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Četrtinka je glasilo samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti Maribora.
kontakt: info@imz-maribor.org | 030 328 621

Evropsko sodišče za človekove pravice je posebej izpostavilo, da:
»mora biti v demokratični družbi tudi majhnim in neformalnim aktivističnim skupinam omogočeno, da
učinkovito izvajajo svoje aktivnosti in da obstaja močan javni interes, da se takšnim skupinam in
posameznikom, delujočih izven mainstreama, omogoča sodelovanje v javnih debatah o zadevah, ki so v
javnem interesu, tako kot sta zdravje in okolje, s pomočjo diseminacije informacij in idej« (CASE OF
STEEL AND MORRIS v. THE UNITED KINGDOM, ECHR judgement, para. 89) in
»da so velika javna podjetja, njihovo delovanje in poslovneži, ki jih upravljajo, neizogibno in zavestno pod
drobnogledom, meje sprejemljive kritike za takšna podjetja pa so širše« (CASE OF STEEL AND MORRIS
v. THE UNITED KINGDOM, ECHR judgement, para. 94).

več na strani 2
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UVODNA
TEMA

Korporacija
proti civilni družbi
V začetku leta 1986 je majhna angleška okoljevarstvena iniciativa v Londonu delila letake z
naslovom: Kaj je narobe z McDonaldsom: Vse, kar
ne želijo, da bi vi izvedeli. Letak je vseboval naslednje obtožbe proti tej korporaciji:
• sokriva je lakote v t. i. tretjem svetu;
• sestavine kupuje pri pohlepnih vladarjih in
elitah ter izvaja ekonomski imperializem;
• porablja ogromne količine vode in žit;
• uničuje deževne gozdove s strupenimi snovmi
in kolonialističnimi invazijami;
• prodaja nezdravo hrano, ki povzroča zasvojenost;
• hrani dodaja strupene kemikalije;
• z oglaševanjem svojih izdelkov manipulira z
otroci;
• je odgovorna za trpljenje in smrt mnogih živali;
• zastruplja kupce z okuženim mesom;
• izkorišča delavce in prepoveduje delavske
sindikate;
• skriva svoje protizakonite aktivnosti.
McDonald’s je proti skupini aktivistov vložil tožbo
zaradi obrekovanja. Proces se je vlekel več kot
deset let in izkazalo se je, da so bile posledice
letakiranja za McDonald's veliko manjše od škode,
ki si jo je ustvaril s tem, da se je spravil na civilno
družbo. Primer je bil namreč zelo odmeven tako v
medijih, kakor tudi v širši javnosti. Junija 1995, ko
se je približevalo deseto leto procesa, je McDonald's Helen Steel in Davidu Morrisu ponudil
poravnavo. Predlagal je, da veliko količino denarja
donira dobrodelni organizaciji po njuni izbiri. Prav
tako je bil pripravljen odstopiti od obtožbe, če
bosta prenehala s kritiziranjem McDonaldsa oz. ga
bi ga lahko kritizirala samo pred prijatelji, ne bi pa
smela govoriti ne z mediji ne deliti letakov. Steel
in Morris sta sestanek skrivoma snemala in kasneje v odgovor napisala javno pismo, da pogoje
sprejmeta, če bo McDonald's prenehal z oglaševanjem svojih izdelkov in jih namesto tega

