24 let, 1996-2020
Leto: 10
št.: 26-27/2020
Ljubljana, 12.5.2020

PRVI RADIJSKI INTERVJU ZIFS IN ODPRTI DLANI

Dr. Milan Krek

Foto: MMC RTV SLO

Dr. Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, je te dni najbolj znana in tudi iskana oseba
za različne medijske pogovore. Kljub temu, da ni še nobeni radijski postaji dal kakšen daljši intervju, pa se je
odzval vabilu našega urednika Boruta Pogačnika, da to stori na Radiu Zeleni Val v oddaji Odprta dlan.
Zanimivo je, da je dr. Milan Krek že bil gost Odprte dlani in to pred več kot desetimi leti, ko je bil vodja na
nacionalni informacijski točki na področju drog, in kjer je tudi odgovarjal na številna vprašanja poslušalk in
poslušalcev. Potrebno je priznati, da je tudi to področje, kjer občasno najdemo osebe iz ranljivih družbenih
skupin, zato je bilo še bolj potrebno ozavestiti javnost in konkretne poslušalce o vseh oblikah odvisnosti.
Tokrat pa bo beseda tekla o pandemiji ter vseh vidikih tega pojava na naša življenja. Gotovo je to tema, ki
mora zanimati slehernega.
Zato smo dr. Kreka prosili, če lahko v oddaji prisluhne tudi vprašanjem poslušalk in poslušalcev ter še zlasti
invalidov in bolnikov. Kot vse oddaje bo tudi ta verjetno med zelo zanimivi prav zaradi širine znanj dr. Milana
Kreka in njegovo odločnostjo, da se dejavno zaščiti naša država v vseh pogledih.
Oddaja bo v sredo, 13. maja s pričetkom ob 10.30 uri in bo trajala do predvidoma 11.15 uri. V tem času lahko
pokličete na stično telefonsko številko, ki je 01 786 0 400. Za vse pa, ki bi želeli vprašanja podati v elektronski
obliki pa imate na voljo dva elektronska naslova, in sicer: marketing@zelenival.com in
jure.peterka@zelenival.com.
Gostu in zanimivi oddaji lahko prisluhnete na frekvencah: 93,1, 97 in 105,30 MHz.
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NIKOLI NE VPRAŠAJ KDO ZVONI, AMPAK ZAKAJ ZVONI?

Samo za vas se na vaše klice oglaša znani psihoterapevt in sociolog Borut Pogačnik

