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strokovnem članku si preberite, kaj je in kaj se je
zgodilo z Muzejem norosti na Tratah, o katerem je
poročala tudi RTV Slovenija.

S prispevki vam želimo približati svet, ki ga doživljajo naši ustvarjalci. V tokratnem poglavju Projekt DI si lahko preberite o velikih korakih, ki smo
jih v zadnjih dveh mesecih naredili v skupnosti. V

In, dragi bralci, ne pozabite: »Svoje življenje spremenimo tako, da vanj vnašamo nove in pozitivne
spremembe.«
Uredniški odbor

Clonsky vas popelje naprej po poti »Psihiatrične
države na drugi strani Alp«. O trenutnem navdihu
piše Slavko Taras v članku »Spoznavanje«. Za odklop od dnevnih tegob pa se zatopite v poezije, ki
smo jim tokrat namenili kar štiri strani.

Štorije
Psihiatrična država na sončni strani Alp 19

Ilustracije in slike:
Bec: str. 4
Mile Bor: str. 22

Naklada:
250 izvodov

S številko, ki je pred vami, obeležujemo prvo leto
uvajanj sprememb, ki so se v Domu na Krasu pričeli s projektom deinstitucionalizacije. Natanko
aprila 2020 smo zagnali motorje in pričeli s pomembnimi spremembami, ki bodo imele velik
vpliv na življenje stanovalcev Doma na Krasu. Ker
je ta čas zaznamoval tudi Covid-19, so koraki na
poti k spremembam zelo majhni, a kljub temu
ključni na dolgi rok.

Avtor aforizma »Kdor ne dela, naj vsaj je«
objavljenega v prejšnji številki časopisa, je
Črtomir Clonsky.

Instagram:
@izhod_
e-pošta uredništva:
domanakrasu@gmail.com
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P R O J E K T

D I

STROKOVNI ČLANKI
SIMONA RATAJC : ZAKAJ SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
V DANAŠNJEM ČASU NUJNO RABI MUZEJ NOROSTI?

Tokratna številka časopisa nas popelje na pot
SPREMEMB. Na projektu smo do sedaj veliko pisali o teritorializaciji, hitri oceni potreb in storitev
ter o normalizaciji, a vendar se v zavodu dogajajo
tudi druge spremembe. Da pa spremembe ne bi
ostale zgolj na papirju in v besedi, smo se v sodelovanju s Koprodukcijo plus odločili celoten
proces preobrazbe zavoda posneti. Iz posnetkov
bo nastalo devet kratkih Youtube filmčkov in en
dokumentarni film. Prve tri filmčke z naslovom
Krasni novi dom si že lahko ogledate na našem
Youtube kanalu Dom na Krasu ali pa jih poiščete
na naši spletni strani.
V spremembe pa nikoli ne moremo zakorakati
sami. Zato smo ob letošnjem, že 12. Dnevu za
spremembe, stopili v sodelovanje z lokalnimi organizacijami na območjih Krasa, goriške in Obale ter organizirali skupnostno akcijo »Z branjem
premagajmo osamljenost«. Časopis »IZHOD v
skupnost« je izdelek tako naših stanovalcev kot
tudi ljudi iz skupnosti. Da bi nas vse skupaj še bolj
povezali, smo se skupaj z MC Podlaga, ŠC Srečka
Kosovela Sežana, Kosovelovo knjižnico Sežana,
Domom upokojencev Sežana, Mladinskim centrom Nova Gorica, Osnovno šolo Frana Erjavca
Nova Gorica, Osnovno šolo Milojke Štrukelj, Goriško Knjižnico Franceta Bevka, Šent - Dnevnim
centrom za uporabnike prepovedanih drog Nova
Gorica, VDC Koper in Slovensko filantropijo odločili izdati posebno izdajo časopisa »SPREMEMBE«.
V ta namen smo pri partnerjih projekta postavili kartonaste hišice, ki ste jih lahko prepoznali po
sončno rumeni barvi, logotipih in napisu Dan za
spremembe. V hišicah so se zbirali prispevki, ki so
bili plod lastne domišljije, hkrati pa so se dotikali
teme »premagajmo osamljenost«. Pri ustvarjanju ni bilo omejitev glede likovnega materiala in
tehnike. Izdelek je lahko bil članek, kolumna, ilustracija, poezija, proza, kolaž, vic ipd. Lahko je bil
izdelan s svinčnikom, s peresom, iz izrezkov iz starih revij in časopisov ipd. Edina omejitev, ki smo
jo postavili, je bila velikost prispevka, ki ni smela
presegati formata A4.
Prispevke smo zbirali do 9. 4. 2021. Na ta dan
smo dogodek obeležili s postavitvijo instalacije v
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lokalnem okolju, kjer so na drevesu obešeni prispevki že izdanih časopisov »IZHOD v skupnost«,
pod drevesom pa je postavljena lesena hišica, v
kateri vas je pričakala sveža, aprilska številka našega časopisa. Posebna izdaja časopisa, ki je v
nastajanju in v kateri bodo zbrani prispevki vseh
udeleženih, bo ravno tako na voljo v lesenih hišicah, predvidoma 23. 4. 2021. Za točen datum
izida pa bo potrebno spremljati naša socialna
omrežja in socialna omrežja naših partnerjev.
A poznate pregovor »It takes a village to …« oz. v
slovenščini »Cela vas sodeluje pri …«? Kar želim
povedati je, da je za doseganje skupnih ciljev oz.
ciljev za skupno dobro potrebno stopiti skupaj in
stakniti glave. Zato smo poleg stika z lokalnimi organizacijami le-tega vzpostavili tudi z občinami. V
želji po dobrem sodelovanju bomo v prihajajočih
mesecih izpeljali posvet za lokalne akterje (občina, CSD, nevladne organizacije, …), kasneje pa še
za lokalno skupnost.
Čau bau do naslednjič, pa ne pozabite prispevati
svojega koščka v mozaiku »Premagajmo osamljenost«.
Brigita Obreza

Zadnji teden januarja je na RTV Slovenija v večernih poročilih bila objavljena vest, da je SVZ Hrastovec enostransko prekinil soglasje Zavodu Muzej norosti na Tratah. Navedli so dva razloga, ki sta
popolnoma iz konteksta poslanstva, ki ga opravljata oba zavoda, tako Socialno varstveni zavod
Hrastovec, kot tudi Zavod Muzej norosti Trate.

Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V tem primeru je treba obvestiti uporabnike, da je treba o
posegu obvestiti pristojno službo, ki se ukvarja s
kulturno dediščino, da izvedejo postopek, ki je v
njihovi pristojnostmi. Do tukaj bi bila dejanja dobrega gospodarja, naprej so pristojnosti drugih
služb.

Prvi razlog je bil, da so po potresu na Hrvaškem
opazili na gradu novo razpoko in da grad ne zagotavlja več varnosti, verjetno za izvajanje dejavnosti. Ogled je opravil vzdrževalec zavoda Hrastovec. Tudi, če je vzdrževalec zavoda Hrastovec
opazil novo, večjo razpoko, ki je posledica potresa
na Hrvaškem, predvidevamo, da nima takšnega
strokovnega znanja, niti pooblastil, da bi lahko
podal dokončno in odločilno oceno, da grad ni
več varen za izvajanje dejavnosti. Še posebej, da
bi bil to razlog, da so takoj enostransko prekinili
pogodbo in obvestili medije. Razlagamo si lahko,
da v postopku opraviš ogled, opaziš razpoko, jo
dokumentiraš in verjetno za končno oceno varnosti predaš zadevo službam, ki imajo ustrezna znanja in tudi pooblastila, da lahko podajo končno in
kompetentno oceno. Kot smo lahko spremljali v
medijih v času po potresu, je imelo več gradov v
Sloveniji razpoke, več je tudi gradov, ki so bližje
Hrvaški, posebej grad Hrastovec, ki je popolnoma
napolnjen z ljudmi na najbolj občutljivih, varovanih oddelkih. Za noben grad pa nismo slišali, da
bi razpoke, povzročale nevarnost za stanovalce ali
zaposlene.

Če dobro spremljamo vsebine in dejavnosti, ki jih
izvajajo uporabniki gradu, ni težko prepoznati,
da uporabniki gradu področju varovanja kulturne dediščine, pomena dediščine za skupnost, za
bližnje lokalno prebivalstvo, posvečajo in namenjajo največ pozornosti in dela. Uporabniki gradu
Cmurek, to je Zavod Muzej norosti, so med laičnim prebivalstvom v vseh letih delovanja ravno
spodbudili premislek in zavest o odnosu do kulturne dediščine v sedanjem času. To so več kot
očitno udejanjali z vsemi dogodki, ki so jih izvajali predvsem za ljudi, ki živijo v bližini gradu na
obeh straneh meje. Tudi laičnemu prebivalstvu
je postalo bližje razmišljanje, kaj pomeni življenje v neposredni bližini gradu, kulturne dediščine, da to niso zgolj zidovi, ki se rušijo, propadajo
in samo čakajo, da se bodo dokončno porušili,
ampak da ohranjamo odnos do življenja in ljudi
skozi stoletno zgodovino. Pomemben del zgodovinskega spomina je dediščina zadnjih petdesetih let, dediščina delovanja totalne institucije. Z
osveščanjem, informiranjem, izobraževanjem, s
tematskimi dogodki so sprožili celoten zgodovinski premislek za prebivalstvo, ki živi v neposredni
bližini gradu in tudi v širši regiji, tako na slovenski,
kot tudi avstrijski strani; za ljudi, ki so imeli sami
izkušnjo živeti v instituciji krajši ali daljši čas. Zato
je dejansko neverjetno, da bi izvedli namerni poseg v kulturno dediščino z namenom povzročanja
škode ali malomarnega ravnanja do kulturne dediščine. Evidentno je tudi, da se že na zidovih vidi
obdelan zid, odprtina. To pomeni, da so prav na
mestu vrat, že v preteklosti obstajala vrata. O tem
pričajo tudi fotografije.

