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AB.: Boj za kulturo hkrati tudi boj za prostor. Delo, Ljubljana, 15.1.1991.

M.K.: Projekt Metelkova. Likovne besede, Ljubljana, 17.1.1991.

Zupanc Ivan: Pobuda ministrstvu za šolstvo. Delo, Ljubljana, 19.1.1991.

Biščak Jože:Vojska v mreži Mreže. Sobotna priloga Dela, Ljubljana, 26.1.1991.

Bibič Faninger Bratko, Pobuda ministrstvu za šolstvo. Delo, Ljubljana, 2.2.1991.

Zavolovšek Arsov Nataša: Spoštovanigospod Zupanc! Delo, Ljubljana, 1991.

Mreža za Metelkovo. Flying objects, februar/ 1991.

Drugačniprostori družbenosti. Dnevnik, Ljubljana, 7.3.1991.

Strehovec Janez, Zadnikar Miha: Spopadi za avtonomijo (Delova okrogla miza).
Sobotna priloga Dela, Ljubljana, 16.3.1991.

Več Člankov: Dnevnikova Podmornica (priloga Mirovnica), Ljubljana, 23.4.1991.

Bizjak Simon: Mreža za Metelkovo. Tiibuna, Ljubljana, 13.5.1991.
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Hedl Dušan: Tvoja svoboda v tveganju. Večer,Maribor, 29.7.1991.

Kozinc Nina: Kaj s praznimi vojašnicami?Delo, Ljubljana, 30.7.1991.

ČaterTadej: Trženjekulture. 3.8.1991.

R.Z.: Periodika (M'zin, 4). Delo, 8.8.1991.
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Ljubljana, 20.8.1991.

Gerdovič Bruno: Projekt Metelkova. Delo, Ljubljana, 21.8.1991.

Erdlen Karli (za popotniškodruštvo Erazem): Dom ILA naj bo mladinski hotel. Delo,

Ljubljana, 22.8.1991.

ČaterTadej: Vprašanjekvalitete življenja.Dnevnik, Ljubljana, 27.8.1991.
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TC.: Mreža za Metelkovo vabi na shod. Delo, Ljubljana, 26.10.1991.

Neuspešnamanifestacija na Metelkovi. Dnevnik, Ljubljana, 28.10.1991.

Lacič Marjan: Vojska mora iz mestnih središč. Dnevnik, Ljubljana, 12.11.1991.

Strehovec Janez: Z magazinsko obliko nad slovensko kulturo. Delo, Ljubljana,
20.11 .1991.

J.M.: Ljubljana pri vojašnicahne bo popuščala.Delo, Ljubljana, 20.11.1991.

Kozinc Nina: Začenjase bitka za ljubljanske vojašnice.Delo, Ljubljana, 23.11.1991.

Bibič Bratko (za Izvršni odbor MZM): Izjava za javnost Mreže za Metelkovo. Delo,

Ljubljana, 27.11.1991.

Svetina Janko: Ministrstvo za šolstvo se poteguje za številneopuščenevojaške
objekte. Delo, Ljubljana, 3.12.1991.

Erjavec Aleš,Gržinič Marina: V podporo Mreži za Metelkova. Delo, Ljubljana,
5.12.1991 .

Ljubljana brez vojske - kdaj?. Delo, Ljubljana, 13.12.1991.

Obrambno ministrstvo odgovarja z molkorn (pogovor 5 P. Gantarjem). Dnevnik.

Ljubljana, 17.12.1991.

Gerkšič Tanja: Več naklonjenosti za projekt Mreža. Delo, Ljubljana, 20.12.1991.

RogličMeta: Nekateri so enakopravnejši.Dnevnik, Ljubljana, 27.17.1991.

Med] Dušan: Glasbeniki na Altera pars. Večer,Maribor, 1991.



Bojzakulturo
hkrati tudi

boj za prostor
Ob izidu mesečnikaM-ZlN
- Predstavljenih 40 .skupin
in množica posameznikov

Ia'du mesečnika M-ZlN

(Skrajšanoza Metelkova Maga-
zin) je pravzaprav botroval celo-

ten »projektMetelkova«. Ven-

dar vsebuje časopisM-ZIN dvo-

je temeljnih predpostavk; v pisa- ,

ni besedi_ predstavlja javnosti..
kaj sploh je »projektMetelko-

va«, v nadaljevanju izhajanja pa

naj bi z njim prikazali tudi tisto

umetniško.civilizacijsko in kul-

turno dogajanje v Ljubljani in

Sloveniji, ki ne dobi dovolj (ali
skoraj nič)prostora v obstoječih
institucionalnih medijih.

Da pa je tovrstnih kulturnih

ustvarjalcev, gibanj in organiza-
cij. ki delujeo na različnih mno-

žičnokulturnih .- in umetnostnih

področjih ter socializacijskih
praks, res veliko, dokazuje po-
datek. da je v časopisupredstav-
ljenih več kot 40 skupin ali de-

setkrat toliko posameznikov.
Vsi ti, pa še vrsto drugih, ki za

projekt doslej še hiso vedeli,
imajo enkratne pbtrebe po pro-
storu. Zato očitno velja,' da je

_..-pn'nas boj za kulturo hkrati boj
za prostor. Zato,je »projektMe-

telkova« pravzaprav zahteva
- ob hkratni akciji za demilitan'-

zacijo Slovenije -

po preureditvi
vojašnicena Metelkovi (bivši
Belgijskikasarni) za potrebe al-

ternativne kulture, novih druž-

benili gibanj ipd. Gre preprosto
za to.: da bi končno dobili dovolj
veliko_ koncertno, gledališko,
plesno, kino dvorano, klubske ln

galerijske prostore, prostor za

nemotbno delo RŠ, skate-boar-

ding park. za produkcijsko delo

raznih' skupin, video studio, za

prodajo in izposojo knjig ter

drugih'potrebščin,za okrog 100

ateljejev, za restavracijo (biohra-
na) in bivanjske prostore (youth
hostle); za kopico poslovnih, ko-

munikacijskih, delavniških,̀izo-
braževalnih prostorov. ipd.
Skratka. izoblikovala se je skup-
na potreba po velikem številu
prostorov,'ki jih Ljubljana (za ta

. družbeni Segment) za zdaj ne

premore ali pa jih ni pripravlje-
'

agotoviti.
'

to\ je projekt Metelkova

ružbeni. civilizacijski, dcmilita-

rizacijski. kulturni, političniin
urbanističniprojekt. je projekt
za obnovo Ljubljane in jc prak-
tični in simbolni mejnik za Slo-

venijo.'_- ČasopisM-ZlN sta iz-

dala'ZD ŠKUC-FORUM in Gi-

banje zaikulturo miru in nenasi-

Ija. oblikovąl. Studio Pegaz.
v nakladi 1.500 izvodov pa natis-

nil Biro M. A, B,
L





Pobuda ministru za

SOISWO “wa “Na-'M

Spoštovanidr. Vencelj!

Proti koncu prejšnjegaleta so se v sredstvih

javnega obveščanjapojavljale pobude različ-
nih skupin in združenj(potencialnih uporab-
nikov) o tem, kako uporabiti prostore seda-

nje vojašniceob Metelkovi ulici v Ljubljani.
če bi se iz nje izselili vojaki.

`

Ko bo slovenska vlada reševala to vprašanje.
bi bilo prav. da se tudi vi postavite v vrsto in

kot član vlade zastavite besedo. Če se kdo

lahko poteguje za ta objekt. ste to vi kot

šolski minister! Zato vam kot srednješolski
učiteljdajem pobudo. da se v vojašnicona

Metelkovi ulici v prihodnje naselijo srednje
šole. Razlogi za to so naslednji:

'

I

1. Pomanjkanje prostora in izredno slabe lo-

kacije nekaterih ljubljanskih srednjih šol. kar

neugodno vpliva na delovne razmere ter na

učenčevo zdravje in koncentracijo pri pouku.
Naj omenim samo prometno gnečoin vrvež
okrog nekdanje Šubičevegimnazije` sedaj
Srednje zdravstvene šole v središču mesta. še

huje pa je v šolah tik ob zasičenih prometnih
žilah.

2. Vojašnicaob Metelkovi je velika. zaokro-

žena `celota s prostranim dvorišćem in'ne-

hrupno okolico. kar zagotavlja mir` ki je
osnovni pogoj za delovno vzdušjev šoli.

3. V neposredni soseščini. tj. južne strani

vojašnice,je telovadnica Tabor z zunanjimi
športnimiigriščiin parkom ter velik dijaški
dom.

4. Ob drugi. zahodni strani vojašniceje
zdavstveni dom za srednješolskomladino.

5. Vojašnicaleži v bližini železniške in avto-

busne postaje in je zelo dostopna. Proge
mestnega avtobusa potekajo kar s treh strani.

6. Pri vsebinski prenovi srednje šole moramo

upoštevatitudi njen prostorski vidik. razmer-

je med vsebino in obliko. Tako je v uglednih
zasebnih šolah v tujini (kolidži).Ze po obliki

ima omenjena vojašnicas pripadajočimiob-

jekti in lepo urejeno okolico ob manjšihgrad-
bcnih popravkih vse možnosti za dobro šolo

po vzoru kolidža.

Zaradi vsega navedenega je škoda. da bi že

obstoječo.kot nalašč zaokroženo celoto dro-

bili za dejavnost skupin. ki lahko mogoče
celo uspešnejedelujejo na drugih mestih.

Ko bodo odločali o usodi drugih vojašnic
v mestu (denimo na Roški cesti). je treba

razmišljatipodobno.

Lepo pozdravljeni!
Ivan Zupanc, Ljubljana

Marko Hren že nekaj dni nestrpno ždi, kdaj bo vojska šláłns-ulioe,
da bo lahko zasech metelkovo. (aksentijevićpress)"



KDAJ SE no ARMADA IZSELIIA IZ SREDIŠČALIUBIJANE?
Quo; 24.1.11

o Vojskav mrežiMreže.
Vojas'nice v Ljubljani. Meščani smo jih sprejemali kot nekaj

naravnega in od vekomaj in za vselej danega ter z njimi živeli'
v nekakšni parazakonski skupnosti: vedeli smo, da obstajajo, in

imeli smo jih za del svojega vsakdanjika. Bile so ograjene in

hermetic'no zaprte. nekaj tujega in oddaljenega, vendar toliko
blizu, da smo za silo čutili njih utrip.

e v začetku 80 let se je sramezljivo
pojavila zamisel. da bi vojsko izseli-

li iz središča Ljubljane. Tudi voja-
ke oblasti so bile pripravljene

sprazniti nekatere objekte. ker so

li zanje pačnefunkeionalm in za vzdrleva-

c predragi. Toda že takrat se je zataknilo

l odškodnini in denarju za nov vejaSki ob~

. _-

kt nekje zunaj Ljubljane. Kaj več pa se le ni -

nelo govoriti. Ljubljančaniso se začeli zave-

ati grozečenavzočnosti vojske v mestnem

edisču sele med znamenitim procesom proti
ctvencr. ko so začeli oblegati vojašnieoMar-

.ila Tita na Roški cesti in se sprehajali pred
ojaSnico 4. julija na Metelkovi ulici. Pravza-

'rav se -oblegovala- takrat I'llll niso zavedali

.lobro svojega zgodovinskega poslanstva. Ni-

so namreč protestirali samo proti odnosuu

vojaškihoblasti do četverice. ampak proti
\sakrsni navzočnosti vojske v Ljubljani

Mreh n Metelkovo

Po procesu proti četverici in spričovse večje
'

demokratizaaje v Sloveniji ter hkrati zaradi

vse večjegaprepričanja.da postajajo vojašni-

'h demokratičnih volitvah (poleti lani) ~

a
Ljubljančanomodveč. se je po prvih po-

javila pobuda. da bi vojaSnico na Metelko-

vi namenili LI potrebe alternativne kulture.

Pravzaprav je na učetku šlo za dva projekta.
ki sta nastala hkrati neodvisno drug od dru-

aga.
Prvi projekt, prejekt Mreta. je prišeliz

uc-Foruma. Z njim naj bi spet pavczali
razdrobljeno alteisoeno v neko informacijsko
zvezo oziroma umretoc. ki bi omogočila
skupno nastopanje v razmerju do politike
ljubljanskih oblasti. Po volitvah se je namreč

zdelo. da bo skušala nova oblast alter- in

1

subkulturo izbrisati iz Ljubljane. Drugi pro- :

jekt so ponudili mir0vniki. in sicer skupaj
z zamislijo o demilitarizaciji Slovenije oziro-

ma Ljubljane. Zamrsel je bila simbolična:

enega od vojalkih objektov v Ljubljani, in

sicer vojašnioona Metelkovi. naj bi dodelili
tistim dejavnostim. ki so se v minulih letih

bojevale proti militarina'ji drutbe. Ker sta

bili obe pobudi podobni. sta se prajekta le na

začetku zdrulila Rodil se je Projekt Metel-
.

_-

kova oziroma Mrela za Metelkovo. kot se'

imenuje zdajšnjedruštvo. ki vključujena de-

setine skupin (gledališča.razna družbena gi~
banja. kulturne in umetniške skupine, slikar-

je, fotografe Itd.). ki potrebujejo prostor za

svoje delo. Prostor pa naj bi dobili v objektih
vojašnice4 julija.

Član Izvršnegaodbora Mrcla za Metelkovo.

dr. sociologije Pavle Gantar. pravi: -Pri pro~

jektu gre za in stvari Najprej merimo. na to

se zdaj te pozablja. na demilitanzacijo Ljub-
ljane oziroma Slovenje nasploh. in ne zgon ,

na odstranitev vojašniciz mestnega središča.
`

Druga raneznost projekta je v ozivitvi alters-

oene in subkulturnih gibanj v Ljubljani. ki bi

--za svoje nemoteno delo na Metelkovi dobili-

prostore. Mi namreč ne priznavamo več deli-

tve na alternativno in druzheno priznano kul.
'

turo. Prva je del slednje. le daje bila do zdaj
zapostavljena in nikoli priznana kljub medna-

rodnim uspemom. Nazadnje pa gre tu za

.razvoj mesta samega. Vajaüi objekti so bili

doslej bele lise v urbanističnih načrtih Ljub-
ljane. Ko bodo ograje vojašnicdokončno'`

le. bo Ljubljana dobila novo podobo.
zapor. za katerimi preti motna nevar~

nost. Zato demilitarizacija Ljubljane pomeni
tudi lazje reševanjenekaterih prostorskih u-

gat mesta. saj bomo dobili nove povdine za

stanovanja in poslavne prostore. Ljubljana se

tako, vsaj za nekaj časa. ne bo lirila

navzven..

Kako in kdaj se bo vojska izselila z IB lokacij
v Ljubljani. ki skupaj merijo slabih 80 hekta-

rov, bo stvar dogovora med mestom Ljublja-
na in vojaškimioblastmi. Drustvo Mreža za

Metelkova pa bo po besedah Pavla Gantarja
na mesto pritiskalo. da bi se stvari hitreje

j

relevale .

- g

mwa- indirh mim Mreže

-Mestna podpira zamisel Miele za Me-l
telkow..aaj .je in projekt crvrlne drutbe.h š.

"Ljubljani prinašanovo vsebino.- pravi pod»-
predsednik ljubljanskega IS Peter Jamnikar. a.

.Alternativa bo namreč potivrla mestno sre« l

diSéein vanj vnesla drugačno«in .hrti' način l

zivljenja. z 'mpmnjcnum objekti in bomo '

reševali tudi problematiko ljubljanskih sred-

. njih Gol. arhiva Slovenije In cele vrste Civilno- i
'

drutbenih neodvisnih pobud Seveda ne bo-

mo pozabili niti' na gospodarstvo. saj se ne

smemo omejiti samo na profitne dejavnosti.
Objekte bo namreč treba ludt vzdrlevati. še

preden pa karkoli obljubimo, moramo deneći

sporazum z vojdkimi oblastmi. da se bo vq'-
ska izselila iz vojalnic v Ljubljani. Za zdaj so

pogovori prekinjeni. saj čakamo. da se razre-

li status JLA v Slavemji oziroma da se opre-
deli odna do vojske nasploh -

Tudi Marjan Bdan. predsednik mestnega
aekretan'ata za urbanizem in varstvo okolja.
podpira zamisel Mrete, vendar mudarja. da

mora mesto najprej ugotoviti za JLA nado- ?
mne objekte. kamor se bo preselila. -Z

vojałkimioblastmi smo se o Izselitvi vojske iz

mestnega srediłh te pogovarjali in tudi same

l

so zainteresirane za sodobno vojdnico zunaj:

l

odvzet Cerkvi in ga bo ta najbrz zahtevala i
nazaj). kako tamkajsnje zemljišče.j
nenazadnje pa je to območjena vodovarstve- j
nem pasu. Zato bomo zaceli iskati druge I
lokacije, todaza adaj vsa stvar minije. Čaka- ~.

moria odnoaarnedSlovenijo in Jugo- l
davijo,- Mujan' Betan.

Sicer pa ima vsak vojaškiobjekt v Ljubljani í
svojo zgodbo.



Kdoje pravi lastnik vojaškihobjektov
v Ljubljani?

'

Na to vprašanjeje skušal odgovoriti elaborat
z naslovom »Premoženjsko-pravnain pro-

\ storska analiza lokacij JLA v Ljubljani«,ki
sta gaipri Zil - inženiringunaročila mestna

vlada rn Sklad stavbnih zemljiščmesta Ljub-
3 Ijane. [z gradiva lahko razberemo, da so ne-
'

katere zgradbe, s katerimi'danes upravlja in

jih uporablja JLA, in ustrezna funkcionalna

zemljiščaprešlav državno last (državni
sklad) že pred letom 1941. Zato lahko za te

"

nepremičnine,kot pišev elaboratu, »šteje-
mo_, da jih je JLA regulamo pridobila in
z njimi svobodno razpolaga«.SFRJ - držav-
ni sekretariat za ljudsko obrambo kot pravni
naslednik državnegazakla'da kraljevine Jugo-
slavije po tem na primer razpolaga z vojašni-
cami Ljuba Sercer-ja na Utivo'cesti, 4. julija
na Metelkovi, Maršala Tita na Roški,voja-
ško bolnišnico Moste ną'Zaloškicesti itd.

Druge nepremičnine,kot so na primer voja-
ška bolnišnicaMladika, vojašnicaBorisa Ki-
driča v Sentvidu (območjeáiekdanjegaZavo-
da sv. Stanislava), Dom in~drugiobjekti
pa so v roke JLA prešli povojni, in sicer

na. mdlągiquIQČitçvpñs' ndíhoblastpih or.-

...g`agqvozimmąodmlètpI- Oinih.SQGXŠČ.tel-sou'
da so jih s prejšnjimlas
zeli.

»Na podlagi tako ugoto
-

bomo pogovarjali_ 2_voj `

kom nasilno odv-

daja, da Ljubljana :ne bo dobila
vseh objektov nazaj bre 'Ški izplačaneod-

škodnine,saj se je iz`k _, da_sploh ni' last-

nica'vseh objektov. Gle - *gapa predsednik
izvršnegasveta občin Ž”jubljana Center
Branko Cvelbar meni, '1 rijpovojni naci-
onaliziranih objektih n

` težav,saj bodo
sodni postopki obnovljer'ji:`gradbepa vmje-
ne prejšnjimlastnikom.- »Siqerpazje tudi JLA

pripravljena spdelovati.
'

jo"je večinaob-

jektov nefunkcionalnih .“
A

eracionalnih in
tudi sami bi se radi izseliánizmestnega'središ-

Toda vse jełstvard Lovoramed mestom

m vojaškimioblastmi, pa So pogajanja
zaradi zaostrenihrazm zamrznjena. Toda
ko se bo zadeva ,umirila zirorna ko bo odnos
med Slovenijo in JLA snejšj,se bomo po-

Mreža ne bo privolila v zamrznitev

projekta

Ljubljanski sekretar za ljudsko obrambo Ja-

nez Sodržnik pravi: »Čese bo Slovenija odce-

pila od Jugoslavije, bodo stvan' jasne in pro-
ces izselitve vojske iz mestnega središča bo

stekel hitreje, saj sem načeloma proti temu,

da bi bila v mestu kakršna koli vojska. V na-

sprotnem primeru nas 'čakajoprecej dolgo-
trajno pogajanja z JLA. Za zdaj pa je treba

malopočakati.«

S čakanjempa se ne strinja Pavle Gantar. Po

njegovem mnenju nima smisla čakati na raz-

plet, saj bodo morale vojašnice-v vsakem

primeru iz mesta. »Predvsem je pomembno,
da mesto dosedanje vojaškeobjekte ovred-

noti z urbanističnegavidika oziroma s stališča

izrabe prostora in to takoj vključiv novelaci-

jo urbanističnihnačrtov.To mora mesto de-

lati ne glede na to, kako se bo razpletla
zgodbahvhzvezi,z Jugoslavijo.. In tudi .če :bo
JLAŠodšla,.soti .prostori za slovensko vojsko
neprimerni, saj vojs'ka sredi mesta nima česa

iskati. Tudi poveljstvo ne,« dodaja Pavle

'Gantar.

Mreža za Metelkovo. V nekem drugem času
bi bil to utopičennačrt, danes pa je tu pred
nami povsem realen in uresničljiv.Velika in

Odločilna neznanka je samo še razplet jugo-
slovanske krize. Glede ljubljanskih vojašnic
pa sta možna dva scenarija.' e bo Slovenija
ostala v J ugoslaviji, se bo moralo mesto glede

-..g

izselitve vojske iz središče Ljubljane _dogovo-
>'

riti z vojaškimioblastmi. Brez odškodnineza :

nekatere objekte in nadomestnih prostorov
za JLA po tem scenariju najbržne bo šlo.

Drugi scenarij pa je realnejši.Slovenija se

odcepi od Jugoslavije, razglasi povsem samo-

stojno državo, s tem pa postane tudi pravna
naslednica objektov v državni lasti. Potem se

I.

bo mesto pogajalo z Republiko Slovenijo. I

Zadeve se bodo takrat najbržveliko laže in

hitreje reševale. Ali pa tudi ne.

Jože Biščak



Delo, 19. januarja Dubai 1'

(Pobudaministru za šolstvo
Polnuli ministru za šolstvo. s katero g.

Ivan Zupanc predlaga spremembo na-

membnosti vojašnicena Alletelkovi ulici ta-

ko, da se vanjo »v prihodnje naselijo sred-

nje šole«, jl' uvodoma zapisana trditev, da
so se v sredstvih javnega obveščanja»proti
koncu prejšnjegaleta. . . pojavljale pobude
različnih skupin in združenj(potencialnih
uporabnikov) za to. kako uporabiti prosto-
re sedanje vojašnicena Metelkovi ulici
v Ljubljani, če bi se iz nje izselili vojaki«.
Ker ta trditev zaradi ne dovolj razčlenjene-
ga in torej poenostavljenega prikazovanja
pabud(e), o kateri(h) govori, ne ustreza

dejstvom, hkrati pa zmanjšujepomen in
domet te pobude za spremembo namemb-
nosti vojašnicena Metelkovi ulici, naj mi
bo dovoljeno učinkom medijske amnezije
izpastavljenega bralca opozoriti na nekaj
osnovnih dejstev, s pomočjokaterih je ma-

gočeuravnatežiti iz besedila pobude g. ~Zu-
.

panca kot samoumevno ponujajočose vna- .

(ejšnjaprednost le-te:

i. pobuda, o kateri govori pisec, se ni pa-
javila v sredstvih javnega obveščanja»proti
koncu prejšnjegaleta«,temveč štiri mesece

pred tem, v začetkuseptembra 1990, ko sta

bila prva pobuda za spremembo namemb-
nosti in narava te spremembe prvičpred-
stavljena v javnosti v približnoenakem ali
celo večjemobsegu in z intenzivnostjo, na

podlagi katere jo je bilo mogočeopaziti tudi

Zdaj; '

2. 'le deloma drži, da gre za »pobuderaz-

ličnih skupin in združenj«.-gre za pobude
skupin, združenj,organizacij in posamezni-
kov (v trenutku tega zapisa okoli 1 70 nosil-
cev prostorskih pragramov z okoli 600

ativnimi udeleženci),ki delujejo na različ-
nih'podračjihumetnosti, socializacij, špor-
ta, izobraževanja,skratka: kulture v najšir-
šem pomenu te. besede,-

3. njihove pobude so se pojavljale v javno-
sti in se bodo uveljavljale povsod, kjer bo to

(šenaprej potrebno, s samoorganizacijo na- .

?v te pobude, imen0vano Mreža za Me-
leikova. »Proti koncu prejšnjegaleta -

na-

tančneje:zadnjih deset .dni v decembru,
začenši z 22. decembrom, dnevom JLA,
op. p.

-

so se v sredstvih javnega obvešča-
nja«pojavljale te pobude predvsem v kon-
tekstu poročanja o ustanovni skupščini
društva »Mreža za Metelkova«,-ki je zdaj
v postopku registracije.

'

,7Tako v septembru kot v decembru 1990 sta

I, ob dokaj natančni .predstavitvi projekta
.' Metelkova v množičnih občilih izšli v sa-

ç mazaložbiMreže za Metelkova tudi poseb-
3"ni publikaciji (»MZIN« št. 0 in št. 1),

v katerihlso natančnejepredstavljeni moti-
vi, razlagi in subjekti te pobude. Tretja
izdaja MZIN bo konec februarja 1991, na

podlagi vseh treh pa je/bo mogočeg. Zu-
pancu in zainteresirani javnosti tehtati ar-

gumente za večjoali manjšoupravičenost
obeh pobud.

Potem ko g. Zuparu` navede nekaj iz loka-

cije in arhitekturne zasnove vojašniceizha-

jajočihargumentov, ki lahko v pretežnive-

čini govorijo v dobro tako rekoč katerikoli

pobudi, v škodo pa uuli, sklene niz argu-
mentov tako: »Zaradi vsega navedenega je
škoda,da bi že obstoječo,kot nalašč zao-

kroženo celoto drobili za dejavnost skupin,
ki lahko mogočecela uspešnejedelujejo na

drugih mestih.« lzhajajočiz enega od
uvodnikov v nulti številki MZIN, pa ima

tudi »drabljenje«v razmerju da »celote«

, lahko več kot en, tj. slabša/enpomen: pro-
:- jekt Metelkova podobo mesta, kakor jo
“ opredeljujejo pojmi, kot so Red, Strogost in

`

Vzdržnost,namreč »razbija«ter s tem pri-
speva k temu, »da je v tem mestu mogoče
živeti. Z zahtevo po preureditvi prostorov
vojašnicena Metelkovi ulici za potrebe al-

ternativne kulture, novih družbenihgibanj,
mirovništva,novih estetski/t in .socializacij-
skih praks želimoprispevati k demi/itariza-

ciji Ljubljane in oživiti ter obogatiti razno-
vrstnost v mestu. Želimo ustvariti prostore,
v katere bomo zahajali brez strahu in prisi-
le; v katerih se bodo ljudje zbirali, ustvarja-
li. diskutirali; v katerih bodo delavali kot

javnost, ne pa kot anonimna mestna mno-

žica.«

Kar lahko zbuja določeno zaskrbljenost, ni

dejstva, da se je ob in po pobudi Mreže za

Metelkova pojavila še pobuda g. Zupanca.
Ob zahtevah, ki se že nekaj let pojavljajo
v strokovni, političniin medijski javnosti,'
po urejanju prostorske infrastrukture sred-

njih šol v Ljubljani je ta pobuda povsem

upravičenain legitimna. Taka tudi v kon-

tekstu članka o pobudi Mreže za Metelka-
va

- a siceršnjiusodi več kot ene vojašnice
v Ljubljani tudi podpredsednik lzvršnega
sveta skupščinemesta Ljubljane g. Peter

Jamnikar poudarja, da »(boma)z izpraz-
njenimi objekti JLA... reševali tudi pra-
blematika ljubljanskih srednjih šol. . .«

(Sobotna priloga Dela, 26. januarja 1991,
s. 21). Za. pisca pričujočegateksta je torej
predvsem s stališčapobude Mreže za Me-

telkova problematična»neznasna« lahkot-

nost, s katero pobuda g. Zupanca le-to

odpravlja (marginalizira) in ob vseh,_vsaj
teoretično in potencialna relevantnih

ustrezn(ejš)ihrešitvah infrastrukturnih in

konceptualnih problemov tudi za srednje-
šolska izobraževanjeobe pobudi postavlja.

v izključujačose (0)pozicijo. Na ta način se

namreč -

verjetno nehote, a kljub temu in
morda prav zato - odpira manevrski pra-
star politiki »deli in vladaj«med in nad
prostorsko bolj 'ali manj enako deficitarni-
mi, toda na svojih ravneh ključnimirazvoj-
nimi področji,medtem ko ravni mesta kat

vsakdanjega in prazničnegaživljenjskega
(produkcijskega, bivanjskega in izkustve-
nega) konteksta bivših,sedanjih in prihod-
njih »srednješolcev«njegova pobuda ne

upoštevane socialno, kulturno in simbolno
ne formalno politično.
Bratko Bibič Fanínger,za Mreža za

Metelkovo

Spoštovanigospod Zupanc!

Priznam, da me je Vaše pismo v Sobotni

prilogi prav spodbudilo k pisanju. Pohvale
vredna je, kako skrbite za naše srednje
šaLstvo,ko predlagate, naj se naše doseda-

nje srednje šole primestija v dosedanja vo-

jašnicana Metelkovi, ceš da so tam zelo
primerni prostori za ta dejavnost. Vendar

kljub vsemu mislim, da se dr. Venclju, na

katerega se sklicujete, ni treba postthti
v vrsto za prostore na Metelkovi.

Vedno govorimo o tem, da so naše šole

datrajane, da odpada omet ipd., sedaj pa je
rešitev v enem od zelo starih kompleksov
zgradb, v katerem naj bi nastal kolidz' pa
zahodnem vzoru. Malo absurdno. se Vam
ne zdi? Sploh pa se z eno stavbo naše
šolstvo ne more spremeniti. Šolstvoizbolj-
šajale dobri programi in sposobni učitelji,
ne stavbe, gospod Zupanc. Krivca za naše
slabo šolstvo,kakršno ta je, na tem mestu

ne bi iskala. Vem le to, da ni krivo le to, de

(še)nismo v Evropi, saj imajo na primer že
na Šrilankiurejene prave kalidže,pa ta

državane sodi med najbolj razvite.

Mimogrede, sploh nam niste zaupali, kaj bi
se zgodilo s starimi in novimi šolami, ki

funkcionirajo sedaj. Bi 'bile morda printer-'
ne za vrtce? _Alibi ostale prazne z oznako

»slabeinvesticije«?
Na nekaj pa vedno pozabljamo, tudi Vi

pozabljate. Pozabljama na mladega člove-
ka' srednješolca,študenta. Kajti kultura

mladih je vedno adrinjena na stranski tir.

Taka tudi po vaše,g'aspad Zupanc. Niti ne

vprašatese, koliko mladih potrebuje svojo
kultura, verjemite, tudi srednješolciso med

njimi. To `ni kultura razbijačev,temveč le-

kultura tistih, ki so odrinjeni v tem smislu,
da nimajo svojih prostorov. Preprosta ni-

majo se kam dati. Nikakor pa nočem biti

mati srednješolca,ki se »vlečeeodlakala
da lokala, ne da bi imel "IOŽNOSľçza-SVOjL'
kulturne dejavnosti, in to samo zato, ker je
kultura mladih vedno adrinjena.

Veste, gospod Zupan, naše šale (pa toliko

jih jel) preprosto niso dovolj za mladega
človeka. Tistega »nečesa drugega«panaša
družba,najbolj enostavno rečeno, ne dovo-

ljuje ali pa zapira oči pred tem problemom.

Čepa se žepojavi rešitev,kakršna je sedaj
na primer, projekt` Mreža za Metelkova,
kjer bi se mladi lahka zbirali, sodelovali

v raznih aktivnostih, pač ukvarjali kulturo
različnosti,potem lahko seveda počaka.

Rešitve pa ne morejo čakati vedno v nedo-

gled. Ali pa želi morda naša zlata praksa
dokazati prav nasprotno?

Po pravici povedano pa lahko takšnomr-
tva in hladno zgradbo. kot je vajašntca,
spremeni le kultura mladih s svojim delom

in domišljija.

Verjemite, gospod Zupanc, srednješolcibi

se v sedanji vojašnicipočutilizelo turabno,

kot nekakšnipredrekruti.
NatašaZavolovšekArsov, Ljubljana
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METELKOVO

V letu 90 je na tem,torej
ljublanskem prostoru
začela delovati zelo

pomemb na organizacija
imenovana mreža za

MetelkovoNajbržje že
marsikomu znano,da se

skupine in posamezniki
(med drugim tudi SKB

core kolektiv),ki so v

mreži potegujejo ali pa

bolje rečeno borijo za

pridobitev kasarne na

Metelkovi ulici v

Ljubljani.V omenjeni
kasarni bi si vse te

alternativne skupine
uredile prostore za

urisničevanje svojih
projektov.|n s tem bi se

končno razvil nekakšen

center za kulturno ter

drugo delovanje predvsem
subkulturne mladine.

Glavni del te mreže je,če
lahko tako rečem GIBANJE

ZA KULTURO HIRU IN

NENASILJA

oziroma'mirovniki',okoli

njih nas je,kot je zgoraj
že omenjeno zbrano še

mnogo drugih kulturno-

umetniłkih

skupin,klubov,posameznik
.ov,ki svoje dejavnosti.

conneCiIon
Sl a r i I r a 13

6 i 0 0 0 li- IEI. 224666
predvsem pa mirovno

misel izražamqza enkrat

le samo preko časopisa
ri-ZIN.

22.Decembra lansko leto

pa smo vsi,kl smo tako ali

drugačepovezani s tem

projektom,na danJLA

organizirali kulturnoNad.
III

sir.
Zl

Nadaljevanje 3 Slo slranl

manifestacije na ključnih
lj. območjih,da bi

Ljubljančane,Slovenijoin

vse ostale opozorili na

naše namene.Blstvo tega
dneva pa se je zgodilo na

filoiaksu,kjer se je
mreža ustanovila v

društvo,kar seveda

pomeni da je pravno

birokratska pot kljub že

zdajšnji podpori

ljubljanskih oblasti,do
metelkove še bolj odprta
in naklonjena.5edanja
vojaška garnitura tudi

zagotavlja takojšnjo
izselitev,ko naj bi ji
zgradili nadomestljiv
objekt v okolici mesta.

No tukaj pa se začnejo
težave oz. vprašanja
raspada `Jugoslavije in s

tem tudi vojske ter

namigovanja,da bi se v

obstoječiobjekt vselila

nova slovenska

vojska.Vendar mreža med

razreševanjem teh

vprašanjnekako pridobiva
na času s tem,da ko bo

enkrat(upamo,da

čimpreje) prišlo do

izselitvo vojske oziroma

obratno do zasedbe,že
imela pripravljen
program celotnega načrta
in sploh načina delovanja
v teh prostorih.

-_



Kulturni .sejemv KUD France Prešeren
'

omame, 13. 7.4

DrugačnipľOSľOľl
družbenosti

(zv) - V KUD »France Prešeren« poteka danes pod
naslovom »Drugačniprostori družbenosti« kulturni sejem.
ki je neke. vrste pregled nad delom ti. alterscene. Nosilec

prireditve je'kultumi forum Altera pars pri socialdemokrat-
ski uniji. stranki torej. ki po besedah dr. Rastka Močnika

izhaja iz tradicij novih družbenih gibanj in nove levice. Na

kulturnem forumu Altera pars menijo. da je treba ohraniti,

»plodnonapetost med političnimin državnim aparatom ter

dogajanjem v civilni družbi«. hkrati pa le-tej omogočiti.da

še naprej deluje kot dejavnik nepredvidljivosti in inovacije.
povezujočnajbolj raznorodnc pobude.

Sestavni del civilnodružbenegain alternativnega dogaja-
nja pri nas je bila zmeraj tudi teorija in tako bo uvod
v kulturni sejem ravno kolokvij z več tematskimi bloki:
»Civilna družba in država«. »Novi konservativizem«. »Ur-
banizem«. »Politika telesa«. »KulturzL javnost. razredni

boj«in »Norost« (na kolokviju sodelujch Rastko Močnik.

TončiKuzmanič. VlastaJalusič.Ali Zerdin. Neda Pagon.
Darko ŠtrajnÀndrej Fištravec. Braco Rotar. Avros Ale-

xandrou. Elena Pečarič. Dušan Rutar. lgor Pn'bac. Jože

Vogrinc. Miha Zadnikar. Vili Ravnjak. Marija Cigale.
Marjan Ogrinc. Vito Flaker. Nace Kovač in Bojan De-

kleva).
'

`
`

V dvorani KUD »France Prešeren« se bodo zvrstile

okrogle' mize in predstavitve: Amnesty International.

knjižnezbirke Studia humanitatis. predstavitev novega kOn-

cepta časopisaKatedra in mariborske »alterscene«.okrogla
miza o šolstvuin projektu'Metelkaa ter predstavitve social-

'

demokratskápnijeSlovenije. Odbora za družbeno zaščito
_

norosti. .Roza `klubain Kluba mednarodnega prijateljstva.
Kultu'mi program pa obsega nastop lutkovne skupine

Nine Skrbinšek.gledališkeskupine Guliver. plesne skupine
In Takt in večer Esada Babačića. V preddverju je razstava

fotografij Jožeta Suhadolnika in programa Mreže za Metel-

kovo.

_

.



Ljubljana.
Iti. marca 1991 SOBOTNAPRILOGA

DELOVA OKROGLA MIZA: SEDANJI TRENUTEK SLOVENSKE ALTERNA TI VNE K ULTURE

SPOPADI ZA AVTONOMIJO
Kulturni sejemSDU vK UD France Prešerenin tudi-incidentni

spor Živadinovain NSK s kulturnim ministrom staznova, tudi

v širši javnosti aktualizirala problem slovenske alternativne

kulture, ki ima že večdesetletnozgodovino in vzdržuje

produktivna napetost med civilnodružbenimizahtevami in

vsakokratno oblastjo.

redvsem temni, ekscesni dogodki,
povezani z aferami ob punku, La-

ibachu, Novem rocku, in plakatu
Novega kolektivizma so postaje na

tej poti, ki pa pozna tudi že vrsto

inštitucionalizacij(recimo Zvezo društev

kuc-Forum, Radio Študent,Marš, altema-

tivna gledališča,mirovniško gibanje, klube

seksualnih manjšin,K4...)

Alternativa je na Slovenskem kar se da speci-
ñčno proñlirana,marsikaj je pod njenim
okriljem. kar drugod ne bi sodilo na njeno

področje.Kaj je posebnost slovenske altema-

tivne kulture in njenih ustanov, je bilo zato

osrednje vprašanje,ki smo ga zastavili soci-

ologom Rastku Močniku, Pavletu Gantarju
in Andreju Fištravcu,samostojnemu kultur-

nemu delavcu Marjanu Ogn'neu, svetovalca

Republiškegasekretariata za kulturo Albertu

Kosu in predstavnikom alten'nstitucij Andre-

ju Rozmanu (KUD France Prešeren,gleda-
lišče Ane Monro), Bratku Bibiču Fanlngerju
(Mreža za Metelkova), Sašu Gazdiću (Giba-
'aje za kulturo miru in nenasilja) in Branetu

Mozetiču (Roza klub).

AI ativna kultura na Slovenskem ni pu-
d» iijabolko, niti ni vsak umetniški ekspe-
ri

`

nt oziroma sploh ni eksperiment, ampak
je . . .

GANTAR: Alternativna kultura pomeni
produkcijo različnih novih b'vljcnjskih' stilov,
oblik življenjain se ne nanaša zgolj na estet-

sko prakso, temveč na način življenja,na

organizacijo mest . . . Alternativna kultura je
običajnoizrazito urbana, čepravlahko tudi
v zelo majhnih naseljih najdemo njene sledi.

In kaj se je zgodilo z alterkulturo na Sloven-
skem v prehodu iz socializma v kapitalizem?
Po mojem je prišlodo velike izpraznitve.
je bil čas v sredini osemdesetih let zaznamo-

van z dominantno pozicijo alterscene v smi-

slu, da je deñnirala ne samo način odgovo-
rov. temveč predvsem vprašanjav tem kul-

turnem prostoru, je sedanji političniplurali-
Lcm vse to pokonzumiral na drug način. Smo

izpraznjcni, kar se kaže v tem, da je altersce-
na v veliki meri izginila kot konfliktno polje
ln se šele v zadnjem času, tu in tam, ob

kakšnih sporadičnihuporih umetnikov znova

vrača v javnost.

V zadnjem letu je bila nevarna razpršitevpa
majhne. tako rekočo polprivatne inštituCIje,
ki so imele omejene kroge poslušalcev,gle-
dalcev, šibko dostopnost. In sedaj se to pove-
tuje, na primer pri Mreži za Metelkova, ki ni

samo organizacija za pridobitev prostorov,
temveč ima širše cilje - Vp'eljati komunikacij-
sko mrežo med ustanovami alterscene.

Aktualno je torej povezovanje altegnatlvnlh
nosilcev, ne pa njihovo poenotenje.

GANTAR: Morali bi uvesti komunikacijsko
mrežo. ki omogočasodelovanje. skupno na-

stopanje, še posebno v odnosu do politike.
Sem eden tistih, ki mislijo, da mora altersce-
na ostati v okviru civilne družbe! To nameno-

ma zaostrujcm. Po mojem bi bilo za te skupi-
ne izjemno slabo, če bi se politizirale v tem

smislu, da bi se navezale na kako specilično
stranko ali skupino strank. Ključnetočke so

sedaj dejansko vprašanjedržavnegasofinan-

ciranja (nelinanciranja), ki se veže seveda na

pojem nacionalne kulture. Ta pojem je se-

stavljen iz dveh elementov: iz »združbe« veli-
kih besed in uvrstitve v proračunskasredstva.

Nacionalna kulture je tista, ki jo financira

proračun.Mi seveda na takšne distinkcije
težko nristaiamo.

FIŠTRAVEC: Sam rajšigovorim o mladin-

skih kulturah. Zakaj? Preprosto zato, ker se

znotraj mladinske revolucije tematizira nova

pozicija celostne individualizacije človeka.
Pozicija torej, ki je sposobna altemativnega
učlovečenja.Mladinsko pri'tem ni več gene-

racijski, ampak transgeneracijski pojem. ln

s tem, ko rečem »mladinsko« v bistvu izre-

čem afirmativno definicijo. Čepa govorim
o alternativni kulturi, pa že vnaprej uvajam
distinkcije, ki ima različne konotacije. V tem

kontekstu mladinske kulture to pomeni, da je
'alternativno nekaj, kar se definira v odnosu

do drugega. Toda ko skušam razmišljatio teh

subkulturah ali mladinskih kulturah, razmi-

šljampredvsem v-kontekstu tematizacijskih
potencialov, ki so pačočitno univerzalni in

vzpostavljajo pluralni kontekst.

