Sporočilo za javnost
NACIONALNA NADGRADNJA PROGRAMA POSLUH! DRUŠTVA INDIJANEZ

Na podlagi pozitivnega odziva in izjemnega zanimanja za program Posluh!, ki ga v
Društvu IndiJanez izvajajo že od leta 2013, ko so na programu sodelovali gluhi in naglušni
mladostniki in po tem, ko so ga v letu 2014 vsebinsko razširili s področjem spolnih
identitet, ki se je na srednjih šolah izkazalo kot tabuizirano in s stereotipi prepredeno
tematiko, v letu 2015 program dodatno vsebinsko nadgrajujejo na področje
alkoholizma in invalidnosti ter tudi teritorialno razširjajo, saj ga bodo odslej
izvajali nacionalno, izven matične regije, kjer so predstavitve mladih z manj
priložnostmi potekale doslej.

V ponedeljek , 22.6. se denimo odpravljajo na Gimnazijo Franca Miklošiča v Ljutomer (v
torek, 23.6. 2015 v Mladinski center Zagorje ob Savi, kjer bo program izveden za
varovance programa PUM, itd.), kjer bodo s tremi mladostniki z manj priložnostmi transpolno mladostnico, mladostnico na invalidskem vozičku in mladostnikom, ki se je
uspešno ozdravil odvisnosti od alkohola, izvedli ločene predstavitve, ki širijo družbeno in
kulturno razumevanje sovrstnikov.

Poudarek je na mladostnikovi osebno-izpovedni

zgodbi, ki dijakom oz. slušateljem omogoči, da se postavijo v kožo mladega z manj
priložnostmi. Ura je dopolnjena še z interaktivnimi nalogami za dijake, ki prispevajo k
razumevanju področja tematike oz. problematike. Katja Zgoznik, transspolna oseba, ki v
programu sodeluje že od leta 2014 in je ob predstavitvah dijakov, vedno znova
presenečena nad izključno pozitivnimi odzivi je povedala: " Ozaveščanje je izjemno
pomembno. Česar ne poznamo, v večini primerov zavračamo in to je osnova za
diskriminacijo.

Program Posluh! je zame način, s katerim se približam mladim,

predstavim jim svojo zgodbo in drugačnost. Želim, da ne bi odraščali s strahom, ki lahko
privede tudi do tega, da si nekdo odvzame življenje ali zaide v hude psihične težave."
Koordinatorka programa Posluh!, Barbara Muraus dodaja: "Čeprav so predstavitve
tematsko konkretne in osebne, se mladostniki praviloma popolnoma poistovetijo z
mladimi z manj priložnostmi, saj so tudi sami v občutljivem obdobju, ko ob odraščanju
pogosto počutijo nesprejete in drugačne, a z željo po sprejemanju - pa naj gre za njihovo
telesno samopodobo ali glasbo, ki jo poslušajo. Sporočilo programa je torej široko in
posega na področja tolerance, sprejemanja in razumevanja drugačnosti. Za sodelujoče
mlade, ki svojo drugačnost izpostavijo, je program na nek način transformativen, jih
Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez, Ob železnici 16, 2000 Maribor // www.pekarna.net //
pisarna@indijanez.si

opolnomoča, branje odzivov, ki so v 98% skrajno pozitivni pa je ganljivo, padajo stereotipi
in predsodki. Ker je zanimanje precejšnje tudi izven matičnega Maribora, smo se odločili
program razširiti po celotni Sloveniji, ne le po srednjih šolah pač pa tudi mladinskih
centrih, ki so odprti za javnost, saj menimo, da je sporočilo programa relevantno za vse
generacije."

Program Posluh! izhaja iz premise, da se s sprejemanjem določene oblike drugačnosti
naučimo strpnosti in razumevanja tudi za kakšno drugo. Vpliva na neformalno učenje
mladih in pridobivanje socialnih kompetenc. Mladi z manj priložnostmi*, ki bi želeli
sodelovati se Društvu Indijanez še zmeraj lahko priključijo, saj bo glavnina predstavitev
izvedena od septembra do decembra 2015.

* Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki se srečujejo z diskriminacijo zaradi spola,
etnične ali verske pripadnosti, spolne usmerjenosti, invalidnosti, mladi z omejenimi
socialnimi veščinami, (bivši) prestopniki, (bivši) odvisniki od drog ali alkohola; mladi starši
in/ali starši samohranilci; sirote; mladi iz ločenih družin,mladi z nizkim življenjskim
standardom, nizkimi dohodki, dlje časa brezposleni itd.
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