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Zdi se, da je pomembno biti enak. V 
vseh pojavnostih enakosti pa le ni 
povsem jasno, čemu natančno si kdo 
želi biti enak. Adorno in Horkheimer 
razmislek o enakosti smiselno raz-
predeta na vrh (ali dno?) družbe: 
“Vpadljiva enovitost makro- in 
mikrokozmosa ljudem demonstrira 
model njihove kulture: lažno iden-
tičnost občega in posebnega.” 
Lažno. 

V resnici je tako, da enakosti ni. Je 
približevanje, ki ni enakost. Prib-
liževanje predvideva kompromise, to 
najprijaznejšo grozo upogibanja. 
Tako nad nami visijo ideologije, od 
bolj konservativnih do radikalnih. 
Med njih se je umestila liberalna, ki 
se z osnovnim priznavanjem smisel-
nosti (celo nujnosti) vertikalnih struk-
tur seli v konservativno četrt. To je 
njun kompromis in od tu je njuna moč 
in v natanko to koalicijo imperativa 
neenakosti je namenjeno naše giban-
je. Veste, danes se veliko govori o 
inkluzivnosti.
Preden bivše, sedanje in prihodnje 
glavne akterke (to vključuje tudi akter-
je) gibanja po inerciji nestrinjanja 
padejo v brezno strahu, da bo v tem 
tekstu (bojda zopet?) povoženo delo, 
naj vas pomirim: nihče vam nič 
slabega noče. No, v resnici temu ni 
tako, ampak življenje ni potica, je pa 
pomembno, da je igra. 

Začeti preprosto nisem mogla dru-
gače, kot da se spotaknem ob ena-
kost, ta pereči pojem vseh časov 
gibanja. Niti se ne bi spotaknila, če 
ne bi v paradnem tednu prejela 
vprašanja, da kaj je vendar problem, 
ko pa smo vendar že enaki z ostalimi. 
25 let gibanja na stran in recimo, da 
pogovor nima veze s pravicami. Kar 
je vprašanje v resnici vsebovalo, je 
enačenje življenj in kultur življenj ljudi 
z različnimi spolnimi identitetami in, 

če želite, usmerjenostmi. Cottingham 
zaman govori o izginjajoči lezbijki.

Lezbnik je zbudil mnogo polemike in 
polarizacije mnenj. Predvsem Uvod-
nik in članek Nataše Velikonja, 
Intelektualna retardacija, sta zbudila 
mnogo duhov, tistih živih. Tudi sam 
se je pogosto pojavljal v precej zdaj 
me vidiš zdaj me ne obliki. Pojavil se 
je v kafičih, a v nekaterih zdržal le 
dobro uro. Nato smo ga zapazili na 
strani festivala Lezbična četrt, kjer 
sem ga leta 2012 tudi ustanovila, a 
tudi s spletne platforme festivala je 
izginil neznano kam. 

Spekulacije na stran, v resnici je tako, 
da obstajaš, ko nekdo prizna tvoj 
obstoj.  In “resnica je samo tisto, kar 
se skladno vpisuje v sliko, ki jo Kolek-
tiv sprejema kot resnico.” (Ugrešić)

Te dni je moderno govoriti o alienira-
nem posamezniku. Tega je superkapi-
talistični sistem prisislil v surovost, 
nujno za golo preživetje. Ker je omen-
jeni posameznik v centru večno izred-
nega stanja, se mora boriti. Bori naj 
se sam, saj je na anti-kolektivistič-
nem tekmovanju. Postane naj zvezda 
DIY obrtništva (to je lahko karkoli, saj 
se bo pokazalo, da je v strahu pred 
pogubo nujno potrebno vsako početje 
umestiti v ustroj podjetništva, sicer 
nima smotra). Kdo ti bo pomagal, če 
si ne boš sam. V resnici je tako, da je 
pomoč relacijska gesta, dejanje, 
usmerjeno v tistega, ki pomoč potre-
buje oz. nečesa ni zmožen sam. A 
pomaga naj si vendarle sam. Oksimo-
rosnka paradoksalnost, ki se je ne 
preizprašuje, kamoli razrešuje, kar pa 
ne pomeni, da nima vsebine. Iz kon-
fuzije iskanja pomoči pri samem sebi 
izhaja posebna stiska, ki je dolgotraj-
na in do konca življenja. Ta stiska 
izhaja iz opisanega. Omenjeno posa-
meznico postavlja v središče njej 