MOČNIK: Fištravec je uporabil izraz mladin-

ske kulture, vendar je treba ta izraz vzeti cum

grano salis, kajti mladina so zdaj naši otroci,
ne pa Gantar, Fištrovcc in jaz, ki delujemo
v altemativi že kakih dvajset let.

Tudi jaz sem imel težave, ko sem skušal
alternativno kulturo določiti pozitivno, ker
brž ko rečemo alternativa, smo jo določili
samo negativno. Dve opori bi za to predla-
gal: prvič,lahko bi začeli z junaškoepopejo
o zaslugah alternative v boju z demokracijo.
Druga opora so zgodbe grozc o tem. kaj se je
zgodilo, ko je alternativa poniknila iz prizo-
rišča (ali ko je prišlana oblast). Ampak vse

to bi bilo še vedno racionalno določanjegle-
de na establišment.čepravje tudi pri tem

definiranju zrno pozitivne določitve.da ima
namreč alternativna ustvarjalnost posebno
razdaljo do ideologij. ki lepijo skupaj te

stranke na države itd. To ni več kritična

razdalja, kakršna je bila v šestdesetih letih,
ko smo pač jurišalina državo. oziroma smo

na tiho mislili. da je treba narediti revolucijo.
pačpa je ignorantska razdalja - da namreč te

ideologije m dejavnost alternativ niso več

bistvenega pomena. ampak so samo dru-

gotne.

Alternativa je bila nosilec tistega, kar je opa-
zil Marx, da namreč zgodovinski čas ne teče
na vseh področjihdružbe enako. Skratka, gre
za rekonstrukcijo zgodovine na pluralen na-

čin, kar pomeni, da je alternativa tisto, kar
bo pozneje iz prihodnosti videti kot zgodo-
vinskost specifičnihepoh (kar se že dogaja,
če gledamo, recimo, nazaj v sedemdeseta leta

- in rečemo: kaj pa je bilo _v sedemdesetih
letih pomembno, in naštejemo:Pankrti,
punk, mirovništvo,začetki feminizma).

Tu pa smo že pri vprašanjuzgodovine sloven-
ske alterkulture, ki pozna vzpone in padce,
zatone in po'novna vznikanja.

OGRINC: Spontane koalicije med subkultu-

ro. glasbo in intelektualci, ki .se je razvijala
v sedemdesetih letih, ni več. Pogosto se vpra-
šam, zakaj so intelektualci branili punk? Za-

kaj so branili to mularijo, ki je delala ekscese
in šla vsem v nos? Edini odgovor, ki ga lahko

dobim danes po desetih letih in več, bi bil, da

je punk v sebi nosil na eni strani specifičnost
subkulturnosti, na drugi pa je bil edino možni

kanal. kako artikulirati upor, in punk ga je
artikuliral spontano, ekscesno - kot se pač
za vsako pravo mladino, ki ji hormonski si-

stem normalno deluje, spodobi. Mislim, da je
prišlodo zanimivega spoja. Na eni strani je
bila dediščina šestdesetih let. kjer je veljalo,
da je tisto. kar se je pri nas dogajalo na ravni

subkultur, pripadalo posameznikom, ki so se

šolali na srednjih šolah in fakultetah. Pri

punku se je zgodilo to. da je šel generacijsko
nižjein pritegnil tudi mladino osnovnih šol.
V času policijskega totalitarističnegardečega
režima se vsebine političnenarave niso mogle
artikulirati dovolj svobodno, skozi punk pa
so se lahko. ln zaradi tega so ga intelektualci

podpirali. Kakor hitro pa je prišlodo tega, da

so se lahko te političnevsebine artikulirale

avtonomno na drugačnenačine, je interes za

punk padel.

Prvotni akterji so se v zadnjem času lepo
etablirali in enostavno so zasedli določene

pozicije v altcrinštitucijah.Štospa je v tem

(in to je podobno, kot če imate lestev, na

kateri je zaseden en klin), da na istem mestu

ne moreta sedeti dva. ln problem je sedaj
v tem: če namreč Gantar vidi možnost razvo-

ja nečesa novega s povezovanjem inštitucij.
se bojim, da se lahko vrtimo v zaprtem kro-

gu, kajti tc ustanove so se izkazale od leta

l985 naprej za nesposobnc odpirati kanale

novim možnostim, novim silam in novim ide-

jam; zato dCIUjejo kot zamašena drenaža.

Altcrinštitucijeso potrebne, toda imcli mo-

rajo čiste kanale. čiste silone in odvodc.

Metelkovaje še v zraku, toda tu je znameniti

K4, se pravi sedanjost (vsaj ljubljanske) al-
terseene.



OGRINC: Obljubljena Meka na Kergnjkovj
4? lz tistega, kar naj bi delovalo kot fokus

mestnega prostora 7. artikulaciju siilikuliurnih
vsebin, je nastal objekt \' rokah gmdcmskc

organizacije, štiilvntske vlade. Tu se postav-
lja vprašanje,kaj imajo študentjekot družbe-
na skupina orez kakega drugega imenovalca
razen študijaskupnega s subkulturo in mla-

dinsko kulturo? In zaradi tega postavljam
temeljno zahtevo po avtonomnosti mladin-

skih subkulturnih centrov, in ne samo v Ljub-
ljani.

Mladi danes nimajo d0volj možnosti, ker

smo revna in s politiko obnorena dežela.

Zato se je narkomanija v zadnjih letih tako

razširila, da dobim kurjo polt. To so resni

problemi, povezani z vprašanjem,ali posa-
meznik lahko izraža sebe. ali se lahko 2 ne-

čim svobodno ukvarja? Ali pa bo pristal v sa-

mozadostnosti in bežal od realnosti. karje pri
narkomaniji tipičenproblem. Kadar me pri-
jatelji iz Jugoslavije vprašajo,kaj se dogaja
v Ljubljani, jim povem. da je v zadnjih nekaj
letih doživela yuppiejevski udar. V Ljubljani
so nekateri ugotovili, da se da od alternative

dobro živeti.

Mislim, da je edina subkultura, ki daje upa-

nje, rock`n`roll, in to zato, ker je transnaci-

onalen in hvalabogu ni vezan samo na eno

zatohko podalpsko kotlino in vse, kar se je
s teh hribov odvečnegav njej nabralo. Alter-

nativna kultura v najširšemsmislu je transna-

ciolí1, kar pomeni, da gre lahko od tukaj
ka . ..oli, pa se bo »štekalo« za kaj gre.
Nacionalna kultura pa je v svetu eksotika.

Opozorim naj še na delitev na predmedijske
družbe,ki so družbe reda in discipline, in na

medijske družbe,ki temeljijo na užitku. Al-

temativo lahko tudi televizija iztrebi, alterna-

tivcev pa ne. Prej ali slej bodo spet prišlina

površje.Oni so pačtakšni - full živijo.

All danas obstaja pri nas kaka alternativa

etablirani alternativi? In kako je z razmejitvi-
jo, da vsa margina pačni alterkultura, morda

ob primeru Mreže za Metelkovo?

BlBlČ-FANINGER: Dispozjeija tega projek-
ta je v bistvu dvojna. Najprej skuša reševati
infrastruktumi problem, predvsem prostor-
ske probleme, o katerih zgodovini je govoril
Ogrinc. Na to gledam kot na izkušnjoposeb-
nega poraza. Drugi vidik je pa tisti, o kate-

rem je govoril v začetku Gantar. namreč t. i.
' "

'j
' '

r `j 'i Tako je torej
najenostavneje razčlenjenakompleksnost in

strukturiranost tega projekta, ki se na obeh
straneh navezuje na zgodovino, in sicer bojev
za prostore, in, na drugi strani, na probleme
altennštitucij,ki jih je Ogrinc kritiziral.

Na er 'ani lahko ugotavljamo neprestano

marginaiizacijo inštitucij,po drugi strani pa
je šloza čisto »naraven proces« profesionali-
Laei e. Večina ljudi. ki so delali in še delajo
pri kucu, je izšla iz statusa študenta. Prišla
ne do točke,ko se je morala odločiti, kaj bo
viaredila s tistim, s čimer se je ukvarjala v pro-
item času,in kaj bo počelaza svojo eksisten-
:o. Eni so se odločili tako, drugi drugače.Ta

iroces profesionalizacije je potekal istočasno
udi s kanaliziranjem drugih interesov v sfero

»olitike,kar je sovpadalo z demokratično

iresnovo sistema in tudi z medijskimi preu-
meritvami.

'Irežaza Metelkovo se imenuje po lokaciji
ojaškegaobjekta v Metelkovi. Ali stojile in
-adete prav z zasedbo tega objekta?

iiaič FANINGER: Mislim, da so tukaj
peije odprte, čepravje moje mnenje, da je
:eba delati, da se del tega vojaškegaobjektu
kasarne) dobi, in to prav zaradi karakteri-

'ik, ki jih ima sam objekt (obsega in lokaci-

:) tako na simbolni in pragmatičniravni.

GAZDIC: Za nas mirovnikc je še posebej
važno,da je ta objekt vojaški.Ta v Metelkovi

je v redu, ker gre za najprimernejšotočko
v mestu. Da je vojaškiobjekt, je pomembno
zato, da zamenja rigiden sistem subordinacije
z decentraliziranim sistemom. In to je tudi to,
o čemer je bilo govora do sedaj, da se namreč
z vprašanjavsebin teh posameznih skupin, ki
so vključenev Mreži za Metelk0vo, preide na

vprašanjelfomie.Se pravi, kako bodo te,

pogosto tudi konfliktne skupine funkcionira-
le skupaj? Gre torej za skupine, ki so že
etablirane (kot npr. NSK), in vprašanjeje,
kako bodo soobstajale s popolnoma margi-
nalnim skupinami. Poleg tega mi v tem kon-
tekstu manjka cel kup skupin, ki niso zajete

-

npr. bosanske kavarne.

Katere subjekte tu še opažate?

BIBIČ FANINGER: Pri Mreži je zanimivo

to, da se je prijavilo (kar me je razveselilo)
makedonsko kulturno društvo v ustanavlja-
nju. To vnaša nek čisto drug vidik glede na

zgodovino alternativne kulture.

ROZMAN: Etabliranje in institucionalizira-

nje alternative? To se mi zdi normalno, po-
tem ko si izboriš prostor. Traparija bi bila, da

se potem umakneš stran in ga pustišmlajšim.
Normalno je, da se od tebe kot poštenega
človeka pričakujesolidarnost do drugih, ki

prav tako potrebujejo prostor, hkrati pa se

mi zdi bistveno, da alternativa ustvarja nove

inštitucije,ki so modemejšekot tiste stare,

okostenele.

Ana Monro hoče še vzdriati pozicijo, ki se na

primer loči od kranjskega Prešernovegagle-
dališča?

ROZMAN: Naš cilj je, da se profesionalizi-
ramo, vendar ne da pn'demo na isti »štos«,

kot ga ima kak drug teater, ki ima toliko- in

toliko zaposlenih in je bistveno dražjiod nas.

Toda če gre naše gledališčegostovat v Novo

mesto, smo dražjiod Drame SNG. Zakaj?
Zato ker imajo oni stalno zaposlene, mi jih

pa nimamo. Skratka - nam gre za to, da se

naš model inštitucionalizira,da lahko za isto

ceno_ ali še ceneje (ker nas je malo) pridemo
v Novo mesto. Ne pa, da se dogaja, da ne

moremo priti (čepravima Drama 30 igralcev,
mi pa manj).

MOČNIK: V čem je razlika med gledališčem
Ane Monro in kranjskim teatrom. Ana Mon-

ro. ki je alternativno gledališče,je mimezis

praxeos, zato ve, da če vzame petdesetaleta,
pride do mimezisa - televizije, in je uradni

jezik slovenske kulture italijanščina.'Takdo-

met je za institucijo navadnega slovenskega

narodnega gledališčanedosegljiv.

GANTAR: lnštitucijealterscene, ki so v bi-

stvu samo društva, imajo nujno določene
omejitve, recimo prostorsko, finančno,in

lastne regidnosti (recimo: etabliranje
- ko

določeni ljudje postajajo neobčutljiviza nove
stvari, 'ki se pojavljajo, in predvsem gledajo
bolj na sebe). Sicer pa, če vzamemo kuc-

Forum, bi videli, da je to pravzaprav _ustano-
va, ki je namenjena predvsem spodbujanju in
promoviranju določenih alterpraks, umetni-
ških, estetskih in drugih. Pn' tem pride do

stopnje, ko se postavi vprašanje,ali ostaja to
zgolj kot amaten'zem. četudi kvaliteten, ali
pa se prevesi v profesionalizem. Velikostvan
je prešlov profesionalnost, tipičenprimer je

npr. gledališčeAne Monro. Ogromno pro-

jektov namreč v začektu propade, nekaj pa
'

ih ostane in se razvijejo v poklicnost, kar pri
škuc-Forumuvsekakor podpiramo. Mislim.

da se moramo zavedati, da je alterscena lali-

ko dobro organizirana _in finančno močna.
Nekateri pravijo, da se da od alternative
dovolj dobro živeti. Jasno, to je tudi naš Cilj!

Torej se moramo rešiti iluzije, da je alternati-

va romantizirana mrgina ..... ..

- ~-

GANTAR: Delitev na profesionalno alterna-

tivo in amatersko odpade. Ta delitev že sko-

raj desct let ni več aktualna.

_iiIBICFANINGER: Pri Mreži za Metelkovo
je zame ekonomski vidik zanimiv, kajti obseg
stvari je tak. da so nekatere stvari že postale
ekonomsko mogočein racionalne. Problem
je v tem, da se samo od odpiranja kanalov
skoraj ne. da živeti,kar po drugi strani pome-
ni, da ni menedžmenta tega tipa spričo(eko-
nomsko gledano) visoko n'zičnih stvari na
altersceni.

PISTRAVEC:Pri alternativni kulturi se po-
javlja strah oziroma sindrom, namreč novole-
wčarski strah pred inštitucijami.Vendar je
ustanova pačnajbolj funkcionalna oblika ki

zagotavlja kontinuiteto. ln spričovsaj-mini-
maine inštitucionaliziranostialternativne kul-
ture na Slovenskem obstaja vez med študent-
skim revoltom vse do dogajanja v današnjih
dneh medtem ko je bila ta vez v drugih delih
lugoslawje za_brisana.Dilema profesionalno-
amatersko je vsiljena, vulgamo birokratska
dilema.Slovenska alterscena je enostavno že

s_sv0jo dvajsetletno zgodovino preživelate
dileme. Tako da sedaj začenjakonstituiran'
lastno ekonomijo, ki pa je možna zaradi tega.
ker so postali alternativni načini življenja
enakovredni drugim načinom. Se pravi, da
lahko funkcioniraš znotraj alterative, ne da bi

vstopal v ta etablirani diskurs. Pri tem forma

inštitucijesama po sebi ni problematična.

MOZETIČ: Bistvo alternative je bolj v vsebi-

ni kot v sami formi, zato verjetno ne moremo

enačiti alternativne kulture z mladinskimi

kulturami. Tega bo sedaj- vedno več, recimo

kake skavtske organizacije, kulturne organi-
zacije cerkve ipd., kar pa ne more biti alter-
nativna kultura. Mislim, da mora slednje biti

tisto, kar ruši,oz. je v nasprotju z določeno

ideologijo ali določenim redom, predvsem pa
z elitno, množično,etablirano kulturo. Mreža

za Metelkovo je alternativni projekt, ne zdru-

žujepa povsem alternative. Recimo slikarji.
ki so zraven, so tu verjetno iz čisto drugih
razlogov; če bi oni tam oblikovali recimo

alternativno likovno akademijo, potem bi bi-

la to alternativa pri samih likovnikih. Glede

na spremembo režima pa je po eni strani

logično,da je alternativa za nekaj časa do

neke mere zamrla, ker je prej v bistvu zdru-

ževala dosti teh idej, ki so prišlesedaj na

pozidjo.

'Naslednjastvar, ki se mi zdi značilna, pa je,
da` je po volitvah in pred njimi velik del

alternative koketir_al z določenimi strankami

in upal, da se bo kaj premaknilo v zvezi

z njenim formalnim položajem.Ali je stvar

subvencionirana ali ne, je bil tisti moment, ki

je za nekaj časa utišal določene dele alternati-

ve. Sedaj pa, ko se vedno bolj kaže, da se bo

subvencionirala predvsem nealternaiivna

kultura, to upanje vedno bolj usiha. Zato je
logično,da se ta alterscena spet združuje.

Zakaj je vaš Roza klub eden od udeležencev

kulturnega sejma SDU in vključenv Mrežo
za Metelkova . . .?

MOZETIČ: Zaradi položajav družbi, pa
tudi spričoposebne vsebinske alternativno-

sti, kajti določene kulturne vsebine so v zgo-
dovini stalno alterantive. Ko sem se pogajal
(to so tipičnepoteze bivše ali sedanje alterna-

tive, da se z novo oblastjo skuša pogajati, to

torej ni koketiranje) za subvencije, za podpo-
ro pri g. Capudru, se je zgodilo naslednje. . .

Moram povedati. da je šlo za knjige. ki v Sve-

tI'.I niso niti slučajnonobena alternativna kull-
i

ur_a, so pa združenev zbirko, ki_se označUJe
{ot zbirka homoseksualnih knjig in naj bi

izhajale pri Škucu.Po mnenju Capudra pa

takih projektov nacionalna inštitucijane mo-
re nikoli subvencionirati. Ne more subvenCI-

onirati založbe,ki počnenekaj, kar ni v skla-
du z nacionalno kulturo. Osebno se je torej

ustrašil škandala v slovenski javnosti, če bi

subvčncioniraltake projekte.



m\lbl`tn: vrurmo. da se ustvarja nov tip
inštitucije.In to. kar vidimo. je boj za novo

institucijo. za ustanovo iz konca 20. stoletja.
Fištravec je rekel: boj za ekonomijo; jaz bi

rekel: boj za zgod0vinsko spremembo. To se

kaže kot boj proti tistim. ki pravijo: ni alter-

native ali - mi smo edina alternativa. Brane

je omenil alternativno akademijo. Rekel bi.
da smo sedaj v trenutku. ko bo postala aktu-

alna alternativna univerza. Koncept naci-

-onalne univerze je postal zastarel in to se

kaže v boju proti mariborski univerzi. Sedaj
je prišlodrastično na površje.da ljubljanska
univerza nekorektno zatira mariborsko. če-

pečna svojih lovorikah.

Ali je bila odločitev za trnovski kulturni se-

jem Altera pars strankarska odločitev? Mar

ne je stanka SDU uradno zavezala altema-

tivi?

MOČNIK: Stranke nisem šel ustanavljat zato.

da bi potem prilepil alternativo na_svoj mlin
- ampak narobe. Stranko sem ustanovil za-

to, ker sem videl, da bo šlo slabo s celo

družbo in se ne bomo dobro počutili,če ne

bomo uporabili tovrstnih orodij - naj so še

tako okoma in v bistvu oduma. Svoj čas na

Zemlji bi rad preživelv_ prijetnem okolju.
Ugotavljam, da tega brez alternative na mo-

rem. In če je treba ustanoviti stranko, da

alternativa pripeljem na sceno, je treba pač
to narediti.

lTAR: To je tvegano. Mislim. da ni
`

0. da bi raven političnegaorganiziranja
preprosto enačili s kulturno diverziñkacijo.
Nobena skrivnost ni, da sem član neke druge
stranke. dosti aktiven član. Ampak dejansko.

,
na čisto osebni ravni. pa ti dve sferi ločujem.
V kakšnem smislu? Npr. bivša ZSMS je bila

nekakšen pokrovitelj altersoene. To sedanja
Liberalnodemokratska stranka ne more biti,
ne sme biti. In ni dobro, da bi bila. Vsaj v tej
obliki ne. Lahko močno zagovarjamo prefe-
renoe altersoen'e v parlamentu itd. Ne smemo

pa biti lobijska stranka. Stranka mora navz-

noter uravnovešatizadeve med posameznimi
segmenti, med ekonomijo, kulturo itd. Ne pa
delovati kot lobi. Danes dejansko poznamo
dve stranki. ki nista stranki, ampak sta lobija

- t.j. kmečka zvua in kranjski liberalci (oz.
obrtniki). ln mto bi rekel: alternativa nima

naravnega zaveznika v nobeni stranki, so pa
lahko določenestranke, ki z veliko naklonje-
nostjo mgovarjajo preference altersoene.

MOČNIK: Uvajašmetañzično distinkcijo; za-

~govarjašprelerenoe naravnim zaveznikom.

Vrgel bom zelo grobo tezo: leve stranke so

. naravni zaveznik alternative. ker imajo bi-

stva . drugačnorazmerje do civilne družbe

tri-?17:'v . . . Priznavam usluge Liberaan-
de.i'-.' xratske stranke in ZSMS. In če ne bi

bilo tako, bi bila mogočetudi alternativa

veliko_manjša.Mislim, da je zgodovinska
pozicija levih strank (ali nekonvencionalnih.
kot je bila ZSMS) taka, da imajo bistveno

drugačnorazmerje do civilne družbe. In to je
to - da se namenoma postavljajo v dialektič-
no napetost s pobudami civilne družbe in jih
ne poskušajototalizirati v svoj projekt . . .

GANTAR: Nisem prepričan,da je tako
z vsemi levimi strankami . . .

MOCNlK:Vemo, kdo se je bojeval proti
altemativi pred desetimi leti! To zame niso
leve stranke. . .

Mirovnlkl imate že lepo bojevnlškotradicijo.
Kako je videti vaš projekt?

GAzprC: Nas projekt demilitarizacije je ze-

lo polrtičenin ga mirno strank sploh ni mogo-
če speljati. ker morajo o njem stranke pove-
dati Svoje ravno tako kot drzavni aparat. Je

pa kultura mim in nenasilja širša od tega in to

presega. Stranke so urg0vomice naših idej in
sr na naš račun nabirajo volivce_

2 a..0

Ima Roza klub kakšno drugačnomnenje?

MOZETIČ: Mi smo ravno tako organizirani
kot stranka. Naši projekti so v glavnem kul-

turni. ukvarjati pa se moramo v bistvu s cc-

lotno infrastrukturo, ker od družbe kratko

malo ne moremo pričakovatinikakršnegade-

narja. Po drugi strani pa strankam ne more-

mo nabrati kaj dosti volivcev. ker smo očitno

tako alter ali na marginl, da nismo v nobe-

nem skladu z obče veljavnimi smernicami.
načeli,mnenji slovenske družbe.

BIBIČ FANINGER: .le alternativna kultura

politika? Politična je v tem. da ni resorsko

umestljiva. Sprožaglobalne probleme. ki za-

devajo razvojno strategijo. in to glede na

partikulamost svojih področij.Vsaka politič-
na stranka izhaja iz boja za oblast. medtem

ko gre alternativna kultura iz tistega, čemur
lahko rečemo civilna družba.

FIŠTRAVEC: Nobene težave ni. če si družbo

zamislimo kot pluralen konstrukt. ki je se-

stavljen iz avtonomnih subsistemov. Na neki

točki se ti subsistemi srečajo.Socialdemo-

kratska unija se lahko sreča z alternativnimi

kulturami, kot Se je ZSMS srečevala z alter-

.nativnimi kulturami. in ravno to srečevanje
ZSMS - takrat alternativne politike - z al-

ternativnimi frakcijami je bilo obojestransko
koristno. Če se ZSMS ne bi bila sposobna na

simbolni ravni srečati z alternativnimi kultu-

rami, tudi ne bi bila sposobna za svoj notranji
političniprevrat. Krščanski demokrati zdaj
osvajajo študentske organizacije na univerzi.
tako študentska organizacija ne bo delovala

v svetlih tradicijah UK ZSMS na Univerzi.
ampak bo odpravila MARŠ,Katedro. ne bo

več financirala Radia Študentitd.

Čebo študentska organizacija padla pod vpli-
vom drugih političnihtokov, bo pač treba

iskati mecene drugje. Treba bo iskati rešitev

znotraj ekonomije. Alternativna kultura ne

živi od 200 odstotnih subvencij, kakor etabili-

mna kultura. Pri njej ne gre za tolikšne zne-

ske. Gre za šestinsk'e,polovične,tretjinske
zneske. . .

"
'

Opozoril bi še na strukturni element, ki se mi

zdi zelo pomemben, namreč element lokal-

nih ravni. Ko govorimo o Sloveniji. naseda-

mo plividu metropole. Demos je dobil nekaj
odstotkov več v republiškemparlamentu in

lahko deluje, dokler bo mašinerijaubogljiva.

Do določene meje; pri dvotretjinski večini to

ne gre več. Začela se je prva faza Sprejemanja
mariborskega proračuna.kjer je zapisana
podpora za Katedro. Mladinski kulturni cen-

ter in Marš; to pomeni, da bo mesto dalo za

univerzitetne projekte v Mariboru 2,5-krat
več denarja, kot daje republika.

KOS: To so reči, ki jih od alternative priča-
kujemo; nove oblike samoorganizacije. novi

modeli, da ne bi alternativa računala in pri-
stajala na enake principe subvencioniranja
kot etablirana kultura. Ne gre za to. da bi ji
odrekali sredstva. Mislim, da je naložba v al-

ternativo res zelo racionalna, kot je rekel

Močnik. Za malo sredstev pravzaprav dobi-

mo veliko. Zainteresirani smo, da pravza-
prav vi sami odkrivate no've oblike, ki bodo

vplivale tudi na že uveljavljene inštitucional-
ne oblike. Menim, da to ne more ostati brez

vplivov in učinkov,ki se kažejona nekaterih

ravneh.

Treba je povedati, da ima tudi ljubljanski
mestni sekretariat za kulturnq akcijo. ki malo

švrka oziroma nadomešča tisto. za kar ni

skrbela republika; organizirala se je z geslom
»Ljubljana- mecen kulture« . . . Tudi KUD

France Prešeren se financira v mestu in je lep
zgled, kako ta projekt funkcionira . . .

GANTAR: Toda v tem je zanka. Poleg dru-

gih inštitucionalnili sprememb bodo občine
zgubile tudi svoje samostojne vire financi-

ranja.

ROZMAN: KUD l~`. Prešeren ima ljudi. ki

delajo. in nima redno zaposlenih. Tam so

honorarno. Ker je to drugačenmodel. kot ga
ima Cankarjev dom. je pačbistveno dražjiin
je toliko bolj odvisen od posamičnihpriredi-
tev. Se pravi. da je dejansko dražji.

MOČNIK: Vlade uporabljajo denar davko-

plačevalcevin zato ga morajo uporabljati
v obče dobro. Kaj pa je prispevek alternative
k občemu dobru. se vidi iz razlike med deže-

lami.. kjer alternative pred demokracijo ni

bilo, recimo Srbijo in Hrvaško in Slovenijo.
kjer je bila alternativa pred demokracijo in je
še pod demokracijo.

Kakšen je pogled Republiškegasekretariata
za kulturo na alternativne kulture - pred-
vsem glede na razne polemike, kajti na vaš

sekretariat letijo razni očitki: kakšno mesto

ima alternativa v vašem programu, kako jo
obravnavate?

KOS: Ti očitki so najbržrazumljivi. Kot inšti-

tucija smo morda pretogi in alternativne fe-
nomene zaznavamo z zamudo. Se pa z njimi
ukvarjamo. in to od ministra navzdol. Zago-
tovim lahko načelno naklonjenost alternativ-
ni kulturi in zavest o potrebi, da to kulturo
obravnavamo kot komplementarni del naci-

onalne kulture. in ne podcenjevalno. Kot
'alternativo na ožjemgledališkempodročju
pojmujem tisto, kar odstopa od prevladujoče
prakse; takšna je alternativnost Slovenskega
mladinskega gledališča(to je inštitucija),ki je
v preteklosti uveljavljala alternativne modele

organiziranja in produkcije v gledališču;zno-

traj nje so se uveljavili alternativni principi
dela, ki so obrodili zelo plodne rezultate;
v gledališčupa so alternativne tudi druge
oblike organiziranja in produkcije, na primer
v Ani Monro in NSK. Te reči imajo tudi

p0vraten učinek na etablirane ustan0ve in jih
torej skušamo razumeti in podpirati.

Imate kakšne številke iz letošnjegapro-
grama?

KOS: Za gledališkopodročjeje bilo objavlje-
no. komu je namenjena podpora- Kar zadeva

alternativo, moram povedati. da je razdelje-
na po posameznih resorjih - gledališče,ñlm.
založništvo,glasba. likovna dejavnost itd.

Razmišljalipa smo tudi. da bi osn0vali pose-
ben resor za alternativo. Pri tem se je posta-
vilo vprašanjesmiselnosti; koliko časa bo

alternativec še zastopal alternativne interese
oziroma bil občutljivza spremljanje teh reči.

Načelno lahko zagotovim odprtost. Si pa v tej
naši metodologiji dela programi, ki prihajajo
k nam, med seboj konkurirajo. Prihajati mo-

ra do selektivnosti. Prizadevali si bomo. da

bomo tu vključevalistrokovno presojo.
Osebno mislim. da že potrjeni kriterij kvali-

tete ne more biti edini in zadnji. Se pravi. da

je treba upoštevatilenomenc. tudi če niso do

kraja artikulirani. ki so torej pred časom.
Problem je seveda. kako to zaznavamo in

vrednotimo. kajti dostikrat se nam pod plaš-
čem alternative ponujajo tudi projekti. ki to

v bistvu niso in ki prevzemajo znane obrazce;
tudi v predračunih- ki so nam predloženi

- so prepisani po modelih. kakršne imajo
etablirane ustanove. Skratka: tu se skušamo

znajti po svojih najboljšihmočeh in tudi an-

gažiratiljudi. ki so alternativi blizu.
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Kaj pa moralni predsodki - jih imate ali
nimate?

KOS: Najbržima vsakdo kakšne skrite mo-

ralne predsodke do te ali onc stvari. Z raci-

onalizacijo jih seveda skušamo odmisliti. Za-

se lahko rečem. da teh moralnih predsodk0v
nimam in zdi .se mi, da jih je treba nasploh
izključitiiz kulturniške igre.

GANTAR: Kulturna politika je vprašanje
preferenc. Sam priznam legitimnost temu,

da kulturni minister reče, da ima drugačne
preference. Na sestanku z zborom kulturnih

delavcev je to jasno povedal: tisti. ki so bili

v prvi vrsti, bodo šli malo nazaj; tisti iz četrte

vrste bodo šli malo naprej.. . tako nekako je
rekel. Paradoksno je seveda to, da je bila

alterscena ves čas v ozadju. Tudi danes je
v zadnjih vrstah - to je težava. Kulturni

politiki ne očitam,da je preference zamenja-
la, oziroma da je sploh dala poudarek prefe-
rencam, očitam ji tehnologijo vodenja politi-
ke; tehnologija vodenja pa gre po dveh rav-

neh. Mislim, da bi morali postopoma preiti
k projektnemu financiranju in opustiti letno.

lnštitucijanacionalnega pomena ima zago-

tovljeno nekaj, česar nima nobeno slovensko

podjetje - od 1. 1. do 31. 12. zanesljivd
.'ejema plače.Morali bi imeti tudi sklad za

inkubacijo in tveganje pri nekaterih projek-
tih. Ta bi moral delati vse leto. Ker pride do

projektov, pri katerih je planiranje težko iz-

vedljivo. Tu pa lahko inicialna sredstva omo-

gočijo,da se stvari speljejo. S tem bi lahko

blažili tudi medletne udarce - pojav novih

idej itd.. in seveda tvegali. Pri financiranju je
vedno tudi tveganje. Vi pačveste, kaj ñnaq-
cirate, ko ñnancirate Dramo. Financiratc

kvaliteto, ki je takšna ali drugačna,o njej
torej lahko presojarno tako ali drugače.Ka-

dar pa financirate Skučeve zadeve, se lahko

obnašate zelo fleksibilno. Lahko so velika

nihanja, veliki uspehi, pa tudi padci. Takšno
tve'ganje je treba prevzeti.

MOZETIČ: Krepko dvomim o strokovnosti

tega-sekretariata - čisto zaradi enostavnega,
konkretnega primera. Znamenito knjigo
Michela Foucaulta Zgod0vina seksualnosti

(ta je v programu za 1990 zaradi pomanjkanja
denarja za las ušla subvenciji) so zdaj okarak-

terizirali kot kvalitetno nezadostno.

Mislim, da je glavna ovira pravzaprav usmer-

jenost - ideologija. Četudibi imeli alterna-
"

'ti sklad, dvomim, da bi posebne skupine
,

Limo kulturne dejavnosti narkomanov,
norcev, homoseksualcev in še koga) kdajkoli
dobile pn' financiranju kakšne posebne ugod-
nosti.

GANTAR: Vrnil bi se h kulturni politiki. So

stvari, ki jih v tej politiki razumem in so

nekatere, ki ji jih zamerim. Razumel bi, če bi
rekli: v okviru naših preferenc - političnih
itd. -

izdaja knjige M. Foncaulta Zgodovina
seksualnosti ni primerna. To bi razumel; to bi
od obstoječekulturne usmeritve pričakoval.
To stališče bi sicer kritiziral, a bi ga razumel.

Poanta pa je v tem, da se za t. i. strokovnimi

kriteriji skrivajo vrednostne opredelitve - da
se v imenu stroke poskušanekaj devalvirati,
ker se pačpreprosto skriva ali ne želi poveda-
ti jasne političneopredelitve. To so delali
tudi že prej. Pa smo jih razkrinkavali. To je
eden izmed ključnihsporov med altersceno
in obstoječokulturno politiko.

Janez Strehovee

Miha Zadnikar
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Sašo Gazdić
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Stališča s1rank

SLO VENIJA BREZ

VOJSK E

Murko Hren

o našem mne

nju- ostaja v

teh razmerah
en sam stva-

ren izhod - organizirana demo-
kratično opozicija, ki bo lahko

naSprotovala nespamernim od-
ločitvam države. Iskrene mi-

rovne pobude so povsod po
svetu že zdavnaj prešleiz vlad-
nih ustanov v množi'čna giba-
nja. Nemoč države pri resnič-
nem odpravljanju težav namreč
krepi družbena gibanja. To je
citat iz sobotne priloge Dnev-

n;\ -. n.v".-- \(lQI` l".
'

.

'

II.. .. n..

priznavanje svobode vesti. m:-

rovne vzgoje. ločitve politike
od vojske. demokratizacije živ-
ljenja nasploh itd.. je bilo giba-
nje hočeš nočeš v opoziciji dr-

žavi` ne jugoslovanski in ne slo-

venski. ampak državi. Ne zato`

ker bi to hotelo gibanje. ampak
zato. ker sta se tako odločili
državi (slovenska in jugoslo-
vanska). Gibanje po definiciji
deluje za uveljavljanje načela in

ne proti neki formi (državi).
Mirovno gibanje ni bilo nikoli

nacionalno in oblastiželjno.

steme. VSloveniji vlada kaos
- a samo za kratek čas. Kmalu

bo nastal sistem. ki bo za naj-
manjšespremembe spet potre-
boval desetletja. Če kdaj. po-
tem je priložostza spremembe
v letih 1990 in 1991. Zato smo

tudi začrtali najbolj ambiciozen

program. kar se ga je začrtati
dalo. Z enim samim ciljem: po-
skusiti sooblikovati novo' dr-

žavo in vplivati na njen nasta-

nek in ustroj v taki smeri. da bi
?o postala resnično miroljubnzi
kir/.In .1. zgled drugim in “

ponos

Skratka. pričakovalismo. da

bo v kaosu nastajanja novc dr-

žave dovolj prostora in dobre

volje za pogumne spremembe.
Spremembe seveda zlasti pri
najbolj splošnirazvojni usmeri-

tvi države. ki jo v največjimeri

opredeljuje prav varnostni si-

stem v najširšempomenu be-

sede. Bo to varnostni sistem

starega tipa. ki temelji na ne-

nehnem slikanju »sovražnikov
onkraj mej«.ali pa bo to sistem.
ki bo [ktli in `emil dobre min-\se
1. vsemi. še {iihll \ tistimi. .\ ka-

je bolj ali manj prepuščenakre-

pánju.\'ojska je samo osrednji
steber krepitve države. \ar-
nostni sistem. kot si ga pred-
stavljamo avtorji .\llRO\`-
NICE. pa temelji na mo`z`

družbi. ki goji samomieiat-
nost` medsebojno pevezma-
nje` povezovanje s svetom \al-
turo. osebno zdravje iitxç in

pretlpostavlja veliko dei I; \0-

lje in potrpežljiwsti.R.\.\ršča-
nje vojske je steber bogatem-.i
družbe

\'eligtli` je poskusu: \tlľe\\
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ŠOLSKA VZGOJA
z MIROM

Nace Kalin

MIRO VNA

K ON VERZIJA

loti namenjena drułžbeniingi-
banjem. Ta so se tako prvikrat
združeno predstavila širšemu
občinstvu v Sloveniji. Minilo je
pet let in vmes se je marsikaj
zgodilo. Današnjapriloga se

imenuje MIROVNICA in je
dokument. ki ga iz več razlogov
lahko vežemo na omenjeno pn'-
logo izpred petih let. Ob Mirov-

nici se bo namreč postavila vr-

sta vprašanj:Kaj se je zgodilo
z družbenimi gibanji? Kaj se je
zgodilo z mirovniki? Kaj se je
zgodilo z državo? In našli boste

lahko tudi vrsto odgovorov.
Avtor citiranega uvodnika iz-

pred petih let je tedaj tudi zapi-
sal: »Vse manj je pričakovanja
in upanja. da bo rešitevprišlaod

obstoječeoblasti. hkrati pa spet

nikjer ni kakšne nove sile. od

katere bi pričakovalipametnih
rešitev.« Citirani avtor. Janez

Janša. se je tedaj dobro zave-

dal. da -je proti'državimOgoče'
delovati. samo dobro organizi-
rano. sistematično in z dolgo-
ročnimi cilji. Danes. ko je bivša
(tudi in močno Janševa)opozi-
cija postala oblast. bivša oblast

pa je postala opozicija. mirovno

gibanje ostaja mirovno gibanje.
razlika med mirovnim giba-
njem prej in danes paje. da se je
to gibanje v času minule pet-
letke. zlasti pa v zadnjem letu.

organiziralo in institucionalizi-

ralo. Torej: Vse manj je priča-
kovanja in upanja, da bo rešitev

prišla od obstoječeoblasti,
hkrati pa smo se naučili Iekcijo,
da je edina sila, od katere lahko

pričakujemorešitve,v nas sa-

mih. Na državo ne moremo ra-

čunati. To je v šestih besedah

lekcija. ki so se je naučili mirov-
niki v prvem letu po vzpostavi-
tvi nove oblasti na Slovenskem.

Lekcija. za katero je socializem

potreboval 40 let.

Kaj je zadaj?
Mirovno gibanje je bilo go-

tovo eden tistih akterjev. ki so

najbolj pripomogli k odpravlja-
nju okorele sheme komunistič-

nega svetega trojstva oblasti

(državnereligije. vojske in poli-
tičnegasistema); s pobudami za

družbeiio.JNe giblje se na osi

levica-desnica. niti ne na osi

suverenost-federacija. temveč

na osi posameznika/ca-svo-
boda. na osi uveljavljanja načel

prek okoliščin. ln vse. kar je
bilo mirovno gibanje prej. je
mirovno gibanje'toliko bolj tudi

danes. Slovenska oblast znova

sili gibanje v opozicijo. saj je
nacionalna. prednost daje
fonni pred načeli. ustvarja pre-

pad med ideologijami (levico in

desnico). ustvarja prepad med

državo (republiko) in drugimi
državami (federacijo). Gibanje
pa vedno znova dokazuje svojo
nestrankarsko naravo. kozmo-

politizem in pripravljenost za

sodelovanje z vsemi. s katerimi

je potrebno sodelovati po na-

ravnih danostih. Sodelovanje in

medsebojna pomočsta namreč

temelja mirovne politike. Tako

je to. Sodelovati smo si želeli .

tudi z državo in te pobožneželje
ostajajo.

Veljalo je poskusiti
'Kaos je priložnostza najbolj ..

celovite spremembe. V kaosu

je mogočezačrtati nove si-

ljaiiom. Predpostavkaje bila.
da ima Slovenija kot razme-

roma majbna država z izjemno
ugodno komunikacijsko lego in
z lepo tradicijo nenasilnega de-

lovanja v zgodnji fazi pridobi-
tve njene samostojnosti, iz-

jemno priložnost,da se svetu

predstavi z novo garnituro na

oblasti in z novim sistemom,
kot dežela dobre volje in nena-

silja. Predpostavka je bila. da

iskrene mirovne pobude. ki so

prešle.kot je zapisano v uvod-

nih mislih. na množična giba-
nja. lahko oplemenitijo državo.
ki nastane na novo ravno iz

potence družbenih gibanj.

Kaj je spredaj?
Mirovnica opisuje ta ambici-

ozni mirovni projekt. katerega
smer je nastanek nevtralne in

popolnoma demilitarizirane dr-

žave brez vojske in vojaškein-

dustrije. države z vrsto svetu

odprtih inštitucijza ekološke.

komunikacijske. mirovne in

druge družbene. izobraževalne
in znanstvene projekte namesto

vojašnic.vojaškihakademij in

vojaškeindustrije.

\nllllll >C

L drugimi besedami. ali bo to

sistem. ki se pripravlja na reak-

cijo v času krize (vojne. agre-

sije). ali pa bo to sistem. ki ki bo

krize preprečevaltako. da bo

zadovoljeval potrebe ljudi in re-

ševal probleme. preden ti

RJl_kJ\' II.I.\},'|"\).I

ustvarijo navzknžja.Predvsem

smo usmeritev v slednjo smer

pričakovalizaradi dejstva. da

so bili nekateri ključniljudje
slovenske politike tudi med

osrednjimi ljudmi družbenih gi-
banj. na primer član predsed-
stva Plut. minister Janša. pod-
predsedik skupščineGošnik.

V skladu z mislimi. citiranimi

v uvodu. smo sklepali. da bodo

ti novi ljudje s prihodom na

oblast znali integrirati načela
družbenihgibanj v strukture dr-

žave. Da bodo na neki način

oplemenitili državo. To v krat-

kem pomeni. da smo pričako-
vali. da bo nova garnitura na

oblasti več vložila v zdravje in

moč družbe in manj v državo.

Dogaja pa se ravno nasprotno.
Pod evforijo (nepotrpežljivost.
slaba volja) vzpostavljanja slo-

venske države se resnično dela

in krepi samo država. družba pa

||II\| `I|||\I :\Iv4||\. "Jul LF)

v novih razmer-.i . mogočedelo-

vati v sodelov inju z državo.

