Sporočilo za javnost
DRUŠTVO INDIJANEZ PRIČELO Z NACIONALNIM IZVAJANJEM PROGRAMA POSLUH!
V ponedeljek, 22. junija 2015, so se člani Društva IndiJanez odpravili na Gimnazijo Franca
Miklošiča v Ljutomerju, kjer je potekal medkulturni dan. Društvo je v okviru dneva
sodelovalo s programom Posluh!, ki je namenjen razumevanju drugačnosti in razbijanju
stereotipov.
Skozi prvo-osebno izpoved so se dijakom predstavili 23-letna Katja - kot transspolna
oseba, 23-letni Maks kot nekdanji odvisnik od alkohola in 30-letna Valentina, ki je na
invalidskem vozičku. Metoda širjenja razumevanja do drugačnih je neposredna, saj
mladostniki prosto pripovedujejo svoje življenjske prigode in težave oz. predsodke, ki jim
jih nadeva okolica. Vse tri predstavitve so bile odlično sprejete. Med odzivi dijakov, ki so
jih zapisali po uri, tako beremo: "Predstavitev se mi je zdela hrabra in poučna. Odpre oči."
ali pa "Presenetlilo me je kako zelo običajni so vsi trije, ko jih spoznaš. Drugačnost nas vedno
straši v smislu, da so drugačni bav bav, na koncu pa se izkaže, da smo si v bistvu zelo
podobni." in "Spoznala sem, da prehitro obsojamo. Najbolj mi je bilo všeč, da govorijo o
svojem življenju, brez sramu." Poveden je tudi vtis: "Nisem si mislila, da se odvisnost od
alkohola pojavi tako hitro."
Za sodelujoče mlade, ki svojo drugačnost izpostavijo, je program na nek način
transformativen. Valentina, ki je tokrat kot predavateljica sodelovala prvič, je po obisku
gimnazije Ljutomer povedala:" Za sodelovanje v programu Posluh! sem se odločila, ker želim
s to problematiko seznaniti mlade, ki še razvijajo svojo osebnost in tako pripomoči k boljšim
odnosom. Med drugim pa je skozi pripovedovnje to tudi terapija zame."
Društvo s programom nadaljuje že 23. junija, ko se odpravljajo v mladinski center v
Zagorje, kjer bodo predstavitve opravili za varovance programa PUM, ki jih prav tako
uvrščamo med mlade z manj priložnostmi.
Največ predstavitev po Sloveniji bo sicer opravljenih v septembru, ko bodo obiskali
srednje šole in mladinske regije v vseh Slovenskih regijah, načrtujejo pa tudi predstavitve
v matičnem Mariboru, kjer so sicer od leta 2013 opravili že več kot 100 ur predstavitev z
gluhimi in naglušnimi mladostniki.
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.
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