nalogi predstavila kot državo, kjer imajo
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:: FACES ~Alberto Scheriani

Graffiti in Klagenfurt in Carinthia, Austria.
Photo published by Wolfgang.Wedenig - WuschL on Flickr.com
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ženske boljše zaposlitvene možnosti, to še
ne pomeni, da je zlahka dobila delo za nedoloËen Ëas. Sereni, - ki je medtem iskala bolj
zanesljivo redno zaposlitev, - je priskoËila na
pomoË agencija, ki zagotavlja priložnostna
dela slovenskim študentom. Toda ta ponudba je namenjena samo študentom Univerze
v Ljubljani. Serena se je zato odloËila, da bo
istoËasno brucka in podiplomska raziskovalka in tako se je vpisala na dodiplomski študij
politologije. V tem Ëasu je menjavala dela,
zakljuËila je anketo, spisala nalogo in dokonËala triletni podiplomski študij. Želela si
je ostati v Ljubljani. „Nisem se hotela vrniti v
Celovec, Ëeprav bi na univerzi zagotovo imela
dobre možnosti za novo raziskovalno nalogo
financirano s sredstvi iz programa Interreg.
Ljubljana mi je bila in mi je še vedno všeË,
ohranila je še nekaj balkanskega duha, zaradi
katerega je bolj prisrËna kot Celovec. Poleg
tega je gostoljubna, po meri Ëloveka, ima pa
mednarodni utrip kot prava evropske prestolnica. In seveda sem si v mesecih življenja v
Ljubljani ustvarila številna prijateljstva. Edino
kar sem pogrešala je bila bližina morja.”
Naslednji korak je bilo ponovno
iskanje stalne zaposlitve predvsem na podroËju komuniciranja ali marketinga. Ker
tega ni poËela veË kot študentka, odgovori na
poslane prošnje niso vzbujali velikega upa-

SKUPNE POBUDE
PRESEGAJO
LOKALNE
MEJE

nja. Povsod je naletela na isti odgovor: „Trenutno ne potrebujemo novega osebja, bomo
pa upoštevali vašo prošnjo.”
Med naslovniki pa je bilo tudi tržaško podjetje, edino iz Italije in ravno to ji je
odgovorilo in ji ponudilo osemmeseËno pripravništvo v Area Science Park. „Podjetje,
ki se ukvarja z medmrežnimi povezavami in
varnostno politiko za podjetniške mreže, je
povsem nakljuËno ravno v tem Ëasu naËrtovalo prodor na slovenski trg in zato je izbralo ravno mene. Delala sem kot pripravnica,
nato sem našla drugo zaposlitev v podjetju,
ki deluje na podroËju elektronskih komunikacij in sledila je preselitev v Trst. Tu živim
eno leto in zelo mi je všeË, ljudje so bolj odprti in obnovila sem stara prijateljstva.” Toda
v naËrtu že ima novo selitev, tokrat, kakor
kaže, dokonËno in sicer v Cervignano, kjer
bo delala za kmetijsko podjetje.
„Zelo rada bi ostala v Ljubljani. »e bi
lahko izbirala, bi se dokonËno preselila tja, a
življenje me je ponovno pripeljalo sem in tega
sem vesela. Ponovila bi vse kar sem storila,
enako bi se odloËala in pristala tam, kjer sem
sedaj. Usklajevanje družinskih in delovnih
obveznosti, Ëe se povrnem na svojo doktorsko
disertacijo, predstavlja problem tudi tu, v naši
deželi. Dejstvo, da bo moj šef oËe mojih otrok,
pa zagotovo pomeni nemajhno prednost.” x

Koprski podžupan Alberto
Scheriani je vrgel rokavico:
skupna pristaniška uprava
severnega Jadrana, da bi izzvali
severno Evropo
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Gianni Katonar ›
Q Gospod podžupan, vse svoje življenje ste
preživeli na sami meji z Italijo. Kaj je za vas in
vašo družino pomenila ta demarkacijska Ërta?
A Meja ostaja meja, Ëeprav je tista z Italijo vedno
sodila med bolj propustne. Moj oËe je vse do upo-

A Po zakljuËku postopka za regionalizacijo Slovenije, bo Evroregija zagotovo lažje zaživela. Mislim,
da predstavlja Evroregija pomemben korak na poti
sodelovanja obmejnih regij, a vse je odvisno od
vsebine, ki naj bi jo to sodelovanje imelo.

in okolico. Enako so storili naši prijatelji. Težko je

Q Glede na naËrte Mestne obËine KoperCapodistria, katera obmoËja naj bi sodila v
Evroregijo?

bilo ohranjati stike. Krajani smo lahko prestopali

A Težko si predstavljam natanËne meje Evroregije.

mejo s prepustnicami na mejnih prehodih druge

Po mojem mnenju bi morala združevati obmoËja, ki

kategorije, ki pa so jih po doloËeni uri zapirali.

imajo skupno zgodovino, obiËaje in tudi probleme.

Zaradi tega smo morali opraviti daljšo pot, da smo

PrepriËan sem, da je samo geografsko ozemlje

se preko mednarodnih mejnih prehodov lahko

manj pomembno v primerjavi s skupnimi pobuda-

vraËali domov. Poleg tega ne gre pozabiti, da so

mi, ki jih lahko zasnujemo.

mejo stalno nadzorovali jugoslovanski vojaki, kar je
je v schengensko obmoËje za nas velik dogodek,

Q Zadržki v zvezi z rojstvom Evroregije, so
velikokrat povezani s tveganjem, da izgubimo
ozemeljsko suverenost. Kako vi gledate na to?

poËutimo se svobodnejše.

A V tem ne vidim konkretnega tveganja. Ne bi

Q Kaj menite o projektu Evroregije?

prišlo do brisanja državne meje. Skupne pobude bi

kojitve delal v ladjedelnici v Miljah. Skoraj polovica
vsega sorodstva se je po eksodusu preselila v Trst

ustvarjalo napeto ozraËje. Zato je bil vstop Sloveni-

30

:: FOOTSTEPS ~Julius Franzot o evroregiji Oberrhein (Upper Rhine)

Prebivalci Miljskih hribov so utrpeli žalostne
posledice, ki jih je prinesla demarkacijska
Ërta med Italijo in tedanjo Jugoslavijo. Na
jugoslovanski strani so se znašli Hrvatini Crevatini, Kolomban - Colombano, Cerej - Cerei in
drugi zaselki, kjer še danes živijo številni pripadniki
italijanske narodne skupnosti. Med akterji
politiËnega in družbenega življenja v Hrvatinih je
profesor Alberto Scheriani. Štiriinštiridesetletni
profesor zgodovine, ki je diplomiral na Univerzi
v Trstu, je ravnatelj italijanske srednje šole v Izoli.
Podžupan Mestne obËine Koper-Capodistria (v
kateri je tudi krajevna skupnost Hrvatini), že veË
let sodi med najvidnejše osebnosti italijanske
narodne skupnosti v Sloveniji.

identiteto narodov celo utrdile. Pri tovrstnem odpi-

njihovo nadomestitev bodo zelo visoki. Onstran

ranju navzven so dvomi povsem neutemeljeni.

meje obstajajo izviri, ki bi lahko delno pokrili naše

Q Vemo, da imate stalne stike z obmejnimi
hrvaškimi in italijanskimi regijami. Kako je
zastavljeno sodelovanje z obËinami Hrvaške
Istre in Furlanije Julijske krajine?

potrebe. Zanima nas tudi povezovanje šolske

A Mestna obËina Koper-Capodistria je prepriËana, da so dobrososedski odnosi prioriteta, Ëe
želimo tudi na evropski ravni spodbuditi skupne

mreže, kar bi dalo uËencem možnost, da izberejo
poklicne možnosti za zaposlovanje. Nenazadnje
je tu še podroËje zdravstvenih storitev, kjer se že
obeta preseganje slovensko-italijanske meje pri
nudenju prve pomoËi in pri hospitalizaciji v bolnišnicah celotnega obmoËja.

naËrtovanja in zašËite okolja, tudi na multilateralni
je tudi priložnosti za dvostranska sreËanja z ita-

Q Kakšni pa so obeti za gospodarsko sodelovanje znotraj novega politiËnega dejavnika,
kakršen bi bila Evroregija?

lijanskimi obËinami Trst, Milje, Dolina in tudi dru-

A »e se želimo sooËiti s konkurenco velikih se-

gimi. Na hrvaški strani pa so sreËanja z istrskimi
obËinami kar pogosta.

„EVRO... PROSIM?”

Živeti v Franciji, delati v Švici,
nakupovati v NemËiji, doživljati
evropski vsakdan

najprimernejše programe, ki bi jim odpirali boljše

projekte. Veliko je bilo narejenega na podroËju
ravni, saj smo vkljuËeni v razliËne pobude. Veliko

Strasbourg

Alberto Scheriani

:: FACES ~Alberto Scheriani

verno evropskih operaterjev, je za Koper nujno
povezovanje v sistem pristanišË gornjega Jadrana.

Q Bi se po vašem mnenju znotraj Evroregije
lahko razrešili skupni problemi sosednjih obmoËij in kaj se v zvezi s tem sedaj dogaja?

Skupno doloËanje strategij bi zagotovo še bolj

A S sosednjimi obËinami se že leta poizkušamo

celo do skupne pristaniške uprave. VeË sodelova-

skupaj spopasti z odprtimi vprašanji, ki so uso-

nja bi si želeli tudi na podroËju turizma, posebej pri

dna in jih sami ne moremo uspešno razrešiti. Gre

skupni predstavitvi na tržišËih tretjih držav. Brez bo-

predvsem za vprašanje odstranjevanja in obdela-

jazni pred medsebojno konkurenco bi lahko skupaj

ve odpadkov. S Trstom se dogovarjamo za loËe-

ponudali izletniške poti in posebnosti posameznih

no zbiranje in recikliranje, neuporabne odpadke

regij. Nad vsem pa seveda mora prevladvati skrb

pa bi sežigali v italijanskih obratih. Pri nas namreË

za zašËito okolja in trajnostni razvoj. Ravno za-

nimamo primernih tovrstnih sistemov. Drugo

radi tega na naše obmoËje ne sodijo, na primer,

pomembno vprašanje zadeva oskrbo z vodo. Na

uplinjevalniki. Posledice bi najbolj obËutila ravno

koprskem smo vire skoraj izËrpali in stroški za

turistiËna ponudba. x

ovrednotilo prednosti, ki jih ponujajo naše luke. Ne
izkljuËujem možnosti, da bi sËasoma lahko prišli

Julius Franzot ›
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„Veste, obstaja od leta 1975, to je,
ko Ëlovek živi v eni, dela pa v drugi državi, letališËe v Baslu-Mulhouse, Bonski sporazum
iz leta 1975.”
„Ja, ja, sem razumela. Tu od vedno sodelujemo, nobene potrebe ni po novih stvareh; isti
ljudje, ista nareËja, podobni sistemi.”
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„Ista nareËja, dann darf ich auf Deutsch weiter
reden?”
„Non, non, monsieur, c’est le Français que nous
apprenons à l’école, puis l’Anglais, un petit peu.”
Nahajam se v trdnjavi Evropske
unije in gospa se niË kaj ne navdušuje; šest
kilometrov je od nemške meje, ona pa ne
govori jezika sosedov; jaz sem navdušen nad
'njeno' Evroregijo, ona pa je sploh ne pozna.
»akam poleg policista.
„Prišel sem, da naredim reportažo o najstarejši evropski Evroregiji...”
„In katera je? Naj uganem...Baskovske dežele!”
„Je regrette, v njej smo, Haut-Rhin.”
„Dejansko smo tu od vedno, smo
miroljubni ljudje, v enem najbogatejših obmoËij v Evropi, podobnih kulturnih korenin.
Veste, moj brat dela v Baslu, v farmacevtski
industriji, pri Novartisu. Poznate? Zasluži
prav toliko kot Švicarji, živi v Franciji, davke
plaËuje kot Francozi, ob sobotah nakupuje v
NemËiji. To je Evropa, kaj Evroregije!”
To prespim.

Na drugem bregu: Kehl
Po treh postajah tramvaja stopim na avtobus,
ki vsakih 15 minut pelje v Kehl, v NemËijo,
Ëez Ren. Na meji je ogromna francoska lekarna, kjer veËina zdravil stane manj in kjer
so lekarnarji glede obveznih receptov veliko manj dosledni. Le nekaj metrov stran so

Evropski most, železniška postaja in center
Kehla. Pet trafik s francoskim napisom v bližini meje kaže na eno od privlaËnosti odprtih
meja. Zaenkrat Evroregija temelji na lekarnah in cigaretah. Pred zmenkom na sedežu
evropisarn imam Ëas, da ugotovim, kakšno je
tu vzdušje.
Touristenpavillon: vstopim, najdem turistiËni material za oba bregova, Museumspass, ki za razumno ceno omogoËa obisk
140-ih muzejev v Franciji, NemËiji in Švici,
trimeseËna revija (3,90 €) s koledarjem glavnih dogodkov treh obmoËij, plakati Rheinfesta, skupnega praznovanja med Badnom in
Alzacijo v Parku dveh dežel, ki ga loËuje Ren
in združuje most za pešce.
„Kaj menite o Evroregiji?” „Euregio,
haben wir so was?” „Ja, ja, imate jo od leta
1975.” „Komisch, nisem vedel! Veste, tu smo
vajeni na francoske sodelavce, na eno nemško in eno francosko pokojnino, na sorodnika, ki dela v Švici, na trgovine, ki se razvijajo
na raËun Ëezmejnega trgovanja, na praznovanja, ki jih sponzorirajo obËine in na pobratena mesta. »emu bi nam služila Evroregija?
Evro, Šengen, to so uporabne zadeve!”