\'se bolj pa postaja jasno. da bo

treba še naprej del'iti mimo nje.
»Mirovno gibanje t*Io še lep čas
v opoziciji«.je pred kratkim

dejal na tej strani .- večkrat

citiraiii prijatelj. A niirovnikov

ne zanima opozicija ali p' »zicija.
zanimajo iias načela. G'oanje si

prizadeva za načela. Če ta na-

čela rušijodržavo, to ni pro-
blem gibanja, ampak šibkost
države. ki se na dolgi rok slabo

obrestuje vsem ljudem. Zax e-

damo se. da smo oblasti in

oblastniiii strankam vse manj
sinipatičiii- na očitke oblasti

(ki smojini bili prej zavezniki in

sodelavci). da smo se spečali
z opozicijo. odgovarjamo pre-

prosto. pečainose s tistimi. ki

kažejopripravljenost za sodelo-

vanje. Na očitke opozicije. da

še vedno preveč verjamejo
oblasti. odgovarjamo spet pre-

prosto
- tudi če so vrata odprta

samo za las. je vredno posku-
siti. Nobene možnosti komuni-

ciranja ni dobro zavreči, in bo-

lje je malo sodelovanja kot ve-

liko nasprotovanja. Mir je pre-
več dragocena vrednota, da bi

se z njo igrali elitizme in ego-
izrne.

'n \\ .i

Vsi smo še vedno vojaški
obvezniki. . .

Mirovnica izhaja ravno v ire-

nutku. ko je prišlodo nekakš-

nega cpiloga pri dejavnosti mi-

rovnikov. Gre za sprejem za-

kona o vojaškidolžnosti. Ugo-
vor vesti je bil nosilna tema.

okrog katere je zraslo mirovno

gibanje v smislu družbenegain
političnegaaktivizma. Zato ra-

zumemo zakonodajo v zvezi

z ugovorom vesti služenjuvo-

jaščinekot nekakšen lakmusov

papir sprejemljivosti nove obla-

sti za mirovništvo. Predlog za-

kona je simbolno zatajil načela
človekovih pravic. saj zaradi

popolnjevanja števila vojakov.
ki naj bi jih potrebovala Slove-

nija. poskušajodržati število
oporečnikovpod nadzorom.

Nadaljevanje na 2. strani
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ova je ptič k̀i

ga tisti. ki

j v poznih ve-

černih urah

gledajo televizijo. poznajo iz

špicevečerne droge z istim ime-
nom in iz sanj agenta Cooper'ja`
ki bo raziskal najtemnejšeplati
življenjav Twin Peaksu; »Sovc
niso to. kar se zdijo!«

Prav tako kot se iz udobnega
naslanjačapred zaslonom vse

bolj pogrezam v skrivnosti sove

v Twin PeakSu. bom tudi iz
stola. ki ga je Center za kulturo
miru in nenasilja podedoval od
Mikro Ade. v črke. ki se pišejo
čez zaslon računalnika Apple
Macintosh. poskusil ujeti
spletke mirovniške SOVE.

Slednja prebiva v zelenem
fasciklu. njeno ime pa si lahko
razložimo tudi kot šifrirano
kartico za zaroto. ki so jo mi-
rovniki skovali že pred davnimi
časi (v začetku osemdesetih). in

pomeni Slovenija Odpravi Vo-

jaškiAparat. Pod to oznako se

usoda še dandanes igra z voljo
bogov. vladarjev. zapornikov
in gorečnežev.Te igre ne more

nihče natančno opisati. zato

bom tu opisal le podobo
SOVE. kakršna se kaže iz red-

kih. a dragocenih dokumentov.
Pod dežnikom kongresa

ZSMS. ki je bil novembra 1989
v Portorožu. je nastal prvi javni
dokument dotlej ilegalne akcije
- Pobuda za Slovenijo, demili-

tarizirano deželo.

Prva zahteva. ki je zapisana
v njej. je ustanovitev neodvisne

komisije v skupščiniSlovenije
za preučitevpodročijin posle-
jic militarizacije te dežele. Po-

lobna komisija. ki jo vodi Vika

'otočnik. je kasneje res meso

Iostala. vendar so ostala vpra-

anja. ki naj bi jih ta raziskala.

0 weeks:: :faster: Pe:

SO VA
Sašo Gazdić

z njo. in katere točke koncepta
SLO in DS dovoljujejo militari-

zacrjo.
Iz prve izhaja druga zahteva

po ustanovitvi posebne delovne

skupine. ki bo pripravila kon-

cept univerzalne varnosti na-

mesto vojaške.Pri demilitariza-

ciji pa naj se upošteva.da je
treba opustiti koncept oborože-
nega boja in obrambe. odpra-
viti prispevke. v ..vojaškena-

mene. vojaškešolein vzgojo
v tej smeri. vojaške in
obrambne obveznosti. osvobo-

diti zemljiščater ustaviti indu-

strijske in raziskovalne aktivno-
sti. ki so povezane z vojsko ter.
to je še posebno zanimivo. čr-
tati tiste dele ustave in podza-
konskih aktov '(na republiškiin
zvezni ravni). ki nalagajo ob-

veznosti. pravice in dolžnosti iz

omenjenih točk.
Kako skozi koncepta vzgoje

za mir in univerzalne varnosti

pretopiti tanke v kotalke. to-

pove v zvonove. oficirje v pa-
stirje in izredno stanje v mi-
rovno gibanje. je bilo dodelano
v naslednjih točkah. tako po-
drobno pa jih navajam zato. da
bi domišljijibralca odprl pot za

spletanje nitk med njihovimi
zagovorniki. silami teme in
svetlobe ter ustvarjalci velikega
prevrata` ki so se iz mračnih

kleti preselili v svetle pisarne.
..Nakassri 23359-“22.90.25

navedel le nekatere. ki prek
položajevpodpisnikov povezu-
jejo leto 1989 z današnjim
dnem. Ko si Republika Slove-

nija zagotovi status suverene
države naj: s pobudo seznani

sosednje države. mednarodna
telesa in še zlasti OZN. Evrop-
sko konferenco o varnosti in

sodelovanju in Evropski svet

ter se začne z njimi pogajati
o oblikovanju demilitarizira-

nega območja.ustanovi mi-
rovno ministrstvo. razpusti vse

komiteje za SLO in DS. usta-

novi mirovno univerzo s študiji
preusmeritve vojaškeindustrije
v civilne namene (konverzije)'
in nenasilnega reševanjakon-

fliktov. namesto vojaščineuza-

koni civilno službo. v najkraj-
šem mogočem.datumsko ome-

jenem času izprazni vojaškeob-

jekte v mestih in večjthnaseljih.
takoj ustavi vse načrte za proiz-
vodnjo v vojaškenamene. na

vseh stopnjah šolanjaodpravi
vse vojaške'predmete in ustavi
uvoz In Izvoz vojaškegaorožja
in opreme.

To pobudo so skoraj vse

stranke. predvsem pa te. ki so

zrnagale na volitvah. vključile
v svoje programe. Ko so prišle
na oblast. so jo uresničevale
tako zavzeto. da so na srečanju.
ki je bilo 2. decembra 1990
v Celovcu. partnerji iz Italije.

Marije in Megamama:

Ljubljana,
23. april

.' IJ
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stavljenih težavah in smo pred-
sedstvu RS predložiliprojekt.
imenovan Slovenska mirovna

opcija, v katerem smo se zavzeli
za izdelavo projekta za mirno

razreševanjesporov na Bal-
kanu. Njegovo izdelavo smo

načrtovali na največdeset ted-

nov. še bolje pa na devet in pol.
in ponudili vsebinska izhodišča
ter vrsto institucij in posamez-
nikov. ki so avtoritete s tega
področjav svetu. obenem pa so

nam nekateri med njimi že izra-
zili pripravljenost za sodelova-

nje. To naj bi bil projekt. s kate-
rim bi Slovenija uveljavila svojo
dobro voljo in pripravljenost.
da na Balkanu ustvari stabilno
in mirno skupnost narodov. Po-

tem. ko so se po libanonsko-
irskem vzorcu ljudje zares za-

čeli klati. je gospod Drnovšek.
kot kaže. kar mimo skrivnost-
nih načrtov tajnih služb. zares

povabil nekaj strokovnjakov za

.ta vprašanjas Harvarda.
Da bi preverili. ali je Spletka`

res segla v vsako slovensko vas.

smo februarja 1991 v koordina-

ciji z~nekaterimi strankami iz-

delali deklaracijo za mir, ki jo je
do danes podpisalo že skoraj
20.000 ljudi. Ugotovili smo. da

veliko ljudi podpira zamisel

o Sloveniji kot suvereni. miro-

ljubni državi. ki dejavno pri-
speva k svetovnemu miru.
o Sloveniji brez vojske in voja-
ške industrije in se zavzema za

uresničitev SOVINIH urokov`
ki jih vztrajno nosi skozi te-

mačne gozdove narodove pod-
zavesti. Ker je sprejemanje
ustave akt. ki bi. če bi se spiho-
terapija posrečila.ozavestil

skrite moči. je v deklaraciji za-

pisano. naj se člen v novi slo-

venski ustavi glasi: »Republika
Slovenija je demilitarizirana dr-

žava.« Prehodno obdobje. ki je
potrebno za demilitarizaeijo. se
..ru-dl 1 n-tnvnim vnknnnnu lu

JLA iz Slovenije. izdela naj se

mirovna opcija za razrešitevju-
goslovanske krize. ustanovijo
naj se inštitucijemiru. ki bodo
preučevalein ustvarile nov var-

nostni sistem na temeljih soci-
alne. ekološke. ekonomske in
duhovne svobode. v sistem

vzgoje in izobraževanjapa naj
se vpeljejo vrednote kulture
miru in nenasilja.

Kot kaže. bodo prav kmalu
na sporedu SOVINE odločilne

poteze. Ugibam. da bo morda
zahtevala od prebivalcev po-
dalpske dežele. naj se javno in
na referendumu izrečejoza

usmrtitev njene simbolne po-
dobe. kar lahko storijo le tako.
da uresničijonjene želje.Dru-

gačese bo še dolgo podila skozi
ožine narodovega duha.

D, V 0 M 1 V

DEMILITARIZACl-JO
Dvom: Demilitarizacijo gonijo opozicijske stranke!

O Demilitarizacija je gibanje. ki daleč presega stranke. Nor-

malna reakcija bi bila. da bi v skladu s svojim prepričanjem
prestopile s svojimi argumenti za mirovno politiko. razorožitev in

nenasilje tudi na primer krščanske organizacije in vladne stranke.
ne pa. da se sodelovanja branijo zato. ker so zraven opozrcrjske
stranke.

`

Dvom: Demilitarizacija nasprotuje Slovenski vojski in je v prid
JLA.

O Slovenska vojska ne more biti nič bolj upravičljiva.kot je bila

Jugoslovanska. Sicer pa Deklaracija za mir jasno predvrdeva
najprej umik JLA in nato demontiranje ostalih_v0jaškihenot.

Dvom: hočemo državo. moramo imeti v0jsko.
_

O Dejstva. da je za mednarodno priznanje potrebnoposkrbeti
za varnost države. ni moč enačiti z zaključkom.da je potrebna
vojska. Varnost države je moč zagotoviti tudi s pogodbamis sosed-
skimi državami. Zlasti s pogodbami o spoštovanju_rn_varovanju
nevtralnosti. ki se jih lahko izposluje z vsemi sosedskrmr državami.

Dvom: Kdo bo dal mednarodno priznanje?
O Nič več možnosti ni. da bi Slovenija dobila mednarodno

priznanje. če ima vojsko. kot če je ne_biimela.V obehprimerrh je
to naporen proces. Sočasno z iskanjem priznanja_ za suverenost

države,naj se pridobiva tudi podporo za spoštovanjeneoborožene
nevtralnosti nove Slovenske države.

_

Dvom: Ukiniti vojsko sedaj. v teh kriznih časrh?

O Vojske se ne da ukiniti čez noč. zato ta bojazen.žal. odpade.
Moč pa je sprejeti odločitev.da bomo od_danes naprej .VZPOSIBVIJall
pogoje in iskali možnostiza to. da se v0jsko lahko ukine. In o tem

s°x95íPełsłerPFíiazamir; _. .
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s'rčno..ter iščcíéiií'5265.66.
kolikšna sredstva daje repu-
blika v vojaškiproračun.kolik-
šen del slovenske industrije in

raziskovalnih programov je po-
vezanih z vojsko. kakšen je na-

tančen pregled kadrov. objek-
tov in zemljišč.ki so povezani

šlełhllLkLkGyrna- 3....3.._.ila:.."r;-.
Hren. Vlasta Jalušič. Zoja Sku-

šek) so se tik pred volitvami.
22. marca 1990. podpisali pod
Nadstrankarsko pobudo za

DEMILITARIZIRANO SLO-

VENIJO kot njeni stvamiki.

Nemara bodo za koga zani-

mivi njeni predlogi. zato born

:air-'-geargaariáarłz“"utjs;ł;
zato so se zavzeli za njegovo
izvedbo in podprli tajna priza-
devanja. Mirovniki smo seveda

že pred njimizaslutili skrite na-

pore slovenskih oblasti. zato

smo 14. oktobra 1990 poskusili
pomagati vsaj pri najbolj izpo-

-'.:^.*.:: Šifrer-.L ...Hi.*..'. lan-:Tilt S... '1...
varnost meja skrbijo eriote pJoli-
cije in obstoječeenote teritori-
alne obrambe. zamrzne naj se

napotitev vojaškihobveznikov
v enote JLA. ustavi naj se na-

daljnje oboroževanjev Slove-

niji in Jugoslaviji. začnejonaj se

pogajanja s federacije o odhodu

STARO
Nadaljevanje s 1. strani

Predlagatelj zakona (vlada) se

skuša hvaliti. da je s sprejemom
zakona. ki bi ga v Jugoslaviji
morali sprejeti že pred deset-

letji. naredila korak naprej.
A po predlaganem zakonu smo

še_vedno vsi_moškinič manj in

nič več kot vojaškiobvezniki.

nekaterim pa se. po skrbni se-

lekciji s komisijami. pogoji in

dokazili. dovoli. da opravijo
nadomestno civilno službo. Vo-

jaškirežim. ki ga oblast vzpo-

stavlja v Sloveniji. je na las po-
doben prejšnjemu.Vsaj tajni
dokumenti. ki načrtujejovar-

nostni ustroj. kažejona to.

. . . a vojsko lahko

zavmemo

Soočamo se z novo državno

militarizacijo. ki se ji bo moralo

staro družbeno gibanje posta-
viti po robu. Imamo še kakega
pol leta časa. da storimo vse za

to. da se v Sloveniji ne bo posta-
vil na noge militaristični loby.
Z vojaškoindustrijo. ekono-

mijo. politiko. kulturo in voja-
škimi vrednotami. Mit sloven-

skega vojaka. puškeGorenja.
revija Obramba. vojaškere-

klame. vzpostavljanje sloven-

ske vojske. vojaškeakademije.
mornarice letalstva... Vse to

niso mačjesolze. ampak fanta-

stičen projekt. ki ne more pe-

ljati drugam kot v militarizacijo_
družbe.Povsemlvseenoje; ali'

IBANJE
ljudi militarizira slovenska ali

jugoslovanska država. ali pa
NATO pakt. Plačujese iz istega
žepain vzpostavlja se ista lo-

gika gledanja ljudi skozi mušico
na puškinicevi- ekskomunika-

cija namesto komuniciranja.
zavračanjeljudi iz revnejšihdr-

- žav- namesto- razumevanja-in

pada med Severom in Jugom.
ki se izraža v rasizrnu in kseno-

fobiji. To so največjenevarno-

sti. ki grozijo Sloveniji kot dr-

žavi. kot kulturni dediščini in
kot ljudem. ki živijona tem

koncu planeta. Velja se potru-
diti. Casa .pa je malo. -saj se

mrr konkuriramçrma__`

univerze.

tel.: (061) 224-666.

Mirovniea je zastavljena akcijsko - njen namen je sporo-
'

čiti. predstaviti in pritegniti k sodelovanju. Projekt bo uspel
samo. če bomo na plamenčekmetali drvca in vsak delček te'

_ priloge je plamen. ki potrebuje goriva.
O Gradimo inštitucijeza mir. Predstavljamo Center za

kulturo miru in nenasilja v Ljubljani. Mirovni inštitut pro-
grame za mirovno vzgojo in izobraževanjeod vrtca do

O Povezujemo družbene pobude posameznikov in gi-
banj - kulturnih. umetniških.produkcijskih. izobraževal-
nih. socializacijskih in zabavnih. Samo s kulturo je mogoče
premagovati vojaškoželezjein jekleno miselnost. Samo
z spodbujanjem pobude ljudi je mogočeopraviti s trdnostjo
in trpkostjo vojaškegarežima. Predstavljamo Mrežo za

Metelkova. Mrežo za izpraznitev vojašnicin za zapolnitev
njihovega prostora 2 barvitostjo domišljijeljudi.

0 Spodbujamo dejavnike političnegaodločanjaza pre-
nos zamisli o Sloveniji. demilitarizirani deželi. Predstav-

ljamo Koordinacijo za demilitarizirano Slovenijo. Predstav-

ljamo gibanje ob deklaraciji za mir.
Prvi naslov za prave zadeve je Mestni trg 13. Ljubljana.

pomoči.željepo odklopitvi od

problemov. namesto soočanja
z njimi. graditev nacionalne sa-

mozaverovanosti namesto od-

prtosti do soljudi na Zemlji. Do

juga stare jugoslovanske države
se v Sloveniji vzpostavlja odnos

klasičnegaplanetamega pre-

moč trudi. Mirovno gibanje in

progresivna javnost se bosta
morala zavzeti za politiko do

beguncev. za spoštljivodnos do

revnejšegadela sveta. za vzdr-

ževanjekomunikacije z družbe-
nimi pobudami iz drugih krajev
JugoslaVije. Pomíritev|v1`J_ugo-'f`

DRŽAV
slaviji namreč ne bo prišla
s strani držav. Nobena politična
rešitev ne bo preprečilanaci-
onalnih zapletov tipa Plitvice.

prej nasprotno. In levji delež
pri umirjanju odnosov na Bal-
kanu bo morala nositi civilna
družba: To bo dolgotrajen pro-
'č'esZpri`tem'.jdase morajo ljudje _

na tem prostem 'demokratič-
nega delovanja šele naučiti.
S tem v zvezi tudi predstav-
ljamo pobudo za intemaciona-

lizacijo civilne družbe. ki se or-

ganizira na mednarodni ravni
v helsinško državljanskoskupš-
čino. Gibanje za kulturo miru
in nenasilja je v tem mednarod-
nem omrežjuza Jugoslavijo
kontaktni naslov. Če se govori
o kontliktu z jugom države. je
pač treba večino pozornosti
obrniti na jug. Od problemov se

namreč ne da odcepiti.
Predstavljamo vam torej
naše dejavnosti. Koordinacijo
za demilitarizirano Slovenijo.
Mrežo za Metelkovo. Mirovni

lnštitut.Centerza kulturo miru
in nenasilja. mednarodne pove-
zave in šemarsikaj. Oproščamo
se za pomanjkljivosti v besedi-
lih in vas na vseh straneh va-

bimo. da se nam pridružite.
Ljudem se ponudi priložnost.
kot se ponuja vsem. ki živimo

'sedaj v Sloveniji. sila poredko.
Gradimo si razmere in smer-

nice za življenjev naslednjih
desetletjih. Dajmo svetu in sebi

lepo darilo - Slovenijo. deželo_
.mim
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..aáuè'fiľšö'sè'šr,515530331cágè'ľmáčlcrcu svoje suverenost: (in
to še zlasti velja za področjevarnosti) za ceno ekonomizacíje
življenjain boljšegasodelovanja.

Dvom: Dovolj je eksperimentov!
O Tudi samostojnost je velika ideja in velik eksperiment. za

katerega so nekateri pripravljeni žrtvovati tudi mir. Oba ideala.
nacionalna suverenost in razorožitev.sta lepa. enakovredna in
legitimna. Nobenega pomena nima obtoževati protagoniste obeh
idealov. truditi se je treba. da se idealom čimboljin po mirni poti
približamo.Za izhod iz kaosa je vsak koncept eksperiment - tudi
vzpostavitev lastne vojske.

Dvom: Slovenija brez vojske je nerealen projekt.
0 Kaj pa pomeni realnost vzpostavljanja Slovenske vojske?

Res kdo verjame, da lahko dandanašnjivojska brani državljane/ke.
Kaj nas topogledno učijovojne dvajsetega stoletja? Oboroženega
spopada si pačne smemo privoščiti.Izkušnjerazoroženih držav
(Costa Rica mini evropske države)in skorajda razoroženih držav
(Malta) nas na drugi strani učijo,da so to države,ki so navsezadnje
najbolj vame. saj dobro skrbijo za medsosedske odnose.

Dvłom:Zakaj demilitarizacija ko pa Slovenija sploh ni militarizi-
rana.

0 Če se bo vzpostavila Slovenska vojska v takih okvirih. kot jo
načrtujejo.se dvomilijonska država pačne more ogniti militariza-
ciji tako politike kot ekonomije in javnega življenjanasploh.

.Brez-dvoma bi Slovenijabrez vojske:
- bila svetu bolj simpatičnain prijazn'a. se mu odprla in postala

komunikacijski vozel med severom in jugom. vzhddom in zahodom
- lahko vlagala denar v sbcialne. ekološke in ekonomske pro-

jektc. namesto da potone v brezmejno jamo vlaganja v oboroževa-
nje

- izgradila nevtraan in uravnoteženo politiko kulturne. eko-
nomske in diplomatske izmenjave s.svojimi sosedami na vseh štirih
straneh neba

_

- bila kot razorožena država nedotakljiva in v veliki moralni

prednosti pred vsemi možnimi agresorji
- lahko izgrajevala aktivno mirovno politiko do vseh sosedskih
držav. zlasti z kulturnimi izrnenjavami. pretokom znanja in z dru-

gimi komunikacijami
- stopila v zgodovino kot država dobre volje in pozitivnega

prispevka mednarodni skupnosti

Brez dvoma Slovenijalahko postane državabrez

vojske, saj:
- ne bo ne prva na edina država v svetu. ki bi to storila
- ni nič bolj ogroženaod držav.ki so to storile. v preteklosti pa je

ob ravno tolikšni ogroženostiznala prebroditi težavemirno
- je mlada država. ki deñnira svoje mednarodne odnose in

začenjaznova in to ravno v času. ko se redefrnira tudi varnostni

sistem v Evropi
- ni v preveliki meri odvisna od vojaškeindustrije
- je na komunikacijsko izredni legi. kjer lahko igra vlogo

mirovnega misionarja
- ima lepo tradicijo nenasilnega razreševanjasporov in koeksi-

stence z drugimi narodi

-je temu naklonjen velik del javnega mnenja in velik del

političnih_sbbjekto'v
`

' `-

ll'i "



,x

..

1.;ub1juntr.
33. april
:ixoćdm .'rsrric'nuirrdewide'selegu

spomin in opomin.

Mirovniški program demilitarizacije je prevzelo več
strank, tiste na oblasti in tiste v opoziciji. Nekaterim je
program očitno služil predvsem v predvolilnem boju,
s prihodom na oblast pa so se njihovi pogledi bistveno

spremenili. Zopet drugi so sicer podpisniki progra-
mov in člani Koordinacije za mirovno deklaracijo, kar

pa ne pomeni, da so vsi koraki v praksi (in njihovo
pritiskanje gumbov v skupščini)usklajeni s temi pro-

grami. Odveč ni tudi vprašanje,kako bi ravpale
sedanje opozicijske stranke, če bi prevzele oblast. Pa

'

vendar - oglejmo si stališča strank, članic Koordina-

cije, o Sloveniji brez vojske. Nenazadnje tudi kot

...mmm

GregorGolobič,
LDS:

»Zavzemanjeza demilitari-
zacijo lahko izhaja in se uteme-

ljuje vsaj iz dveh izhodišč. Po
eni strani gre za uresničevanje
določenih etičnih pogledov na

odnose med ljudmi in druž-
bami. za nasp_rotovanje nasil-
nemu urejanju teh razmerij in
za utrjevanje mirovne politike.
Drug motiv meri na racionalno
dimenzijo odločitve za vzpostaą
vitev ali ohranitev»celotnega
vojaškega kompleksa.. .pač
v luči zahteve po čim učinkovi-

tejši in čim cenejšidržavi.
V/'LDS se nam ne zdi to drugo
vprašanjenič manj pomembno. -1

zato ga 'skušamo v aktualnih'
slovenskih _razpravah čim bol'

poudariti:: Vzposwwmvraštnè«I 5 I

vojske in njen' obseg; predvsem
ČliCV ñ '

'

nalno-vajv_`
,, Ir, z.. Anł'1ąlsl

z. ...1.

na 0le

bilo in je. kot (slabo) kaže. tudi
ne bo -vse. kar dobimo. je zgolj
vrsta »začasnih« in »prehod-
nih« dejanj, ki so implicitno
utemeljena v neki vnaprejšnji
prepričanostio skrajni _ogrože-
nosti Slovenije. Za nas je' ne-

sprejemljivo. da bi projekt te

nezaslišano
. velike (drage.

z daljnosežnimłi..'sistemskimi.in

družbenirniposledicami) _inve-
sticije. ,temeljil zgolj naaprior-.
nih_ -predpostavkah nekaterih
»proračunskih.abonentov«,._ki
bi si na račundvakoplačevalcev
radi zgradili Maginotovo linijo
slovenske vojaškesile.Into.
v času.ko taista državapetkrat
obrne vsak dinar. preden ga (ali
PMUOJm). namenila izgradnjo
prepotrebne .infrastrukture `ali
za celo vrsto drugih področij

.:nau:. .rhnña 1.. 1.. vih-.1..
\ r . .... I........c -..;.. ~.-.

Stališčai'strank,članicKoordinacije za mirovno deklaracijo

SLOVENIJABREZVOJSKE
DEMILITARIZACIJO. SE UREDI Z USTAVNIM ZAKO-
NOM.«

Nekateri nam očitajo.da smo nerealni. Vendar vsakdo. ki

deklaracijo pazljivo prebere. s prehodnim obdobjem vred. lahko

ugotovi. da se dobro zavedamo v kako napetem območjuin času
živimo in da bo vsaj minimalna obramba še nekaj časa potrebna.

Predpogoj za uspešnozbiranje podpisOv je spoznavanje ljudi
z deklaracijo. njeno vsebino in namenom zbiranja podpisov. Zeleni

Slovenije si prizadevamo predstavljati našo deklaracijo ne le

'v Sloveniji, ampak tudi. V` tujini. pri Zelenih v zamejstvu. na

srečanjuZelenih parlamentareev Evrope, v Benetkah in

v Münchnu pri Zelenih. Bavarske. Povsod je bila deklaracija
z zanimanjem sprejeta. Za projekt demilitarizacije*Slovenije je
razumevanje te ideje pri naših sosedih zelo pomembno..

Do sprejetja nove slovenske ustave je še nekaj tednov in vztrajati
moramo pri začetem delu. Imamo priložnostnarediti nekaj dru-

gače in neodgovorno bi bilo. če se ne bi dovolj potrudili.«

Rastko
"

I.

. _1
\.

.(127 'rl'na .HI-1._ -,`.', ...i :. .ij'

. 'lr' .' .l-"I' "

»Zamisel o -Sloveniji ,brez
vojske in vojaškeindustrijerje
pravzaprav edina' - velika ideja_
demokratičnihbojemkiseješe.
ohranila :th sedanji / skupščinski;
politiki. 'Zatorselyjdtdrti 'mer-í«

-ü

. r

kakšna simbolična avra. ki ne-

gbvp'm'
V

na.študentsko:vpraša-v
nje. zakaj. toliko denarjaza voj-
sko; pa tako malo- za univerzi:

»vojskajectemeljslovenske su-

verenosji,«.IC-ar. je- Peterle za:

molčal.zlahkazdopolnimo: »_-.,.'̂.'-
ne pa pamet in znanje.«- Ta

« 1....1,.:..~n.. ..0. r..

.... ,..........

želi iz Slov

Ravno ta miren prehod iz enostrankarstva v demokracijo in

vztrajanje pri demokratičnem reševanjunotranjih navzkrižij.kljub
velikim pritiskom iz Jugoslavije. sta dejstvi. ki sta ponesli ime

Slovenije v svet. Po čem pa je danes znana Slovenija? Po tem. da je
le mukoma pristala na sporazumno reševanjejugoslovanske krize.
da se oborožuje.da je vpletena v ne dovolj pojasnjeno trgovanje
z orožjemin po vladi. ki jo levičarskimediji zahodne Evrope brez

velikih pridržkovžeoznačujejoza skrajno konservativno. Deklara-

cija za mir. v pripravo katere smo se na povabilo mirovnikov

vključiliže na samem začetku.je tako zagledala luč dneva o pravem
času. Ta deklaracija je dokaz. da mirovno gibanje v Sloveniji ni bilo

le stvar trenutka in odpora proti totalitarizrnu. ampak. da _je_
pognalo globoke korenine. ki jih na hitro ne more presekatil'llll
poudarjanje ogroženostiin potrebe po oboroženi obrambi s strani
sedanje oblasti. V Stranki demokratičneprenove smo deklaracijo
za mir brez pridržkovpodprli in podpisali. kjer smo jo ocenili za
stvarno in uresničljivo.Ključnatočka. ki določa njeno stvarnosti.je
opredelitev za prehodno obdobje do popolne demilitarizacije. ki bi

po naši oceni moralo sloneti na šestihtočkah:

- na postopnem zmanjševanjusredstev. namenjenih v držav-

nem proračunuza vojsko;

- na postopni preusmeritvi oboroženihsil v zagotavljanjedrugih
elementov varnosti. kot so zaščita in posegi v primeru naravnih.

tehnoloških in ekološkihkatastrof;
- na povečevanjunadzora javnosti in skupščinenad represivnim

aparatorn. države;
'

I

A

- na' zgraditvimehanizmovza mirno'reševanjevsehoblik notra-

njih in zunanjih navzkrižij; __

- na vključevanquSloven'ijervnevojaš'kemednarodne varnostne

inštitucije; `

'
'

.- na postopni zgraditvi demilitarizirane cone v prostoru Alpe
4`Jadran. -

- '» 5 »

q'

. .Vsaj pri tem projektu je majhnost Slovenije prednost. Dvemi-
llbnski neoboroženi narod `.v.'-osrč'lu'łsrednje"̀Evropene' [triorel
ogroziti in destabilizirati nikogar. Če pa katera od sosednjih držav

eni 'e narediti tam
* d ričakovanim valorn

\. \- .. 7.`VIC` ....vv...

. . . \ .

0.`v<7`au`



in argumentiranem premisleku
o obrambnih potrebah. Treba

je_reči` da nam_protagonistit.i.
slovenske vojske doslej še niso

zmogli racionalno predstaviti
teh potreb; razprave _ołtemšeni .

.'..`.'.'...-.ł;.;.'..`.`..i'ii..ii,..`ií74:...
druzm, n` Cemcr grc pn vsem

tem za investiranje in zadovo-

ljevanje vsen) znanih in že ne-

štetokrat utemeljenih razvojnih
in celo eksistenčnih potreb. za

realno in ne imaginamo_ ogro-

ženostSlovenije«. --

"-1.1(j ;_I;

Mateja'Pbljanšek;-

'

»Naključjeje hotelo.,da.boste naše tekste na-temo miru brali tilt

po 22. apn'lu. dnevu Zemlje. Ko na milijone ljudi.~kgt.pos_amezniki
gibanja_ ali stranke._po svetu pripraVijorazlična_sre_čanja`_indemon-I
stracije. vse z namenom. da opozon'joina grozeče.ekološke pro-
bleme Zemlje (ozonska luknja. učinki tople grede. izginevanje
obsežnih gozdov in na ta račun izumiranje rastlinskih in živalskih

vrst. ki jim ne vemo imena. ker še nikoli niso bile opisane). .

Praznovanje tega dneva sega v `daljno leto 1970. ko se je
v razvitejšihdržavah sveta pn'čelaprebujati ekološka zavest.

Ekologija in vojska si nikjer ne moreta biti velikizaveznici. Prva

potrebuje denar. ki ga dobi ali pa tudi ne. druga potrebuje denar. ki

pa ga kot po pravilu vedno dobi. Ekologija s prostorom ravna

pazljivo. v naravi vojske in vojskovanja je. da je s prostorom
potratna in ga uničuje.Nasprotje je neizbežno.zato seveda ni

presenetljivo. da ekološka gibanja in Zeleni po svetu podpirajo
ideje mirovnikov o odpravi vojske. Kot povsod drugod je tudi pri
nas ideja o ukinjanju vojske oziroma projekt demilitarizacije.
Slovenije nastal v civilni družbi. Kasneje pa so' k' tej'vpobudi
pristopile različne slovenske stranke. med njimi Zeleni Slovenije.
Končni rezultat našegaskupnega dela je bila deklaracija za mir.

Podlaga za delo Zelenih v koordinaciji za deklaracijo je bil
dokument sprejet na predsedstvu Zelenih Slovenije sredi oktobra
1991). z naslovom Slovenija - mirovna oaza Evrope. ki je v nekate-
n'h delih celo radikalnejšakot je končni dokument mirovne

deklaracije. Z deklaracijo za mir smo vsi soustvarjalci prišliv jav-
nost z jasnim ciljem. da pridobimo zanjo čimveč podpisov. ki bodo

postali pomembni pri oblikovanju člena v novi slovenski ustavi. ki

govon' r` obrambi države. Zeleni Slovenije vztrajamo. da mora priti .

v novo slovensko ustavo t. i. mirovni člen iz mirovne deklaracije. ki

se glasi:

»REPLBLIKA SLOVENIJA JE DEMILLTARIZIRANA
DRŽAVA. PREHODNO OBDOBJE. KI JE POTREBNO ZAl

`- _n--J` .a ApApAp Apv" 5 Irlła').

._“*`._
:-5: .3:12J:: 21:41-:: ::.z'nn

.ZA...5. saj jo sponnuja na. "jemor
kratično in razsvetljeno_.dediš-..
čino. ki je ni pomagala-'ustvariti
in ki se je skuša celo znebiti:
Opoziciji -zlasti tistim njenim;
delom. ki so se za demilitan'za-z
cifo zavzemali še pod starim

re Eimom - je'iz istega-razloga-
prevečdragocenakia bi se zmo-

glaľpOgajatioinjejèąľ
Stranke vladne Večinc'fšo

"

of..
sle'j navedle .`:dva.-.«arg`u1'ne_

proti. Prvi argument: zamisel je
_

prevečutopična.da'bi:jo lahko'
že zdaj .-uresničill.zato žjo-Ije.
treba- odložiti.- "Argument ::je :

zgolj retdričcn.sajgajemdgočei.

uporabiti proti-vsaki. novi in vec"E
liki'zamisli'. uporabljati'pa ga je:
mogoče tudi v '. neskončnost.-:

- »pravitrenutek« pačnikoli ne- .

pn'de.. vsaj .sam od sebe; ne..

Treba ga je`ustvaritj; ta .argu-
ment'zato samo' izraža nemoč.
je zgolj priznanje: »Mi te zamir
sli nismo sposobni uresničiti.«

Drugi argument je nedavno
navedel minister Rupel:
v Evropo moramo priti kot po-

polna država. torej z vojsko.
Pomagati bomo morali pri
skupnih obrambnih nalogah
ipd. Ruplov argument izhaja iz

umevanja države. ki ga je jasno
izrazil predsednik Peterle v od-

.. .:h-:suho rih` damjan .tfá'ñü

oomoçjavtako ,.'in .tako . sodijo:
v širše..varnostne sestave' in so

samo_,v--tem okviru smiselna in.
vama. Ruplov argument torej
paradjoksno. govori v prid demi-7

Iltarizącijizj.saj :imamo vsi. njeni
zagovorniki v mislih prav demi-
vłitarizirano Slovenijo-'v okviru-~-

mednarodnega varnostnega si-
stem'a *in* duaro "imi `arni'

stvi} Jl
Słočanja@köli.aemilitadža-

cijeiso takö-""del'temeljnega
spora o naravi slovenske dr-
žav'ei-íMadhá'wè'číná-tiv'éljáiłlja'?
močna.'centraliziranöŽ-:jfzfltoñšľ
čeyálšk'o'injhemára'celo 'zatiral-'J
sko državo:dpo'zicíjá'höče*so?
dObno ílá'hko'é;prožno''državo`
z Easpršendin “slmotmouravno-'

tèžèhö'oblastjo. Sodobna' dr-'

žava Skrbi za "varnOStdržavljank`
in državljanov:`'Imam-or sodi tudi

'

in danes zlastisocialna -varnostz

z iznajdljivostjobi.ljudiraje obw .

varovali .pred'revščinoin nego-..
~

tovostjo. ne pa. da mečejode-
nar za orožjein za usposablja-
nje v- ubijanjuz Nesposobnost in

nepripravljenost vlade. da bi se

resno lotila načrta demilitan'za-

cije. samo ponovno dokazuje
njeno splošnonesposobnost. da

bi v korist državljankin držav-

ljanov izkon'stila sedanje zgo-
dovinske in prelomne čase.«

Mauricio Olenik,
SDP:

»Osmegaaprila 1990 smo v'Sloveniji naredili tisto. čemur se je
z veliko mero občudovanjačudila vsa Evropa -' na miren način smo

z volitvami spremenili družbeni_ustroj. k čemurje bistveno pripoą.
mogla demokratična naravnanost predhodnice' möje'átrankel

na; umnçr :Ivu

un a, la V 1 t"
,
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n pore v mirno razvozlavanjc
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balkansskegavo'zlar _lovenijałdanel'svelik'ö.'boljkot olborloženo
varnost potrebuje. gospodarsko. socialno'in ekološkovarnost.
o. `čemer nas .lahko prepričajože vsakodnevne' stavke. zimska

poročilao onesnaženostizrakav Trbovljah. Mariboru ali Celju in
grozljivo naraščajočaštevilkabrezposelnih.

' '

Podarimo našim otrbkom in vnukom Slovenijo kot cono miru!«

-

»Stališče . Sivih .4 ' panterjev .

-4 stranke upokojencev Slove-

nije do militarizacije 'Slovenije -

je odklonilno. Citiramiz sploš-
nih in nujnih izhodišč.pblitič-
nega programa stranke.. člen
13: 'Zavzemamo se za' 'po-
stopno demilitarizacijo- Repu-
blike Slovenije.'

- `.'=

Menimo. da je miroljuben
slovenski narod. priznan .po
svoji delovni -vnemi. '.ki že' .od

'Ilirije' oživljene'postavlja na

svojih tleh spomenike pred-
vsem kulturnikom.-'pesnikom.
pisateljem in prosvetljencem.
imel v boju za svoj narodni ob-

stoj precej več koristi od `pe-
resa' kot od puške.čepravje ta

prvo včasih povzročaloizliv

žolča. to drugo 'pa vemo. da

vedno prelivanje krvi. Prav slo-

venski'upokojenci'smo se. žal,'
že nabojevali za večkot preveč
državnostnihureditev in dolga
desetletja prenašali'finančno
breme za oborožitev in urjenje
armad. ki so nas 'osvobajale'
v preteklosti. nas želijo'osvo-

bajatil danes in vemo. da nas

bodo hotele 'osvobajati' tudi ju-
tn'. čejim'bomödovölñi.'Zgo-.

l_"`"

dovina'nasuči.če daš vo'ščaku
uniforme. že'hoče biti aplar.
ta pa sili med generale. ki jim
nista sveta ne denar. ne kri.`

Potrebo po dobro usposob-
ljeni in opremljeni slovenski

policiji Sivi panterji spreje-
mamo. Postavljamo pa pogoj.
da njihovo število ne preraste
števila slovenskih učiteljev.
Delo obojih naj bo denarno

enako ovrednoteno. saj eni kot

drugi enakovredno prispevajo
k vzgoji. preventivi. korektivi

in zaščitinašegarodu.

Suverena Slovenija se zav-

zema med drugim za sprejem
v članstvo OZN. V členu 11, 26
in 47 organizacija ZN predpi-
suje način reševanjaproblema
razorožitve! Pozitivno bi bilo.
da se Slovenija zavzame tudi za

priključitevk šestindvajsetim
. zunajblokovskim in nevtralnim

državam. ki delujejo v Komi-

teju za razorožitev pri ZN v Že-
nevi že od leta 1962, saj poleg
Sivih panterjev tudi številni mj-

roljubni Slovenci uveljavljajo
politiko. *neuyrščenostiA

v _Jriitąd-``
narodnih odnosihąi

" ` ' `



Ljubljana,
23. april
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Ravnokar sem se vrnil
z Malte. Tam so leta
1979, potem ko so Bri-
tanci zapustili otok,
uvedli nevtralnost in izpraznili vse
kasarne. Na moje vprašanje:»Kai
steparedili s kasarnami?« so odgo-
vorIlI: »Vse,kar ti pride na misel.«

'I IM. HREN, MZIN no. 2, april 1991 - pred Izidomli

(Monsoon
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otoll smo na Aldo na nramlaro. pa so nam rokll. da na. kar

našna. kar smo Invalldl. da da lahko dramo druole. III to

zastonj. Sa] nlsom Iaz rekla. da hooom zastonj. namdl ml

tako. da bom nrlšlanotri. pa bom za sam olañalal
Kot so le zoodllo v llllnl luno llnlon; nrldam tja. da grem v klno.
tam na: tla smas. nronovodano lo. Som noolzdlla. totalno. to III

ml rokol: lahko so nrldo notar all pa ka] laz vam kaj, I rodu. na. na

mojo odooromost. Pa oravl: Pranovodano to z vozloltl. Pa orarl

saj Imato zasloni. Sam šaholl ooolzdlla. Kakšennadln na to to!

Saj nl nooan od nas zahteval popustov. smo za to. da so vsl

nonustl ultlnalo. samo onaka moznostl bl moralo oltl - so oravl.

dostop kamorkoll. Imaštudl zaslon] avtobus. z vozičkomda na

morašgor. Absurd. totalan absurdl-

Foto:
Bojan
Salar'

SPOŠTOVANI PUBLIKUM! PRED VAMI JE - V OKLE-

PAJU MIROVNICE - POSEBNA IZDAJA MZINA,
KATERE OSNOVNI SMOTER JE, DA BEROČI JAVNOSTI

IZ PRVE, TJ. NAŠE ROKE, PREDSTAVLIA PROJEKT

MREŽE ZA METELKovo. DA TOREJ zA TISTE MED

vAMI,
KI o TEM PRVIC BERETE, IN ZA TISTE, KI STE 'mmmwowuci

zE PozAaILI. NA KRATKO SKICIRA, zA KAJ GRE
"Missuwuuuu'

v PROJEKTU METELKOVA. "om hmmuwnuwlllm I

vv

.:twL-ąał;ü
_;._

Prostorska koncentracija ololl
stosodamdasotlh lolotrtlnll III
Indlvlllualnlll slalom' amat-

nostno. mnotlbnolmltnm. so-

clallzacuska. lzotmtonlnç.