Če pa bi držala ugotovitev, da grad ni varen za izvajanje dejavnosti, da bi lahko bili ljudje ogroženi,
bi vsak, ki nosi tudi formalno odgovornost, takoj
obvestil ljudi, ki bi lahko bili ogroženi, to pomeni
uporabnike gradu, zaposlene, da svojo dejavnost
organizirajo tako, da zavarujejo človeška življenja.
Za to ni treba pooblaščati in plačevati odvetnika.
Drugi razlog, ki ga je navedla direktorica SVZ Hrastovec po pooblaščeni odvetnici je bil, da so uporabniki gradu, Muzej norosti, v grajskem poslopju
izvedli poseg, zanj pa bi morali pridobiti soglasje

V čem pa je jedro problema, ki nam da trden
in jasen odgovor, da Muzej norosti Trate mora
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ostati v gradu Cmurek, ker ga za izvajanje poslanstva nujno rabi Socialno varstveni zavod
Hrastovec in celotno socialno varstvo v Sloveniji?
Direktorica SVZ Hrastovec, ki je sprožila dejanje
prekinitve soglasja ali dogovora o uporabi prostorov in uporabi gradu Cmurek na Tratah, je direktorica največjega socialno varstvenega zavoda
v Sloveniji. Od časov po drugi svetovni vojni pa
vse do leta 2004 je v gradu delovala enota zavoda Hrastovec, celoten javni zavod se je imenoval
Socialno varstveni zavod Hrastovec – Trate, skoraj
petdeset let. Leta 2004 so enoto v gradu Cmurek
slovesno zaprli. To je bilo desetletje intenzivnega
dela in razvoja zavoda Hrastovec v smeri razvijanja in vzpostavljanja služb v skupnosti. V tem desetletju je bilo socialno varstvu v razcvetu. Bilo je
desetletje zanosa, vedoželjnosti, odprtosti, povezovanja, uvajanja novih metod socialnega dela v
službe socialnega varstva, močne povezave med
teorijo in prakso socialnega dela. V ključnih službah socialnega varstva je prevladovalo soustvarjalno delo, z veliko motiviranostjo uvesti nova
znanja, nove prakse z uporabo novih metod dela.
Skupaj smo delali katalog nalog centrov za socialno delo, kongrese socialnega dela, uvajali nove
metod socialnega dela, izvajali pilotni projekt
individualnega financiranja. Z delom, ki ga je v
prejšnjem desetletju izvajala ekipa ljudi, strokovnjakov, s podporo Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve in takratnim ministrom, Vladom
Dimovskim, direktorjem zavoda Hrastovec, Josipom Lukačem, strokovnim vodjo zavoda, Vitom
Flakerjem, so zavod Hrastovec resnično umestili v
regionalni in celotni evropski prostor dobrih praks
zapiranja velikih institucij in predvsem preoblikovanja in kreiranja služb v skupnosti, vpeljavi metod dela z ljudmi, ki so bili prej najbolj izključeni
iz družbe. Takrat so začeli razvijati manjše bivalne
enote, različne oblike oskrbe ljudi na domu. Delavci v zavodu so se intenzivno izobraževali. Bili so
prvi, ki so se učili in predvsem v praksi preizkušali
osebno načrtovanje, analizo tveganja, krepitev
moči, uporabniško perspektivo. Ko so slovesno
zaklenili vrata totalne institucije na Tratah, smo
se kdaj poleti še srečali z ljudmi iz vse Evrope, ki
smo bili podporniki procesov in sprememb, z delavci Hrastovca. Sicer pa je bil grad zaprt, obsojen
na propadanje. Leta 2014 je skupina domačinov,
ljudi iz lokalnega okolja ustanovila Muzej norosti
in z dogodki v skupnosti, z ljudmi iz skupnosti iz
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obeh strani meje, dala gradu in lokalnemu okolju
novo vsebino. V gradu je ekipa Muzeja norosti prirejala družabne dogodke, kulturne dogodke, izobraževalne dogodke, razstave, koncerte, filmske
projekcije, izmenjave semen, sadik na pomlad,
izmenjave pridelkov na jesen, znamenite junijske kresne večere s tematskimi okroglimi mizami.
V vseh dogodkih je bilo zaznati močan, obziren,
globoko spoštljiv odnos do kulturnega spomenika, kulturne dediščine v skupnosti, razumevanju
življenja ljudi skozi zgodovino. V vse dejavnosti
so bili vključeni številni strokovnjaki, znanstveniki, študenti, ljudje iz obeh strani meje. Že od začetka so z menoj, prihajali v muzej tudi redni in
nepogrešljivi obiskovalci, uporabniki, ki so imeli
izkušnjo z institucijo, marsikateri s številnimi institucijami v Sloveniji. To so ljudje, ki so preživeli
izkušnjo psihiatrične bolnišnice in številni, ki so
bili krajši, daljši čas v ali tik pred pragom še bolj
totalne institucije, socialno varstvenega zavoda,
številni z izkušnjami institucije od otroštva. Sploh
ne bi mogli prešteti koliko ljudi je redno ali občasno prihajalo v muzej. Muzej norosti je postal
prostor srečevanja, druženja, navezovanja, ohranjanja človeških odnosov, pogovorov za Tino,
Nika, Marka, Frenka, Davorina, Mileno, Gorana,
Aljaža, Marinko, Milana, Natalijo, Tončeka, Aleša,
Snežano, Alenko, Milana, Boruta, Jurija, Simono,
Petro, Andrejo, Miša, Barbaro in še številne druge.
Številni so bili in so še v zavodu Hrastovec, številni
iz zavoda Hrastovec so si želeli iti zraven pa nismo
imeli možnosti prevoza. Vedno so radi prišli, vedno so odšli z željo, da se vrnejo. Če bi bilo možno, bi prišli vsak teden.
Če prevedemo udeležbo vseh ljudi na dogodkih
Muzeja norosti v koncepte, metode in jezik socialnega dela, oskrbe ljudi z dolgotrajnimi stiskami,
je muzej prostor normalizacije in antistigmatizacije. Je prostor običajnih srečevanj, druženj z dobro pripravljenimi tematskimi vsebinami, ki nas
vse zanimajo in so del življenja vseh nas. Prostor,
v katerem se skozi odnos do kulturne dediščine
o tem pogovarjamo, razmišljamo, se spomnimo
svoje preteklosti, še kaj preberemo in seveda
gradimo človeške odnose med seboj in humane, etične odnose v družbi. Je prostor približanja
zgodovine ali obujanja znanj iz šole ne nevsiljiv
način, tudi za tiste, ki so bili že v času šolanja izločeni iz običajnega šolanja ali jim zgodovina ni
bila priljubljen predmet, zdaj pa smo se vsi skupaj
lahko srečali z zgodovino in umestitvijo, gradnjo

spoštljivega odnosa do zgodovine, prednikov, v
sedanjem času. Dejavnost in poslanstvo Muzeja
norosti je posebej potrebno v sedanjih družbenih
razmerah, ko lažje in hitreje marsikaj poteptamo,
kot bi zgradili. O zadovoljstvu in želji, da tudi stanovalci gradu Hrastovec prihajajo na Trate, da so
se vračali, so vedeli tudi v Hrastovcu, tako socialne delavke, strokovna vodja, delavci na oddelkih.
Zagotovo morajo dobra sporočila priti tudi do direktorice. Vedno bolj aktivno smo začeli tudi skupaj brati knjige in se pogovarjat o literaturi skozi
družbene in človeške odnose, spoznavati pesnike
in pisatelje. Znano je, da je branje dobre literature
in pogovor o tem, lahko boljša oblika reševanja
stisk, razbremenitve, kot terapija ali svetovanje.

norosti, dejavnosti in dogodki so pomembni za
skupnost ljudi, predvsem za poslanstvo Socialno
varstvenega zavoda Hrastovec in za izvajanje socialnega varstva v letu 2021!

Da branje literature in pogovor o literaturi spodbuja in poveča človeško empatijo. V živo smo se
srečali in pogovarjali s pesniki in pisatelji, ki so
predstavljali svoja dela, z Urošem Prahom, Ferijem Lainščkom, Bojanom Tomažičem, Božidarjem
Rozmanom Pogačnikom in številnimi drugimi.
Številni literarni gostje so svoja dela predstavili na
zabavne načine, z veliko smeha, vračanja domov
so bilarazigrana in polna smeha. Obstoj Muzeja

stop do človekovih pravic, svobode, etičnih norm
in vrednot), da podpirajo, razvijajo, se povezujejo,
vzpostavljajo partnerska sodelovanja s službami,
ki lahko uporabnikom uresničijo temeljne človekove pravice, ki morajo biti dostopne vsem ljudem in jih moramo krepiti, vzdrževati, ohranjati.