O avtorju:
Julius Franzot je pisatelj, prevajalec in publicist. Diplomiral je iz farmacije, bil je manager v faramacevtski
industriji med NemËijo in Italijo. Julius Franzot se je rodil v Trstu, je dvojeziËen, govori nemško in italijansko,
kjer na podroËju kulture in politike podpira Mittelevropo.

vorita, vendar bi bilo treba govoriti o 'Evrookrožjih'. Ta obsegajo sosednje regije, ki so
primerljive z italijanskimi provincami, vsaka
ima svoj urad za zaposlovanje, parlament in
obËine. Glavna naloga Evrookrožij, zelo znanih tudi v Franciji, je najti stiËišËe med povpraševanjem in ponudbo na podroËju dela na
obeh bregovih Rena in poskrbeti za postopke
pri brezposelnosti, zdravstvo in druge socialne storitve.
Še ena ura me loËi od sestanka na
sedežu vedno manj oËitne Evroregije. ObišËem nepremiËninsko agencijo. „Po eksploziji cen v Strassbourgu so si premožnejše
francoske stranke tu iskale dom. Na obmej-

Center napolnijo francoske gospodinje, razliËnih barv kože, ki preuËujejo
posebne ponudbe in zapušËajo konfekcijske
trgovine z velikimi zavoji.
Naslednja postaja je AOK, glavna
splošna nemška bolniška blagajna. Uradnica me posede; zaËnemo. „Kako je Evroregija
vplivala na vaše delo?” „Was meinen Sie bitte,
Euro... was? Wie war das noch mal?” PokliËe
naËelnika urada: „Ja, želite reËi, kako si pomagamo s Francozi. Saj gre samo za novo
ime. Desetletja že pregledujemo prošnje za
zdravniške preglede v Strassbourgu ali Švici. Seveda je bilo nekoË povraËilo stroškov s
Švico problem, danes niË veË. Nemški rešilni
avtomobil ni smel v Francijo z vkljuËeno sireno, danes nam to dovolijo. Vsak zamejec
ima pravico do zdravljenja, tudi pri splošnem
zdravniku, kjerkoli želi. Pred nekaj leti je
Švica izenaËila asistenco za akutna obolenja,
delamo na avtomatskem iskanju razpoložljivih postelj v vseh treh regijah. Se vse to imenuje Evroregija?”
ObËinski tiskovni urad. Uslužbenka je prijazna, vendar nas takoj prekine pri
'Evroregio'. Mediji in politika o tem sicer go-

nih obmoËjih so se cene zvišale, vendar je
sedaj prišlo do umirjanja. Spraševali so predvsem po enodružinskih vilah za osebno rabo.
Nismo imeli stikov z veËjimi nepremiËninskimi investitorji.”
Cene so v sorazmerju z drugimi
nemškimi mesti na Renu. Manjša vila za
300.000 €, zaokroženo na 250.000 €, stanovanje v velikosti 100 m² 180.000 €. Naslednji dan primerjam cene z alzacijskimi.
Razlike so zelo majhne.
Ob enih sedem k mizi v kavarni in
vame udari znaËilen smrad iz kanalizacije.
PoskoËim ob kriku enega od delavcev. „Merde, les Fritz ont construit des égouts incroyables!
Et ils disent que nous les Français ne savons pas
travailler bien!”. Dva francoska delavca trdo
delata ob prav niË prijetnih vonjavah, ob
vzdihih Nemcev pri kosilu in Francozinj pri
lovu na popuste.

Konferenca Zgornjega Rena
Sedež Evroregije je v centru, v zgradbi iz devetnajstega stoletja. V treh pritliËnih sobah
domuje INFOBEST, služba, ki svetuje obËanom pri odnosih z oblastmi, pri davkih, socialnih vprašanjih, Ëezmejnih projektih.
V prvem nadstropju je sekretariat nemško-francoske-švicarske konference
Gornjega Rena (Oberrhein), kjer v treh pisarnah delajo edini štirje redno zaposleni, ki
jih financira Evroregija:po en komisar za vsako od držav in tajnica. Sprejme me nemški
komisar Michael Frey.

Cathedral of Strasbourg

Hotel v Strassbourgu je daleË: dva tramvaja in
nato avtobus. Izmenjam nekaj besed s ËakajoËimi.
„Kaj menite o evroregiji Haut-Rhin?”
„C'est quoi? Euro, euri… quoi?”
Elegantni gospe, ki v roki drži torbo za prenosnik, pokažem natisnjen zemljevid spletne
strani.
„NiË novega, to smo mi in obmejne države.
Gre za projekt?”
.........................................................................

:: FOOTSTEPS ~Julius Franzot o evroregiji Oberrhein (Upper Rhine)

„Evroregija se prav kmalu ne bo
veË tako imenovala, sicer pa to ime nikoli ni
bil njen uradni naziv. Postala bo 'metropolitanska regija'. ZaËetki segajo v leto 1950, ko
smo priËeli s sodelovanjem na krajevni ravni.
Leta 1991 so bile dejavnosti 'Evrodistriktov'
tudi uradno opredeljene in dobili smo dve
koordinacijski telesi: komisijo, v kateri so
deželni, kantonalni in pokrajinski svetovalci ter župani, in konferenco, ki jo sestavljajo
štiri osebe, ki že opravljajo javno, izvoljeno
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:: FOOTSTEPS ~Julius Franzot o evroregiji Oberrhein (Upper Rhine)

From left to right: Michael Frey, German commissioner of the
Oberrhein Konferenz; Sylvia M¸ller-Wolf, coordinator of the Karlsruhe
Employment Bureau; Julius Franzot, author

funkcijo. Predsednika imenuje predsednik
dežele. Funkcijo, ki je administrativna, opravlja prefekt iz Karlsruheja. Sekretariat pa je
izvršilno telo.”
„Nimate neposredno izvoljenega
parlamenta? Je organ pravna oseba kot recimo Evroregija?”
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„Nimamo ne neposredno izvoljenega parlamenta, nismo pravna oseba in nimamo zakonodajnih pristojnosti. Smo organ,
zadolžen za zbiranje vprašanj, povezanih s
sosedstvom, kamor sodijo gospodarstvo, znanost in civilna družba, pripravljamo strategije za njihovo razreševanje in Ëe gre za zakonodajne zadeve, jih posredujemo pristojnim
organom. V NemËiji so to dežele, v Franciji
parlament, v Švici kantoni. VËasih krajevni
predlogi pripeljejo do sprememb v državni
zakonodaji. Smo Evroregija po naËelu bottom
up, ki se razvija od spodaj navzgor. Smo dejavni, razrešujemo probleme, sklepamo sporazume na lokalni ravni, nato se obrnemo na
države, da jih potrdijo. Najprej so konkretni
projekti, šele nato strukture. Mislim, da se
naše pristojnosti, zlasti kar zadeva zakonodajo,
ne bodo poveËale. Tega tudi nihËe ne pogreša,
ne vplivamo na zakonodajo drugih držav.”
„Kako financirate svojo dejavnost?”
„Predvsem s sredstvi iz evropskega
programa INTERREG. Asistenco pri pripravi
dokumentov nudimo tudi obËinam, podjetjem in združenjem. Po potrebi posredujemo
med upravnimi organi posameznih držav”.
„Kateri so vaši prednostni projekti?”
Pridruži se nama Sylvia Muller-Wolf,
koordinatorka pri agenciji za delo v Karlsruheju
in tako pogovor steËe med tremi sogovorniki.

„Leta 1986, ko je prišlo do požara v
skladišËih Sandoza v Baslu, smo se zavedli,
da je na tem obmoËju potrebna koordinacija
dejavnosti civilne zašËite. Organizirali smo
skupno informacijsko mrežo in mrežo prve
pomoËi, opravili smo skupne vaje in ugotovili, da je potrebno poenotiti navodila za ukrepanje in seveda razumeti jezik drugega. Ta
problem rešujemo s temu namenjenim dvojeziËnim konverzacijskim priroËnikom. Leta
2007 je bilo splovljeno novo skupno protipožarno plovilo, ki je privezano v StraβburgKehlu, približno enako oddaljeno kot že obstojeËi plovili.”
„Delovna skupina 'Zdravstvo', ustanovljena leta 1996, si je postavila za cilj racionalizacijo zdravstvenih objektov, kar zagotavlja boljše storitve in nižje stroške.
Najpomembnejša je koordinacija nujne zdravstvene pomoËi, ki omogoËa

France

Nemško-francosko-švicarska
konferenca za Zgornje Porenje obsega

Germany

dele nemških zveznih dežel BadenWürttemberg in Porenje-Pfalško,
francosko regijo Alzacijo ter švicarske
kantone Basel-mesto, Basel-dežela,
Aargau, Jura in Solothurn.

Swizerland

pregled vseh razpoložljivih postelj na treh
obmoËjih, razdeljenih po specializaciji in
centrih odliËnosti, dostopnih prav vsem
obËanom. Za programirano hospitalizacijo
imamo raËunalniški arhiv z razporedom prostih postelj in operacijskih sob. Sodelujemo
tudi pri poenotenju zdravstvenih sistemov in
ukrepov proti odvisnosti od drog.”
„Je že povsem naravno, da se pri
naËrtovanem zdravljenju pacienti obrnejo
tudi na zdravstvene ustanove druge države?”
„Ne povsem, saj je za naËrtovano
zdravljene potrebno privoljenje domaËega
zdravstvenega zavarovanja, ki pa ga pridobiš
zelo hitro”
„ZašËiti okolja je namenjen skupen
sistem meritev izpustov, ki onesnažujejo
zrak. Financiranje omogoËa sklad evropskega programa INTERREG III. Obstaja dogovor
o skupnih mejnih vrednostih za pitno vodo.
Da bi zašËitili naravni park, so na francoski
strani zaprli upepeljevalnik. Posebna komisija pa preuËuje kljuËne dejavnike, ki vplivajo
na klimo.”
V nadaljevanju pogovora skupaj
ugotavljamo, da obstaja kaj malo možnosti,
da bi vplivali na jedrske programe sosedov
in razglabljamo o proraËunskih sredstvih,
namenjenih kulturi. Letna subvencija za izmenjavo gledaliških predstav je 33.000 €, ki
jih med tri države razdeli mešana komisija.
„Kako pa se med seboj sporazumevajo državljani?”
„To je boleËa toËka. V vseh treh
državah je obvezni tuj jezik anglešËina.V
Alzaciji je še kakšnih 40% prebivalcev, zlasti starejših, ki govorijo nemško nareËje,
mladi govorijo nacionalni jezik in kot drugi tuj jezik,vsaj v Franciji je tako, izberejo
lažjo španšËino. V desetih letih se bo število nemške jezikovne manjšine v Alzaciji
zelo skrËilo. Imamo kar nekaj dvostranskih
projektov za uËenje jezikov: dvojeziËni šolski priroËnik, pobratenja (subvencionirajo
jih obËinske uprave), prireditve, izmenjave
uËencev, olajšave za udeležence stažev v drugi državi, Ëezmejna mladinska sreËanja (letno je zagotovljenih 20.000 € iz evropskih
sredstev). Toda današnja mladina je prelena
za uËenje dodatnega jezika. Pred nami je še
dolga pot.”

„Zavidljive uspehe pa smo dosegli
pri sodelovanju med podjetji na kljuËnih podroËjih: raziskovalna dejavnost, napredne
tehnologije, turizem. S pomoËjo skupnega
marketinga oglašujemo prednosti našega obmoËja in privabljamo nova podjetja.”
„Najstarejše je sodelovanje na podroËju infrastruktur. Sega v leto 1949, razvilo se je okrog letališËa Basel-Mulhouse.
Celotno obmoËje je s hitrim vlakom TGV
povezano z najveËjimi evropskimi središËi
(videl sem odliËno mrežo na osi S-J, a zastarelo mednarodno mrežo v smeri Z-V, prikljuËeno
na državno železnico). Mobilnost delovne sile
je vezana na krajevne železniške zveze, od
Karlsruheja do Wissembourga in iz južne Alzacije, preko Basla, do Badna. Delamo tudi
na tem, da bi imeli skupne vozovnice. Problem predstavlja železniški most preko Rena
(linija Pariz- Stuttgart), ki ima en sam tir.
Izgradnja drugega tira je zelo draga in rešitev smo poiskali drugje: v mirovni pogodbi je
naveden seznam objektov, ki jih mora zaradi
povzroËene vojne škode zgraditi NemËija.
Med maloštevilne, ki jih še dolguje, je prav
postavitev drugega železniškega mostu preko Rena v višini Strassbourga...”
Odhajam z obËutkom, da sem spoznal razloge za skromno poznavanje 'Euregia'
med prebivalci: gre za samoumevno zadevo,
deluje v ozadju, najpogosteje na krajevni ravni, brez prave ekipe, ne sprejema zakonov
in ne dela si reklame. Na tem obmoËju gre
za gospodarsko in kulturno dokaj homogene
dežele, ki 'zasebno' sodelujejo že stoletja in
katerim je 'metropolitanska regija' prinesla
predvsem kapilarno koordinacijo in ustvarila
široko odprt trg delovne sile.
VeËerjam na vrtu restavracije v
Straßbourgu, s skupino rednih gostov sedem
k njihovi obiËajni mizi.
Vsakdo izmed njih lahko nekaj pove o
sorodniku, ki je našel delo v NemËiji ali Švici, o
problemih z zdravstveno blagajno, ki jih je rešil
INFOBEST v Kehlu, a prav nihËe ne povezuje
teh majhnih, a življenjskih ukrepov z obstojem
nekega nadnacionalnega naËrta. Pravijo preprosto: „Monsieur, l'Europe c'est ça!”x
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NAŠ PROSTOR
PREDSTAVLJA
SREDIŠ»NO
OBMO»JE CELINE

Andrea Tomat, predsednik
konfekcijske blagovne znamke
Lotto meni da mora italijanski
severo-vzhod doseËi davËni
federalizem in skupaj s
Slovenijo in Hrvaško nastopiti
na globalnem trgu

Q Katere prednosti vidite v novi evroregijiski
tvorbi?
A Pri Evroregiji gre za projekt, - nekoË je nosil ime
Alpe Jadran, - ki se je rodil, kakor veste, še pred
padcem berlinskega zidu v zgodovinsko povsem

bi lahko skupaj s posameznimi nacionalnimi državami koordinirala investicije in spodbujala institucionalno, gospodarsko in kulturno povezovanje na
celotnem prizorišËu.

Q Ima ozemeljska pripadnost na globaliziranem trgu sploh še kakšno težo?

širitve Evropske unije in ki je naletela na velik inte-

A Seveda jo ima, toliko bolj v kapitalizmu kakršen

res v deželah Veneto in Furlaniji Julijski krajini in
mislim tudi v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem.
Prav nova Evropa sedemindvajsetih držav in nasploh pojavi splošne globalizacije, spodbujajo nastanek homogenih Ëezmejnih skupnosti kakršne
so ravno Evroregije, ki jih predvideva tudi evropski
pravni red. Kakor velja za podjetja, se tudi v tem
primeru postavlja vprašanje velikosti. Poiskati je
potrebno okvir primeren pobudam, ki naj spodbu-

V Vidmu rojeni Andrea Tomat je zaËel svojo kariero v Eaton Corporation in se leta 1987 pridružil družbi
Lotto. Z Adrianom Sartorjem sta leta 1998 prevzela Stonefly d.o.o. Leta 1999 je na Ëelu skupine
podjetnikov odkupil blagovno znamko Lotto in postal predsednik in generalni direktor podjetja s sedežem
v Trevisu v deželi Veneto.
Med leti 2004 in 2008 je bil predsednik Unindustrie (Združenja industrialcev) iz Trevisa. Od leta 2004 je
Ëlan vodstvenega sveta Confindustrie (Konfederacije industrialcev) in od leta 2005 predsednik fundacije
Nord-Est. Od aprila 2008 je predsednik ICC Italia, italijanskega odbora mednarodne trgovinske zbornice.

žele podobne potrebe in podobne cilje. Evroregija

jo, ki je postala znova aktualna v okviru postopne

drugaËnem kontekstu od današnjega. Gre za ide-

Matteo Negro ›
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jajo teritorialno konkurenËnost.