> @Krdelamaš,.kiso nekoč omrežilečlane te združbe,se bosta danes vsekakor
morali pndruzm dve novi: Comunicario in Cooperatio , ,

,,(m<- 1101.;.1 rtvítną-I/I'II .na pa --.. na
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Sentemhra 1990 le volijo skuglna
zaloteresiranlh gosameznikov.
skugln. organizacij z razlicnih
llodrocll civilno-druzhenega tle-
Iovanja na gohudo Centra za kul-
hrro miru In nenasllja In študent-
skega kulturnega centra sgrotlla
Iniciativa. da se ne lzselltvl voja-
škegaaoarata Iz kasame na Ma-
telkovi ulici v ljubljani celotni
tond ali pretežnidel grostorsklh
kapacitet kasame nameni njiho-
vim dejavnostim.

( (
Projekt. Metelkova nas Je ne-

koliko presenetil. 0 njem
smo brali v medijih, ne da. bi

o tem prej ke.) slišali. Tako

smo dobili vtis, kot. da že pri-
pravljamo kovčke. Igen. M.

VIDMAR. pov. ljublj. korpuea.,
Dnevnik. november 1990I- ,

Organiziramo se, ker ne slu-

žimo nobenim višjimciljem,
kar nam je to. kar počnemo,
v veselje, ker se zdimo drug
drugemu zanimivi, ker uži-
vamo v tem, da smo različni,
ker se zabavamo, ko smo sku-

paj, in se lahko razidemo, ko si
začnemo biti v nadlego... Or-

ganiziramo se, da bi lahko del

tega. kar počnemo, počeli
laže, in tudi zato, da bi morda

kaj počeli skupaj. V projekt
Metelkova se organiziramo
zato. da bi si vzeli, kar nam

gre. IT. MASTNAK, MIZIN no. 0,
september 1990-

Projekt mletim Izhaja iz Iz-

kusnje t.l. urtianlh holev suh- In
alternativnih kultur za ilzlčneIn
slmholne grostore drugačnosti
osemdesetih let. v katerih so bili
oh svojih lastnih. nereduclhllnlh
ohllkah in vsehlnah sokonstlhr-

tlvnl. tudi lnlclalnl moment de-
mokratičnihIn liheralnlh hojev
civilne druthe v Sloveniji. ,

Ni se nam treba hvaliti. sklicu-

jemo se lahko na dejstva: za-

četki boja za demokracijo so

naša zgodovina. Ustvarjali
smo demokratični družbeni

prostor. Zdaj hočemo del druž-

benega prostora zase. IT.

MASTNAK. MZlN no. O, septem-
ber 1990I

Projekt Metelkova. nam
svojo današnjogozicllo. aktnail-
zira zgodovino. kolikor je Ilia

prav na terenu grosterske intra-

strukhrre to grejkeao zgodovhn
gorazov z negativnimi drone-
niml. sociallzacijsklrnl. estet-

skiml. tehnološkimi.ekonom-
skiml itd. nosiodlcaml za javni In

produkcijski kulturni groster me-

sta. usmlšlla.tm Iz drnzkane

gozahe zgodovinske m.-
stavke slhracije. ki jo živimotla-

nes. tukaj In zdaj. ,
Politično-ideološkoin policijsko za-

tiranje alterkulturne scene se

v glavnem ni dogajalo čistonepo-
sredno kot zapiranje in prepoveda-
vanje posameznih ideološkoirt po-
litično spornih gibanj in skupin,
pačpa posredno s čistotehničnimi

ukrepi, ki naj pripadnike alter-

scene izženejoiz prostorov, ki so

jih »zasedli« (lokali, trgi) ali

pa naj jim preprečijodostope do

takšnihprostorov z raznimi sani-

tamo-tehničnimiprepavedmi (za-
piranje klubov, prenove lokalov).
Zgradba na Kersnikovi ulici 4 je
tipičnirezultat takšnih prizade-
vanj... IP. GANTAR, Sobotna

priloga DELA, september 1990I

Projekt Metelkova je eden od oa-

clnov. s katerim lahko t.l. alter-
nativa. lzirajaloc iz Izkušnjesa-

moorganlzacljlej ln -slarogac
nrolrlema - grostora -. v devet-
desetih letih na novo dollnlra
svoje meje. svojo vsehlno. svoje
modelnosti ln gluralnost. bo ta
groces zajema tudi Ime ali ne-
jem alternative (alternativne.
marglnalne kulhrre. srdrknltm
ong. potem to ni zgolj akadem-
sko vprašanje.Samoomevna all
alirmatlvna. nooojna all slan-
salna raha lo zanikanje alterna-
tive je vedno hrdl to zastavek
v materialnih to loterslhjekilvnlh

razmerjihsli.

a. atriju” g'ąlprim :TF {2720.37

Pomembno bi bilo, da se'forma'-
cija, ki nastaja okrog mreže
Metelkova, ne dojame kot ne-

kakšna homogena enota, am-

pak da se razume kot hetero-

gena zadeva. Altemativci mo-

.rajo tudi znotraj samih sebe

spoznati in dovoliti alternative;
če se že grejo marginalce, naj
upoštevajotudi marginalce
med sabo in naj ne delajo iz

vsega neko enotno zadevo.

IVEŠ SLIKAR SVOJ DOLG. Mla-

dina. december 1990 I

Vlzjentnl vsehlnskl. statusni Itd.
hotnrnoonostl Mreže za Metel-
kove je njen car In njena težava:
je komgIeksen -oIIjanlzem-. ka-

terega odlnl skunnl imenovalec
- ohjekt :elle - le nrostor. To na
je tudi izhodišče.ki omogoča
- ne ugotavlja - razvijanje
vedno to zamejenlh. s konkret-
olml Interesi. znanjem In sgret-
nostje Mrtih koogeracllsklh in
komunikacijskih razmerij tako
med Mrsko zhližanlmlsuh-

jekil delovanja kakor hrdl navz-

ven. enstran mej vojašnice.rne-

sta to letelo. skugaj aII nosa-
mlc. zastonj ali za denar. “,

Odsotnost primernih javnih prosto-
rov pomeni manjšemožnosti za

razširjanjerazličnih estetskih

praks med »odjemalce«,to je gle-
dalce, poslušalce.Neprimerni pro-
stori zvišujejostroškekoncertov,
gledališkihin plesnih predstav, ter

omejujejo umetniško in kultumo

ustvarjalnost. In končno,koliko

pobud in ustvarjalnih potencialov
- ne samo na področjukulture -je
zatrtih prav zato, ker nimajo os-

novnih možnostiza začetno delo-

vanje. Projekt Metelkova je tudi.

projekt inkubatorja za nove dejav-
nosti, od kulture, socializacijskih
dejavnosti do proizvodnje in po-
slovnosti. IP. GANTAR. Sob.

pril. DELA, september 1990I ,
Cankarjev dom je že prej potrebo-

val nasprotni pol in prav Metel-
kova bi to lahko bila. IM. CRN-

KOVIC, prog. dir. çD,Mladina tre--
cember 1990.

"

Foto: jamilRajh imam Škrlep
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'izliüčiirl'iñT'Hüílíñííľíi
enem kraju - kraju Metelkova

- ne pomeni. da je in en kraj
edini kraj. lie zanika pomena eh-

stojeclh. zamlšljeolhali nacrto-

Bil
projekta Metelkova nl zaolrule
iizlćnegaIn slrniielaooa lin-
stora. getolzaclla določenega
segmenta civilne kruha. temvec
njegovo otkilranle. Til greste

-

samo. še celo deželaIn država
so. kolikor v njih prevlada nate-
rlalna in goildcna moneknitm
duallsticnlh lzkilocennl. -Iltl
- v - svaki«.Programske izko-
dlšce grojekta Metelkova jo
- predvsem v njegovem
-lojmrežnem-.onstran iizlono-
prostorske ozemllltvo malo-
eemu vidiku - prav v uveljavlja-
nju transgrostorsklh, hanslokal-
nlh In transnaclonalnlh teoduo.

..je projekt »mestav sveta- na

kraju -drłavev državi-.

M estna vlada podpira zamisel
-Mreže za M etelkovo, saj je to pro-

jekt civilne družbe,ki Ljubljani
prinašanovo vsebino. Alternativa
bo namrečpoživilamestno središče
in vanj vnesla drugačnostin
»širši«načinživljenja.IP. JAM-
NIKAR, podpreds. IS SML (Ze-
leni), Sob. pril. DELA januar 1991 I

Znanje je osnova za razvoj vsake

družbe,toda ne vašeznanje, am-

pak nas vseh. Kaj lahko prodamo
tujcem? Kako se lahko povežemo
s svetom - verjetno ne mimo kon-

ceptov in spodbujanja kreativno-

sti. Znanstveniki potrebujejo labo-

ratorije, kultura potrebuje Metel-

kova. IV. STRES, MZIN na. 1,
december 1990!

Ljubljana ima možnost in prilož-
nost, da si v središčumesta postavi
oaza kulturnega in družbenegado-

gajanja ir: ustvarjanja. Mestne in

občinske strukture sicer kažejo
simpatije do projekta Metelkova.
Vendar bodo morale storiti več kot

to, saj imajo škarjein platno
v svojih rokah. Šelepotem se bo
lahko _mesto vpisan na evropski
zemljevid kulturnih' dogajanj. IZ.
MA TOZ, Delo december 1990.
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V kollltor kot ooslodlca nolltlñnlh
odloćlm na moonllšklmnl lia-
samlšltl ohlokt na Motolkovt
v colotl III ontołnl voelnl
- I slodntom odmero z ustrez-
olml dmolml Iokacllaml - no til
hll namenjen uroloan mu za

Motolkovo. tomm': npr. novl slo-
vonskl konjenlol. v mm Janez
Janša In oloooI rosor no tvooalo

Slovenski film` to je vprašanje
zase. Ena velika škoda. Nekdo

ali nekaj je nekomu naklonil

možnost,da dela film, da se pač
ukvarja tudi s tem čudežem,ki

ga je človeštvo pogruntalo. Slo-

venski film je najprej slovensln',
šele potem film. To bomo skušali

spremeniti. Nekaj avtentičnega,
da bi bil film privlačen..lokali
bodo vsi. gledalci in igralci.«

Foto:
Milan
Mrćun

MZM Wvlja antipod urad-
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Ta or.

gañèaciiabo gotow* za lansi-

ranje novih in iz na naša tla

presajenih družbenihtrendov .- Pri

tem mora biti še posebej pozorna

na svojo majhnost in na realno

oceno svojih možnosti v primer-
`javi z velikimi brati, ki bodo pri-
pravljeni izkoristiti vsako njeno
slabost.

Znotraj Mrete se zna razbohotiti

racionalizem kot dominantna črta

delovanja, tako znotraj skupin kot

nasproti družbe. Kar je do dolo-

čene mere dobro.

Opazna črta MZM je idealizem,“mo WII' III bo IJIIIIIIIIna. I Fotografska skupina vnum'
` '

olotlo na njen osrednll oomon na
,

Fordot Coleetivy I
povezan s sveto tokow-

mal Slmollo. oadla mi" s oo- 5
moelo -Imlttno-. a oosoošono
omloncllo Inovotlmlh nlastl cl-
vlloo drum I nulno dalec ooo
uno Izhodtłtnlhnnololh In cl-
rlllzacllskth notooclalov, temveč
tvooa še volllto ne: da oo ostal

Ena od deklet je delala s fantkom,
za katerega se je šolskapsihologinja
pritožcvala,'da je butast, da nič ne

sliši. Potem pa ji je zaupno povedal,
da vedno, kadar gre k psihologinji,

odvijc slušm'aparat do konca. . .

MZM se manifestira v javnosti
kot resna, striktna, načelna in pr;`

doma.

Svoj uspeli si bo zagotovila z boje-
bnz

:namlnsgosobe. to na III , , '523333233 vito vztrajnostjo.Taagrtsivnost
II" MZIOI II . (il III MIO IIIIII'I bonaletavala,povzročalabo
MINING" IIIIMIIIISKI'I ll'll- vzápfn::padce_c'iahkrgamu'uczijem.Zi-
moottorit IIIII'I. S tem a till" ra p ornosu o pn-

dovlz. 8 nomoiHoImeti:lll se Mislim. da. JE ena. oseba. čakuiedruibeno pñznaniein

mu lahko v tlmvoćlom:muu V SIOVGIUJL ki ima nepo- uspeh.
_

hm k D

mhodno null oo Iludah. In sredno ključ V mm' ki bi
M

_

"z 5 na

hmm .nam M 'hmmm mar
bila lahko poklicana za to.

I

reze za Metelkova.

'107 ?ľfámxñąlágmeš SKATERJIso zelo zanlmlvo pleme na kolešćklh.Vsekakor suhkultura L
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games:: 23331,.2.522):łbkb'iálľší-
n'la, da dobim kurja polt. To so

resni problemi, povezani z vpraša-
njem, ali posameznik lahko izraža

sebe, ali se lahko z nečrm svo-

bodno ukvarja? Ali pa bo pristal
v-samozadostnosti in bežal od re-

alnosti. .. IM. OGRINC, Sob.

pril. DELA, marec [99] I

. mladina so zdaj naši otroci, ne

pa Gantar, Fištra'vec in jaz...
IR. MOČNIK, Sob. pril. DEL/l,
marec 199] I

))

Želim si, da bi imel v Metel-

kovi svoj prostor, kjer bi nekaj
metrov od mene delali drugi
ljudje Čisto druge reči. Da bi

nastal tak center, kjer bi se

vsak zavedel samo tega, da se

notri dela. In dela dobro. To si

želim, ne vem pa, če to tudi

pričakujem.To se mi zdi pre-

lepo, da bi se uresničilo.

I Jure Zadnikar, slikar I

PALCKI

,.
-'..s '.1_ t. VA; `.,'."_,'...-.

nici so tudi zapori, kajne?

P. GANTAR: Ja. Ja. Uredili

bomo spominsko »Janševo

sobo«.

99

SKMINGle energićnlprodukt urbanih središč.za nekatere samo

športnapanoga. za nekatere trend. zame in za tiste. s katerimi
skaiam pa le image - naćinživlienia.

,
Na Metelkovi ulici v ljubljani. ob

svojem nastanku Izven mesta.
zdel v nleoorem središču.stoli
štabnevolašnica.ilekot - ko-

nlenlea le bila takrat neipo-
membnelšemobilne vojaškasile

- se le ta objekt Imenoval -Bel-

oilske kesema-; kasnele. ko so

konli že dolgo tepe ostali pred-
vsem za mero moti pamlm strn-

lem in bencinsklm motorjem. le
bil 1943. leta med tisočidrudlb
v niel zapri sedanji predsednik
skupščineIl Slovenlle. Po volni
le lastnik postala JLA. kompleks
pa je dobil ime -voiašnlcali.
|uIiia-.1I nlei je bil v okviru soje-
nla četverch1988. leta zaprt se-

Iel. slikar. mi delo?

a Iztok mmc. duh. vodja in preds. Skatecore kluba. e

denil obrambni minister Il Slove-
nlle, ki le r proračunza leto
1991 namenil nitke sredsm
pm za konienieo. [a a

Kolikor vem, so objekti že
zdaj na pol prazni_ Z voja-
škega stališča ne kaže imeti

vojske v mestu. Je pa zani-

mivo, da je bilo včasih prav

nasprotno. Mesto je vabilo

vojsko, saj je mestu dala

višji status, vojak pa je bil

cenjen poklic. Tako je mesto

zgradilo kasarno, da je do-

bilo avstroogrski garnizon
I P. GANTAR., MZDI No. 2, april
1991 - pred izidom! I

kornm- o mraz. le Metelkova.

mestni trg 13, 61000 Uubiiane
mrrok- 0 061 - 22%
21110Mtutlo o 50190-1178440412
s pripisom za Metelkova

m nemam

Kaj vama pomeni nastop?

rman.- 9 i
Dober žur. Prvih par komadov

se ti mal rokce tresejo... Sicer

pa se treme nikoli ne znesiš.

Pomembno je samo to, kol:: jo
uspeškontrolirati

Hmm: 5 i
Pred prvim koncertom naju je
bilo ful strah ampak polje pu-
blika hotla bis... Jaz pa nisem

mogel več,ker me je bolela roka.

I ror bi for

Marjan - bobni
Koča - bas kitara I

ponvi

Kdorkoli ve, opazi, nam

karkoli o neinkoriščenih,
aapuáčonih,navadi-ženinih
in podobnih prostorih vseh

mogočih velikosti, ki bi
lahko aluili' prostorov vo-

trebnih umetnikom, eni:: :nl-

turnikom, socialnatorjr h,
športnikom,iaobraievweem

itd. itd. -naj to sporoči.na

naslov mreže aa Metelka o.

nove številka

1:

Ko se je ustanovila Mreža za Metelkovo in smo slišali,da se

nekaj dela, smo se formirall kot skupina In se prijavili.
Najprej smo se mislili iti gledališče.Neki Rus, ki je bil poleti

v Ljubljani, nas je navdušil za eksperimentalni teater.

I Fotografsko skupina Fordoi Colectivy I

MZIN in Mreža za Metelkovo odpirala tudi konkretne oblike

sodelovanja s podobno in drugačnomednarodno sceno. V MZIN-
u no. 2 - pred izidom! - so predstavljene različne scene v Baslu,
Zürichu in Pragi. Linhartova fondacija, ki zasleduje na Češkem

sorodne cilje kot Mreža za Metelkovo v Ljubljani, se bo že
v junijski številki MZlN-a pojavila z lastnim kolumnom.

Mèľámwo
mn nežen Povratne



kupina razi-
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.. i v Ljubljani
ustanavlja

\lirovni inštitut. Nekaten' to

`otezo pozdravljajo in poudar-
ajo možen prispevek Inštituta

\' nenasilnemu razreševanju
{onfliktov v bodoči slovenski

jržavi. Drugi so bolj skeptični
n se s stališča 'realne politike'
zavzemajo za moderno vojsko
v moderni državi. miroljubne
pobude pa ocenjujejo v najbolj-
:em primeru kot neškodljive`
v teh prevratnih časih pa tudi

kot nevarne in zapravljive.
Bodoči sodelavci Inštituta

glede tega seveda nismo nev-

tralni. Vprašanjemiru za nas

niso predmet nepristranskega
'Jpazovanja in razlage. Zave-

ćamo se naše vpletenosti v svet

Cružbenih dejstev. Ali drugače
povedano: ne vidimo se v vlogi
nezainteresiranih vladnih sve-

tovalcev. ki jih ne zanima upo-
raba njihovih ugotovitev. Bliže
nam je predstava o zdravniku.
ki bolezen sicer proučuje.ven-

dar zaradi zdravja. [zhajamo
namreč iz tega. da med mirom

in vojno ni prave alternative.
razen morda za vojaškestra-

tcge.
Zato se nam zdi sedanja di-

skusija o civilnem služenjuna-

mesto vojaškegaroka 'pre-
kratka`. Pravi odgovor za novo

slovensko državo je namreč
samo demilitarizacija. Zavze-

manje za to. da izpraznjeni pro-
stor JLA nadomesti slovenska

vojska vidimo kot usodno na-

pako.
Bilo bi sicer pretirano trditi.

da gre v sporu glede statusa

vojske v Sloveniji za soočenje
med tistimi. ki bi Slovenijo radi

spremenili v novodobno Ma-

sado in tistimi. ki jim je bolj pri

vprašanjeje. kaj bi ston'li oni.

Slovenija se s svojo majhno in

slabo oboroženo vojsko - tudi --

če bo nova oblast uresničila

staro boljševiškoidejo o oboro-

ženem ljudstvu - ne bo mogla
uspešnoupreti morebitnemu

napadalcu (četam NATO

pakta. Sovjetski zvezi. pa tudi

JLA ne). Kolikor bi se torej
oblast odločila braniti suvere-

nost države. bi jo morala braniti

do poslednjega Slovenca. S tem

pa bi izničila prvotni namen

obrambe. saj je seveda že na

prvi pogled jasno. da suverene

Slovenije brez Slovencev ni.

Država `živi` le preko osebe.
v njegovi zavesti. S tem. ko ta

za državo umre. umre v njem
tudi država. Z vsako smrtjoje je
manj. In v tem je vsa irealnost

»realne politike'. ki se zavzema

za slovensko vojsko. Namesto.
da bi zagovorniki suverene slo-
venske države razmišljali
o tem. kako bi lahko zanjo naj-
bolje živeli.razmišljajoo scena-

rijih konca.

Kot zgled uspešnevojaške
obrambe majhnega naroda nad

številčno in drugačemočnejšim
okupatorjem se pogosto navaja
partizansko vojsko v drugi sve-

tovni vojni. Danes seveda vemo

oz. bilmorali vedeti bolje. Parti-
zani se niso predvsem borili

proti okupatorju. ampak so re-

volucioname enote varčevali za

Ljubljana.
23. april

'
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Gregor Tomc

kasneje osvobodile zavezniške
čete.

Sklicevanje na neobhodnost

lastnega vojaškega aparata
predpostavlja še nekaj - obstoj
sovražnika. Brez potencialnega
agresorja izgubi oboroževanje
pravi smisel. Slovenija danes ni

obdana z državami. ki bi hle-

pele po njenem ozemlju ali mo-

prave vojašketradicije in na

drugi strani bogato tradicijo
izogibanja vojaškemuaparatu.
Poleg tega postaja v sedanjem
postmodemem obdobju. ki ga
med drugim odlikuje vse bolj
razrahljana povezanost osebe

2 družbenim. pripravljenost po
služenjuin` žrtvovanjudomo-

vini vse manj vetjetna. Izgleda

Če povzamem: slovenska

vojska bi bila nesmiselna. neko-
ristna in neučinkovita.

Bila pa bi tudi zapravljiva.
Polemike v zvezi s tem. koliko
bi nas obramba stala. so bolj ali

manj znane. Predstavniki obla-

sti trdijo. da bo za vojsko name-

njenih manj sredstev kot kdaj-
koli doslej. medtem ko se opo-

"rebitnem bogastvu.Če je v ne-:Šskratka. da prihaja do izrazitej- zicija zgražanad tem.'da gre za

katerih primerih oboroževanje'-1 šegarazkola med tistimi. ki pi- vojsko več denarja kot zaššo -
.

žali. S havbicami ne bomo nare-

dili večjegavtisa. V Sloveniji
imamo danes enkratno prilož-
nost. da v segmentu družbe-

nega življenjavzpostavimo dru-

gačnorelacijo med osebo in dr-

žavo. ko oseba ni več v službi

`potreb' te abstraktne entitete.

Ta odvisnost se sicer v moder-

nih državah odraža tako. da

oseba zaznava družbo kot ob-

jektivno realnost. da vidi od-

nose. ki so produkti subjektiv-
nega delovanja. kot nekaj zuna-

njega in njemu tujega. V Slove-

niji se nam skratka ponuja pri-
ložnost. da odgovorimo na

vprašanjèVojska?` 2 'Ne.

hvala!` in na ta način vzposta-
vimo za bodoče generacije Slo-

vencev bistveno drugačnovsak-

danjo subjektivno realnost.

Na Mirovnem inštitutu si

bomo prizadevali z znanstveno.

izobraževalno. vzgojno in pu-
blicistično dejavnostjo vzpo-

stavljati razmere. v katerih bo

spomin. ki združujeosebo in

odnose med osebami. vse bolj
povezoval v smeri večjeavto-

nomnosti do `potreb` tako ali

drugačerazumljene skupnosti.
V tem pogledu bo torej Inštitut

predstavljal prostor. v katerem

se bo razvijala mirovna para-

digma; nenasilnost v interaktiv-

nih odnosih in v odnosih do

narave.

Na drugi strani pa bo Inštitut

seveda tudi pomemben genera-
tor novega znanja. V prvem

obdobju bo njegovo znan-

stveno delo omejeno na razi-

skovalno nalogo in nekaj apli-
kativnih nalog.

V raziskovalni nalogi Soci-

ologija vojske bo raziskovalce`
zanimal položajvojaškeorgani-
zacije v slovenski družbi v 20.

stoletju. Zanimali nas bodo
'Al`lI-_ 1-:
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namrec` ne moremo odreči na-

č'novanemu zakonu o vojaški
obveznosti velikega premika
naprej. Na drugi strani pa se

verjetno le še redki preživeli
utopisti zavzemajo za ukinitev
države kot takšne in s tem tudi
vseh aparatov rcpresije. Tre-
nutno gre predvsem za vpraša-
nje (ne)potrcbnosti vojaškega
aparata. Ali ga resničnopotre-
bujemo? Predstavniki `realne

politike` .nasprotnike 'vojaške'
Slovenije radi najprej vprašajo',
kaj bi naredili v primeru tuje
vojaškeintervencije. Vprašanje
je napačno_postavljeno. Pravo

'OIICC \'0 ne. '0 ji: IH pou kčlS

politične revolucije. Predpo-
stavljamo. da sedanja demo-
kratična koalicija ne načrtuje
strankarske vojske za podoben
pn'mer.

Slovenija skratka ne pred-
stavlja `realne vojaškeopcije'.
kot bi temu rekli strokovnjaki
za vojaškezadeve.. Če komu še
ni jasnoskaj _se zgodi. ko se

vojaškošibka država znajde
v vojaškemkonfliktu. naj se

spomni na iraško invazijo Ku-

vajta. Kuvajtska vojska -je raz-

padla ali zbežala v sosednjo
Savdsko Arabijo. Kuvajt pa so

elu. katerega sosede prisegajo
na njegovo uničenje)pa v na-

šemprimeru to vsekakor ne

velja. (Za razliko od Izraelcev
tudi nimamo zaveznika. ki bi

kril_stroškeoborožcvanja.)
Zagovornike oborožene Slo-

venijevelja spomniti-šena eno.

dejstvo: da je vojska učinkovita
le v tisti -men'. v kateri-uspe
osebe v njej reducirati na mili-
tan'stične vloge. Kar nekaj ar-

gumentov je. ki ne govorijo
v prid učinkovite redukcije na-'

bomikov v rezervne dele učin-
kovite slovenske vojske. Vze-
mimo za pn'mer odsotnost

tistimi. ki jim je ta žrtev name-

njena. Zakone pišejopo pravilu
tisti. ki se bodo tudi v primeru
vojne v zaledju ukvarjali pred-
vsem s komentiranjem vojaških
premikov na _televiziji. Pona-

vadi pa -so tudi že zakoračili
v obdobje. ko je življenjeizgu-
bilo velik del-svojega leska in je
postalo razmišljanjeo žnvi
sprejemljivejše.Ne smemo tudi

pozabim-da gre po pravilu za

ljudi. indoktn'rane v duhu

marltsizma. ki se nikakor ne

r`n'brejoznebiti ideje. da življe-
nje. ki ni v Službi nečesa veli-

kega. ni vredno življenja.

ZBORNIKO DEMILITARIZAC
redi maja
1991 bo pn'-
šla na sloven-

ske knjižne
police nova knjiga. Pripravljata
jo Znanstveni in publicistični
center ter Katedra za obrambo-

slovje Fakultete za sociologijo.
političnevede in novinarstvo
v Ljubljani. To bo aktualen

znanstveno poglobljen in anali-

tičen prispevek k razpravam
o demilitarizaciji Slovenije. Av-

torji prispevkov v zborniku

izhajajo iz podmene. da je de-

militarizacija v slovenskem pro-
storu političnoambivalentcn

pojem. ki pridobiva lastnosti

vrednote ali vsaj simbola nc-

kcga novega. povsem heretič-

nega pogleda na zagotavljanje
naCIonalne varnosti Slovenije.
Pobudnikom za izdajo zbomika

iii samemu izdajatelju se je
zdelo zelo pomembno poseči
v javne razprave. še preden se

demilitarizacija Slovenije spre-
meni v osamOSvojeno vred-

noto. o kateri zaradi politično
mobilizacijskega naboja ne bi

bilo več mogočeracionalno in,
seveda tudi kritično razmišljati.

r

Zdi se. da se zamisel o demi-

litan'zitani Sloveniji že od vsega
začetka pojavlja kot altema-

tiva; v času. koje bila to ideja za

uveljavljanje novih družbenih

ter aktivisti mirovnega gibanja..._
je ena od mogočihoblik argu-
mentii-ane opredelitve procesa
demilitarizadje. Hkrati pa pri-
naša s seboj Svojevrstno opozo-

»Za šele nastajajočedržavne tvorbe, tudi npr. za Slovenija, ne

ustreza povsem pojem 'demilitarizacija', ker so te države šele v fazi
konstituiran/o in je njihov pravi problem nevarnost, da se v .ta-

mem začetkuujamejo v past militarlzacije .tvoje družbe.«(dr. I vo

Fabinc, Ekonomska fakulteta v Ljubljani)

gibanj. je šlo za altemativnost

obstoječemu obrambno-var-

nostnemu sistemu; v obdobju
pred večstrankarskimi voli-

tvami je bila to tema. ki je pri-
pomogla k speciñčnipolitični
identiteti nekaterih strank; po
volitvah se ideja o demilitariza-

ciji in demilitarizirani Sloveniji
sooča z opcijo ustanovitve

lastne slovenske vojske. Da bi

proces demilitarizacije lahko

postal stvama opcija in ne samo

alternativna ideja. ga je po-
trebno znanstveno bolj argu-
mentirati in strokovno dode-
lati. Zbornik. v katerem sode-

lujejo ugledni..domačiin tuji I

znanstveniki izirazličnih strok

rilo na možnost spopada med

»novo militarizacijo«in »mili-
tantno demilitarizacije«v slo-

venskem političnemprostoru.
Avtorji zbomika o demilita-

rizaciji Slovenije se že takoj na

začetku spopadejo z najbolj ne-

dorečenim kompleksom vpra-

šanj.to je z različnimi opredeli-
tvami in pojmo'vanji demilitari-

zacije. Pojasnjujejo vse mejne
jme. ki sprožajopobude za

demilitarizacijo. kot npr. mili-

tarizacija. militarizem. vojaška
industrija. tehnika in tehnolo-

gija. vojaško-industrijskikom-

pleks. obdelujejo pa tudi vse

tiste dejavnike in procese. ki so

nujni zadosegttnje dcmiliiarizi-i

Ljubica .IeIiišiČ

ranosti neke družbe. Med njimi
so odprava vojske; delna.

splošnain popolna razorožitev
.ter omejevanje oboroževanjain
'nadzor nad oboroževanjem:

nato konverzija vojaškeindu-

strije in drugih dejavnosti u

potrebe civilnega sektorja; pro-
ces socializadje za vrednote
miru in vzajemnega spošt0va-
nja; možnosti demilitarizacije
s krepitvijo civilne obrambe.

V tem delu zbomika sta tudi

dva zanimiva prispevka tujih
avtorjev. Oba govorila o poli-
tičnem nasilju. vendar vsak iz

Svojega zornega kota in vsak iz

Svojega kulturnega okolja. 50-

delavec Polemološkegainšti-
tuta iz Gronigena obdeluje po-

še neprimerno hujša. saj je
težko opravičitivsakršna sred-

stva za organizacijo. ki je ne-

smiselna. nekoristna in neučin-

kovita. Skladno z že omenje-
nim načelom. da je treba za

slovensko suverenost živeti. ne

pa umreti. bi bilo neobhodno

sredstva. namenjena za vojsko.
vlagati v znanost. (sub)kulturo.`
šport.šolstvo. zdravje. varnost.

okolje itd. Na teh' področjih
lahko tekmujemovveliko uspeš-
neje. numerični nesigniñkant-
nosti navkljub. be.ka bomo

lahko prišli nai-.zemljevid
Evrope in sena njemtudi obdr-

s tem v'zvezi predvsem vpraša-
nja militanueije vsakdanjega
življenja.napetosti in različne
oblike akomodao'je. Osredoto-
čili se bomo predvsem na štiri.

obdobja: čas Avstro-Ogrske.
stare in nOve Jugoslavije ter ela-

boracije novega sistema odno-
sov v Sloveniji danes.

Nekatera ministrstva v vladi
so tudi 'že'izrazilasvoj interes n

aplikativne študije-.znanstvene
tem so zelo različne. od pro-
blema nasilja v družini in reše-

vanja konfliktov v mednarod-
nih odnosih do obvlad0vanja
nasilnosti množic.

Jl SLOVENIJE
za omejevanje političnemoči
držav. nagnjenih k vojni. Dok-
torica ñlozoñje'z moskovske
univerze Lomonosov pa izhaja
iz nezdružljivostinasilja s člo-

večnostjoter opredeljuje etiko

nenasilja kot etiko 'neupiranja
zl u.

Posebno poglavje je v zbor-

niku namenjeno razčlenitvi de-

militarizacije kot opcije v slo-

venskem političnemprostoru
ter predstavitvi nekaterih tujih
zgledov. zlasti dejasnosti sku-

pine vica brez annade

(Gruppe Schweiz ohne .-\r-

mee). ki predstavlja nekakšen
ideal uspešnostipolitičnegaak-

tivizma civilne družbe v podobi
mirovnega gibanja. Poglavje se

»Končni cilj demilitarizacije mora biti popolna rezomžitev. Po

drugi strani pa razomžitev v smislu odsomosti ':a vselej vsega in

vsakega orožja'vsebinsko celo presega stanje demilitarizirunosti',

saj pomeni odprava vseh specializiranih sredstev za izvajanje
`jizlčneganasilja. torej ne samo tistih v okviru vojaškesile.« (mag.
Darko Lubi, Katedra za obramboslmje. FSPN. Ljubljana)

litično nasilje kot nov izziv

mednarodni organizaciji. pri-_~
pravljeni in organizirani samo

začenjaz zelo natančnim pre-

gledonj programov tistihnslo-
venskih'strank-organizmu. gi-

'

banj ter njihOvih nastopov
v javnosti. ki so svojo politično
identiteto p0vezali s pobudo
o demilitarizaciji Slovenije. Sle-

dijo prispevki nekaterih najbolj
izpostavljenih aktivistov slo-

venskega mirovnega gibanja. ki

so kljub političnemupragma-
tizmu ohranili določeno mero

samokritičnosti in tudi smisla :a

političnostvarnost. Prispevki
švicarskih mirovnikov so odsex

spopada s preñnjenostjošvicar-

skega militarizma. ki je prepojil
političnokulturo in strategijo
preživetjate male srednjee-
vropske države.

lzid zbomika bo spremljal
dokaj obsežen posvet. ravno

tako ubran na temo demilitan-

zacije Slovenije. organizirata ga
katedra za obramboslmje na

l-SPN ter Obramboslomo dru-

štvo Sl0venije. k sodelovanju so

povabljeni predstavniki različ-
nih strok. poslanci v republiški
skupščini.izvršni svet in pred-
sedstvo Republike Slovenije.
političnestranke. gibanja in

družbene organizacije. obram-

boslovei in mirovniki ter \'_silju-
dje dobre in strpni: volje.

4
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Intervju s SašomGazdićem

DEMILITARIZACIJA JE LE EDEN0D `PROJEKTOV
I'riprrn'ilat: Metal Ruglič

enter za kul-
'

, turo miru in

nenasilja v

zadnjem ča

su najpogosteje povezujemo
s projektom demilitarizirane

Slovenije. nekaterim je poznan
po projektu Mreža za Metel-

kovo... Vendar pa center

s svojimi koordinacijami in sku-

pinami ni povezan le s temi

projekti - je komunikacijsko
središče.v katerem se rojevajo.
obravnavajo in uresničujejo
številne ideje povezane s kul-
turo miru in nenasilja. od kate-

rih so nekatere znatno starejše
od predlogov za demilitarizi-
rano Slovenijo. Nekoliko več

o teh idejah in projektih smo

spregovorili s koordinator-jem
v Centru za kulturo miru in

nenasilja Sašom Gazdićem.
»Polegprojekta o demilitari-

zaciji in projekta Mreža za Me-

telkovo. kjer smo bili v začetku
med glavnimi pobudniki. sedaj
pa je to postala samostojna or-

ganizacija. potekajo v okviru

našegacentra številni drugi
projekti. Že nekaj let - natanč-

neje od prvih pogovorov o uki-

nitvi predmeta obramba in zaš-
čita v srednjih šolah - gradimo
projekt. da bi ta predmet nado-

mestila vzgoja za mir in nenasi-

lje. Drugi pomemben projekt je
sprememba vojaškihpotenci-
alov za civilne namene. To je
obsežno delo. ki je povezano
s projektom demilitarizacije.
Eno naših področijso problemi
oporečnikovvesti. priprav-
ljamo pa tudi stalni mirovni ta-

bor oziroma vsako leto še de-
lovni tabor. ki bo letos potekal
v obliki potujočegatabora.
Ravnokar pa postavljamo na

noge tudi mirovni vrtec.«
Omenili ste projekt spre-

membe vojaških-potencialov za

civilne namene. Obstajajo tudi
že kakšne raziskave o možno-
stih teh sprememb pri nas?

_»Tegazaenkrat še nimamo.
pnpravljamo pa mednarodno

srečanje.ki se ga bodo udeležili

predstavniki iz različnih držav.

ki se s temi problemi nepo-
sredno ukvarjajo in ki so jim
znane različne možnosti spre-
memb. Prav tako imamo več

literature o tem. obstajajo pa
tudi nekatere ideje. Prva takšna

ideja je bila na primer Metel-

kova - ta projekt-natančno
kaže. kaj se lahko naredi iz

nekega vojaškegadinozavra.

Tudi druge kasame bi lahko

primerno spremenili. če ne za

kaj drugega. pa na primer v go-

jišče šampinjonovin zdrave

prehrane. Obstajajo tudi ra-

zlične možnosti za preusmerja-
nje ljudi. ki delajo v vojski.«

Eden od očitkov,ki prihaja iz

vrst pobudnikov lastne vojske,
je, da nenehno poudarjate vi-

soko ceno vojaškegaaparata,
ob tem pa nimate nikakršnih

izračunov,kolikšna bi bila cena

demilitarizaçijeoziroma pro-

jektov, ki so z njo povezani.
»Izračunov zaenkrat res ni

- vendar bi bil projekt. tudi če

bi bil še tako drag. znatno ce-

nejšikot lastna vojska. Ob tem

pa bi bile pri tem projektu
znatno_večjekoristi:Cena. ki bi

jo zahtevala konvenija. -ni -.

nizka. vendar bi bila sOcialno-

družbeno koristna. Napaka
vlade pa je. da še vedno ni

ustanovila institucije. ki bi te

raziskave in izračune lahko na-

redila.«

Ob vašipobudi, da bi v sred-

njih šolah uvedli vzgojo za mir,
se poraja tudi pobuda za

obramboslovje za mir.

»Ti dve pobudi se bistveno

razlikujeta. Vzgoja za mir opre-

deljuje. kaj je treba delati. da

do vojne ne pride. obrambo-

slovje za mir pa. kaj narediti. ko

do vojne pride. Če bi sodili po
času. ki je bil našemu konceptu
namenjen na petkovem stro-

kovnem posvetu o ureditvi izo-

braževanjana tem področju.na

katerem so sodelovali ljudje. ki

se neposredno ukvarjajo z Voja-
škimi vprašanji.potem naš pro-

gram ne bo bistveno upoštevan.
Ne glede na to. da so raziskave

pokazale. da se ljudje zavze-

majo za mirovno vzgojo in ne za

neko novo obrambno vzgojo.
Kdor_ je imel v šoli predmet
obramba 'in zaščita;mu je naj: _

brž jasno. kaj se lahko v okviru

tega predmeta nauči. To. ali se

učim sestavljati puškoza JLA

ali slovensko vojsko. pa mi je
vseeno.

Ob tem moram povedati. da

imamo mi material in predmet-
nik za 70 ur pouka že pn'prav-
ljen. vendar ga Zavod za šol-

stvo noče stiskati. Pripravljamo
tudi seminarje za učitelje.ki naj
bi ta predmet poučevali.«

Vključeniste v mrežo med-

narodnih povezav. Kako po
svetu gledajo na vaše pobude
tako v zvezi z ugovorom vesti

kot o demilitarizirani Sloveniji?

»Kjerkolismo predstavili te

pobude. smo naleteli na veliko

zanimanje in tudi podporo.
Tako so na zasedanju Helsinške
državljanskeskupščinev Pragi
celo poslali jugoslovanski vladi

in predsednikom republik apel
za mirno reševanjesporov in

podprli pobudo za demilitarizi-

rano Slovenijo. Zaradi vse te

podpore projektu demilitarizi-

ra`ne Slovenije. me toliko bolj
čudi težnjapo ustanavljanju
lastne vojske. Tisti. ki jo usta-

navlja. očitno ne ve. kakšni so

trendi v svetu.«
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'Slavi-:E69 Soči-al'i'zacijski
proces osvajanja posameznih
vrednot oziroma spreminjanja
že osvojenih vrednot. je struk-
turno že sama po sebi nasilna.
Medtem ko šolska vzgoja po-
udarja in privilegira posamezne
vzgojne vrednote in učne vse-

bine. puščadruge mimo sebe in

jih s tem depn'vilegira pa tudi

delegitimira. Šola kot institu-

cija je zatoporozna družbena
ustanova. skozi katero padejo
vse tiste vsebine kulture. ki so

glede na norrnirano družbeno
relevantnost nepomembne.
Lahko bi rekli.. da stopnjo nasil-
nosti šolske vzgoje uravnavajo
vsakokratna selektivna merila`
družbene relevantnosti. ki se

razlikujejo tako v času kot
v prostoru. Zgodovina šolske
Izgoje bi nam verjetno razkrila.
la so konkretna selektivna me-

ila družbene relevantnosti
' šolah določale najrazličnejše.,
erske in političneideologije.
»rinas zlasti krščanstvo in ko-
iunizem` v zadnjem času pa
acionalni modemizem kot nov

ružbeni projekt.
Duh časa je s svojimi men'li
avzoč tako v družboslovno-
umanističnih in naravoslovno-
:hničnih predmetih kot tudi
strukturiranosti vsega vzgoj-

:ga in izobraževalnegapro-
:sa. Ne samo. da so prvine
ruktumega nasilja implicitno
Ivzoče v sami konceptualiza-
i učno-vzgojnihvsebin in
ednot. ampak lahko prvine
silja v šolski vzgoji najdemo
v represivni vzgoji kot pogo-
obliki medsebojnih odnosov
kot načinu izvajanja same

ske vzgoje. ter celo v ekspli-
iih programih vojaške
Loje (pri. nas na primer
bliki obrambe in zaščite ter

3 in DS na univerzitetni
ni). Slednje smo na Sloven-
m zaradi sovpadanja neka-
h srečnih naključijsicer od-

vili, kar pa še ne pomeni. da
» z njimi povsrm opravili.
'dprava'vojaške"zgojel pa"

tudi še ne pomeni odprave
struktumega nasilja v vzgoji in

najrazličnejšihoblik njene re-

presivnosti. Težko si je namreč
predstavljati šolo brez takšnih
ali drugačnihprvin nasilja in

represije (ena od takšnih je na

rimer šola Summerhill v Ve-
iki Britaniji ali pa tudi pri nas

že dobro znana `Waldortska
šola v Nemčiji).Lažje pa si

predstavljamo takšen sistem
šolske vzgoje in izobraževanja.
kjer bodo prvine nasilja in re-

presivnosti skrčene na naj-
_manjšomogočomero. Takšen
sistem predpostavlja predvsem
pltu'alnost učnih vsebin in

vzgojnih vrednot ter dopušča-
nje individualnosti vsakemu

posamezniku. ki je udeležen
v šolskivzgoji. Ali drugače.gre
za takšno šolsko vzgojo. ki se

utemeliuiu. mirom. il! _nçnésit_
ljem. ..