Je prostor in simbol skupnostnega socialnega
dela in skupnostne oskrbe. Je varovalo, da tudi
službe v skupnosti ne postanejo majhne institucije.
Pristojno ministrstvo za socialne zadeve bi moralo zavezati službe, posebej institucije, kjer so
ljudje v vseh sferah življenja izključeni iz družbe
(stanovanje, stiki, družabništvo, delo, prosti čas,
ustvarjalnost, biti cenjen član skupnosti, imeti do-

To je ključni razlog, zakaj je delovanje Muzeja norosti pomembno za socialno varstvo, za sistem
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socialno varstvenih služb v sedanjem času, v 21.
stoletju, v obdobju po epidemiji, ko bomo še posebej vsi zavezani k novim odgovorom na potrebe ljudi, ki potrebujejo kontinuirano in dolgotrajno oskrbo, s poudarkom na službah v skupnosti.
Civilizacijski dosežek zaprtja gradu Cmurek kot
totalne ustanove in vzpostavitev Muzeja norosti,
ki ohranja pomembno zgodovinsko vsebino tudi
dediščino institucije, zapiranja, izločenosti, izključevanja, odrivanja na rob družbe, na rob države,
nas vse, mora siliti k temu, da znamo in zmoremo

mislek, pogovor o etičnih, človeških normah in
dajo izkušnjo vsem, da znamo in zmoremo živeti
skupaj.
Za socialno varstvo, za pristojno ministrstvo, za
zavod Hrastovec je zato nujno in pomembno, da
po zaprtju in opustitvi dejavnosti, ki je tolikim ljudem povzročala bolečino, ne samo ljudem, ki so
bili zaprti, ampak tudi številnim svojcem (o tem
nam pričajo živi spomini svojcev, ki so sami napisali svoja pisma podpore), da na istem mestu nastanejo nove vsebine, ki opominjajo, gradijo nove

bin. So prostor kreativnosti (gledališče), prostor
izobraževanja za cel svet (WHO center), prostor
informiranja (radio), prostor druženja (klub, bar),
nikakor pa ne zapuščen, razpadajoč prostor.
Pristojno ministrstvo bi morala zanimati tudi kvaliteta življenja ljudi, ki živijo v predelu Slovenije, ki
je na robu države, na robu občin. Da se kulturne,
socialne vsebine, ki zmanjšujejo ali odpravljajo
socialne in človeške stiske ne odvijajo samo v središču države, ampak tudi izven mestnih središč, v
okolju, kjer je manj priložnosti za delo, kjer je tudi
dostop do socialnih storitev, do programov nevladnih organizacij težje dostopen.
Pred desetletji je politika v severovzhodnem delu
Slovenije gradila večje število velikih totalnih
institucij. Seveda so imeli številni ljudje delovna mesta in priložnost za delo. Zdaj pa je čas in
priložnost, da ministrstvo za delo in socialne zadeve podpre nova delovna mesta različnih profilov, izvajalcev, ki ljudem zagotavljajo podporo,
pomoč in oskrbo v njihovem domačem okolju, v
skupnosti. Usmeritev državne in občinske politike
mora še dodatno iti smer povečanja oskrbe ljudi
v domačem okolju, posebej po epidemiji in številnih smrtih, ki so prizadeli slovensko prebivalstvo v
letu 2020, posebej v velikih institucijah.
Kaj je v dejanju odgovorne osebe zavoda Hrastovec največja nevarnost za področje socialnega varstva?
Med ljudmi, ki so na ključnih položajih se vse bolj
razraščajo načini dela, ki jih pomenijo uporabo in
zlorabo moči, zlorabo premoči, dominantne, hierarhične načine reševanja problemskih situacij.

v istem prostoru razvijati, ustvarjati, kreirati nove
vsebine. Nove odgovore in metode dela z ljudmi,
ki še vedno rabijo kontinuirano oskrbo v skupnosti, postanejo pa ljudje v odnosu in stikih z drugimi ljudmi. Postanejo umetniki, ki lahko prodajajo
svoj izdelek, postanejo vrtnarji, ki skrbijo za park
ob gradu, postanejo vodiči po muzeju kot ljudje
z izkušnjo, postanejo pesniki, pisatelji, ki na bralnem krožku predstavijo svojo knjigo, postanejo pomočniki, oskrbovalci in zagovorniki drugih
ljudi, postanejo do drugih ljudi solidarni, strpni,
človeški. S tem tudi v drugih ljudeh sprožijo preIZHOD
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vsebine. Ljudem, ki so imeli izkušnjo življenja v
instituciji pa ustvarjajo pogoje za nove človeške
priložnosti za delo, za kreativnost, ustvarjalnost,
oskrbo, okrevanje.
Predvsem pa mora nastati odprt prostor dialoga
in demokratičnih odnosov med ljudmi. Ko so v Trstu zaprli cel kompleks zgradb na hribu Sveti Ivan,
ki so služile totalni psihiatrični instituciji, ti prostori niso bili prepuščeni propadanju, zapiranju, ampak živijo in so napolnjenimi z novimi vsebinami,
ki so opomnik zgodovini in izvajanju novih vse-

Vse bolj se razrašča sprejemanje odločitev, ki so
v škodo ljudem, v škodo stroki, v škodo razvoju,
napredku stroke. Vse bolj se krepijo načini dela,
ki so daleč od vsega človeškega, daleč od dialoga
med ljudmi, reševanju sporov z dialogom, sporazumom, iskanju in podpori skupnih rešitev, poznavanju človeka, poznavanju skupnosti, z odsotnostjo človeške empatije, podpore, zavezništva,
prijateljstva. Številni odgovorni ljudje v službah
socialnega varstva vse bolj sprejemajo odločitve
s kaznovanjem za majhne, nepomembne napake,
oziroma jih celo iščejo, čakajo na priložnosti, da se
zgodi majhna napaka, da bi lahko izvedli najhujše
ukrepe. Vse bolj se razrašča najemanje odvetnikov za premoč, zlom, uničenje, onemogočanje,