priporočal samo svojim osebnim prijateljem.
Po desetih letih sodnega procesa, v katerem je
McDonald's zapravil milijone funtov, aktivista
Steel in Morris pa sta se zastopala sama, je sodnik
razsodil v korist McDonald'sa, vendar v razsodbi
poudaril, da McDonald's res ogroža zdravje svojih
delavcev in strank, izkorišča otroke, sopovzroča
trpljenje živali, nasprotuje ustanavljanju sindikatov in delavce dejansko zelo slabo plačuje. Aktivsta sta se na razsodbo pritožila, McDonald's pa je
zaradi velike medijske pozornosti že utrpel veliko
škodo. Prav tako je sodnik obtožencema naložil,
da morata McDonaldsu plačati le 60.000 funtov,
kar je pritožbeno sodišče znižalo na 20.000 funtov.
Helen Steel in David Morris, ki jima vlada Velike
Britanije med procesom ni omogočila brezplačne
pravne pomoči, kakor je to v navadi v tožbah
zaradi obrekovanja in do katere sta bila zaradi
nizkih prihodkov upravičena, sta se septembra
2004 pritožila na Evropsko sodišče za človekove
pravice. Odvetniki, ki so ju zastopali, so izpostavili,
da jima je bila kratena pravica do svobode izražanja in pravica do pravičnega procesa. Februarja
2005 je sodišče razsodilo, da sta bili pravici do
pravičnega sojenja
(Evropska konvencija o
človekovih pravicah, člen 6) in do svobode
izražanja (Evropska konvencija o človekovih
pravicah, člen 10) H. Steel in D. Morrisa dejansko
kršeni. Vlada Velike Britanije jima je morala plačati
57.000 funtov. V razsodbi je sodišče še posebej
izpostavilo dejstvo, da britanski zakoni niso ščitili
pravice javnosti, da kritizira podjetja, katerih
poslovne prakse vplivajo na življenje ljudi in na
okolje. Prav tako so razsodili, da je bil sodni proces
pristranski, saj ni upošteval slabega finančnega
položaja obeh obtožencev ter da ima Velika
Britanija preveč zapleteno in represivno zakonodajo na področju tožb zaradi obrekovanja.
Strnila: Urška Breznik

ZBORI

3

Poročilo o delu
v samoorganiziranih
četrtnih in krajevnih skupnostih
SČS Pobrežje, 16. 3. 2016
Na preteklem zboru na Pobrežju so udeleženci
sprva razpravljali o temah, za katere želijo, da se
uvrstijo na dnevni red mestnega zbora (MZ), nato
pa so se lotili njihovega utemeljevanja. Prometno
problematiko in nizko število udeležencev zborov
Samoorganiziranih četrtnih in krajevnih skupnosti
(SČKS) so pojasnili s pomočjo treh ključnih
vprašanj: nanizali so področja, na katerih so
naleteli na težave, opredelili, kaj pričakujejo, da bo
razprava na MZ doprinesla in kaj želijo z njo
doseči. Seznanjeni so bili s procesom, ki se bo
odvijal v prihajajočih tednih, ko bomo moderatorji najprej zbrali vse utemeljitve predlaganih tem,
nato pa jih predstavili na vseh zborih SČKS, ko
bodo udeleženke in udeleženci s konsenzom
izoblikovali prioritetni seznam tem, za katere
želijo, da se o njih razpravlja na prvem MZ. Ko
bodo prioritetne vsebine oblikovane na vseh
zborih, jih bomo moderatorji pogledali in ugotovili, katere teme se najpogosteje pojavljajo in
izluščili tri, o katerih bo tekla beseda na mestnem
zboru v maju.
V nadaljevanju je beseda nanesla na intervju v
raziskovalne namene, v katerem sta nedolgo
nazaj poleg številnih drugih udeležencev in
udeleženk ter moderatorjev in moderatork
sodelovala dva udeleženca s Pobrežja. Povedala
sta, da sta bili raziskovalki silno prijetni, da jima je
bilo v veselje kramljati z njima in da ju je nivo
pogovora kar malo presenetil. Določena vprašanja so jima dala misliti in lahko rečeta, da je šlo za
zanimivo izkušnjo.

SKS Pekre, 16. 3. 2016
V Pekrah so ponovno načeli problematiko nezainteresiranosti za to, da stopijo skupaj in začnejo kot
skupnost reševati probleme, ki so jih na njihovih
zborih že x-krat premlevali. Po odhodu krajanke
se jim je pridružil krajan, s katerim so obujali

spomine na nekdaj skupne delovne akcije in
samoprispevke, s pomočjo katerih se je v Pekrah
marsikaj naredilo. Sedaj pa se zalomi že samo ob
misli, da bi se česa lotili skupaj. Ponovno so načeli
problem otroškega vrtca, kjer se zatika na celi črti,
konkretne informacije za občane pa ni. Ravno
tako ni s strani vodstva vrtca in staršev prav
nobene iniciative, da bi se na primer ustanovila
neka skupna delovna skupina krajanov, ki bi se
problema lotila pri izvoru − pri županu.

