
UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

SIMONA ŠABIĆ









UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SOCIALNA PEDAGOGIKA

TUKAJ JE SLOVENIJA
Pomen nacionalne identitete in pripadnosti za mlade

DIPLOMSKO DELO

Mentorica: Kandidatka:
dr. Špela Razpotnik Simona Šabić

Ljubljana, april, 2012









Hvala mentorici, družini, prijateljem in sodelavkam za vso podporo ter potrpežljivost.

Hvala vsem, ki ste se med  pisanjem diplomske naloge kadarkoli delili z menoj vaše izkušnje in
mnenja o domoljubih, navijačih, skinheadih in vsem ostalem.

Pa nenazadnje hvala tudi energijskih pijačam in Offspringom, ki ste me ohranjali budno, ko je bila
kriza.







I

POVZETEK

Nacionalizem, nacionalna identiteta in nacionalistična čustva vsekakor niso preživeta. V

današnjem svetu imajo še vedno pomembno mesto in so pogosto izvor različnih predsodkov,

diskriminacij in medskupinskih trenj. Po drugi strani pa imajo za posameznika in družbo določeno

funckijo, saj bi jih drugače verjetno že opustili. V svoji diplomski nalogi sem se osredotočila na

mlade, ki sta jim nacionalna identiteta in pripadnost pomembni. Želela sem ugotoviti, kaj jim

nacionalnost pomeni, zakaj jim je pomembna in na kakšne načine to izražajo. Med raziskovalnim

procesom se je odprlo še nekaj novih tem, na primer tema moškosti in odnos intervjuvancev do

nasilja. V teoretičnem delu sem najprej predstavila značilnosti obdobja mladosti in vprašanje

identitete, ki je v tem obdobju izrednega pomena. V nadaljevanju sem razdelala temo identitete,

socialne identitete in medskupinskih odnosov, iz katerih lahko izhajajo tako pozitivne posledice

(na primer solidarnost) kot tudi negativne (na primer predsodki in diskriminacije). V zadnjem delu

teoretičnega dela pa predstavim še, kako različni avtorji gledajo na nacionalizem in pojave

povezane z njim. V empiričnem delu predstavim rezultate kvalitativne raziskave, v katero je bilo

vključenih pet intervjuvancev. Vsi so mladi domoljubi, na različne načine povezani z domoljubnim

gibanjem Tukaj je Slovenija. Med raziskovanjem sem ugotovila, da je domoljubna mladina zelo

heterogena skupina mladih, domoljubje pa zelo kompleksen pojav z različnimi (tudi bolj

subtilnimi) aspekti.

Ključne besede
mladi, identiteta, socialna identiteta, socialna pripadnost, domoljubje, nacionalizem, predsodki,
drugačnost



II

ABSTRACT

Nationalism, national identity and national feeling are definitely alive nowadays. They are still an

important part of temporal world and often they are the source of predjudice, discriminations and

intergroup conflicts. On the other hand they must have some functional meaning for individual

and society, otherwise we would abandom them.  In my diploma I was interested in  young

people, who found national identity and belonging important for their lives. I was trying to find

out what meaning the nationality has for them, why is it important for them and how they

express their patriotism. However, during the research process some other issues connected with

young patriots were exposed, for example masculinity and interwee's opinion about violence. The

theoretical introduction presents characteristics of youth period and question of identity, which is

in that period very important. It is continued with teoretical aspects of identity, social identity and

integroup relationships, which can have both positive (for example solidarity) and negative (for

example predjudice and discminations) consequences. The theoretical part is concluded with

theorising about nationalism and its different manifestations. In the empirical part I present

results of qualitative research, based on five interviews with five young patriots. They are all

somehow connected with Tukaj je Slovenija (Here is Slovenia) movement. During my reaserch I

discovered that patriotic youth is very heterogenous group and patriotism is very complex

phenomena, including different (also subtle) aspects.

Key words
youth, idetity, social identity, group belonging, patriotism, nationalism, predjudice, otherness
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1 UVOD

Za svoje diplomsko delo sem si izbrala temo nacionalna identiteta in mladi. Oziroma etnična

identiteta in mladi. Oziroma domoljubje in mladi. Med raziskovanjem pojava sem se srečala še z

besedami rodoljubje in rasna ozaveščenost. Pa vendar moj namen ni bil iskati resnico o nacijah,

etnijah ali rasah in ločnico med njimi. Zanimali so me občutki in svet ljudi, katerim se zdijo te

kategorije pomembne. Kljub temu da tudi sama verjamem, da so razlike med narodi, etnijami in

rasami plod različnih družbenih in zgodovinskih dogajanj, so za nekatere posameznike te

kategorije nič manj kot resnične.

Sama svoji nacionalnosti nisem nikoli pripisovala velikega pomena. Ko sem bila ob popisu

prebivalstva leta 2002 postavljena pred vprašanje o svoji nacionalnosti, sem se znašla v zadregi.

Vedela sem, da sem polovico Hrvatica, četrt Bosanka in četrt Slovenka. Pravo jugoslovansko dete,

kot se je izrazil eden izmed intervjuvancev, ki mu je definiranje moje nacionalnosti prav tako

povzročilo nekaj težav, saj verjame, da je nacionalnost odvisna tudi od genov. A Jugoslavije takrat

ni bilo več, moji geni so se z njenim razpadom razdrobili na tri ločene nacionalnosti. Z vprašanjem

očeta 'kaj se pa najbolj počutiš?' sem nenadoma obogatela za novo spoznanje – si tiste

nacionalnosti, katere se počutiš, da si. Odgovora ni bilo težko najti, saj sem bila rojena in vzgojena

v slovenskem okolju, govorim slovensko, z babico in sestrico smo v otroštvu prepevale Sem

slovenska deklica, z očetom sva navijala za slovenske športnike... 'Slovenka sem.' 'Mogoče se ti

tega ne zavedaš, a ne, ampak si Slovenka, ne.', mi je pritrdil tudi eden izmed intervjuvancev.

Kljub vsemu to spoznanje v meni ni prebudilo pretiranih nacionalnih čustev. Razen navijanja za

slovenske športnike v srednješolskem obdobju, nikoli nisem gojila pretirane čustvene navezanosti

ali ponosa na svoje korenine in domovino. Enostavno se mi ni zdelo pomembno. Zato sem tudi

težko razumela ljudi, ki so temu pripisovali velik pomen. Prijatelja, nacionalista sem na ta račun

celo kdaj malo šaljivo zbodla, včasih pa je bil nacionalizem tudi tema bolj vročekrvnih debat.

Med študijem socialne pedagogike sem se srečala z različnimi družbenimi skupinami, diskutirali

smo o različnih resnicah in svetovih različnih posameznikov, jih poskušali razumeti ter sprejeti,

čeprav so ti svetovi pogosto del družbene margine. Obravnavali smo tudi priseljence in pomen

nacionalne identitete in pripadnosti za njih. Svet slovenskih domoljubov pa mi je do pisanja

diplomske naloge ostal precej neznan. Zato sem se odločila, da preko diplomskega dela pokukam

še v njihov svet in ugotovim, kakšna je njihova plat zgodbe, kaj imajo oni povedati o svetu, v

katerem živijo in kako se umeščajo vanj.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Simona Šabić, diplomsko delo

2

Moja diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu

diplomske naloge sem obdelala različne sklope povezane z izbrano temo. Najprej je predstavljeno

obdobje mladosti, ki se deli na adolescenco in postadolescenco, potem sledi poglavje o identiteti,

skupinski identiteti in medskupinskih odnosih, ki so posledica socialnih identifikacij. V zadnjem

poglavju pa predstavim različne vidike nacionalne identitete in pojavov povezanih z njo, opišem

pa tudi negativne plati nacionalizma in njihove pojavne oblike, ki so se nekoliko spreminjale skozi

čas.

Za empirično raziskavo sem izbrala intervjuje oziroma pogovore o domoljubni tematiki z mladimi,

ki obiskujejo in so aktivni na forumu Tukaj je Slovenija. Pri intervjujih sem izhajala iz nekaj vnaprej

pripravljenih raziskovalnih vprašanj, vendar sem pustila, da so se med intervjuji odpirale tudi

druge teme, odvisno od intervjuvanca, pa tudi mene. Z nekaterimi sem se v določene teme bolj

poglobila, z drugimi manj. Že med samim pretipkavanjem intervjujem sem opažala, da bi v

določenih delih intervjujev lahko določene teme z intervjuvancem bolj poglobljeno raziskala z

dodatnimi podvprašanji. To štejem kot slabost raziskave, med katero sem drugače dobila veliko

gradiva, ki sem ga skušala smiselno in strukturirano predstaviti v prikazu rezultatov, vmes pa

vnesti tudi spoznanja, ki sem jih pridobila tekom ostalih neformalnih pogovorov z domoljubnimi

mladimi in na izletu na Triglav, na katerega sem se odpravila skupaj z njimi. V interpretaciji

rezultatov sem prepletala spoznanja empiričnega dela skupaj s teoretičnimi spoznanji ter jih

dopolnjevala s svojim razmislekom o posamičnih temah.