za borbo proti nečemu, kar je dobro, kvalitetno,
kar priznava Evropa, kar deluje, je sodobno. Ali so
to upravičena dejanja za zaposlene v socialnem
varstvu? So javni uslužbenci lahkoplačani iz javnega denarja in imajo dovoljenje za povzročanje
človeške škode. Ministrstvo za socialne zadeve bi
moralo biti tisto, ki bi odgovorne v javnih službah
zavezalo k obvezni uporabi vseh oblik dela, ki pripeljejo do konsenza, sporazuma, dobrih rešitev za
ljudi, skupnost. Če odgovoren v javni službi najame odvetnika, kljub številnemu naboru strokovnjakov vseh profilov, mora biti cilj, da pridejo do
sporazumne rešitve spora, ki pomenijo dobre rešitve za vse. Tovrstni načini reševanja problemov,
sporov morajo biti lastni vsakemu zaposlenemu
v socialnem varstvu. Smo aktivni udeleženci pri
reševanju spora, vsak lahko prispeva k dobrim
rešitvam. S svojimi ravnanji in dejanji uresničujemo tudi načine dela z uporabniki. Ne bi smeli
nameniti časa in dela za iskanje napak, slabosti,
kaznovanja drobnih napak z drastičnimi, ekstremnimi ukrepi ukrepi, čakanjem na priložnost, da
se zgodi napaka. Delo bi morali udejanjiti v cilje, ki
imajo učinke skupnega dobrega, da stvari uspejo,
se veseliti uspehov, napredkov, novih vsebin. Razraščanje obstoječih oblik vodenja javnih služb je
strah vzbujajoče in nevarno. Seveda potrjuje isti
odnos do ljudi v stiski, do uporabnikov, do stanovalcev v institucijah. O tem pričajo številni ljudje
in njihovi svojci, ki imajo ali so imeli te izkušnje
in imajo živ spomin. Zato v predstavi odgovorne
direktorice zavoda Hrastovec ne gre za problem
varnosti gradu ali nedovoljenega posega v kulturno dediščino. Če bi šlo za to dejanje, bi bil sorazmeren ukrep spraviti v prvotno stanje in ne prekinitev pogodbe. Namreč, najmanjši problem je
zgraditi tanek zidek, kot ga je zgradil SVZ Hrastovec Trate, ko so zazidali vhodna vrata. Vsak laični
opazovalec pa lahko vidi, da na mestu odprtine
ni bil debel grajski zid, kot so ostale stene. Tudi
to je velik problem socialnega varstva in služb, ki
imajo javno pooblastilo za izrekanje ukrepov. Razmerje med storjeno škodo, reverzibilnostjo storjene škode, popravilom škode in izrečenim ukrepom. Vedno bolj se ruši zdravo razmerje in vedno
bolj prevladujejo zgolj in edino ekstremni, skrajni
ukrepi. Čisto na koncu pridemo do ključnega, da
sta dva konkretna razloga zavita v ključni razlog,
za katerega si prizadeva direktorica SVZ Hrastovec in to je onemogočiti, ustaviti, onesposobiti
vse procese deinstitucionalizacije, oskrbe ljudi
v skupnosti, onemogočiti vse procese odpiranja
IZHOD
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gradu Hrastovec v skupnost. To potrjujeta moja
izkušnja dveh srečanj z direktorico, člani sveta zavoda in nekaj članicami strokovnega sveta v zavodu Hrastovec v preteklem letu. Vsa dejanja so
usmerjena h krepitvi močne, velike, ograjene institucije. Nevarnost je, da tudi bivalne enote, ki so
izven hrastovškega hriba, postanejo ali so že postale majhne totalne institucije, kjer ljudje živijo
na isti način kot v zavodu, samo v manjši zgradbi.
V neposredni bližini gradu Cmurek ima zavod Hrastovec štiri bivalne enote, v Rožengrintu, v Ščavnici (Sv. Ani) in dve v Apačah. Že za prebivalce teh
bivalnih enot bi bilo zelo dobrodošlo, da bi ljudje
prišli v grad Cmurek, lahko bi za koga to pomenilo
tudi prehod v samostojno življenje ali v individualno oskrbo na domu, lahko bi imeli samo stike z
drugimi ljudmi, ki niso samo zaposleni, lahko bi
opravljali kakšno delo, prišli na koncert ali razstavo, lahko bi bili vodiči po razstavi. Razumemo pa
lahko, da je ključni razlog ustaviti tri pomembne
projekte, ki v letu 2021 potekajo v gradu Cmurek
in so v skladu z Evropskimi smernicami o pravicah
invalidov do oskrbe v skupnosti, so dogovor na
večino ciljev in so bili izbrani in potrjeni na mednarodnih razpisih:
- Iz institucij k ljudem, muzej kot prostor osveščanja, preventive, krepitve človekovih pravic; - Regijski center za deinstitucioanlizacijo, razvijanje
skupnostnih oblik oskrbe v lokalnem okolju - DIFF
SHOP, v sodelovanju z lokalno umetnico razvijanje kreativnosti v ljudeh z izkušnjo institucije, možnosti dela, zaposlitve, umetniške ustvarjalnosti,
poštenega plačila za umetniško delo, možnost
prodaje ali razstave izdelkov. Vse projekte so spoznale mednarodne, evropske platforme in drugi
resorji, kot vredne za skupnost, za lokalno okolje,
za podeželsko okolje, za demokratične procese v
družbi, za državljane Evrope. Javne službe v državi in resorno ministrstvo pa bi jim z zakritimi razlogi onemogočili delovanje. Tukaj trčimo ob problem ureditve socialnega varstva, javnih služb,
položaja ljudi z ovirami, uresničevanja njihovih
pravic do enakovrednega in samostojnega življenja v skupnosti in udeležbe, participacije v družbi, dela in zaposlovanja, dostopnosti do storitev
v skupnosti. To so mnogo bolj pomembni razlogi
zakaj SVZ Hrastovec rabi Muzej norosti Trate in
zakaj sektor socialnega varstva rabi Muzej norosti
Trate. Najlažji problem je tanek košček zidu spraviti v stanje, kot je bilo, ko je vanj posegel takratni
SVZ Hrastovec Trate. Za ohranitev poslanstva soIZHOD
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cialno varstvenega zavoda in socialnega varstva
pa moramo preokviriti medčloveške, družbene in
skupnostne odnose. Narediti moramo premik od
onemogočanja k omogočanju, od zapiranja k odpiranju, od izključevanja k vključevanju, udeležbi,
participaciji, od hierarhičnih enostranskih odločitev, ki posegajo v življenje ljudi brez udeležbe
ljudi, k skupnim rešitvam, skupnim odločitvam,
demokratičnemu sprejemanju skupnih odločitev,
ki ljudem dajejo moč, upanje, smisel, zaupanje,
partnerstvo, tovarištvo, solidarnost, dostojanstvo,
človeško senzibilnost in empatičnost. Skupaj moramo narediti premik od birokratskih nezmožnosti k osebnim rešitvam in skupnim zmožnostim.
Simona Ratajc, univ. dipl. soc. del., z dolgoletnimi
izkušnjami na področju socialnega varstva, duševnega zdravja v skupnosti, razvijanju skupnostnih
služb

A U TSA JD ER JI
SLAVKO TARAS : SPOZNAVANJE
Predstavljaj si, da si na posestvu sredi narave.
Vstopila si v preddverje hiše, o kateri si si že ustvarila neko ustrezno predstavo. Jaz sem tvoj vodnik
v tej hiši in na tem posestvu, ker je to pač moje.
Ta hiša ima veliko prostorov. S spoznavanjem teh
prostorov in njihove vsebine boš spoznala vso
hišo. Najprej boš videla, nato pa tudi čutila življenje v teh prostorih, v tej hiši, na tem posestvu. Takrat ti bo jasno, da je to čisto navadna, pa vendar
specifična hiša in podobna vsem ostalim hišam,
tudi tvoji, pa vendar tudi različna od njih. V hiši je
mnogo stvari – od nepotrebne krame in smeti do
izrednih dragocenosti.
Zato prvo, osnovno vprašanje zate: kaj iščeš? Kaj
potrebuješ, kaj te zanima, kaj bi rada? Ne potrebujem jaz odgovorov na to, ampak jih potrebuješ
ti, ker je to tebi v korist. Jaz ti samo nudim možnosti in priložnosti za spoznavanje mene, sebe in
drugih. Ker mi je to v veselje .