SČS Nova vas, 17. 3. 2016
Ker so v Novi vasi svoj predlog teme za majski
mestni zbor že argumentirali in poslali, se ta točka
ni znašla na dnevnem redu. Glede akcije
ozaveščanja javnosti o izginjanju dreves v Mariboru je bilo treba udeležence le povabiti, da se
pridružijo sobotni delovni akciji izdelovanja
opozorilnih tabel.

Udeleženci so se seznanili z informacijami o
molku občine glede participatornega proračuna,
zanimalo pa jih je še, kako se razpleta ustrahovalni
manever vodstva Mariborskega vodovoda na
javnost. Kako se mestni svetniki pehajo za
osebnimi interesi, je poročal občan, ko je ob
spremljanju seje mestnega sveta naletel na
svetniško pobudo o spremembi prometnega
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režima na ulici, kjer pobudnik prebiva, zgolj zaradi
dejstva, da so se po njej enkrat sprehodili redarji –
prvič v zgodovini mestnega redarstva nasploh. Da
je delo redarstva problematika, ki jo bodo do
potankosti raziskali, so se udeleženke in udeleženci strinjali tudi tokrat, ko so izvedeli, da so enako
mnenje podali tudi na občinskem uradu za
komunalo. Mnenje namreč, da je malomarnost in
brezbrižnost voznikov v stanovanjski soseski Nova
vas 2 pač nekaj, česar se bodo morali na
medobčinskem mestnem redarstvu resno lotiti.
In če njihovega dela do sedaj ni nihče prav nadzoroval, se to tukaj in zdaj konča, so trmasti na zboru,
hkrati pa prepričani, da je za omenjeno stanovanjsko sosesko potrebno izdelati novo strategijo
gibanja prometa, parkiranja, varnosti in ohranjanja okolja. Izvirne zasnove tega področja, ki jih iz
trenutnega kaotičnega stanja ni več moč
prepoznati, niso niti približno predvidele takšne
poplave vozil, da o razpadu medosebnih
odnosov, odnosa posameznika do skupnosti in
okolja niti ne govorimo. Glede tega so se pristojnim službam tudi že izjasnili.

SČS Studenci, 17. 3. 2016
Na zboru na Studencih so tokrat razpravljali o
dopisu, ki je bil sprva naslovljen na podjetje
Snaga. Slednje je sporočilo, da se naj za reševanje
pomanjkanja kant za smeti/pasje iztrebke
obrnemo na mestno četrt. K dopisu so poleg že
opisanih lokaciji (sprehajalna pot pod Pekrsko
gorco in Limbuška cesta) dodali še lokacije na
Valvasorjevi cesti in Ruški cesti. Devetega marca je
na MČ Studenci potekal dogodek Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev pogojev prostorske ureditve za območje
urbanistične zasnove mesta, ki se ga je udeležilo
okoli 30 občanov in občank. Prav tako je skupina,
ki se že nekaj časa ukvarja s Cesto proletarskih
brigad, na mestno občino poslala kopije okoli 600
podpisov. O nadaljnjih akcijah bo poročano na
prihajajočih zborih. Studenčani so tokrat predlagali tudi svojo temo za mestni zbor, ki bo potekal v
mesecu maju. Udeleženci zbora želijo ponovno
oživeti občutek za skupnost in skupno dobro, to
pa lahko dosežejo s skupno razpravo in nadaljnjimi akcijami na ravni celotnega mesta Maribor.

SČS Radvanje, 22. 3. 2016
Zbora v Radvanju se je po dolgem času udeležilo
tudi nekaj novih udeležencev, pomladanske
temperature pa so spodbudile ljudi k na splošno
večji udeležbi. Na zboru smo obdelovali
predvsem neodzivnost, sprenevedanje in tudi
navzkrižne informacije okrog končne izvedbe
pilotnega projekta participatornega proračuna, ki
prihajajo z MOM. Zbor je sklenil, da bo še naprej
izvajal pritiske na odgovorne, naj se izjasnijo in
podajo konkretne odgovore in podatke o načinu
izvedbe PP, predvsem pa podatek o tem, na
katerih točkah mestnega proračuna se nahajajo
izglasovani projekti v Radvanju. Udeleženci zbora
se bodo kot zainteresirana javnost udeležili seje
MS, ki bo 31. marca ob 16. uri. Poleg tega bo
pripravljeno vprašanje, ki ga bo na seji postavil
svetnik MS. Še dodatno bo na občino pritisnil tudi
svet MČ Radvanje. Na naslednjem zboru bodo na
zboru obravnavane teme športni parka, nekateri
predlogi DS za promet in pobuda za čistejše
Radvanje.