V zaključku podam kritičen pogled na domoljubje, ki sem se ga prej morda celo načrtno izogibala,

saj sem želela o pojavu pisati čim bolj objektivno. Osvetlim ga tudi v luči aktualnega dogajanja

trenutne gospodarske krize, ki nas trenutno prežema, razmišljam pa tudi o tem, kakšno mesto

lahko na tem področju zavzame socialni pedagog in možnih intervencijah v povezavi s

problematičnimi vidiki domoljubja in nacionalizma, to je predsodki, diskriminacijami, ksenofobijo,

rasizmom,...

Sama tema je bila zame zelo zanimiva, saj je bila nekaj novega, odprla mi je nekatera nova

obzorja, hkrati pa sem ob njej preizkušala tudi lastne meje sprejemanja drugačnosti, saj sem imela

sama na trenutke popolnoma drugačna stališča in pogled na svet od mojih intervjuvancev. Včasih

mi je bilo težko ohranjati objektivnost, pa ne samo zaradi tega, ker se moji pogledi na svet

razlikujejo od domoljubnih, temveč tudi zato, ker sem domoljube spoznala kot posameznike, ki so

lahko tudi povsem prijetni sogovorniki, ki znajo presenetit tudi s svojo pozitivnostjo.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Obdobje mladostništva oziroma mladost

2.1.1 Opredelitev obdobja mladostništva in njegovih lastnosti

Na eni izmed delavnic Odraščanje in mi, ki sem jih tekom študija izvajala v okviru Zavoda MISSS,

smo skupaj z učenci 9. razreda ugotovili, da res ni lahko biti najstnik. Vsi okoli tebe imajo določene

zahteve, zadovoljiti moraš tako svet odraslih, ki ga je včasih res težko razumeti, poleg tega pa je

treba nekako paziti na ugled tudi med svojimi vrstniki. Nate so naslovljene različne zahteve in

pričakovanja, ki si nemalokrat celo nasprotujejo. In, da je stvar še bolj zapletena, moraš v tem

kaosu razrešiti izredno pomembno vprašanje identitete, če poenostavimo, odgovoriti si moraš na

vprašanje, kdo sploh si.

Razvojna psihologija mladostništvo ali adolescenco opredeljuje kot razvojno obdobje med koncem

otroštva in začetkom zgodnje odraslosti, približno med 11. – 12. in 22. – 24. letom starosti

(Zupančič, 2004a). Spodnjo mejo starosti ni težko določiti, začne se s puberteto (obdobjem

pospešenega telesnega razvoja). Težje pa je z zgornjo mejo, za katero imajo različne stroke

različna merila. V sodobnih družbah se za njeno določitev uporablja enega ali več izmed naslednjih

meril (prav tam):

- pravno legalno (v Sloveniji 18 let),

- sociološko (zaključek obdobja, v katerem ima posameznik neopredeljeno socialno vlogo),

- ekonomsko (ekonomska neodvisnost od primarne družine),

- psihološko (razrešitev razvojnih nalog mladostništva, doseganje relativne spoznavne,

čustvene, socialne in moralne zrelosti).

Z razvojem sodobne družbe so se meje mladostništva postopoma pomikale vse bolj navzgor

(posamezniki so z izjemo pravnega vse pozneje v svojem življenju dosegali navedena merila), meje

med mladostništvom in odraslostjo pa so postajale vedno bolj ohlapne. Svoj prispevek k

ohlapnosti mej so dodale še precejšnje individualne razlike med posamezniki glede doseganja

relativne psihološke zrelosti, zaključka izobraževanja in doseganja ekonomske neodvisnosti (prav

tam).

Prva opredelitev adolescence, ki jo je leta 1904 iz svojih raziskovanj obdobja mladostništva izluščil

Hall (po Poljšak Škraban, 2004), pravi, da je za mladostništvo značilno viharništvo, stresi in upori
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mladih proti različnim avtoritetam. Kljub velikim družbenim spremembam, se je to pojmovanje

obdržalo razmeroma dolgo.

Do leta 1960 je večina literature na temo adolescence izhajala iz psihoanalitične teorije oz.

raziskovanja v okviru klinične psihologije in psihiatrije, torej na določenemu vzorcu mladostnikov,

ki so imeli določene težave, kar pa se je po letu 1960 spremenilo, saj kasnejša spoznanja o

adolescenci izhajajo iz raziskav splošne populacije. Tako sta Coleman in Hendry (prav tam), v

nasprotju s Hallom ugotovila, da gre probleme uporništva, opozicionalnosti, revolucionarnosti,

zavračanja norm in nasilništva pripisati le manjšemu številu mladostnikov in niso posledica

razvojnega obdobja adolescence kot takšne, temveč so bolj posledica drugih dejavnikov, npr.

motečih odnosov v družini. Vzrok morebitnih kriznih obdobij pa je potrebno iskati tudi v slabih

družbenih in socialnih razmerah (Offer in sod., prav tam).

Tudi Nollerjeva in Callan (prav tam) zagovarjata tezo, da kvaliteta družinskih odnosov odločilno

opredeljuje sposobnost in zaupanje mladostnika, s pomočjo katerih lažje premaguje težaven

prehod iz otroštva v odraslost. Družinski odnosi vplivajo na način spopadanja z nalogami

adolescence, stopnjo problematičnega vedenja in sposobnost ustvarjanja pomembnih tesnih in

trajnih odnosov. Pomembni aspekti družine so predvsem spodbujanje k avtonomiji in

neodvisnosti, stopnja kontrole, stopnja konfliktnosti med člani skupine, zaprtost družinskih vezi

ter ljubezni in podpora posameznika. Sama menim, da družinske vezi v določeni meri lahko

nadomestijo druge tesne vezi (prijateljske, intenziven odnos z drugo odraslo osebo –

učiteljem/ico, teto, stricem, sosedo/m…), vendar je ožja družina še vedno zelo pomemben

dejavnik, saj je mladostnik še vedno vezan nanjo in odselitev od družine, vsaj dokler ni polnoleten,

ni enostavna.

Havinghurst (po Zupančič, 2004a) je opredelil osem razvojnih nalog, ki naj bi jih mladostnik v

obdobju odraščanja razrešil, da se bo njegov nadaljnji razvoj razvijal optimalno. Naloge so

naslednje:

- prilagajanje na telesne spremembe,

- čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih,

- oblikovanje socialne spolne vloge,

- oblikovanje novih in stabilnih odnosov z vrstniki,

- razvoj socialno odgovornega vedenja,

- priprava na poklicno delo,

- priprava na partnerstvo in družino,
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- oblikovanje vrednostne usmeritve.

Mladostnik preko soočanja in spoprijemanja s temi nalogami postopno razvija filozofijo svojega

življenja, niz prepričanj, standardov in vrednot, ki jim bo v prihodnosti sledil. Taka usmeritev

smiselno ureja njegove odločitve in delovanje ter mu omogoča dosledno delovanje tudi v

raznolikem in hitro spreminjajočem se okolju (Conger, prav tam).

2.1.2 Vprašanje identitete v obdobju odraščanja

Posamezni deli identitete se začnejo razvijati že v prvem letu po rojstvu, vendar pa je razvoj

identitete in z njim povezana identitetna kriza ena izmed najbolj izstopajočih značilnosti

mladostništva in pomembna razvojna naloga v tem obdobju. Zupančič (2004b) pravzaprav razvoj

identitete vidi kot ključno razvojno nalogo, ki vključuje večino razvojnih nalog, ki jih je izvorno

navedel Havighurst (prav tam, na primer prilagajanje na telesne spremembe, čustveno

osamosvajanje, oblikovanje vrednostne usmeritve). Zgodnje in dosledne identifikacije otrok s

pomembnimi osebami, vlogami in nalogami imajo pomembno vlogo v razvoju posameznih delov

identitete, vendar je za oblikovanje dosežene identitete potrebna tudi sinteza teh zaporednih

identifikacij v koherentno, dosledno in enkratno celoto. Da bo posameznik odkril tisto, kar je in

kar mu ustreza, mora preizkušati različne vloge in se ob tem spraševati, katera, če sploh katera, je

tista, ki odraža njegov pravi jaz. Identiteta se torej ne oblikuje nenadno in iz ničesar, temveč na

podlagi zgodnejših komponent, izmed katerih jih mladostniki v procesu preverjanja, da bi našli

tisto, kar jim najbolj ustreza, veliko tudi zanikajo, nekatere zadržijo, druge preoblikujejo in

dopolnijo, dodajo pa tudi povsem nove sestavine (prav tam). Dosežena identiteta, ki se odraža v

splošnem sprejemanju sebe, lastne individualnosti in primernosti sebe v socialnem kontekstu, pa

ne pomeni končnega dosežka, ni statična in nespremenljiva, temveč ima identiteta, ki jo

mladostnik doseže potencial za nadaljnje spreminjanje, popravljanje oz. dopolnjevanje

pojmovanja stvarnega sebe znotraj socialne resničnosti. Sposobnost spoprijemanja in ponovnega

opredeljevanja identitete, ki izhaja iz sprememb v posameznikovi družbeni vlogi, pa je v precejšnji

meri odvisna od uspešnosti obvladovanja identitetne krize v mladostništvu (prav tam).