Tvoj vodnik sem … ne le zato, ker je to moje,
temveč so še drugi razlogi za to. Prvi pogoj za
moje vodništvo je, da ga sprejemaš. Sprejemaš iz
koristi zase. Da se, recimo, ne izgubiš v hiši, da ti
pojasnim pomen stvari, ki se v hiši nahajajo, da ti
pokažem razliko med smetmi, ki izgledajo nepoučenemu kot dragocenosti in dragocenostmi, ki
izgledajo nepoučenemu kot smeti. Moja osnovna
naloga je, da ti odpiram vrata v in iz vsakega prostora, da ti je vse dostopno. To je tista iskrenost in
odkritost, o kateri sem govoril. Ki je osnovna stvar
za ves ta proces. Ne more biti polovično, delno,
samo nekaj tega, ker je lahko le vse ali pa ni nič. In
z ničem ne prideva nikamor. Z ničem ne bi mogla
niti vstopiti v preddverje te hiše. Ker ti ga ne bi pokazal, saj bi ti namesto tega pokazal reklamni film
o hiši, kakor naj bi izgledala, torej zgolj fikcijo brez
vrednosti, ker je nerealna. Kar pa na srečo naju
obeh ni v moji naravi. Seveda lahko dobiš teh lažnih slik na pretek marsikje, toda ne pri meni. Ob
vsej krami v hiši take vrste krame pa res nimam .
Veliko zgodb imam že napisanih. Napisane so v
obliki pravljic. Vendar pa, kot pravim na koncu večine njih – pri nekaterih sem to pozabil omeniti ali
pa so zgodbe mojih sanjskih želja in videnja – to
niso pravljice, ampak zgodbe, ki se resnično pravkar dogajajo. Dogajale so se torej takrat, v tistem
času, ko sem jih napisal. In seveda so ostale »zapisane« v meni.
Še nekaj naj omenim na začetku: hiša ima klet,
pritličje in prvo nadstropje. Ta linija, na katero se
v naši družbi in civilizaciji marsikdaj prerado pozablja, je v meni prisotna. Nekako stremim k njej.
Privlači me. Pomembna mi je. Govorim seveda o
različnih nivojih, stopnjah, nadstropjih. Ravnina
mi ni bila nikoli všeč. Najprej z vidika varnosti. Nisem konj, ki ljubi ravnino, v kateri se rešuje s hitrim dirom v daljavo in izgine v nedogled. Tudi
nisem ptica, ki bi z ravnine poletela visoko pod
nebo. Bolj sem opica, ki spleza na drevo ali gams,
ki se povzpne na visoko skalo ali visoko skalovje.
In še nekaj me privlači pri višini: širok razgled, široko obzorje. Globine pa se bojim, vedno me je bilo
strah globine, posebno ko sem bil otrok. Voda s
IZHOD
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svojo globino mi ni blizu, raje imam trdna tla pod
nogami, na katera se lahko zanesem.
Pisal bom po trenutnem navdihu. Zato bo včasih
zgledalo malce kaotično, kdaj tudi kontradiktorno glede na katero prejšnjih pisanj. Pri tem boš
pač morala upoštevati, da je to proces, neko menjanje od razpoloženja do mišljenja in stališč. Pač
ni nekaj zabetoniranega po načrtu, ampak sproti
nastaja v različnih trenutkih. Izraža tiste občutke,
ki so v tistem trenutku najmočnejši in najbolj prisotni.
Hiša je torej pod zemljo, na zemlji in nad zemljo.
Vse troje je pomembno. Klet je pod zemljo. Temelj je v zemlji, na skali. Globoko v zemlji. Zelo
sem povezan z zemljo, z naravo, v kateri se počutim doma. Narava mi daje poleg vertikale še eno
dimenzijo – horizontalo, širino. Ne vem, kako bi
opisal svoje počutje v naravi, svoje občutenje narave, svoje občutke v naravi. Vendar pa je to zame
zanimiv izziv, saj lahko rečem, da sem mojster pisanja. Če se še mojster ustraši, kaj naj potem drugi
naredijo, kako naj bi se šele drugi znašli? Ampak
ni me strah iz dveh razlogov: dovolj dober sem,
da to zmorem, drugi razlog pa je, da zaupam
vate, da lahko zaznaš in občutiš tako kot jaz. Tudi
o tem mojem doživljanju narave imam napisano
zgodbo o komunikaciji. To je eno najčudovitejših
in najdragocenejših doživetij in izkušenj v mojem
življenju. Pred kratkim se je to zgodilo. Pomeni
mi ogromno, zelo dragoceno mi je. Aha, pa sva
pri enem mojih zakladov v zakladnici hiše! Izvira
iz zemlje, sega pa, mislim da, v vse tri etaže. Raziskovala bova hišo v vseh smereh. Kaj sem, si, je,
sva, sta, smo, so? Zavest. Najpopolnejša, najbolj
celovita zavest je prikazana v simbolu budistične
razsvetljenosti z opico (ki ponazarja človeka), ki si
z rokami zakriva oči, ušesa in usta, torej ne vidi, ne
sliši in ne govori. Videti, slišati in govoriti zakriva
resničnost. Kaj pomeni ne videti, ne slišati in ne
govoriti? Čisto čutenje, iz katere zavest izhaja. Meditacija, modrost, celovitost in popolnost. Svet,
resničnost, življenje je paradoks. Gledanje z očmi,
slišanje z ušesi, govorjenje z usti je stvar raz-uma,
zato je le delno, kosovno, necelovito, ravno zaradi razuma. Popolno je gledanje skozi oči, slišanje
skozi ušesa, govorjenje skozi usta. S čim, kaj je tisti
organ, ki to omogoča? Srce. Srce čuti, srce je celovit um. Modrost je v srcu.
Kaj pomeni, kako je biti v srcu, v centru zavesti? To
pomeni čutiti. »Ti povem zgodbo?« je naslov knjiIZHOD
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ge, ki jo je napisal Jorge Bucay. In obenem moje
vprašanje, saj sem pripovedovalec zgodb. Med
vsem ostalim. Kako naj ti povem zgodbo o tišini,
neslišanju, nevidenju in negovorjenju? Tako, kot
sem jo doživel v moji izkušnji na drugem srečanju
skupine, na katere prvem si tudi ti bila.
Navodila za sproščanje ob posnetku šumenja
vode. Najbrž koristna ostalim, meni nepotrebna. Kajti bil sem tam, bil sem v vodi, ki šumi, bil
sem voda in slišal sam sebe, sam svoje šumenje.
To je meditacija. V nekem trenutku nisem slišal,
videl ali govoril. Samo bil sem. Doživel sem veliko negativnosti, zmede, absurdnosti, ki so mi
vsilili neke negativne vzorce, po katerih se včasih
ravnam, žal še vedno. Vendar se zavedam svoje
pozitivnosti. Ko je moje zavedanje sebe popolno,
celovito, se zavedam, da sem krasen in čudovit,
božanski. Takrat sem poln ljubezni, takrat sem tisto, kar v resnici sem: čista ljubezen brez primesi,
kot zlato. Ko moje zavedanje ni popolno, vidim
kup napak, negativnosti, slabosti – zato, ker tako
vidim, ne zato, ker tako je. »Problem ni tam, kjer
ga vidiš, ampak tam, od koder ga gledaš.« To je
citat iz knjige, ki jo je napisal Evald Flisar: Čarovnikov vajenec. Kaj vidim? Tisto, kar sem. Večinoma
ne da bi se tega zavedal. Sosedu, o katerem sem
ti že pripovedoval, nič ni in nikoli prav. Za to krivi
ves svet. Jasno ko beli dan, saj je sam kriv in ne
prav. Tako je zavit in zvit, da se ne more izpraviti, zato ne more drugega, kot da se vrti v krogu.
Naj te pri tem opozorim na jezikovno zanimivost.
Naši južni sosedje poznajo besedo prav, pravi v
smislu ravnosti. Pravo pomeni naravnost. »Pravo
napred« - naravnost naprej. Zdaj sem opazil še
nekaj: beseda naravnost je pri njih prirodnost. Narava gre naravnost naprej. Ni ovir. Sama po sebi
gre naprej. In če in ko smo naravni, gremo tako
tudi mi. Naravno v meni ni ovir. Včasih to čutim in
se tega zavedam. Ovire so vsiljeni vzorci. Še kako
res! Konkreten primer: če bi prišel naravno-st do
punce, kar pomeni z vso naravno ljubeznijo, z
vso ljubeznijo moje narave, torej brez strahu, ki je
ovira, bi bilo moje življenje čisto drugačno, kot je
bilo, kot posledično je. Vendar tega nisem vedel
ravno zaradi vsiljenih negativnih vzorcev. Glazer,
pokojni ameriški psihiater in psihoterapevt odlično pove: duševne bolezni so Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, epilepsija. Vse ostalo so nesrečnosti. Na fizičnem nivoju so zdravje,
pomanjkanje kondicije, bolezen. Na psihičnem,
duševnem nivoju so zdravje, nesrečnost, bolezen.

Psihiatri iščejo bolezen, ne zdravje. In zato generirajo bolezni. Ob tem se spomnim dogodka z literarne delavnice. Dobili smo nalogo naj napišemo
zgodbo, naslovi so bili zelo zanimivi. Po pisanju
smo morali ugotoviti, kateri naslov si je kdo izbral.
Tu je trenutek in mesto, da ti mojo izbrano zgodbo prilepim. Šlo je za pisanje dnevnika zdravnika,
serijskega morilca in še nekaterih drugih. Žal je
trenutno ne najdem, zato ti bom opisal. Napisal
sem zgodbo nekoga, ki se še kako ukvarja z življenjem. Težko je bilo ugotoviti, kateri dnevnik sem
si izbral. Izbral sem dnevnik serijskega morilca. V
debati po pisanju, ko so nekateri ugibali, da bi to
lahko bil zdravnik, sem pojasnil, da se zdravnik
ukvarja z boleznijo in smrtjo, ne z zdravjem in
življenjem. Prav tako psihiatri iščejo bolezen, ne
zdravje – in kar iščeš, po navadi tudi najdeš, zato

psihiatri neuspešno zdravijo izmišljene bolezni.
Nihče med njimi se ne ukvarja z nesrečnostjo svojih strank, saj na tem področju sploh ne delujejo.
Nek možak mi je nekoč povedal zanimivo zgodbo
s še bolj zanimivim vprašanjem. Na vlaku je srečal
dve ženski, mater in hčer. Mati je bila gospodovalna, hči ob njej vsa uboga in nesrečna zaradi
nje. Katera je rabila zdravljenje? Jaz bom dodal
tole: mati je bila oseba z osebnostno motnjo, hčeri se je mešalo. Katero torej zdraviti? Mati je bila
zdrava, hči bolna. Nimam odgovora, ker ga ni. Po
mojih izkušnjah z uporabniki ti izhajajo iz bolnih
družin, strokovno »nefunkcionalnih« družin. Naša
medicina se ukvarja s posledicami namesto vzroki, tako je vsa naša družba naravnana.
Pot naprej seveda je – v obratni smeri.
IZHOD
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stare slIke

P O E Z I J A
Hodim po mokri, znani poti.
Luže so velike, neizogibne.
Kapljice padajo po zaspanem obrazu.
Veter piha z juga, topel in prijeten je.
Pot je dolga ter široka.
Sunki juga se igrajo z menoj.
Božajo me in pojejo mi, z vseh strani.
Sem kapljica jutranje rose.
Drsim po listu in padem v toplo dlan.
V tistem gozdu pojejo ptiči vseh vrst.
Poslušam čivkanje, slišim pesmico.
Čutim njen odmev, tu nekje, v moji notranjosti.
Nežne vibracije se prepletajo in zaplešejo v glavi.
Možgani se poigrajo z melodijo, koraki ji sledijo.
Dolores Peroša

Na steni stare slike,
delajo mi družbo,
naših prednikov odlike
zdaj, ko ne hodim več v službo.
Na steni stare slike,
zraven stenska ura
odmerja čas in stike
med minljivostjo in večnostjo.
A zunaj listje rumeni,
jesenski veter šelesti
in listje že odpada
tja do sončnega zapada.
Na mizi tihožitje,
pečen kostanj in prižgana svečka
za naše drage,
ki prestopili so,
na lučno stran.
Milivoj Gorkič
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OprOstI mI
Oprosti mi dneve bodoče.
Oprosti mi, če bom srečen v objemu druge.
Bil sem nor nate, ti pa mi nisi šla nasproti.
Ne vem več, kakšna si danes.
Nisem te videl štirideset let.
Vzela si mi oba otroka, videl sem ju
šele, ko sta bila že odrasla.
Hčerka mi je rekla, da se ob meni počuti ogroženo.
Sin je rekel isto.
Sicer vsak z drugimi besedami…
A čas in svet sta mi pomagala pozabiti na to.
Vendar tam nekje, na dnu moje
duše, me še vedno zaboli.
A nič hudega.
Nisem več vitalen.
Življenje živim daleč od otrok in tebe.
Živim drugje in drugače.
Težko mi je bilo unesti se in zaživeti.
A končno sem našel svoj mir.
Avtor Neznan
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DOBrODelna
Ja, videl sem reklamo
za dobrodelno pomoč.
To je tam, kjer čaka
res ogromno otrok.
Ta stvar je simpatična
in dela se srčno.
Jaz ljubim sočloveka,
ne tako zelo.
Vprašal bi državo:
kam gre denar?
A če sem prav razumel,
to ni moja stvar.
Srečal sem ubožca,
me je vprašal za drobiž.
Jaz nisem nič boljši.
In če ni, ni.
Iztok Šefran
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KA J

D O G A J A

ŠTO R I JE
z odliko, vendar je John vedel, da je bila diploma
ponaredek, saj je bil seznanjen z dejstvom, da je
doktor v resnici študiral v Državi Utopija.