, .

_Vrednote miru in znanja ter

spretnosti nenasilja so v dose-

danjih šolskih vzgojno-izobra-
ževalnih programih po pravilu
vedno izpadala iz njih. Kako
tudi ne bi. ko pa je kulturni kod
naše civilizacije izrazito nasi-
len. Reprodukcija takšnega
kulturnega koda je bila mogoča.
samo z (nasilnim) usmerjanjem
in nadziranjem izobraževanja
ter s procesi represivne. patri-
arhalne in vojaškevzgoje.
Naš zgodovinski spomin je

zato poln lukenj o človekovih
nenasilnih prizadevanjih za

vzdrževanjehannoničnih od-
nosov v družbi in naravi ter tudi
lukenj nasilja močnih nad ne-

močnimi.
Zdi pa se. da se je v zadnjem
času zaradi vse večječlovekove
eksistenčneogroženostizaradi
različnih oblik nasilja. zlasti
ekološkega.socialnega. urba-
nega. spolnega. duhovnega. pa
tudi vojaškega.začela obliko-
vati drugačnakultura. ki skuša
preobraziti nasilndku turni kod_
v nenasilnega.Empírjčnolahko

preobrazbene procese te vrste

opažamona različnih ravneh.
Menim. da gre s preoblikova-
njem nasilnega v nenasilni kul-
turni kod predvsem za obliko-

v človekovopravico do razpola-
ganja z bivajočim.Prav zato

izhaja kultura miru in nenasilja
iz istega temelja kot svetost živ-
ljenja in človekovo dostojan-

vanje drugačnekulture.'recimo
ji kulture miru in nenasilja. ki se

uveljavlja z novo duhovnostjo
postantropocentričnedobe kot
človekov nenasilen odnos do
bivajočegain enakopraven di-
alog z usodo sveta.

Kultura miru in nenasilja po-
sega vjedro nasilnih miselnih in
vedenjskih vzorcev. torej v je-
dro vsakršneganasilja, tudi
oboroževanja.in ruši predpo-
stavke. na katerih vznika nasi-
lje kot neupravičenauporaba.
človekovemoči. saj posega

stvo. Človektako ni več odgo-
voren samo zase. temveč je
pred svetostjo življenjaodgovo-
ren tudi za svojo zunanjo. živo
in neživo naravo. Namesto pra-
vice do razpolaganja uveljavlja
odgovornost pred razpolaga-
njem z bivajočim.Zato ni `člo-
vekov odnos do naravnega oko-
lja nadrejen. temveč je prirejen
in odprt do sveta.

Kultura miru in nenasilja se

gradi na konceptu' univerzalne
varnosti_ kot ekološki.ekonom.-

.' ski. socialni in duhovni katego-

riji. ki upoštevaplanetamo na-

ravo ekološke.socialne in voja-
ške ogroženostiin ki se udeja-
nja v spoštovanjučlovekovihin
ž' alskih pravic ter v nenasil-

em odnosu do človekoveno-

ranje in zunanje, žive in nežive
narave.

Jedro kulture miru in nenasi-
`l'apa predstavljajo takšnisoci-

ágzacijskiprocesi šolske
vz oje. ki se razvijajo skozi
vre \ote 'miru in znanja ter

spretnosti nenasilja. V drugih
državah.govorijo o t.i. (plane-
tami) vz .ji za mir in nenasilje.
ki vzgaja `in izobražujeposa-
meznika k SVObodnemu in za-

vestnemu opredeljevanju za

mirovno- nenasilne vrednote in
njegovemu dejavnemu zavze-

manju za njihovo udejanjanje.
Vzgoja za mir in nenasilja naj bi

`_temeljila_predvsem` na` drugač-
nem načinu mišljenja.-kot je
lasten sedanjemu nasilnemu
odnosu do vsega bivajočega.
Gre predvsem za poudarjanje
planetame zavesti in sožitjara-

zličnosti.za globlje spoznava-
nje (ne)nasilja in človekove
(ne)agresivnosti ter za učenje
metod medsebojnega sodelova-
nja. zaupanja in 'nenasilnega ra-

zreševanjasporov oziroma

navzkn'žij.Vzgoja za mir in ne-

nasilje predpostavlja svoboden
človekov razvoj. ki temelji na

osebni vesti kot odločinem de-
javniku njegovega in družbe-

nega'razvoja.
Preobrazba šolske vzgoje iz

tiste. ki je zasnovana na vred-
notah nasilja, v tisto. ki bo raz-

vijala vrednote miru in nenasi-

lja. je naporno in dolgotrajno
opravilo. ki pa je odvisna pred-
vsem od obstoječekulture miru
in nenasilja v družbi ter od do-
sežene družbenemoči njihovih
zagovomikov. Paradoksalno
je. da je manstvenost takšne
vzgoje in izobraževanjatu pov-
sem obrobna. zakaj oba pri-
jema. namreč wnasilni« in »ne-

čiłhžlji'vo'z'vprašanjemlegirim-
nosti zakonodajalca.

Zagovomiki šolske vzgoje
z mirom in nenasiljem so bili
ravno zato v merjenju moči
vedno šibkejšiod zagovornikov
represivne in vojaškevzgoje.

represivna in vojaškavzgoja
konstituirata državotvornepr-
vine, potem je vzgoja 2 mirom
in nenasiljem v tej perspektivi
razdiralna. saj vnaša v družbo
destabilizirajočesubkulturne
vsebine. V skladu s prevladujo-
čim kulturnim kodom je bila ta

vzgoja potisnjena na družbeni
rob in predvsem v sfero zaseb-
nosti.

Pacifistična.mirovna. ekolo-
ška.ženska in druga družbena
gibanja. mednarodne nevladne
organizacije (društvain klubi
OZN. Amnesty International,
Združenjeučiteljevza mir.
Mednarodna organizacija
znanstvenikov PUG-
WASH. . .) pa tudi številnepo-
sameznice in posamezniki že
več desetletij, zlastipa od prve
svetovne vojne naprej. delujejo
v smeri oblikovanja novih šol-
skih vzgojnih ciljev miroljubno-
nenasilne vsebine v posebnih
ali razpršenihpredmetih, ki naj
bi na drugačennačin pripomo-
gli k reševanjuperečihproble-
mov miru in varnosti nasploh.
Uspehi in napori takšnih napo-
rov so različni;od popolne od-

prave represivne in vojaške
vzgoje do različnih kombinacij
perrnisivne in planetame
vzgoje za mir in nenasilje.

Pri tem izkušnjeiz naše de-
žele niso nepomembne. Nekda-
nji gorečibranitelji obrambe in
zaščite postajajo nepopustljivi
zagovorniki predmetne kon-
verzije v obramboslovje z

vzgojo za mir.
To lahko pomeni samo

dvoje. Ali to, da je bila vojaška
vzgoja v obrambi in zaščiti tako
zanič, da jo skušajozdaj v mi-
rovno-nenasilni obleki pn'pe-
ljati nazaj. ali pa to. da zgoraj
postavljena hipoteza o preo-
brazbi nasilnega kulturnega
koda v nenasilnega `na Sloven-
skem-čiStozares drži.
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MIROVNA
KONVERZIJA

_

Naće Kalin

KONOMSKA KONVER-
ZIJA je proces. katerega cilj je
sprememba namembnosti pro-
izvodnega procesa ob čim večji
izkoriščenosti obstoječede-
lovne sile in obstoječihdelov-
nih sredstev. Med drugim
vključujepredhodno načrtova-
nje. raziskave tržišča in vključe-

vanje praktičnovseh institucij družbenegasistema. Pn' konverziji'
vojaškeindustrije imenujemo ekonomsko konverzijo tudi mirovno
konverzijo.
NEKAJ DEJSTEV O VOJAŠKI EKONOMUI:

1_.Kapital za vojaškoproizvodnjo se koncentn'ra v relativno
majhnih krogih. ki so blizu oblasti in ki zaradi svojih ekonomskih
interesov militarizirajo družbo.
.2. Vojaškapodjetja (ne glede na to ali so vzhodna ali zahodna)

niso sposobna delovati v normalnih tržnih razmerah na civilnem
tržišču in predstavljajo za družbo obremenitev.

3. Denar. vložen v proizvodnjo vojaškeopreme. je izgubljen za__
splošnesocialne potrebe kot so zdravstvo. šolstvo.kultura. itd_.__

4. Večina vojaškihproizvodov visoketehnołogijerim'a`v primer-
javi s stroški za njihov razvoj "zaradi njihove vojaškenamembnosti
zelo omejeno uporabo v civilne namene. Za isto ceno bi lahko
razvili mnogo več tehnološkovisoko razvitih in tržnih proizvodov.

5. Zaradi speciñčnostivojaškihproizvodov in vojaškeindu-
strije. dajejo investicije v vojaškoindustrijo najmanjšeštevilo
delovnih mest na vloženo denarno enoto.

'

KAJ JE DRUŽBENO KORISTNA KONVERZIJA?
Alternativna proizvodnja bi po konverziji morala:

. zadovoljevati resnične potrebe ljudi;
. uporabljati ekološko - nenevarne materiale in procese;
. zagotavljati ohranitev neobnovljivih virov;
. zagotavljati varnost proizvodnje in uporabe proizvodov;
. proizvodnja mora potekati v pogojih. ki bodo delavcemMAM-IN_-

'- omozočali stalen strokovni napredek.

ibanje za kul-

turo miru in

nenasilja
\'

v Ljubljani si
že vrsto let prizadeva -za druž-
beno uveljavitev človekove ne-

odtuljive pravice do miru na

vseh ravneh človekovegabiva-

nja. Še pod socialistično

oblastjo smo. izhajajoč iz

splošnedeklaracije komisije
Združenih narodov o človeko-
vih pravicah (člen 18). resolu-

cije Evropskega parlamenta
(oktober 1989) in mednarod-

nega sporazuma o civilnih in

političnihpravicah (člen 18).
največenergije usmerjali v po-
moč tistim. ki jim osebna vest ni

dovoljevala uresničevanja
z ustavo določene pravice in
dolžnosti do obrambe. Dolgo-
letnih zapomi kazni sicer res

nismo mogli preprečiti.smo pa .

zato pravico do ugovora vesti
v slovenskem prostoru afirmi-
rali do tiste točke. na kateri se

lahko danes povsem legalno
prizadevamo za njeno legitim-
nost.

Tako se je Gibanje za kulturo
miru in nenasilja s svojimi pred-
logi in stališči -vključilov pn'-
prave sprejemanja zakonodaje.
ki naj ureja pravico do ugovora
vesti; upoštevajočpri tem naj-
bolj progresivno zakonodajo
v deželah z obveznim naborom.

izkušnjeoporečnikovz obstoje-
čim rešitvami v svetu in nove
trende. ki temu sledijo.

'

Rešitve so neposredno pove-
zane z naravo vojaškeslužbe.ki

jo bo opredelila nova slovenska
ustava. ki naj oporečnikavesti
obravnava v posebnem zakonu

Ljubljana,
23. april

Haut'dc .

I

J J

o

UGOVORVE
Janez. Dulicršck

`

o civilni službi kot človeka. ki

zavrača nabor. nošenjeorožja
ali druge dejavnosti. povezane
z vojaškimicilji ali instituci-

jami.
Gibanje za kulturo miru in

nenasilja poudarja. da mora

Republika Slovenija v vsakem

primeru predvideti rešitve za

vse inačice izražanjaugovora
vesti.

Sprejemljivost civilne službe

je v mnogočemodvisna od reši-
tev. kot so:

- način preverjanja veljav-
nosti ugovora vesti.

- da za priznanje statusa

oporečnikavesti zadostuje že
osebna deklaracija in

- da za preverjanje veljavno-
sti ugovora vesti ni potrebna
nobena procedura

Ker je ugovor vesti stvar na-

ravnanosti posameznika (ci-
vilne osebe). se o posledicah
ugovora vesti odloča v civilnih

institucijah. Za zavračanjevo-

jaščineso veljavni vsi motivi. od'

filozofskih. etičnih.religioznih.
moralnih do političnihin ide-

oloških.
Že v trenutno veljavni ustavi

Vabimo vse, ki jim vest ne dopuščasodelovanja v voja-
ških dejavnostih, tudi ko gre za slovensko vojsko; da se

zglás'ijona .Cenrm za kulturo mim in nenasilja.

- kazenskega značajacivilne

službe,
- trajanja civilne službe ter

- pogojev dela in možnosti

izbiranja le-tega v civilnih usta-

novah.
Pri tem je pomembno upo-
števati:

- da nobeno sodišče ali ko-

misija ne more določiti vesti

posameznika.

je opredeljeno. _da nihče ne

more prisiljevati nekoga h ka-

kršnemkoli delu. ki mu gavest
ne dopušča.

Parlament Republike Slove-

nije je 19. apn'la 1991 določil

besedilo zakona o vojaškidolž-
nosti. po katerem naj bi bilo

civilno služenječasovno izena-

čeno z vojaškimsluženjem.
vendar po tem zakonu civilne

službe ne ureja enakovredno
oz. enakopravno zakon o civilni
službi. temveč zakon o vojaški
obveznosti. Naše stališče je. da
ne moremo obravnavati voja-
ških obveznikov in oprečnikov
na enak način. kajti civilno slu-

ženjene more biti pod nadzo-

rom. izvajanjem oziroma kaz-

novalno politiko vojaškihobla-
sti.

Ne strinjamo se z zakonom.
da o priznanju pravice do ugo-
vora vesti odločajokomisije (za
več občin hkrati). v katere naj
bi imenovali sociologa. psiho-
loga. zdravnika in predstavnika
organov. pristojnih za notranje
in obrambne zadeve (Na Dan-

skem oporečnik.ki.želi v ci-

vilno službo. izpolne le formu-
lar pri notranjem ministrstvu in

njegov primer je za vselej re-

šen).

V zakonu se omenja problem
totalnih oporečnikovle v členu.
ki govon' o sankcij'ah. Sprašu-
jemo se. ali bo samo kazno-

valna politikatista. ki boregulí-Ž'
`

rala zgoraj omenjeno?

Ne strinjamo se s tem. da se

civilna služba opravlja le v me-

jah Republike Slovenije. ne pa
tudi v tujini. kjer bi oporečniki
lahko sodelovali pri mednarod-

nih humanitarnih akcijah.

Ne strinjamo se s tem. da po
zakonu ni omogočenapravica
do ugovora vesti med služe-

njem vojaškegaroka.. ko pa
vemo. da ima vsak emik

pravico do preklica že.sprejete,

svoje odločitve.

l l vw maminem:..-
"
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2. komercialno (tržno in marketinško)uspešen; letošnjitabor, kibotraja]10do12dni`nckolikodmgačenod otroku možnost«. Njeni začetki segajo v zgodnja osemde- .

3. primeren za opremo in kvalificiranost podjetja; dosedanjih _ lahko bi rekli, da bo celo neobičajen,To bo , seta leta. .ko se je na slovenskem pričeloopozarjati na
na

i

4. omogočatimora povečevanjezaposlovanja. namreč kolesarsko-mirovni potujočitabor po delu Slovenije militarjzacuonekaterih vzgojnih pristopov v vrtcih in nižjih" =

Skupina za konvenijo pri centru za kulturo miru in nenasilja in Italije. Način bivanja in aktivnostiv Italijibodo pripravili razred'h osnovne ŠOIC-Del njenekñtikel?bil usmerjenEufji
'

spodbuja konverzivno miselnost in seznanja javnost s slabostmi mirovniki iz ItalijeLVSlOl/eilljjpasmo za svoje postaje izbrali _nanekakovosmo PonUdbO 'BračV “govmah(11359bolmh
vojne in prednostmi civilne ekonomije. Eden njenih glavnih ciljev kraje zvojašnicamiin drugimivOjaškjmiobjekti.sajje glavni 'gľ3Č)-

D _ _ Q _

.

je sprejem zakona. ki bo ustrezno urejal mirovno konverzijo namen letošnjegatabora širjenjeideje o demilitarizaciji
V letu 1991.SmO_V Centru pristopili k izdelavi celostne

vojaškihkapacitet in vojakov. V pripravi je raziskava o vlogi Slovenije. V teh krajihmbodopotekale okrogle mize in zasnove 1? Hmmm} Vrtec. V ta namen smo navezali stike
vojaškeproizvodnje v slovenski industriji. V svetu obstaja že kar pogovori o demilitanzaCIji.

. _ . i _ Q . .

S POd_0bn_I.mI_Vrtci po svetu_ in pri nas ter strokovnimi

lepo število skupin in posameznikov. ki se ukvarjajo s konvemjo. Tudi mirovnemu vrtcu. ki je bil doslej .sprejet z velikimi orgąmzacuamjPn _ľłas(VišjaŠolaza socialne delavce.
Večino svetovnih informacij in stikov s področjamirovne konver- simpatijami. se letos_'ne_bomoodpovedali,vendarpa _bole Inštitut za pSIhologijo.Zveza Pnjateljev mladih, Srednje
zije pa zbira in posreduje CENTER FOR ECONOMIC CON- v enem ali dveh krajih in se ne bo sem iz kraja v kraj. PedagoškeSole. itd. ._.). _

. .

VERSION. 222 C VIEW ST. MTN. VIEW. CA 94041 USA. V aprilu smo začeli s pr0jektom eksperimentalnih igric.
Te akcije poskušajopostati tradicionalne oblike vzgoje za
mir med otrOCi. Zamisel. da bi organizirali srečanjeotrok

_ V 0 W,
nv -

"II-na
'

tuna v parku Tivoli in v Stari Ljubljani (atii' Galeri'e Feniks se 'eHelçmgm “WPS-'ma m Z "10 "tem
porodila iz dveh razlogov:

J J ) J

Po večletnih prizadevanjih je oktobra 1990 Vaclav V.Centruzaukulturomiruin nenasilja_naMestnemtrgu 13.
-

Nata načinbilahko rešili stisko staršev,ki prihajajo po
Havel požegnaj«ustanovitev HELSINŠKEDRŽAv_ dobivamo reVIje in časopise.ki jih izdajajo mirovne organi- nakupih v ta del mesta.

`

UANŠKESKU-PŠČINE(Helsinki Citizens Assem_ zacije povsem svetu. v angleščini.nemščini. francoščini in -_l.ahko bi vpraksi razvijali koncept. ki temelji na iskanju
bl )

. ..

.1 t d. k a {Iza isamo Sedež v Pra i italijanščini.Nekatere revije so splošne.druge se omejujejo nowh načinov dela. inventivnosti. samoiniciativnosti. itd.
.
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g
na posamezno področje:ugovor vesti. demilitan'zacija itd. Zato vabimo vse otroke in starše. da se nam pridružijo..

'm5' le kçordmatwno.fun CUO' ?3..ta
o razvejaue Poleg tega "imamo tudinmanjšoreferenčnoknjižnico.

dej-avnosti._nasrečp.m mOSOČŠV0 j" 'z enega Fentríi- v kateri so knjige s področijmirovnega gibanja: človekove
"mai k' JO POknva HCA~Je najlepšeľaZV'dna '2 pravice. mirovna vzgoja. zgodovina mirovništva itd. Knjige

Strukture n'ene a delOVan a. VSCblnSko delo poteka so večinoma v an leščini. francoščini ali nemščini. Knjig in
, -,J. g J.. . . .. .. . .g . .. d'v šestih komisijah` ki se ukvarjajo z 1) nacionalizmi in reVij ne izpostamo na -

dom._so pa na voljo za študij 0 tev

(kon)feder_alnimistrukturami.2)ekonomijoinekolo- V_Centri!- Kliub_prestorski .stiskI SI prizadevamo, da' bi
Evropa Proti trgovini z orožjem

gijo. 3) civ11no družbo. 4) demilitarizaCIjo in mirovno ČlmpľelUSPOSQb'h_Č“aln'C0~tako da b' b'la anema za BaseLŠvica 2345.4.
politiko. 5) človekovimi pravicami in pravicami vseh nemo'eno smd'rame' informacije: 061-224-666
vrst manjšinter z 6) vprašanji.ki zadevajo enakoprav-
nost žensk. O pomembnejšihodločitvah odloča Med-
narodni koordinativni odbor (International Coordi-
nattion Committe). v katerem sta po dva predstavnika
nacionalnih odborov iz posameznih držav. Ker struk-
tura ni toga. obstaja možnost (ki jo tudi uporabljajo).
da na primer Veliko Britanijo zastopajo tako kotinje
kot Angležinjein da imajo predstavniki Sovjetske
zveze več nacionalnih odborov. Zametek slovenskega
nacionalnega odbora je Mreža za Metelkovo. priprav-
lja pa se tudi ustanovitev Odbora za regijo Alpe-

Mediterranean Citiz_ensDialogue
Grenada. Španija s

25.-28. 4.

co-spondsored by the European Peace Initiative
Jose Manuel Femandez

tel *32-2/284 2685 fax 230 8088

International Conference »Winningthe Peace? Matters

arising from the Gulf War«

London 29. 5.-1. 6.
Gulf Crisis Working Group
att. Jane Powell. c/o CND
tel *44-71/700 2393 fax 700 2357

Adria. ki bo junija v Trstu. in ustanovitevKoordina- Q ';
`

, school and Church for peace
Cije na'CIonalnihodborov v JugoslaVIji. ki naj bi bila `5` Ja.: _~_- Haapsalu.Estonia l4.-l7.6.
v Sarajevu. P 06" -

q
Justice. Peace and Integrity of Creation

9^? 28 Sadama St.{ámom SPQNZQR 203130Haapsalu. Estonia IPIC

V ešü _ . n _ I _ _ I . __

tel. 70-14/56785 ali 44403 fax 475 6801
p Gibanje za kulturo miru in nenasrlja je priprawlo akCijo

. _

international Coscientious Objectors Meeting je medna- :katero skušamop'ridopi'tipodporo V

rodna organizacija oporečnikovvesti. ki se sestaja enkrat na gospodarstva Ena Od “SOdNOSHIklulfh_gibanlePO'WJG Za srečanjeotrok v Tivoliju in Stari Ljubljani april. maj
leto. .'etnajsti maj je vsako leto dan. ko oporečnikiz vseh POdleľlavki bOdO “delovala V akCUh Je» da bOdO lahko

_ vsako sredo od 1500 do 17.00 ure

koncev sveta pripravijo akcije na skupno temo. Že leta 1986 uporablja/a ZaščiľníZnak MIROVNI SPONZOR» lahko Pa _ vsako soboto od 1000 do 1300 ure

je bila na ta dan v žarišču pozornosti Jugoslavija oziroma :051.0pridqlçi/aáągipravicz.[da
bo

1.7782043005196710::: informacije; 061-224-666

'Eodnos t .dan'ih oblasti do Jehovovih rič. za letošn'i 15. ma' 0 ' "Imena U 1 “Na Za “ ľuľo "W" 1” "ena-"Ja em '1 v - . ~ - .. .

pa so kot oirednjotemo določili depmilitarizacijojinvlogcJ) bro-(wah. _Plakaľihg~ -) Oliľomav da bo ime POdl'eľIaPovej gedna-r-OdmscmmarUČIICUCVOVZgojlzam"- 17'_21'8'
CJ

žensk v dejavnostih.ki.podpirajo vojaškiaparat. Letošnji zançspfpiekromgiban/mZa ka'eľegaVPOdleUumenijo' dale ingrerggáé,061_224_666
. :

ICOM bo v Budimpešti. tudi v njihovem interesu. J -

c
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M'ZIN (glas Mreže za Metelkovo),
št. 2-3, Ljubljana,
april 1991.

Pisati o Mreži za Metelkovo, ki se je formalno rodila

konec lanskega decembra, pomeni pisati o izredno am-

biciozno zastavljenem projektu, ki pa ima možnosti za

uspeh predvsem zato, ker je uspel povezati v svojih
vrstah večino bolj ali manj neodvisnih (»alter«)intelek-
tualcev in (alter)kulturnikov v heterogeno, a dovolj
prepoznavno in koherentno skupino ljudi, ki vedo, kaj
hočejo.

M'ZlN kot glas Mreže za Mctelkovo je le eden izmed

mnogih projektov zagnanih kolektivnih in individualnih

subjektov umetnostne, množične, kulturne,

socializacijske, izobraževalne,športne,alterhotelirske,
medicinske, duhovne, ma njšinsko-političnekulture..., ki

hoče v Ljubljani na enem mestu ustvariti neodvisni multi

kulturni center, ki bi povezal vse tiste, ki jim je, izhajajoč
iz koncepta civilne družbe, do drugačnosti,odprtosti in

tolerantnosti. Gre za antipod uradnim institucijam, kar

daje Mreži možnost objektivnega pogleda na družbeno

dogajanje in aktivnega poseganja vanj. Opazna Črta
MZM je idealizem, povezan s svetovnimi tokovi. V jav-
nosti se manifestira kot resna, striktna, načelna in

prodorna »organizacija«.Svoj uspeh si bo Mreža

zagotovila z bojevito vztrajnostjo. Ta agresivnost bo

naletavala, povzročalabo vzpone in padce »or-

ganizacije«.Zaradi prodornosti lahko MZM pričakuje
družbeno priznanje in uspeh. MZM in M'ZIN kot njeno
glasilo odpirata tudi konkretne oblike sodelovanja s

podobno in drugačnomednarodno sceno. V zadnji,
aprilski številki so tako predstavljene različne scene v

Baslu, Zürichu in Pragi. Linhartova fundacija, ki sledi na

Češkemsorodnim ciljem kot Mreža za Metelkova v

Ljubljani, se bo že v junijski številki M'ZlN-a pojavila z

lastnim kolumnom.

Organizacijsko je Mreža za Metelkovo razdeljena v

dvanajst sekcij, ki so osnovne enote društva

(socializacijsko- izobraževalna, New Age, glasbena,
likovna, modno-oblikovalsko- fotografska, gledališka,
plesna sekcija, filmska in_video sekcija, sekcija pridobit-
venih dejavnosti, sekcija SKUC FORUM-a). Ustanovljene
so bile tudi delovne skupine, ki skrbijo za posamezna

področjadelovanja društva. Člani delovnih skupin so

predstavniki 'posameznih sekcij, ki lahko na ta način

sooblikujejo projekt. Potrditev, da je Mreži za Metelkovo

uspelo k sodelovanju privabiti eminentne slovenske in-

telektualce oziroma promotorje družbenegadogajanja, je
tudi sestava 'delovnih skupin. Tako na primer prostorsko
projektno delovno skupino, katere temeljna naloga je
funkcionalna ureditev bodočih prostorov na Metelkovi,
vodi Pavle Gantar, političnodelovno skupino Marko

Hren, poleg teh pa delujejo še delovna skupina za stike

z javnostjo, notranje organizacijska delovna skupina,
ekonomska delovna skupina in marketinška delovna

skupina.
.Vse to in še mnogo več lahko izveste iz nove številke

M'ZlNA, kogar pa delovanje Mreže za Metelkovo

podrobneje zanima, se lahko za natančnejšeinformacije
obrne na sedež »društva« na Mestnem trgu 13.

Simon Bizjak



Varovane vojašnice
šenaprej propadajo
Pri barantanju s prostorom je prevladala poli-
tika '- Po čem je varovanje mestnih vojašnic?
LJUBLJANA, 26. maja - »Leto 1991 bi lahko postan eno

pomembnejšihv kroniki prostorskega razvoja Ljubljane,«je zapi-
sano v gradivu za l'ebnrarsko zasedanje ljubljanske skupščine,na

katerem so pri 14. točki dnevnega reda govorili o dopolnitvi 9.

člena zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in

neodvisnosti RS. S tem si je mestna oblast hotela pridobiti širšo

podlago za svoje zahteve po gospodarjenju s tistimi vojaškimi
objekti v mestu, ki jih ne bodo uporabljale TO in njene enote.

Ko je konec lanskega oktobra

JA odšla iz Slovenije (samo
v Ljubljani in njeni okolici je pu-
stila 18 vojaškihobjektov na več

kot 90 hcktarih zemljišč),se je
med državnimi in mestnimi

oblastmi začel boj za prostor
Ljubljanski županJože Strgar je
jeseni dejal, da bo šlo mesto

v svojih zahtevah do konca, če-

prav ni bilo ponekod razčiščeno
niti vprašanjelastninskopravnih
razmerij, predvsem pri Mladiki
in vojašnicina Metelkovi.

Ministrstvo za obrambo je ob

napenjanju mišic ljubljanskih
oblastnikov »modro« molčalo,le
enkrat je v izjavi za javnost izra-
zilo interes, »da objekte, ki so

na razpolago, čim prej oddamo
v uporabo. Njihovo varovanje
z vpoklicanimi pripadniki TO je

neustrezno in predvsem velik

družbeni strošek«.

Vse to se je dogajalo do sredi-

nc januarja, potem se je razbur-

jenje poleglo. Mestni oblastniki

so se v glavnem ukvarjali z vpra-

šanjemohranitve oblasti, mestni

urbanisti so se najbržutrudili

ponavljati, da je urejanje mesta

njihova pristojnost, in prepustili
določanjenamembnosti posa-
meznih vojaškihobjektov politi-
kom. Vojašnice,skrbno in, kot'
rečeno, drago varovane, še ved-

no samevajo razen vojašnicena

Roški, v kateri živijobegunci.
Medtem so predstavniki repu-
bliške in mestne uprave povlein
zadnje poteze v razporejanju po-
sameznih dejavnosti v opuščena
poslopja, pri čemer je bilo glav-
no vodilo zagotovljen denar. Ta-

ko so Mladiko namenili republi-
ški upravi, najprej pa naj bi ob-

novili del hiše za zunanje mini-

strstvo. Na Roški naj bi svoje
prostore dobili ministrstvo za

šolstvo in športin ministrstvo za

kulturo, Etnogralski muzej pa

naj bi svojo dolgoletno prostor- j

sko stisko rešil v Grubarjevi in

Virantovi palači.Metelkovo bo-

do razdelili med ministrstvo za

notranje zadeve in Mrežo -

o

tem naj bi se dogovorili še na

posebnem sestanku.

V kolikšni meri bo ta razdeli-

tev ustrezala začetnemu strcm-

ljenju po tem, da bi morala biti

zlasti območjav središču mesta

namenjena javnosti oziroma da

bi jih namenili za programe, ki

imajo v odnosu do javnosti odprt
značaj?Umeščanjedržavnoprav-
nih lunkcij v središču mesta ne

prinašakakovostnega premika
za prostorski razvoj Ljubljane in

samo do določene mere odpira
ta prostor za javnost. Zato je
zdaj jasno, da je priložnostiz-

gubljena in da niti leto 1991 niti

1992 v kroniki prostorskega raz-

voja Ljubljane ne bosta odprla
novega poglavja.

'

NINA KOZlNC

7331

PODRTUA OB MASARYKOVI CESTI - Razbita okna, uničena
vodovodna in električna napeljava, poplavljcne kleti in mine so

ostanki nekdanjih vojašnic,ki pa so še vedno skrbno varovane.

Obrambno ministrstvo je januarja izjavila, da je to »velik družbeni

strošek«;tako imenovane prostorske bele lise v Ljubljani se očitno

počasi»barvajo«,saj gre barantanje s prostorom med državno in

mestno oblastjo, kot-kaže,h koncu. ( Foto: Igor Modic)
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Kaj s praznimi v0jasnicami?
.Lastninska razmerja bodo verjetno trd oreh pri pogajanjih med

republiko in armado ter pozneje med republiko in mestom Ljubljano
LJUBLJANA, 29; julija - Z ukazom jugoslovanskega predsedstva.
naj JA v treh mesecih odide iz Slovenije. in s počasnimumikom JA

s slovenskih meja postaja še pred dobrim mesecem za nekatere

utopičenprojekt Metelkova realnejšiin uresničljivejši.'

Na ljubjanskcm območjuje 19

vojaškihobjektov. ki pokrivajo
kar 86 hektarov mestnih površin
(samo v Centru Šest hektarov).
Ti že dolga leta v mestu zarisuje-
jo bele lise in pomenijo velike

ovire urbanističnemu razvoju
mesta. Trenutno pa je predmet
pogajanj med republiškimsekre-

tariatom za ljudsko obrambo in

poveljstvom petega vojaškega
območjatudi usoda ljubljanskih
vojašnic.ki naj bi jih JA v pred-
videnem roku izpraznila. Kot je
dejal mestni sekretar za ljudsko
obrambo Janez Sodržnik. se JA

zavzema za madžarski model

urnika: izpraznjene vojašnicenaj
bi zapečatili.o lastnini pa bi se

pogovarjali pozneje. Čim prej pa
želi priti do prostorov za name-

stitev teritorialne obrambe tudi

republiškisekretariat za ljudsko
obrambo.

Ze pred zaostritvijo krize je
prišlo do 'pogovorov med me-

stom Ljubljano in petim voja-
škim območjemo izpraznitvi vo-

jašnicv središču mesta; v zame-

no naj bi JA dobila nove prosto-

Tvoja svoboda v
Tik pred pričetkomvojne je
Mrežaza Metelkovo izdala novo

stevilko časo isa imenovanega
M-zrn. Tema trte številke M-zi-

nadetIfzen e kulture ki sega na

po ročjag edališčaliterature. Ii-

ovne_umetnostt. l'rlmajn izobra-
ževanja.

S kulturno tržnim M-zinom so

Metelkovci dokazali
_ svo'o

»prakt_rčnouporabnost«.ki {se
lahko Izkaže hitreje, kakor so sa-
mi računali. Spomnimo se, da je

re zunaj mesta. Vendar so bili"
pogovori že pred meseci pretrga-``
ni. Pri sedanjih pogajanjih pa se.:

tako kot že pri starih. vnovič po-`

stavlja vprašanjelastnine. Anali-.

za delovne skupine skupščine
mesta Ljubljane. ki je bila

opravljena še pred nedavnim

konfliktom. je zajela zgodovino
lastnine vojaških objektov
v Ljubljani. ki so večinoma last

JA. Objekte je JA dobila bodisi.

da jih je podedovala od stare Ju-

goslavije bodisi po vojni z za-

plembo ali dan'tvijo (Mladika.
Skofovi zavodi v Sentvidu) in

ravno ta lastninska razmerja so

zdaj najbolj vprašljiva.Poleg te-

ga pa še niso razmejene niti last-

ninske pristojnosti nad vojaškimi
objekti med republiko in me-

stom Ljubljana. Janez Sodržnik

O Sredi 80. let se je porodila
zamisel. da bi vojsko izrinili iz

mesta. pobudo za projekt Metel-

kova pa sta dala Gibanje za kul-

turo miru in nenasilja ter Škuc-
forum pred približnoenim le-

tom. Po besedah Pavleta Gan-

tarja je projekt Metelkova druž-

beni. demilitarizacijski, kulturni. j
političniin urbanistični projekt.

'

Več kot sto umetnikov. članov
novih družbenih gibanj. sociali-

`

zacijskih in izobraževalnih sku-

pin se poteguje za prostor v vo-

jašnicina Metelkovi, organizacij-
sko pa so združeni v Mreži za

.

Metelkovo.

meni. da bo pravno formalni za-

stopnik lastnikov vojaškihobjek-
t0v pri pogajanjih država Slove-

nija. temu pa bodo sledila nova

pogajanja med mestom in repu-
bliko. ki pa ne bodo lahka. kajti
že zdaj je jasno. da bo zaradi

velikih površinin lokacij objek-
tov lastnina izredno pomemben
vir dohodka za mesto oziroma

; republiko.
Zato so prejšnjiteden na seji

ljubljanske vlade imenovali pet-
člansko komisijo. ki bo sprem-

I ljala in nadzirala pogajanja med
JA in republiko. kajti mesto je
poleg obetajočese rente zainte-

resirano za vojašnicetudi zaradi

prostorskega urejanja mesta.

Kot je dejal Janez Sodržnik. je
že zdaj jasno. da se ljubljanskim
vojašnicam obeta konverzija
v Civilne objekte. in to iz prepro-

stega razloga. da slovenska voj-
ska ne potrebuje toliko prostora.

0 dodelitvi vojašnicena Me-

telkovi Mreži za Metelkovo pa
Sodržnik meni. da trenutno raz-

merje sil v mestni vladi ne govo-
r'i v prid temu_ kajti finančni in-

teresi so premoćni. V mestni

vladi menijo. da v primeru ures-

ničitve projekta Metelkova ne bi

O Jugoslovanska armada se je
konec minulega tedna začela
umikati tudi iz ilirskobistriške

vojašnice.Po podatkih iJirskobi-
striške policije odpeljejo z vlačil-
ci proti Reki dve težki oklepni
vozili na dan. Vojska miiici pra-
vočasno napove prevoz lankov.

Transporti na kontrolno točko na

Jelšanah pripeljejo po predvide-
nem voznem redu. tako da je
umik doslej potekal brez zaple-
tov.

`

J. O.

imeli nobenih ñnančnih koristi.
ravno nasprotno

- Mreži za Me-

telkovo bi verjetno morali de-

narno pomagati. Zato mestni se-

kretar za ljudsko obrambo Janez

Sodržnik Svetuje. naj se v Mreži

začnejopogovarjati o svojih na-

črtih z republiškimsekretari-

atom za ljudsko obrambo oziro-

ma z ministrom Janezom Janšo.

NlNA KOZINC`

Mreža za Metelkova organizaci-
ja,ki bi v vojašnicina Metelkovi v

jubljani rada organizirala sklo
kulturnih dejavnosti, ki 'im manj-
ka prostorskih in drugi možno-
Sll.

Najzanimivejši"dosedanjiM-
zin se Eričnez opisom dela ch-
marja . Hilla. psrhologa,_ ki že

dvašsrftlet dela na Dunaju kol

ose. i. svetovalec. išče ljudi za

podjetja: »Ne moreš imeti s_vo-

VEČER 331.34)

tveganju
bod_ebrez tveganja. tvoja svobo-

daxe
v tveganju«.

rt Center pa je nova agencija
za gledališkimanagment. ki jo
vodi Andre' Drapal. drugačetudi
direktor rskovnega središča

Ljubljana (TSL).
Art sejmi so: za umetnike nuj-

no zlo, za galeriste »mus«. za

zbiralce supermarket. .za ñrbce
pa naporna pešpot.To je uvodna
napoved poročtlao prvem jugo-
slovanskem likovno umetnost-
nem sejmu. ki je potekal od
24.-26. maja letos- v ljubl'an-
skem Gospodarskem razstavišču.

Zelo_ zanimiv 'e tudi intervju s

scenaristom. re i_serjem in mon-

tažcr em subverzrvnrli in alterna-
tivni l'Ilmov Jovanom Jovanovi-
čem - Jocom. ki govori o medij-
ski zave_stt pri ustvar'anju ñlmov
in zakaj slovenski ilm ni pravi

r rn.

Da se tudi Univerza trži. Ive-

mo iz r_nlcrijja z .Janjo Lap in

njenih izkušenjz britanskih uni-
verz.

Med umetniki nam v tej števil-
ki predstavi'o l'oto raľa /yešaDebeljaka. slikarkoždenko'.ido
in kiparja .Joža Baršo_modnega

Mordanajzanimivejši
M-zindoslej

kreatorja Alana Hranitelj'a..šVeJi-
koje se dru_ega zanimivega bra-
n _a_in drugi sestavkov, ki sesta-

v'jajo revrjo na alternativni na-

ČIn.
.

Svo o podjetnost avtorji M-zi-
na do azu ejo tudi s tem, da je
nova števila distribuirana v De-
lovrh kroskih po vsej Sloveniji.

Dušan Hedl
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V ateljeju, improviziranem v hotelu Medijske Toplice..smo našli

ljubljanskega Prleka Vlada Potočnika in Ljubljanana u Železni-
kov Jurija Kalana. »Zadnjičsem bil v tej koloniji pred petnajsttml
leti. tokrat pa z gvašipoizkušamsvojo notranjost upodobttt
z abstr-altdjami te pokrajine,«je povdaril Vlado. Jurij pa. ki ima

nekakšno tremo pred javnostjo. nam je zaupal: »Šelena prepriče-
vanje prijateljev sem se odločil za sodelovanje v tej koloniji in ni mi -

žal.čepravsem doslej veljal bolj za vase zaprtega umetnika. ki ga
zanima bolj ali manj le ñguralika.«

»Prehod iz moje prekmurske pokrajine v zasavsko hribovjeje zame

skoraj da boleč. Tam pri meni že vsako drevo prebije horizont. tu

pa gozdovi predstavljajo prave ploščena okvirjenem platnu. da
o povdarjanju barvnih globin pejzaževsploh ne govorim,«nam je

VAŠD a,«
l

` NATABORJEHJU

O

induplati-
Industrija plamenih izdelkov, JARSE, 51230 Danza/e, tel.: 061/721in

hltel razlagati povratnik v kolonijo Jože Denko lz Bakovcev.

nizaciji kolonije. ki pa jo je znal

takratni zagorski županDušan
Kolenc takoj udejaniti. V minu-

lih 28 letih oziroma kolonijah je
ustvarjalo 216 različnih slikar-

jev in kiparjev. vseh udeležen-

cev so v tem obdobju našteli kar

363. ti pa so zakladnico kolonije
obogatili s kar 490 svojimi
umetniškimi deli.

Tokratni gostje kolonije so

nadvse zadovoljni s pogoji dela
in z neposrednostjo organiza-
torjev. njihove pohvale pa je

umetniški'vodja kolonije. do-

mačin akademski slikar Nikolaj
Beer sklenil v naslednje: »Ko

organiziramo vsakoletno kolo-

nijo najprej iščemo denar. nato

staknemo glave in z medse-

bojno pomočjočlanov sveta ter

drugih vsakič po svojih močeh

urejamo samo kolonijo. Kaže.
da nam to uspe na način. ko

doslej še nihče od udeležencev

vsaj kar se dela tiče.ni odšel od

nas slabe volje.«
Tekst: SVATO KRASNIK

Foto: LADO ČUK

Mrežo za Metelkovo. nji-
hovo delovanje in prizadeva-
nje okrog pridobitve prosm-
rov v vojašnicina Metelk0vi
ter gibanje za demilitarizirano

Slovenijo` smo na straneh Ne-

odvisnega Dnevnika že pred-
stavili. Tokrat pa gre za četrto
številko M'Zina. glasila
mreže za Metelkovo. ki ga
izdaja istoimenska organiza-
cija v sodelovanju z ZD

ŠKUC-FORUM in Gibanjem
za kulturo mim ter nenasilja.
glasilo. ki je nedavno tega iz-
šlo. Nosilna tema četrte šte-
vilke je Trženjekulture in pod
ta okvir spadata dva zajetna
intervjuja: najprej se Mojca
Pungerčarin Mojca Dimec

IzšlaČetrtaštevilkaM`ZIN-a

Trženjekulture
pogova_rjataz avstrijskim psi-
hologom. sicer pa osebnim

svetovalcem. iskalcem ljudi za

najrazličnejšapodjetja (raz-
polaga s triindvajsetimi po-
družnicami po celem svetu.