Foto: Katarina Lukešević

V času, ko epidemija še ni bila pandemija, se je na Združenje invalidov – Forum Slovenije (ZIFS) obračalo
veliko ljudi s klici, ker so menili, da je Združenje invalidov – Forum Slovenije nekakšno združenje vseh
invalidov v tej državi, kar se je dogajalo tudi že v preteklosti. Prav zanimivo, da se je predsednik tega
združenja Borut S. Pogačnik, vedno razveseli vsakega klica in tudi vsakomur pomaga s svojim obširnim
znanjem o invalidih in invalidnosti, kakor tudi o različnih stiskah in konfliktih do katerih prihaja v
človekovem življenju. S prvim aprilom pa je na združenju tudi uvedena stalna dežurna psihosocialna služba
za pomoč invalidom in tudi drugim ranljivim skupinam. Večina slovenskih medijev je o tej odločitvi tudi
poročala, klici pa so pričeli deževati že od prvega dne, saj dežurna služba deluje tudi ob koncih tedna in
praznikih. Po tolikih dneh in tednih izkušenj, smo ga povprašali o težavah in tegobah ljudi, ki kličejo na
dežurno številko: 041 381 679 ali postavljajo vprašanja na elektronski naslov združenja: info@zifs.si.
Kako, da ste se odločili za uvedbo dežurne psihosocialne službe v času, ko se je večina ljudi in ustanov
dobesedno izolirala?
Da, saj to je bila največja težava, da ljudje niso več našli nobene posebne opore v institucijah, ki so se
umaknile iz družbenega dogajanja na sam rob le tega. Še več, tudi tiste in take telefonske številke, ki bi
absolutno morale biti dostopne, so naenkrat umolknile. Tu imam v mislih tudi različne zdravstvene usluge in
storitve, ki so nenadoma postale nedosegljive. Na ravni psihosocialne oskrbe, pa je bilo to stanje srh
vzbujajoče.
Ker mi je problematika ljudi v stiskah zelo blizu in sem se z njo ukvarjal že v času mojega delovanja v
svetovalnici, sem takoj organiziral delo tako, da sem se osredotočil na razreševanje vseh kriz in težav ljudi, ki
so me klicali, ali pa so svoja vprašanja poslali po elektronski pošti.
Katere pa so vse tiste stiske zaradi katerih ljudje največ in največkrat kličejo?
Pričakovati je bilo, da bo največ klicev s področja ranljivih skupin, vendar se je izkazalo, da smo v tem času
vsi zelo ranljivi. Skratka, klicali so vsi, ki so trpeli zaradi različnih težav, predvsem pa zaradi osame in namerne
in nenamerne izolacije. Veliko ljudem se je enostavno podrlo življenje, kjer so izgubili kontrolo nad njim.
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Kar zadeva invalidsko populacijo, je še vedno največ klicev v zvezi z različnimi denarnimi nadomestili,
brezposelnostjo in razmišljanji o invalidski upokojitvi ter hkrati groza ob dejstvu, kako nizke so invalidske
pokojnine. Kar zadeva različne vrste bolnikov, pa zlasti prednjačijo duševni problemi in duševne bolezni. Ne
kličejo pa samo osebe, ki so s tem obremenjene, ampak njihovi starši, bratje in sestre ter celo otroci.
Obstajajo tudi povsem praktični problemi, kot je neodpeljevanje smeti izpred hiš, ker da so te po mnenju
javnih podjetij preveč navkreber ter tako silijo invalide, da morajo zabojnike voziti celo 100 in več metrov
daleč na glavno cesto, kar pa jim z vozičkom in tudi sicer ni mogoče. Veliko začudenje je nastalo tudi po
zapiranju bančnih podružnic, saj so rezervne odprte tudi več 10 kilometrov stran, ob dejstvu, da do danes,
ko to govoriva, javnega prevoza še vedno ni. Mnogih zdravstvenih tegob so se ljudje ozavedli šele ob
samoizolaciji, kot tudi gostinska delavka s Štajerskega, ki ima kar dve vrsti raka ob številnih neugodnih
telesnih simptomih. Veliki večini tudi preti, da bodo ostali brez rednih ali začasnih zaposlitev, kar je ponoven
šok in povečuje pesimizem.
Prav nič ni čudno, da se v takih primerih soočimo tudi s samomorilnimi mislimi in celo poskusi samomora.
Ob takih trenutkih se spomnim znamenitega stavka avstrijskega psihologa iz »taborišča smrti« Viktorja
Frankla, ki je svoje paciente najprej vprašal: »Zakaj pa se niste že ubili?« Vprašanje izgleda kruto, vendar je
le na ta način mogoče iskati vsaj še tisti mali plamenček smisla za življenje, ki v njih še tli.
Ali ni obravnava samomorilcev zelo zahtevna in tudi tvegana?
Seveda je, vendar, poglejte, kdo pa naj bi se z njimi ukvarjal. V teh dneh sem imel občutek, kot da je naše
združenje edini stik teh ranjenih ljudi z družbo. Obširno znanje suicidiologije in tudi članstvo v Slovenskem
združenju za preprečevanje samomoru, mi omogoča tudi tovrstne intervencije. Seveda pa tudi dolgoletna
praksa soočanja s svetovanci, ki včasih šele nazadnje povedo, zakaj so sploh klicali in kaj je v ozadju vseh
njihovih, na videz banalnih problemov.
Pred štirimi leti ste se postavili v bran »koroškima dečkoma«, vendar sta ta dva še vedno v reji in nista pri
svojih starih starših. Kako danes, po štirih letih gledate na to zadevo?
Da, res je, odločitev za rejo, je bila, kot kažejo tudi sedanje sodbe sodišč, precej nepotrebna in zelo malo
strokovna. Na to sem opozoril že 1. aprila 2016, preden se je zadeva razplemtela v političnih vodah ter že
takrat opozoril na absurdnost »ugrabitve« obeh otrok iz vrtca, kar je pustilo gotovo tudi globoko travmo na
vseh tamkaj varujočih se otrocih. Več o tem sicer lahko pogledate na Youtube kanalu, kjer lahko vtipkate
moje ime in priimek, ter vam bo še bolj jasno o čem smo se takrat hoteli pogovarjati s politiko, pa se ta ni
hotela. Podobne zadeve se dogajajo marsikje še dandanes in bojim se, da prav zato, ker niso tako medijsko
osvetljene, ostajajo nevidne očem in srcem ljudi.
Če se povrneva k dežurni psihosocialni službi, kako in kdaj ta deluje ter kako vse to sploh zmorete?
K sreči sem že od nekdaj dobro energetsko opremljen ter predvsem trdnega zdravja. Toda tudi dobro
energetsko opremljenost ti nič ne pomaga, če ne deluješ samozavestno, kar ljudje ugotovijo že po dveh
minutah pogovora. Samozavest pa ti lahko daje samo znanje iz teorije ter prakse. Seveda ti znanje, v mojem
primeru s treh fakultet tudi ne pomaga, če nisi vseskozi radoveden in se ne izobražuješ. Za rešitev težav ljudi
se moraš pogovarjati tudi z zdravniki, socialnimi delavci, politiki in seveda tudi z ljudmi, ki nimajo nobenega
znanja in reven besedni zaklad. V vseh teh primerih se jim moraš približati in nikakor ne sme noben njihov
klic ostati neodgovorjen. Prav tako je tudi z vprašanji po elektronski pošti. Vendar je zanimivo, da večina ljudi
kar pokliče, saj na ta način, ponovno slišijo človeški glas in začutijo sočloveka. To jim izjemno veliko pomeni,
saj se klici istih ljudi ponavljajo in se še zato opravičujejo, a ni potrebe. Mi smo tu zato, da pomagamo, ker
nam je bilo dano, da smo umsko in zdravstveno v takšni kondiciji, da to zmoremo. Da, to počnemo prav vsak
dan med 8.00 in 21.00 uro.
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Mnenja strokovnjakov nakazujejo možnost, da bo Covid-19 udaril še z večjo močjo letos jeseni. Boste
takrat tudi organizirali takšno dežurno psihosocialno službo kot je zdaj?
Da, res se je za bati, da se bo to ponovilo. Predvsem me skrbi Kitajska, kjer še vedno niso ukinili mokrihkrvavih tržnic, od koder je po mojem mnenju in po mnenju številnih strokovnjakov tudi prišel ta virus. Če
tega zaradi dobička niso sposobni, je moj pomislek o današnji »razviti« Kitajski precej velik.
Kakšno je vaše stališče do afere pri nabavi mask, ventilatorjev in respiratorjev, ko smo si ogledali oddajo
TVS1 Tarča?
Kar zadeva nabavo tega nujnega materiala, se mi zdi, da so bile že v preteklosti na tem področju velike
anomalije, ki jih pa nihče ni zaznal, ker jih ni hotel zaznati. Najbolj smešno pri vsem pa mi je bilo, da so si
udeleženci grozili s poligrafom. Ob tem sem se spomnil izjav Hillary Clinton, ko je razlagala o svojih začetkih
na področju odvetništva. Kot začetnica, je takrat pri svojih 27 letih, zagovarjala nekega brutalnega pedofila,
ki je imel na vesti tudi življenje, kolikor se spomnim, neke deklice. Osumljenec je šel na poligraf in ga zlahka
pretental in je bil tako oproščen. Pomembno pa je to, kar je Hillary Clinton rekla po tem, in sicer, da ne bo
nikoli več verjela v kakršnokoli poligrafsko testiranje. In to po moje pove vse, tudi kar zadeva resnične in
lažne pogodbe ter njihove številne anekse. Podrobnosti ne poznam in menim, da morda nikoli ne bomo
izvedeli vsega, pa če je teh Tarč še deset ali več.
In za konec, ali menite, da nam je bil Covid-19 usojen in da je na nek način tudi človeško življenje usojeno
že vnaprej?
S tem vprašanjem so se veliko ukvarjali že v srednjem veku, ko so odprli vprašanje o tako imenovani
predestinaciji. Veliko dogodkov v mojem življenju se je zgodilo za katere bi lahko rekel da so bili usojeni, ker
si drugače ne morem razlagati različnih »slučajev«. Ko sem veliko bral Carla Gustava Junga in njegov zakon
sinhronicitete ter dandanes rezultate kvantne fizike, bi lahko rekel, da je res prav vse usojeno vnaprej, ter da
je samo vprašanje časa, kdaj bomo prišli do križišča, kjer se bomo hoteli obrniti na levo, ampak nas bo neka
zunanja sila preusmerila na desno. Takšna vprašanja, si razumniki vseh časov zastavljajo skupaj z vprašanjem
o smislu življenja. Spominjam se, da sem bral, da je Bertrand Russell, ki je napisal obširno delo Modrost
Zahoda, ko je bil star 18 let, zapisal pomembna življenjska vprašanja na nek list, ga dal v kuverto in jo odprl,
ko je bil star 80 let. Kljub vsej svoji modrosti, ni mogel odgovoriti niti na eno samo vprašanje… (kl)