podobnih in ji določa gibalni prostor. 
Ta je toliko dolg, kolikor si splete 
mrežo. Mreženje, ultimativna oblika 
povezovanja 21. stoletja, bazira na 
imaginariju vezi - vsebina vezi je 
takrat (to je zdaj) le fakt, da vez je, pri 
čemer je taista vez zreducirana na 
poznanstvo. Nastajajo ad hoc koalici-
je, povezovanje je biznis, a tudi to v 
superkapitalističnem konceptu perpe-
tuirane kompetititvnosti hitro raz-
pade. Cilj je, da se tako borite zase, 
da se med sabo zasovražite. In, 
moram vam reči, že zdaj ni čutiti prav 
veliko ljubezni.

In tako prejšnji dan na nekaj minut 
obiščem okroglo mizo letos osrednje 
teme Parade ponosa, Podpiram, torej 
delujem? Maja Lupša začne govoriti. 
Začne o jezi, ki jo čuti do nestrpne 
družbe. To sestavljajo ne le liki iz 
političnih vrst, linija gre vse do manu-
alnih delavcev, do frizerk. V resnici 
gre tudi do avtomehaničark, za katere 
mi je prejšnji dan scenska aktivistka 
pojasnila, da od njih res ne gre priča-
kovati, kaj šele zahtevati načitanosti. 
Razumljivo, mišljenje menda res 
nikoli ni osposobilo motorja, a premi-
kati se je nujno. Od persistentne 
bolezni in zdravniških pregledov 
povožena že mislim vstati in zaključiti 
dan preden to stori večer namesto 
mene, a Lupša nadaljuje. Ugotovim, 
da ne govori več o jezi. Zdaj govori o 
ljubezni. Tisti do svoje vnukinje in 
njenih očetov. Govori, kako sta očeta 
skrbna in ljubeča, z malce sklonjeno 
glavo govori, govori pokončno. Ima 
me, padla sem v melos romantike in 
tu v Kino Šiška bom tako sedela za 
zmeraj ali vsaj do konca dneva, za 
katerega bo poskrbel sam večer.

In tako nekaj časa, dokler me ne 
predrami glas fanta iz publike. Govori 
o svojem autiranju v zakotnem mes-
tecu, opisuje podporo, ki je je bil 

Izvodnik: Do sem vas slišim
Nina Dragičević



deležen. Govori o svoji mami, ki ga 
neizmerno podpira. Zaključi, da je 
mikroaktivizem, tisti na ravni družine 
in znancev v lokalnem okolju, morebi-
ti bolj pomemben od političnega oz. 
družbenega. V trenutku me vrže iz 
mehkobe intimnih misli o ljubezni 
daleč daleč na drugo stran, v totalni 
obup in mislim si, vedno bo tako. In 
bo. 

Na sceni in v gibanju je namreč tako, 
da so stvari hipne, nič ne ostane in le 
začuda se stavbe naših klubskih 
življenj še edine držijo pokonci. 
Morda to niti ni tako presunljivo, ko 
pa gre za prostore, ki danes služijo 
predvsem veselju. Pogledam po 
prostoru in vidim nekaj najbolj 
poznanih obrazov te scene, tako 
starogardistov kot novejših akterjev. 
Vsak sedi na svojem vogalu prostora. 
Včasih sedijo bolj skupaj, celo za isto 
mizo, a nato se več žive videt ne 
morejo, a potem se kaj zgodi in se 
znova lahko vidijo, žive ali pač 
kakršni so. Tako hipno je vse na sceni 
in v gibanju, tako se tvorijo konstel-
acije, a v resnici gre za najbolj običaj-
no tekmo za oblast. In to, samo in 
izključno to je tisto, kar homoseksual-
no sceno enači s heteroseksualno 
družbo. 

Na vseh scenah je tako, da šteje tisto, 
kar narediš. To naj bo vidno, material-
izirano v formi mize, izpušnega siste-
ma, pite ali česa drugega. Med česa 
drugega se ne prišteva umetnosti, saj 
v njej ni odgovornosti, vsaj ne toliko, 
kot v piti. Delovni duh brez misli je 
povsem zdominiral prostor. Kar je bilo 
nekoč gibanje z izrazito političnimi, 
antiasimilacijskimi in kulturno-progre-
sivnimi linijami, se je v času poenos-
tavilo v ustvarjanje. Ustvarjanje pa ni 
delovanje. To še posebej velja v 
superkapitalizmu, ki poje v družbi 
tega območja specifično protestants-
ko-storilnostno noto.