Q Kakšno je torej sporoËilo, ki ga ponujate
kot podjetnik italijanskega severo-vzhoda?
A Razširjena je zavest, da je ta prostor pridobil
nov središËni položaj na stari celini in vlogo stiËišËa najmanj treh pomembnih povezovalnih osi
(koridorjev številka 5 in 1 ter 'pomorskih avtocest').
Prav geografski položaj je razlog, da imajo te de-

je italijanski, posebej še na italijanskem severovzhodu in v deželah, ki bodo tvorile Evroregijo.
Internacionalizacije podjetij, poglavitnega koraka na številnih podroËjih, ne gre razumeti kot
alternativo pripadnosti doloËeni skupnosti in
industrijski tradiciji, ki ju nosimo globoko v sebi.
Ravno obratno, prav ta pripadnost lahko postane
Lotto's HQ in Trevignano near Treviso, Italy
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Tomat speaking at the Association of Entrepreneurs
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zašËitna znamka naše prepoznavnosti in cenje-

šega proizvodnega sistema, ki je od nekdaj nava-

nosti v svetu.

jen iskanja priložnosti in stikov v Evropi in v svetu.

Q Kakšno spodbudo lahko dobi podjetniška
dejavnost v multikulturnem kontekstu?

Q Kaj priËakujete od nacionalnih držav,
posebej še od Italije, pri prenašanju nekaterih pristojnosti na organizacije kakršna je
Evroregija?

A Delovanje v veËjeziËnem in multikulturnem
okviru predstavlja priložnost za vsakogar, ne

GRADIMO
OD
SPODAJ
NAVZGOR
Servatiusova Ëezmejna zmaga
- projekt gradnje socialnih
stanovanj v trikotniku Maas-Ren

A Na italijanskem severo-vzhodu bo Evroregija

samo za podjetja. To je vgrajeno v sam DNK na-

morala slediti izvršeni reformi v smeri davËnega
federalizma, ki bi dodelila Venetu pristojnosti in
vire, kot se je to že zgodilo v primeru obeh dežel
s posebnim statutom, ki sta v tem obmoËju. Federalno ureditev od vedno poznata tako Avstrija
kot NemËija in tudi Slovenija gre v smeri regionalizacije.
To sem navedel v svojem poroËilu na nedavni
The countryside of Montebelluna
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Montebelluna. Photo published by Guido Andolfato on Flickr.com

:: FACES ~Andrea Tomat

skupšËini Unindustrie v Trevisu, ob zakljuËku svojega predsedniškega mandata. ResniËen in uËinkovit federalizem na italijanskem severo-vzhodu
je dobra podlaga za to, da navznoter živimo v
metropolitanski razsežnosti, na evropskem prizorišËu pa ustvarimo makroregijo, ki bi nas povezala s Koroško, Slovenijo, Istro in Dalmacijo. Vsekakor gre za novo razvojno dimenzijo tega prostora,
s katero se moramo nemudoma sooËiti. x

Stafford Wadsworth ›
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The Netherlands

Evroregija Maas-Ren, katere osrËje
leži na tromeji med Belgijo, NemËijo in

O avtorju:

Nizozemsko, obsega belgijski provinci
govoreËe obmoËje, nemško regijo

Belgium

Aachen in južni del nizozemske province

Germany

Limburg.

Stereotipi

40

Po televiziji ste najbrž že videli britansko
humoristiËno nanizanko 'Alo, alo'. »eprav
prikazuje dogodivšËine pisane drušËine francoskih, nemških in angleških likov med drugo
svetovno vojno, so vsi igralci Angleži, komiËni
uËinki pa izvirajo iz karikiranja nacionalnih
stereotipov.
.........................................................................
Naj omenimo le nekatere: seksi
francoske natakarice, ki delajo za pohotnega
šefa; zapeti Nemci, ki marširajo naokoli in venomer potrkavajo s peto po tleh; in Angleži, ki
ves Ëas delujejo povsem zgubljeno. In Ëeprav
so vsi le del hudomušne šale, je v nanizanki
kanËek resnice: na sosede, ki jih ne poznamo
najbolje, obiËajno gledamo skozi prizmo klišejev in stereotipov. Oboji poudarjajo tiste izstopajoËe lastnosti, ki se nam zdijo drugaËne
in nas na neki naËin spravljajo v smeh.
Tak pogled na druge narode je v
Evropi najbrž precej obiËajen. Toda obstajajo izjeme, in sicer skupnosti, v katerih živijo
razliËni narodi in v katerih je zaradi dolgoletnih medsebojnih stikov drugi poznan,
prebivalci pa so morda prevzeli lastnosti, ki
pripadajo celotnemu obmoËju.
Nizozemska obiËajno ne velja za
kulinariËno središËe sveta. In vendar boste v
Maastrichtu našli pet vrhunskih restavracij,
ki so si prislužile Michelinove zvezdice, od
tega štiri nedaleË druga od druge. Kaj takega
bi le stežka našli v kakem francoskem mestu
s 120 tisoË prebivalci, zato lahko zatrdimo,
da francosko-belgijska gastronomska tradicija domuje tudi v Maastrichtu.

Zgodovinski kontekst

Pred tisoË leti, pravzaprav natanko 10. aprila
1008, je umrl Notker iz Liègea, prvi tamkaj-

šnji knezoškof. Za seboj je zapustil zapušËino, ki je obstajala še 800 oziroma morda celo
1000 let, - v duhu je namreË preživela francosko revolucijo. V mislih imamo kneževino, ki
je obsegala to, Ëemur danes pravimo evroregija Maas-Ren, njena bližnja sorodnica pa je bila
aachenska regija.
»etudi ta obmoËja danes tvorijo
razliËne politiËne enote, bi lahko rekli, da so
zaradi geografske bližine in skupne zgodovine
izoblikovala identiteto, ki resda sloni na veË
kulturah, a ji ni tuj obËutek tovarištva. In Ëeprav znajo, denimo, Lièžani malce vihati nos
nad Nizozemci, bodo prebivalci Maastrichta
zanje še vedno bližnji sosedi, in Ëeprav v Hasseltu in Maastrichtu ter v Aachnu in Eupnu
govorijo razliËne jezike, se lahko na vseh teh
obmoËjih sporazumevate v skupnem (spodnje
frankovskem) Ëezmejnem nareËju.
Evroregije - s skupno dedišËino in
prehodnimi mejami - lahko v mnogo pogledih
najbolje nakažejo, kako ustvariti strpno evropsko identiteto. Ob tem se poraja naslednje
vprašanje: „Kako postaviti takšne evroregije v
središËe evropskega razvoja, in ne na njegovo
obrobje, kjer jih vedno najdemo?” Pot to takega
cilja bi nas privedla do skupnih gospodarskih
koristi. Kot primer bomo navedli gradnjo stanovanj v Liègeu, ki se je je pred Ëasom lotilo
maastrichtsko združenje za gradnjo neprofitnih stanovanj Servatius.

Konkreten primer

Leta 2004 je združenje zaËelo graditi 39 najemnih in 49 zasebnih stanovanjskih enot v lièški
Ëetrti Sainte Marguerite, ki so jih lahko najeli
ali kupili prebivalci Maastrichta ali Liègea. Mesto je v sklopu gradnje neprofitnih stanovanj
dalo zgraditi še devet drugih stavb, njihova dograditev pa je bila predvidena za leto 2005.

Mesto Liège je z nadgradnjo infrastrukture, zagotovitvijo parkirnih mest
in ureditvijo zelenic okoli stanovanjskega
naselja odigralo pomembno vlogo pri urbanistiËnem razvoju mesta. Projekt tako ni
zadeval le gradnje stanovanj, temveË celotno
mesto. Združenje Servatius je po obnovi dobršnega dela mesta na pobudo Liègea dobilo
pooblastilo, da spremlja razvoj soseske po
prodaji in oddaji stanovanj.
V tistem obdobju se je mesto po zaslugi regionalnih logistiËnih storitev izkopavalo iz gospodarske stagnacije, kar je povzroËilo
poveËano povpraševanje po novih stanovanjih.
Mesto ni imelo veliko izkušenj z gradnjo stanovanjskih sosesk, neprofitna stanovanja pa so
bila na slabem glasu. Povsem drugaËno tradicijo v gradnji tako neprofitnih stanovanj kot
stavbnih enot za razliËne cenovne razrede,
vkljuËno srednji, pa so imeli na Nizozemskem.

Združenja za gradnjo socialnih stanovanj, kot je Servatius, upravljajo 40 odstotkov nizozemskega stanovanjskega sklada
oziroma 2,4 milijona stanovanjskih enot in
so tako skoraj neizogibni partner pri tovrstnih projektih. V Maastrichtu so se le še
redki odloËili za nakup najetega stanovanja,
sami gradbeni projekti pa so trajali predolgo.
Za trg, kjer so po stanovanjih vse bolj povpraševali le še starejši, študenti in priseljeni
delavci, so bila nova stanovanja draga. Nastala je težavna situacija in ena od možnih
rešitev je bila, da združenje razširi obmoËje
delovanja na celotno evroregijo Maas-Ren.
Stanovanjski trg v Liègeu je relativno stabilen. Od Maastrichta je oddaljen le 20 minut,
kar omogoËa ljudem, ki delajo v Maastrichtu, da še naprej živijo v Liègeu ali se tja znova
preselijo.

Voorzijde. Servatius apartments in LiËge

Liège in Limburg ter belgijsko nemško

Stafford Wadsworth je angleški novinar, ki že veË kot 25 let dela v evroregiji Maas-Ren. Pisal je za medije, ki
delujejo tako v njenem francosko kot nemško govoreËem delu, in bil 10 let odgovorni urednik nizozemske revije
Limburg International Magazine. Že osmo leto izdaja spletne novice iz poslovnega sveta Meuse-Rhine Journal
(www.meuse-rhine.eu).
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Zgodba nam razkriva, da v evroregiji
Maas-Ren obstajajo tako Ëezmejne gospodarske
potrebe kot subjekti, ki se nanje lahko uspešno
odzovejo. Potrebe obstajajo na podroËju zaposlovanja, gradnje in najema stanovanj, izobraževanja in nakupovanja; v tem Ëlanku smo se
osredotoËili le na zelo izrazito problematiko povpraševanje po stanovanjih. VËasih je edina
ovira takšnemu sodelovanju državna politika.

Rešitve
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Servatius si želi ustvariti pomemben položaj v celotni evroregiji. Leta 2004 je
imel v lasti 12 tisoË stanovanjskih enot v Maastrichtu in Eijsdnu in se je z obËino Visé in
okoliškimi vasmi v lièški provinci dogovarjal
za nove projekte. Sodelovanje z Liègem, na
obmoËju katerega je tedaj živelo 400 tisoË
prebivalcev, je bilo zanj vsekakor zanimivo,
saj mu je odpiralo nov trg.

Ovire

»ezmejno razvojno sodelovanje žal ni potekalo
gladko. Leta 2005 je nizozemsko ministrstvo za
promet, prostor in okolje zahtevalo, da se združenje do konca leta odpove gradnji stanovanj
na Rue d’ Hesbaye v Liègeu ali pa bo moralo
plaËati kazen v višini 2,6 milijona evrov. Servatius se je odloËil, da primer preda sodišËu.
Njegov predsednik Leks Verzijlbergh je opozoril, da se je gradnje v Liègeu lotila Servatiusova
lièška podružnica, in sicer v skladu z zahtevo
po preglednosti porabe investicijskih sredstev,
ki je odvisna od trenutnih razmer na tržišËu.
Ministrstvo je namreË trdilo, da združenje izvaja storitve v Belgiji s finanËno podporo, ki jo
je prejelo od nizozemske države.
Leta 2006 je Servatius dobil tožbo
proti pristojnemu nizozemskemu ministrstvu. Primer je temeljil na vprašanju, ali Servatius lahko gradi stanovanja v sosednji Belgiji, kjer so stroški gradnje bistveno nižji. Za
združenje je to seveda bila vesela novica, saj
je lahko dokonËalo gradbeni projekt, vreden
15 milijonov evrov.

»ezmejno sodelovanje in delovanje spodbuja in omogoËa vrsta sporazumov in struktur
EU. Ena od njih je Evropsko združenje za
teritorialno sodelovanje (EGTC), v okviru
katerega so oblikovali zakonske podlage za
Ëezmejno povezovanje, ki veljajo za države
Ëlanice EGTC.
(Leta 2007 je bilo na sestanku v
Bruslju opozorjeno, da nizozemska vlada ni
podpisala potrebnih sporazumov, kar nas
privede do sklepne toËke v zgoraj omenjeni
zgodbi o Ëezmejnem sodelovanju.)
Jasno je, da je treba imeti upravno strukturo,
ki bo nadzirala Ëezmejno delovanje, tako kot
parlament spremlja in sprejema oziroma zavraËa zakonodajne predloge. Na nivoju države je del nadzora udejstvovanje ljudstva, saj
javni interes okrepi nadzor.
V primeru evroregije Maas-Ren
so nadzorno strukturo oblikovali po zgledu
nizozemskega 'sklada' ali 'fundacije' [Stichting] zaradi upravnih razlik med petimi
podobmoËji - njihove zakonodajne pristojnosti se namreË razlikujejo. »lani sklada, ki je
neke vrste parlament evroregije Maas-Ren,
so predstavniki, ki so jih imenovali javni ali
drugi upravni organi. Nad sabo nimajo nobenega demokratiËno izvoljenega nadzornega telesa, kar pomeni, da ljudstvo ne more
spodbujati Ëlanov, naj svoje dolžnosti jemljejo resno, zaradi Ëesar je udeležba na sejah
nizka, javnost pa premalo sodeluje v delovanju omenjenega telesa.
V razvoju evroregij je v naslednji
fazi treba najti naËin, ki bo omogoËal udejstvovanje ljudstva in pregledno delovanje
struktur, ki nenazadnje tvorijo enega od nivojev upravljanja politiËnih tvorb. Ta nova
raven lahko zagotovi ugodnosti posameznim
podobmoËjem Ëezmejnih skupnosti in uvede
Ëezmejno solidarnost. To je edini naËin, kako
zgraditi pravo Evropsko unijo: ne od 'zgoraj
navzdol', temveË od 'spodaj navzgor'. x

JANEZ BELINA,
AFRI»AN V
SLOVENSKI NOŠI
Zgodba Inacia Binchende,
razpetega med podjetništvom
in javnim nastopanjem

Neva Zajc ›
Inacio Binchende je rojen v Mansoi, v Gvineji Bisao.Leta 1986 pride na študij v Slovenijo in postane
inženir gozdarstva, kasneje magistrira iz ekonomije. Ima svoje podjetje, ki se ukvarja z uvozom. Podjetje
ima tudi v domovini, s katerim želi promovirati gospodarsko sodelovanje z Gvinejo Bisao. Svojo
domovino predstavlja tudi v Afriškem centru v Sloveniji. Živi s Slovenko in ima 13-letnega sina.Inacio
je izstopil iz anonimnosti, ko je nastopil v gledališki uspešnici Borisa Kobala ‘Afrika ali na svoji zemlji’,
zgodbi o tipiËno slovenski družini. Najširšemu krogu Slovencev pa je postal znan kot Janez Belina v
humoristiËni seriji ‘Poper’ televizije Koper-Capodistria.
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Q Kaj pomeni ta veËjeziËnost in veËkulturnost?
A V Gvineji Bisao živi 23 etniËnih skupin in vsaka
ima svoje znaËilnosti. VeËina je bantujskega iz-

Q Kaj pravite o imenu Janez Belina?

vora, a so razliËne. Zelo pestro je. Govorimo tako

A Zdi se mi dobra parodija za AfriËana, ki nosi
slovensko nošo. Koncept lika je zanimiv. Ljudje
niso navajeni, da bi videli AfriËana v slovenski
podobi. Primer je moj sin. Vprašajo ga, kaj je. On
reËe, da je Slovenec. Potem odvrnejo: ”Daj no,
hecaš se!”

razliËne jezike, da se med seboj ne razumemo.
Skupen nam je le kreolski dialekt in portugalšËina.