9. MAJ – DAN EVROPE, PRAZNIK MIRU IN ENOTNOSTI V EVROPI

Foto: zveza-gns.si

Ko se Evropa in svet soočata s posledicami pandemije covida-19, se še bolj zavedamo, kako pomembna sta
mir in enotnost. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ob dnevu Evrope vse voditelje in ljudi po vsem
svetu poziva k miru in enotnosti, da bo »človek spet postal brat človeku«, kot je zapisano v besedilu evropske
himne Oda radosti. Zveza je v počastitev dneva Evrope evropsko himno prvič približala tudi gluhim in njeno
besedilo pretolmačila v slovenski znakovni jezik.
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Povezava do Evropske himne v SZJ
Gluhi državljani Slovenije smo tudi aktivni državljani Evrope. Zdi se nam pomembno, da se ohranja mir in
krepi enotnost, saj sta to temelja vsake zdrave družbe. Leta 2018 je Zveza društev gluhih in naglušnih
Slovenije gluhim prvič približala himno Republike Slovenije, ko jo je pretolmačila v slovenski znakovni jezik.
Tako so prvič »slišali« to besedilo, katerega avtor je sloviti slovenski pesnik France Prešeren. Tudi slovenska
državna himna poziva k slogi in enotnosti med narodi »žive naj vsi narodi«.
Povezava do himne RS v SZJ
Leto 2020 je tudi leto največjega svetovnega gluhega skladatelja Ludwiga van Beethovna, genija, ki ga
gluhota ni ustavila pri ustvarjanju. Konec leta 2020 bo minilo 250 let od njegovega rojstva. Ludwig van
Beethoven je bil v drugi polovico svojega življenja gluh, zato bomo na Zvezi društev gluhih in naglušnih
Slovenije v letu 2020, ko svet praznuje 250. obletnico njegovega rojstva, v slovenskem znakovnem jeziku
pripravili gledališko predstavo, posneli film in izdali knjižno delo o njegovem življenju in delu. Slovensko
besedilo Evropske himne Oda radosti:
Radost, od boga edina
hčerka ti Elizijska!
V tvoje hrame nas stopinja vodi,
o božanstvena!

Komur se usoda smeje,
da mu je prijatelj zvest;
če se ob ženici greješ,
rad zavriskal bi do zvezd.

Tvoji čari časa teku
so pregnali kruto noč.
Človek spet je brat človeku,
kadar veje tvoja moč.

Res je srečen, kdor ob duši
svojo dušo si poji;
če pa sam je, naj ne ruši,
česar vsak deležen ni.