Zdaj, bolj kot kadarkoli prej, je posta-
lo ključno misliti. In že dolgo ni bilo 
misliti tako zavračano. Misel, materi-
alizirana preko artikulacije, je postala 

ključno blago na trgu. Na eni strani 
zato, ker je ustroj produkcije zavzela 
mašina, ki vse manj potrebuje manu-
alnega delavca, proizvodnja se 
ekspanzira v storitveno in subjekt 
postavlja v nenehnost produkcije. Na 
drugi strani je misliti nevarno za vse 
okoli tistega, ki misli. Kajti misel ruši 
konstrukcijo življenja, kot jo pozna-
mo, njeno strukturiranost in namemb-
nost in h kateri se družba zateka v 
strahu pred neobstojem. Vidno delo 
varuje, zato je edino vredno, ali, če 
hočete, odgovorno. Misel naj v tem 
smislu ostane pod delom, sicer delav-
ci izgubijo smisel. Prav to sem 
pomislila, prav tako v pogovorih tega 
tedna v kontekstu Lezbnika. Da je 
odgovornost miselnega dela vprašlji-
va, ko ga postavimo ob bok manual-
nemu? Razumljivo stališče, ko 
skušam poiskati odgovor na malce 
drugačno vprašanje: Kaj, torej, v 
oblast usmerjenemu subjektu ostane, 
če mu odvzamemo materializirano 
produkcijo (manualno delo)? Strah. 
In, misliti in nato filozofirati je res 
lahko pojmovano kot delo z manjšo 
uporabno vrednostjo za družbo, vsak 
zmore misliti in v tem je vse dopušče-
no. In vendar berete ta tekst. Morda 
ga boste le preleteli in inertno zakl-
jučili, da ga ne razumete (na tem 
mestu vstopi avstrijski rek,s katerim 
Arendt prične Responsibility and 
Judgement: Nič ni bolj zabavnega od 
diskusije o knjigi, ki je ni nihče pre-
bral.). Mogoče ga boste v celoti pre-
brali in vas bo, kljub razumevanju, 
premagala težnja po večnem diskred-
itiranju vsega, na čimer ne držite roke; 
takrat boste rekli, da gre za samo 
nakladanje. A zanima ves vendarle in 
zanima vas močno. In prebrali boste.

A v resnici je popolnoma vseeno, 
kako boste prebrali in kaj si boste 
mislili. Pomembno je, kaj boste z 
mislijo storili (tako kot samo po sebi 
ni dovolj, da povorka je, temveč kaj se 
zgodi, ko se konča). Če misel ostane 
v vas, le vi veste zanjo, vi ste sam 
svoj gozd, v katerem kričite. Zaman. 
V resnici je tako, da misel ne bo 
ostala, delili jo boste. A kako?

Za subdružbe družbe veljajo 
specifični komunikacijski prijemi. Gre 
za zgovorno formo vzpostavljanja 
razmerij in akumulacijo moči ter 
postopke legitimiziranja te moči, 
vzdrževanje pridobljene oblasti ali le 
golo željo po njej. Temu se reče (vsaj 
od zdaj) kultura molka.

V resnici je tako, da molka ni, tako 
kot tišine ni. Molk ni stanje, ni 
dogodek, samo po sebi ni sporočilno, 
vsebine nima. Molk je orodje (to 
vseeno ne velja za tišino, ki je nikdar 
ni, a o teorijah zvoka ob drugi priliki). 
Kot tako se ga, molk, če simplificiram 
v ekstrema, uporablja z dvema 
namenoma. Ta pogosto potekata 
paralelno (to je mogoče, ker je o 
molku smotrno razmišljati le kot o 
relacijskem pojmu). Na eni strani gre 
za molk iz samopreservacijskih vzgi-
bov. O tem je že vse zapisala Lorde 
(ne mislim na pevko), ko je rekla: Moji 
molki me niso obvarovali. Vaš molk 
vas ne bo obvaroval. Smrt je vsem 
skupna. Na drugi strani gre za 
oblastovanje z molkom. Ta, ponavl-
jam, ni tišina, ni manko izrekanja. Na 
tej točki vstopijo ad hoc konstelacije

Če se za trenutek vrnem k naši alie-
nirani posameznici, ki tiči v nekem 
kotu in se smili sama sebi, ker fanta-
zira o ženskah in kako le bo v poljub-
nem klubu prepoznala lezbijko, kakrš-
no opisuje , namesto da bi ta čas  kaj 
postorila.  Kot v vsakem sistemu, tudi 
interna politika gibanja temelji na 
totalnem izločanju odvečnega. 
Odvečno je tako tisto, ki ni enako 
(vladajočemu). A naj spomnim, da 
vzpostavitev sistema nikdar ne 
poteka na ravni storilnosti, temveč na 
jeziku. Ta pa je stvar kulture.