2.1.3 Postadolescenca

Kot sem že omenila, se v drugi polovici dvajsetega stoletja obdobje odraščanja podaljšuje. Ule

(2008) kot razlog navaja podaljševanje šolanja ter s tem podaljšanje izobraževalnega moratorija

kot pomembnega identitetnega statusa, za katerega je značilno predvsem bolj samostojno in v
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vrstniško kulturo usmerjeno razreševanje krize. Mladi iz adolescentnega obdobja tako ne

prehajajo v odraslost, temveč v nov identitetni status. Arnett (prav tam), ki se v zadnjem

desetletju s tem obdobju intenzivno ukvarja, vidi to obdobje kot razvojno obdobje adolescence in

ga poimenuje obdobje pozne adolescence ali porajajoče odraslosti.

Keniston (prav tam) postadolescenco opredeli kot posebno obliko mladosti po koncu

tradicionalne mladosti in obsega prvo polovico dvajsetih let. Pomeni obdobje nove intenzivne

osebnostne in identitetne krize, ki sledi prvotni identitetni krizi v adolescenci. Za razliko od prve

identitetne krize ima druga pogosto politične posledice. Za prvo identitetno krizo je značilna

predvsem usmerjenost vase ter ukvarjanje z lastnimi čustvenimi viharji in negotovostmi. V njej se

srečujejo močna čustva nemira, vzhičenosti, osamljenosti ter strahu zgodnje adolescence. Ko se ta

kriza uspešno razreži z vzpostavitvijo sebstva in relativno stabilne podobe o sebi, Kensinton (prav

tam) pravi, da šele sledi prava identitetna kriza. Ta je manj čustveno vzburljiva, vsebuje manj

občutkov strahu in zavestnega nemira, zato jo je teže opisati in razumeti. Je bolj eksistencialna

kriza in izhaja predvsem iz razmerja med postadolescentom in družbo, v katero naj bi zdaj stopil

kot odgovoren in odrasel človek, pa se z družbo odraslih in svojimi prihodnjimi vlogami v njej ne

more identificirati.

2.1.4 Povej s kom se družiš in povem ti, kdo si
.

Večina raziskovalcev družbenih ved se strinja v tem, da je identiteta konstruirana skozi stalen

kontakt z Drugimi (Barth; Coser; Tajfer; po David, Bar-Tal, 2009), tj. tistimi, ki ne spadajo v skupino

'nas' in nam pravzaprav niso blizu. Po drugi strani pa je identifikacija posameznikov s skupnostjo, v

kateri se nahaja, pomembna tako za razvijajočo se osebnost kot tudi za obstoj človeške družbe.

Freud, Mead in Erikson (po Jenkins, 2008) spadajo med ključne teoretike, ki govorijo o tem, da je

posameznikova identiteta med drugim oblikovana tudi na podlagi njegove zmožnosti, da se

identificira z vrednotami, normami  in vlogami, ki prevladujejo v določeni družbi ali skupnosti.

Kljub pomembnim razlikam, pa je vsem trem teoretikom skupna domneva, da individualna

identiteta ni rezultat zgolj intrapsihičnih procesov, temveč prej posledica interakcije med

posameznikom in njegovim okoljem oziroma skupnostjo, ki ga obdaja (prav tam).

Prva skupina, ki ji posameznik pripada in mu nudi možnost identifikacije z Drugimi je v večini

primerov družina. Kljub temu da je dokazana pozitivna povezava med etničnimi stališči otrok in

njihovih staršev (npr. Bird idr.; Goodman; Radke and Trager, po Nesdale, 2006) in da so
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podobnosti v izjavah staršev in njihovih otrok o etničnih manjšinah (npr. Radke-Yarrow idr., prav

tam), je korelacija med stališči otrok in njihovih staršev značilno nizka (npr. Bird idr.; Frenkel-

Brunswik in Havel, prav tam), včasih pa je celo sploh ni (npr. Aboud in Doyle, Pushkin, prav tam).

Te ugotovitve kažejo na to, da otroci vsekakor niso prazni kontejnerji, kamor lahko naložimo

prevladujoče socialne predsodke ali spužve, ki zgolj vsrkavajo vase dominantna etnična stališča

(Brown; Dawey; Milner, prav tam), temveč si aktivno prizadevajo razumeti in nadzirati tako svoje

kognitivne kot tudi socialne svetove (Durkin, prav tam).

V času odraščanja pridejo v socialnem razvoju mladostnika v ospredje njegovi vrstniki. V socialnih

stikih mladostniki pridobivajo nova socialna spoznanja in spretnosti, preizkušajo različne vloge,

opredeljujejo svoje življenjske cilje, prepričanja, vrednote in tako oblikujejo tudi svojo identiteto

(Zupančič in Svetina, 2004). Ule (2008) opredeljuje naslednje značilnosti medvrstniških skupin:

medosebna interakcija, prostovoljna vključitev in vzajemno sodelovanje. Za take skupine so

značilne vse socialnopsihološke značilnosti psiholoških skupin, kot so identifikacija, referenčni

modeli, skupen vrednostni sistem, zadolžitev, odgovornost do skupine, soodvisnost in vzajemnost.

Pojem vrstniške skupine pa se uporablja tudi bolj splošno, in sicer za skupine mladih, ki niso nujno

v medosebni interakciji iz oči v oči, vendar predstavljajo identifikacijski model in referenčni okvir

za oblikovanje vrednostnega sistema in delovanja (prav tam). Brown (po Zupančič in Svetina,

2004) je razloge, zakaj mladi želijo pripadati skupini vrstnikov, razvrstil v šest skupin, in sicer:

- identiteta: v skupini mladostnik spoznava svoje cilje, interese, sposobnosti in osebnostne

značilnosti;

- položaj in ugled: s pripadnostjo skupini si posameznik ustvari socialni položaj;

- podobnost: v skupini mladostnik najde vrstnike, ki imajo podobne interese, želje in

prepričanja;

- instrumentalna in čustvena opora: v skupini mladostnik pridobiva želene informacije in

čustveno oporo;

- prijateljstvo: v skupini si mladostnik najde prijatelje;

- prostočasne dejavnosti: vrstniška skupina predstavlja kontekst za preživljanje prostega

časa.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Simona Šabić, diplomsko delo

8

2.1.5 Predelava socialne realnosti mladostnikov

Hurrelmann in Heitmeyer (po Ule, 2008) sta opredelila tri značilne odgovore mladih na njihove

življenjske razmere v sodobni družbi, torej tri različne načine predelovanja realnosti, ki so jih mladi

razvili v minulih desetletji:

 odgovori mladinskih subkultur, ki so različica produktivnega, lahko pa tudi

»protistrukturnega« predelovanja realnosti. Njihovo zaznavanje razmer je neločljivo

povezano z njihovim subkulturnim stilom. Od tod razvijejo ciljne predstave, ki segajo od

začasne prezentacije svojih posebnosti in različnosti od družbe, do modelov, ki jih ta

ponuja. Nekatere mladinske subkulture so razvile tudi zelo učinkovita sredstva, zlasti

stilske inovacije in provokacije običajnega razumevanja stvari in dogodkov, ki omogočajo

subkulturno identiteto posameznikom in skupinam. Te strategije so mladi razvijali

predvsem v sedemdesetih in osemdesetih letih. Te mladinske skupine so učinkovite prav

zato, ker se ne identificirajo z utečenimi normami in standardizacijami.

 »Tiha« in kolikor se da nekonfliktna vključitev v družbo, ob zavedanju, da obstaja veliko

neskladje med realnostjo in domnevnimi vrednotami; ta strategija je pravzaprav večinski

odziv mladih v zadnjem desetletju. Mladi, ki uporabljajo te strategije, menijo, da ni več

nobenih dolgoročnih programov. Njihovo zaznavanje razmer je ustrezno. Je namreč uvid v

odsotnost družbenih utopij v teh časih, ki bi mladim pomagale posredovati delujoče

perspektive prihodnosti. Ker jim manjka dolgoročnejših ciljnih predstav, tudi ne razvijajo

samostojnih sredstev in poti za izogibanje obremenilnim razmeram ali za njihovo

preoblikovanje na novo. Skozi težave krmarijo tako, da obdržijo obremenitve s problemi

na čim nižji možni ravni, kar je pravzaprav nevarnost te strategije, saj lahko mlade privede

do zatekanja k nadomestnim gotovostim, ki jih ponujajo različni ideologi, skrajneži vseh

vrst, ki ponujajo samo videz jasno oblikovanih možnosti in odgovorov.

