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V TABORIŠČU SMO.

Nataša Velikonja
Parada ponosa je osrednji dogodek homoseksualne in
transpolne skupnosti. Je moment, ko skupnost pokaže svojo
moč. Jim Hubbard, ameriški filmski dokumentarist, me je med¸
samo povorko vprašal, kako to, da ni obeležij posameznih organizacij,
kajti, kot je dejal, na ameriških paradah ponosa vsakdo koraka zgolj za
svojim praporom, in lahko sem mu odgovorila, da je tukajšnja parada dejansko dogodek skupnosti. Potem me je ta moj odgovor še dolgo mučil, kajti,
vem, v njem je bil kanček fantazme. Smo res skupnost? Kaj je
pravzaprav vsebina te moči, tega ponosa, ki jo tega dne uprizorimo?
Kajti dejstvo: že dolgo, predolgo se ne znamo več izviti iz ujetosti v labirint političnega slepila
enakosti, v katerega nas vodi politični razred in ki nas je vse skupaj pripeljal na rob aktivistične
depresije, nas intelektualno atrofiral, nam znižal standarde političnega dostojanstva, nas iz mišljenja
prignal v skandiranje za ali proti, nam pred očmi raztopil uporno in kritično civilno družbo ter jo operacionaliziral v svoj volilni hlev.

Že dolgo, predolgo več ne vemo, kdo
sploh smo. Skorajda več ne razumemo
dimenzij zatiranja. Vsa naša energija se
je leta investirala v reševanje homoseksualne zakonske zveze. Homoseksualna
zakonska zveza naj bi potem posledično
razpletla ves ta zatiralski absolut. Edina
posledica je naš skrčen pogled.
Jim je dogajanja v osemdesetih letih 20.
stoletja v ZDA, povezana z aids krizo,
spremljal s kamero. Njegovi filmi so me
spomnili na vulkansko politično jezo
homoseksualnega gibanja, vulkansko
politično upornost homoseksualne
skupnosti, spomnili so me na vulkanski
bes nad politiko, na vulkanski bes nad
politiki. Kako zelo nujen je ponovni
premik nazaj, nazaj v ta bes, nazaj v ta
frontalni napad!
Toda danes se o preteklosti, o zgodovini, o znanju, ki nam ga daje, govori kot o
»intelektualističnem ekskluzivizmu«.
Tudi na naši sceni sem to slišala, tudi s
strani pomembnih aktivistov in aktivistk.
Ampak to znanje nas ščiti pred servilnostjo in brani nas pred izginotjem. Kar
se je počelo nekoč, je potrebno početi
tudi zdaj: govoriti, vpiti o razliki.
Kaj je ta razlika, o kateri govorim? To ni
naša človeškost, to ni naša individual-

nost, temveč naš družbeni položaj. To ni
preproščina asimiliranega duha, ki
govori, da kot skupnost ne moremo
obstajati, ker da smo kot posamezniki in
posameznice med seboj različni. Naša
razlika so naše življenjske izkušnje,
drugačne, različne, ker jih prizadeva
zatiranje. Vpis te razlike, tega položaja
zatiranih, so naša kultura, naša umetnost, naše oblike družbenosti. V tej
razliki, iz tega zatiranja ustvarjamo
zgodbe, ki niso sladke zgodbe. Naša
skupnost je naša preteklost, sedanjost
in prihodnost naših življenj, naših
ljubezni. Naša življenja imajo zaradi
homofobije drugačne, slabše možnosti.
To je naša razlika.
Družba je nepomirljivo razdeljena. S tem
se menda strinjajo tudi tisti bratje geji,
ki označujejo sestre lezbijke, ki motimo
njihov asimiliran mir, kot »radikalne in
zavrte feministke«. Družba je rasistična
tvorba, s svojimi manjšinami in marginami, ki niso kar samoniklo zrasle tamle
nekje na cvetočem polju multikulturnosti, temveč jih je kot manjšine in margine
definiral rasistični sistem z odtegovanjem ali pač kar s popolno blokado.
Družba ni barvni mozaik, temveč toga,
neprepustna hierarhija. Asimilacija ne
obstaja. Obstaja zgolj kot prilastitev –
prilastitev s pridruženo spoznavno