SČS Magdalena, 22. 3. 2016
Pretekli zbor SČS Magdalena je potekal nekoliko
drugače, saj so udeleženke in udeleženci medse
povabili predstavnico Snage, Ireno Bartok, da bi
jim predstavila pravilne načine ločevanja odpadkov in njihove kasnejše obdelave, predelave ter
poslovanja z odpadki.

Zbor so začeli kot vsakega poprej, predstavljen je
bil skupnostni dogovor in ročni signali, ki so se jih
držali kljub nekoliko drugačni formi zbora. Gospa
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Bartok je predstavila področja, na katerih je
dejavno javno podjetje Snaga. Poudarila je, da je z
odpadki potrebno ravnati modro: težiti moramo k
temu, da (1) preprečujemo njihov nastanek, da jih
(2) ponovno uporabimo, tiste, ki jih zavržemo, pa
(3) ustrezno ločimo. Ločevanje je namreč
predpogoj za nadaljnjo predelavo. Vsako gospodinjstvo ima črn zabojnik, v katerega meče ostale
odpadke in pa rjavega, kamor, če ne kompostirajo
sami, spadajo biološki odpadki. Papir, embalažo in
steklo je potrebno odlagati na ekoloških otokih, ki
so postavljeni širom mesta, v blokovskih naseljih
pa glede na število prebivalcev najbrž v smetarnik
bloka. V zabojnike z rdečim pokrovom spada papir
in ostala drobna papirna embalaža, v zabojnike z
rumenim pokrovom spada odpadna embalaža v
obliki plastenk, pločevink, tetrapakov, vrečk,
lončkov, v zabojnik z belim pokrovom pa spadajo
steklenice in kozarci za vlaganje, brez zamaškov in
pokrovov. Zlomljeno steklo oken, miz in drugo
ravno steklo ne spada v ta zabojnik, potrebno ga
je odpeljati v zbirni center. Predstavljeni so bile
zbirne točke smeti – vsak ima svoje zbirno mesto
doma, v neposredni bližini doma so zbiralnice oz.
ekološki otoki, obstajajo pa tudi trije zbirni centri,
kamor lahko odpeljemo nevarne odpadke in večji
odpad (Streliška, Plinarniška, ob Surovini na
Teznu). Govorili so tudi o načinih odvažanja
kosovnih odpadkov in zakaj se je ta spremenil,
problematizirali so zaračunavanje odlaganja
odpadkov v zbirnih centrih, izpostavili smrad, ki je
močno prisoten poleti in se zavzeli za pogostejše
pranje kant za smeti, razpravljali so o načinih
kaznovanja in nagrajevanja oziroma motiviranja,
da ljudje ustrezno ločujejo odpadke, na koncu pa
so udeleženke in udeleženci dobili možnost
izpostaviti še lastne probleme, s katerimi se
morebiti soočajo.

SKS Kamnica, 23. 3. 2016
Prvega spomladanskega zbora v Kamnici se je
udeležilo nekaj novih ljudi, ki so izpostavili tudi
nove problematike. Kljub temu je bila glavna
tema še vedno cesta na Medič in obvoz za tamkajšnje prebivalce, kajti glavna cesta je zaprta zaradi
gradnje kanalizacije. Tako smo ugotovili, na kak
način nameravajo graditi, odzvalo se je podjetje
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Nigrad (izvajalec del), ki nam je poslalo časovnico
gradnje kanalizacije in druge infrastrukture, ki jo
bodo postavljali vzporedno. Pogovarjali smo se
tudi o čistilni akciji, ter ugotovili, da nekatere
problematike še niso razrešene, na primer
problem nekaterih prebivalcev pri oskrbi s pitno
vodo, ki jim je otežena ali občasno celo
onemogočena. Zaradi pomanjkanja časa smo
točko prestavili na naslednji zbor. Omenili smo
tudi problematiko gradnje otroškega igrišča, ni
namreč znano, kje in kdaj se bo gradilo. Tako smo
to problematiko preusmerili s poizvedovanjem o
tem pri ravnatelju OŠ Kamnica in se dogovorili, da
bodo prebivalci o naslednjem zboru obvestili tudi
svoje sosede, tako da pričakujemo višjo udeležbo.