Oba poziva, »človek spet brat človeku« in »žive naj vsi narodi«, naj se ob dnevu Evrope glasita vsem ljudem
tega sveta, tudi osebam z okvaro sluha.
Kratko o Ludwigu van Beethovnu
Od 30. leta je imel težave s sluhom, zaradi česar je težko slišal višje tone. Sluh se mu je postopoma precej
hitro slabšal in pri 42. letih so mu morali pri pogovoru kričati na ušesa in si pomagati s pisanjem. Pri 46. letih
je popolnoma oglušel.
Rodil se je leta 1770 v Bonnu staršem flamskega rodu. Z glasbo se je srečal že v zibeljki. Zelo zgodaj se je začel
učiti klavir in violino, kasneje pa še violo. Njegov prvi učitelj je bil oče, ki je želel, da bi sin postal naslednji
Mozart, zato je moral zelo garati. Pri štirinajstih letih je postal pomožni organist v knežni kapeli. Dvorni
organist mu je predstavil Bachova dela in ga spodbujal h komponiranju. Šolanje je nadaljeval na Dunaju, kjer
je študiral filozofijo. Študija ni nikoli končal, ker mu je umrla mati in je moral skrbeti za mlajša brata. Da so
lahko preživeli, je začel skladati. Pri dvajsetih letih je ob smrti Jožefa II in ustoličenju Leopolda II napisal
kantate, s katerimi je doživel velik uspeh. Potem je šel v uk k Josephu Haydnu, vodilnemu skladatelju
klasicističnega obdobja.
Zelo je občudoval Napoleona, zato mu je posvetil Tretjo simfonijo, ki jo je pozneje preimenoval v Eroico. Leta
1806 je napisal Četrto simfonijo, dve leti pozneje pa še znamenito Peto simfonijo, ki je bila odraz njegove
izgube sluha. Sledila je Šesta ali Pastoralna simfonija, v kateri je izrazil mir, ki ga je našel v naravi. Njegovo
veselje do življenja pa se kaže v Sedmi in Osmi simfoniji. Ko je končal Osmo simfonijo, se je posvetil cerkveni
glasbi in napisal dve maši. Največja njegova mojstrovina je Deveta simfonija, ki je nastala v letih 1822 in 1823.
Glasba te simfonije je v njem zorela od otroštva, ko je hotel uglasbiti Schillerjevo Odo radosti. Oda radosti je
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del Devete simfonije in tudi himna Evropske unije. Leta 1819 je bil kot častni član izvoljen v ljubljansko
Filharmonično družbo. Diplomo s častnim članstvom so mu izročili na Dunaju. V zahvalo jim je poslal svoje
neobjavljeno delo, ki ga hranijo v NUK-u. Beethoven je bil že od mladosti hud astmatik. Pomagati mu niso
mogli niti najboljši dunajski zdravniki. Zdravil se je z zelišči in s puščanjem krvi, ki je bilo takrat zelo
priljubljeno. Po daljši bolezni je umrl 26. marca 1927, star 56 let. Pokopali so ga na pokopališču v Währnigu.
Leta 1888 so njegove posmrtne ostanke prenesli na osrednje dunajsko pokopališče.

COVID-19 MONITOR PRAVIC INVALIDOV
Mednarodna organizacija s področja človekovih pravic Validity