Psihiatrična država na sončni strani alp je roman
pesnika in pisatelja Črtomirja Clonskega. V vsaki
številki časopisa objavimo dve poglavji.
7. pOglaVje : jutrO
Johna je premetavalo po postelji celo noč. Tlačila
ga je mora, sanjal je neko svetlolaso dekle, ki je
trpelo v Psihiatričnem Centru. Zjutraj ga je zbudilo jutranje sonce, ki je prodiralo skozi okno. Nikakor se iz sanj ni mogel spomniti njenega imena.
Na polici ga je čakala skodelica kave Zmaga in na
krožniku kruh z margarino znamke Pacient. Hitro je pozajtrkoval in se oblekel. Vstopila je žena
dr. Blazeja, mu voščila dobro jutro in pospravila
po omarici. Odšel je v kopalnico in se pogledal
v ogledalo. Bil je bled kot stena. Prhal se je z mrzlo vodo in v glavi mu je odmevalo sporočilo iz
prejšnjega večera. Dr. Blazeju ni nič omenil. Bilo je
dopoldan in dr. Blazej ga je pozval na partijo šaha,
čeprav John ni igral ne kart, ne šaha. Dr. Blazej je
to seveda vedel in bil je dobre volje. Žena je nekaj
šarila po kuhinji. Dr. Blazej je rekel:
»Včeraj smo imeli NNNP - nič nas ne sme presenetiti. V naši Psihiatrični Državi je bilo polno Psihiatrične Milice, Redarjev in Pacientstva po cestah.
Vadili so zračni napad. Saj veš, ponoči smo ugašali
luči, tekli v zaklonišča, uvedli so delno mobilizacijo Pshiatričnih Obrambnih Sil. Zunanji sovražnik
nikoli ne počiva, Psihatri moramo biti vedno in
vsak hip pripravljeni na vse«.
Bil je rahlo nervozen, vprašal je ženo: »Kaj po radiu
niso še nič povedali?« Obrnil se je k Johnu in dejal: »Nekaj se pripravlja v Državi Đihad.« Dr. Blazej
je Johnu Smithu pokazal diplomo s Psihiatrične
Akademije Na Sončni Strani Alp, Fakultete za Psihiatrično drenažo, Odsek »Delo osvobaja«. Imeli
so naslednje predmete: Robotska znanja, Črna
magija, Delanje psihiatričnih tablet, Prepevanje
himne Psihiatrične Države, Izdelovanje Klonov in
Praktična znanja. Dr. Blazej je seveda šolo končal
IZHOD
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Dr. Blazej je povedal Johnu anekdoto o Policistu
Fritzu in Vrhovnem - kako sta skupaj tekmovala:
»Fritz je pobral več krompirja kot Vrhovni, čeprav
je imel Vrhovni mehanično-električno motiko, ki
je bila primerna tudi za plevel. V psihiatrični disciplini POBIRANJE KOLORADSKEGA HROŠČA pa je
tudi slavil Fritz in Vrhovni si ni mogel pomagati
niti s strojilnikom, ki je bil pripraven za v žep, namenjen za pobiranje, nabiranje in strojenje raznih
stvari.«
Nadaljeval je: »Veš kaj, ta Fritz je hotel tudi organizirati policijski štrajk, si predstavljaš, porkaduš,
kot v drugi strankokratični državi. Presneti Fritz«,
je bentil Dr. Blazej. John ga je spraševal to in ono,
Dr. Blazej pa je govoril vsevprek in le kar je mislil,
da zanima Johna, nato je nenadoma vstal in šel
v omaro iskat osebno izkaznico. Ko jo je končno
privlekel na dan, jo je kazal Johnu in mu razlagal:
»No vidiš, tu je moja cifra, DNK, prstni odtis, fotografija, Pacienti pa imajo še označeno, če so nevarni, diagnozo npr. SCH, IQ, nekateri pa so kar
tetovirani, spet drugi pa imajo Pacientsko izkaznico, kjer med drugim piše, kateremu Psihiatru pripadajo, imajo jo kar obešeno okrog vratu.« Johna
to ni niti najmanj zanimalo, saj je že vedel, da je
vse skupaj proizvod bolnih idej bolnega vodje. Dr.
Blazej je z navdušenjem govoril. Pozabil je celo izprazniti pipo. Nato je nenadoma prekinil in vprašal Johna, kaj bi si rad ogledal: Valilnico, Prisilne
Delavnice, Psihiatrični Center ali Laboratorij? V
Valilnici so delali male Klone, Psihiatrične Pacientke, v Prisilnih Delavnicah v okviru Psihiatričnega
Centra pa so Pacienti sestavljali hitro kot se le da,
na normo, dušilce, jokulatorje in drugo. V Laboratorijih Psihiatrične Države so na veliko izdelovali žosol, snov, ki je bila življenjskega pomena za
Psihiatrično Državo, iz katere so potem delali vse
mogoče. Medtem ko je bil John na obisku pri Dr.
Blazeju, sta v smrdljivi beznici ob vodki dve Pacientki šepetali druga drugi:
»Kje delaš?«
»V tovarni 437 delamo plastične lutke za Pshiatre«.
»Jaz pa delam v podjetju 483, v mestu Mix, v toIZHOD
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varni orožja. Izdelujemo plamenometalce in jokulatorje.«
8. POGLAVJE : PSIHIATRIČNI CENTER
Odšla sta do Blazejevega Trabanta in se odpeljala
do predmestja. Na koncu mesta je bila Psihiatrična Ustanova Centralna Psihiatrija ali Center. Dan
je bil lep in v zraku je bilo polno vlage. Z vsakega
droga in z vsakega drevesa so visele zastave, ceste so bile prazne in le tu in tam je pripeljal kakšen
avto. Dr. Blazej je dejal Johnu, da je tam polno
Policistov v civilu, Redarjev ipd. »Glavni Psihiater,
Direktor »bolnišnice«, je na izpopolnjevanju v Bad
Forschau, zato ti bom jaz pokazal nekaj novih tipov, najnovejše miselnike, jokulatorje, turbulatorje idr.« Prišla sta na glavno cesto, ki je vodila v Psihiatrično Ustanovo in nato zavila v ozki drevored.
»Kot že veš, pri nas ne poznamo vseh števil, bolj
so nam blizu neparne cifre, tako da je ta Psihiatrični Center poimenovan po Vrhovnem in je neuradno njegova lastnina, imenuje se vse skupaj
Avenija Veliki Vrhovni, številka 1948 do 1984. To
je seveda izjema, ki si jo lahko dovoli le on ali redki Psihiatri.« Na koncu drevoreda je bila kontrolna
točka in zapornica. Dva Policista sta visela tam in
se dolgočasila, eden škilast, suh, ki si je črne,
vranje, mastne lase česal nazaj in drugi debeli,
rejeni oborožen z jokulatorjam, električnim pendrekom. Oba sta imela preko ramena nemarno
obešene brzostrelke. Dr. Blazej je pokazal izkaznico Redarju. Ta je pogledal Johna, zamahnil z roko
in zapornica se je dvignila. Center je bil ogromen
kompleks z lastno kuhinjo, računalniškim centrom, vse pa je bilo obdano z žico. Avtomobil sta
pustila pred vhodom v stavbo A. To je bil zaprti
oddelek ali tako imenovana Sprejemna. Dežurni
psihiater Blatnik je že čakal pred vhodom. Blatnik
je bil majhen, čokat in plešast, nekaj sivih las si je
česal nazaj. Kadil je cigarete znamke Slava. Oblečen je bil v belo haljo in obut v cokle. Pri sebi je
imel prenosni telefon, živčno je pozdravil dr. Blazeja, Johna pa sploh ni pogledal. V Blatnikovih
očeh je bilo opaziti nekaj nezaupljivega. Odšli so v
pisarno Dežurnega. Notri je bila pisalna miza, trije
stoli in klop. Na mizi je stal pepelnik in Blatnik je
naročil dežurni sestri, naj skuha kavo. Ko so čakali
na kavo, je dr. Blazej vprašal Blatnika: »Kako so kaj
politični Pacienti? So mirni?« Pacienti Shizofreniki
so bili skoraj tako hudi primeri v Psihiatrični Državi kot recimo Politični. Spali so ločeno in se niso
družili med seboj. Blatnik je iz omare potegnil
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cenjeno žganje Victory in ga ponudil Blazeju in
Johnu. Blatnik se je prisiljeno nasmehnil, češ: pijte, saj je uvoženo iz Države Utopija. John je dejal,
da ne pije alkohola, namesto njega pa je dr. Blazej
z veseljem zvrnil dva štamprla. Največja zabava
Psihiatrov je bilo pitje in seks z Psihiatrčnimi Sestrami. Pshiatrične Sestre so bile iz ene dvojčice,
iz druge – obe sta bili ukradeni iz Utopije - pa
so bile klonirane Pshiatrične Tehnice. Obe dvojčici so skurili v mestu Mix. Tudi Blatnik se je očitno
rad zapijal. Končno je Sestra z izbuljenimi, vendar
namazanimi očmi prinesla kavo. »Izvolite kavo«,
je rekla z nizkim glasom. Dr. Blazej in Blatnik sta
nekaj govoričila med seboj in Blatnik je pogledal
Johna ter ga vprašal, če ima kot Državljan Države
Raja dovoljenje od Ministrstva Psihiatrične Države, da obišče Psihiatrično Ustanovo. Dr. Blazej se
je nasmehnil in rekel, da je Jona sam pripeljal na
svojo odgovornost. Vmes so pripeljali na specialni oddelek WBE-ja še enkrat na pregled. »PRIKLOPILI GA BOMO, zvezali, vključili, priključili«. In
Hertha Haas, glavna nadzornica in pooblaščenka
Vrhovnega je zaregljala: »Kva je člouk ta tamali«.
Vmes se je videlo na nadzornih gledalnikih PRIKLOP WBE-ja in žičke v njegovi mali glavici. »Ha
ha ha! predelali ga bomo kot salamo. Kuhamo,
režemo, pasiramo, to je naše geslo. Z Vrhovnim
za Psihiatrično domovino naprej. Sedaj je še človek, bo pa POL ČLOVEK POL STROJ, če bo ratalo.«
»Človek se uči celo življenje in še neumen umre«,
ji je nazaj odhrkal Višji Tehnik Urosch Golobič, ki
je bil zadolžen tudi za miselno kontrolo Fritza. »Pa
saj veste, da sem organiziran, sem torej član Psihiatrične Partije in torej nekako priviligiran«. Ko so
popili kavo, so šli na ogled po Sprejemni. John si
je kočno lahko ogledal to tovarno zla in dehumanizacije. »Pojdi z menoj, hodi za mano in bodi popolnoma tiho«, je Dr. Blazej zašepetal Johnu. Spustila sta se po stopnicah v klet, hodila po dolgih
hodnikih, osvetljenih z neonskimi lučmi, vrata z
linicami so bila zaklenjena z debelimi ključavnicami. Prišla sta v veliko sobo, kjer je na stropu brlela
žarnica, smrdelo je po žveplu in orgonskem plinu,
ki je bil v bistvu Argon, zaradi katerega so se Pacienti ves čas krohotali, smejali in hihitali. Poleg
tega se je v sobi mešal vonj cigaretnega dima, čikov in postane hrane. Neki šestnajstletnik, ki je bil
prežet s punkom - njegov oče Alois ga je spravil
noter, ker ga je hotel uničiti in narediti po njegovih merilih - je začel takoj čvekati Dr. Blazeju, ko je
ta stopil noter:
»Mar je to sploh moj oče, ki mi je namešal rdečo