SČS Tabor, 23. 3. 2016
Tokrat smo uspeli na Taboru s plakati na zbor
privabiti več novih sosedov. Nabor problematik je
bil zato tokrat precej daljši kot običajno. Obravnavali so pomanjkanje/umikanje prometne signalizacije, s pomočjo katere bi poskusili upočasniti
promet po ulicah, ki so neprimerne in nevarne pri
hitrejši vožnji. Želeli bi si, da se za alergike
škodljive drevesne vrste postopoma nadomesti z
ustreznejšimi vrstami in da se luknjaste ceste,
nevarne tudi za kolesarje, vsaj zakrpajo, če ne
ustrezneje sanirajo. To bomo poskušali doseči v
delovanju, usklajenem z našo mestno četrtjo.
Od veterinarske uprave bodo pridobili navodila,
kako ukrepati ob incidentih, ko izkoriščani psi,
trenirani za pasje borbe, ogrožajo okolico. Takih
incidentov je bilo na Taboru že nekaj, ljudje pa so
ob slabem angažiranju organov pregona poškodovani in nemočni.
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Na zboru so udeleženci razpravljali tudi o
problematiki funkcionalnih zemljišč – o tem, da
ne služijo svojemu namenu zagotavljanja
kakovostnejšega življenjskega prostora. Menijo,
da gre težave pripisati tudi statusni neurejenosti.
Za marsikatero funkcionalno zemljišče, ki naj bi
pripadalo določeni stanovanjski soseski, ni ustrezno urejena zemljiška vknjižba, zato se urejanja
tega okolja otepajo prav vsi. S konsenzom je bila
sprejeta odločitev, da se omenjena problematika,
za katero so prepričani, da ni tuja nobeni izmed
mariborskih skupnosti, umesti med predloge za
majski mestni zbor.
Seveda na zboru nismo pozabili obvestiti sosedov
o dejavnostih pri akciji Nekoč je tukaj raslo drevo,
zanimalo jih je, kako se razvija razmerje SSVUJD –
Mariborski vodovod. Sprva nejevoljni zaradi
molka občine glede umestitve projektov participatornega proračuna iz Radvanja v občinski
proračun pa so z zadovoljstvom sprejeli
informacijo podžupana Luketiča, ki je v TV odzivu
zagotovil, da so v letošnji občinski malhi vsi
izglasovani projekti.

težko kaj urejati, ker gre za privatna zemljišča. V
Košakih si prizadevajo, da bi bil dom krajanov bolj
izkoriščen, zato se bodo sestali in določili
prioritete. Skupina za UGM bo skupaj s predsednico Bredo Kolar poslala pritožbo zoper preselitev
urgentnega klicnega centra v jedro mesta na
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo
in Cerarjevo vlado. Neuradna potrditev je prišla s
strani MOM-a, da so bili o preselitvi klicnega
centra različni organi že obveščeni. Skupina za
UGM želi, da se o tem obvesti vse zbore in širšo
javnost, preden Ministrstvo za zdravje začne s
preselitvijo, nato pa bodo razmislili o drugih
rešitvah. Na zboru so zato UGM sprejeli kot temo,
ki bi jo obravnavali na mestnem zboru, kot drugo
temo pa predlagali Trajnostno ubrano strategijo.
Udeleženci so nazadnje potrdili pobudo s Pobrežja o neodtujljivi pravici do vode.