Skratka, vsaka debata se lahko 
konča, ko pirdemo do jezika.  

Povozili vas, pardon, nas, bodo ekon-
omski interesi oblastne manjšine. In 
to na sceni, kjer bojda polovica živi 
doma, pri starših, ne pri svojih bejbah 
in tipih, te srečujejo v avtih pa na 



Včeraj so v sklopu prireditev v okviru 
tedna Parade ponosa pred Kolažem 
nastopili avstrijski Pop:sch, ki od l. 
2007 s svojim družbeno angažiranim 
elektropopom razveseljujejo  pretež-
no LGBT občinstva na odrih po 
Avstriji in okoliških deželah. Pogov-
or z Andreo, Martino in Alexom, 
trojico, ki je včeraj nastopila v Lju-
bljani (v bendu jih je sicer pet), je 
potekal pred koncertom v rokenrol 
maniri ob pivu in čikih, čeprav 
Pop:sch niso ravno tipičen rokenrol 
bend. Ne na odru, kjer glasbo preple-
tajo z duhovitimi komentarji, ki zbu-
jajo občutek, da gre za nekakšen 
glasbeni stand-up, kot tudi ne sicer.

Andrea: Od muzike ne moremo živeti, 
vsi moramo hoditi v službo, tako da 
koncertiramo bolj takrat, ko imamo 
čas. Približno enkrat na mesec. 
Alex: Si pa zato lahko privoščimo, da 
izbiramo, kje bomo igrali.

In Ljubljano ste izbrali, ker …?

Andrea:  Odraščala sem v delavskem 
naselju in večina mojih frendov je bila 
iz držav bivše Jugoslavije – saj ni 
preveč politično nekorektno, če tako 
rečem? Tako da si zelo želim igrati po 
teh državah, še posebej tistih, kjer 
niso tako tolerantni kot, na primer, v 
Avstriji. Ne mislim sicer Slovenije, 
bolj južneje. To bi bil pravi izziv.
Alex: V bistvu so nas povabili, da bi 
igrali na Prideu v soboto, ampak 
takrat imamo že drug koncert. 
Takemu povabilu ne moreš reči ne, 
tako da nastopamo danes, ampak v 
sklopu Pridea.
Martina: Jaz sem bila lani v Ljubljani 
in mi je bilo strašno všeč. Zato sem 
bila takoj za, da pridemo sem.

Bendi se na začetku praviloma veliko 
ukvarjajo z iskanjem ravno pravega 
imena. Zakaj je Pop:sch ravno pravo 
ime za vas? 

Andrea: Pop:sch v dunajskem narečju 
pomeni ritka. Taka majhna, luštkana. 

No, lahko je tudi velika, ampak luštka-
na.
Alex: Hkrati pa je notri tudi beseda 
pop. Malo smo se igrali s to 
večpomenskostjo. Že ko smo se 
odločili za to ime, smo vedeli, da bo 
naslov prvega albuma, ki smo ga 
izdali l. 2011, Top of the Pop:sch.
Andrea: Ime vsebuje vsega po 
malem, malo je gejevsko, malo kaže, 
kje se glasbeno gibljemo, hkrati pa 
tudi da vedeti, da nas boli k… za vse 
skupaj, no, na Dunaju rečemo, da nas 
boli popsch.

Glasbeno ste zasidrani v elektropopu 
in popu zgodnjih 1980-ih. Martina in 
Alex takrat najbrž še niti rojena nista 
bila. Ste se zavestno odločili za ta 
zvok? 