Q Zakaj ste se odloËili, da ostanete v Sloveniji?
A Po fakulteti sem nameraval domov. Toda dobil
sem ponudbo za magisterij in študiral sem naprej. Potem je prišel sin in tako sem ostal.

Inacio Binchende, known as 'Belina'

Q Gvineja Bisao je daleË. Kako pogosto obišËete domaËe in domovino?
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Q Kaj vas je prineslo v Slovenijo?

A Sprva sem hodil domov bolj malo. V zadnjem
Ëasu grem vse pogosteje. Tam imam oËeta in
sestro ter brate.

Q Kako gledajo na vaše življenje v Evropi?
A Moja sestra je študirala v Italiji, zato ni zanjo to
niË posebnega. Bratje pa so ves Ëas spremljali
moje tukajšnje življenje in vedo, da je zelo drugaËno. Doma v Afriki so ljudje veliko bolj neposredni v stikih. Tu je precej težje navezati stike. Ljudje
so individualisti. Doma prevladuje kolektivni duh.

A Študij. Leta 1986 sem dobil štipendijo svoje

Q Kaj je bilo pri navajanju na naš naËin življenja
najbolj zanimivo in najlažje in kaj je šlo težje?

države Gvineje Bisao, ki je sodila v okvir med-

A S prilagajanjem nisem imel težav. Tu so bili

narodnega sodelovanja z Jugoslavijo. Najprej

moji rojaki, zato mi ni bilo težko pri vkljuËevanju

sem konËal gozdarstvo, potem še magisterij iz

v družbo. Nenavadno pa je bilo, da so ljudje na

se prilagajam. Dobro sem se integriral v družbo,

ekonomije.

ulici buljili vame. Dokler se nisem navadil, sem

nisem pa se Ëisto asimiliral.

Q Kaj ste vedeli o Sloveniji pred prihodom?

veËkrat vprašal, Ëe je kaj narobe.

Q Je med navadami hrana?

Q Se vam je kdaj zgodilo, da bi bili do vas
nestrpni zaradi drugaËnost?

A Ta še posebej. Doma rad kuham riž in ribe,

A V Ëasu, ko je še bila Jugoslavija, se ne spomi-

Q Imate sina. Kaj ga uËite?

A O Sloveniji nisem vedel niË, malo o Jugoslaviji,
bolj splošne stvari, nekaj o Titu. Zanimati me je
zaËela potem, ko sem dobil štipendijo.

Q Kaj pa jezik?
A SlovenšËino sem se zaËel uËiti, ko sem prišel v
Ljubljano. Pol leta smo se tujci uËili samo jezik.

Q Kaj je bilo nabolj nenavadno, morda celo
šokantno, ko ste prišli sem?

njam neposredne nestrpnosti. Najbrž tega oblast
ni dopušËala, ne vem. Po osamosvojitvi pa so se
zgodile tudi bolj zoprne reËi. Tudi mene so fiziËno
napadli. Skupina skinheadov. Zadnje Ëase opažam, da se Slovenija odpira in morda je tega manj.

Q Katere domaËe navade ste ohranili?
A Nobeni dobri navadi se nisem odpovedal, a
to poËnem doma. Drugod, v slovenskem okolju,

našo nacionalno jed.

A Z njim se pogovarjam o življenju v Gvineji Bisao, o ljudeh. UËim ga, da se zaveda svoje 'drugaËnosti' in opozarjam, da bo v življenju sreËal
razliËne ljudi, ki bodo nanjo reagirali drugaËe.
Rad bi, da ga kakšna opazka ne bi prizadela

kjer so nas razporedili. V Slovenijo sem prišel z

Q Kaj pa Slovenci vedo o drugih? Se vam je
velikokrat zgodilo, da niso vedeli, kje je Gvineja Bisao ali kateri jezik govorite tam?

vlakom. Ob prihodu me je presenetilo, da nosijo

A Ljudje so razliËni. Tudi v poznavanju drugih dežel

vsi kavbojke, enake hlaËe. Tega doma nisem po-

se razlikujejo. Prav veliko znanja o njih nimajo. Ko

znal. Ko je padel sneg, nisem šel v šolo. Ko sem

omenim ime svoje domovine, jo imajo za vse kaj

zjutraj skozi okno zagledal ogromno snega, sem

drugega kot pravo afriško državo. Je paË majhna, le

Q Pred leti smo vas videli v gledališËu in na
TV. Kako ste prišli tja?

šel nazaj spat, povsem prepriËan, da na tak dan

malo veËja od Slovenije, ima pa celo manj prebival-

A Sodeloval sem v Kobalovi igri, kjer so potrebovali

vsi ostanejo doma.

cev. Govorimo pa kar 25 jezikov.

igralca za lik AfriËana. Iskali so, pa niso našli niko-

A Spomnim se, da sem prišel najprej v Beograd,

gar, ki bi želel na oder. Kobal je potem vlogo ponudil
meni. Sprejel sem, ker se mi je zdelo zanimivo. Iz
gledališËa pa sem šel s Kobalom še na TV.

Vedeti mora, da ima korenine tudi v Afriki in ne le
v Sloveniji.

Q Ste mu že pokazali svojo domovino?
A Letos greva.

Q »e bi vas vprašali, kakšna je vaša identiteta, kaj bi rekli?
A Vedno reËem, da semi iz Gvineje Bisao. Menim, da tega, kar sem dobil v otroštvu ne morem
ne izgubiti ne zamenjati. Slovenija je moja druga
domovina, saj sem tu že dolgo. Znajdem se dobro v obeh državah in to jemljem kot prednost. x
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ARHIPELAG
IDENTITET

Ålandski otoki, skupaj jih je veË kot
6,500, so avtonomna, demilitarizirana,
švedsko govoreËa provinca v finskem
delu Baltskega morja.

Življenje na otoËju Åland,
obmoËju med Finsko in Švedsko,
ki bi bilo lahko idealen vzorec
reševanja medetniËnih konfliktov
v Evropi

Baltic Sea
Finland

Åland islands. ∞ Alessandro Gori
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Alessandro Gori ›
Pred nekaj leti sem obiskal otoËje Åland
(izgovorjava: “Oland”; finsko ime Ahvenanmaa), majhen arhipelag v Baltskem morju med Švedsko in Finsko.
.........................................................................
Poletje je bilo nenavadno lepo in
blešËeËe, kot je znaËilno za sever. »udoviti
prizori otokov, kot na primer Kökar ali manjši Källskär, kjer je v miru horizonta švedsko
govoreËa finska avtorica Tove Jannson napisala nekaj svojih knjig.
Poleg krajine me je presenetilo odkritje, da identiteta njegovih prebivalcev izvira tudi iz civilizacijskih stvarnosti tega prostora: avtonomije, miru in razorožitve.
Izkušnje otoËja Åland so bile tudi eden izmed
vzorcev za iskanje politiËne rešitve v (kasneje
neuspešnih) pogajanjih o statusu Kosova in
tudi o statusu gruzijskih separatistiËnih republik (Abhazija in Južna Osetija) ter Azerbajdžana (Gorski Karabah). Arhipelag je tudi si-

Sweden

cer veËkrat model pri reševanju medetniËnih
konfliktov ali konfliktov med veËino in manjšino znotraj istega teritorija.
Zapletene konflikte, ki so se v zadnjih letih pojavili v Evropi, še posebej tiste,
povezane z etniËno pripadnostjo, sicer težko
enaËimo z Ålandskimi. Med drugim tudi zato,
ker na otoËju živi le 26.000, pretežno švedsko
govoreËih prebivalcev. Med temi jih 11.000
živi v glavnem mestu Mariehamn, 13.000 na
ostalih veËjih otokih in 2 tisoË na približno 80
od skupaj 6.429 otokov in otoËkov raztresenih po arhipelagu.
Primer otoËja Åland pa je vendarle postal referenËna toËka, ki nudi pogoje za zašËito kulturnih in jezikovnih pravic homogene manjšine
znotraj suverene države z drugaËno veËino.
Otoki so v središËu majhne Evroregije, ki vkljuËuje tudi švedske in finske obalne arhipelage.

Zgodovina

Do Napoleonovih vojn (1808-1809) je otoËje
pripadalo Švedskemu kraljestvu, nato je prešlo
pod Rusijo in postalo sestavni del finskega nadvojvodstva, ki je znotraj carskega imperija uživalo delno avtonomijo. Za Ruse je predstavljalo
pomemben strateški branik v baltski regiji, zato
so ga v Ëasu krimskih vojn uporabili kot prednjo stražo. Po Pariški pogodbi (1856) je bila za
to obmoËje zaukazana demilitarizacija.
Po ruski oktobrski revoluciji je Finska
decembra leta 1917 postala neodvisna država.
Zaradi politiËnih, jezikovnih in kulturnih razlogov so se prebivalci arhipelaga nagibali k
ponovni združitvi s Švedsko. Vendar so leta
1920 od finskega parlamenta dosegli le statut o
avtonomiji, s katerim se niso zadovoljili.
Vprašanje je romalo na takrat komaj ustanovljeno Društvo narodov (predhodnik Organizacije združenih narodov). Svet
Društva narodov je leta 1921 brezprizivno
odloËil, da otoËje pripade Finski, vendar mu
je dodelil veliko stopnja avtonomije, ki mu
je zagotavljala jezikovne pravice in potrdila
demilitarizacijo ter nevtralnost. Na raËun
Akta o avtonomiji (1922), ki je bil dvakrat
revidiran (1951 in 1993), ima otoËje Åland
eno najvišjih stopenj samouprave v Evropi.

Avtonomija

Parlament, ustanovljen leta 1978, deluje v
manjši trinadstropni stavbi v glavnem mestu
Mariehamn. Šteje 40 Ëlanov in ob obisku te
prevzame vzdušje domaËnosti, ki preveva
njegov sleherni kotiËek. Roger Nordlund, v
Ëasu mojega obiska podpredsednik otoške
vlade, ki je danes predsednik parlamenta,
mi je preprosto opravljen in v povsem neuradnem vzdušju pojasnil: „Finska upravlja zunanjo politiko, sodno vejo oblasti, finanËno
in del davËnega podroËja, medtem ko mi

skrbimo za denar, ki je namenjena lokalnim
skupnostim. Vse ostalo je v domeni Lagtinga, to je otoškega parlamenta.” Arhipelag
ima tudi svojega stalnega predstavnika v finskem parlamentu in ime 'Åland' se pojavlja
tudi na (finskih) potnih listih otoËanov. Akt
o avtonomiji doloËa, da je edini uradni jezik
švedšËina, Ëeprav lahko na sodišËih državljani predstavijo svoje zahteve tudi v finšËini.
Gospodarstvo otoËja, ki ima od leta
1954 svojo zastavo in od leta 1984 izdaja
znamke, temelji na ladjedelništvu, trgovini
in turizmu. „Za Finsko pa je veËjega pomena
gozdno gospodarstvo” je dodal Nordlund.
Od 1. julija leta 1999 na obmoËju
Evropske unije velja direktiva, ki je vsem državam doloËila ukinitev duty free obmoËij,
kjer se je lahko kupovalo katerokoli blago
brez davka na dodano vrednost. Åland predstavlja v tem primeru eno redkih izjem.
V Mariehamnu so registrirani orjaški
trajekti ladijskih družb kot sta ‘Viking’ in ‘Silja’,
ki povezujeta Finsko in Švedsko, a tudi manjša
družba ‘Eckerö’. V zadnjih letih se je na otoËju
Åland promet orjaških ladij od Stockholma do
mesta Turku in tudi med prestolnico Švedske
in Helsinki znatno poveËal. V te ladijske linije
so naknadno vkljuËili tudi Talin.
Posebnost teh trajektnih linij so
nizke cene vozovnic, ki si jih ladijske družbe
lahko privošËijo, ker približno 75% odstotkov
njihovega zaslužka prihaja iz nakupov v duty
free trgovinah na ladjah. Gre predvsem za
nakup alkoholnih pijaË, ki so na kopnem izredno drage. NoËi na krovu trajektov, pravih
križarskih ladjah, opremljenih z bari, klubi,
diskotekami, savnami, potrjuje sloves Skandinavcev kot zakrknjenih pivcev. Še posebej
ob vikendih se na trajektih odvijajo prizori,
ki jih je težko opisati.
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„Da bi ohranili te razmere je bilo
potrebno podpisati poseben protokol z EU, ki
ga bruseljske direktive ne morejo spremeniti,
tako so duty free ostali v veljavi tudi po letu
1999; saj so bili preveË pomembni za naše
gospodarstvo,” je še izpostavil Roger Nordlund. OtoËje Åland je torej pridobilo status
'tretjega teritorija', ki je izloËen iz fiskalne
harmonizacije EU. Tako so ohranili duty
free prodajalne, s Ëimer so dejansko postavili carinsko pregrado z ostalim delom Unije,
kar pa postavlja v podrejen položaj predvsem
otoško proizvodno dejavnost. Kljub tej pomanjkljivosti pa se izjema oËitno izplaËa. To
je pokazal tudi referendum, na katerem se
je 74% otoËanov strinjalo z vstopom v EU.
„Menim, da bomo v prihodnje bolj odvisni
od turizma, tako da bomo stremeli predvsem
h kakovosti”, nadaljuje Nordlund.
Biser tega otoËja je sicer tako kot v
drugih Skandinavskih državah narava, ki je še
posebej primerna za kolesarjenje, ribarjenje
ali taborjenje. Toda ta dejavnost je omejena
le na poletje in zato osrednji del turistiËnega
prihodka še naprej prinašajo trajektni prevozi,
'ozaljšani' s prostocarinskimi prodajalnami.