Svet, vključno z vašo državo, se danes sooča z ogromnimi izzivi, ki jih povzroča COVID-19. Da bi podprla
svetovno razumevanje posledic teh izzivov za invalide, želi ta pobuda zbrati informacije o tem, kako se
države odzivajo na izredne razmere v zvezi s to specifično populacijo.
Dainius Pūras, posebni poročevalec ZN o pravici do zdravja, je podprl to pobudo in poudaril:
Pandemija COVID-19 in krizni ukrepi držav po vsem svetu sprožajo številne izzive in skrbi glede invalidnih
oseb, zlasti tistih, ki so v oskrbi v ustanovah. Ukrepi, sprejeti za zaustavitev širjenja virusa, lahko povečajo
tveganje kršitve človekovih pravic teh ljudi. V takšnih situacijah, ko se zaprte institucije še bolj zaprejo,
postane potreba po neodvisnem nadzoru in spremljanju pomembnejša kot kdajkoli prej.
Da bi zagotovili spoštovanje neločljivega dostojanstva invalidnih oseb po vsem svetu tudi v času te
pandemije, vas prosimo, da odgovorite na to anketo (https://www.covid-drm.org/sl/monitor) v dveh
tednih, če je le mogoče. Ker ste v edinstvenem položaju, da omogočite vpogled v razmere v svoji državi, to
spremljanje ne more biti opravljeno brez vas! Zato vas vljudno prosimo, da namenite 15 minut vašega časa
za odgovor na našo anketo.
Opomba: Na koncu vprašalnika lahko izberete anonimnost ali pa vnesete svoje kontaktne podatke.
Identiteta udeležencev ankete bo ostala zaupna in anonimna. Zato da bomo uspešni pri podpiranju
globalnega razumevanja trenutnih razmer, pa bomo vse odzive javno objavili na www.covid-drm.org.
Če imate kakršna koli vprašanja glede vprašalnika ali glede pobude Covid 19 Monitor Pravic Invalidov, se
obrnite na naše sodelavce v angleščini, francoščini ali španščini na spletni naslov monitoring@covid-drm.org.
Koordinacijska skupina:
Fundacija Validity (Validity Foundation)
Evropska mreže za neodvisno življenje (European Network on Independent Living)
Mednarodna zveza za invalidnost (International Disability Alliance)
Mednarodna zveza za pravice invalidov (Disability Rights International)
Center za človekove pravice, Univerza v Pretoriji (Centre for Human Rights, University of Pretoria)
Mednarodni konzorcij za invalidnosti in razvoj (International Disability and Development Consortium)
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HALO, ZIFS…?
Poberki s svetovalne službe
Pokličite nas na 041 381 679
Nekaj poberkov s svetovalne službe:
 Klical je mož gospe, ki je v zadnji fazi raka. Zanima ga, če lahko dobi osebno asistenco, ker je sam za
vse in ne zmore več. Napotimo ga na Center za socialno delo v njegovi občini. Obstajajo namreč
primeri, da centri to uredijo. Sicer pa se lahko še obrne na nas, da mu pomagamo.
 Invalid iz Maribora, ki je zaposlen za 4 ure, 4 ure pa na ZPIZ-u, trenutno pa na čakanju za nedoločen
čas (80% plače brez vseh dodatkov), je prejel odgovor s strani NSIOS, in sicer da se še čaka na
podrobne obrazložitve členov predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, in
da se jim zdi, da je država prisluhnila pobudam NSIOS, ZDIS in drugih, ter naslovila tudi problem
zavarovancev, ki v zavarovanje niso vključeni za polni zavarovalni čas.
 Invalida z amputacijo noge iz Šmartna pri Ljubljani zanima, če mogoče lahko povprašamo, kdaj se bo
odprla NLB podružnica na Tacenski cesti na Brodu? Prva naslednja podružnica je v Šentvidu, a se tja
ne more peljati z invalidskim vozičkom, saj mu to preprečuje strm klanec v Vižmarjih. Vprašanje smo
posredovali na NLB Korporativno Komuniciranje;
 Očitno si že veliko ljudi želi na morje, saj so bili klici tudi v zvezi z odprtjem hrvaške meje. Povprašali
smo na različne naslove in izvedeli, da stvar sploh ni tako preprosta. Vstop na Hrvaško je sicer
dovoljen lastnikom parcel, hiš in plovil, ne pa tudi lastnikom garsonjer in stanovanj v večstanovanjskih
hišah. Polega tega pa je ob vrnitvi v Slovenijo obvezna enotedenska karantena. To vsem klicateljem
ni bilo preveč všeč;
 Oglasila po telefonu dva invalida, en iz Ljubljane in drugi iz Maribora, ki želita biti čim bolj informirana
v zvezi z invalidsko problematiko. Zato smo jima pričeli pošiljati spletni časopis Sporočevalec – enemu
v elektronski in drugemu v tiskani obliki;
Zgoraj omenjene težave invalidov, starejših in drugih ranljivih skupin so samo mali delček vsakdana na naših
linijah, ki kaže, kako ljudje nujno potrebujejo toplo besedo pa tudi napotek ter kakšno (tudi pisno)
priporočilo, kam se lahko obrnejo s svojimi težavami. Vsem tem in še mnogim, smo poskušali pomagati, kakor
bomo tudi v prihodnje, vse dni v tednu med 8.00 in 21.00 uro na naši stalni številki 041 381 679 v sklopu
programa Veriga psihosocialne oskrbe in druženja. Sedanja kriza je pokazala, kako pomemben je tovrsten
program tudi v času največje krize, kot ta gotovo je.

103 LETA NA ZEMLJI
Življenjske modrosti legende Hollywooda Kirka Douglasa
»Če pomagaš ljudem – potem živiš! Ljubi svojega najbližjega!«
»Moja kap me je pri 72 letih naredila boljšega in ponižnega človeka. Kajti spet sem se moral naučiti govoriti.
Nikoli ne pozabi: tišina je smrt!«
»Čim starejši postajam, tem bližje sem bogu! Ko spim, mi govori. Smeji se nad ljudmi. On čaka. Ima čas.«
(Kirk Douglas, 1916-2020)
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KUGA NA DOLENJSKEM IN V BELI KRAJINI MED 16. IN 18. STOLETJEM
Dr. Boris Golec