mutilacijo, in ta spoznavna mutilacija je
zanikanje družbenega zatiranja,
družbenega odtegovanja in družbenega
blokiranja. Asimilacija je nevednost.
Zato na letošnji Paradi ponosa rožnato-črna barva namesto mavrice. Mavrica
je obeležje pisanosti, raznovrstnosti,
simbol družbene heterogenosti, ki je laž,
realnost, ki ne obstaja. Željo moramo
zamenjati za stvarno in natančno presojo. To moramo storiti kot skupnost – da
bi postali skupnost, ki je ne združuje le
fantazma, fantazma moči, fantazma
prisotnosti. V taborišču smo, nosimo
rožnate trikotnike, nosimo črne trikotnike, in ne bodo nas spustili ven. Naša
razlika ni slavljenje taboriščnega mozaika, kajti v taborišču smo. Toda ne
spreglejmo: podoba na plakatu letošnje
Parade, delo Nine Dragičević, rožnati
škorenjček v koraku, predlaga akcijo. Ta
star, pozabljen poziv k akciji, to staro,
pozabljeno znanje, ta stara, pozabljena
homoseksualna osvoboditev ima zelo
jasen spoznavni temelj: naša razlika so
naša gola življenja, ki jim homofobija
preprečuje dostojanstvo. Ne zanikajmo
je, kajti s tem zanikamo grozovitost
naše diskriminacije.

LJUBLJANA: NASILJE PROTI ROGOVCEM IN JAVNI DISKURZ V INTERESU KAPITALA
Marina Gržinić
Kritika stališč dr. Gregorja Tomca,
zapisanih v intervjuju, ki ga je dal za
Delova Ozadja dne 13. 06. 2016 v zvezi
z dogodki, povezanimi z Rogom in
Mestno občino Ljubljana v času od 10.
06. 2016 do danes.
Stališča v intervjuju, v katerem se Tomc
sprašuje, ali gre tukaj res za javni interes
– češ da so zahteve Rogovcev, ki so leta
2006 v centru Ljubljane zasedli zapuščeno tovarno, ki je tam samevala najmanj
15 let, nelegalne –, moramo takoj analizirati. Gre za novo razmerje sil in logiko

v javnem diskurzu in množični medijski
realnosti Slovenije. To razmerje odpre
številna vprašanja, jaz pa se bom osredotočila le na dve, ki sta po moji presoji
najbolj zaskrbljujoči.
1. Rogovci so leta 2006 zasedli prostor
tovarne Rog v Ljubljani, ki je ležal
zapuščen najmanj 15 let, in v njem
zgradili platformo za pogovore, ustvarjalnost ipd. in tudi oblikovali prostor za
aktivne pozicije izbrisanih, migrantov ali
ultraprekarnih umetnikov. Tomc, vsaj
tako pravi podnaslov intervjuja, trdi, da

so tisti, ki so zasedli Rog, le srednjerazredni, dobro stoječi posamezniki z
veliko časa, ki v življenju itak nimajo kaj
početi. Vprašanje, ali je zasedba Roga v
interesu javnosti, zato postane akutno,
saj o Rogovcih sodi nekdo, ki naj bi
zgodovinsko (nekoč je Tomc veljal za
propunkerja, alternativca) delil tako
rekoč podobno mesto izjave. Še več,
Tomca skrbi, da je na udaru privatna
lastnina, ki pa je alfa in omega neoliberalnega kapitalizma. Da bi nas še dodatno »ozavestil«, poda primerjavo med
zasedbo Roga in Rogovci (ki pa sedaj

nočejo mirno in takoj zapustiti Roga,
»potem ko so tako dolgo zastonj(!)
uživali dobrote pravega lastnika
zapuščene tovarne župana Jankovića«)
z nekom, ki se vseli v zapuščeno privatno stanovanje in ga potem noče zapustiti. Še več, slednji terja, tako Tomc,
podobno kot Rogovci, lastninsko pravico
na osnovi nezakonite zasedbe. Tomc v
visoko moralizatorskem slogu sedaj
nastopa kot branitelj interesov kapitala.
Torej primerjava s stanovanjem slehernika, ki naj se sedaj še kako boji, kajti šlo
naj bi za rogovski precedens – kar naj bi
pomenilo, da bo vsak od nas, ki ima
privatno stanovanje, ostal brez njega,
ker se ga bodo polastili brezdelneži –,
je povsem privlečena za lase. Da bo
jasno – gre za popolnoma dve različni
zadevi. Tovarna Rog je v rokah župana