štiriindvajsetobo pa odprl
v Ljubljani). Othmarjem E.
Hillom. O tem. zakaj sloven-
ski ñlm ni pravi film. pa vin-

tervjuju za M'Zin odgovarja
scenarist. režiser in montažer
subverzivnih in alternativnih
ñlm0v. med drugim dobitnik

nagrade za najboljšituji film
na festivalu v New Yorku za

leto 1969. za film Izrazito ja
(žirija.ki mu je to nagrado
podelila je bila sestavljena iz
zvenečih imen svetovne kine-

matografije: Andy Warhol.
Steven Spielberg. Peter Bo-

gdanovich. Michael Nichola.
Gene Jungblood). Jovan Jo-
vanovič-Joco. Rok Zavrtanik
se je pa pogovarjal s teoreti-
čarko arhitekture in oblikova-

nja. poznavalko britanskih
univerz ter konceptov tam-

kajšnjihvisokošolskih organi-
zacij. Janjo Lap. Pod temo

Trženjekulture spadata tudi

teksta o Agenciji za gledališki
management in o izhajanju
oziroma neizhajanju sloven-
skih literaranih revij ter o nji-
hovih uredniških politikah.
Pričujočaštevilka M'Zina

prinašaše nekaj zanimivih
tem: intervju s članom Borg-
hesie. Aldom in Darijem lV..
sinom sonca (slednji je spre-

g0voril tudi o svoji kninski

mirovni misiji); Mojca Oblak

portretira v obliki kratkega
ogovora slikarko Zdenko

ido in kiparja Jožeta Baršija.
temu sledi intervju z enim naj-

bolj kontrovetznih ljubljan-
sko-zagrebškihmodnih kre-

atorjev. Alanom Hranite-

ljem. Uršula Cetinski se pogo-
varja z ustvarjalci predstave
Shakespearomanija 605 na

vrvici. z bmskim gledališčem.
ki je spomladi gostovalo tudi

v Ljubljani. Med vsem drugim
lahko beremo še gledališkein
literarne kritike. Zvemo nekaj
zanimivosti iz takoimenovane

alternativne medicine ter pre-
biramo literarne izdelke iz

književnedelavnice Lojzeta
Kovačiča.

Skratka. M`Zin se. kot

v uvodniku pišeglavna ured-

nica. Alenka Pinnen. »bori za

svoje mesto pod soncem (ali
luno). Najboljšinačin za to je
lociranje gnna. v katerem tiči

naš zajec. Trženjekulture.«
Ker pa je zajcev več. bodo

s temo. ki sojo načeli v poletni
četrti številki. nadaljevali
v prvi jesenski številki.v sep-
tcmbru. TADEJ ČATER

A t\lll|L/ J' “l.\rudltvou l`|rľlllvll :snow

ministra slovenskemu

To pismo je francoski minister za kul uro g. Jack Lang
poslal slmenskemu ministru za kulturo dr. Andreju Capu-
dru v odgovor na njegovo poslanico o ogroženislovenski
kulturi v času napada Zvezne annade.

Spoštovanigospod minister!

Obveščen sem bil o vašem nujnem telefonskem pozivu in

dobil sem v roke tekst vašeposlanice. Zelel bi vam zagotavm,
da prijateljsko soćusrvujemz vsemi ustvarjalci in kulturmki

vaše dežele.

Kar se tiče vaše težkesituacije, sem o njej poročalgospodu
Rolandu Dumasu. ministru za zunanje zadeve in tudi jaz sem

zelo zaskrbljen spričodogodkov, ki so se zgmili nad Slave-

nijo.

lzraZam vam svoje spoštjivepozdrave.
JACK LANG

V Mali galerijirazstavljaJan Kolata

V torek. 6. avgusta bodo v Mali galeriji Moderne galerije
odprli razstavo Jana Kolata. predstavnika srednje genera-

cije nemških umetnikov. ki prihaja iz Düsseldorfa. V Slove-

nijo prihaja že drugič.leta 1989 se je udeležil Mednarodnih

celjskih likovnih tednov. Na razstavi v Ljubljani tokrat

predstavil svoja dela velikega lonnata. ki so nastajalav le-

tošnjemletu. Njegova velika platna so sedaj poligon:asoCI-
ativne igre ali prostorski koordinatni sistemi. kjćľ'jeUjeta

ena od temeljnih in najbolj žgačkljivihzank modemtzma. To

je razmerje med abstraktnim in neabstraktnim. abstraktnim

in fugurativnim. Razstava bo odprta do 8. septembra.
Na sliki: Jan Kolata: -Rinka«. 1991 (olje na platnu 140

x 180cm)
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Nova številka M'zina začenja_znovo rubri-

ko - temo, ki ima naslov TRZENJE KUL-'
TURE, - s čimer se de facto loteva pionir-
skega dejanja v slovenskem kulturnem pro-
storu (je zgolj slučaj,da se najbolj vitalnih

področijkulture pri nas loteva - vsaj po
sredstvih, s katerimi razpolaga - najbolj
marginalni kulturni medij v Sloveniji?).
V njej je predStavljena vrsta tržnih projektov
v kulturi (in narobe: kulturnih projektov na

tržišču).Naštejmojih: uvodoma je predstav-
ljen psiholog in poslavnežOthmar E: Hill, ki

v poslovnost uvaja nove, pomembne kultur-

ne. etične in filozofske pojme in vrednote;

sledijo predstavitve lN-ART-CENTRA.'no-
vonastajajočegapodjetja s področjakulturne-

ga managmcnta, WRITERS & ARTISTS

YEARBOOK. nepogrešljivegapriročnika
avtorjev pri osvajanju angleškegaumetnost-

nega tržišča,_sejma ARS ANTIQUITAS
FLORA, ki se je pred dvema mesecema do-

gajal na Gospodarskem razstavišču v Ljublja-
ni in ki predstavlja enega prvih večjihpoizku-
sov uveljavljanja umetnostnega trga pri nas.

Ostri kritiki medijev ter njihovih urednikov,
ki so se - z izjemo revije Mentor - zaprli
v »visoka« imena in kriterije, in tako mladim

generacijam odvzeli sleherno možnost objav-

ljanja svojih del, sledi intervju s »črn0valov-

cem«, režiserjemin scenaristom Jovanom Jo-

vanovičem - .locom na temo medijske zave-

sti in(ne)funkci0niranja slovenskega filma ter

intervju z Janjo-Lap na temo trženjauniverze

na britanskih in na naših tleh. Rubrika [N-

TERNAClONAL je v celoti posvečenaČe-
ški in sicer multimedialnemu mednarodnemu

festivalu A FESTIVAL OF LIGHT, ki ga po
lanskoletnem uspehu festivala THE TOTA-

LlTARlAN ZONE (šloje za enega največjih
underground festivalov v evropski zgodovini)
med 28. julijem in 8. avgustom v Pragi orga-
nizira Linltart0va fondacija (češkarazličica
Mreže za Metelkovo). Lc-ta v M'zinu gostuje
tudi s svojim kolumnom, tokrat posvečenemu
kulturno-političnimškandalom okrog sovjet-
skega spomenika - tanka, ki ga je nek umet-

nik prepleskal z rožnato barvo in je sedaj
sodno preganjan. V FOTO BUM-u se pred-
stavlja fotograf Aleš Debeljak (soimenjak
znanega pesnika in csejista). Pod rubriko

MREZA iZVemo nekaj več o mnenju članov
Mreže za Mete|k0vo o realnosti ter slabostih

projekta Metelkova, o gostovanju Mreže
v Sarajevu ter o trenutnem stanju na BORZI

PROSTOROV. ki jo M`zin odpira. V že

ustaljenem PROMOTORJU so tokrat pred-
stavljeni naslednji člani Mreže: ST_UDlA
HUMANITATlS, BORGHESlA. SOTO-

ROVCl (skupina, ki se ukvarja s »problema-
tično mladino« iz popravnih domov. . .1. av-

torja ZDENKA ŽlDO in .lOZE BARSI, ki

sta pred kratkim razstavljala v EQURNI in

pa odmevni modni kreator ALAN HRANl-

TELl. Nova je tudi literarna rubrika DRAG-

STOR, v katerem so tokrat objavljeni (žalle
literarni drobci nekaterih avtorjev iz KNJIZ-

NE DELAVNICE Lojzeta Kovačiča in lite-

r'ami kolaž ODSEKA ZA SADlSTlČNO IZ-

ZlVLJANJE NAD LlTERATURO (odsek
pri DRUŠTVU PROPADLlH UMETNl-

KOV). Objavljen je tudi »PENKALO
DRAGSTOR NATEČAJ ZA ZELO
KRATKO ZGODBO« (pogoji: dolžina naj-
več 50 vrstic; tema: šola:_datum:do 1. Vlll.;
naslov: M'zin. Mestni trg 13. Ljubljana; na-

grada: poleg knjižnenagrade objava v NA-

SlH DANll-l (BiH). V KOMENTARJU, po-

leg intervjuja z avtorji odmevne SHAKE-

SPEAROMANIJE, vrsta recenzij koncertov,

knjig in predstav. V kolumnu »GROOVE

OUT OF CORNER« MC Brane Zorman

predstavlja najn0vejšc»presežke«vinilnih/di-

gitalnih izdelk0v rap in hip-hop industrije.

SERVIS pa nam postrežes PODOBO ZA
KESCENTRIKA in navodili za MAS/\ZO
STOPAL. M'zin končujes t. i. KOOl.
THINGS, t. j. kolažem informacij o likov-

nem. koncennem oz. nasploh kulturnem do-

gajanju čez poletje v Evropi in pri nas. Na-

slednja številka revije je napovedana za sep-
tcmber.

R. Z.



PISMA BRALCEV

pogćaçuł
ustanovitev sklada

stanovanj,
namenjenih
stanovanjskim
skupinam

Ob prizadevanjih za dezinsti-
tueionalizacijo za vodov za duše v-

ne bolnike. duševno prizadete.
za mladino s soeialnimi problemi
in za vse druge. ki živijoodmak-

njeni od družbe v socialnih zavo-

dih. kot je npr. Hrastovee ali Lo-

gatCC. in številni drugi. je Odbor

za družbeno zaščito norosti spoz-
nal. da je zagotovitev maten'alne
osnove za stanovanjske skupine
ena od največjihovir za to. da bi

ljudje. ki sedaj živijov gradovih.
izven mest in človeških skupnosti
spet zaživeli med nami. Zato

predlagamo. da se del stanovanj.
ki bo ostal po odhodu vojske iz

Slovenije. nameni prav tem lju-
dem. Se pravi. da se v njih orga-
nizirajo stanovanjske skupine.
odprta stanovanja za ljudi. ki si-
cer ne bi mogli živeti med nami.

'

Upamo. da bo vaše ministrstvo
dodeli/o stanovanja tudi našemu

projektu preseliive ljubljanskih
oskrbovancev iz Hrastovca nazaj
v Ljubljano. saj je Odbor za

družbeno zaščito norosti po sk le-

pu na posvetu »Duševno prizade-

ti v Ljubljani 1990«. dne 28. 2.

IWU. v sodelovanju z Zavodom
za duševno in živčno bolne Hra-
stovcc - 'l`rate, v dogovoru
z Mestnim sekretariatom za

zdravstveno in socialno varstvo,

Republiškimzavodom za zapo-
slovanje - enota Ljubljana ter

drugimi strokovnimi institucijami
začel realizacijo projekta stano-

vanjskih skupin za ljubljanske
oskrbovance Zavoda za duševno
in živčno bolne Hrastovee-
-'l`rale.

'

Odbor za družbeno zaščito no-

rosti

Predsednik društva
Vito Flakcr

. Projekt Metelkova

r'rcd dobrimi štirinajstimidne-

vi je bila na TVS - studio Ljub-
ljana oddaja. v kateri je med dru-

gim bil govor tudi a tako imeno-

vanem projektu Metelkova. Ta

projekt obravnava uporabnost
prostorov vojašnicev Metelkovi

til. v Ljubljani po odhodu JA iz
te voiašnice.

V oddaji je kot gost sodeloval

g. Gantar - mislim da kot vodja
projekta Metelkova. Voditeljica
oddaje mu je med drugim zasta-

vila tudi vprašanje.koliko je res-

niec v tem. da bi se celica v ome-

, njeni vojašnici.v kateri je bil nc-

kaj časa zaprt g. Janša. uredila

kot spominska soba.

V zvezi s tem sprašujemvod-
stvo tega projekta. ali bi bilo v tej
odločitvi dovolj upoštevanona-

čelo časovne distance, ali- je s to

zamislijo seznanjen g. Janša in

kakšno je njegovo stališče do

tega!
Gerd0vič Bruno.
lriška 23 a.

Maribor

:ZL8453
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Dom JLA naj bo mladinski hotel
Pred leti je Slovenija svojo razdrobljenoturi-
stićno ponudbo poveza/a in jo začela prodajati
pod skupnim imenom. Tudi sicer so turistični'
delavci bolj prisluhnili zahtevam turističnegatr-
ga in temu primerno prilagodili svojo ponudbo.

Zal pa so vsi, od ministra do natakarja. pa
tudi novinarji. ki poročajoo turizmu. pozabili
na mladinski turizem kot pomemben del po-
nudbe vsake turistično razvite dežele.

Ne bomo ponavljali zgodbe o tem. da leži

Slovenija na križišču poti. ki povezujejo Benet-

ke. Dunaj in Atene. in jo že zato »mora obi-

skati«veliko število. tudi mladih, popotnikov.
Ze vsaka turistično srednje razvita država

ima izdelan prospekt. ki seznanja mlade goste
o posebni ponudbi za mlade. kot na primer
o mladinskih hotelih. popustih pri prevozih.
možnostih za zabavo in podobnem. V tovrstno

ponudbo spadajo še omare za prtljago na želez-
niških postajah in posebni prostori, kjer se mla-

di popotniki laliko spočijejoin umijejo ter seve-

da dobijo vse potrebne informacije.
.S'lovenija je v Evropi oaza brez tovrstne po-_

nudbc. Niti Ljubljana ne. premore mladinskega
hotela, hoče pa biti prestolnica evropske drža-
ve. Večina mladih zato spozna »deželo na sonč-

ni strani Alp« le skozi okno vlaka. namenjene-
ga v Atene. Ti' »hipijiz nahrbtniki« pa so štu-

denti. ki bodo že čez nekaj le! tisti bogatejši
sloj turistov. za katerega si naši turistični delav-

ei vsa ta leta prizadevajo. da bi ga zainteresirali
za našo ponudbo. . .

Pri nas mladim ne ponudimo prav ničesar in

se do njih obnašamo, kot da sploh ne bi obsta-

lülí. Slovenija je tako predstavljena v številnih

prospektili. ki ponujajo vse mogoče.od lova.

ribolova. zdravilišč in letovišč. jam in hribov in

potic. ki jih ni na jedi/nem listu nobene gostil-
ne, nimamo pa nobenega prospekta. ki bi pred-
stavljal ponudbo za mlade.

Prvi korak v smeri izboljšanjatakih razmer

bi lahko bila gradnja hotela za mlade v Ljublja-
ni. Za Ljubljano bi bil najprimernejšihotel

srednje velikosti s kapaciteto do sto ležišč.

Z umikom armade iz Slovenije se bo izpraz-
nilo več objekt0v. ki bi bili zelo primerni_ za

mladinske hotele. V Ljubljani je tak_objekt
Dom JLA, ki stoji nasproti železniškein avto-
busne postaje. Del doma bil že_do sedaj
namenjen hotelu. zato bi bili stroški preuredi-
t-vc minimalni. Tudi lokacija hotela bi bila ide-

alna. saj so mladi vezani na javna prevozna
sredstva. po drugi strani pa hotel zaradi tega

v prometncm smislu ne bi obremenjeval mesta.

Slovensko popotniškadruštvo Erazem zato
daje javno pobudo za preureditev dela sedanje-
ga doma JLA v mladinski liotcl. Pozwamo jaV-
nost. mestne oblasti in tiste. ki so odgovorniza

razvoj turizma v Ljubljani in Sloveniji. da_po:
budo podprejo in naredijo vse. kar je v njihov:
moči. da bi Ljubljana že leta 1992 lahko rekla

mladim obiskovalcem »dobrodošli v našem

mestu«.

Slovensko popotniškadruštvo
ERAZEM.

predsednik UO

KA RLl ERDLEN



Mreža za Metelkovo je bila

ustanovljena pred približno
desetimi meseci. Sočasno
z njeno ustanovitvijo ali le ne-

kaj časa za tem dejanjem. je
ista mreža izdala prvo številko
M'zina kot fanzina mreže za

Metelkovo. v kateri je bilo

njeno delovanje tudi obšir-

neje predstavljeno. Pa ne

0 to. Prva številka je
dati služila za predstavitev
projekta tudi njenim članom.
torej tistim. ki so se mreži

pridružiliže pri njenem na-

stanku. Njeni člani ali boljše
povedano. členi. so se tako

spoznali s »praviliigre«.se

med seboj spoznali. ter se

hkrati predstavili tudi tistim.
ki v mrežo še niso vključeni:
ali kar tistim. ki v mrežo niso
bili in še vedno niso. morda

celo nikoli ne bodo. vključeni.
»Prva in druga ter deloma tudi

tretja številka.« pojasnjuje
predsednik izvršnegaodbora
za Metelk0vo. Bratko Bibič.
»so imele dvojno funkcijo:
predstaviti projekt navzven in
hkrati navznoter. Medtem ko
četrta številka M'zina že na-

kazuje smernice za vnaprej.
Tako tiste. ki so vezane na

.'zin
kot tiste. vezane na

režo za Metelkovo. Ali dru-

gače.četrta in hkrati zadnja.
zaenkrat zadnja. številka_pa
že predstavlja neke vrste deja-
nje mreže. M'zin namreč

vedno manj ostaja njeno gla-
silo. se vedno bolj osamosvaja
in bo v bodočnosti le njen del.

kot bodo njeni deli tudi ostali

členi. ostale skupine. posa-
mezniki. itd. Mreža bo med

njimi te koordinirala.«

M'zin je potemtakem le del

mreže, le njen član, kar pa

najbržše ne pomeni, da se bo

popolnoma osamosvojíl,od-

eepil od mreže? Nenazadnje
mreža potrebuje in bo tudi

v prihodnje potreb0vala svoje
glasilo. skozi katerega bo tako

ali drugačepredstavljala svoje
projekte?

DNekuL, Zi'ľ-Q'f
Bratko Bibič in Rok Zavrtanik v Mreži za Mctelkovo in M'zinu

Vprašanjekvalitete življenja
Gre za koordinacijo okrog

pridobivanja prostorov in

uresničevanjaprojektov. ki
smo si jih zadali ter konec
koncev za ustvarjanje pogojev
za uresničitev zastavljenih ci-

ljev. Mreža pa vsekakor nima

pretcnzíj.igrati vloge »vrh0v-
nega očeta«. torej tistega. ki
bo skrbel za'vsc njene sekcije.
Vsak njen del se bo moral

počasiosamosvojiti. če bo ho-
tel preživeti.Tako finančno
kot organizacijsko. Kar za-

deva glasilo Mreže za Metel-
kovo. M`zin. bo ta v funkciji
vseh tistih. ki so v mreži. To

pa je nenazadnje že danes. Pa
ne samo zato. ker je materi-

alno in formalno njegov usta-

novitelj Mreža za Metelkovo.

Pogovoru na vrtu kavamice
v središču mesta Ljubljane je
prisostvoval tudi Rok Zavrla-

nik, eden od urednikOv
M`zina. ki je odg0varjal na

vprašanja.ki udevajo revijo:
"M`zin ni le revija o kulturi.

ampak medij. ki želi biti tudi

uporaben vsem. ki kulturo
v tem prostoru delajo. se z njo
ukvarjajo in nemara celo od

nje živijo.Gre za funkcijo po-
sredništva. svetovanja. pro-

moviranja. animiranja. ..

s področjakulture. Ko je se-

danja glavna urednica.

Alenka Pirman. prevzela
uredniške posle. je okrog sebe

zbrala ljudi. ki že imajo dolo-

čene izkušnjes področjakul-

turne publicistike in udejstvo-
vanosti. Začela seje uresniče-
vati želja.ki je bila pn'sotna že
v zasnovi. da bi izdajali
mestni. kultumiški časopis.
mesečnik (danes izhaja M`zin

enkrat na dva meseca in v na-

kladi 1000 i2vodov -

op. T.

C). in po propadu revije Takt

so se možnosti za realizacijo
projekta povečale- zdaj smo

de facto edina splošnakul-

turna revija v Sloveniji. Po-

stati skušamo koristna in ne-

pbgrešljivarevija kulturni-

kom in kulturnim uporabni-

kom. če se smem tako izraziti.
Od tod tudi tema. trženjekul-
ture. ki jo obdelujemo v četrti
številki in jo nadaljujemo še
v naslednji. ki izide konec sep-
tcmbra. Z zadnjo številko
.smo šli prvičv 'širšodistribu-
cijo po Sloveniji. kar pomeni.
da mislimo zares. Res je sicer
tudi. da okrog revije nekaj

tko nam

stvari še šepa - denarja za

profesionalno delo. za oglaše-
vanje. za avtorske honorarje
zaenkrat še ni v zadostni meri
- vendar pa visoka motivira-
nost. zbrana v uredništvuin
okrog njega. obeta nadaljno
rast kvalitete te revije in ji
hkratizagotavlja svetlejšopri-
hodnost.«

Ravno v četrti številki
M'zina berem zanimivo an-

keto, ki nosi dve vprašanji:
Kaj meniš o realnosti projekta
Mreže za Metelkovo? in Kaj
te pri tem najbolj moti? Zani-

mivost ankete je toliko večja.
ker gre za odgovore njenih
članov, ki vsi po vrsti odgo-
varjajo zelo skeptičnaali še

hujše.Kaj konkretno meniš

ti. ali je uresničitev projekta
sploh možna? Odgovoril je
Bratko Bibič.

Možnosti za uresničitev

projekta. ki smo si ga zasta-

j

vili. je odvisna tako od nas

samih kot od naših članov.

Seveda je veliko odvisno tudi
od tega. kdaj bo vojska zapu-
stila kasarno. kdaj se bo ti-
zično odstranila. Po sklepu
zveznega predsedstva. ki ve-

leva umik armade iz Slove-
nije. so možnosti še večje.Po-

l
,

Rok Zamanik

. leg teh naštetih treh faktor-jev
pa bo uresničitev odvisna
v veliki meri tudi od same

angažiranostislovenske poli-
tike. od nekaterih ministrov.
ki se jih projekt hočeš nočeš

posredno dotika. Kakorkoli
že. možnosti vsekakor so. ker

gre v prvi vrsti za pozitiven
projekt. ki bi združeval najra-
zličnejšekulturne in umetni-

ške ter kultumo-umetniške

dejavnike. za pozitiven pro-

jekt z mnogih vidikov: vpraša-
nje mestne infrastrukture.

uporabnost; nekaj ali kar pre-
cej je seveda odvisno tudi od

ekonomskih lobijev. itd. Pro-

jekt Metelkova vsebuje tudi

socialne implikacije. ki se ve-

žejona odpiranje novih delov-

nih mest. itd. Naj ob koncu še

rečem: odločitev za Metel-

kovo j'` odločitevza kvaliteto

življenja.
TADEJ CATER
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Mrežaza. Metelkovo se vključujev nova pogajanja za prostore v vojašniciv Metelkovi ulici

V
Izganjanjevojaškegaduha iz mesta
Cakajočna dogovoremedMinistrstvomza obramboRS inJA,na zakono denacionalizacijiin na soočanjecivilnihinteresov

Pred nekako desetimi leti so

se v slovenski prestolnici poja-
vile prve zamisli o

nekaterih vojaškihobjektov
v središčumesta. Korak naprej
od zamisli pa je prišelna koncu

minulega desetletja prav
s strani vojske, ki je pripravila
že seznam objektov s ponudbo
za odkup. Vojska naj bi se pre-
selila bolj na obrobje, v izpraz-
njene prostore pa bi se naselile

nekatere družbene dejavnosti.
Manevrski prostor v pogaja-

Meteürova
danes ali nikoli?

Pod tem naslovom bo
tekala okrogla miza

septembraob 13. uri na Pe-

klenskem dvorišču ljubljan-
skih Križank)v okviru letoš-

nje prireditve NOVI ROCK
92. Kakšno je stališče repu-
bliških obrambnih organov?
Kaj meni mesto Ljubljana.
ki je stari lasmik belgijske
vojašnice?Kako se bo 2 ne-

posrednim izzivom soočila
Mreza za Metelkova? Kak-
šen je lahko interes alterna-
tive in kulture splošnoza

realizacijo zamisli o »novem

kulturnem središču? To so

nekatera najbistvenejša
vprašanjate javne tribune.
odgovori nanje pa naj bi po-
kazali »ali bo..-Metelkova

ostala'golob na_ strehi Iza- iz*
dajanje magazinovin izdelo-.

`

vanje študijali pa- lahko po.
stane realnost in gibalo pre-
vrednotenja kulturne poli-
tike v mestu Ljubljanah

Vojaškiobjekti na Metelkovi - kdo jih bo uporabljal, ko jih bo zapustila JA? (Foto: Tomi Lombar)

njih. ki so se tedaj začela med

vojsko in mestno oblastjo. je
izredno hitro izkoristilo Giba-

nje za kulturo miru in nenasilja
ter ŠkucForum. ki sta septem-
bra lani v javnosti plasirala tako
imenovani Projekt za Metel-
kovo. Vanj so se začeli vključe-
vati številni umetniki - od sli-

karjev, glasbenikov do plesal-
cev in igralcev -

pa tudi člani
nekaterih družbenih,izobraže-
valnih in drugih skupin. Alter-
nativa v Ljubljani bi s pridobi-

. tvijo prostorov-v *vojašni'cina*
Metelkovi prvičdobila resnično
streho nad glavo. predvsem pa
realno možnost »zgraditialter-
kultumo mesto v mestu Ljub-
ljana«.

6.

Vključevanjev evropskomrežo
V Evropi. predvsem v Nemčiji.Avstriji. Šviciin Franciji

obstaja vrsta takšnih sprememb namembnosti kasarniških in

industrijskih objektov v kulturne namene. Vsako leto se srečajo
predstavniki teh centrov iz različnih držav. ki se povezujejo
v posebno mrežo. da se'- dogovorijo o sodelovanju, izmenjavi
programov in izkušenj.Tudi Mreža za Metelkovo se bo tej
mednarodni mreži priključila.

Ob tem pa ljubljanski projekt služi kot zgled tudi nekaterim

drugim. konkretno na primer Mreži za dom JLA v Zagrebu. ki

je Imela prejšnjitedo:)l zbor.

-7-«vw<._-e__-_-~1x.raą ..4. ,_r

telkovo (MZM). vse člane

glede na podroq'e delovanja
Projekta so se pobudniki lo-_

tili izredno resno in ga tudi zelo

široko zastavili. Tik pred zak-

ljučkomminulega leta so usta-

novili skupščinoMreže za Me-

nekatere delovne skupine. 5 so-

delovanjem na okroglih mizah

vključiliv 12 sekcij in ustanovili'

na temo novih vsebin in dejav-
nosti v prihodnje izpraznjenih
vojaškihobjektih. pa tudi s 50-

delovanjem na nekaterih prire-
ditvah. s povezovanjem s po-
dobnimi mrežami predvsem
v evropskih mestih in nenazad-

nje z izdajanjem svojega časo-

pisa M'zin so prodrli v slovenski

prostor. si razširili mrežo somi-

šljenikovin članov.pridobili pa
tudi precejšnjomero naklonje-
nosti s strani mestnih oblasti.

Minula vojna in zaostritve

z vojsko so seveda pogajanja
med MZM. mestom in vojsko
povsem prekinila. Dogovori
kaj in kako z vojaškimiobjekti
v Sloveniji in s tem tudi v Ljub-
ljani. so se prenesli na raven

ministrstva za obrambo in 5.

armadnega območjav Za-

grebu. Mesto tako zdaj pred-
vsem čaka na razplet na tej višji
ravni. ko se bo lahko ponovno

vključilov pogajanja o objek-
tih. ki bodo po zakonu o dena-

cionalizaciji in po zakonu 0 pri-
vatizaciji prišliv njegovo last in

pristojnost. da razpolaga
z njimi.
Kakšno vlogo bo znotraj teh

pogajanj imela MZM oziroma

kako visoko bo na lestvici inte-

resov. ki jih bodo podprle
mestne strukture. je za zdaj
težko reči. ker tudi najbolj pri-

.stojni za to niso. vsaj trenutno.

pripravljeni dati jasnih in do-

končnih odgovorov. Kot vedno
b-pasetudirobdeliWi `te 'vojaške'

'

'

pogačerojevajo govorice. kdo

in kako si je ze kje rezerviral

prostor. Tudi ali pa prav zato bi

bilo treba ob spreminjanju na-

membnosti vojaškihobjektov
vse interese in pobude (pri tem

mislimo predvsem na civilne)
predstaviti javno ter jih pred
očmi javnosti soočiti in argu-
mentirati.

SONJA H. VOGRIČ



Različnepobudein interesi
an Vidmar, predsed-

nik izvršnegasveta mesta

Ljubljana:
»Najprejse mora razčistiti

odnos med obema trenutnima

pogajalcema - slovenskim

obrambnim ministrom in JA.

Šelepo končanih pogajanjih
na tej ravni. se bo začelo po-

gajanje med mestom in mini-

strstvom za ljudsko obrambo.

Pri tem pa ne smemo pozabiti
tudi na proces lastninjenja in

šele ko bo znano. čigaviso

pravzaprav vojaškiobjekti
oziroma zemljišča.bo lahko

mesto odločalo o tem. katere

dejavnosti se bodo preselile
v objekte. za katere se bo

seveda izkazalo. da so last me-

sta.

Mestno stališče v zvezi

s temi vojaškimiobjekti je
jasno: čim manj vojske in poli-
cije v središčumesta. objekte
je treba nameniti civilnim de-

javnostim. Po naši usmeritvi
bi jih morali dati na razpolago
kulturnim. izobraževalnim.
socialnim in nekaterim terci-

alnim dejavnostim.

Pobud in ponudb za upo-'
rabo teh prostorov je žekar
nekaj. interesi so precej ra-

zlični. Prav uradnih predlo-
gov na IS še nismo dobili. so

pa nekatere pobude na primer
za Mladiko (Zavod za šolstvo.
Ministrstvo za notranje za-

deve); bila je že ideja. da bi

vojašnicoLjube Šercerjaspre-
menili v hotel; za Metelkovo

se zanimajo tudi sestre Marije
Terezije. da bi tam prehranje-
vale brezdomce; poiskati bi

bilo treba tudi rešitev za mate-

n'nski dom. ki ga v Ljubljani
nimamo in še bi lahko našte-

vali.

Ena.od izredno zanimivih

pobud je tudi sociološko razi-

skan projekt Mreže za Metel-
kovo. ki je usmerjen prav na

to vojašnico.Kdo bo seveda

vse te prostore dobil` pa še ni

mogočereči. Počakati je treba

na konec pogajanja med JA in

obrambnim ministrstvom.
treba bo tudi videti. kdo bo

pravi lastnik. počakatipa je
treba tudi na ugotavljanje mo-

rebitne zgodovinske vredno-
sti posameznih objektov.«

Bratko F. Bibič, predsed-
nik izvršnegaodbora Mreže

za Metelkovo:

»Prepričansem. da je vsa-

kršno zavlačevanjerazprave
na ravni mesta o bodoči na-

membnosti teh vojaškihloka-

cij. ki bodo slej ko prej v slo-

venskih rokah. izgubljanje
prepotrebnega časa. ki ga
tako zahteven proces konver-
zij teh objektovzahteva. Ob---

_

čine in mesto bi morale že zdaj ,

začeti resne pogovore o tem.

kaj in kako z vojaškimiob-

jekti. Pri tem bi bilo nujno
potrebno. da se v te pogovore

vključijotudi nosilci pobud za

spremembo njihove namemb-

nosti.
Mreža za Metelkovo ima že

precej natančno arktikuliran

projekt. katerega cilj je. da

prispeva k višjikvaliteti v me-

stu s tem. da zagotovi prostor-
sko infrastrukturo za tisti

ustvarjalni segment prebival-
stva. ki v bistvu h kvaliteti na

področjukulture. javnega in

družabnegaživljenjaodlo-

čilno prispeva. Anketirali
smo že potrebe MZM in pri-
pravljamo elaborat. ki bo za-

jel tudi ekonomske in medna-

rodne razsežnosti projekta.
MZM je že vložila določena
sredstva. predvsem pa veliko

. know-howa konkretno za vo-

jašnicona Metelkovi. zato bi
morali sklad za civilne na-

mene ne samo smiselno raz-

[i

Za vlačevanjeje nepotrebno

porediti. ampak spoštovati
tudi takšna vlaganja. Naj še
omenim. da na produktivnost
našegaprojekta kaže tudi iz-

dajanje M`zina` ki bo zane-

sljivo postal revija za mesto in

kulturo; je torej tisto. česar

doslej nihčedrug ni uspel iz-

peljati in kar Ljubljani kot

mestu raZVite kulture manjka.
Torej ne gre samo za to. da bi

se nekaten' samo »zagreinza

place«.
Javnost pobud za Metel-

kovo je vgrajena že v samo

definicijo projekta MZM.
zato smo prepričani.da bi mo.

.rali vse interese. še predvsem
pa civilne. za vojašnicejavno
artikulirati in jih tudi javno
argumentirati. Ne bi smeli do-

pustiti .' da se te stvari in dogo-
von' peljejo nekje v ozadju in

potihoma.«

'

in premoženja.

Vojašiicene sodijo
v Center

Milan Bogataj, namestnik re-

publiškegaobrambnega mini-

stra:

»Naša komisija in komisija
5. arrnadnega območjasta se

v prvi fazi umika armade iz

Slovenije (po 18.'7,) dogovo-
rili-za' tehnologijo prevzema : .

stražamic,ki so v obmejnem
pasu. Tej fazi je sledila faza

zapuščanjaobmejnega pasu in

koncentracija vojske iz manj-
ših v večjegamizije. Istočasno
smo se dogovorili tudi za teh-
niko prevzema .teh objektov
'

`

Prevzem

spremljata naša'in komisija `5.

arrnadnega območja,ki ugo-
tovita stanje objekta ob zapu-
stitvi. nakar objekt zapeča-
trjo.

Ta faza se je že začela,ven-

dar je pn'šlodo zastoja zaradi

zapletov okrog 15. avgusta.
ko smo nekatere objekte že
prevzeli. pa je prišlopovelje iz

Zagreba. da se prevzem
ustavi. Armada je namreč
vztrajala na stališču.da jim mi

`

vrnemo vso tehniko in bojna
sredstva. medtem ko bi sama

oborožitev.ki je last TO. vra-

čala šele konec avgusta. To za

našo stran povsem nesprejem-
ljivo. saj ni nobenega jasnega
zagotovila. da bo TO do te

oborožitve pn'šla.
Zelo nehvaležnoje govo-

n'ti. kaj bo jutri in v kakšnem

stanju bodo vojaškiobjekti. ki

jih bomo prevzeli. Republika
Slovenija bo naslednik teh ne-

premičnihin zagotovo jih bo

nekaj uporabila za obrambne

potrebe. Treba je tudi reči.da

je velik del tega kasamiškega
fonda v Sloveniji izredno star

in ni ravno primeren za vsako

dejavnost. Pri tem je treba

upoštevatitudi vračanjeprejš-
njim lastnikom. ki bo sprejeta
ustrezna republiškazakono-

aja.
Glede Ljubljane so bile že

v začetku80. let pobude. da bi

vojašnice.na Roški. na Me-

telkovi, v entvidu. .) upora-
bili v drugačnenamene. ven-

dar so takrat dogovori med

mestom in vojsko iz različnih

razlogov padli v vodo. Tudi

naše stališče v zvezi s tem je
zelo jasno - sami vojaškiob-

jekti v strogi center mesta ne

sodijo. Kaj bo v njih. je še
težko reči in jaz ne bi za zdaj
favoriziral nobenega interesa.

Treba je videti vse predloge in

objektivne okoliščine.ki go-

vorijo v prid uresničitveenega
ali drugega interesa.«

5.3.87



OKROGLA MIZA: MREŽA ZA METELKO V0 iti-.3, it'

Spopadla zapuščenevojašnice
Že od nekdaj je slovenska kultura tudi področjebojev za

prostore, revije, institucije, in v tej tradiciji je tudi obseženprojekt

alterkulturne scene Mreža za Metelkovo, namenjen kulturni

revitalizaciji znanega ljubljanskega vojaškegaobjekta. Ta pilotski

projekt pa načenjatudi širše probleme usode številnih vojaških

kompleksov, posejanih po Ljubljani in drugih slovenskih mestih,

in to na odličnih lokacijah, po odhodu jugoslovanske vojske.

ltcrscena z Mrcžo za Metelkovo je
ena, in to nadvse legalna pobuda,
toda v vrsto za te lokacije in objekte
se postavljajo tudi drugi nosilci, ki

mo jih (predvsem s šolskegain kul-

turnega področja,ki sta eminentni za postin-
dustrijsko revitalizacijo mest) povabili na po-

govor v Delovo uredništvo. Na njem pa nas

je zanimalo tudi stališče republiškein mestne

obrambne ustanove do tega problema. Na

okrogli mizi so sodelovali Zoran Klemenčič,
svetovalec obrambnega ministra RS, mag.
Bratko Bibič, predsednik [O Mreže za Me-

telkovo, Niko 'bret, svetovalec iz ministr-
stva za šolstvo in šport,Stane Peterlin, sveto-

valcc republiškegaministra za kulturo, Bran-

ko Gradišnik,svetovalec predsednika JS 50

Ljubljana Center, dr. Pavel Gantar iz Škuc-
Foruma in Janez Sodržnik iz ljubljanskega
Mestnega sekretariata za obrambo. [z kultur-

nega uredništva a sta sodelovala Janez Stre-
hovec in Jelka :Nej-Adamič,ki je pogovor

pozapisih Fanike Vidrih tudi pripravila za

objavo.
Ali v Sloveniji obstaja zavest o tem, da je
treba revitalizirati mesta (razna industrijska
geta in podobne četrti),kajti pravje, da se tu

pojavitakultura in infrastruktura, ki sta zna-

čilniza postindustrijsko družbo, ali tega, na

zalost, pri'nas ni? Na drugi strani pa nam

zanima, koliko mislijo nosilci kulture (kon-

kretnoMreže za Metelkova) za stvari popri-
jeti zares profesionalno, da ne bi dobili -še

enega primera, podobnega Cankarjevemu
domu, da ne bo potem počasivse zvodenelo
in ne bo to, kar naj bi bilo. Na tretji strani pa
nas zanima -

(predstavniki mesta Ljubljane,
republike s področjaLO) - kakšen je vaš

pogled na današnjeobjekte - v kakšnem

stanju so in kakšne poglede imate vi na njiho-
_vonadaljnjo uporabo v vojaškenamene? Ali

unate kakšno strategijo, da bi se objekti upo-
rabili za civilne namene?

GANTAR: Začel bi z osn0vnimi informaci-
jami oz. tematskimi poli, ki se bodo nakazali.

Mrežaza Metelkovo je javnosti večkrat iz-

knvljeno ali pa ne povsem točno prikazana
kot neke vrste underground subkultuma ali

alterkulturna organizacija, ki se na robovih

bOjUjeza določen prostor pod soncem. Daleč
od tega! Te poteze alter- in subkulture so 'bile
v začetku res močno vsebovane. Toda ko se

je Mrežarazvila, ko so k njej pristopali razni

umetniki, društva in umetniške skupine, je
vse bolj postajala močna interesna organiza-
CIja kulturnih ustvarjalcev, ki si v tem mestu

poskušaizbojevati status in seveda zadovolji-
ti prostorske potrebe svojih članov. Cilj Mren

žetorej ni samo dobiti prostore na Metelkovi
in tako končati delo, temveč naj bi tudi druge
kulturne delavce in ustan0ve poskušalaoskr-
beti z Informacijamitehnične narave, torej
kako priti do določenih prostorov v mestu:

Zakaj Metelkova? Padla je v koncept, ki so

ga zagovarjali mirovniki in tudi Skuc-Forum.
v katerem je bil največjipoudarek na dcmili-

tarizaciji. Sprva je bila najmočnejeizražena
zahteva, da naj gre jugoslovanska vojska ven

oz. da naj gre vsaka vojska veniz mest!

Sedaj, ko je to storjeno in ko je na neki način

izpn'čano,da tudi slovenske obrambne potre-
be in slovenska vojska ne bodo silile v vojaš-
nice v mestih (ne samo v središču Ljubljane,

temvečtudi drugod), demilitarizacijski 'vidik

jnivèč'najpomembnejši.Metelkova jc zanimi-

`va, ker mislimo, da mora imeti mesto, še

posebej pa središčno mestno območje.dolo-

čene dejavnosti, ki so mestotvorne, urbane.

Poskrbeti je treba za raznovrstnost kulturnih,

poslovnih in drugih dejavnosti in prav Metel-

kova je idealen prostor za uresničevanje
omenjenega. Mrežo za Metelkovo bi lahko

uvrstili v tisto, čemur sociologi včasih pravi-
mo boj za prostor, boj za to, kdo bo socialno

in simbolno označeval in formiral določene

prostore v'mestu, kdo jim bo dal specifičen
pomen in utrip in kako bodo ti proston' zaži-
veli. V tem pogledu pa ponujamo povsem

različne'tipe kultur, ki naj bi tam delovale.

Bo Mreža za Metelkovo še en »K 4« več, ali

bo neka vzporednica Cankarjevemu domu,
ki je danes praktičnosamo še politično-kon-
gresni center, kulturni pa samo še občasno?

:

BlBlČ: Ravno člani Mreže izhajamo iz izku-

šenjs proston', ki so bili do zdaj vedno s teža- .

vo izborjeni. Toda, ko so enkrat že bili dob-

ljeni', niso bili ustrezno artikulirani na organi-
zacijski in programski ravni. Tadva vidika pa
sta soodvisna. Skratka: izhajamo tudi iz dose-

danjih negativnih izkušenjin imamo zato že

v pristop vključenedrugačnerešitve . . .

GANTAR: Poudaril bi rad, da Mreža za

Mctelkovo ni krovna organizacija nečesa.

pač pa izmenjevalno-inlormacijski center,

kjer se akumulirajo določeni skupni interesi.