Andrea: Jaz sem odraščala ob Falcu, 
Kim Wilde, Neni… Komercialnih stva-
reh. Bolj alternativnih stvari nisem 
poslušala, ker se nisem družila z 
underground ljudmi, ki so to posluša-

Avstrijski queer elektropop: »Če bi imeli Peaches in Kim 
Wilde otroka, bi ji bilo ime pop:sch« 
Mojca Krevel

štreki ali v podnajemniških sobah. 
Naj bo jasno, da odgovornost za to 
razumem kot kolektivno. In vendar, 
krivdo razumem kot povsem subjek-
tivno. 

Saj drži: vsi jejo, spijo, pijejo, športajo 
in se veselijo. Vsi imajo tesnobe in 
časi so težki za vse. Razlike so more-
biti zgolj v vizualnih reprezentacijah, 
a tudi te v poenotenju sveta, ki mu 
pritičeta feminizacija mačo moškosti 
na eni in androginizacija ženskega 
videza krhkosti, izgubljajo na teži. Zdi 
se, da me boste lahko kaj kmalu na 
ulici zamenjali za kolego Blažiča, 

njega za kolegico Hudej, njo pa bo 
skušal v Tiffanyju zapecati kak Lob-
nikov fan. Vse to velja, če bo scena, 
obremenjena predvsem s pomanjkan-
jem občutka pripadnosti zunanjemu 
svetu, ko tega občutka znotraj sebe 
(scene) dobiti ne more, podlegla. 
Temu se lahko izogne le tako, da se iz 
totalitarne, v buržuazno kopičenje 
kapitala fokusirane vladavine enega 
prav in (ne)kulture molka, ključnega 
eksterminatorja neprilagojenih, vrne v 
območje, kjer artikulacija ni privzeto 
ogrožujoča, kjer se od družbe uničeni 
in manj samozavestni lahko varno 
seksualno razvijejo, kjer je sproščujo-

či kemp in kjer so razlikovalni faktorji 
spodbujani. To tvori scensko kulturo. 
Brez nje je za družbo, h kateri naivno 
stremite, vsak krota na mokri avto-
cesti.

Tu stojim v duhu identitetne, kulturne 
in subjektivne neenakosti ter 
zavračanju asimilacije. Organiza-
torkam želim uspešno in varno spelja-
no povorko. Vam, drago homoseksu-
alstvo, pa predlagam, da greste po 
povorki, končno, misliti.



Spreminjati svet
Simona Muršec

Kaj smo? Kdo smo? Čemu smo? Kaj 
delamo? Zakaj delamo? Za koga 
delamo ... se sprašujeta socialistka 
in feministka v meni.

Parada ponosa je aktivistični projekt, 
je politični projekt, je ženski projekt. 
Ne govorim o tem kako bi moralo 
biti; niti ne govorim o tem kako bi si 
jaz želela, da bi bilo; tudi o tem kako 
različni aktivisti razmišljajo, da bi 
moralo biti ne – govorim o tem kako 
je! 

Parada ponosa naj bi bila skupnostni 
projekt, scenski projekt, ampak, kje je 

ta skupnost, kaj je ta scena? A je 
skupek LGBT+ organizacij dovolj, da 
govorimo o skupnosti? A so prostori 
za žur dovolj, da govorimo o sceni? A 
so vse napisane in prevedene knjige 
tisto, ali pa morda lokali, zakoni, 
referendumi in človekove pravice? A 
je skupnost vse to skupaj? Vse to 
imamo, vse to so nekateri, predvsem 
pa nekatere – zadnje čase konstant-
no prezrte nekatere - gradile 30+ let 
in nekateri še vedno skupaj praska-
mo. Ampak zakaj potem vsi govorimo 
o tej skupnosti, eni jo opredeljujejo, 
drugi opisujejo, tretji fragmentirajo in 
česajo na prafaktorje lastnih izkušenj; 

nihče je pa ne živi, nihče je ne začuti; 
prav zares, je nihče ne zmore najti. In 
če skupnosti ni, za koga potem 
delamo? A ni aktivizem namenjen 
temu, da spreminjamo svet, predru-
gačimo družbene odnose in razmerja 
moči v prid vsem marginaliziranim, 
zatiranim, diskriminiranim? Zakaj 
potem naš aktivizem vedno znova in 
nenehno vodi v perpetuacijo zatiranja, 
poškodovanja tistih, ki si drznejo 
nekaj sproducirati in postaviti v ta 
prostor. Ne govorim o tem, da nas na 
najrazličnejše kole nabadajo vsi 
fašisti in psihopati tam zunaj; ne, 
govorim o nožu, ki vedno znova 

li, premajhna sem bila.
Alex: Najprej nismo bili preveč 
navdušeni nad tem, da bi zvok gradili 
na popu iz osemdesetih. Andrea je v 
bistvu hotela, da špilamo pank. 
Andrea: Pank iz osemdesetih. Bolj 
melodičen je bil, in ker nam je vsem 
melodija zelo pomembna, smo 
nekako pank odnos prenesli na 
melodičnost elektropopa iz osemde-
setih, ki je hkrati tudi malo campy.