Mesto Višnja Gora po Valvasorju leta 1679

Dolenjska z Belo krajino je tisti del današnje Slovenije, ki so ga kužne epidemije zgodnjega novega veka
obiskale največkrat in ga poleg Istre tudi najhuje prizadele. Zaradi gostote prebivalstva so bila najbolj na
udaru mestna naselja. Vendar pa je ob precej neugodni strukturi in naravi virov težko priti do kolikor toliko
zadovoljivega odgovora na vprašanje o dejanskih posledicah epidemij. Poročila o umrlih in škodi so včasih
poznejšega nastanka in slonijo zgolj na izročilu, mnogokrat pa so namenoma tendenciozna. Posebej
presenečajo izredno visoke številke umrlih, kakršnih ni zaslediti drugod na Kranjskem. Še manj oprijemljive
so razsežnosti gospodarskih in socialnih posledic epidemij, ki so praktično nemerljive z zanesljivimi kazalci.
Prav tako skoraj ničesar ne vemo o bolezenskih znakih posameznih kug, na podlagi katerih bi bilo edinole
moč ugotavljati, za kakšno bolezen je v resnici šlo. Pod imenom kuga se namreč poleg prave kuge skriva še
kakšnih deset epidemičnih bolezni.
Najočitnejši pretiravanji predstavljata podatka o več kot 800 umrlih Novomeščanih leta 1599 (od tega 149
hišnih gospodarjih) in o kar 1200 žrtvah kuge v Metliki v letih 1646–1647. V novomeškem primeru bi tako šlo
za več kot polovico umrlega mestnega prebivalstva, a je analiza imen gospodarjev opustelih hiš pokazala, da
je mogoče računati z največ nekaj sto umrlimi. Metlika pa bi morala izgubiti celo več prebivalcev, kot jih je
mesto sredi 17. stoletja sploh štelo (okoli 900). Veliko realnejše so navedbe o 322 umrlih Novomeščanih za
kugo leta 1625, o »samo 18 umrlih« leta 1648 in o 331 pokopih v celem letu 1715, zaznamovanem z zadnjo
(kužno) epidemijo.
Nenumerične navedbe v virih o smrti velikega števila ljudi ali celo o izumrtju mesta je treba razumeti kot
premišljen način izražanja in ne dobesedno. Med njimi so tudi evidentne neresnice, namenjene višjim
oblastvom zunaj Kranjske, kot sta na primer polovica umrlih meščanov in prebivalcev mesteca Višnja Gora
in veliko umrlih najuglednejših meščanov Kočevja, oboje leta 1599. Pritegnitev davčnih registrov in drugih
sodobnih poročil iz časa med epidemijo ali neposredno po njej je odkrila povsem drugačna dejstva: kuga se
je obeh mest le dotaknila, če se ni Kočevju sploh izognila.
Poleg Novega mesta so kuge opazno prizadele še tri mesta južnega dela Kranjske: epidemija v letih 1646–
1647 Krško in Metliko, za kateri število in delež umrlih prebivalcev nista ugotovljiva, lokalno omejena kuga v
letih 1691–1692 pa Črnomelj. Tu je obolelo 216 in umrlo 139 ljudi (64,4 %), kar je predstavljalo približno
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petino vsega mestnega prebivalstva. Vsaj eno petino, če ne četrtino umrlih prebivalcev je moč izračunati tudi
za Novo mesto v letih 1625 in 1715.
Šele zadnjo epidemijo leta 1715 lahko spremljamo po mrliških matičnih knjigah več dolenjskih in
belokranjskih župnij. Kot vse kaže, tokrat razen v Novem mestu ni šlo za visoke, a nikakor ne za zanemarljive
človeške žrtve. To je bila hkrati zadnja velika epidemija, ki jo viri imenujejo kuga, nakar je ta do srede 18.
stoletja vznemirjala Kranjsko le še z izbruhi v vzhodni soseščini, na Hrvaškem in Ogrskem.
Povsem razumljivo je, zakaj se demografske posledice v virih vselej navezujejo na gospodarske. Izbruhu
epidemije na določenem kraju je namreč sledila izolacija ali »bandiziranje« okuženega območja, kar je
pomenilo pretrganje komunikacij in ustavitev trgovsko-prometnih tokov. Kužne straže, ki so jih v drugih
potencialno ogroženih krajih postavile deželne in lokalne oblasti, ljudem in blagu niso dovoljevale prehoda
brez zdravstvenih spričeval, imenovanih »fede«. Izbruh še tako lokalno omejene epidemije je praviloma
povzročil zaprtje kranjskih deželnih meja in posledično močno omejitev oziroma popolno ustavitev prometa.
Dolgotrajne zapore so za seboj potegnile hude izgube raznih gospodarskih dejavnosti, davčno nezmožnost,
pomanjkanje življenjskih potrebščin in drugih artiklov ter končno izbruhe lakote.

S KNJIŽNIH POLIC
MICHAEL SCHUMANN: KONFUCIJ. IN SVET, KI GA JE USTVARIL (2020)
Dr. Eva Premk Bogataj

Foto: beletrina.si

O knjigi
Skozi stoletja je vzhodnoazijska družba Konfucija vse bolj ponotranjala, zato je preraščal vlogo učitelja, ki jo
je imel ob svoji smrti. Na njegovih plečih se je v dveh tisočletjih nabrala prtljaga mitov in legend, govoric in
obtožb, ponaredb in izkrivljenj – toda, kakšen je bil resnični Konfucij? Odgovor ponuja dramatična biografija
ameriškega novinarja Michaela Schummana, ki razkriva Konfucija v vsej njegovi veličini in ga predstavlja kot
človeka, ki je enako pomemben za prihodnost, kot je bil za preteklost.
Konfucijevi nauki danes oblikujejo vsakodnevno življenje več kot 1,6 milijarde ljudi, skoraj četrtine
svetovnega prebivalstva – na geografskem prostranstvu, ki sega od severne Japonske pa vse do Jave in
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Indonezije. Samo še krščanstvo se lahko pohvali s tem, da obvladuje večji del sodobne globalne kulture.
Njegova zapuščina piše zgodovino najuspešnejših družb na svetu. Južna Koreja, Kitajska in druge
vzhodnoazijske države beležijo najvišjo ekonomsko rast v zgodovini, v nekaj desetletjih so odpravile stoletja
revščine in si pridobile nov vpliv v globalni ekonomiji. Konfucijanske vrednote, kot sta gospodarnost in
predanost trdemu delu, so obrodile sadove. Posledica vzhodnoazijskega gospodarskega razcveta in
stabilnosti je alternativni model moderne družbe – konfucijanski model – ki pod vprašaj postavlja
prepričanje, da najboljše institucije, običaji in ideje prihajajo z Zahoda. Dejstvo je, da bo razvoj vzhodne Azije
– tako političen kakor ekonomski in socialni – v veliki meri odvisen od tega, kako se bodo vzhodni Azijci
pobotali s Konfucijem.
O avtorju
Ameriški novinar Michael Schumman (1968) živi v Pekingu, od koder je dopisnik za Wall Street Journal in
revijo TIME. Študiral je azijsko zgodovino in politične vede na Univerzi v Pensilvaniji ter mednarodne odnose
na Univerzi Columbia. Že več kot 20 let raziskuje in piše o Aziji in globalni ekonomiji. Je avtor monografije
The Miracle: The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth (2009).

