
kanske republike , Sofija~; svojo 
mamo iz Ukrajine, Edvard in 
njegova mama iz slovaskega 
dela Vojvodine, ucenec Milan in 
njegova mama ter Lana, Samel, 
loja in Kristina, ki so predstavi
li Bosno in Hercegovino. 

V intimnem vzdusju so pred 
kakimi 30 obiskovaldpredsta
vili svojo domovino in izzive 
ter presenecenja, na katere so 
naleteli, ko so prisli v Slovenijo. 
Brat in sestra, ki sta pred tremi 
leti v Slovenijo priSla iz drzave 
v Srednji Ameriki. sta denimo 
izpostaviIa, da sta bila najbolj , 
fascinirana nad snegom, kot 
najvecji razliki v kulturi pa oba 
navajata kulinariko in jezik, ki 
sta ga ze odlieno usvojila. Tudi 
drugi, ki prihajajo iz slovanskega 
,govornegaobmocja; so navedli, 

Drzavi, kjer zivis, se 
moras prilagoditi 

Z Mozaikom kultur nad odpravljanje razlik med 
kultur:ami in diskriminacijo 

da imajo sicer podobne besede v 
njihovem maternem jeziku po
gosto povsem drugacen pomen, 
zaradi cesar so se morali jezika 
uciti skoraj povsem od zaeetka. 
Vsi so poudarili, da se tukaj po
cutijo dobro, da se niso pocutili 
kakorkoli odrinjeni ali celo dis
kriminirani, a vseeno dodajajo, 
da Slovenci teZko sprejmejo tujca 
povsem za svojega. Ceprav so 

prevzeli kulturo, se naucilijezik, 
opazajo, da je zelo tezko postati 
"Slovenec". Ena od udelezenk je 
povedala celo, da ee je ne vpra
sajo, raje sarna ne izpostavlja, da 
ni Slovenka. "Denimo na razgo
vorih za sluzbo. Velikokrat sli
simo, kako tujci jemljejo sluzbe 
Slovencem, zato, ce nisem izzva
na, 0 tern ne govorim," je poveda
la in hkrati poudarila, da svojih 

CISTILNE AKCI1E K onec marca in zacetek 
aprila sta ze vee let za

. pored zaznamovana 
s cistilnimi akcijami. ObCina 
Lenart je 30. marca organizi
rala cistilno akcijo z dvanajsti
mi zbirnimi mesti naobmocju 
obCine ter sedmimi zbirnimi 
mesti na obmocju Krajevne sku
pnosti Volieina. Seveda so poskr
beli tudi za malico za sodelujoce. 
V obCinah Sveta Trojica, Cerkve
njak in $veti Jurij vSlovenskih 
goricah je podjetje Sauberma
cher v marcu organiziralo zbi
ranje kosovnih odpadkov. 

Aktivni pO vee ·krajih 
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Pri Sveti Ani so ucenci oS 
Sveta Ana poCistili ozji center 
obCine, z zbirnih mest Krem-
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korenin nikoli ne taji. "Obsojam 
pa tiste,.ki se ne zelijo prilagodi
ti novi kulturi. Ki se ne zelijo na
ueiti jezika drzave, v katero so 
priSli. Rad moras imeti diZavo, v 
kater,i ziviS," je dodala. 

Do pomembnega zakljucka 
pa so priSli tudi ucenci, ki so pri

. sluhnili pogovoru. Izvedeli so, 
da se odnosi med vrstniki v dr
zavah, od koder so gostjepriSli, 
vzpostavljajo na enak naCin kot 
pri nas. Pri tern ni pray nobenih 
razlik. Otroci in prijateljstva so 
povsod enaki. 

Dan za spremembe je sicer 
projekt, ki ga po Sloveniji ze 
deset let pripravlja Slovenska fi
lantropija. 

berk, Lokavec, Drazen Vrh in 
Froleh pa so se obeani z roka
vicami in vrecami odpravili na 
vse strani obCine. V obcini Tr
novska vas so k akciji posebej 
aktivno pristopili obcani s trak
torji in prikolicami ter na zbirna 
mesta odpeljali vecje koliCine 
odpadkov, ki so jih zbrali sode
lujoCi. Na Destrniku so eistilno 
akcijo izvedli v soboto, 6. aprila. 
Strokovnjaki sicer opozarjajo na 
morebitne nepravilnosti pri 10-
cevanju odpadkov pri tako mno
zicnem pobiranju odpadkov, a 
je namen navedenih cistilnih 
akcij brez dvoma dosezen - nase 
okolje bo (vsaj nekaj easa) lazje 
dihalo. (apa) 