SČS Center in Ivan Cankar, 24.
3. 2016
V SČS Center in Ivan Cankar so zadovoljni s tem,
da občina vse več pozornosti namenja urejanju
okolja. Na poti na Piramido so postavili svetilke,
zarisati morajo še prehod za pešce. Niso pa
zadovoljni z opornim zidom, ki je ponekod slabo
zafugiran, pa tudi kamni ne sodijo skupaj. Obljubili so, da ga bodo popravili do spomladi, pa se to še
ni zgodilo. Delovna skupina za mestni park,
Piramido, Kalvarijo in tri ribnike bo sodelovala tudi
z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in
ohranjanje narave, saj si bodo skupaj ogledali
celotno naravoslovno učno pot na območju
Piramide in Kalvarije, si ogledali, kaj je še potrebno
popraviti, nepravilnosti zabeležili in potem
ukrepali sodelujoč s pristojnimi službami. Skupina
se je sestala tudi s podžupanom, Zdravkom
Luketičem, ki je obljubil, da bodo v mestnem
parku do jeseni 2016 uredili poškodovano
električno napeljavo. Tudi problem ureditve
kanalizacijskih in meteornih voda v Terčevi ulici, ki
povzročajo smrad, na občini poznajo, vendar je

Dispečerski center na Trgu Leona Štuklja v centru
mesta? Zakaj ne npr. v zapuščenih prostorih Centra
za socialno delo v neposredni bližini UKC?

JAVNO
PISANJE
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Za povrnitev
lažnega občutka varnosti
pripravljeni sprejeti vse,
kar se nam ponudi
V medresorskem usklajevanju na vladi je novela
zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je bila
od 15. februarja v enomesečni javni razpravi.
Odziva na predlagane spremembe praktično ni
bilo, v letošnji deseti številki je le tednik Mladina
problematiziral dodatna policijska pooblastila, ki
tudi po našem mnenju ponovno ožijo prostor
zasebnosti. Predvidena uporaba vsemogočih
tehničnih sredstev za sledenje in nadzor ljudi, kot
tudi določene vojaške opreme, s katero naj bi se
varovalo ljudi in policiste, če so ogroženi, je
nedopusten poseg v svobodo posameznika.
Ker v Iniciativi mestni zbor menimo, da gre za
tematiko, ki v imenu varnosti nesorazmerno veča
policijska pooblastila in je zato nujno razširiti
razpravo, podajamo svoje pomisleke o predlogu
sprememb in o problematičnosti časa, v katerem
se te spremembe uvajajo. To je namreč čas, ko je
politikom in kapitalu uspelo ustvariti stanje stalnega strahu in občutka ogroženosti, stanje, ko
izostane trezen razmislek o tem, kaj se nam v
resnici dogaja. In ko smo za povrnitev lažnega
občutka varnosti pripravljeni sprejeti vse, kar se
nam ponudi. Celo sami zahtevati ukrepe, čeprav

so nam ti v škodo in bi jih v normalnem stanju
nikakor ne dovolili.
Prav v času, ko se oglašamo, so se zgodili še
teroristični napadi v Bruslju. Tragedijo družin in
posameznikov, ki so se znašli na mestih napada, so
politični jastrebi takoj tudi pri nas izkoristili kot
argument za potrebo po dodatnem omejevanju
svobode posameznika in po večanju sredstev za
varnost in obrambo. In, če bi v tem trenutku bili ti
jastrebi na oblasti, bi bile spremembe zakona o
nalogah in policijskih pooblastilih že sprejete, pa
tudi zagotovo že uporabljene. In prav to so glavni
pomisleki, ki jih imamo o predlaganih spremembah. Na Ministrstvu za notranje zadeve zatrjujejo,
da so predlagane zadostne varovalke, da se
pooblastila ne bodo zlorabljala. A dokler minister
imenuje direktorja generalne policijske uprave, ta
pa naprej vodje v policiji, bo tolmačenje in uporaba zakonov v policiji, žal, v znamenju trenutne
vladajoče politike. Spomnimo se samo vstaj v
Mariboru, kjer smo od blizu spremljali nesorazmerno in neselektivno uporabo sile. Ko je bila ta sila
uperjena proti protestnikom, ki so le javno izražali
svoja stališča, ne pa tudi ali predvsem proti