javna lastnina nas vseh, tj. meščanov
Ljubljane. Tudi preden je prešla v roke
mesta, je bila družbena lastnina naših
mam in očetov ali je pripadala ljudstvu
socialistične Slovenije. Potem so prišli
na vrsto menedžerski prevzemi, prodaje
in izčrpavanje tovarne do njenega popolnega propada. O javni lastnini danes,
navkljub diktatu kapitala, odločamo tudi
mi, meščani Ljubljane, ki plačujemo v
mestno blagajno, in prav tako Rogovci,
ki so Tovarno Rog iz zapuščene in
propadajoče mestne sramote z lastnim
delom spremenili v uporabno in pomembno mesto javnega, odprtega diskurza.
A dr. Tomc, nekoč levičar, vsaj na prvi
pogled, in punkerski ideolog, je zavzel
drugačno pozicijo kot Rogovci. Janšisti
se tega, kar se dogaja z Rogom, tako in
tako izogibajo na veliko, ker ne morejo

stopiti v bran ne eni ne drugi strani, saj
sta z njihovega zornega kota obe najhujše zlo. Torej se je angažiral nekdo, ki je
na listi župana Jankovića. To ne bi bilo
nič posebnega, če dr. Tomc ne bi veljal
za nekaj posebnega, saj naj bi nekaj
desetletij nazaj zastopal interese
delavske socialistične mladine, ki je v
punkerskem slogu in kot punker odlično
analizirala dogajanja v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja – kritično in
poetično. Skupaj sva celo sodelovala pri
zborniku Punk je bil prej!
Ponavljam, gre za dve različni obliki
lastnine, ki ju ne moremo primerjati. A
da je bojazen lastnikov privatnih stanovanj vendarle na mestu, kaže nek drugi
primer. V resnici je danes stanovanje, ki
ste si ga z velikanskimi napori kupili od
nekoč javnih gradbenih podjetjih, ki so

“A navsezadnje to ne preseneča, saj gre za posebne procedure strukturalnega rasizma,
ki ga že desetletja, od osamosvojitve Slovenije dalje, izpeljuje ta mlada država nad svojimi državljani in tistimi, ki jih ne priznava kot takšne ali pa jih je proizvedla kot drugorazredne ali nedržavljane. “
bila v stečaju ali tik pred njim, a stanovanja niste takoj vpisali v zemljiško
knjigo na svoje ime, postalo zastavek na
seznamu upnikov, ki se sedaj borijo, da
pridejo do drobtin in torej tudi do vašega
stanovanja. To pa je zares odtujitev
privatne lastnine zaradi povsem gnile
zakonodaje in neurejenega stanja v
državi.
Nasilje, ki so ga izpeljali ne/znanci nad
Rogovci ne preseneča, saj je prav ta mit
zaščite privatne, a javne lastnine, odtujene in sprivatizirane v vseh teh
desetletjih, v njenem ozadju; pozabili
smo, kako je tisto, kar je bilo nekoč
družbeno, postalo privatno prav z nasiljem razlaščanja, ustrahovanja, obubožanja. To bi nas moralo zares skrbeti.
In če drži Tomčeva izjava, da so tam
privilegirani otroci meščanov, kako to,
da starši niso šli na ulice in zahtevali
zaščite lastnih otrok, ki so jih napadli
ne/znanci? Saj smo teh zahtev še kako
navajeni … Ker je resnica drugačna! V