:: FOOTSTEPS ~Alessandro Gori o evroregiji Åland

OtoËje Åland s Finsko ni posebej
tesno povezano. Samo z znanjem finšËine ne
bi bilo mogoËe preživeti, Ëeprav v Helsinkih
obstaja dvojeziËnost. »etudi je od 5 milijonov Fincev samo 6 odstotkov švedsko govoreËih, je v ostalih delih države švedšËina sicer
še vedno drugi uradni jezik. „Vemo, da smo
finski državljani toda Švedska nam je vendarle bliže, tudi kar se jezikovnih in kulturnih
vprašanj tiËe. Naši ljudje namreË spremljajo televizijo in berejo švedske Ëasopise sosedov. »eprav smo vËasih razliËnih mnenj,
kar je posledica obiËajne konfrontacije med
središËem in periferijo, so odnosi s Finsko
dobri. Kar zadeva monetarno unijo, nam ta
ne predstavlja prednosti, dokler ne bo vanjo
vstopila tudi Švedska. Velik del naše trgovine
se odvija z njimi,” je navedel Nordlung. Prebivalci otoËja Åland se torej obraËajo bolj prti
Stockholmu, Ëeprav je zanje avtonomni status
v okviru Finske še vedno optimalna rešitev.
Precejšen del davkov vlagajo v izobraževanje in za zagotavljanje delovanja šol
in trgovin tudi na najmanjših otokih, ki bi jim
drugaËe grozila popolna izselitev prebivalcev.
Tretjina mladih nadaljuje šolanje na Finskem,

O avtorju:
Alessandro Gori (Videm 1970) je kot neodvisen novinar, specializiran za Balkan, nekdanjo Sovjetsko zvezo,
severno Evropo in Latinsko Ameriko, objavil slike in Ëlanke o najrazliËnejših temah v 10. jezikih v dnevnikih
in revijah 15. držav.

ostali del na Švedskem. VeËji del se jih nato
vrne na otoËje, precej jih pa ostane daleË od
doma. „V petdesetih letih so se otoËani množiËno preseljevali na Švedsko. Šele nekateri
potomci izseljencev, ki so spoznali Åland med
preživljanjem poletnih poËitnic, so se odloËili,
da se dokonËno vrnejo” je poudaril Nordlund.
Glede na statusne posebnosti arhipelaga, je
zakonodaja o državljanstvu zelo stroga. „Sam
sem ga izgubil, Ëeprav sem se tam rodil in sem
podedoval oËetovo hišo. To se zgodi, Ëe veË
kot pet let prebivaš zunaj otoËja!” je povedal
Erland Eklund, profesor na Švedski univerzi
socialnih ved v Helsinkih.

Identiteta

Leta 1921 je bila uzakonjena demilitarizacija
otoËja. Na njegovem teritoriju ne smejo delovati vojaške enote, prepovedano je postavljanje vojašnic in izvajanje vsakršnih vojaških
aktivnosti. V otoške vode ne smejo pripluti
niti finske mornariške enote.
Poleg tega so mladi otoËani opraviËeni služenja vojaškega roka, Ëe tu živijo že
od svojega dvanajstega leta dalje.
Po desetih letih razprav, kako se
s praktiËnega in tudi teoretiËnega stališËa
spoprijeti s preuËevanjem miru, so leta 1992
ustvarili ‘Ålands Fredsinstitut’, Inštitut za
mir otoËja Åland.
Identiteta prebivalcev arhipelaga,
ki jo spodbujajo številne posebnosti in h kateri pripomorejo lastni simboli, se je s Ëasom
moËno okrepila. Skoraj vsi otoËani se tako ne
razglašajo za Fince ali Švede, ampak preprosto
za prebivalce otoËja Åland. „Lokalna pripadnost se vse pogosteje istoveti z avtonomijo in
nevtralnostjo”, je razložila strokovnjakinja za
mednarodno pravo in direktorica Inštituta za
mir otoËja Åland, Sia Spiliopoulou Åkermark,
Grkinja po oËetu in Švedinja po materi.
„Zagotovo je v ponos pripadati demilitariziranemu obmoËju”, nadaljuje. „To
lahko vidite na turistiËnih spletnih straneh,
kot na primer v predstavitvi trdnjave Bomarsund, ruskega oporišËa, zgrajenega leta 1852,
ki so ga med krimsko vojno uniËili Angleži in

Francozi. V analih je zapisano, da je bil to zadnji spopad, ki se je odvijal na tem obmoËju.”
Ålandski model reševanja konfliktov se je porodil v zelo zapletenih zgodovinskih okolišËinah. „V obdobju velike krimske
vojne ni bilo lahko, a so bile vse vpletene
strani pripravljene na kompromis. Tudi danes je v konfliktnih situacijah mogoËe doseËi
dogovor samo pod takimi pogoji,” pravi gospa Åkermak.
Inštitut za mir otoËja Åland dela
na projektih EU, na baltskem sodelovanju,
izvaja študije, pogosto v primerjalnem smislu, ki so vezane na posebnostih arhipelaga:
demilitarizacija, sodelovanje za varnost tudi
na evropski ravni, pravice in participacija
manjšin ter avtonomija. Ustvarili so mrežo
nevladnih organizacij baltske regije. V sodelovanju z Litvo, Belorusijo in ruskim Kaliningradom na ta naËin pomagajo predvsem
mladim in ženskam v težavah.
Eden izmed aktualnih notranjih izzivov zadeva priseljevanje. „Do danes so bili
otoki etniËno homogeni, vendar je potreba
po novih spodbudah velika. PovpreËna starost prebivalstva je vedno višja, zato potrebujemo mlade, tudi tujce, ki bi prišli živeti
sem. Zadeve, povezane s priseljevanjem pa
niso veË odvisne od avtonomnega parlamenta, ampak od finske države. Tudi tu je nujno
posredovanje.”
Prebivalstvo ne pozna pravnih
podrobnosti avtonomije, vendar se zaveda
edinstvenosti arhipelaga. „Sistem predvideva 'gibala', ki bodo vedno ohranjala žive
možnosti za pogajanje in razpravo. Guverner
je predstavnik finske države, vendar je imenovan na predlog predsednika parlamenta
otoËja Åland. Obstaja tudi mešana delegacija, ki jo sestavljajo predstavniki obeh strani.
Tretja raven izvira iz prilagajanja zakonodaji EU. „O mejah avtonomije se torej neprestano pogajamo, kar je tudi eden od kljuËev
uspeha otoËja Åland,” je sklenila pogovor direktorica Inštituta za mir otoËja Åland, Sia
Spiliopoulou Åkermark. x
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Rap DJ Tubeta nastaja v
brezmejnih jezikovnih iskanjih,
v katerih se prepletata
furlanšËina in jamajšËina

Q DJ Tubet, ali soglašate z ustanovitvijo Ëezmejne Evroregije?

ga v vrtcu. FurlanšËina, na katero sem ponosen,

A Mislim, da gre za dober projekt. »e regija

Dala mi je širša obzorja in tudi veËjo odprtost do
'drugaËnosti'. Znanstveno je dokazano, da s ko-

omejuje, pa s kulturnega vidika ne sme biti ovira.

gnitivnega zornega kota dvojeziËnost predstavlja

Organizacijska struktura, ki bi nas preËno po-

dodano vrednost.

vezovala z drugimi sosednjimi deželami, je torej

Q Diplomirali ste iz socialne psihologije, ki
je družboslovna znanstvena veda in konËujete študij na pedagoški fakulteti.

prožnega, kar bi presegalo koncept regije. S te
plati je Furlanija v prednosti, saj tukaj sobivajo
razliËne mikro kulture. Gre za 'melting pot' s številnimi dušami, ki zgodovinsko sloni na izmenjavi.

Q Kakšno vlogo ima pri tem glasba?
A Glasba ima že sama po sebi evroregijske
znaËilnosti. Na svojih koncertih pojem v jamajški
anglešËini, v furlanšËini in italijanšËini. Vzemimo
kot primer reggae, ki se prilagaja krajevnim kulturni vplivom in ga je tako lažje razširjati in se bolje odziva na posebnosti prostora. Gre za najbolj

Malokdo si lahko predstavlja, da se za newyorško zveneËim vzdevkom skriva Italijan Mauro Tubetti. Ta
domaËi reper zagotovo ni ne razuzdanec ne nastopaË. Tudi sicer se ne istoveti s 'prekletstvom', ki je zašËitni
znak ameriških kolegov. Ravno nasprotno, študira in stalno eksperimentira. Sanja, da bi bil Ëez dan uËitelj,
popoldan pa pevec. DJ Tubet, ki se je rodil leta 1982, 'miksa' knjige o pedagogiki z reggae ritmi enako
sprošËeno kot na odru prepleta rime hip hopa v jeziku patwah (ene izmed inaËic jamajšËine) in v furlanšËini.
Ko v rokah ne drži mikrofona, se 'kameleonski free styler' zateËe na družinsko kmetijo v Neme. Od doma ga
vleËe le glasba. In glasba je tista, ki mu širi obzorja.

je bila v smislu identitete moj prvi kulturni izraz.

s formalnega in zgodovinskega zornega kota

najbolj zaželena razsežnost. Potrebujemo nekaj

Oscar Puntel ›
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Ëezmejno izmed vseh zvrsti. Pri svojih glasbenih

A KonËal sem srednjo kmetijsko šolo. Ko sem
odkril Junga sem se usmeril v psihologijo, a želele sem postati uËitelj. Posvetil sem se pedagogiki,
rad bi pouËeval v osnovni ali srednji šoli.

Q In tudi pojete!
A Trenutno sodelujem pri produkciji prve plošËe
skupine 'R.Esistence in dub', v katerem eksperimentiram z dubom v furlanšËini. Reggae je zelo
radikalna zvrst. Doslej so krajevna nareËja eksperimentalno uporabljali samo glasbeniki v južni

projektih imam veliko opraviti s Slovenijo. Gre

Italiji. Na trg prihaja tudi nova plošËa 'Dlh posse'

za državo, ki je zelo napredna na podroËju alter-

in dvojni CD live swing s kvartetom 'Suingando'.

nativne glasbe. V Vidmu se na primer velikokrat

Delam tudi na vokalnem projektu 'a cappella'.

ustavijo punkovski zvezdniki, ki imajo koncerte v

Q Kako vam vse to uspeva?

Ljubljani.

Q Zakaj temeljijo vaša glasbena iskanja na furlanšËini?
A ItalijanšËina je moj drugi jezik. NauËil sem se

A Sem zelo racionalen in imam zgledno urejeno
življenje. Malo spim, sem vegetarijanec in poskušam biti kar najbolj zmeren. Hodim ven samo, ko
igram. To je razsežnost, v kateri živim. x

:: FACES ~Rok UršiË

:: FACES ~Rok UršiË
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A Vpetost podjetja v globalni prostor je bila prisotna od samega zaËetka, od kar je bilo ustanovljeno
pred desetimi leti in je zaËelo delati v majhni sobici
v Solkanu. Podjetje raste iz moje vizije, da bi v Solkanu, na meji z Italijo, postavili podjetje svetovnega formata, ki bo izdelke in storitve postavljajo na
globalni trg. Že po konËani fakulteti me je pritegnila
misel, da sem del neËesa, kar presega meje naše
države. Ta misel se je še okrepila, ko sem se zaposlil v Trstu, kasneje v ZDA in Švici. Moj cilj je bil
vedno delati na podroËjih, ki so v stiku z globalno
dimenzijo. Globalnost je najpomembnejši element
podjetja. Okrog njega smo zgradili vrednote, kulturo, nenazadnje javno podobo firme.

NABIRATI
IZKUŠNJE IN
„POSTATI VELIK”

Q Ko ste govorili o zaËetkih podjetja, ste uporabili geografsko opredelitev. Ali karkoli pomeni, da je podjetje ravno v srednji Evropi, v
Sloveniji, v obmejni regiji?
A Neposredno ne. MogoËe je veliko povezano s
tem, da Slovenci vedno govorimo, da smo majhni
in zato ne moremo postati veliki. Ampak veliËina je
stanje srca. Izkušnje so mi potrdile, da imamo vse
sestavine za to, da tukaj napišemo pomembno
zgodbo.

Rok UršiË, vrhunski znanstvenik
in uspešen podjetnik, tako
opiše svojo filozofijo: „podpirati
iniciative, ki imajo globalni
potencial”

Q Kako drugaËno je podjetje, ki dela na globalnem trgu, s stališËa organizacije, kadrovanja, izobraževanje zaposlenih?
A Pomemben element je, da je veËina zaposlenih
ponosna, da so zaposleni v tem podjetju. Drugo
dejstvo pa je, da še nismo na ravni tehnološkega
razvoja drugih držav, in nižja hitrost podpornega
okolja je vËasih slabost. A po drugi strani: ker se
v takem okolju zelo jasno diferenciramo, pomeni
to magnet za nove ljudi. Za ljudi, ki so dinamiËni,
pripravljeni sprejemati izzive in odporni na doloËen
nivo tveganja, je to idealno okolje.

Vesna Humar ›
45-letni Rok UršiË, diplomirani inženir elektrotehnike, je ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja
Instrumentation technologies, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo specifiËnih tehnoloških rešitev za
pospeševalnike in posluje s strankami na vseh svetovnih kontinentih razen Afrike. V podjetju, ki beleži
rekordno gospodarsko rast, je trideset zaposlenih.

Q Kako daleË smo, po vašem mnenju, od znamenitega cilja Lizbonske strategije, ki predpostavlja, da mora Evropa postati najbolj dinamiËno, konkurenËno in na znanju temeljeËe
gospodarstvo na svetu?
A Mislim, da je ta cilj sam po sebi dober, problem
je v izvedbi. Tu se Evropejci malo lomimo. AmeriËani so, denimo, veliko bolj hitri v odloËitvah.
Morda tudi zato, ker so oni Združene države Amerike, mi pa še nismo. Zato tudi delajo neumnosti,

Rok UršiË

Q Kako je vaše podjetje vkljuËeno v globalni
gospodarski prostor?

ampak jih zaradi velike hitrosti tudi popravijo.
Evropske in nacionalne strukture morajo pokazati
veË posluha za iniciative, ki prihajajo, kot temu
reËem, od spodaj navzgor. Samo s tem, da se
postavlja infrastrukturo, ki stimulira sodelovanje
med znanstveno raziskovalno sfero in industrijo,
se to ne bo zgodilo. Poleg tega je treba prodreti
tiste individualne iniciative, ki so prebojne in imajo
globalni potencial. Evropa se mora lotiti obeh pristopov soËasno. Treba bi bilo vzpostaviti sistem
podpore iniciativam, ki ne gredo v neke trenutno
obstojeËe predalËke. »e bi pred desetimi leti nekdo rekel: „Ja, kaj bo pa delala visoka tehnologija
tam v Solkanu?” se naša zgodba ne bi nikoli zaËela. Ko nas je obiskal premier Janez Janša, smo
mu predstavili iniciativo, ki je širšega pomena in ne
zadeva samo našega podjetja. Takrat je bil odziv
pozitiven in je projekt nemudoma podprl. Zame je
to pozitivna izkušnja.