Na vaši spletni strani piše, da ste 
queer jetset electro pop bend. Kako 
se queer jetset electropop razlikuje 
od elektropopa? Gre bolj za 
opozarjanje na vašo aktivistično 
naravnanost in družbeno pripadnost, 
ali obstajajo razlike tudi v glasbenem 
smislu?

Alex: Ne, z glasbo to nima zveze. Že 
na samem začetku smo se odločili, 
da ne bomo peli o srečnih hetero 
parčkih tako kot tisoči drugih bendov. 
Če imamo možnost, da smo na odru, 
da nagovarjamo ljudi, bomo govorili o 
nas, o naših življenjih in izkušnjah, 
queerovski sceni.

Andrea: Jetset pa cilja na delavski 
razred, iz katerega izhajamo in del 
katerega smo. V besedilih govorimo 
tudi o problemih delavskega razreda, 
glasba je naš način boja tudi v tem 
smislu. V bistvu Alex piše bolj o 
gejevstvu, jaz pa bolj o razkolu med-
bogatimi in revnimi. Jetset malo 
zafrkantsko cilja na to, da smo mi 
revni delavci, ki v življenja revnih 
delavcev – naša in tistih, ki nas 
poslušajo – z glasbo vnašamo malo 
jetseta.

Na nekem nastopu ste igrali priredbo 
Ein Stuhl in der Hölle Einstürzende 
Neubauten. Je morda to posledica 
vaše ljubezni do bolj hrumečih reči? 
Načrtujete še kak tak izlet?

Andrea: Bili smo predskupina 
Amande Palmer, ki je v bistvu naredi-
la priredbo, in nas za izvedbo povabi-
la na oder.
Alex: Komadi, ki jih pripravljamo za 
naslednji album, so tudi nekoliko 
drugačni od tistih na prvem, zlasti kar 
se zvoka tiče. V bendu nas je vedno 
več, pa tudi človek se v štirih letih 

spremeni. In tehnologija se razvija. 
Tako da bo drugi album nekoliko 
sodobnejši, trši, bolj trash, ne bo 
same elektronike, ampak tudi kitare…
Andrea: V bistvu zvok še malo 
iščemo. Nekako moramo najti skupni 
imenovalec za ideje, ki jih ima vsak 
od nas. In pri tem upoštevati Pop:sch 
faktor.
Alex: Malo razmišljamo, da bi morda 
na albumu izrazili vse te različne 
ideje, ki jih imamo, da bi bil skupni 
imenovalec prav naša različnost. 
Ampak to je tvegano početje, obstaja 
nevarnost, da se poslušalci z albu-
mom kot celoto ne bodo mogli pois-
tovetiti. Bomo videli. Po drugi strani 
so »Shut Up Haters«, ki je nova, za 
razliko od skladb na prvem albumu 
veliko vrteli po radiu. Tako da bi bilo 
morda pametno graditi na tem.

Kdaj bomo album bomo lahko slišali?
Alex: Predvidoma letos jeseni. Samo 
te stvari se vedno iz neznanih razlo-
gov zavlečejo. Napiši raje konec leta. 
Z malo sreče.
Andrea: Poleti pa bomo izdali krajši 
EP. 
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zareže v dostojanstva ljudi znotraj te 
imaginarne skupnosti - scenski masa-
ker. 

Vsakič, ko ponovno slišim »rabimo 
nove obraze veš. A ne bi raje ti pove-
dala kaj v javnosti, saj veš, ti to znaš 
tako bolj človeško, bolj soft, tebe 
ljudje lažje poslušajo...« »joj, kok si 
lepo povedala, končno ena, ki malo 
lepše zgleda. Da tudi nas nekdo 
zastopa!« zareže vame nož, mačeta 
mi poseka vse ude. Mene nikoli ne bo 
zastopala ta »lepa«, mene, ki se celo 
življenje borim za dostojanstvo vsake 
ženske in se konstantno spopadam s 
patriarhalnimi mlini na veter, to zredu-
cira na objekt, odvzame mi vsakršno 
bit in bistvo. Kdaj smo pristali na to, 
da postane sinonim za aktivistko 
»sprejemljiva« za družbena pričako-
vanja? Kdaj smo se ženske same 
zreducirale na prave in neprave, lepe 
in grde, suhe in debele. 