Rogu so predvsem izbrisani, borci za
pravice, migranti, prekarizirani kulturniki,
ki nimajo svojih mam in očetov v
neposredni bližini! Zato jih ni na ulici,
niti v medijih, da bi rekli, dost' 'mamo
tega nasilja in dost' 'mamo te »bolane
Ljubljane«.
To nasilje pa je prepoznalo prav sodišče,
na katerega se na vse pretege sklicujejo
varuhi privatne lastnine. Ta pa z Rogom
pravzaprav nima nič, saj tukaj govorimo
o javni lastnini v procesu divje privatizacije.
Kot državljani Slovenije in meščani
Ljubljane je naš interes skupno dobro,
odprto mesto in čim manjša pavperizacija in golo neoliberalno potrošništvo.
Želimo si javno dobro, kjer bo vsebina
še kaj štela in kjer bo javno omogočalo
kritičen diskurz, da bomo vsi – tako
državljani kot nedržavljani, a živeči tukaj
– deležni dostojnega življenja.
2. Drugi močno zaskrbljujoč moment je,

in to znova poudarjam, da se je v bran
interesov kapitala podal nekdo, ki je
nekoč zastopal nek drugačen pogled na
kulturo. To, da je dr. Tomc na listi
župana Jankovića v mestnem svetu, ni
problem, pač pa je problematično
Tomčevo nekdanje zgodovinsko mesto.
Vse, kar je bilo nekoč zadeva kritičnega
diskurza, je sedaj v figuri dr. Tomca
postalo le slaba šala in implicira, da če
je prišlo do tako radikalnega zasuka,
potemtakem so tudi zahteve Rogovcev
le nekaj trenutnega, hipnega in apolitičnega. Nekaj s čimer – kot to lahko
pokaže Tomc – lahko trgujemo, se
spozabljamo, v smislu nekoč smo govorili eno, danes pa je vse to le še igra brez
osnove. Tomčev javni nastop v bran
kapitala proizvaja zmedo in šele v
splošni ideološki zmedi je enostavno
opraviti razlastitveno obliko akumulacije
in izterjati profit.
Zasedba Roga in zgodovina te zasedbe
pa nam govorita nekaj drugega – da je
danes v času popolne apatije in prepus-

titve javnega dobrega v povsem neoliberalne vode profita, ki mu ni mar niti za
kulturo, še manj pa za tiste živeče tukaj
in zdaj, vztrajnost Rogovcev, njihov
človeški in institucionalno-pravni kontekst nekaj izjemno pomembnega. Če
pade še Rog, ko nam v javnosti spodnašajo tla kritičnega diskurza z diabolično moralo za kapital in njegove oblike
privatizacije, potemtakem se bomo
znašli v vakuumu. Še več – pred seboj
vidimo oblikovanje nove taktike ustvarjanja popolne politične apatije in
popolne imobilizacije našega življenja,

ko nam hočejo vzeti možnost javnega
mišljenja, možnost odpora, možnost
zavzetja pozicije in možnost zahtevati
drugačne pogoje življenja, dela in
ekonomije tukaj in zdaj.
A navsezadnje to ne preseneča, saj gre
za posebne procedure strukturalnega
rasizma, ki ga že desetletja, od osamosvojitve Slovenije dalje, izpeljuje ta
mlada država nad svojimi državljani in
tistimi, ki jih ne priznava kot takšne ali
pa jih je proizvedla kot drugorazredne ali
nedržavljane. Linija je nazorna: izbrisani,

KAJ JE SLIŠAL
NENAD

južnjaki, delavci, migranti, LGBTQI-populacija, Metelkovci prej, Rogovci zdaj,
begunci. To so najbolj očitne politične
figure, na katerih se je in se še vztrajno
izvaja rasistična in razredno ter policijsko in večinsko hegemona nasilna »politika« (ta mora biti v narekovajih, kajti to ni
veščina upravljana, ampak le oblika
turboustrahovanja, pritiskov, razlaščanja) turboneoliberalne države Slovenije.
Dr. Marina Gržinić, znanstvena svetnica,
FI ZRC SAZU, Ljubljana.

Nataša Sukič ni dobila Kresnika. V očeh lezbične skupnosti je
vendarle absolutna zmagovalka, zato ji čestitamo in se veselimo njenih naslednjih del.
Na after-žuru Parade so se lezbijke menda med seboj steple.
Drage naše, svet bi vas najraje zbirsal iz svojega obličja in pri
tem mu res ni treba pomagat, a?
Jadry in Simona sta praznovali eno leto svojega skupnega
obstoja. Tudi med pripravo Parade se nista razklali, kar je svojevrsten uspeh, za kar jima iskreno čestitamo.
Vse, ki bi želeli kaj sesuti, obveščamo, da se pričenjajo priprave
na 17. Parado ponosa.
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