PILOTNA URA NADGRADNJE PROGRAMA POSLUH!
V društvu Indijanez s torkom, 7.10. 2014, pričenjajo s ciklom osveščevalnih
predstavitev po srednjih šolah kot delom nadgradnje programa Posluh!. Namen
predstavitev je širjenje razumevanja in sprejemanje drugačnosti.
Prva predstavitev se bo odvijala na Srednji trgovski šoli v Mariboru in bo zajemala
tematiko istospolno usmerjenosti, transspolnosti oz. spolne identitete.
Dijaki bodo seznanjeni z družbenimi vidiki spola v obliki interaktivne ure z
interaktivnimi nalogami, ki bodo prispevale k razumevanju v družbi še zmeraj
nekoliko polemične tematike in vzpodbudili razmišljanje o kategorizacijah. Večji del
ure bo namenjen spoznavanju istospolno usmerjene mladostnice Katje, ki bo preko
osebnih doživljanj in izkušenj reakcij družbe na njeno »drugačnost« orisala tematiko.
Čeprav gre pri tovrstnem projektu tudi za neke vrste izpostavljanje, Katja svoja
pričakovanja in razloge za sodelovanje pri programu opiše neobremenjeno: »Nimam
posebnih pričakovanj, saj so slednja edini vir razočaranja. Prepustila se bom uram.
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Kljub napredkom, je diskriminacija povsem realna. Osebe znotraj LGBT skupnosti, jo
še vsekakor občutijo na lastni koži. Homofobija je privzgojena, ne prirojena. Moja
velika želja je, izkoreniniti homofobno mišljenje dijakov, preprosto s tem da se z njimi
pogovarajam, odgovarjam na vprašanja in razlagam o sebi kot človeku.”

V društvu menijo, da je za mlade odraščajoče izjemnega pomena, da se srečujejo z
drugačnostjo in širijo družbeno in kulturno razumevanje sovrstnikov in someščanov.
Izhajajo iz premise, da se s sprejemanjem določene oblike drugačnosti naučimo
strpnosti in razumevanja tudi za kakšno drugo. Program Posluh!, ki je v letu
Evropske prestolnice mladih zajemal predstavitve sveta gluhih in naglušnih in naletel
na izjemen odziv, v društvu IndiJanez v letu 2014 izvajajo razširjeno, tako da dijaki
spoznavajo še druge oblike drugačnosti mladih z manj priložnostmi (npr. invalide,
bivše prestopnike, slepe, mlade priseljence, mlade s psihološkimi težavami itd.).
Predstavitve se bodo izvajale po srednjih šolah v Mariboru in neposredni okolici.
Program podpira Urad za Mladino in Mestna občina Maribor.