Vsakič, ko v prostor postavi nekdo, 
nov ali star, nekaj za »skupnost«, 
vedno znova globoko vdihnem in 
čakam. Kaj bo tokrat priletelo? Kdo 
se bo iz publike zadrl? Kdo bo zalučal 
prvi kamen? Čakam, in prileti. Vedno 
prileti in vedno zadane ob kožo, jo 
raztrga, obrazgotini. 

Vsakič, ko nekdo izusti nekaj neko-
rektnega, nesprejemljivega, naivnega, 
nereflektiranega, se sprašujem, 
kakšno ceno bo plačal za to trans-
gresijo. Kako si drzne še kdo sploh 

odpreti usta in spregovoriti karkoli? 
Ker pač vemo, da vsi govorimo same 
nesprejemljivosti in nereflektiranosti, 
saj zares nič pametnega več ne 
obstaja. Nihče nikomur prav zares ne 
more povedati več nič novega, ker je 
za nekaj novega potrebno preseči 
lastno pozicijo. Novo se izgradi. Mi 
pa znamo zgolj afirmirati lastne 
pozicije.

Parada ponosa bi naj bila veliko 
stvari, ki jih ta zapis ne obravnava. 
Bila bi naj spomin na upore proti 
zatiralskim in nasilnim državnim 
organom represije. Opomin na to, da 
je ta mali kanček imaginarne svo-
bode, ki jo živimo bil krvavo izborjen. 
Bila bi naj trenutek osvoboditve 
družbenih okov, ki nas vsak dan 
ukalupljajo v neznosna pričakovanja 
normalnosti. Ultimativno avtiranje. 
Praznovanje. Zahteva. Vidnost. Opo-
zorilo...  Kako naj bijemo ta zunanji 
boj, ko pa se ves čas ukvarjamo s 
klanjem samega sebe, nas samih – 
scenski masaker prevlada. 
Solidarnost je prazna puhlica, če je ne 
spremlja človeška kapaciteta razume-
vanja in politična odločitev zaščititi 
svoje (vsi so naši). Feminizem je 
žalitev, če ne znamo začutiti stiske 
naših žensk, ki životarijo tako emo-
cionalno kot materialno, z uničenimi 
želodci in samopodobami. Intelektu-
alnost postane grožnja, ko ne pre-
more potrpljenja do tistih, ki rabijo 
svoj čas. Svoboda ne more obstajati 
v nenehnem nadzoru vsake poteze, 

premika in početja vsakogar v 
vsakem trenutku.

Na koncu nam ne preostane nič dru-
gega kot razmesarjena telesa, raz-
telešeni osebki in dotolčeni vznesen-
jaki. Parada ponosa bo dosegla 
premik takrat, ko se bomo znali pre-
makniti mi sami. Iz surovosti v 
nežnost. 

Skupnost bo obstajala takrat, ko si 
bomo znali nuditi zavetje, varnost in 
medčloveške odnose. Ko nas dialog 
in kritika ne bosta spravljala v 
obrambno pozicijo. Skupnost bomo 
uspeli izgraditi takrat ko bomo znali 
umestiti sebe v lastno zgodovino in 
politični kontekst. Ni naključje, da je 
zgodovina pisana od moških za 
moške, kakor tudi ni naključje, da se 
koljemo okrog vseh možnih nalepk in 
identitetnih etiket, pri tem pa se poza-
bimo vprašati kaj nam je skupnega v 
našem boju. Mi vsi imamo skupna 
sovražnika, imenujeta se patriarhat in 
kapitalizem. Družbe se ne da 
spreminjati, če si ne znamo predstavl-
jati, kakšno končno stanje si želimo – 
brez vizije, imaginarija drugačne 
realnosti, bomo večno zaciklani v 
istih razmerjih moči, v okovih lastne 
omejenosti. Prav tako se družbe ne 
da spreminjati brez poznavanja in 
razumevanja sovražnika – edini način 
je, da sami vedno znova in sproti 
živimo to, kar pridigamo!