 Nihanje med poskusom časovno omejenih zasnutkov svoje identitete na eni strani in

brezpogojnim prilagajanjem družbenim standardom, mentaliteta in pričakovanjem na

drugi. Primer za to so skupine nogometnih navijačev, ki posegajo po iluzoričnem

zaznavanju družbenih razmer v času nogometne tekme. Stapljajo se s skupinskim

doživljajskim svetom ter tako podoživljajo napetost množičnega delovanja. Hlastno sledijo

različnim ideologijam nogometa, na primer brezpogojnemu tovarištvu. S temi vtisi in

predstavami se zavarujejo pred konkretno stvarnostjo, ki omejuje in obremenjuje njihov

vsakdan. Kljub temu se zdijo takšni »pobegi« nujni, da bi – paradoksalno – ti mladi ostali
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sposobni za delovanje v vsakdanjem življenju. Smisel razmer odkrivajo zato, da bi lahko

preživeli čas od ene tekme do druge, ne pa zato, da bi odkrivali nove življenjske

perspektive. V preostalem življenju se zadovoljijo s prilagajanjem razmeram, kakršne pač

so. Prav tako ne poznajo nobenih sredstev in poti za spreminjanje stvarnosti. Če se že

politično aktivirajo, potem se v skupinah, ki zavestno rekrutirajo svoje privržence prav

med navijači in podobnimi latentno agresivnimi in družbeno pasivnimi skupinami mladih.

Mladi le redko lahko zavestno izbirajo med temi tremi načini predelave socialne realnosti, v njih se

preprosto znajdejo na podlagi dolge verige pogojev in mikroodločitev. Poleg tega se mladi redko

povsem identificirajo s kakšno skupino ali s posameznim stilom predelave realnosti, temveč

kombinirajo različne skupinske navezave in različne ciljne predelave realnosti (prav tam).

Teoretični model predelave socialne realnosti obravnava mladostnika kot produktivnega

predelovalca realnosti na treh ravneh: znotrajosebne, medosebne in družbene realnosti, ki so

hkrati tudi trije konteksti socialnega razvoja. Te tri ravni pa so bolj analitično kot realno ločene,

pravzaprav gre za enoten sistem različnih dejavnikov in okolij, ki spremljajo in obdajajo delovanje

posameznika (prav tam).

Na ravni osebnostnega razvoja lahko ugotovimo, da razvoj duševnih in fizičnih sposobnosti, čustev

in afektov sledi svoji logiki, torej zorenju. Hkrati pa je ta proces obremenjen z dejavniki iz

socialnega okolja, ki postavlja zahteve glede stopnje razvoja, kakovosti in dejavnosti, ki naj bi jih

posameznik obvladal ter vplivajo na časovno zaporedje, trajanje in organiziranje psihofizičnih

sposobnosti (prav tam).

Na medosebni ravni gre za vodenje medosebnih odnosov in razmerij v okolju posameznika, ki ga

sestavljajo majhne skupine in neformalne mreže s svojo lastno dinamiko in pravili. Te skupine in

interakcijski sistemi so dovzetni za pričakovanja, ki izhajajo iz družbene ravni, hkrati pa so

občutljivi tudi na pričakovanja in dejanja adolescentov. So torej posredovalci socialnih norm in

vrednot, istočasno pa pripomorejo k razvoju intelektualnih in socialnih spretnosti posameznika, s

katerimi lahko, bolj ali manj uspešno, obvladuje socialno realnost (prav tam).

Institucionalna raven zajema vplive tistih institucij, ki neposredno ali posredno delujejo na

adolescenta. Primer so izobraževalne institucije, ki na mlade ne vplivajo zgolj s svojimi namernimi

vzgojnimi dejavnostmi, temveč tudi z načinom organiziranja, zlasti s svojo nevidno strukturo
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odnosov in vzgojnih namer, na primer z nedoločno izraženimi ureditvami in prikritimi učnimi

načrti (prav tam).

2.2 Identiteta

Brubaker in Cooper (po Malešević, 2002) sta opredelila pet prevladujočih načinov, na katere je

koncept identitete trenutno uporabljen v socialnih znanostih, in sicer:

(a) identitete kot neinstrumentalne oblike socialnih akcij,

(b) identitete kot kolektivni fenomen skupinske enakosti,

(c) identitete kot temeljne oblike osebnosti,

(d) identitete kot interaktivni, razvojni, naključni produkti socialnih akcij in

(e) identitete kot fluktuirajoče, nestabilne in fragmentirane oblike 'sebstva'.

Prvi dve uporabi termina sta 'trdni', preostale tri, ki jih pogosto najdemo v socialno

konstruktivističnih pristopih (še posebej v kulturnih študijah, antropologiji in sociologiji) pa

operirajo z 'mehkimi', spremenljivimi in negotovimi razumevanji identitete (prav tam). Jenkins

(2008) pravi, da je za razumevanje delovanja identitete potrebno izhajati iz izhodišča, da le-ta ni

stalna, nespremenljiva ali primordialna in ter da je popolnoma socio-kulturnega izvora.

Augostinos in  Walker (po Vec, 2007) menita, da je vprašanje identitete eno izmed temeljnih

vprašanj, ki si jih ljudje zastavljamo v življenju. Prav tako je identiteta ena od združujočih tem

različnih socialnih znanosti v zadnjih dvajsetih letih in ni videti, da se bo to kaj spremenilo. Vsi, od

antropologov, geografov, zgodovinarjev, filozofov, politologov, psihologov pa tja do sociologov,

razglabljajo o njej (Jenkins, 2008). Vprašanja identitete so globoko zakoreninjena tudi v

nacionalnih politikah. V vedno bolj globaliziranem svetu politiki, sicer daleč stran od ekstremne

desnice, uživajo v udobju in varnosti, ki ga nudi patriotizem, povezan z nacionalno identiteto (prav

tam).

V nadaljevanju bom iz različnih vidikov poskušala osvetliti pojem identitete in njen razvoj ter

pomen za posameznika. Kot sem že omenila, se z identiteto ubada cel spekter različnih

strokovnjakov, jaz pa se bom v nadaljevanju osredotočila predvsem na spoznanja strokovnjakov iz

področij razvojne in socialne psihologije ter sociologije.
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2.2.1 Definiranje identitete

Oxfordski slovar angleškega jezika (po Jenkins, 2008) pravi, da ima beseda identiteta latinski izvor

– identitas, kar izhaja iz idem. Ima dva osnovna pomena, in sicer:

- istost (A1 je enaka A2, vendar ni enak B)

- konsistentnost ali stalnost skozi čas, kar je osnova za utrditev jasnosti in posebnosti

nečesa.

Predstava o identiteti vsebuje dva kriterija primerjave med osebami ali stvarmi, to sta podobnost

in razlikovanje.

Razlikujemo med individualno in socialno identiteto. Jenkins (2008) zagovarja stališče, da sta obe

identiteti bolj prepleteni, kot jima priznavajo nekateri avtorji. Tako pravi, da sta tako skupinska kot

individualna identiteta lahko razumljeni kot:

- podobni v pomembnih točkah,

- da sta vsakodnevno prepleteni,

- obe identifikaciji postaneta 'živi' šele preko interakcije.

2.2.2 Razvoj in oblikovanje identitete

Omenila sem že, da je vprašanje identitete še posebej pomembno v času odraščanja. Kanadski

psiholog Marcia (po Zupančič, 2004b) je na podlagi Eriksonove teorije psihosocialnega razvoja in

rezultatov lastnih empiričnih raziskav opredelil štiri identitetne položaje v mladostništvu, ki pa ne

predstavljajo stopenjskih nizov razvoja identitete. Poimenoval jih je razpršeni identitetni položaj,

privzeti identitetni položaj, odloženi identitetni položaj in doseženi identitetni položaj.

Razpršeni identitetni položaj je stanje delne identitetne krize ali njene odsotnosti, saj posameznik

aktivno ne razmišlja, raziskuje, preizkuša različnih vlog na posameznih področjih svojega življenja.

Je neopredeljen in ga opredelitev tudi ne zanima (Marcia, prav tam).

Privzeti identitetni položaj je stanje opredeljenosti določenim življenjskim ciljem in vrednotam, ki

si jih posameznik v procesu preizkušanja ni izbral sam, temveč so jih zanj oblikovale druge

pomembne osebe v njegovem življenju (Marcia, prav tam).
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Odloženi identitetni položaj je stanje identitetne krize, v kateri se posameznik še ni ali pa se je le

delno opredelil glede izbir na pomembnih področjih v svojem življenju (Marcia, prav tam).

Doseženi identitetni položaj je tisti, ki sledi krizi, posameznik je preizkušal in se sam opredelil za

različne življenjske cilje in vrednote (Marcia, prav tam).