Tudi bodoča organiziranost na Metelkovi ne

bi temeljila na enotni organiziranosti vseh

udeležencev, temveč bi vsa društva, vse sku-

pine ohranilc samostojnost. Ne bi želeli po-

noviti izkušnje'sKesnikove 4. kjer si je upo-
rabnik protora lastil kompletne pravice in

drugim ni dal nobenih možnosti za sodelo-

vanje.

V tem primeru boste potrebovali močan pro-

l'esionalni aparat, kajti iluzije, da lahko ljubi-
teljsko funkcionira, se je otresla tudi alter-

scena.

GANTAR: Ključnovprasanje Mreže je: ali

bo lahko (in to se ravno zdaj dogaja) iz svojih
potencialov pridobila dva ali tri ljudi, ki se

bodo profesionalno ukvarjali s prostorskimi.
organizacijskimi, finančnimi in tudi politični-
mi vidiki tega velikega podjetju.

BlBlC: Celotnega projekta smo se zelo resno

lotili, pripravili smo celoten elaborat in opra-
vili sociološke raziskave.

Ali današnjiposnetek stanja že kaže, kakšen
interes imajo posamezniki oz. skupine za vaš

projekt, kdo bi želel sodelovati?

BlBlČ: Zanimivi so nekateri splošnipodatki
o strukturi Mreže - sodeloval bi vitalcn del

`

populacije, tako po starostni (med 20 in 35

letom) kot tudi po izobrazbcni sestavi (pre-

vladuje visoka izobrazba). Tudi vsebinsko je
Mreža veliko širše zastavljena, kot je bil npr.

K4. Sodelujejo znane in tudi še neuveljavlje-
ne kulturne skupine, mirovniki. seksualne

manjšine,posamezni etablirani umetniki. . .

Kako pa je zastopana področjet. i. tehniško-

naravoslovne inteligence?

BlBlČ: Z nami so tudi npr. astronavtsko

društvo Komarov, na drugi strani pa imamo

društvo za opazovanje ptic. . .

Gre torej za nekakšno pilotsko mrežo, ki naj
bi za sabo potegnila cel plaz. Poleg pobude,
alterscene pa obstaja verjetno še cela vrsta

drugih »prostorskihzahtev«, kako zaseči pro-

store, ki so na odličnih lokacijah v mestu?

Kako pa najvüjišolski in kulturni_resor

spremlja prostorske boje in gleda nanje?

ŽIBRET: Dejstvo je. da se število učencev jn
dijakov povečuje.zato bo boj za prostor se

vedno ena naših stalnic. So pa problemi na

področjušolstva speciñčni.Zavod ali šola

potrebuje 'relativen mir, kar pomeni, da pro-

stor težko delimo npr. z Mrežo:Sola je v bi-

stvu zaprta institucija, razen v tistem njenem

delu, kjer se p0poldne v okollcr drugačeuve-

ljavlja. Mi torej ne mislimole na Metelkovo_

temveč na nekatere v0jaškeobjekte, za kate-

re bomo resno kandidirali . . .

Katere in za kaj?

ŽIBRET: Bom precizen. Prvo:vojaškagim-

nazija. Ta je sicer sedaj preciznodemolirana.
tako kot so vsi podobni objekti. To je 'blkl
pravzaprav nova stavba, zdaj pa je zapušcena

videti grozljivo. . .

tlSrugo:Mladika. Gre za tradicionalnošolski
prostor (ni pomembno, ali ga je .serVIsiral
cerkveni lobi ali kdo drug), tam se je OdVijal
vzgojno-izobraževalniproces. Problempa je.

da se posamezne fakultete že vseljUjejo. Tret-

jičpa bi radi končno prišlido trgovske akade-
mije. k čemur bi veliko pripomoglapndobi-
tev katerega od klasičnihv0jaškihobjektov.
(Ustrezna bi bila npr. zadeva na Roški).lma-

mo še nekaj drugih prostorskih. problemm'
v srednjih šolah, ki pa so bolj vezani na

potrebe po telovadnicah. Četrtiproblem je

bivanje študentov, saj ne zadostuještudent-
ski center. Mimo šolskegaInteresa torej raz-

delitev vojaškihobjektov najbržne bo mogla
zu. n.. rnmn v I iuhlinni. tudi kie drume ne



Minister Rupel
o »ProjektniMetelkova«
Prostori. ki jih bo ob svojem odhodu iz Slove-

nije sprostila JA in - vsaj nekatere med

. njimi. vrnila prvotnim lastnikom in namemb-

nosti, gotovo pomenijo možnost, ki je ne

smemo zanemariti. Država Slovenija bo

v bližnjiprihodnosti potrebovala veliko loka-

cij za dejavnosti, ki bodo tako ali dnrgaće
povezane z njenim mednarodnim uveljavlja-
njem kot diplomatskega, političnega,gospo-

darskega in kulturnega središča nove članice
v skupnosti evropskih držav. Metelkova je za

kaj takšnegaposebej zanimiva, tako zaradi
bližine mestnemu središč: in državnim usta-

nova, kot'tudi zaradi velikosti neizrabljene-
ga prostora v kasamiškem krogu. Zunanje
ministrstvo bo pozdravilo vsako strokovno

odločitev,ki bo Metelkovo ovrednotila kot

eno izmed ljubljanskih središč kulturne ali

podobne dejavnosti, ki bo služila temu, da

Ljubljana postane čimbonodprta, čimbon
sodobna, Svetovljanska in privlačnatako za

njene prebivalce kakor tudi za številne diplo-
mate,-gospodarstvenike in predstavnike mo-

rebitnih mednarodnih ustanov, ki bi si izbrali

Slovenijo za svoje stalno delovanje. Tukaj
mislim seveda tudi na vladine agencije neka-

_'terih razvitih držav. ki sos cializirane za

"razširjanjejezika in kulllrrej"tèll"dr"žav,"ha'
'kulturne informativne centre in podobno. Ni
dvoma, da bo Slovenija tudi zaradi svojih
kulturnih kov. ki so nas že_sedaj pogo-
sto dvigovali nad sivo pavprečje,prej utrdila

svoj ugled v svetu.

Ramišljatetudi o središču za podiplomski
itndij?

ZIBRET: Univerza želi en del Ljubljane
s prometnimi in drugačnimirežimi stmiti ta-

ko, da bi se razvijala v treh centrih - tam,

kjer so razvite tehnične fakultete, drugi del je
Bežigradin tretji bi naj bil novo naravoslov-

no središče,ki naj bi se razvilo z novim
botaničnim vrtom.

'

Kako pa republiškakulturna skupnost oz.

sekretar'mt gledata_ na te možnosti?

PETERLIN: Kulturno področjese seveda

zanima za _izpraznjene vojaškeobjekte, tako
v Ljubljani kot v nekaterih drugih krajih.
Zdaj še nimamo celovitega programa, imamo

pa nekaj konkretnih ponudb. Področjekultu-

re je vedno odvisno od državnegaproračuna
ll'l zato imamo - lahko rečem - stoletno

priložnost.ko je toliko stavb v naših mestih
In po deželi izpraznjenih. K0 Ljubljana po-
staja metropola države Slovenije, bo morala

prevzeti tudi nekatere nove funkcije, ki jih
doslej kot republiškosredišče ni imela. Še
posebej moramo nameniti večjopozornost
osrednjim kulturnim ustanovam glavnega
mesta (mislimna Ljubljano). Vemo pa, da je
položajravno na tem področjuzelo slab. da
so nekatere ustanove razdrobljene na treh ali
celo več lokacijah, da gostujejo v tujih pro-
storih. ipd.

Zadnja vojna je opozorila na izredno neure-

jeno stanje depojev in zaklonišč za arhive.
muzeje in za premičnodediščino vseh vrst.

Pokazalo se je. da je tovrsten nacionalni fond
slabo varOvan. Združeno pobudo za pridobi-
tev izpraznjenih prostorov smo dobili od Re-

publiškegazavoda za varstvo naravne in kul-
turne dediščine,Narodnega muzeja. Moder-
ne galerije, Mestnega muzeja in Restavrator-

skega centra Slovenije. Tudi dcl Tehniškega
muzeja deluje v neprimernih prostorih in je
verjetno interesent za boljšeprostore. Ome-

njene ustanove imajo v mislih vojašnicoLju-
be rcerja na TItOvi cesti. Poslale so nam

gradivo, v katerem utemeljujejo svoje željeIn

potrebe.

Drugi intersent je Viba 61m, ki gostuje v tu-

jih prostorih. Želijohanger ali kakšne druge`
skladiščne prostore, morda v vojašnicina

Letališki cesti. Opozoril bi še na problem
objektov, ki so spomeniškozaščiteni. Spome-
niški objekti in vojaškanamembnost ne gre-
sta skupaj. Slovenija mora kot dedič jugoslo-
venskega podpisa hrvaške konvencije o kul-

turnih spomenikih v primem oboroženega
spopada prevzeti tudi teobveznosti. To pa

pomeni, da kulturni spomenik ne more imeti

tudi vojaškeali obrambne funkcije, ker sicer

ne more imeti takega statusa. Primer je mari-

bor'ski Narodni dom, pa dvorec v Ajdovščini,
Stari grad pri Novem mestu. . .

Zanimiva je pobuda, ki jo je dal neki občan

v Večeru, in sicer, naj bi vojašnicaFranc

Razmah Stane (po domače Kadetnica) posta-
la nekakšen naravoslovni center Maribora.

Maribo'r namreč kot univerzitetno središče

nima naravoslovnega muzeja. V Postojni so

na primer predlagali, naj bi sedanji dom JLA

dobil _Notranjski muzej, ki je prav tako

v utesnjenih prostorih. Hangarji v kranjski
vojašnicipa bi bili morda primerni za depo
Gorenjskega muzeja.

-

GANTAR:Strinjam se, da muzeji in galerije
potrebujejo depoje. vendar ne v središču

`

mest, ker je ta prostor predragocen za takšno

izrabo.

Kakšen pa je odnos mesta na te pobude? Ima

kakšne ideje v smislu l'
v postindmtrijskem,. poątmodememsmislu

- da bi torej te ustanove prepustili kakšnim
bolj »prijetnim«nosilcem?

GRADIŠNIK: Občina Center je naklonjena
projektu Mreže za Metelkovo, ki ima v tekmi

z drugimi programi in pobudami nekaj pred-
nosti že zato, ker strnitevtkim. marginalnih
in kulturnih programov, alternativnih pro- ,

gramov ipd. omogočačiščenjezemljevida
»leopardovekože«,ki prepreda celotno obči-

no Center. Poleg tega je imelo gibanje Mreže
za Metelkovo pomembno' civilno in antimili-

taristično vlogo in je kot tako zaslužno. ln

zasluge_ morajo biti nekako poplačane.Zave-

dati se moramo, da imamo prestolnico drža-
ve, ki v svojem mestnem središču praktično
ne more funkcionirati kot »city«.Zato ne.

ker je getoizirana.

SODRŽNIK: Najstarejšein najintenzivnejše
pogovore smo imeli na _mestnem sekretariatu

za ljudsko 'obrambo z Mrežo. Prvi so zelo

jasno artikulirali svoje interese za konkreten

objekt. Res pa je tudi, da mora mestote
objekte najprej dobiti v upravljanje, šele po-
tem se bomo lahko dogovarjali, kaj komu in

zakaj. Dokler so škarjein platno v "republiki,
smo mi samo spremljajočidejavnik, ki lahko

do določene mere vpliva na potek dogajanja,
vloge dokončnegarazsodnika pa ne more

imeti. '

GRADIŠNIK: Med občinskeprostorske
probleme spada npr. tudi dom zabrezdomce,

pa materinski dom. . . Skratka, naš [5 bo

v kratkem oblikoval stališča do teh proble-
mov v koordinaciji z mestnimi in republiški-
rni organi, določili metodologijo upravljanja
in morebitnega prenosa lastnine, bodisi na.

'PO bodisi na 'nove upravljalce, in se dogovo-
nl tudi o programih in vsebinah. Prednost pri
dogovarjanjupa bi imele tiste vsebine in pro-

gramr,_krbI omogočalidopolnjevanje centra
kot »crtysredišča« -

mestnega središča,

5° Že (Pred sprejetjem zakona o lastninjenju)
've, katere stavbe spadajo pod mm

upravo?

GRADIŠNIK: Ve se, kdo so Listniki oz. iz

katerega fonda je kaj. Preccjšendel je Mikli-

čev,precej pa je..iz stare jugoslovanske držav-
`ne zakladnim. Velik del je bil torej že v stari

Jugoslaviji in to je zdaj mestno. Kar zadeva
lastninska razmerja. ne bi smelo biti pro-
blemov.

Kakšna pa je pripravljenost (na ravni repu-
blike in mesta Ljubljane) organov n ljudsko
obrambo. da mestne kapacitete oz.. večino
teh namenijo civilnodrn'zbeni sfen'? Kakšna

je vaša strategija razvoja Ljubljane? Ali kul-

tumiki in šolnikLgovorijoo teh objektih na

pamet? Zanima nas tudi, v kakšnem stanju
so objekti in katere zakonske ovire se bodo

pojavile, ko bo do vselitev oz. prevzema
prišlo?Se bodo stvari reševale tudi s pomoč-
jo nalečajev?

SODRZNIK: V Sloveniji je dosežen družbe-
ni konsenz o tem, da vojašnice,kakršnekoli.
s katerokoli vsebino, ne spadajo v urbano
središče. To stališče seveda velja tako za

_ Ljubljano kot za Maribor, Novo mesto in vse

druge kraje, kjer so vojaškiobjekti bodisi
v strogem centru bodisi motijo objektivno
komunikacijsko,_sociološkoali drugačnoživ-
ljenje v mestih. Ze pred letom in pol, ko smo

'

podedovali delo prejšnjevlade, smo se srečali

s problemom, kako narediti historiat obstoje-
čegalastninskega stanja omenjenih objektov.
Do potankosti je razvidno, čigaviso bili ob-

jekti in na kakšen način so subjekti ali pravne
osebe prišlido njih. Vojaškiobjekti _v mestu

Ljubljana zavzemajo 27,8 hektarov površine.

Zanimivo je, da je bila velika večina objektov
v Ljubljani dejansko last države Jugoslavije.
bodisi kot podedovana lastnina iz naslova

kraljevine SHS. bodisi kot s pogodbami reše-
.na pravna lastninska razmerja (takoj po vojni

3'1945/46). Nekateri objekti so glede na histo-
. riat nesporno last mesta, za druge pa bo treba

lastninske pravice še razčistiti. Pred dobrim

mesecem dni smo ponovno imenovali komisi-

jo. ki naj bi se predvsem pogajala z republiko
Slovenijo. Na žalost ocenjujemo. da bodo

pogajanja z republiko zdaj trša, kot bi bila

sicer z JA. Primami interes oblasti je finančni
interes in bo tudi logično,da bo obstoječa
oblast poskušalaiz teh objektov in lokacij
_čimvečiztržiti. Zato usode ali namenskosti

teh sredstev ne bi smeli prepustiti izključno
ministrstvu za obrambo. Zal smo zdaj prišli
v položaj,ko je naenkrat samo po sebi umev-

no, da je _prav to ministrstvo tisto, ki bo

odločalo o teh objektih. V bistvupa bo drža-
va Slovenija tista. ki bo podpisala medsebij

sporazum oz. razdelian pogodboz državo
Jugoslavijo. Znamenom, da bi _brlr_enako-
pravno zastopani vsi zelo struktunram Intere-

si. bi bilo smiselno ustanoviti parlamentarno
komisijo, ki bi morala biti najmanj tripanitno
zastopano (iz predstavnikov parlamenta vla-

de in (nc)strokovnc javnosti).

Določen dcl teh objektov bo_ zadržala
obrambna sfcra tudi v bodoče,'predvsemll-

stc, ki so bili že zdaj namenjeni za ozko
profesionalne ali specializiranedejavnolstr,in
ki jih tudi ni smiselno preurejatr Za karkoli

drugega. Mesto bi moralo imeti glavno bese-
do pn' objektih, ki so na njegovem ozemlju,

saj mora svoj prostor urejevati tudl po obsto-
ječihnormativne-pravni uredutvr. Ysrobjekti
JA so pravzaprav mrtvc točke -

ali bele Ilse,
kot smo popularno rekli - na papirju raznih
urbanističnih dokumentov. Predstavljajo'to-

rej izrazilo moteč dejavnik tako v komunika-
cijskem kot razvojnem prostorskem In socr-

ološkcm smislu.



GANTAR: Mesto mora prevzeti nadzor nad

temi objekti. saj gre za zelo velike površine.
Do sedaj kontrole nad delom mesta ni imelo

in trenuiio ima veliko priložnost,da se nje-
gov razvoj končno obrne navznoter, v rege-

neraCijo, ne pa v prostorsko širjenjenavzven.

KLEMENČIČ: Nulednik nepremičnin,s ka-

ten'mi je razpolagala JA na ozemlju Republi-
ke Slovenije, je Slovenija, njihov skrbnik pa

je zdaj ministrstvo za obrambo. Zaradi zaple-
tov, ki so nastali pri medsebojnem vračanju
materialno-tehničnih sredstev in vojaške
opreme med jugoslovansko armado in terito-

n'alno obrambo, bistveno kasni tudi prevze-

manje posameznih 'objektov jugoslovanske
armade, ki ga vodijo pokrajinske komisije.
imenovane v ta namen. Večine armadnih

objektov, čepravso ti že izpraznjeni, JA še ni

predala pristojnim organom Republike Slo-

Venije. Po prevzemu teh nepremičninod JA

bo določena njihova dolgoročnanamemb-

nost, pri čemer bodo poleg obrambnih in

varnostnih upoštevanitudi drugi interesi in

trebe; Ministrstvo za obrambo je že zbralo

številne predloge, ki se nanašajona to, kako

v prihodnje uporabljati te objekte. Pn' dolgo-
ročnem opredeljevanju namembnosti teh ob-

jektov bo treba upoštevatitudi interese lokal-.

nih skupnosti in drugih zainteresiranih,
predvsem pa načrte prostorskega- razvoja.
Zato bi morale vse' pobude, ki prihajajo
k nam na ministrstvo, prihajali tudi na lokal-
no raven. Interese ministrstva za obrambo pa
bomo pravočasnodoločili.

Imate zakonsko_ prednost,da kot skrbnik teh

objektov prvi poveste, kaj potrebujete?

KLEMENČIČ:Ja. Kratkoročno računamo
na nekaj več kot polovico objektov. Iz pov-
sem strateških razlogov nismo pretirano zain-
teresirani za objekte v samem mestnem sre-

dišču,vendar pa to še ne pomeni demilitan'-

mcijo družbe.

SODRZNIK: Objekti, ki jih aramada zapuš-
ča, so v katastrofalnem stanju. Za vz stav-

ljanje kakršnekolidejavnosti bo treba vložiti
veliko zagonskih sredstev. Vsi posamičniin-
teresi se bodo morali tako'ali drugačeznajti,
da bodo sposobni sami pridobiti vsaj nekaj
sredstev, potrebnih za začetno normalno

funkcioniranje. Drugi problem, ki se pri teh

-objektih pojavlja, pa je dejstvo, da je del teh

spomeniškozaščiten. da so kulturnozgodo-
Vinski_spomeniki. Večjidel pa so tim. črna

gradnja in jih bo treba zravnati z zemljo.
GANTAR: ČlanomMreže je jasno, da jih ne

bo »kar nekdo spravil notn'«. Vedo, da bo
treba zbrati in uporabiti vse obstoječečlove-
ške, finančne,organizacijske in strokovne

potenCIalezainteresiranih. Veliko se da nare-

diti z neformalnim delom. Seveda pa računa-
mo tudi na del pomočinekaterih institucij.
Vsem nam pa je jasno, da bo levji del stro-
'škov nosila sama Mreža.

"

SODRZNIK:Naj omenim še en zanimiv ob-

jekt v Ljubljani - Dom JA (nasproti železni-
ške postaje). Velik interes namreć obs'taja`
da bi se v tej stavbi naredil mladinski hotel
(Youth Hostel) po vzoru tujih tovrstnih liote-

lov. Problem pa bo nastal zaradi lastninjenja.
saj se ve, da je_bi| to Miklieev hotel. Podoben
problem bos SCnIVldUIII, kjer ima .svoje inte-
rese Cerkev...

Je Cerkev že izrazila svoje željeoz. zahteve?

SODRŽNIK:Dala je jasno vedeti. da želi te

objekte (Skofove zavode) nazaj.

Skratka. iluzij se je treba otresti; lokacije so

idealne. z zidovi pa bo problem . . .

GRADIŠNIK: Pri vsem tem bo za mesto

čedaljebolj zanimiv tudi tuji kapital. Cene

zemljiščin objektov v centru mesta so ogrom-
ne. Premalokrat pomislimo na to, da je mar-

sikatera adaptacija starih objektov veliko

dražjaod novogradnje. V občini Center stane

kvadratni meter adaptiranega prostora 5.000

DEM, plus cena kupljenega prostora, med-
tem koje cena n0vogradnje 1.300 ali l.2_00
DEM, če govorimo o tržni vrednosti. To

pomeni, da občina Center skupaj z mestom

pridobiva ogromneparcele, s katerimi bi lah-

ko privabljali tuji kapital. Marsikaj »poruše-
nega« bo treba ponuditi mednarodni licitaci-

ji. Mogočeimamo v Ljubljani šemožriosti. da

Budimpeštane bi postala zadnji branikcivili-

zacije. Poslovni ljudje počasiodhajajo. Za-

greb je praktičnože odpadel.

PETERLIN: lnteresov je res nešteto,upravi-I
čenost enih ali drugih pa bo treba še temeljito

pretelitati. Tudi to, ali je lokacija kasarne

Ljube Sercerja res primerna za depoje. Tudi

sama ideja Mreže ni sporna. Gre za kulturno

idejo in verjetno ni nikogar. ki bi ji nasproto-
val. Vprašljivapa je lahko konkretna lokacija
na Metelkovi. Osrednjim kulturnim funkci-

jam bi morali dati osrednje lokacije.

BIBIČ: Tudi Mreža za Metelkovo je in mora

biti centralna funkcija! Kje je tu tista kultura.

ki se je v Ljubljani vzpostavila v zadnjih
dvajsetih letih in ki je na evropski ravni v špi-
ci? Sele z rešitvijoprostorskega problema bo

na tej ravni tudi ostala. Ena od bistvenih

nalog našegaprojekta je ohranjati to kultur-

no višino. V asociacijo mednarodnih kultur-

nih centrov so tn'je madžarski že vključeni.
Pa naši?

GANTAR: To je središčno slovensko de-

janje.

PETERLIN: Mreža je del naše kulture in je
lahko tudi središčna funkcija. O tem se torej
lahko pogovarjamo, ni dvoma. Ne bi pa se

prevečsentimentalno vezali, čepravje tudi

čustveni interes včasih pomemben. Vemo.
kaj se je na Metelkovi dogajalo in da je to že

del polpreteklc zgodovine. Vendarle pa naj
nas to ne obremenjuje toliko, da bi prav
z vsemi štirimi idejo vezali tudi na lokacijo.

1

SODRŽNIK: Pri »preštevanjus«interesov bo

stvari močno zapletla obstoječakomunalna

ureditev v Republiki Sloveniji, saj je Ljublja-
na še vedno razdeljena na 5 občin, to pa
seveda avtomatsko pomeni. da imamo lahko

veliko različnih interesov, ki so si lahko zelo

blizu ali zelo daleč. V zadnjem času prihaja
običajnodo položaja,ko so si parcialni inte-

resi - interesi občin torej - dostikrat v na-

sprotju z mestnimi, če govorimo o mestu

z veliko začetnico. Glavno mesto Ljubljana
bo ,upam' z novo ustavo in komunalno uredi-

tvijo enotno urbano središče. Takrat bo mo-

rala n0va oblast vse interese verjetno pon0v-
no artikulirati in izvesti določene korekture

glede na njene añnitete in njene predstave
o razvoju mesta. as ni naš zaveznik. Zal se

bojim, da bo prepozno. Stvari je treba urediti

zdaj, saj bodo objekti verjetno že v pol leta

. naši.

GANTAR:Bojim se, da bo pri »razdeljeva-
nju« prišlodo tega, da bo država Slovenija
rekla: »Obramba naj deñnira svoje prostor-
ske potrebe«,potem se naj izrečejoše vse

druge kulturne inštitucije(kultura, šolstvo.
upravne inštitucijeipd.), kar pa ostane. bi

prepustili občinam. S tem se ne strinjam.
Ministrstvu za obrambo priznavam priorite-
to. da ima pravico povedati, kakšne prostor-
ske potrebe bo itnelo bodisi pri teh objektih
ali kakšnih novih objektih in lokacijah. Ni

vsak njihov predlog že sam po sebi nevpra-
šljiv.Nato pa bi morale republiškeinštitucije
enakopravno_z drugimi kandidirati za določe-
ne objekte. Se enkrat opozarjam. da so to

razmeroma velike površine.ki' imajo ključen
pomen za razvoj mest ali lokalnih skupnosti.
In v tem pogledu mora imeti mestna OblaSl
zelo pomembno vlogo pri določanjuna-

membnosti.

Se bo republika strinjala s' to »enakoprav-
nostjo«?

ZIBRET: Zadeva. bo vsekakor zanimiva.

'Ima starejšibrat res pravico. da si vzame

prvi? Potrebe. želje.interesi -

vse mora biti
sinhronizlrano. Na koncu je urbanizem mesta

tisti, ki mora biti'odločujoc'.Popolnoma jas-
no je, da vsi vojaškiobjekti v Ljubljani (žal
jih je premalo!) ne morejo ZZIClLHOlellambicij
šolstva. Če šolstvo napove vse. tudi zasede
vse. Nobene šole ne moremo postavni brez

sodelovanja z mestom in občinami, Pred-

pravica .starejšegabrata v tem primeru ne bi

smela priti do tako izrazitega pomena. Na

koncu koncev, če je mesto nezadovoljno. je
_lahko država (govorim o državi Sloveniji)

`

neke vrste novi okupator. Tega pa si nihče ne

želi. Nujno in tudi prav je. da je v tem

trenutku varuh tega premoženjaneko mini-

strstvo. v tem primeru je to naša obramba.

čimprejpa je treba oblikovati večpartitno
komisijo.

GRADIŠNIK: Ni sporno. daje trenutni »va-

ruh« objektov ministrstvo za obrambo. Pro-

blematičn'o je vprašanjetrenutka. kdaj se

mora pojaviti kak skrbnik. ki je objektivno
gospodarsko, poslovno. sociološko najbolj
motiviran za to, ali se bo določen prostor
izkoristil za to, da mesto organsko raste? Na

eni strani-lestvice imamo to. čemur pravim
manjšinain karje treba deiiiokraiieno zaščiti-

ti v naši družbi - in to je recimo interes

Mreže za Metelkova.

Na drugi strani paje oslovni interes. Mislim
na absolutno nujo S ovenije. da pridobi tUj

kapital. V sredi nekje pa je proračunskablaz-
nost. Proračunsko bodo vsi tako omejeni. da

bo kratkomalo nemogočekarkoli dobiti...

V teh tripartitnih komisijah. o katerihsmo
govorili, morajo biti torej predstavniki teh

treh interesov.

KLEMENČIČ: Mislim. da bi bila lahko celo

več kot tripartitna . . .

ŽIBRET: Ljubljanaželi in mora hm glavno
mesto samostojne države. In tako so nekatere

funkcije. ki jih mora opravljati država.locira-

ne v glavnem mestu. Gre za ministrstva ali

kultumo-izobraževalne centre. ki bodo s bi-

stvu predstavništvatujih držav pri nas. Zato

_

bo treba »velikegastarejšegabrata« vseeno

upoštevati.ker je, kot običajno.pri detliščiiii

prvi na seznamu.

KLEMENČIČ:Dodal bi le to. da je Ihlnixlľ-

stvo za obrambo skrbnik. ni pa tisti. ki objek-
te deli. Mi bomo svoje potrebe definirali.
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Mrežaza Metelkovo

zahteva sogovornika
Z odhodom vojske se začenjaodločenbojza pro-

stor na Metelkovi - V soboto obhod v0jasniee

lJUBLIANA. 23. oktobra - V petek 25. oktobra bo jugoslo-
vanska vojska končno zapustila vojašnicona MetelkoVI ulici.

Tako postaja projekt Mreže za Metelkovo'zopet aktualen:
Pobuda, ki se je rodila v času. ko je bila misel0_spremembi

namembnosti vojašnicev civilni objekt še utopicna..je postalapo

skoraj enoletnem delovanju oziroma gradil" projekta(z izde-
lavo pravnih. ekonomskih in organizacijskih naertovter sociolo-

ških raziskav o možnostihi_npotrebah konvenije) in z odhodom
'

realne'ša. .

_

.

_,
I

_
_

“gsmso :niMreži (zdi se. da Sloveniji.)jasno Izdelali
svojo vizijo. kaj početis izpraznjcnimi stavbami. vedno ni

jasna usoda vojašnicena Metelkovi: Izpraznjeni' vojaškiobjekti

so v pristojnosti republike. lastninska_

razmerja so se vedno
nejasna in kot pogosto v takšnih primerih.ko samoorganizaCIja
eivilnega prebivalstva zbuja nezaupanje uradniškihin .vladnih
sredin. tudi zdaj pri Mrcži zaman iščejosogovornika j SlijhOçng
dobiti vojašnicopo legalni poti. Zavesa molkazakriva ljudi. ki

želijoočitno sami odločati o delitvi v0jašnic.Zato so včeraj.na

Mreži poslali pismo Lojzetu Peterletu z zahtevo. da sprejme

njihove predstavnike. da drug drugega informirajoo namenih in

da se domenijo o nadaljnjem sodelovanju.
. .

Ker je Mreža v svojem manifestu zapisala.da bodo »vojašnice
na Metelkovi odprli in vanjo spustili vse Ljubljančane.ki jih molj.
zamašek v centru mesta«. bodo v soboto ob 12. uri organiziran
obhod vojašnici.kamor so vabljeni vsičlaniMreže in njeni

simpatizerji. Z vojašnicona Metelkovi bi rešiliproblemposa-
meznikov. skupin in dejavnosti. ki so se v zadnjihdvajsetihletih

uveljavili na svojem področjuin še vedno nimajo svojih prosto-
NINA KOZlNC

DELL. Dr k 'j `1.

`l
.[Mhle. li' H, `3

Mrežaza Metelka vo
'

vabi na shod
LJUBLJANA. 25. oktobra

- Z odhodom jugoslovanskih voja-
km iz Slovenije in slovenskega

j glavnega mesta sc zastavlja vpraša-
`

nje. komu bodo_ pripadli izpraznjc-
ni vojaški objekti v Ljubljani.
V Sloveniji je dosežen družbeni
konsenz. da vojašnicene spadajo
v urbana središča. Mestni izvršni
svet je že imenoval komisijo in ji
dal nalogo. najse z republiškimi
oblastmi pogovori o spremembi na-

membnosti izpraznjcnih prostorov.
Komisija zastopa sališča. da mora

prazne objekte dobiti_ v uporabo in

upravljanje mesto. Mreža jg vložila

'
zahtevo. naj predstavnike Mreže

' sprejine na razgovor republiškavla-

da in ministrstvo za ljudsko obram-

bo. Jutri. v soboto. ob [2. un' pa bo

Mreža za Metelkovo pred kasarno

_4. julij na Metelk0vi ulici organizi-
\,ra|a shod. kamor so pavabljcni vsi

Ljubljančani.še zlasti tisti. ki pod-
pirajo projekt in vizijo Mreže za

Metclkovo. Obljublj'ajo preseneče-
nje! T. G.

DELU.26.10. 57

Neuspešnamanifestacijana Metelkovi
(sp) LJUBLJANA, 28._._-Vsoboto, 26. oktobra, je vojska dokončno zapustila jnaše loge. Da bi proslavili ta dan in »v mislih združili veselje ob odhodu möre,

ki nam je hromila življenje«,je ob 12. uri Mreža za Metelkova organizirala
miren shod pred bivšim poveljsrvorn ljubljanskega korpusa na Metelkovi.

Organizatorji shoda so sicer vnaprej razglašali,da bodo na ta dan vojašnico
v Metelkovi ulici končno odprli in vanjo spustili vse Ljubljančane,ki jih je
mati! zamašek v središču mesta, ter jim v tem prostoru zagotovili zabava_in

živahen kulturni, družabni in podjetniškiutrip. Vendar pa je bila vojašnica
strogo varovana in po daljšemneuspešnempogajanju med organizatorji in

predstavniki Teritorialne obrambe je postalo jasno, da ogled vojašnice,kot so

napovedali organizatorji, iz nepojasnjenih razlogov ni dovoljen. Tako so tudi '

najbolj vztrajni Ljubljančaniobupali in manifestacijo zapustili.
'



Upravljanje'z nepremičninamiarmade

Vojskamora iz
ani, (LM-'H

središč
vlada je oblikovala merila

UUBUANA, 12. - Slovenska vlada je na včerajšnjiseji
oblikovala merila za upravljanje z nepremičninamiJA.

Bist-'veno'` merilo je, da v prihodnosti objektov v mestnih

središčih'ne-bi'uporabljali za obrambne namene, razen za

štab'etin:povel.jStva*.“Vladaje tudi sklenila, da bo približno
polovico "od okoli'200 armadnih objektov v S|0veniji dala

v najem najboljšimponudnikom. Dokončna usoda nekda-

njihobjektovJA bo znana ob delitveni bilanci, če pa te ne bo

kmalu, bo, po besedah obrambnega ministra Janeza Janše,
v 'skupščinitreba sprejeti ustrezen predpis.

Obrambne sile Slovenije torej dolgoročnone bodo zase-

dale objektov v središčih mest. kjer pa jih za zdaj uporab-
ljajo. bodo v sodelovanju z lokalnimi oblastmi poskusili
poiskati nadomestne lokacije. Vlada je včerajtudi sklenila.

da se TO ne bo ukvarjala z zelenim planom. se pravi. da ne

bo zasedla objektov (farm). ki nimajo obrambnega značaja.
Bivše armadne objekte bo vlada lahko dala v uporabo
republiškiupravi. po zakonu o denacionalizaciji jih bodo

lahko uporabljali razlaščenci (teh je zelo malo. največbivših
annadníh objektov so vzeli Cerkvi). najemnina od oddanih

objektov pa se bo zbirala v republiškemproračunu.
Posebno poglavje med bivšimi objekti JA v Sloveniji

predstavlja okoli 7800 vojaškihstanovanj. V včerajobliko-

vanih merilih so v glavnem povzeli že znane stvari. To

pomeni. da je vsako oddajanje vojaškihstanovanj v najem
po 25. juniju letos in njihova prodaja po zveznem zakonu. ki

je bil sprejet letos spomladi in ga Slovenija ni potrdila.
neveljavno. Sicer pa bo pripravljen ustrezen predpis. ki bo

lastnike vojaškihstanovanj izenačil z drugimi lastniki. Po

delitveni bilanci ali po sprejetju ustreznega zakona v sloven-

ski skupščinibodo tudi vojaškanajemniškastanovanja
privatizirana po stanovanjskem zakonu. Sedaj najemniki
vojaškihstanovanj plačujejonajemnino` ki jo zbirajo na

obrambnem ministrstvu` minister Janša pa je povedal. da se

za prevzem upravljanja s temi stanovanji dogovarjajo s sta-

novanjskimi podjetji. MARJAN LAClC



Z magazinskoobliko
nad slovensko kulturo
»Homogenealter scene ni več,sicer pa je danes bolj smiselno združevati
kot klanovsko deliti,«je povedala glavna urednica M'zina Alenka Pinnan
Eden od dogodkov lanskega kulturnega dogajanja je tudl (še kar

redno) izhajanje M'zinu. revije za kulturo. ki je izšla lz lanzina
Mreže za Metelkovo, ki je štartal leta 1990 kot njen promocijski
list. Aprila lani je revijo prevzela stalna ekipa, ki je že kmalu

pripravila številke, s katerimi so presegali interni značajlzvornega
fanzina Mreže in postali sproščensplošnokultumimagazin.
Z glavno urednico Alenko Pirman smo se zato pogovarjali o seda-

njem trenutku revije in njenem mestu na »sceni«.

Zakaj ste se odločili za maga-
zinsko obliko revije, ki ni niti

malo elitna, nič recimo ne spo-

minja na Takt, ki je štartal
z bolj elitnim koneeptom?

- Nismo preleneiozni in to je
v tem trenutku lahko pozitivno,
čeprav se v prihodnosti lahko

obrne tudi proti nam. Nimamo

redsodkov. ne ukvarjamo se

.. tem, kaj je etablirano in kaj
alternativno v kultun'. e se

s tem pretirano gnjaviš,se samo

omcjuješ,pa je škoda, kajti na

Slovenskem se v kulturi dogaja
veliko zanimivih stvari, zato je
krasno, da v isti reviji lahko ob-

javištako Strip core kot Globo-

karja in Vipotnika.
Ko listam po M'zinu, opažam,

da ne namenjate velike pozorno-
sti teoriji in komentaa'em, če«`
prav je ta :vrst dragocena za

izrazitejšeproüliranjerevije?
- Magazinski pristop ne ,izk-
ljučuje,da ne bi v prihodnosti
objavili več teorije seveda v pi-i-`
mcmem obsegu. sedaj ima-
mo ñlozofski kotiček,vendar po
trenutno težave s sodelavci.
V vsako številko bi morali uvr-

stiti po eno ali dve zahtevnejši
besedili; magazinska oblika je
pri tem dovolj privlačna,da bi
lahko bolj sproščenopisanje po-
vezali s teorijo, seveda v posre-
čeni sintezí. Res pa je. da ima
'eliko revij, ki so prevečherme-
.čne. Naši razgledi imamo

tiste dolge »špehe«tekstov in to
a priori odbija. Prizadevam si.
da bi naša revija dosegla veliko

komunikativnost, vendar s prol'i-
hrano in privlačnovsebino, ne

pa zaradi lahkih člankov.
V imenu vaše revije se skriva

lanzin ko't oblika komunikacije
marginalcev -` kakšen je v resni
ei referenčni okvir vaše revije,
kako se opredeljujete?

- Absolutno nismo glasnik
margine. Narobe bi tudi bilo, če

bl.SC še naprej obremenjevali
z ljubljansko altersceno, kajti te

scene ni več. To se je recimo

dogajalo Galeriji Škuc.ki je ob
koncu 80. let kakšni dve leti še
skušala relerirati to sceno in je
bila zato v popolnem vakuumu.
Danes bi bilo narobe iskati ho-

mogenojseeno 'kakršnaje bila še

pred desetimi (leti:piodiiktivnej-
ši je neobte'niehjen pristop, kajti
bolj je potrebno združevati kot

pa ločevati po klanih.

Kakšno strategijo ima zato

uredništvo,kako se lotevate kul- .

turnega področja?
- Nobenih omejitev nimamo,
važni so kulturni projekti in

ustvarjalci. Zelo radi, čeprav
z malo distance, pišemotudi

o visoki kulturi (v zadnji, 6. šte-

vilki, imamo recimo intervju
z Vinkom Globokarjem o resni

glasbi). Lotevamo se različnih

področijkulture. jih povezuje-
mo. vendar ne na splošennačin.
Veliko se ukvarjamo tudi s pro-
blematiko trženjakulture.

To je že vaša stalna rubrika?
- Da. ob njej pa tudi obliko-

vanje in teorija oblikovanja` in-

tervjuji s fotografi, rubrika Pro-

motor. v kateri predstavljamo
člane Mreže...

Niste vezani na klane in elite,
toda ali ste v uredništvu profeg'-
onalei ali amaterji. kajti danes

opažam,da' eksplozüakulturne-

ga na Slovenskem prinašana po-

vrs'je precej polpismenega ama-

terizam?
- Uredništvo je zelo hetero-

geno. generacijsko pa gre za lju-
di, ki so rojeni v 60. oziroma 70.

letih. Vsi smo štartali kot rela-

tivni anonimneži. V nasprotju
s Taktom in podobnimi poskusi,
kjer so avtorji začeli z nekim slo-

vesom. s posebnim- backgroun-
dom. smo mi popolnoma neo-

bremenjeni s klani. Zares bi ra-

da videla. da se predre »kulturni
mehur« in se začne kulturna ko-

. l..

inunikacija navzven, ne pa daj'
delamo revijo samo zase in za`
ozko usmerjene kulturnike. Si-
cer pa je zelo relativno, kdo je'
amater. Sama sem recimo aka-i`
demska slikarka in nisem novi-
narstva študirala nikoli. Fotogra-
l'i pri reviji so absolutni profesi-
onalci, tudi dizajnerke so vse

z diplomo, z nami Sodeluje nekaj
svobodnih publicistov, nekaj na-

ših.mladih sodelavcev pa res še
ni 'končalofaksov.

lenka Pinnan (foto: gor Z-
platil)

Kdo vas prebira in kakšno na-

klada dosegate? I

lzhajamo v 1200 izvodih (na-
klada zadnje številke).Strukture

publike nismo raziskovali, ven-

dar smo s prodajo zadovoljni, še

posebno v Ljubljani. To je tudi

razumljivo. kajti nimamo denar-

razprodana. od drugih pa nam

ostane po sto izvodov, ki jih po-
tem imamo za sponzorje, ko pri-
dobivamo sredstva za izhajanje
revije.

~

Kako se sploh linaneintte in

kako je s honorarjípri vaši revi-

ji? To sprašujemtudi zato, ker

o avtorskih honorarjih pri slo-

venskih časopisihin periodiki . . .

- Nekaj posameznih številk
nam je solinancirala Mestna kul-
ttirna 'skupnost-:stalno nas spon-
zorira Škue-Forum,razumeva-

nje imajo tudi Radio Študentin
seveda različna podjetja, vendar

pa financiranje ni sistemsko ure-

jeno, zato smo za letošnjeleto

zaprosili kulturno ministrstvo za
zagonska sredstva; kasneje..
v srednjeročnemobdobju, naj bi

se vzdrževalisami.

V perspektivi naj bi postali to-

rej mesečnik?
- Frekvenca kulturnih do-

godkov je že tolikšna,da bi bili

lahko spričomaten'ala ne le me-

sečnik,ampak celo kaj več. 50-

delavcev je vedno več, med nji-
mi se pojavljajo tudi uveljavljeni
avtorji, ki bi svoja besedila lah-

ko drugod prodali, ne pa da jih
pri nas objavimo zastonj.

ja za reklamo po vsej Sloveniji. 1`

Četrtaštevilka je bila povsem;

ste objavili žedve nadaljevanji
:

20.14.57

lih] ne honon'rnte prispey.
kov, da ne date avtorju recimo
niti pet tolarjev za papir?

.