pasto v kosmiče, da se mi je spremenila barva
las!?«
»Bo že, bo že«, ga je potolažil Dr. Blazej in ga potrepljal po ramenu.
»Sedaj si UFO, umsko fuknjena oseba, lahko te
kupijo ali te prodamo. Še nben me ni kupu, nben
prodau«, si je zapel popularno Pacientsko pesem
Dr. Blazej.
»Ali smem na WC?« je prestrašeno izjecljal šestnajstletnik.
»Dvigni roko!« ga je okaral Dr. Blazej
Tehnik Urosch Golobič ga je posvaril : »Čiv, čiv,
čiv, bodi tiho, ti stroj!«
Sin je večkrat pisal očetu: »Tvoj čudoviti klon, sem
isti ti, jaz sem ti ….«
Tipček je hotel reči, da je pobrisal mizo, pa je bil
tako zmeden, da je le izjecljal: »Pomizal sem briso!«.
Dr.Blazej je dahnil Johnu: »Kuhamo, mešamo, pasiramo, predvsem pa rabimo nove kadre. Tisti
tam pa bo šel v STARALNIK. Včasih celo koga pomladimo«. Na steni je visel napis PREPOVEDANO
KADITI s podpisom Sekretarja Ministrstva in žigom Psihiatrične Države. Tehnik Urosch Golobič
je kadil marihuano, travo, kot so tej opojni rastlini
rekli po domače, po Pacientsko. Bil je težek sadist in zahrbtnega karakterja, imenovali so ga Tlačitelj, rad je ovajal kogarkoli že in se imel za bolj
pomembnega od Pshiatrov Pripravnikov. Grebel
se je za višji položaj kot Tehnik Cigan in z njim sta
si bila zelo gorka. In ta Tlačitelj je sesul že dosti
Pacientov »suh na suh«, razstavil na prafaktorje,
pretepel z okovanimi čevlji: »Kurba Pacientska, si
se uprl Vrhovnemu!« Zaprl jim je dovod do Energije. Nekemu tipu je razstavil srž, bistvo, ki so ga
stvori imeli v telesu nekje za popkom. Neki starček je oponašal Vrhovnega in je vedno hotel klicati ženo – ubogi nevednež – pač ni vedel, da so jo
kmalu po izbruhu Revolucije požrle peči v mestu
Mix na jugu. Ta dobri senilni starček je vedno stokal in prosil, da bi plačal telefon in poklical ženo.
Tehniki in Tehnice so se ob tem odlično zabavali,
ga dražili, da kdaj pa bo prišla na obisk in podobno. Od velikih doz tablet Multiluxov, Luliluxov in
Sexiluxov se je starčku cedila slina iz ust, poležaval je po tleh, včasih pa je zacepetal z nogami in
histerično s pestjo usekal po zraku, kot da koga
vidi in ga hoče udariti. Večino časa je hodil v krogu ali sem ter tja in ni vedel zakaj. Tlačitelj mu je
namreč namontiral nad glavo nevidni jokulator.
»Pojdiva, ti bom pokazal Đihadovce!« je pomignil
Dr. Blazej Johnu.

Državljani Države Đihad so bili vsi obrezani, praktično so vse te tuje delavce sterilizirali in kot mu je
dejal Dr. Blazej :
»Vidiš tega, ta ima lenoritis, oni tam ima shizofrenijo notorus. «.
Gostujoči delavci so ležali v nadstropnih posteljah
in kartali Psihiatričnega Petra, smisel igre je bil ta:
kdor je dobil karto Vrhovnega, je pobral vse vžigalice, kdor pa je dobil Norca, se pravi Psihiatričnega
Petra, pa je bil izločen iz igre za tri kroge. Nekateri
so tudi kockali in Dr. Blazej mu je pokazal nekoga
bolj brihtnega in kot se je o njem izrazil:
»Je bolj nabrit od mene, šalabajzer gastarbajterski
hoče penzijo!«
»Pridi sem, Funny Jolly in povej tisti vic o Vrhovnem!«
Počasi je pridrsal v copatih, se priklonil in poljubil Dr. Blazeju roko, nato pa zjecljal: »Ko je umrl
Vrhovni, so bili v Psihiatrični Državi vsi pretreseni,
prestrašeni in nihče si ni upal te novice sporočiti
po TV, končno so našli nekega vremenarja, ki pa
je novico priredil po svoje: »Dragi Državljani Psihiatrične Države na Sončni strani Alp, vremenska
napoved za jutri: Volčji brlog, dom Vrhovnega minus ena, Psihiatrična grobnica plus ena, Đihad in
Utopija vedro in sončno!«
Medtem ko sta John in Dr.Blazej bila v kleti, so na
Sprejemno pripeljali Xola oziroma Jozefa, kot mu
je bilo ime pred Psihiatrično Revolucijo. Tip je vedno, po vsaki hospitalizaciji srečno prišel domov,
vedno so ga odpustili in ker je bil dobro zapisan
pri Vrhovnem, naj bi ga skrival še v časih Revolucije. Tlačitelj se je zadrl na večkrat zaprtega Pacienta: »Si spet tu, mobiliziran, te je privlekla Murija,
a?« Xol je le nemo strmel predse in sončil gnile
zobe.
»No vidiš!« je vzkliknil Dr. Blazej in pospremil Johna Smitha ven iz kleti.
Vmes mu je še blebetavčil: »Večkrat ukrademo
otroke iz Utopije kake dve leti stare, jih v hipu
z noži in merilniki postaramo, da izgledajo stari kakih 60 let, nato na njih delamo poskuse. To
je naša bodočnost, poskusi so naša prihodnost,
to je šintarija naše dežele. Klone pobijemo, ukinemo, nato kloni živijo isti, enako so visoki, tudi
spomine imajo. No vidiš, TO JE TO, tako nekako«.
Se nadaljuje...
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K O L U MN E
Mejra Avdić : Moje življenje
Prihajam iz Bosne in Hercegovine. Rodila sem v
vasici Soko v občini Gračanica. Ko sem bila stara
dve leti, je imel moj oče prometno nesrečo, podrl
ga je tovornjak. Spomnim se, ko so ga pripeljali
domov. Imel je zlomljene vse zobe, nekaj dni je bil
v komi. Ni bil v službi, tako da nismo imeli nobenega dohodka. Mama je začela delati s stricem na
njivi. Tako je zaslužila za hrano. Na začetku sem le
opazovala, kako so delali, kasneje pa sem jima začela pomagati. Ko sem bila stara 7 let, je mama rodila drugo hčerko. Tako da imam sestro in brata.
Začela se je šola. Mama je vprašala učitelja, ali lahko zamudim eno leto, da jima pomagam pri živini.
Bila sem žalostna, mislila sem, da nikoli ne bom
hodila v šolo. Dnevi so minevali. Ko sem bila stara osem let, sem začela hoditi v prvi razred. Bila
sem zelo zadovoljna, šola mi je dobro šla, bila sem
odlična učenka. Po pouku sem pomagala staršem.
Nikoli mi ni bilo nič težko. Ko
sem bila stara 19 let, sem spoznala moža. Pripovedoval mi je,
kako je služil vojsko v Ljubljani
in kako lepo je v Sloveniji. Rekel
je, da bo tudi mene peljal v Slovenijo. Potem sem se poročila.
Tri mesece sva živela pri tašči ,
potem je mož dobil eno staro
hišo, tako da je prišel pome in
skupaj sva prišla v Slovenijo.
Takrat sem bila noseča s prvo
hčerko, tako da nisem mogla
dobiti službe. Ko je bila hčerka
stara 10 mesecev, sem zanosila
z drugo hčerko.
Kuhala sem za moža, njegovega brata in še enega gospoda,
s katerim so delali in jim prala
delovne obleke. Ko je bila druga hčerka stara 18 mesecev, je
prišla stričeva hčerka in se tudi
ona zaposlila v istem poslu kot
moj mož. Delali so gradbene
mreže, »zajle«, gugalne mreže
in drugo. Čez dva meseca sem
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se tam zaposlila tudi jaz. S službo sem bila zadovoljna. S stričevo hčerko sva zaradi varstva otrok
delali izmenično. Tako sem delala dve leti. Potem
sem dobila službo v tovarni oblačil, kjer sem delala kot snažilka. Z veseljem sem opravljala svojo
službo.
Potem smo začeli graditi hišo v Bosni. Hčerke so
malo zrasle, jaz pa sem zanosila. V nosečnosti sem
dobila hudo sladkorno, lastnik je začel delati nadomestno gradnjo. Potem smo se morali seliti iz
hiše. Ves čas sem bila zaskrbljena, to je name vplivalo tako, da sem zbolela. Začela sem jemati apaurine. Po porodu sem bila pogosto sama. Skušala
sem si vzeti življenje. Večkrat sem bila v psihiatrični bolnici Polje, tako da mi je en starejši zdravnik
predlagal, naj grem v zavod Dutovlje. Tu zdaj živim že 13 let. Hodim v delavnice, tam štrikam, delam mozaike, rišem, barvam, izdelujem voščilnice.