Na razvoj in oblikovanje identitete vplivajo številni faktorji. Waterman (po Poljšak Škraban, 2004)

jih opredeljuje takole:

- obseg identifikacij s starši pred in v času adolescence:

- stil vzgoje v družini,

- prisotnost oseb-modelov, ki jih mladostnik doživlja kot uspešne,

- socialna pričakovanja glede identitetnih izbir, ki so prisotna v družini, šoli, vrstniški

skupini,

- obseg možnosti identitetnih izbir,

- sposobnost predadolescenta, da se spoprijema z identitetnimi vsebinami.

Pomembno vlogo v razvoju identitete pa igrajo tudi spoznavni procesi, zlasti način, na  katerega

posamezniki rešujejo dejanski in zamišljeni razkorak med svojimi prepričanji, in vrednotami ter

potencialnimi novimi izkušnjami. Tisti, ki so prepričani, da obstajajo končni cilji in absolutna

resnica, z večjo verjetnostjo razvijajo svojo identiteto v smeri prevzete. Tisti, ki imajo nizko

samozavest, so negotovi in anksiozni ter niso nikoli prepričani v pravilnost svojih sklepov in

odločitev, se pogosto in dlje časa nahajajo v stanju razpršenega identitetnega položaja.

Mladostniki, ki pri presojanju različnih alternativ in reševanju konfliktov pogosteje uporabljajo

razumske kriterije, pa prej razvijejo doseženi identitetni položaj (Boyes in Chandler; Sümer, po

Zupančič, 2004b).

Najpreprosteje rečeno pomeni oblikovanje identitete proces iskanja odgovorov na vprašanja,

»kdo sem«, »komu pripadam«, »kaj želim doseči«, »kam želim prispeti«, ter »kaj želim postati«.

Proces oblikovanja identitete vključuje evalvacijo preteklih in sedanjih lastnosti in odločitev o tem,

kakšna osebnost želim postati (Poljšak Škraban, 2004).

Identiteta je bila vedno ime za beg pred nejasnostjo, saj nanjo mislimo takrat, ko ne vemo, kam

spadamo, kam naj se umestimo in ko nismo gotovi, kako bodo ljudje okrog nas ocenili naše

umestitve. Prav zato se identiteta, kljub samostalniški obliki obnaša kot glagol in se nanaša na
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prihodnost (Ule, 2000). Razumemo jo lahko zgolj kot proces 'bivanja' ali 'nastajanja', tudi smrt ne

ustavi tega procesa, nekatere identitete pa so celo take, da se lahko oblikujejo šele po smrti (na

primer svetništvo ali mučeništvo; Jenkins, 2008). V poglavju o obdobju mladostništva pa sem že

povedala, da se s koncem odraščanja razvoj identitete ne konča, temveč v obdobju

postadolescence nastopi nova kriza identitete. V naslednjem podpoglavju pa bomo videli, da je za

postmoderno značilno, da se proces konstruiranja identitete pravzaprav dogaja celo življenje.

Še en dejavnik pomemben za gradnjo identitete je razlikovanje od drugih. Nekateri avtorji (npr.

Benhabib; Butler; Gilroy; Hall, po Jenkins, 2008) pri gradnji identitete poudarjajo predvsem ali celo

izključno pomen razlik. Jenkins (prav tam) priznava pomen razlikovanja od drugih, vendar pa pravi,

da to ni dovolj, temveč da gre pri izgradnji identitete za preplet določanja razlik in podobnosti z

drugimi. Vendar pa, kot pravi Gilroy (prav tam), formulacija vsakega 'nas' izključuje neke 'one'.

Identitetne študije kažejo, da se posamezniki razlikujejo med seboj v tem, kako močno se

identificirajo s pripadajočo skupino (Doosje, Ellemers in Spears; Herman; Jackson in Smith;

Phinney, po David in Bar-Tal, 2009). Prav tako pa glede na osebne in skupinske izkušnje skozi čas

niha tudi stopnja posameznikove identifikacije s skupino (DelCampo, Blancero in Boudwin; Salazar

in Salazar, Syed, Azmitia in Phinney, po David in Bar-Tal, 2009). O skupinskih identifikacijah bo več

govora v poglavju o socialni identiteti.

2.2.3 Tudi identiteta gre v korak s časom

Identiteta je postala izredno pomembna tema v času moderne, ko so se ljudje začeli seliti iz enega

mesta v drugo, se priključevati novim socialnim skupinam, istočasno postajati člani raznoterih

skupin in sprožati spore osnovane na njihovi identiteti. Takrat je identiteta postala pomemben in

uporaben termin za pojasnjevanje različnih socialnih, političnih in kulturnih procesov (David in

Bar-Tal, 2009).

V nasprotju z moderno, ko je bil problem identitete v tem, kako konstruirati identiteto in jo

ohraniti  trdno in stabilno, je problem identitete v pozni moderni ravno nasproten. Trajnost

identitete nas danes ne zanima več, pomeni celo obremenitev, zato skrbimo za recikliranje in

obvezno uničenje obrabljenih identitet (Ule, 2000). Avtorica to spremembo metaforično opiše z

besedami: »Moderna je zgrajena iz jekla in betona, pozna moderna iz bio-razkrojljive plastike (str.

242).«
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Problem identitete v pozni moderni je prenasičenost (Gergen, po Ule, 2000). Televizija, video,

telefonski odzivnik, elektronska pošta, potovanja, gibanja, nestalnost so fenomeni, ki odražajo

temeljne socialne spremembe te dobe1. Spremembe so globoke in nas še bolj zapletajo v socialni

svet ter bolj in bolj izpostavljajo mnenjem, vrednostim in življenjskim orientacijam drugih2.

Posledica je novo zavedanje sebstva, ki vodi v parcialne identitete (prav tam). Tehnološki razvoj v

prejšnjem stoletju je naredil iz sodobnega življenja »vrtinčast ocean« socialnih tokov.

Bombardirani smo z informacijami in sporočili iz različnih medijev ter komunikacijskih sredstev,

nekatera (na primer messanger ali druge oblike spletnih klepetalnic) omogočajo tudi to, da se

istočasno pogovarjamo z dvema ali večimi različnimi osebami o povsem različnih temah. Skozi

nove tehnologije neprestano narašča število in različnost odnosov, v katere smo vpleteni,

potencialna pogostost stikov ter intenzivnost odnosov skozi čas. Ko to naraščanje postane

ekstremno, dosežemo točko socialnega zasičenja (prav tam).

Zaradi obilice informacij, različnih možnosti, alternativnih izbir in socialne preobljudenosti, je

socializacija postala vseživljenjski proces. Ko smo izpostavljeni mnoštvu informacij in odnosov, se

nam povečujejo kapacitete znanja in tudi strategij. Ko se zasičenje nadaljuje, postajamo mešanica,

pravi posnemovalni orkester. V spominu nosimo vzorce vedenja drugih oseb, ki jih v ustrezni

situaciji lahko uporabimo, s tem pa vsak od nas postaja potencialni Drugi. Ko se proces nadaljuje,

postajajo naše identitete neverjetno preobljudene z Drugimi. Mi nismo eden, temveč postajamo

pomnoženi, multipli (Gegen, prav tam).

Če dopuščamo v sebi več resnic in življenjskih oblik, vsaj na ravni možnih identitetnih projektov,

potem lažje razumemo druge ljudi, ki živijo drugače in razumejo svet drugače kot mi (Ule, 2000).

Pa vendarle nimajo vsi posamezniki enakih možnosti pri izbiri življenjskih stilov. Ule (2008)

opozarja, da za videzom pluralizma življenskostilskih izbir pogosto tiči groba stvarnost starih

družbenih delitev in razmerij moči, ki na primer nekomu omogočajo, da svoje življenjske izbire

izoblikuje v zanimivo biografsko kariero, drugemu pa morda kljub vsem njegovim prizadevanjem

omogoča izbiranje med omejenimi možnostmi zaposlitev za določen čas, odvisnostjo od socialnih

služb ali podaljšano odvisnostjo od staršev.