-

Ysi (uredništvoin sodelav-
Cl) Pri M'zinu delamo zastonj.
Takoje šlo do sedaj: prav 6. šte-
“lka Je zadnja. ki je narejena
tako.Brezplačnosodelovanje se
sliši lepo. entuziastičnoje, vsi
smo imeli tudi interes, da smo
V začetkuto tudi tako počeli,
pomen'__Pa daločeno stopnjo
“agp-"mia,omejen si tudi pri zu-

nanjih sodelavcih. Doslej je
uredništvos svojim ljubiteljskim
delom (v _smislu brezplačnosti)
ustvarilo polovico vrednosti ~re-

vrje.
M v imena se nanaša m M

in za Metelkova. Kakšenje v:
odnos do Mreže,slišal sem, da

:ni
V {3dnij času nekoliko

- Fon'nalnopravno je vse jas-
no. Mreža je,ustanovitelj. po-
budnik in izdajatelj, naredila je

.tudi dva fanzina. Ko pa se je
“oblikovala sedanja uredniška

ekipa, je naša revija. ne le linanč-

"no, temveč tudi konceptualno
presegla izvorno idejo Mreže
o svojem glasilu. Osnovni spor
z Mrežo izhaja iz njenega nera-

zumevanja: kot lastnica bi se

morala obnašati bolj odgovorno,
za zadnjo številko pa ni Mreža

prispevala niti tolarja. Skratka,_
ni fair playa. Sicer pa spoznava-
mo, da naš entuziazem razvojno

. gledano ne vodi daleč;če hoče-
mo biti odgovorni do bralcev,
moramo funkcionirati profesi-
onalno.

To pa je povezano s .subvenci-

oiuran'
'

jem kulturnega
'

stva"
- Seveda, za profesionalno

delo potrebujemo mgonska
4 sredstva za eno leto izhajanja.

V M'zin smo vložili že toliko de-

la. da ne ponujamo mačka
v žaklju.

Na koncu vas tako rekoč mo-

ram vprašati,kako ste kot likov-
niea prišliv to revijo, celo na

njeno vodilno mesto?
- Začeloseje z mojim sode-

lovanjem v uredništvu Likovmh

besed. Tja sem prišlapotem, ko

sem napisala diplomsko nalogo,
ki je ugajala Jožefu Muhowču.
zato meje povabil k reviji, v ka-
teri delam že dve leti. Ker pa je

tam zelo specifičnodelo brez

kakšne posebne komunikativno-
& sti. sem tukaj. kjer gre za nekaj
čisto drugega.

Konkurenee med revüamase-

veda ni. . .
_

- Če bi šlo za rivalstvo, ne bi

bilo moje sodelovanje tako eno-

stavno. Pravzaprav ne gre za
kompatibilni reviji, ne hodila st

druga drugi v zelje. Načindela
v uredništvihse zelo razlikuje.

pri M`zinu je veliko bolj živo,
povezano s trenutnim_dogaja-
njem in odzivanjem nanj.

JANEZ STREHOVEC



Začenjase bitka za

ljubljanske vojašnice
Na papirjusta si. levji
strstvi za obrambo in notranje zadeve

i IJUBLJANA. 22. novembra -

'

_- predmet vročih zakulism'h pogovorov, prerekanj in merjenja

' moči med mestom in republiko ter tihilt ugibanj tistih, ki že deset-

' lelja iščejorešitev svojega prostorskega problema, so dobile s pred-
-. logom republiškegaministrstva za obrambo o začasni namembnosti
'

vojaškihobjektov v Ljubljani svojo prvo vsebino.

V Mladiki naj bi dobilo pro-

I

store` ministrstvo za zunanje za-

j deve, protokolarne storitve in

: nekatere dejavnosti republiških
| organov. V šentviški vojašnici
_-naj bi bil po predlogu-ministr-
'

stva za obrambo učni center. se-

dež pokrajinskega in območnega
štaba TO. medicinski center,
škofove zavode pa naj bi čimprej
vrnili prejšnjimlastnikom. V ob-

jektih na Vižmarjah,Rojah in

Dovježjemnaj bi bila skladišča

TO, civilne zaščite,zaščite in re-

ševanja.v vojaških'objektih na

Dimičevi naj bi imelo prostore
obrambno ministrstvo, vojaška
šola in internat. Na Kodeljevem
naj bi bilo prav tako začasno

skladišče TO, v prihodostti pa
prostori za ministrstvo za notra-

nje zadeve. ki naj bi dobilo tudi

del vojašnicena Metelkovi. On-

pac., 23.41.57

delež žerazdelili mini-

lzpraznjene vojašnicev Ljubljani

kološki inštitut in druge zdrav-
stvene ustanove naj bi dobili

nekdanjo vojaškobolnišnico.vo-

jašnicav Polju pa naj bi prav
tako dobilo ministrstvo za

obrambo. Lokacije na Rožniku
in Krimu ostajajo teritorialni

obrambi. medtem ko naj bi/tiste
na Oljski_gori dobilo ministrstvo
za notranje zadeve.

Predlog mesta Ljublajne se od

predloga obrambnega_ ministr-

stva razlikuje v dveh točkah.

Gre za vprašanjevojašniceLju-
ba Šercerja.ki jo bo uradno do-

bilo mesto. neuradno pa se go-

vori, da jo namerava obrambno

ministrstvo oddati nekemu po-

djetniku. Mesto zahteva tudi del

šentviške vojašnice.,

NINA KOZINC

LIUBLJANA.

'

trstvom še naprej
_

V

:Dizpraznjenihvojiiškihobjektih
Poudaril je.

o vsem skupaj še vedno ni mogo-

če reči nič dokončne-ga.
da pa se

pogovarjajo.kakomed
različnesubjekte razdelitilastnin-

' vl`alske raVIee.
Sk: m upra 1daimajona mestni

ravni zbrane že vse želje.interese
in potrebe po objektihali po po-

sameznih njihovih delih in da bo-

do v pogm'orih z republikosku-

šali predvsem uveljaViti potrebo
'

po tako imenOvancm kontrolira-
nem razvoju mesta. Ti: naj bi po.
menilo. da je treba pri -razdelje-

praznih vojaškihobjektov
kakšna drug.: meri-

la. ne pa le strogo ckummskth.

O vojašnicahso

tudi na centrskem izvršiiem.sve-

tu. kjer so poudurjaili.da h: mo-

rali pri razdeljevanju upoštevati

tudi potrebe občin.
1. M.

\.- Ljubljani.

v glavnem

Dodal je.

vanju-l
upoštevatiše

Ljubljanapri
vojašnicahne

bo popuščala
Zbrane so vse potrebe po

vojaškihobjektih:- Poga-

janja se nadaljujejo

- Predsednik mestnega izvršne-

ga sveta Marjan Vidmar je danes
I povedal. da se predstavnikime-
l'

sta z republiškimobrambnim mi-

[9_ novembra

pogujujo

dil

danes govoiili

1-."

_.__._-
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anuaza
javnost Mreže
zaibleadkovo

V tisku je bila dne 20. in 23.

novembra l99l objavljena infor-

macija o predlogu Ministrstva za

obrambo republike Slovenije
o namembnosti vojašnicv Ljub-
ljani. Z začudenjemsmo prebra-
li. da naj bi del vojašnicena Me-

telkovi dobilo Ministrstvo za no-

tranje zadeve. Če je informacija
točna. bi bilo predlog mogoče
razumeti tudi kot vnaprejšnjo
izločitev kandidature Mreže za

Metelk0vo in s tem ignoriranje
civilne in kulturne vsebine. ki

naj bi jo Mreža prispevala k pre-
obrazbi Ljubljane iz garnizijske-
ga mesta v sodobno evropsko
mesto. Če pa predlog vendarle

računa tudi z Mrežo. kaže na

precej nenavadno razumevanje
razmerja med represivnimi apa-
rati države in civilno družbo nas-

ploh in kulturo posebej: takšno
»bližnjesrečanje«kulture in po-

licije bi najbržsodilo v druge
kraje in čase - razen če ministr-

stvo za notranje zadeve ne na-

merava uporabiti prostorov za

svoje kulturne potrebe.
Pričakujemotorej natančnejše

pojasnilo predloga in opredelitev
Ministrstva z'áobrambo do kan-

didaIUrc Mreže-zaprostore na

Metelkovi.

Za Izvršni odbor Mreže
'

'

.mag Bralko Bibič

2111;9'
0660



Ministrstvo za šolstvose poteguje
za številneopuščenevojaškeobjekte
Pri tem pa se močno lomijo kopja, saj imajo svoje interese tudi drugi - V Mladiko bi se rado

preselilo tudi zunanje ministrstvo - Dom .JLA želi dobiti ministrstvo za šolstvo za mladinski hotel
LJUBLJANA. 2. decembra - V ministrstvu za-šolstvo in športso

povedali, da šolstvo kandidira za veliko opuščenihvojaškihobjek-
tov v Ljubljani. Mariboru in drugod po Sloveniji. Najprej želijo
v Ljubljani Mladiko za razpršeneslužbe ministrstva. potem so sred-

nje šole in visoko šolstvo pripravili dolg seznam svojih potreb.
nazadnje želijodeset objektov za obvezna enoledenska taborjenja
srednješolcev.ki se bodo začela prihodnje šolsko leto.

Že objavljeni zahtevi zunanje-
ga ministrstva za pridobitev do-

sedanje vojaškebolnišnice Mla-

dika ob Prešernovi v Ljubljani se

postavlja po robu šolsko ministr-

stvo s Svojim zahtevkom za isto

hišo. ki je bila nekoč šola in ki

menda nikoli ni bila v lasti JA.

V Mladiko se želi ministrstvo za

šolstvo in športpreseliti z vsemi

svojimi službami. ki so zdaj raz-

tresene na šestih krajih po Ljub-
ljani. V sestavi ministrstva je ob

upravno-zakonodajni ter finanč-

ni službi tudi strokovna (zavod za

šolstvo in šport).na novo je usta-

novljen olimpijski komite. nada-

lje sta nova inšpektoratza šolstvo

in šport ter urad za mladino.

Skupaj je pn' tem ministrstvu

okoli 300 ljudi.

Od Štajerskedo

Primorske.
Niko Žibret.v ministrstvu pri-

stojen za šolsko imetje. je pove-
dal. da je ministrstvo za šolstvo
in športvprašalosrednje šole in

univerzitetne zavode po Sloveni-

ji. kolikšnemu deležu svojih po-
treb bi želele zadostiti v objektih.
ki jih je doslej uporabljala JLA.

Dospele kandidature so številne.
seznam še ni bil urcjevan niti

prednostno niti vrednostno. Je

zgolj seznam želja.
V Mari ru se za možnost

uporabe vojaškihobjektov za

šolske namene potegujejo sred-

nja živilska.srednja tekstilna šo-

la.-višjaagronomska šola in eko-
nomska poslovna fakulteta (te
vse za nedoločen objekt). Kon-
kretno pa bi vojašnicovojvode
Mišića želela mariborska univer-

za. prav tako tudi dijaškidom l..
Jančar (oba za bivanje študentov
oziroma dijakinj). Za igriščain
remontno delavnico vojašnice
Stane Rozman se zanima mari-
borska srednja kovinarska. stroj-
na in metalurška šola. Pedagoška
fakulteta v Mariboru kandidira
za nekaj praznih vojaškihstano-

vanj. Za prostore vojašniceSlave
Klavora se zanima 2. gimnazija.
na tehniški fakulteti pa menijo.
da bi bili ti prostori primerni za

preselitev srednje tehniške šole
(s čimer bi TF uredila svoj pro-
storski problem).

Za prostore vojašnicena Ptuju
se zanima tamkajšnjisrednješol-
ski center. V Celju sta dva kandi-

data za prostore Jože Menih-Raj-
ko: šola Borisa Kidriča in šola za

gostinstvo in turizem. Za katere-

ga od objektov se zanima kovi-

narska šola v Štorah.za telovad-

nico pa vrtnarska. kmetijska in

gospodinjska šola. V Kranjski
Gori bi objekt nad hotelom Lek

rada uporabljala fakulteta za

šport.hotel Svoboda na Bledu

tamkajšnjagostinska šola. šport-
ni štadion vojašnicev ŠkofjiLoki

bi rade vse Ioške srednje šole.
vojašnicopa želi tamkajšnjako-

vinarska in cestnoprometna šola
za potrebe praktičnegapouka.
Hleve pri`Crngrobu bi rada upo-
rabljala ljubljanska biotehniška
fakulteta.

Vojaškeobjekte v Kranju bi
želela tamkajšnjafakulteta za or-

ganizacijske vede. prav tako ls-

krina elektro in kovinarska šola.
objekte_ in zemljiščevojašnice
Stane Zagar pa bi rada dobila

kranjska mlekarska in kmetijska
šola. lskrina srednja šola v Kra-

nju se zanima tudi za stražnico na

Zelenici. Vojašnicov Cerknem
bi fakulteta za športuporabljala
za program športne vzgoje.
Stražnico v Logu pod Mangar-
tom bi rada dobila v uporabo
naravoslovni srednješolskicenter

iz N0ve Gorice ter ljubljanska
bežigrajskagimnazija. mogoče
hkrati za dijake mednarodnega
kolidža iz Devina. Novogoriški
narávoslovni srednješolskicenter

se zanima tudi za vojašnicoAjše-
vica (kmetijski pouk). Na ob-

rnočjuKrasa ali Posočjabi ljub-
ljanska filozofska_ fakulteta rada

dobila katerega od vojaškihob-

jcktov za raziskovalno delo neka-

terih svojih enot.

Prostorske stiske

ljubljanskih šol
Največjapričakovanjaglede

izpraznjcnih vojaškihprostorov
ima šolstvo v Ljubljani. Za Mla-

diko se ob ministrstvu za šolstvo

in športresno zanimajo tudi ljub-
ljanska univerza nasploh. pose-
bej pa vse tri njene umetniške
akademije (glasbena. likovna.
igralska). filozofska fakulteta in

višja šola za socialno delo. od

srednjih šol pa zdravstvena; inte-

rcsent je tudi ljubljanski mestni

sekretariat za izobraževanje.ra-

ziskovalno delo. kulturo in šport.
Za hišo vojaškegimnazije je kan-

didat srednja 'vzgojiteljska šol"
l/ III" ni” Q

za njeno telovadnico bližnja
gradbena šola. od univerzitetnih
ustanov sta kandidatki elektro
fakulteta in višjaupravna šola.
Dom srednje vojaškešole je zani-
miv za fakulteto za šport. štu-
dentski center in filozofsko fa-

kulteto. njegove športnepovrši-
ne pa za ekonomsko fakulteto.

Univerza v Ljubljani. njena fa-
kulteta za naravoslovje in tehno-

logijo. višja tehniška varnostna

šola ter šola za arhitekturo traz-

nanjajo svoje prostorske potre-
be. niso pa jih opredelilc na dolo-

čeno vojaškohišo (opominjajo
tudi na možnost rešitve prostor-
ske stiske Centralne tehniške

knjižnicein nekaterih tehniških

fakultet). Med srednjimi šolami
napoveduje tako potrebo šola za

oblikovanje. Vojašnicona Roški
cesti bi želele uporabljati srednja
šola tiska in papirja (ali prostore
vojašnicena Metelkovi). prav ta-

ko delavska univerza Boris Ki-

drič (lahko na Metelkovi). višja
šola za socialne delavce (lahko
tudi na Titovi ali Metelkovi). viš-

ja šola za zdravstvene delavce.
ter strojna fakulteta. Za prostore
v vojaškibolnišnici se zanimala
medicinska fakulteta in srednja
zdravstvena šola.

Na Brodu pri Šentvidu nad

Ljubljano bi rada dobila prostor
fakulteta za šport.na Krimu bi
fiziki (fakulteta za naravoslovje
in tehnologijo) radi imeli astro-

nomski observatorij. Filozofska
fakulteta je zainteresirana za ne-

kaj praznih vojaškihstanovanj.
Dont JLA bi rada dobila mittislr-
slvo za šolstvo in športza mladin-

ski hotel in delavska univerza
Boris Kidrič. lnreresenti za vo-

jašnicoLjuba ereerja so višja
upravna šola.za športneobjekte
pa bližnjesrednje šole za Beži-

gradom - PTT. šole tehniških
strok in osebnih storitev. gimna-
zija. Misli se. da bi tudi nekatere

izmed prostorov šolskegamini-

strstva namenili šolam. če bi se

razpršenioddelki ministrstva se-

Iili pod eno streho.

JANKO SVETINA

bit Srl. ~o
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Delo

V podporo
mreži za

Metelka vo

Poziv ustreznim vladnim ustano-

vam in organom v mestu Ljub-
ljani ter v republiki Sloveniji

Slovenska oziroma ljubljanska
mladinska in alternativna kultu-

ra sta v bližnjipreteklosti bistve-

no soustvarjali naše samozave-

danje ter slovensko kulturo. Da

se tega zavemo` je dovolj. če po-
mislimo, kakšni bi kultura in

umetnost v Sloveniji danes bili

brez njiju. Hkrati je ta kultura

pomenila eno od osrednjih poti,
po kateri so tuji kulturni vplivi
prihajali v Slovenijo in po kateri

je slovenska kultura potovala
v tujino. kjer so nas vse do junij-
ske vojne pogosto poznali predv-
sem zaradi našegagledališčas̀li-

karstva. arhitekture ipd,
Marsikje po svetu kultura že

ñ

dolgo ni več le porabnica držav-
nega denarja. marveč tudi njena
ustvarjalka. Omogočimoto tudi

posameznikom. skupinam in

ustanovam. ki bi želeli pridobiti
vojusnico na Metelkovi. S tem bi
iCŠlii prostorski problem množi-
ce kulturnih ustvarjalcev. hkrati

pa bi Slovenci pridobili. kot pra-
vno pobudniki projekta Metel-
kova. »projektinkubatorja za

nove dejavnosti«.
V prihodnosti bodo sredstva

za kulturo skromnejša.Pobudnj-
ki projekta Mete|k0va ponujajo
samoñnanciranje.Kaj si lahko
vlada želi lepšega?Marsikateri

ustvarjalec iz preteklega deset-

letja ali dveh mora danes tako
rekoč žrtvovati svojo eksistenco.
če se hoče še naprej posvečati
svojemu delu. Mar naj sedaj za-

radi zamisli o drugačninamemb-

nosti tega objekta. ki je le eden
izmed številnih bivših vojaških
objekt0v. izgubimo le izobliko-
vane umetnike.-vse te kanale in

poti po Sloveniji in v tujini ter

vse možnosti. ki bi od tod izvira-
Ie? Ker tega najbržnihče nočc.
Vam predlagava. da pobudni-
kom projekta Metelkova omo-

gočite uresničiti svoje zamisli.

Vse drugo bo seveda odvisno le

od njih samih.

S spoštovanjem.
. Aleš Erjavec.

mag. Marina Grłinić

Ljubljana brez VOJSke- kdaj?
(me) »Ljubljanabrez` vojske«je grafit, ki se - kljub

pogostemu pleskanju - na ljubljanskih zidovih vztrajno
ponavlja. Po merilih, ki jih je sprejela slovenska vlada, naj
v prihodnosti objektov v mestnih središčih ne bi uporabljali
za obrambne namene. Ali pa je tudi mogoče,da bo celo

mesto Ljubljana v prihodnosti brez vojašnici'Odgovora na

to vprašanjenam ni uspelo dobiti. Miran Bogataj, namest:

nik ministra za obrambo, nam je dejal, da meni, »da je
v dogovoru-z mestom in ob upoštevanjucelotnega stanja na

območjuljubljanske kotline, večino interesov mogoče
ustrezno rešiti.« (Foto: Lado Čuk)



S Pavletom Gantarjemsmo se pogovarjali0 merilih za upravljanjenepremičninjugoslovanskeannade

Obrambnoministrstvoodgov
DWL IZ. 77

alja z molkom
»Objekte,ki ne bodo služiliobrambnim namenom, je na vsak načintreba vrniti prvotnemulastniku«

Pred dobrim mesecem je republiškavlada sprejela merila za

upravljanje nepremičnin.IA, iz katerih med drugim razberemo, da

bodo nepremičnineJA prednostno uporabljane za obrambne

potrebe (tudi potreb organov za notranje zadeve). preostale
objekte pa daje ministrstvo za obrambo do delitvene bilance

v uporabonpraviloma :najboljšemuponudniku, razen. če niso

namenjeni;u'polrebe,..ki so nacionalnega ali republiškegapo-

meni«.~Medpredstavniki'občinin mest je završalo.vendar pa. kot

kaže. ta odziv vodilnih na obrambnem ministrstvu ni posebno
»pretrael«in ne bo bistveno vplival na njihove nadaljnje korake.

O vsebini spornih meni in

o njihovem uveljavljanju
v praksi smo se pdgovarjali
s Pavletom Gantarjem. urba-

nim sociologom. sicer pa po-
slancem LDS _v mestni skupš-
čini. '

Sporna merila za upravljanje
nepremičnin.IA so po večte-

denskeur »zadržavanju«ven-

darle prišlav roke predstavni-
kom občin in mesta. Kako bijih
ocenili?

»Ta merila niso v nasprotju
z ustavnirn zakonom. saj je ta

naložilministrstvu za obrambo.
da upravlja te objekte in povr-
šine. Vendar 'je bil ta ustavni

zakon napisan in sprejet v raz-

merah. ko smo pričakovali.da

se bo vojska selila dve ali tri leta

in da se bo v tem postopku
urejala delitvena bilanca. Stvari
sose obrnile bistveno drugače.
JA je mpustila Slovenijo v treh

mesecih in te možnosti ustavni

zakon seveda ni predvideval.
Zato bi morali presojo meril

zastaviti tudi z drugih točk in ne

le z vidika. ali so v skladu z 72-

konom. Morali bi se vprašati.
koliko lahko na osnovi tega

ustavnega zakona sploh še pre-

sojamo smiselnost meril. pa
tudi. kdo lahko potem dejansko
upravlja te nepremičnine.Ker

so se stvari zgodile tako hitro.
bi moralo -

po mojem mnenju
- o omenjenih merilih in o tem

delu ustavnega zakona preso-

jati ustavno sodišče ali ustavna

komisija in tako bi poskušali
doseči. da bi se upoštevalatudi

druga merila in ne samo državni
interesi. Po merilih. ki jih je
sprejela vlada. bi drava na-

mreč najprej poskrbela use.

preostale objekte pa bi dajala
v najem. v odkup... raznim

subjektom. Moje stališče pa je.
da bi morali za posamezne ob-

jekte najprej ugotoviti pravno-
forrnalno stanje oziroma. komu

objekti in površinev resnici pri-
padajo. Metelkovoje na primer
zgradilo mesto Ljubljana za po-
trebe avstrijskega gamizona.
Naslednjika tega sta bili stara

jugoslovanska pa nova jugoslo-
vanska vojska. Zdaj. ko to ne

bo več vojaškiobjekt. bi bilo

povsem legitino vprašanje.ali

to zemljiščein ti objekti ne pri-
padajo spet mestu Ljubljana.«

Vendar pa očitno obstajata.
dve mer-ili - nekateri bivši last-

niki naj bi vendarle dobili nazaj
objekte in powšine.ki so bili

prej v njihovi lasti.

»To pa je druga nelogičnost.
Kolikor vem. se le v primeru
nepremičnin.ki so bile v lasti

Cerkve. upoštevamerilo. kdo

je bivši lastnik. za druge ob-

jekte pa ne. To je še razlog več.
da bi bilo resnično treba

v ustavni komisiji (morda pa
tudi na ustavnem sodišču)spro-

annada ne more vzeti s seboj
nobenega kosa zemlje in nobe-

nega objekta. To bo dcl nas.

V delitveni bilanci bo treba

samo formalno potrditi. da bo

to tako. in zato je to začasnost.

Izvršni svet in ministrstvo za

obrambo pa sta. zahvaljujoč
naključju.da je armada zapu-
stila naše ozemlje v treh mese-

cih in ne v treh letih. na kar

nista kaj dosri vplivala. skušala
to kapitalizirati na tak način. da

sta pod krinko začasnosti raz-

glasila te nepremičninekar za

državno lastnino. Vsebinska

ziti postopek. da bi objekte. ki

ne bodo služili za obrambne

namene. vrnili prvotnemu last-

niku. Ta je lahko tudi država

Slovenija. lahko pa so tudi lo-

kalne skupnosti in druge
pravne ali ñzične osebe.«

Proti vsem krltikam je mini-

strstvo za obrambo pripravilo
argument
»Menim. da se je pisec tudi

zavedal pasti in ugovorov. zato

je navedel. da veljajo. dokler ne

bo opravljena delitvena bi-

lanca. Vendar ne smemo biti

naivni. Ko se bodo ti objekti
delili. se bodo delili enkrat za

vselej. Uporabnik. ki_mu bo

država dala neki objekt v upo-
rabo. namreč ne bo vlagal veli-

kih vsot za dve leti.

Sicer pa je začasnost po-
membna iz formalno-tehničnih

razlogov. iz vsebinskih.pa niti

ne. Jasno je. da jugoslovanska

stvar pri tem pa je. da je treba.
'

ne glede na to. kdo naj bi postal
oziroma ostal lastnik teh objek-
tov. za nekatere objekte in po-

vršine. ki so zelo velike in ki so

v središčih mest. nujno vzposta-
viti primat mestnega načrtova-

nja razvoja nad morebitnimi

nemestnimi nosilci funkcij ozi-

roma upravljanja.«
B pa ministrstvo za.0

obrambo z najemninami za te

objekte očitno tudi veliko za-

služila?
»Nekoč sem že napovedal.

da bo ministrstvo za obrambo
"a

po vsej verjetnosti v takšni ali

drugačniobliki ustanovilo neko

agencijo za nepremičnine.To
- kolikor vem - v bistvu že

imajo in ta agencija lahko raz-

polaga s temi nepremičninami.
jih daje v najem. zamenjuje.
kupuje. Odprodaja. To je tre-

nutno edini veliki naložbenik
v prostem in ima na voljo naj-
bolj kakovostna zemljišča
v mestnih središčih in tudi ve-

lika zemljščazunaj mest. Po-

men obrambnega ministrstva

danes v Sloveniji torej ni le

v tem. da zagotavlja neko

splošnodobrine. ki se imenuje
nacionalna varnost. temveč

lahko rečemo. da se bo - glede
na površine.s katerimi razpo-

laga - verjetno oblikovalo

v enega največjihzemljiških
agentov za razne nepremičnin-
ske operacije in transakcije.«

Obrambne ministrstvo na

vse kritike, ki prlhajajo iz pom-
meznrh' občin, ne od-

govarja, natančneje.njegov'od-

govor je molk.

»Ministrstvu za obrambo ni

treba reagirati. Čim bolj bi se

odzivalo. tem bolj bi se lahko

zapletalo v navzlm'žja.V bistvu
pa razpolaga z neomejeno
močjoin nadzorom in v nekaj
mesecih lahko vse te nepremič-
nine razdeli in prerazdeli. Ko

bo to narejeno. ne bo nikogar
več. ki bi lahko komurkoli re-

kel. zdaj moraš pa ven iz teh
prostorov. Tako_ je edina poli-
tika. ki jo lahko ministrstvo tu

vodi. politika molka in hitra

razdelitev objektov in površin.«
Sllšlmo lahko že e na-

mige o vezani trgovini med Inl-

j;

nistrstvom za obrambo in posa-
meznimi podjetji.
»To dela vsaka normalna

agencija za promet z nepremič-
ninami. ki pa je za to registri-
rana. ki je opredeljena kot izra-

zito proñtabilnaagencija. in

mora plačevatidavke. To pa
ministrstvo za zbrambo ni.«

V Začetkunajinega pogovora
ste omenili nujnost, da bi

o ustavnem zakonu spregovo-
rila ustavna komisija ali celo

ustavno sodišče.Namerava me-

sto ljubljana sprožititak posto-
9

»Na skupščinimesta 19. de-

cembra bom od predsednika
mestnega izvršnegasveta zah-

teval natančno poročiloo tem.

kako so potekali dogovori
v zvezi z bivšimi objekti .IA

v mestu in tudi to. da izkoristi

vsa sredstva. ki bi onemogočila
prehitro razdelitev teh prosto-
rov tistim uporabnikom. ki jih
bo republiškiizvršni svet ozi-

roma ministrstvo za obrambo

pačdoločilo. Treba je torej po-
skušatipreprečitiveliko škodo.

ki bi lahko s tem nastala za

Ljubljano. Je pa res. da je me-

sto prepozno reagiralo. da še ni

I narejenih dovolj dobrih pro-
storskih osnov in načrtov. . .a

In da se ševedno obnašazelo

kompromlsarsko?
»Povsem neiniciativno; kom-

promisarsko bi bila predobra
oznaka.«
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@Ne-prost

Metelkova.
Mednarodni grafičnilikovni

center iz Ljubljane se že dolgo
spopada s prostorsko in finančno
stisko. V Tivolskem -gradu so

člani centra opremili grafično
delavnico.`ki pa nikakor ne za-

došča potrebam; Pobuda Mreže

za Metelkova je po njihovem
mnenju_ projekt. ki ga je treba

upoštevatinadvse resno, kajti
ravno mlajšiusb/aljalci so tisti

entuziasti. ki jih tezke družbene

razmere ite-'bodo ustavile in ne

`bodo~dovolili, da bi slovenska
umetniške”"ustvarjalnost tonila

Mçpozabo.Pripravljeni so se bo-

`jevati`jza1razçvethepa za zaton

slovmkcswçhüymsadogaja-
nja. Mednarodnr grafičnilikovni

çentergželi veliko uspeha
~íľl`7updá'da`bo'poüldnikompro-

jektaMetelkfovauąaeloizpeljati
zastavljene _~rľl;”~~ . ,

....""Slovenski gledališkiin_filmski

za _jelkpvoenh:rime/imenih*
_nejsih.' `na 'kulturnem '̀płS'Š"
`dročju.saj ne'predvideva lc .resi-

evrskegaJ .vprašanjaza

-. *čelovrsto'kulturníh'dejavnosti in

r ampak prinašatudi

izvirno zamisel novega načina

povezovanja različnih segmentov
in subjektov kulturne produkci-

. je. V nasprotju s številnimi kul-

turnimi domov: in centri. ki ne

morejo zajeti najbolj vitalnih.
kreativnih in pi'odomih pojavov
v kulturi, združujeprojekt Me-

telkova ustvarjalno in prezenta-
cijsko komponento. Obenem pa

vključuje`'tudi tiste umetniške

zinogljivosti. ki jih kulturna poli-
tik'a ponavadi odriva na obrobje.
Zato Slovenski gledališkiin film-

ski muzej sodi. da je treba pro-

jekt Metelkova podpreti 7. vsemi

silami in si prizadevali za njego-
vr) uresničitev.

Tudi Društvo slovenskih skla-

dateljev moralno podpira spre-
membo namembnosti vojaških
objektov V

za potrebe kulturnih

dejavnosti. _

Dr., Oddelka_
s`o`cr ogrjg na Filozolskj l.1-

_

^
'

'ni.`ki je Indija;
`klonjen - - udi` u- mi. etel-"

kova, je za I lo-pg'vedal: -Pod-

Myleene;je pro'ejkt'Mieze
e

*M

.Vse večnaklOnjenosti
za projektMreža MZ-

Ugledne ustanove podpirajo Mrežo za Metel-

kovo v baju za prostor v nekdanji vojašnici
LJUBLJANA. 19. decembra - Ceprav sr: je pred približnomese-

cem dni v javnosti nzłiria novica. da bo del vojašnicena Metelkovi

ulici dobilo Ministrstva za notranje zadeve. Mreža n Metelkova

vztrajno nadaljujehoj za prostore izpraznjene vojašnice.V teh
odločilnih e slovenske kulturne institucije
podale Mreža puma. v katerih jo podporo uresničilvi projekta

piram prizadevanja. da se eden

najbolj ustvarjalnih delov kultur-
ne produkcije osredotoči na

enem mestu in ustrezno etablira.
Želim si. da bi bil projekt Meie|~
kova uresničen in upam. da tudi
bo. Vendar glede na trenutne

slovenske političnerazmere. ki
so zJasti povezane s tako imeno-

vano` obrambno problematiko.
nikomur ne verjamem več. Pr-.i-

tika je namreč ncpredvidlji Ia.

Menim. da je delovanje Mreže
za Metelkovo neke vrste prezem
tacijakulture. brez katere noben:

»resen« kulturni prostor ne mo-

re zazíveti.Pri pridobivanju pri .-

storovna Metelkovi bi morala
Mreta uporabiti, bolj »agresiv-
no« strategijo v smislu bolj
gostega. jasnega in odločnega
nastopanja v javnosti« : .

TANJA GERKŠIČ
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Mesto Ljubljanaje pripravilopredlogdogovorao začasnemurejanju lokacijJA

Nekateri so enakoPravnejsr
?JV/1a?4Dw-L

Bomo zaradi interesov ministrstva za obrambo pričenenadzorovanemu razvojumesta?

'Po odhodu jugoslovanske armade je v Ljubljani ostalo praznih
šestvojašnicin več drugih vojaškihobjektov ter površin.Te stavbe

in površinebi bile nedvomno velikega pomena za razvoj mesta in

posameznih občin,vendar pa imajo - kot vse kaže - ob silnem

»apetitu«republiškevlade in še zlasti ministrstva za obrambo kaj
malo možnosti za uresničitevsvojih interesov.

Tako so predstavniki ministr-

stva za obrambo »pogajalcem«
mesta na njihovem zadnjem
`srečanjupredložilidokument,

v katerem »v skladu s kriten'ji
Izvršnegasveta SkupščineRe-

publike Slovenije za upravlja-
nje z nepremičninamijugoslo-
vanske armade v Republiki Slo-

veniji do delitvene bilance«

predlagajo, da uporablja Mla-

diko ministrstvo za zunanje za-

deve, za protokolame storitve

.in dejavnost republiškihorga-
nov, vojašnicaBoris Kidrič

Metelkovi bi -

po tem spisku
- potrebovalo ministrstvo za

notranje zadeve, ki bi želelo

dobiti tudi Oljsko goro, potre-
bam ministrstva za obrambo pa

naj bi služila še Rožnik in Krim.

Spisek torej ni majhen, ven-

dar bi se mestna vlada -

po
besedah Janeza Sodržnika.

mestnega sekretarja za LO
- z večino predlogov (izjema je
del vojašniceBoris Kidrič)stri-

njala. še zlasti, ker je na koncu

spiska zapisano, da naj bi se

ostali objekti na območjuLjub-

strstvo?

iztrzimo čimveč

objektov?

v tej državi.«

Janeza Sodržnika smo tudi vprašali.kaj nameravajo storiti

vizvezis predlogom, naj bi Mladiko, katere nesporni lastnik je
bilo med desetletjimesto Ljubljana, uporabljalo zunanje mini-

'

»Sem pragmatik. Razmerje sil je v tem trenutku absolutno na

strani republike in če bomo trdno vztrajali le pri Mladikikne
bomo dobili ničesar. 'Zato je bolje, da v zameno za Mladiko

' '

objektov.«
Inkako bi razložili to, da se obrambno ministrstvo (celo

v svojem predlogu za namembnost vojaškihobjektov) izrecno

zavzema, da se-škofovski zavodi čim prej vrnejo prejšnjim
lastnikom? Ali_ torej obstajajo razlike v vračanjuvojaških

»Prav gotovo, očitno imamo različno pomembne subjekte

v Šentvidunaj bi postala učni
center, pa sedež pokrajinskega
in občinskegaštaba TO ter me-

dicinski center, skladišča Viž-

marje, Roje, Dovježnaj bi slu-
žila kot skladišča TO in civilne
zaščitč. Ministrstvo za

obrambo naj bi dobilo tudi ho-
tel Triglav (vojaškihotel za Be-

žigradom),vojaškogimnazijo
in intemat, kar naj bi uporabili
za vojaškošolstvo. Intendant-
sko skladišče Kodeljevo naj bi

postalo skladiščeTO, vojašnica
Moste-Polje bi bila novi učni

center, del vojašnice4. julij na

ljane uporabili v skladu z inte-

resi mesta in občin. Do zaple-
tov pa 'e prišlopri vojašnici
Ljubo ercer (kot smo ne-

uradno izvedeli. naj bi namreč
že potekala vezana trgovina
med obrambnim ministrstvom
in enim od podjetij, kateremu

naj bi za določeno »uslugo«od-
dali omenjeno vojašnico').Po
besedah Janeza Sodržnika pa bi
morali vsi objekti, ki jih ne bo

uporabljalo za svoje potrebe
ministrstvo za obrambo in re-

publika, soditi v isto kategorijo.
ne pa da sodi vojašnicaLjuba

Janez Sodržnik,mestni_ sekre-

tar za L0

Šercerjav drugo skupino kot na

primer vojašnicana Roški.

Obljuba, zapisana na koncu

»spiskapotreb«republike in

obrambnega ministrstva, je to-

rej vprašljiva,še zlasti. če jo
gledamo v luči (Spomih) meril

za upravljanje z nepremični-
nami JA, ki jih je pred dobrima

dvema tednoma sprejela repu-
bliška vlada. Po teh merilih, ki

pa jih doslej še nismo mogli
dobiti, bi objekte. ki jih ne bi

uporabila Republika Slovenija
za svoje potrebe, ministrstvo za

obrambo oddajalo najboljšemu
ponudniku. »To ni sprejem-
ljivo,«poudarja Janez Sodrž-

nik, »gledena to men'lo se kaj
lahko zgodi, da bomo imeli ne-

nadzorovan pretok dejavnosti
znotraj mesta, saj bo ministr-

stvo za obrambo zasledovalo le

ñnančno-profitniinteres, nujno
pa je upoštevatirazvoj mesta,

revitalizacijo mesta. . .« Zato je
mesto sestavilo predlog dogo-
vora o začasnem urejanju loka-

cij JA na območjumesta Ljub-
ljana, ki naj'bi ga podpisala
minister Janez Janša in pred-
sednik mestnega izvršnega
sveta Marjan Vidmar. Po tem

predlogu naj bi mesto Ljubljana
prevzelo v začasno uporabo vo-

jašnicoLjubo Sercer ob Titovi

cesti, vojašnicov Parmovi ulici,

Vojašnicoob Roški cesti, del

vojašnicena Metelkovi, del vo-

jašniceBoris Kidrič v Šentvidu,
Hotel JA, vključnoz bifejem
Partizan, vojaškobolnico Mo-

ste, vojaškiodpad na Ježici in

objekte na širšem območjume-

sta Ljubljana. ki jih Republika
Slovenija ne bo uporabljala.

Sicer pa se mestna vlada zav-

zema, naj se razprava o name-

mebnosti nekdanjih vojaških
objektov prenese v mestno

skupščinoin tudi v republiško
skupščino.

Vendar obrambno ministr-

stvo ob razlaganju ustavnega
zakona poudarja, da se do deli-

tvene bilance lastništvo ne pre-
naša, torej obravnava v skupš-
čini ni potrebna. »Ministrstvo
za obrambo je le upravitelj teh

objektov, vlada pa ni dobila

nikakršnih pristojnosti, da mi-

nistrstvo za obrambo pooblasti,
da s temi objekti razpolaga in

jih prodaja. Vlada si je torej
pn'svojila določene pravice, ki ji
po ustavnem zakonu ne pripa-
dajo,«je poudan'l Janez Sodrž-

nik, ob tem pa izrazil mnenje.
da delitvene bilance sploh ne

bo. »Vendar pa je treba, tudi če

bo do delitvene bilance čez ne-

kaj let vendarle'pn'šlo,s temi

objekti nekaj storiti. Tudi me-

stoin `občine'sodel države in če

bi 'se _v vladi in ministrstvih tako

obnašali, bi vsa vprašanja
v zvezi z vojaškimiobjekti kaj
hitro rešili. Vendar pa očitno

pripravljenosti za to ni.«

In če mesto in republika ne

bosta dosegla soglasja? »Ob-

staja tudi možnost, da mestna

vlada sprožiustavni spor. Sam

sem to že večkrat omenil, ven-

dar o tem še nismo sklepali.
Zavedamo se, da je to zadnja

poteza, ki pomeni neposrean
konfrontacijo,«je dejals'Janez
Sodržnik. .

-
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Gaii. na
Altera pars

V kudu Franceta Prešerna v

Trnovem, v tišjempredelu Lju-
bljane. Dogodek se imenuje
Altera pars. kulturni sejem. or-

ganizator Mreža za Metelkovo.

Pogovori_ srečanja,referati o

kulturi. glasbi. alternativi. Raz-

stavni prostor je ponujal veliko

znanega in tudi novega s po-

dročjacivilnega druženja- gi-
banja in alter kulture. Pravza-

prav zelc solidna udeležba dru-

gačnihkulturnikov iz vse Slo-

venije. pa vendar z nekakšnim
zadržkom. Prepozna združitev
Slovenije?

Na žalost prireditve ni

spremljal kak pomembnejši
koncert. A ravno glasbeniki so

bili med udeleženci Alter parsa

najredkejsa vrsta. Prihaja ko-

mercializacija alternative. pra-

\lJO v predavalnici. Vendar: ali
ni tako pravi' Če bodo glasbe-
niki samo zaradi tega pričeli
igrati drugačno glasbo, tako

menowno komercialno. je to

seveda slabo. Toda ali ni tudi

turneja HC benda_ organizira-
na iz Berlina, komercialno de-

janje?
Predstavimo svetle točke

glasbenega dela sejmu Altera

pars.

Najbolj sveža zadeva je bila

predstavitev nove Številke fan-
zina D`lks. Avtorji lanzina
D'lks Simon Markič. Aleksij
Škrinjar,Igor Bašin in Aleš
Markič so ustvarili odličen
hard core magazin_ ki ga ob

dobrih tekstih odlikujejo tudi

dober tisk in oblika. V njem so

pisma, intervjuji, poročila o

scenah. ocene koncertov in

plošč.D'lks je najbližjezahod-

nim fanzinorn kot sta Zap ali

Trust. le da v naših fanzinih ni

reklamnih sporočil(v D'lksu'je
le ena za trgovino z alter ploš-
ćarni Rock and roll v Novi Go-

rici). V šesti številki D`lksa ve-

lja opozoriti na poročiloPolish

scene report, članek Rock plac-
proñtni center ali . . ., oceno

koncerta Danziga v Münchnu,

intervju z All. (Naslov: Simon

Markič, Ul. Milojke Štrukelj
70/a. 65000 Nova Gorica, ali

pri mariborskem Front rocku,

pp. 48.)
Front rock se je prav tako

predstavil na Alter parsu 1 do-

sedanjimi založniškimi,projek-
ti, žal pa še ne z načrtovanima
novima ploščamaMarne Dolo-

res iz Metlike in benda Got-

tsche iz Kočevja. Naslednji
predstavljeni, prav tako l'anzin-

ski projekt Flying Objects se

ukvarja z glasbo in skateboar-

dom. lzdaja ga Skatecore Ljub-
ljana. Fanzin ima oznako urad-

nega časopisaSkatecora. Odli-

kujejo ga kvaliteten tisk in do-

bre fotograñje.Med intervjuji
omenimo Straw Dogs. Dead

Milkmen in intervju z ljubljan-
sko skale zvezdo Maretom .laz-

binškom.

Torej se vrti (ali vsaj kotali)!
DUŠAN HEDL
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