Rene Vremec : Čemu spremembe?
Kar pomnim sem do sprememb imela kontradiktoren odnos. Po eni strani so me vznemirjale.
Obljuba novega in drugačnega se je na poljanah
prihodnosti lesketala kot zora v umitem jutru.
Hrepenela sem po novih doživetjih, drugačnem
vsakdanu, novih obrazih, neraziskanih pokrajinah
in tujih jezikih. Obenem pa me je varnost sedanjosti, kakršna je bila, stiskala v topel objem predvidljivega in mi ponujala zavetje pred prostranim
morjem neznanega. Verjela bi, da smo vsi nekje
na kontinuumu ljubezni in strahu pred spremembami. Ne glede na naš odnos do slednjih pa nam
življenje ne nudi drugega, kakor spremembe. Če-

tudi se skušamo pred njimi zavarovati, se zatekamo v rutinski vsakdan in hrepenimo po predvidljivosti bivanja, se prej ko slej nesramno zajedejo v
našo kožo, telo, in navsezadnje – v misli. Peščena
ura je telo in mi smo nesporno v rokah življenja,
moč našega nadzora pa je omejena. Vsak dan
ohranjati zavedanje, da se moj svet v trenutku
lahko obrne na glavo je težko, vendar nujno, če
želim bivati pristno, intenzivno in globoko.
Jutri me na poti v službo lahko zbije vlak. Pristanem na vozičku. Moje življenje se v trenutku spremeni. Nova situacija me spravlja v obup in mesece nočem vstati s postelje.
Mama me pošlje k psihiatru. Diagnoza depresije,
dobim zdravila. Čez nekaj
let umreta starša, mene pa
pošljejo, ker zame nihče
ne more skrbeti, v socialnovarstveni zavod. Osebje se trudi, ampak poleg
mene je še 120 stanovalcev in, hej, nimajo časa.
Tako večino dni preživim
v postelji. Hvaležna sem,
da ta stoji poleg okna in
lahko opazujem, kako poznopopoldanski žarki pronicajo skoz jesensko listje.
Živim v spominih. Zdi se,
da so vse, kar imam. Ko
gledamo na ljudi, s katerimi delamo kot delavci
v pomagajočih poklicih,
moramo živo vedno ohranjati misel: »Kako bi jaz želela biti tretirana?«
Ni njih in nas. Ker on ni
drugi, on je jaz, on je vi.
Jaz sem lahko on jutri, pojutrišnjem ali čez dvajset
let.
Zato sprememba sistema
ni stvar manjšine deviantnih posameznikov in nekaj prominentnih strokovnjakov, temveč stvar vseh.
IZHOD
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Igor Avguštin : Zgodba O moji Mišiki
O, ti Miša, naša lepotička barve bele. Prišla si pred
sedemnajstimi leti na svet, a morala si umret. Preživljali smo lepe trenutke s tabo, tako da nam je
vsem zelo hudo, ker odšla si na oni svet, svet v katerem se imaš lepo!
V spominih na lepe trenutke, katere smo doživljali
skupaj še v Baški grapi, krasila jih je tvoja lepa bela
dlaka - ne morem več in ne morem - to preboleti,
da nikoli te ne bom več videl .

Zahvaljujem se vsem sostanovalcem v skupnosti
v Sežani , ki pomagajo mi tvojo smrt preboleti.
Posebno bi se rad zahvalil Urški, Petri, Brigiti ! Prav
tako bi rad povedal novi vodstveni ekipi, da v Sežani zaživel sem spet!!!
Hvala tudi direktorju Matjažu, ki je dovolil, da smo
Tamara, jaz in Miša živeli nekaj časa skupaj.

D I A LO G
INTERVJU S STANOVALCEM Bivalne enote DOMA NA KRASU : VINKO LEKŠE
Vinko Lekše je izjemen in zanimiv človek, prepoznaven stanovalec Kettejeve 8 v Sežani. To je
gospod, ki nosi v sebi izredno svoboden, bogat in
barvit svet likovnih oblik in barv. Likovni ustvarjalec, ki ima izredno svojevrstno likovno govorico
in premore izjemno subtilnost črte, ki je osnovni
graditelj njegove likovnosti. Subtilnost črte daje
njegovim likovnim delom pečat iskrenosti in pristnosti.
Lekšetova likovna izraznost je duhovita in hkrati
resnobno dovršena ter doživljajsko izredno presunljiva. Je izreden kolorist, ki svoj pester notranji
svet projicira s pomočjo moči, ki mu jo daje ravno
barva. Njegov zadnji slikarski opus zaobjema popolnoma drugačen pogled na resničnost. Vinko
se v svojih upodobitvah ves čas premika po premici realnega in irealnega. Zadnje upodobitve so
upodobitve stvorov, nekakšnih mutantov, bitij, ki
so kombinacija dveh njemu ljubih živali, rib in pti-

čev. Vsa ta novo tvorjena bitja pričajo o Lekšetovi
bujni domišljiji in želji po kreiranju nečesa novega.
Z Vinkom sem se o njegovi ustvarjalnosti, pogledih na življenje in ciljih za prihodnost pogovarjala
in zapisala.
Vinko, kaj ti pomeni to, da imaš možnost likovno ustvarjati?
Rišem zato, da mi čas hitreje mine. Ko rišem, se
bolje počutim. Risanje me pomiri.
Kako doživljaš svoja likovna dela?
Svoja likovna dela imam rad zaradi lepih, živih
barv. Najraje slikam ribe in ptiče.
Ali si že v otroštvu rad risal, slikal?
Že kot otrok sem rad veliko risal. Spomnim se ur
likovnega pouka, ko smo iz krompirja izdelovali
štampiljke. Risanje sem imel vedno pet.
Katera je tvoja najljubša barva? Jo veliko uporabljaš tudi na svoji likovnih delih?
Najraje imam oranžno. Rad jo imam zato, ker je
živa, lepa. Spominja me na zlate ribice.
Kakšne želje imaš na likovnem področju za naprej?
Želim si, da bi še naprej ustvarjal. Da bi me še naprej tako dobro vodila, da bi še naprej skupaj risala vesele slikarije.
V veliko veselje mi je bilo pripraviti intervju z našim uspešnim risarjem Vinkom Lekšetom, katerega likovno pot vodim in usmerjam od kar sem
prišla v DE Sežana. Vinkovo likovno ustvarjanje
in njegova neizmerna kreativnost ter ljubezen do
črte in barve me vedno znova navdihujeta.
Mentorica Damjana Štrukelj, prof.lik.um.
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MISLITI RDEČE, VOLITI ZELENE,
DELATI NA ČRNO.
Clonsky
Iztok Šefran
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SPREMEMBE SO UPANJE.
SPREMEMBE SO NUJNE,
DA LAŽJE ŽIVIMO.
SPREMEMBE SO LEPE,
ZATO JIH IMAMO.
ZATO DA JE ČLOVEK
VESEL, DA IMA DOBER
OBČUTEK, OBLEČEN
V RDEČO MAJICO.
Nuška Pitterle