RECEPT: KREMNA RIŽOTA Z GOBAMI
Andreja Freyer

Kremna rižota z gobami po receptu Alme Rekič

Foto: Andreja Freyer

Kuharska mojstrica Alma Rekič je bila, tako kot večina delavcev v gostinstvu, zadnja dva meseca brez dela.
Vendar pa pravi, da je ta čas izkoristila, da je končno kaj dobrega skuhala tudi za svoje domače. Ena od jedi,
ki je bila pogosto na jedilniku, je bila tudi kremna rižota z gobami. Z vami deli recept za 3 osebe.
Polovica večje čebule
2 večja stroka česna
250 g gob (jurčki in lisičke)
Olivno olje
250 g riža Arborio ali Carnaroli
2 litra jušne osnove
Sol
Poper
50 g parmezana
50 g masla
Peteršilj
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Postopek:
Najprej na drobno narežemo čebulo in česen, nato še gobe. Na segretem olju prepražimo čebulo in česen,
dodamo narezane gobe in vse skupaj pražimo. Dodamo riž, ga pražimo, prilivamo osnovo in kuhamo. Solimo
in popramo, dodamo sesekljan peteršilj in dušimo. Jušno osnovo vedno prilivamo v manjših količinah! Ko je
rižota skuhana, ji dodamo maslo in parmezan in mešamo dokler se ne stopita.

POMAGALI V ČASU KRIZE

Albina Peternelj v družbi serviserja Mateja Žagarja in predsednika ZIFS Boruta Pogačnika

Foto: S.B.

V času ko pri veliki večini organizacij prevoz ni mogoč, je prosila težka invalidka z Gorenjske, če ji lahko
omogočimo prevoz do Soče Oprema, kjer je morala te dni prevzeti invalidski voziček po njeni meri, ki ga je
že dolgo pričakovala. Skupaj s serviserjem Matejem Žagarjem, smo uspeli zadevo tako urediti, da je bila
nadvse zadovoljna. Upamo, da ji bo tako dobro služil kot ji je prejšnji, ki ga je uporabljala kar 7 let. (kl)

ODPRTA SCENA
DEMONSTRACIJE?! »KOLESARJENJE«?! ZAKAJ?! – 1.DEL
Roman Vodeb
»Kaj je svoboda? – Predobro veste vi, kaj je suženjstvo. Ker ime suženjstva, kot odmev je skupaj z vami rastlo.«
- P.B. Shelley »Maškarada anarhije«, iz Bertold Brecht, Dialektika v gledališču, Schriften zum Theater I – VII
V zadnjih mesecih sem bil kar nekajkrat naprošen, da izpovem, kaj si mislim o tej korona-krizi. Nisem skoparil
z besedami. Kot kritični mislec znam biti oster. Navadno se kritično razgovorim o tem in onem – kar apriorno
pa ne žalim. Tudi kaj pozitivnega znam izreči o nekomu, ki mi sicer ni pri srcu, če ima dobra in plemenita
dejanja. Oster in kritičen, vendar avtonomno pošten, pa znam biti tudi do tistih, ki so mi sicer blizu, torej so,
generalno gledano, moji somišljeniki – v tem primeru mislim na »moje« levičarje. Določeno alergijo pa znam
– običajno zaradi nepoštenosti ali pa neumnosti – razviti ravno do svojih, v aktualnem primeru, do »mojih«
levičarjev.
Tudi v teh težkih časih skušam obdržati (avtonomno) razsodno moč, ki velja za moj adut. V luči povedanega
znam svoji osnovni politični opredelitev zanemariti, jo odmisliti in iz leve prestopiti tudi na desno – bolje
rečeno: zajadrati iz levosti v konservativnost. Menim namreč, da je zdrava konservativnost tista, ki ima
svojevrstno perspektivo, ker se zoperstavlja stihijski liberalnosti, torej nekakšnemu anarhizmu, ki lahko vodi
v družbeni kaos. Prepričan sem, da, če zmaga liberalni anarhizem, z vsemi derivati »lenuharske« socialnosti,
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bo družbi težka predla. Mnenja sem tudi, da se je treba osnovnih »pravil igre« držati. In ta »pravila igre« so
zapisana v Ustavi in zakonih. V kriznih časih, kakršne imamo sedaj, to drži toliko bolj. Ne samo, da se mi zdi,
pač pa sem prepričan, da se moramo v teh težkih časih držati vseh teh (začasnih) »pravil igre«, mislim na vse
te (začasne) odloke oz. ukrepe, ki pomagajo zajeziti širjenje koronavirusa. Svobodo in nebrzdano uživanje –
ki gravitira v omenjeni stihijski liberalizem – pač moramo v teh časih zajeziti z vsemi temi rigoroznimi ukrepi.
No, pa saj smo najhujšo krizo menda že prebrodili – drugi val pa čakamo s strahom. Menda naj bi nas – kot
pravijo strokovnjaki – doletel jeseni.