Q V Evropi so nacionalni interesi že zelo
moËni, tudi nacionalni nesmisli. Je podroËje
znanja in tehnologije nadnacionalno oziroma
celo nadkontinentalno?
A Znanja nisem nikoli loËeval od Ëustvenega elementa, ki je vedno prisoten pri ljudeh, in del tega
Ëustvenega elementa je tudi nacionalna pripadnost.
Lahko priznam, da prispevam k temu, da je Evropa
manj uËinkovita, ko reËem, da sem ponosen, da
smo nekaj naredili v Sloveniji. ObËutek „Uau, to
smo naredili v Evropi” pride kasneje. Pri AmeriËanih
je to gotovo obratno. Dejstvo je, da smo zaradi tega
poËasnejši, a ima ta odnos do nacionalnosti, ki bo v
Evropi ostal še nekaj Ëasa, tudi veliko dobrega. x
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:: FOOTSTEPS ~Zoe Bray o evroregiji Bidasoa-Txingudi

„Meja nas ne ovira veË. Povsem svobodno
lahko gremo iz kraja v kraj. Kljub temu pa
se mi ne zdi, da bi imeli tesnejše odnose
z ljudmi na drugi strani meje.” Španska
državljanka, po nakupih na francoski strani.
......................................................................
„Meja je bila svojËas ovira, zdaj ni
veË tako. Zdaj so tu drugi izzivi.” Španski
državljan, nekdanji carinik, zdaj zaposlen na
bencinskem servisu na španski strani nekdanje meje.
„Zdi se mi, da smo vËasih imeli veliko veË skupnega z ljudmi na drugi strani meje.
Mladi so se, denimo, družili in skupaj obiskovali zabave Ëez mejo ne glede na to, kako težko je bilo. Zdaj pa … Vsi se držijo bolj zase.”
Francoski državljan, župan vasice Arnéguy v
francoskem delu Baskije, zaposlen v mesnici
na španski strani meje.
„»eprav vsi živimo v Baskiji, nas
marsikaj loËi od sosedov v Španiji. Imamo
drugaËen okus in ambicije. Zdi se mi, da se
je ta razlika poveËala.” Francoska državljanka,
kmetica iz okolice Arnéguyja, ki si po stari
tradiciji deli župnijo z vasico Valcarlos na sosednji španski strani.
Navedene izjave so del pogovora,
ki je nastal januarja 2007 s štirimi prebivalci Baskije, pokrajine na meji med Francijo in
Španijo. Vsi štirje so preživeli pomemben del
svojega življenja na tem obmoËju in na vse so
vplivale spremembe, nastale s padcem meje.
Zaradi ukinitve mejnih prehodov
znotraj EU, ki jo je prinesel schengenski sporazum, so mnoge obmejne skupnosti morale
na novo ovrednotiti svoje odnose s sosedi na
drugi strani državne meje. Eno takšnih ob-

OBMEJNA
IDENTITETA

Baskovski prostor - na meji
med Francijo in Španijo antropološka freska družbenih
in kulturnih sprememb v po
schengenskem obdobju

Nive Arneguy Valcarlos

:: FOOTSTEPS ~Zoe Bray o evroregiji Bidasoa-Txingudi

moËij je tudi Baskija ob francosko - španski
meji, kjer je v zadnjem desetletju nastala vrsta
Ëezmejnih pobud, zaradi katerih vse veËje število prebivalcev redno preËka nekdanjo mejo.
Obenem je prišlo do številnih sprememb v gospodarstvu, ki so sprožile postopno urbanizacijo obmejnega pasu. Tradicionalne identitete
se zato spreminjajo, pojavljajo pa se tudi nove
simboliËne reference.
Ob tem se nam poraja vprašanje, ali
je možno preskoËiti ovire, ki so posledica lokalne mentalitete. Izjave naših štirih sogovornikov ne govorijo temu v prid. »eprav vsi dobro govorijo baskovsko, jezik, ki se govori na
obeh straneh meje, ter špansko ali francosko,
jezika, ki ju govorijo na drugi strani meje, in
jih ima veËina sorodnike in prijatelje na obeh
straneh meje, njihove izjave ne kažejo na možnost nadaljnjega zbliževanja. Odprtje meja v
praksi torej pomeni le, da so bili odstranjeni
mejni prehodi kot fiziËna ovira. Prosti prehod
meje in projekti Ëezmejnega sodelovanja, ki

Konzorcij Bidassoa-Txingudi sestavljata

Hondarribia

Henedaya

baskovski obËini Hondarribia in Irun
na španski strani ter Hendaya, ki leži

Zoe Bray ›

v departmaju Atlantski Pireneji na
francoski strani.

Irun

France

Spain
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se porajajo nove priložnosti. Mnogi so mislili,
da bodo tako imenovane vente (trgovinice ob
mejnih prehodih, v katerih so imeli potniki
še zadnjo priložnost kupiti tipiËne nacionalne izdelke) izginile. Zgodilo se je nasprotno,
doživele so izjemen razcvet in se iz skromnih
trgovinic razrasle v velike prodajne centre, v
katere se zgrinjajo gruËe turistov, saj jih vanje zvabijo še zadnji preostanki meje. V tem
zelo donosnem poslu se je zaposlilo mnogo
obmejnih prebivalcev.
V španskem mestu Irun so na mestu, kjer je še pred kratkim bilo postajališËe
tovornih vlakov, na katerem so pregledovali
blago, preden je preËkalo mejo, zgradili veliko
stavbo. V njej je zdaj razstavni prostor, ki gosti mednarodne komercialne dogodke. Še ena
velika sprememba se je zgodila na gradbenem
podroËju. V Franciji je zaradi relativno nizkih
cen prišlo do hitre gradnje stanovanj, ki so jih
veËinoma pokupili prebivalci s španske strani.
Demografska podoba mesta Hendaye, ki leži
le kilometer od Iruna, se je spremenila: dobrih 35 odstotkov prebivalstva je zdaj španske

Valcarlos. Photo published by Ana y Paco Sancho on Flickr.com
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jih financira EU, so doslej uspeli spodbuditi
le nadaljnjo vzajemno zbliževanje obmejnih
prebivalcev v omejen obsegu. Nesporno je, da
je meja še vedno prisotna v njihovem naËinu
razmišljanja in ravnanja.
Po letu 1993 so mnogi obmejni prebivalci izgubili zaposlitev, ki je bila neposredno vezana na obstoj meje; naj omenimo le
carinike, državne uradnike in zaposlene v
podjetjih, ki so nudila storitve v obmejnem
prometu. VeËina mejnih prehodov je bila porušena, prometnice, ki so vodile do njih, pa
na obeh straneh meje razširjene in ozaljšane z
novimi prometnimi znaki, ki oznaËujejo ime
mesta, in z evropsko zastavo, ki je nadomestila ime posamezne države.
Danes se nove zaposlitvene priložnosti ponujajo v storitvenih podjetjih, turizmu in nepremiËninskih poslih, se pravi v
gospodarskih panogah, katerih razcvet je še
vedno vezan na mejo. »eprav mejnih prehodov ni veË, meja ostaja razmejitvena Ërta,
do katere sega nadzor posamezne države. S
krepitvijo proste trgovine in prostega gibanja

:: FOOTSTEPS ~Zoe Bray o evroregiji Bidasoa-Txingudi

O avtorici:
Zoe Bray je naturalistiËna slikarka in socialna antropologinja z dvojnim državljanstvom, francoskim
(baskovskim) in britanskim. Upodablja ljudi in aktualne dogodke. V ta namen veliko potuje, zlasti po Evropi.

narodnosti (v primerjavi z 20 odstotki v letu
1999). Ko je neko špansko podjetje pred nedavnim oglaševalo prodajo novih stanovanjskih enot le v Španiji, se je v Hendayu sprožil
val protestov. DomaËini se namreË bojijo, da
bodo mesto preplavili novi prebivalci, katerih
družabno in kulturno življenje se veËinoma še
vedno odvija v Španiji, kjer so zaposleni.
Namen projektov Ëezmejnega sodelovanja, ki jih financira EU, je spodbuditi nastanek skupne identitete obmejnega prebivalstva. Leta 1999 so tako obËine Hendaye, Irun
in sosednja Hondarribia ustanovile konzorcij
Bidassoa-Txingudi, poimenovan po reki in zalivu, ob katerima stojijo in po kateri teËe razmejitvena Ërta med Francijo in Španijo. Konzorcij
jim omogoËa, da se skupaj lotevajo socialnih,
kulturnih in gospodarskih projektov, v Ëemer
se nenazadnje odraža nova življenjska stvarnost obmejnega prebivalstva. Pomen mnogih
projektov je bil doslej le simboliËne narave:
konzorcij je priredil kulturne sejme in športna
tekmovanja ter izdal nov zemljevid, ki prikazuje vsa tri mesta. Toda ime Bidassoa-Txingudi je
le prešlo v vsakdanjo govorico.
»e sledimo meji po goratem predelu
Baskije proti vzhodu, pridemo do vasic Arnéguy in Valcarlos, ki imata za seboj dolgo tradicijo sodelovanja. Francoski in španski kmetje,
ki domujejo le sto metrov narazen, vsak na
svojem bregu reËice, ki teËe skozi ozko dolino,
si že stoletja delijo pašnike. Poleg tega vašËani
Valcarlosa že po tradiciji hodijo v cerkev k sosedom v Arnéguy. Toda danes se le redko lotijo
kakega skupnega projekta in tudi sodelovanja
niso še formalizirali. Trenutno jih skrbi projekt
gradnje avtoceste skozi dolino, ki ga zagovarja
predvsem regija Navarra, pod katero spada Valcarlos. VeËina vašËanov Arnéguya ji nasprotuje, medtem ko so ji sosedje naklonjeni ne glede
na škodo, ki bi jo prizadejala okolju. OmogoËila bi jim namreË hitrejšo pot do regionalne
prestolnice Pamplone. V nasprotju z njimi se

Arnéguy ozira v nasprotno smer, saj je njegovo upravno središËe v francoski Baskiji, in
mu zato ta avtocesta naj ne bi prinesla nikakršnih ugodnosti. Zgodba nam tako razkriva, kako si obmejni prebivalci v Baskiji sicer
delijo isti prostor, vendar ga uporabljajo in
vidijo precej drugaËe.
Navedimo še en primer z obmoËja
Bidassoa-Txingudi. Podjetja, ki privabljajo
stranke z druge strani meje, so vse bolj uspešna, kljub temu pa ni jasno, ali se bodo boljši
odnosi razvili tudi na drugih podroËjih. Direktor televizijske postaje s sedežem v Irunu,
denimo, ne goji veË iluzij. Po neuspelem poskusu, da bi zaËel oddajati skupaj s partnersko televizijo v Hendayu, meni, „da Ëezmejno
sodelovanje pravzaprav ne obstaja.” Konzorcij
sicer spodbuja izmenjave tudi med okoliškimi
šolami, ki pa jih še vedno izvajajo le v omejenem obsegu, ne le zaradi institucionalnih
ovir, temveË tudi zaradi mnogih staršev, ki še
zmeraj ne verjamejo, da je treba vzpostavljati
vezi s sosedi, njihovim jezikom in kulturo.

View from one of the older bridges linking Arneguy to Valcarlos
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Gas pump at Arnéguy
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In Ëeprav so mejne prehode odstranili, se zaËetek in konec državnega ozemlja
še vedno lahko razbere iz reklamnih panojev, arhitekture in urbanistiËne urejenosti
prostora. Spremenili so se naËini vedênja in
naËin, kako se ljudje dojemajo kot Baski. Zaradi globalizacije imajo ljudje vse veË skupnih
simboliËnih referenc in skrbi, toda njihove izkušnje še vedno izhajajo iz posamiËnih institucionalnih, politiËnih in kulturnih okvirjev,
v katerih živijo. In tako meja ostaja v glavah.
Identiteta obstaja v odnosu do 'drugega'. Ker
potrebujemo predstavo o lastnem jazu, moramo identificirati nekaj, kar je drugaËno od
nas. Zaradi globalizacije živimo v svetu, kjer
sreËujemo vse veË ljudi drugaËnega izvora in
drugaËnih izkušenj in kjer govorimo veË kot
en jezik, tako da si poslediËno izoblikujemo
kompleksne identitete. Toda zaradi Ëloveške
težnje po predalËkanju se ne moremo upreti
skušnjavi po uporabi jasno razmejenih kategorij in loËevanju med 'nami' in 'njimi'.
Precej pomenljivo je tudi dejstvo,
da je moËan obËutek enotnosti v obmejnem delu Baskije mogoËe zaznati le ob skupni ogroženosti. Eden takih trenutkov se je
zgodil, ko je španska vlada želela poveËati
letališËe v Hondarribii, Ëemur je odloËno
nasprotovala veËina okoliškega prebivalstva.
Prebivalci treh mest so združili moËi in skupaj demonstrirali proti vladnemu predlogu,
ne ozirajoË se na kulturne in nacionalne raznolikosti. Neki novi 'drugi' se je torej pojavil
v obliki grožnje, da se poveËa letališËe.
Globalizacija je postala nov okvir,
znotraj katerega sta se sodelovanje in odprtost izkazala za izziv. Paradoksalno je, da obmejno prebivalstvo spodbudi k interakciji šele
finanËna pomoË, denimo s strani EU. Druga
obmejna mesta v Baskiji so se Ëezmejnega
sodelovanja lotila šele v zaËetku leta 2007.
Predsednik konzorcija, ki deluje v dolini Saint Étienne de Baïgorry v bližini Arnéguyja in
Valcarlosa, je takrat dejal: „V rokah imamo
orodje za sodelovanje, zdaj se moramo samo
še nauËiti, kako ga uporabljati,” in ugotovil
da, bodo ostali brez sredstev, Ëe se ne bodo
organizirali in jih primerno uporabili.” Zdi
se, da v takih primerih do sodelovanja ne

:: RETRO~Patrick Karlsen ~Mi smo kozmopoliti!

Former building of Lloyd, now seat of the Region Friuli Venezia Giulia,
Trieste. Photo published by lele_rozza on Flickr.com
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pride tako spontano kot v trenutkih skupne
ogroženosti, ki kar kliËejo po ukrepanju.
Danes projekti Ëezmejnega sodelovanja vse pogosteje išËejo rešitve za nujna
okoljska in socialna vprašanja. Takšno dolgoroËno sodelovanje, ki zmore vkljuËiti obe strani, je seveda nekaj pozitivnega. Toda da pride
do res pravega zavezništva med državami, se
morajo prebivalci ne le nauËiti skupnega reševanja problemov, temveË tudi spoznati drug
drugega. Ne gre spregledati, da imajo vsi sogovorniki, omenjeni na zaËetku tega prispevka,
veË kot štirideset let in da dobro govorijo vsaj
dva jezika. Med mlajšo baskovsko generacijo
je veËjeziËnost veliko bolj redka. Manjša sposobnost komuniciranja lahko poveËa obËutek
odtujenosti med sosedi. Kako bo mlajša generacija obmejnega prebivalstva z drugaËno jezikovno zmožnostjo ustvarila svojo identiteto v
novem kontekstu tako imenovane 'odprtosti',
je še velika neznanka. x

„MI
SMO
KOZMOPOLITI!”
Vzpon Ludwiga Von Brucka,
ustanovitelja nekdaj znamenite
tržaške družbe Lloyd in
protagonista ekonomske,
kulturne in družbene rasti dežel
severnega Jadrana.