1 Pravzaprav so že te slišati zastarele. Zadnja leta precej zaznamujejo socialna omrežja, do katerih lahko
preko mobitela dostopaš pravzaprav kjerkoli in kadarkoli, internetna telefonija, ki omogoča skoraj
brezplačne telefonske pogovore, mobilna telefonija, ki omogoča stalno dosegljivost, blogi, kjer lahko vsakdo
izrazi svoje mnenje, poroča o svojem življenju ali se igra novinarja, nekateri na internetu skorajda živijo
svoje drugo življenje …
2 Po mojem mnenju to lepo ponazori spletna skupnost Twiter, kjer pravzaprav slediš (following) drugim oz.
drugi tebi (followers).
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Tu se mi porajata dve dilemi. Prva se zopet nanaša na neenakost, povezano s socialnim kapitalom

in možnostmi, ki jih imajo različni posamezniki, o kateri govori tudi Ule (2008). Nekateri imajo

boljše izhodišče za preigravanje in sestavljanje različnih identitetnih koščkov kot drugi. Druga

dilema pa se nanaša na prenasičenost z različnimi možnostmi, ki morda lahko povzroči to, da se

posameznik raje odloči za nekaj (vsaj na videz) bolj gotovega in trdnega ter 'pobegne' nazaj k

tradicionalno določenim kategorijam, kot so tradicionalne spolne vloge, nacionalnost, religija. V

času študija sem imela na eni od poklicnih srednjih šol delavnico na temo informiranja in

svetovanja za mlade. Ko smo z mladimi diskutirali o tem, katere kategorije informacij (izmed

kategorij kot je zdravje, izobraževanje, prosti čas, mladi in politika, zakoni…) se jim zdijo še

posebej pomembne, jih je kar nekaj izpostavilo 'duhovnost in religije', kar me je osebno precej

presenetilo. Kljub temu da bi bilo za izdelovanje primernih zaključkov potrebno vprašati veliko več

mladih iz različnih krajev in šol po Sloveniji, mi je dogodek dal misliti, saj sva se s sodelavko nekaj

časa nazaj pogovarjali o tem, da je ta tema verjetno povsem odveč v klasifikaciji informacij, ki

zanimajo mlade. Po drugi strani pa bi ta dogodek lahko povezala tudi s prvo dilemo, saj je

delavnica potekala na eni izmed šol, ki jo obiskuje kar nekaj mladih z manj priložnostmi.

Na identiteto pa lahko pogledamo tudi s sistemskega vidika. Individualne in kolektivne identitete

so sistematično proizvedene, reproducirane in implicirane v vsakem posamezniku. Hacking (po

Jenkins, 2008) ugotavlja, da je klasifikacija posameznikov bistvo modernih birokratskih racionalnih

strategij vladanja in kontrole. Identitete obstajajo in so pridobljene, zahtevane in dodeljene

znotraj razmerij moči (prav tam). Kako pa je v pozni moderni?

Za postmoderno sta značilna dva nasprotujoča si fenomena, in sicer globalizacija ter lokalizacija.

Prvi, globalizacija vodi k spajanju zgodnejših nacionalnih identitet in h kreaciji transnacionalnih

identitet (Herrmann, Risse in Brewer; Papastergiadis, po Ohad in Daniel, 2009). Ta proces je

značilen predvsem za mlajše generacije, ki so v večji meri izpostavljene globalnim medijem, ki so

povezane v globalna komunikacijska omrežja in imajo posledično podobne izkušnje (Arnett, prav

tam). Drugi fenomen je prav nasproten, lokalizacija, ki pomeni naraščanje pomena subnacionalnih

identitet (kulturna, etnična, spolna, …), kar je posledica povečanih globalnih imigracij in nastanka

velikih imigracijskih skupnosti. Pomen nacionalnih in subnacionalnih identitet torej ni v zamiranju,

temveč v nekaterih primerih njihova moč celo narašča.
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2.3 Produkcija socialne realnosti

Ljudje imajo potrebo po kategoriziranju in razlaganju sveta, kar počnejo na način, ki omogoča

pozitivno percepcijo samega sebe. Rezultat teh procesov je heterogena družba, sestavljena iz

množice socialnih skupin, ki tekmujejo za relativno dominacijo in priznanje. Socialne skupine so

oblikovane ali kontekstualizirane preko širših socialnih reprezentacij ali ideologij, ki se razvijejo z

namenom izpolnitve temeljne potrebe po razlagi lastnosti stvari (Hogg in Abrams, 2001).

Teorija socialnih reprezenzacij skuša globlje prodreti v družbeno naravo človekovih kognicij

oziroma subjektivne konstrukcije socialnih reprezentacij. Socialne reprezentacije definira kot

skupine pojmov, predstav, podob, izjav in razlag, ki jih imajo ljudje v vsakdanjem življenju o

določenih pojavih v socialnem okolju. So razumljivi sistemi kognicij, ki ljudem pomagajo pri lažji

vsakodnevni komunikaciji in iskanju smisla v dogodkih, načinih vedenja in v medosebnih

interakcijah. Po teoriji socialnih reprezentacij socialna interakcija, komunikacija, sistemi socialnih

norm in vrednot bistveno vplivajo na kognitivne procese v ljudeh in sodelujejo v nastanku novih

oblik znanj. Lahko jih razumemo kot sodobne verzije 'zdravega razuma', ki nadomeščajo mite in

sisteme verovanj tradicionalnih družb (Moscovici, po Ule, 2009).

Socialne reprezentacije so sistemi vrednot, predstav in praks, ki omogočajo:

- utrjevanje reda, ki usposablja posameznike za orientiranje v stvarnem svetu in za njegovo

obvladovanje,

- komuniciranje med člani skupnosti tako, da jim ponujajo kod za imenovanje in klasificiranje

različnih vidikov njihovega vsakdanjega sveta pa tudi njihove osebne in kolektivne zgodovine.

Socialne reprezentacije obstajajo v duševnosti človeka, kot del njegovega kognitivnega aparata,

hkrati pa krožijo med ljudmi, kot deli subjektivne stvarnosti. V njih subjektivno in objektivno

podpirata drug drugega tako, da en brez drugega ne moreta obstajati, zato procesi subjektivne

kognicije kot individualne reprezentacije stvarnosti nujno predpostavljajo delovanje socialnih

reprezentacij (prav tam).

Individualne reprezentacije so subjektivne, naivne ali implicitne teorije človeka o različnih

področjih stvarnosti. Socialne reprezentacije pa predstavljajo skupnostni oziroma socialni okvir za

individualno mišljenje in znanje pa tudi za socialno delitev znanja. Moscovici (prav tam) pravi, da
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prav posedovanje skupnih socialnih reprezentacij ustvari skupino in omogoča homogenizacijo

skupine. Predstavljajo konvencionalni kod za komuniciranje, razumevanje in ocenjevanje sveta.

Individualne kognicije in socialne reprezentacije je težko razlikovati. Individualne in socialne

reprezentacije stopajo v medsebojni odnos preko konstrukcij in inovacij, ki jih vnaša vsak človek v

predstave drugih članov skupine. Posamezniki so tako hkrati njihovi tvorci in uporabniki.

Uporaba in širjenje posamične socialne reprezentacije sta odvisni od tega, koliko nam socialna

reprezentacija pomaga reševati konkretne probleme vsakdanjega življenja, pri čemer ohranja

njegovo urejenost in relativno neproblematičnost. Po eni strani omogoča članom skupnosti, da

konstruirajo, kolikor se da celostno in koherentno predstavo o stvarnosti, na podlagi katere se

usmerjajo v vsakdanjem življenju. Po drugi strani pa so rezultat duševne, zlasti kognitivne in

diskurzivne dejavnosti ljudi, pod vplivom situacijskih značilnosti socialnih interakcij ljudi (prav

tam).

Kljub temu da raziskovanje socialnih reprezentacij skupaj z diskurzivno psihologijo goji kritičen

odnos do popolnoma kognitivnih raziskav, vendarle upošteva individualno kognicijo in miselne

procese. Individualna kognicija in mišljenje predstavljata del notranje stvarnosti, diskurzi in

komunikacija pa zunanje realnosti v procesu nastajanja in spreminjanja vsakdanjega sveta (prav

tam). Flick (prav tam) meni, da raziskovanje socialnih reprezentacij vodi v bolj obsežno

razumevanje socialnih fenomenov, kot zgolj fokusiranje na diskurze ali na kognicijo. Pri tem pa

opozarja tudi na pomen zgodovinskih in socialnih kontekstov. Pravi namreč, da lahko vsakdanje

znanje in prakse raziskujemo in dojamemo le tako, da upoštevamo zgodovinsko naravo

konstrukcij socialne realnosti.

Goffman (po Jenkins, 2002) razlaga človeški svet in vse človeške skupnosti kot tridelni model, ki ga

sestavljajo:

- individualni red – posamezniki in tisto, kar se dogaja znotraj njihovih glav,

- interakcijski red – interakcije med posamezniki, tisto, kar se dogaja med posamezniki,

- institucionalni red – uveljavljeni vzorci in ureditev,  ustaljeni načini, kako se stvari

opravljajo.