Protest v Ljubljani dne 8. maja 2020

Foto: MMC RTV SLO

Iz zgodovine se lahko naučimo, da v krizah prihajajo do izraza različni ekstremisti, ki se upirajo vladi in/oz.
družbeni (politični) ureditvi. Prednjačijo anarhisti, ki gravitirajo v levo. Kakorkoli obračam, tole
(pred)praznično in/oz. petkova »kolesarjenja« sodijo v register anarhizma, ki po mojem mnenju v tem
trenutku ni konstruktivno – vsaj ne v takšni obliki, kot se je dogajalo in kot se je propagirano, torej ščuvalo
ljudi k protestom. Svoje je opravila pristranska oddaja Tarča – prva in druga – na nacionalni RTVSLO.
Kot avtonomen, psihoanalitično razmišljujoč kritični mislec (nihče me ne plačuje!) moram reči, da se v takšnih
protestih nezavedno (kot megalomanska psihična struktura) nahaja v epicentru vsakršnega teoretskega
diskurza – torej tudi tega, ki tematizira korona krizo, vključno s protesti . V tem trenutku je po mojem
teoretskem videnju problematično nezavedno jedro motiviranosti za vse te protestniške izgrede, v katere
niso vpeti le anarhisti, pač pa še mnogi, na videz, običajni levičarji. V laičnem jeziku bi se dalo reči, da imajo
status zombijev – v psihoanalizi pa govorimo o (nevednih) subjektih, ki so slepi za resnico o sebi. Subjekt je
dvakratni slepec: prvič (1.) je slepa njegova zavest – resnico o početju in občutkih subjekta je nezavedna.
Poleg tega (2.) pa človeka (subjekt) obvladuje tudi simbolna struktura/organiziranost njegovih nezavednih
procesov – ta je primarna (kot bi rekel Freud – zavest pa je sekundarna). To pomeni, da moramo vso budno
dogajanje – torej tudi proteste – »prebrati« oz. dešifrirati (razvozlati kot rebus) tako kot sanje (ki imajo
simbolno, torej latentno strukturo).
Zadnje, kar si v teh časih kot narod, kot država, ne smemo privoščiti, so stihijske demonstracije, za katere se
v resnici sploh ne ve, čemu so namenjene, proti komu/čemu so naperjene. Če se borimo proti COVID19,
potem si tudi protestniki ne bi smeli dajati duška in protestirati proti Vladi, proti Janši … Takšno početje je v
teh časih – ko se je ščitilo zdravje naroda (predvsem starostnikov) in operativna sposobnost medicinskega
osebja – otročje, popolnoma neprimerno. Kar pa ne pomeni, da protesti v bližnji prihodnosti – ko bomo
zaradi ekonomskih oz. eksistenčnih razlogov – »tenko piskali« vsi, protesti ne bodo legitimni. Zdaj pa je
COVID19 še vedno preveč preteč, da bi si protestniki dajali takšnega duška, kot si ga dajejo. Namesto, da bi
bili lojalni svojo Vladi in strokovno diktiranim ukrepom, so podlegli svojemu (potlačenemu in izrinjenemu)
besu, svoji neubogljivosti, svojemu anarhizmu. In to je popolnoma spodletelo – in to v moralnem smislu.
Uredništvo ne cenzurira in ne posega v tekste rubrike Odprta scena. Za resničnost navedb je odgovornost
izključno na piscih.
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NA JESENSKEM SPREHODU
Dopisnica Metka Jakšič Ruane iz Avstralije

Jesenski sprehod

Foto: M.J.R.

Dopisnica Metka Jakšič Ruane iz Avstralije nam je poslala jesenske slike iz Avstralije. V večini delov Avstralije
potrka avstralska jesen 1. marca in traja do 31. maja. Dnevi se začnejo krajšati, narava pa se spreminja v
jesenske barve, ki se ne razlikuje tako zelo od poletnih barv. Na jugu Avstralije jesen prinaša hladnejše dni z
občasnim dežjem. (kl)

Organizacije in društva!
Omogočite prejemanje Sporočevalca svojim članicam in članom. V kolikor
nimajo svojih lastnih računalnikov, jim natisnite in pošljite po fizični pošti. To je
najmanj, kar lahko storite v času samoizolacije, ko so stiske zaradi osamljenosti
izjemno velike, kar opažamo tudi v številnih klicih na naš dežurni telefon za
psihosocialno pomoč in oskrbo v okviru psihosocialne službe ZIFS.
Ker so mnogim invalidom te informacije edine, ki jih lahko sprejmejo, jim to
omogočite!
Sporočevalca izdaja Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3, p.p. 2539, 1109 Ljubljana
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik
Tajnica uredništva: Katarina Lukešević
Telefon: 041/381-679
e-naslov: info@zifs.si
Mednarodna standardna serijska številka: ISSN 2630 – 3639
Uredniški odbor sestavljajo: Borut Sever (NSIOS), Luka Pavlin (ZDSSS), Anton Petrič (ZDGNS), Jože Globokar
(ZPS), Pavel Kranjc (ZMS), Drago Perko (Zveza ŠIS – SPK), Jože Ocvirk (Društvo za zdravje naroda), Klemen
Porenta (Sonček), Niko Kostjukovskij (predstavnik bralcev)
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