Patrick Karlsen ›
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V popoldanski svetlobi se v morju
blešËijo zlati odsevi, milijonsko klasje
prasketa sredi goreËega polja.

To je že drugo popoldne, ki ga Ludwig preživi zdaj sede, zdaj leže na skrajnem robu
luškega pomola ob razbeljeni bitvi. Njegovo
Ëelo in razgaljen prsni koš se v potu blešËita,
njegova nordijska polt je pordela, vendar še
nenasitna ob izpostavljanju povsem mediteranskem soncu. Prizadeva si brati izdajo
Herderja, ki mu jo je oËe, renski knjigovez,
prav posebej pripravil za sreËo in popotnico
k podvigu. Proza je sama po sebi okorna in
branje zaradi blešËavih sonËnih žarkov, zoprno. In vendar s komaj priprtimi oËmi Ludwig trmasto nadaljuje.
Filozofija Herderjeve zgodbe je kot
elektriËni udar in kljub mladim letom se tega
zaveda. Morda pa prav zaradi svoje mladosti
obËuti nezadržno, nemirno privlaËnost tistih
strani. »ar besed, ki jih izrekajo preroki, ko
napovedujejo nevihto. Ko napovedujejo resnico. Ludwig bere o Rimskem imperiju, ki
je propadel, ker pod svojim žezlom ni znal
ohraniti združenih razliËnih narodov, ki so
ga sestavljali. Bil je kaznovan, ker jih je zatiral, ker je podcenjeval moË njihovega razvoja, ker ni razumel, da so bili v boju za pravdo
nepremagljivi. OdliËna, celo sveta misel, saj
se je ujemala z idealom o svobodi.

Svoboda in narod, staljena v isti mit
in v isto poezijo. Herder, pomisli Ludwig sarkastiËno, je najbrž edini sodobni mislec našega Ëasa. Edini, ki si je izoblikoval prepriËljivo
idejo o zgodovinski usmeritvi tukaj in zdaj, o
Evropi na zaËetku 19. stoletja; in o gonilu njenega napredka.
Pretegne se in vstane. Postanek v
Trstu bo trajal, dokler se ne izËrpa prihod
njegove skupine prostovoljcev. Deset dni,
morda še kaj veË, med pomolom in 'Še eno
filozofijo zgodovine', ki jo je na roke sešil
njegov oËe. Potem bo, Ëe Bog da, ponudil
pomoË grški vstaji. Po stoletjih plašnega
barbarstva sklicuje GrËija svoje velike ume,
po svetu raztresene sinove. V daljavi, onkraj
pred njegovimi oËmi blešËeËega se morja, je
narod, ki ga je treba osvoboditi. Skrit za tovorom rožiËev si Ludwig sleËe hlaËe in skoËi
v vodo.
A Bogu, projekt o GrËiji oËitno ni
povšeËi. PolitiËni begunci, ki se vraËajo (eni
vkrcani kot slepi potniki, drugi na zasilnih
splavih, ki se poveËini raztrešËijo nekje na
dalmatinskih Ëereh), pripovedujejo o nerazsodnih pokolih, ciniËnih dogovorih med velesilami, idealistih, poslanih v smrt.

Zadnja skupina prostovoljcev se ne
bo nikoli uspela oblikovati. Zato Ludwig ne
gre na pot. OdloËi se, da se bo ustavil v Trstu
in tako postane von Bruck.
Odtlej ni veË narodov, ki jih je treba
osvoboditi: malo je poezije in veliko proze.
Takoj ga zaposlijo na zavarovalniški agenciji,
dejavnosti, ki je bila takrat v moËni ekspanziji. Fant je imeniten, bister in prepriËan vase.
Deset let kasneje postane direktor agencije.
Še deset let kasneje je glavni organizator in
ustanovitelj avstrijske zavarovalnice Lloyd,
predsednik njenega upravnega sveta. Mine še
deset let in Lloyd je že postal ena najmoËnejših evropskih trgovskih in ladijskih družb. Od
zaËetnih treh ladij preide na dvajset, dnevno
prevaža na tone ljudi, blaga in pošte po vsem
Sredozemlju, od GrËije do Egipta in TurËije.
Družba ustanovi agencije v Kalkuti, Bombaju,
Cejlonu, Singapurju in Kantonu.
Lloyd postane najpomembnejše
ekonomsko središËe Habsburške monarhije.
Med njenimi funkcionarji spontano dozori
zamisel o ‘naravnem’ povezovanju med Bližnjim vzhodom in obmoËjem Srednje Evrope. Lloyd in Trst pa posrednika. 12. maja 1847
ima pred skupšËino delniËarjev von Bruck v
Trstu, mestu, ki je postalo njegovo, govor ob
deseti obletnici ustanovitve. Osrednje ideje
so ‘pragmatizem’, ‘zaupanje’, ‘napredek’.
Vendar ni bilo vedno vse tako razkošno. V prvih dveh letih delovanja dolgovi skoraj uniËijo 'igraËo', ki se reši samo s pomoËjo
izmoledovanega posredovanja države.
Gre za težko doseženo zadržano posredovanje, ki nakazuje nepristen in povsem
protisloven odnos med dunajsko vlado in Lloydom. Vsa ekonomska, trgovska, zunanja politika Habsburške monarhije je bila ohromela
v okvirih, ki jih je v dvajsetih letih postavil
Metternich, da bi obnovil red, ki ga je porušil
politiËni meteorit Napoleon. To je bila politika, ki se je samooklicala za sloneËo na naËelih
evropskega ravnovesja, a je v resnici težila le
k ohranjanju, zamrznitvi obstojeËih razmer.
Dunaj, težišËe te celinske ledene gore, ki se ohranja s pomoËjo avstrijskih
opornikov, zasajenih v severno Italijo, v Lombardsko-beneškem kraljestvu. Liberalizem
in nacionalizem predstavljata pravo pravcato oskrunitev in grožnja, ki jo ledena palaËa
obËuti kot smrtonosno.
Morda zato, ker je bral Herberta,
morda zato, ker je kot romantiËni mladeniË
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strastno verjel njegovemu sporoËilu, je von
Bruck zaslutil, da red, ki je plod restavracije,
nima prihodnosti in da pod površino stare celine tlijo strahotni nemiri, ki jih spodbujajo
prav liberalne in nacionalne 'psovke'. Nemiri,
ki so se razvnemali v Italiji in NemËiji so bili
žarišËe verjetno najbolj uniËevalnih viharjev
za evropski mir in za obstoj monarhije. Von
Bruck pa je vedel, da tako veliko kolesje, ko je
enkrat v teku, zdrobi vse, kar se mu poskusi
postaviti po robu. Seveda jim ne gre pritrjevati. Treba jih je prehiteti in jih usmeriti v prav
tako, Ëe ne celo veliËastnejšo in bolj ambiciozno vizijo. Genialno.
Dunaj mora razumeti, da je sedaj
paË zahod zanj zaprt in Lombardsko-beneško
kraljestvo izgubljeno, naglo se je potrebno
ozreti proti vzhodu. Otresti se mora Metternichovega oklepa, zajahati val kapitalizma in
proste trgovine. Za izvedbo tega ima oporo,
roko ki zna zgrabiti za orožje trgovine in preusmerjanja proti vzhodu. To je Lloyd. In Ëe na
Dunaju vlada pasivnost, nedejavnost, je treba
iti tja in ga zamajati. »e se metropola ne odzove, jo zavzame periferija in tako sama postane
središËe. »e država zmedeno niza naËrte, ki
so povsem nasprotni tvojim, vzameš državo v
roke in ji svoje naËrte vsiliš.
Leta 1849 von Bruck postane minister za trgovino.
1. julij 1847. Richard Cobden, vodja
angleških liberalcev, obišËe Trst. V njegovo
Ëast pripravijo uradni banket. In seveda, mojster ceremonije je lahko le on. Z ravnodušno
neprizadetostjo, zavedajoË se, da ga opazujejo
vladni referenti, von Bruck spregovori v prid
proste trgovine. Previdno samo po obliki.
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Takoj za tem prosi za besedo Francesco
Dall’Ongaro, mlad in v prostoru med Benetkami in Primorsko sorazmerno uspešen
dramski pisatelj, ki goji nacionalne ideje in
Ëustva. Izrazi željo, da bi se Italija združila
v trgovsko ligo, kar bi pomenilo uvod v politiËno združitev, ki bi vkljuËevala tudi Trst.
Von Bruck ga na polovici prekine, vstane in
zarjovi: „Mi smo kozmopoliti, niËesar skupnega nimamo z italijansko ali nemško narodnostjo! Naša je država je Trst.”
Izbruhne velik nered, omizje se v
trenutku razkolje na dve stranki. Skoraj bi
prišlo do pretepa. Vlogo miritelja odigra povsem osupel Richard Cobden.
Tistega dne v neznosni soparni
vroËini, ki kar kliËe k izzivanju, spregovorita
dve von Bruckovi osebnosti.
Za von Brucka je Trst nedotakljiv.
Prekiniti ozemeljsko kontinuiteto med njegovim mestom in srednjo Evropo zanj pomeni
isto kot izmakniti karto, ki bi povzroËila sesutje celega gradu.
A vendar je v njemu še vedno živel
duh mladeniËa, ki je v imenu svobode narodov

:: FACES ~Josef Langer

nameraval odpotovati v GrËijo. Zakaj GrËija,
zakaj NemËija, Italija pa samo delno, brez Trsta? Ali ni Trst po fizionomiji pretežno italijansko mesto, ali ni ta tovarna Italijanov tudi njega
prisilila, da se je nauËil krajevnega nareËja in
se na zasebnih pismih podpisoval Carlo Lodovico? Nedoslednost je oËitna. Od tu idealni krË,
intelektualni vzgon, ki ga prisili, da dvigne svoj
glas: „Trst je država”, ki jo je potrebno ohraniti.
Avtonomno. Kot vse druge.
Mesto-država v sebi in za sebe, ki
ima poleg tega še zelo posebno vlogo. RastoËi
evropski trgi, napaja jih trdno in zahtevno mešËanstvo, se spreminjajo v vedno veËja usta, ki
jih je treba nahraniti s surovinami z Orienta.
Ta dva svetova povezuje sredozemsko morje,
ki je po definiciji na sredini, Tržaško pristanišËe pa deluje kot menjalni ventil.
MešËanstvo, vertikalno razdeljeno
po nacionalni pripadnosti, za von Brucka v
resnici sloni na skupni horizontalni ravnini,
ravnini porabe in dnevnih potreb. Kajti von
Bruck vidi preko in vidi naprej.
Poleg nacionalnih posebnosti zaznava tudi družbi proizvajalcev in potrošnikov,
združenih v istih potrebah in tudi v skupnih
vrednotah ter življenjskem slogu, v temeljih
neke materialne in duhovne civilizacije. Vidi
naprej, kajti jasno se nakazuje, da je materialni
in kulturni prostor v katerem se ta civilizacija
izraža, potencialno, in Ëe Bog da, vsa celina.
Skratka, von Bruckova vizija je združena Evropa.
Edino upanje, ki ga dunajski imperij še ima, da bi se izognil usodi rimskega,
je prevzem vodilne vloge pri ekonomski in
civilizacijski rasti svojih narodov, do najvišje
stopnje. Ne sme jih prezreti ali jih postaviti
drugega proti drugemu. Mora jih uskladiti v
težnji za dosego pragmatiËnega cilja, združitve za prihodnji soglasen skupni razvoj.
Samo tako bo lahko Avstrija ostala središËe
tiste miroljubne in združene srednje Evrope,
ki jo Ludwig von Bruck imenuje Mitteleuropa. A Bogu bo postal tak naËrt všeË šele sto
let kasneje. Morda. x

BOGASTVO
»EZMEJNE
POVEZANOSTI
Evroregije so za Josefa
Langerja, sociologa, ki živi in
dela v Celovcu, del povsem
nove nadnacionalne stvarnosti:
„ObËutek povezanosti s
kulturami in narodi onstran
meje in spomin na našo
skupno zgodovino lahko
obogatita identitete, ki smo
si jih ustvarili kot Italijani,
Avstrijci ali Slovenci,˝

...........................................................................

O avtorju: Patrick Karlsen

Je esejist in pesnik. V Trstu pripravlja doktorat iz
sodobne zgodovine z nalogo o povezavi med
italijansko komunistiËno partijo in vprašanjem
meja v severnem Jadranu. V Italiji sodeluje z
razliËnimi deželnimi in državnimi Ëasopisi.
.........................................................................

Enrico Maria MiliË ›
Josef Langer je sociolog, zaposlen na Inštitutu za sociologijo na Univerzi Alpe-Jadran v Celovcu.
Zanimajo ga teorija globalizacije, identiteta in medkulturnost. Kot raziskovalec se je ukvarjal z družbenimi
procesi, povezanimi z evropsko integracijo, o Ëemer je napisal tudi veË Ëlankov.
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pred prvo svetovno vojno. Za ljudstva, ki živijo

Ëezmejnimi skupnostmi. Danes ne vidim anta-

med Alpami in Jadranom, je obdobje, ki so ga

gonizma med Ëezmejno in nacionalno identiteto,

preživela loËeno v svojih državah, veliko krajše od

vsaj ne v prostoru Alpe-Jadran.

tistega, ki so ga preživela skupaj. Habsburžani so

Veliko veËje tveganje predstavlja nevarnost, da

na teh ozemljih zapustili mnoge strukture in stav-

bi se izgubili v številnih komercialnih in psev-

be, ki lahko ustvarijo obËutek skupne pripadnosti

dopolitiËnih identitetah, ki nam jih ponujajo sile

tudi med tistimi, ki jih zgodovina ne zanima. Za-

globalizacije. Ne smemo namreË pozabiti, da je v

govarjanje Ëezmejne alpsko-jadranske identitete

doloËenih družbenih okoljih identifikacija z logo-

bi lahko imeli za 'mehko' sredstvo, ki nam je na

tipi nekaterih svetovno znanih blagovnih znamk

razpolago pri vzpostavljanju odnosov in izvajanju

pomembnejša od identifikacije z ozemljem, kultu-

skupnih projektov.

ro ali narodom.