Ti trije deli niso celote zase, temveč se v vsakdanjem življenju posameznika prepletajo. Ko

razločujemo med entitetami, ni bistveno, da vzpostavimo natančne ločnice med njimi, poleg tega

pa velja upoštevati, da so ločnice naše analitične predstave, ki se lahko v vsakdanjem življenju
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porazgubijo (Barth, po Jenkins, 2008). Po drugi strani pa je človeška zmožnost dojemanja

človeškega sveta omejena, kar se kaže tudi pri identifikacijah. Najbolj očitno sicer pri tistih, ki so

vezane na telesne značilnosti (spol, starost, 'rasa'), ne gre pa zanemariti tudi tistih, ki so socialno

skonstruirane, kot je na primer nacionalnost. Kljub temu, da je človeški svet 'socialno

skonstruiran', vsebuje pomembne realnosti, ki zahtevajo našo pozornost, če želimo ta svet

razumeti (prav tam). Če ljudje menijo, da je nekaj resnično, potem je resnično, če ne drugega vsaj

v akcijah, ki jih sproža in njihovih posledicah, torej je 'socialno' ter intersubjektivno realno, kot

pravi tudi Thomas (prav tam) iz čikaške šole, ki sociologom priporoča, da naj se raje kot ontologiji,

posvečajo pragmatičnemu raziskovanju intersubjektivne realnosti, v okvirih katere posamezniki

delujejo in definirajo situacije, v katerih se znajdejo.

Meje in njihova pomembnost med posameznimi kolektivitetami niso nekaj, kar lahko že vnaprej

določimo, temveč se vedno na novo odkriva skozi interakcije med ljudmi, ki se na različne načine

kolektivno identificirajo. Te interakcije se lahko zgodijo kjerkoli in v kateremkoli kontekstu

(Lamont in Molnar, po Jenkins 2008).

Barth (prav tam) tako vidi tudi identiteto kot proces, ki je del vsakodnevnih interakcij med ljudmi

in ne toliko del 'kulturne' superstrukture. To ne pomeni, da Barth povsem zanika pomen kulturnih

virov za konstruiranje socialne realnosti posameznikov, temveč pravi, da so ti kulturni viri

razdrobljeni. Govori namreč o 'univerzumu diskurzov' oziroma 'tokovom tradicije' v kompleksnih

družbah, ki so manj jasno razločeni kot 'kulture' in v katerih posamezniki participirajo raznoliko,

pogosto v večih hkrati, intenzivnost in globina participacije pa variirata.

2.3.1 Socialna identiteta

Deaux (2000) pravi, da se lahko izraz socialna identiteta uporabi za opisovanje:

(a) strukture posameznikovega selfa, ko se posameznik definira s kategoričnim članstvom

(Reid in Deaux; Rosenberg in Gara; Stryker, prav tam),

(b) značilnost medskupinskih odnosov (Tajfel in Turner, prav tam),

(c) odnos posameznika do širših družbenih struktur (Breakwell; Moscovici, prav tam).

V tem delu poglavja bom predstavila različne vidike socialne identitete.
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2.3.1.1 Motivi in funkcije socialnih identifikacij

Socialna identiteta omogoča posamezniku poenostavitev kompleksnosti sveta, v katerem se

nahaja. Simbolizacija skupne identitete generira imaginarno podobnost, ki dovoljuje razlikovanje

in raznovrstnost. Če bi obstajale zgolj raznolikosti, bi bil človeški svet kompleksen in nepredvidljiv

do te mere, da bi postal nepojmljiv (Jenkins, 2008).

Teorija optimalnega razlikovanja predpostavlja dve nasprotujoči si človeški potrebi, in sicer na eni

strani potrebo po razlikovanju od drugih ljudi, nasproti pa potrebo po vključenosti v večje skupine.

Potrebi definirata homeostatični model, znotraj katerega posameznik stalno išče ravnotežje.

Oseba, ki se počuti ekstremno drugačna, bo iskala skupino oziroma socialno identiteto, ki bo bolj

vključevala. Obratno pa bo oseba, ki je vključena v večjo skupino, iskala take skupinske identitete,

ki ji bodo omogočale razlikovanje od drugih (po Deaux, 2000).

Deaux (prav tam) kot najbolj enostaven odgovor na vprašanje, zakaj si ljudje izberemo določeno

skupinsko identiteto, ponuja odgovor, ker 'pač tam je'. Ker je posamezniku pravzaprav že od zunaj

določena neka identiteta (na primer spol ali etničnost), se mora z njo na nek način soočiti.

2.3.1.2 Teorija socialne identitete

Tajfel (po Ule, 2008) definira socialno identiteto kot »tiste pozitivne ali negativne vidike

samopodob, ki izhajajo iz pripadnosti osebe različnim socialnim skupinam.« Teorija socialne

identitete izhaja iz dveh predpostavk. Prva pravi, da ljudje stremimo k pozitivni samopodobi in

samospoštovanju. Tako je razvoj pozitivne socialne identitete način ohranjanja pozitivne

samopodobe in samospoštovanja. Druga predpostavka te teorije pa je, da se socialna identiteta

gradi na osnovi primerjav med različnimi socialnimi kategorijami (prav tam). Zaznave in stališča

ljudi do članov svoje skupine in drugih skupin naj bi torej izhajale iz posameznikove želje pripadati

in se identificirati s skupinami, ki so v določenem kontekstu superiorne, z namenom izboljšati si

samospoštovanje (Gril, 2007). Ule (2008) pravi, da ima človek lahko na izbiro več socialnih

identitet, ki jih aktivira po potrebi, predvsem takrat ko nastopa kot član skupine, ki je zanj

pomembna.

Nastran Ule (2000, s. 187) za identiteto pravi, da »je neločljivo povezana s socialnimi interakcijami

med ljudmi, z medsebojnimi pripisovanji, pričakovanji in vsakodnevnimi dejavnostmi, v katerih

posameznik oblikuje in doživlja svojo življenjsko zgodbo kot povezano in smiselno celoto.«
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Posamezniki pa se razlikujemo med seboj v tem, kakšnih pričakovanj smo deležni s strani okolja, s

kakšnimi ljudmi prihajamo v stik v svojem okolju, nekateri imajo priložnost biti vključeni v bolj

raznolike vsakdanje dejavnosti kot drugi in imajo tako več priložnosti za razvijanje raznolikih

medsebojnih odnosov in širjenje socialnih mrež.

Tu se mi zopet poraja vprašanje, ali ni morda tako, da so različnim posameznikom na voljo različno

široki repertoarji socialnih identitet. Nekateri imajo zaradi različnih dejavnikov lahko več izbire kot

drugi. Poleg tega je morda prehajanje med različnimi socialnimi identitetami nekomu bolj

enostavno kot drugemu, morda je iz različnih razlogov bolje opremljen z različnimi spretnostmi in

znanji, ki so potrebna za to. Morda za nekega posameznika nacionalna identiteta ena redkih

socialnih identitet, s katero razpolaga (poseben čar nacionalne identete je, da je dostikrat

samoumevna, le zagrabiti jo je treba) in je prav zato zanj še posebej pomembna. Po drugi strani pa

je verjetno nekatere socialne identitete lažje izbirati oziroma zamenjati. Kako je v tem primeru z

nacionalno identiteto? Ali lahko posameznik brez težav prehaja iz ene nacionalna identitete v

drugo? Je enostavno iz Srba postati Slovenec? Ali iz Slovenca Anglež?

2.3.1.2.1 Socialna kategorizacija
Teorija socialne identitete izhaja iz predpostavke, da družba vsebuje določene kategorije, ki

posedujejo moč in medsebojne statusne relacije. 'Socialne kategorije' se nanašajo na delitev ljudi

na podlagi nacionalnosti, rase, razreda, poklica, religije, … 'Moč in statusne relacije' pa se nanašajo

na dejstvo, da imajo nekatere kategorije v družbi večjo moč, prestiž in status v nasprotju z

drugimi. Kategorije ne obstajajo v izolaciji, kategorija kot taka obstaja zgolj v nasprotju z drugo

kategorijo. Tako je na primer kategorija 'Slovenec' brez pomena, razen če služi razlikovanju med

tistimi, ki so Slovenci in tistimi, ki to niso (Hogg in Abrams, 1999). Tuje oz. tisto, kar ni naše, je v

tem primeru nujno, da lahko definiramo, kam spadamo mi.

Socialna kategorizacija je »spoznavni mehanizem, ki se odraža v skupinskem vedenju (npr.

sodelovalnost, konflikti) in usmerja posameznikove medskupinske zaznave ter stališča do skupin v

skladu s prepoznanimi socialnimi identitetami ljudi v določenih situacijah (Gril, 2007, s. 33)«.
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2.3.1.3 Medskupinski odnosi

Tajfel (po Wetherell, 2008) razločuje med dvema vrstama vedenj, ki ju lahko postavimo na

kontinuum. Na eni strani se nahaja 'medosebno vedenje', ki predstavlja vedenje posameznika s

svojimi značilnimi karakteristikami in unikatno celoto osebnih odnosov z drugimi, pri čemer so

različne socialne kategorije, ki jim posameznikih pripada, manj pomembne kot niz individualnih in

medosebnih dinamik. Na drugi strani pa 'medskupinsko vedenje' označuje vedenje posameznika

kot člana skupine, pri čemer je manj pomembno, kdo je posameznik kot individualna oseba.