INFO

8

tistim, ki so namerno in vsem na očeh, izzivali
nasilje.
Zaradi beguncev, ki so v preteklih mesecih prečkali
državo, je parlament vojski podelil policijska
pooblastila, pa čeprav o incidentih z begunci ni
podatkov. Kot ni podatkov o tem, koliko so stali
kilometri in kilometri ograje, s katero smo se
ogradili (od koga ali le sebe). Stroški te sramote se
sploh niso problematizirali, čeprav zagotovo niso
bili nizki in čeprav policisti že nekaj mesecev
stavkajo, ker se za njihovo opremljenost in pogoje
dela ter plače ne najde sredstev. Opaziti zato sicer
ni povečanega kriminala, se je pa zgodil incident z
zaustavljanjem ministra, ki vodi pogajanja med
policisti in vlado. Primer, vsaj nam, kaže smer, v
katero bi morali razmišljati in ukrepati. In to gotovo
niso dodatna pooblastila policiji, pač pa graditev
države zadovoljnih prebivalcev. Vseh stanov,
poklicev, ras, ver, spolov in prepričanj.
Teroristični napadi v Bruslju so se zgodili kljub
temu, da je belgijska in evropska prestolnica že

nekaj mesecev polna do zob oboroženih policistov in vojakov. Vsi do zdaj prepoznani teroristi so iz
domačih getoiziranih predelov, kjer je večina
stalno prebivala. Ni jih naplavil begunski val, pač
pa je zahodna politika ustvarila begunski val in
milijonom vzela prihodnost. S tem ko podpiramo
in celo sodelujemo v vojnah in pri kolonizaciji
držav v korist kapitala, tudi mi ustvarjamo pogoje
za razmah terorizma in ekstremizma nasploh. Da
smo sami že kolonija, ki o ničemer več ne odloča
sama, se še premalo zavedamo. Da smo tudi mi že
ustvarili tisoče mladih, izobraženih migrantov, prav
tako ne. Tudi ne tega, da s teptanjem človekovih
pravic (predvsem delavskih) in svoboščin ter s
krajo človeškega dostojanstva, z naraščajočimi
socialnimi stiskami, narašča število jeznih, besnih,
obupanih tudi v Sloveniji. In ti ljudje predstavljamo
pravo grožnjo vladajočim in proti nam bodo
uporabljena dodatna pooblastila, ki jih predlagajo
v sprejem. Ne za našo varnost, za varnost in zaščito
sistema in nekaj posameznikov gre.

ČETRTNI in KRAJEVNI ZBORI
Te zanima, kako lahko zbori sploh potekajo brez politikantov in kako lahko ljudje aktivno
soodločajo? Želiš pridobiti spretnosti javnega nastopanja in moderiranja? Postani moderator/-ka samoorganiziranih mestnih zborov! Pridružiš se nam lahko vsak ponedeljek ob 18.
uri, v pritličju Tkalke (prostori CAAP, Tkalski prehod 4). E-pošta: info@imz-maribor.org.

VABLJENI NA ZBORE:
SČS Magdalena
SČS Radvanje
SKS Kamnica
SČS Koroška vrata
SČS Center in Ivan Cankar
SČS Tabor
SČS Pobrežje
SKS Pekre
SČS Nova vas
SČS Studenci

torek, 5. 4. | 18.00
torek, 5. 4. | 18.00
sreda, 6. 4. | 18.00
četrtek, 7. 4. | 18.00
četrtek, 7. 4. | 18.00
sreda, 13. 4. | 18.00
sreda, 13. 4. | 18.00
sreda, 13. 4. | 18.00
četrtek, 14. 4. | 18.00
četrtek, 14. 4. | 18.00

MISC INFOPEKA, Ob železnici 16
MČ Radvanje, Lackova 43
KS Kamnica, Vrbanska 97
MČ Koroška vrata, Vrbanska 10
Zveza prijateljev mladine, Razlagova 16
MČ Tabor, Metelkova 63
MČ Pobrežje, Kosovelova 11
Dom kulture Pekre, Bezjakova 4
MČ Nova vas, Radvanjska 65
MČ Studenci, Erjavčeva 43

Zbori ta teden: SČS Pobrežje: 30. 3.; SČS Nova vas in SČS Studenci: 31. 3.