Toda kot sem že omenil, živimo v dobi, ko imamo

flikta med regionalno Ëezmejno identiteto na eni

Q Nekateri menijo, da je nacionalni jezik
najpomembnejši pokazatelj posameznikove
identitete. Katere jezike bi po vašem mnenju
morali uporabljati in se jih uËiti v evroregiji,
da bi olajšali Ëezmejno sodelovanje, tako v javnem kot zasebnem sektorju?

strani in nacionalno identiteto, kot je denimo ita-

A Sam vidim znanje tujega jezika kot prednost.

lijanska ali slovenska, na drugi. Rekel bi, da prav

Sem pa skeptiËen glede obveznega uËenja tujega

obËutek povezanosti s kulturami in narodi onstran

jezika. Kljub temu menim, da bi morali v prostoru

meje ter spomin na našo skupno zgodovinoa lah-

Alpe-Jadran spodbujati uËenje jezikov, ki se go-

ko obogatita identitete, ki smo si jih ustvarili kot

vorijo na tem obmoËju, in ustvariti za to primerne

Italijani, Avstrijci ali Slovenci. Poleg tega so kolek-

pogoje (izobraževanje, izmenjave itn.). Mislim, da

to dejansko uresniËilo, bi povsem zanikali naci-

tivne identitete vedno vezane tudi na materialno

znanje tujega jezika ne more negativno vplivati na

onalno državo v pomembnem elementu njene

stanje in tu so nacionalne države v prednosti pred

posameznikovo identiteto. x

lahko veË identitet hkrati, pa tudi v dobi zahodnega individualizma in z njim povezane prevlade
posamiËnih interesov. V tej negotovi situaciji se

Q - Mnogi menijo, da bi morali novo zakonodajo, ki obravnava Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EGTC), uporabiti kot
pravno osnovo za ustanovitev evroregije, v
kateri bi bile Slovenija, južna Avstrija, severovzhodna Italija in severozahodna Hrvaška.
V skladu z ustreznimi predpisi bi morali že
obstojeËi politiËni in upravni subjekti (regije, dežele, države in province) prispevati nekaj svojih upravnih potencialov za delovanje
Ëezmejne evroregije. Menite, da bi ta nova
struktura lahko spremenila pogled na vlogo
nacionalnih držav v naši družbi?

razmejitvena Ërta in Ërta državnega nadzora,
temveË postane prostor skupne rabe. »e bi se

identitete - zunanji meji. Toda zaenkrat v prostoru
Alpe-Jadran ne opažam nobenega poskusa, da
bi instrument EGTC uporabili na ta naËin. Za nove
Ëezmejne projekte, naËrtovane za obdobje 20072013, bi lahko rekli, da še naprej sledijo konvencionalnim vzorcem meddržavnega sodelovanja, pri
Ëemer se sklicujejo na EGTC, Ëe se sploh, samo
v retoriËnem smislu.

prehod od nacionalne k nadnacionalni stvarnosti.

Q Menite, da bi lahko identiteto, oblikovano
znotraj evroregije, pojmovali kot ustreznejšo
od diskurzov o identiteti, ki nam jih ponujajo
nacionalne države?

'Genetski zapis' institucij EU, ki zahteva 'prenos

A Zaradi naklonjenega odnosa do Ëezmejnega

suverenosti', se prviË aplicira na mejah držav Ëla-

sodelovanja, ki ga lahko zaznavamo v Ëasu na-

nic EU. Zakonodaja namreË doloËa instrument za

rašËajoËega števila Ëezmejnih gospodarskih de-

skupno upravljanje in uporabo svežnja natanËno

javnosti ter evropskih sredstev za Ëezmejno so-

opredeljenih in dogovorjenih vprašanj. Medtem

delovanje, vse veË ljudi ve, kaj se dogaja onstran

ko so bile pobude Interreg in drugi predhodni

državne meje. Prepoznavanje in uresniËevanje

Ëezmejni instrumenti dokaj konvencionalni v

Ëezmejnih priložnosti ljudi povezuje in zaradi obo-

smislu, da so v njih lahko sodelovale samostojne

jestranskih koristi ustvarja obËutek, da pripadajo

organizacije iz razliËnih držav, EGTC predvideva,

isti skupnosti. Na obmoËju Alpe-Jadran obstaja

da se ustanovi ena sama nadnacionalna organi-

še dodaten dejavnik, ki spodbuja ta obËutek sku-

zacija, ki bo upravljala z mejo. Meja tako ni veË

pne pripadnosti, in sicer dolga skupna zgodovina

A EGTC nam ponuja povsem novo definicijo
državne meje. Z drugimi besedami, predstavlja

University of Klagenfurt
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vsem kolektivnim identitetam ni treba bati kon-
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LANDSKAPET ÅLAND / AHVENANMAAN
MAAKUNTA

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

OBERRHEINKONFERENZ / CONFÉRENCE
DU RHIN SUPÉRIEUR
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-------------------------------------------------------------------------www.oberrheinkonferenz.org
Njen nastanek sega v leto 1975, ko je bila
ustanovljena medvladna komisija med NemËijo, Francijo in Švico. V okviru Evroregije
Oberrhein delujeta tristranska medvladna
komisija in Konferenca, ki dvakrat letno
izmeniËno zasedata v predsedujoËi državi.
Ima 9 delovnih skupin, ki delujejo na podroËjih okolja, ekonomske politike, vzgoje
in izobraževanja, medsebojne pomoËi v primeru naravnih katastrof, kulture, zdravstva,
prostorskega planiranja, mladinske in regionalne prometne politike. Delovne skupine
lahko ustanovijo posamezne ekspertne
skupine in imajo tudi skupni sekretariat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUREGIO MAAS-RIJN / MASS-RHEIN /
MEUSE RHIN

-------------------------------------------------------------------------www.euregio-mr.org
Nastala je leta 1976 kot delovna skupnost
med NemËijo, Belgijo in Nizozemsko. Leta
1991 se je preoblikovala v fundacijo, urejeno
po nizozemskem pravnem redu. Glavni
organ je predsedstvo, ki šteje 20 Ëlanov iz
partnerskih dežel, pomagajo pa mu sekretariat in štiri komisije zadolžene za naslednja
podroËja: 1) ekonomsko politiko, turizem,
tehnologijo in trg dela; 2) naravo, okolje in
prometno politiko; 3) mladinsko politiko,
kulturo, izobraževanje in identiteto; 4) zdravstvo, socialno politiko in varnost.
Posvetovalni organ te fundacije je Evrosvet,
ki ga sestavljata dva doma (v prvem so
zbrani politiËni predstavniki, v drugem pa
predstavniki združenj).
--------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

ALPE-ADRIA / ALPEN-ADRIA / ALPE-JADRAN / ALPOK-ADRIA

--------------------------------------------------------------------------

www.alpeadria.org
Delovna skupnost Alpe-Jadran je bila
ustanovljena leta 1978. Trenutno šteje 13
Ëlanic in sicer madžarske županije Baranja,
Somogy, Vas in Zala, italijanske dežele Furlanija Julijska krajina, Lombardija in Veneto,
avstrijske zvezne dežele GradišËanska,
Koroška, Gornja Avstrija in Štajerska ter
Republiki Hrvaška in Slovenija.
Cilje in programe delovanja sprejema
plenarno zasedanje predsednikov izvršilnih organov. Predsedstvo, ki ga sestavljajo predstavnik predsedujoËe Ëlanice,
predstavnik Ëlanice, ki je predsedovala v
prejšnjem mandatu in predstavnik Ëlanice,
ki bo prevzela predsedovanje v naslednjem
mandatu, je vezni Ëlen med plenarnim
zasedanjem in delovnim komitejem, ki
koordinira plenarno zasedanje. Vsebinsko
delo pa je v domeni projektnih in ekspertnih skupin. Del organizacijske strukture
so še generalni sekretariat in sekretariati v
vseh Ëlanicah Alpe-Jadrana.

www.aland.ax
OtoËje Åland, ki se razteza v Baltskem morju
in pripada Finski, njegov uradni jezik pa
je švedšËina, uživa široko avtonomijo in je
demilitarizirano obmoËje. Tak status mu zagotavlja Listina o avtonomiji, ki jo je sprejel
finski parlament in temelji na mednarodnih
sporazumih. Društvo narodov je leta 1921
otokom podelilo avtonomijo, ki so jo ohranili
tudi po vstopu Finske v Evropsko unijo.
Arhipelag Åland ima svoj parlament, zastavo
in lastne policijske enote. Je Ëlan Nordijskega sveta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA

-------------------------------------------------------------------------www.neisse-nisa-nysa.com

Skupnost, ustanovljena leta 1991 v osrËju
Evrope, obsega NemËijo, »eško in Poljsko
in temelji na združenju obËin držav Ëlanic. Njen najpomembnejši organ je svet,
ki sprejema odloËitve, upravlja in nadzira
skupne dejavnosti. TehniËno pomoË mu
nudijo predsedniški svet, skupni sekretariat
in ekspertne skupine. Delovna podroËja so:
regionalne cestne in železniške povezave,
lokalno gospodarstvo, Ëezmejni turizem,
okolje in gozdovi, upravljanje kriznih
razmer, zdravstvo, zašËita zgodovinskih
spomenikov, statistika, medknjižniËna izmenjava in vzgoja.

BIDASOA-TXINGUDI MUGAZ GAINDIKO PARTZUERGOAREN / CONSORCIO
TRANSFRONTERIZO / CONSORCIO
TRANSFRONTALIER
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Združenje krajevnih ustanov v obmoËju
Baskovskih dežel med Španijo in Francijo
je bilo ustanovljeno leta 1998. »ezmejni
konzorcij, ki je pravna oseba javnega
prava, tvorijo obËine Hondarribia, Irun in
Hendaya. Vodi ga generalni svet, ki ga
sestavljajo župani in predstavniki vËlanjenih
obËin. Pri delu mu pomagajo izvršilni odbor
in delovne komisije, katerih podroËje dela
so kultura, šport, socialno blagostanje,
baskovski jezik, dedišËina in vzgoja ter
turizem.
-------------------------------------------------------------------------
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¢A COSSA KAJ¢\
/+ 4HE ,ANGUAGE IS %VERYTHING "UT NOT JUST -9 LANGUAGE 3O HOW CAN 9OUR 7ORD BECOME MINE\
¢,A DOLCE FAVELLA¢ XE EL SAL E EL PAN ¢4AMO DI A SLAJE ZVONI¢
DIVI SE 4IN 5JEVIC
$!NNUNZIO ¢)L #OMANDANTE¢ 0ORE ZOVE ¢LAUREO FIOR DELL)STRIA¢ .AZOR PAK PARTIZAN ¢FACOL NAM
VRNI NA; LEPI RIKAMANI¢ A NADREALIST -ATIC NUDI POMIRENJE -OJEGA4VOJEGA ¢2E PO RE 0ORE TU MOGAO SAM
BIO DA SE RODIM¢ 0!2OLA PER 0!2OLA 0!2ENZO QUA PODEVO NASSER¢
3KOZI MORJE BESED MOLI +OSOVEL
¢3KOZI MORJE BESED
MORA; DO SEBE PREBRESTI
IN KO V SAMOTI
POZABI; GOVORITI
VRNI SE V SVET¢
.E VEM E ;E KDO ;E NEKJE KOT JAZ V ¢0RIMORSKEM DNEVNIKU¢ IMA PRILONOST PISATI IN OGNI LINGUA
CHE GHE CAPITA\
3O THANKS TO %NRICO -ARIA FOR ANOTHER CHANCE CUSSI CHE FRANCAMENTE POSSO KAKO I NA;I SOLDATICI



HODECI U +UND+ NA LEVU ZAKANTATI ¢ONA MI JE REKLA DA SAN BELL MORETTO ONA MI JE
STAVILA JENA MAN SUL PETO£
% UNA VOLTA DRIO LALTRA PER ANNI ANNORUM QUANDO I ME CIAMA A
4RIESTE COME ANCHE QUESTI GIORNI E GENTE DE VALOR DISCRETAMENTE I ME DOMANDA
SE PODESSI PARLAR IN TALIAN
"UT OF COURSE MAY ITALIAN IS BROKEN AIME UND MEINE ENGLISH AUCH
BUT WELL BUT THE HELL
¢&ORUM 4OMIZZA£ BI KO;TA UDA MANJE I VEC LJUDI BI BILO SAMO A NAS
SIMULTANI PREVODITELJI KO;TAJU PIEZU ZLATA 6 !RMERIJI  V +OPRU NA 5NIVERZI NA
¢&ORUMU 4OMIZZA£ SLU;ALKE MAJO NA U;ES SAMO )TALIJANI )TALIJANI IZ )TALIJE $OMACI
)TALIJANI NE
#USSI ANCHE A 5MAGO E MI ME DOMANDO MA FINA QUANDO\ 4UTTI NOI
ALTRI CHRISTIANI )STRIANI (RVATI 4ALIJANI 3LOVIENCI KAPIMO JIENI DRUGE PARLANDO
SVAK SVOJ JEZIK DIJALEKT
0ERCHE DOPO TUTTI STI VENDICASSIMARINI CHE PER SECULORUM I NE FA
QUA 2%-)452 E 0!4!42!# E -)3 -!3 SMO KAPILI DA MORAMO KAPITI A PREDIKA
UNI DRUGI DA BIMO SE MOGLI RAZUMITI I TAKO LIPO SE VADIMO JEZIKE SUSEDI SVE BOLJE
I SVE BOLJE SE RAZUMIMO
3AD JE MIRAKUL CILEGA SVITA NE GRE TLE SAMO DA IZ 4RSTA PRIDE; V
+OPER BREZ ,! 02/0533.)::! XE COME SE TE PARTI DA &INIS 4ERRAE FINA
6LADIVOSTOK DA -URMANSK A 0IREUS METAFORA CIARA E TONDA E LIBERA EL CONFIN XE
E SARA E CHE SIA SOLO CHE EL 3TATO XE FINIDO #/, #5, 0%2 4%2! CHE BEL CHE XE NO
DOVER MOSTRAR ,! 02/0533.)::! FII MII
% QUA RUBO STE PAROLE DEL BON PATRIOTA TRIESTIN %DOARDO 0OLLI
¢$IESE CONTRO UN SCOMETO CHE IN UN MESE
L!USTRIA LA RESTERA COL CUL PER TERA
E NOI SAREMO UNIDI AL BEL PAESE£
)RONIZIRAM NARAVNO JER PATRIOT 0OLLI RATOBORNO PI;E U ISTOJ PJESMI
POD NASLOVOM ¢5N GUERAFONDAIO£
¢&INALMENTE LA GUERA XE SCIOPADA£
*ADNI NA;I ROMANTINI PATRIOTI SVIH BOJA ZASTAVA KOJIMA SE RUGAJU
JEDNI I DRUGI
BANDIERE AL 0OSTO DI "LOCCO %NRICO E MI RASEGNADI XE L%UROPA CAPITADA QUA
E DESSO COME #ERGOLY TE POL ANDAR SENSSA CARTE IN REGOLA DA 4RIESTE A +RAKOW
,%UROPA ALTROCHE UN "EL 0AESE

-ILAN 2AKOVAC
)STRIAN WRITER AND INTELLECTUAL (E IS THE HEART AND SOUL OF &ORUM
4OMIZZA A NETWORK OF THINKERS AND AUTHORS SUPPORTING CULTURAL
PLURALITY AND MULTICULTURAL IDENTITIES IN )STRIA AND ELSEWHERE
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