Vendar pa Tajfel (prav tam) priznava, da se večina vedenj nahaja nekje vmes. Tako so situacije, ko

se nekdo v interakciji z drugim vede povsem glede na njegovo znano skupinsko pripadnost ali zgolj

individualno osebnost, bolj redke. Brown (2009) pravi, da je vedenje najverjetneje rezultat

kompleksne zmesi personalnih vplivov, trenutne socialne identitete ter preteklih in so-obstoječih

socialnih identitet.

Oseba se umesti v neko skupino tako, da se na eni strani intelektualno in čustveno identificira z

drugimi člani svoje skupine oziroma s cilji skupine, na drugi pa se diferenciira od drugih skupin

(Ule, 2008, s. 405). Summer (po Mandelc, 2011) vidi razločevanje med lastno skupino (in-group) in

tujo skupino (out-group) kot fundamentalno strukturno značilnost vseh skupin. Lastno skupino

drži skupaj »mi-občutek«, znotraj nje vladata red in mir, medtem ko zunaj nje napetost in

agresivnost. Lastna skupina daje posamezniku občutek varnosti in pripadnosti, njegovo ravnanje v

tej skupini in za to skupino pa podeljuje smisel njegovi eksistenci.

S socialno primerjavo med skupinami člani skupin socialno ovrednotijo lastno skupino in druge

skupine. S primerjavo pridejo do dodatnih pozitivnih ali negativnih sestavin socialne identitete.

Ljudje težimo k takšnim medskupinskim primerjavam, za katere domnevamo, da pozitivno

prispevajo k naši socialni identiteti. Takim, ki lahko negativno vplivajo na našo socialno identiteto

pa se izogibamo (Ule, 2009).

Kadar govorimo o medskupinskih odnosih in procesih, mislimo na oblike vedenja, ki se pojavljajo v

interakciji med člani različnih skupin. To pomeni, da takrat ne delujemo kot posamezniki, ki se k

drugim obračamo kot do posameznikov, temveč delujemo kot člani skupine in zavzemamo nek

odnos do članov drugih skupin. V tem primeru sebe in druge zaznavamo in presojamo v okviru

skupinskih pripadnosti, značilnosti, vlog, socialnih kategorij. Naše osebnostne značilnosti, osebne

antipatije ali simpatije so v drugem planu, v ozadju situacij. K drugemu ne pristopamo kot mi sami,

ampak nastopamo kot člani te in te družine, kot predstavniki organizacij, kot nosilci raznih
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socialnih vlog (Ule, 2008). Medskupinsko vedenje se nagiba k tekmovalnosti in etnocentričnosti.

Vedenje ljudi v medskupinskem kontekstu je namreč usmerjeno k pridobivanju ali ohranjanju

ugodnosti (na primer resursi, status, prestiž,...) za lastno skupino nasproti drugi skupini. Čeprav so

medskupinski odnosi sami po sebi etnocentrični, pa  odnosi med skupinami lahko široko variirajo

glede na stopnjo ekstremnosti – od neškodljivih generaliziranih predstav, strpnosti in

prijateljskega rivalstva, pa do globokega sovraštva, nestrpnosti in nasilnega konflikta. Ker so

slednje oblike medskupinskega vedenja osnova krivic in nehumanosti, se študije medskupinskih

odnosov usmerjene predvsem na pojasnjevanje ekstremnih oblik medskupinskega vedenja, in

sicer predsodke, diskriminacije, fanatizem, medskupinska agresija ipd. (Hogg, 2006).

2.3.1.3.1 Teorija realističnega konflikta
Sherif (po Hogg, 2006) je razvil teorijo realističnega konflikta, ki predvideva, da so gonilo vedenja

posameznikov cilji in posameznikova zaznava doseganja ciljev v odnosu do drugih ljudi. Če imata

dve skupini enak cilj (na primer blaginjo), vendar lahko cilj doseže le ena skupina v škodo druge,

bodo medskupinski odnosi med njima tekmovalni in nesložni. V primeru, da je dosega cilja možna

le s skupnim sodelovanjem obeh skupin, pa bodo odnosi med njima složni in sodelovalni.

Medskupinski konflikt tako pogojuje situacija, ko druga skupina ogroža doseganje ciljev moje

skupine. Poleg tega obstajajo še druge oblike ogrožajočih delovanj zunanje skupine, včasih lahko

že zgolj obstoj druge skupine predstavlja grožnjo prestižu ali posebnosti posameznikove lastne

skupine in njegove identitete kot člana te skupine. Takšna grožnja lahko sproži vrsto dejanj

usmerjenih v zaščito statusa skupine in integriteto mej skupine. Med njimi so tudi izključitev

marginalnih in deviantnih članov v moji-skupini (Marques, Abrams, Paez in Hogg, prav tam),

zvišano težnjo k uniformiranosti in homogenosti moje-skupine (Branscombe, Wann, Noel in

Coleman; Jetten, Spears in Manstead, prav tam) in privzem strategij za ojačanje ali izboljšanje

statusa moje-skupine (Ellemers, prav tam).

2.3.1.3.2 Medskupinski odnosi in samozavest
Govorila sem že o tem, da posamezniki pri socialnih primerjavah težijo k temu, da le-te izpostavijo

njihovo lastno skupino v pozitivni luči in na ta način krepimo tudi lastno samopodobo. Hogg in

Abrams (po Verkuyten in Hagendoorn, 2002) sta prišla do dveh zaključkov. Prvi pravi, da uspešna

medskupinska diskriminacija poveča (vsaj začasno) samozavest, drugi pa da znižana samozavest

pospešuje medskupinsko diskriminacijo.
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2.3.1.3.3 Medskupinski odnosi in čustva
Čustva so ključna za posameznikovo motivacijo (Özkirimli, 2010). Sunny (prav tam) jim pripisuje

velik pomen pri procesu samo-identifikacije, ko razmišljamo o tem, kdo smo »mi« in kdo je

»drugi«, prav tako imajo pomembno vlogo pri konstruiranju socialnih vezi, ki omogočajo obstoj

skupin, družb, najverjetneje tudi narodov.

Mackie, Silver in Smith (2004) obravnavajo čustva z vidika medskupinske dinamike. V ta namen so

razvili teorijo medskupinskih čustev (prav tam). Medskupinska čustva vidijo:

- kot odvisna od psihološke identifikacije s skupino,

- kot rezultat dogodkov in interakcij, ki reflektirajo relativno blagostanje skupine, ki je

neodvisno od naše osebne vpletenosti v te dogodke in interakcije,

- kot funkcionalno pomembna pri regulaciji medskupinskega vedenja nasproti drugim

skupinam. To pomeni, da medskupinsko čustvo regulira kognitivne, vrednostne in

vedenjske reakcije, ki jih ima ena skupina nasproti drugi. Ko doživeta čustva pospešujejo

nekatere oblike skupinskega vedenja in zavirajo ostale, so ta čustva medskupinski

dogodek.

Medskupinska čustva vsebujejo impulz, željo ali tendenco ukrepati z namenom zbliževanja ali

razhajanja skupin, spreminjanja ali upravičevanja statusne hierarhije, eliminiranja tekmecev ali

gojenja zavezništev, pri čemer je osnovni cilj obvarovanje skupine, ki ji posameznik pripada (prav

tam).

Sodobni sociološki pristopi k čustvom predlagajo sociološki model želja osnovan na emocijah

biološkega izvora, ki postanejo podrejene socialnim označevalcem in kontrolam ter posledično

spodbudijo določena socialna vedenja (Hochschild, po Larson, 2006). Kemper (po Mackie, Silver in

Smith, 2004) pa pravi, da je velik delež človeških vedenj usmerjen v doseganje bodisi moči in

kontrole ali pa podpore in statusa.

2.3.2 Predsodki in diskriminacije

Nekatere teorije vidijo vzrok predsodkov in diskriminacij v ekstremni in indiviualni osebnosti, ki je

bolj nagnjena k izražanju predsodkov. Ena od njih je Adornova teorija avtoritarne osebnosti, ki

predpostavlja, da stroga, avtoritarna in čustveno manipulativna vzgoja proizvede posameznike, ki

so obsedeni s statusom in avtoriteto, se težko soočajo z negotovostjo ter so sovražni in agresivni

do šibkejših drugih (Ule, 2009). Kritiki teorije avtoritarne osebnosti ji poleg metodološke
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pomanjkljivosti očitajo predvsem neupoštevanje kulturnega konteksta. Kulturni dejavniki imajo

namreč pri oblikovanju predsodkov in diskriminacij večjo težo kot osebnostne lastnosti. To ne

pomeni, da psihološka konstrukcija ni pomembna. Gre bolj za to, da se medskupinski odnosi in

predsodki lahko precej hitro spremenijo glede na družbeni kontekst (Hogg and Abrams, 1999).

Teorije, ki zreducirajo predsodke na individualno patologijo, tako spregledajo družbene patologije,

patološka razmerja moči in konfliktne interese različnih skupin, ki ustvarjajo ugodno ozračje za

bohotenje predsodkov (Ule, 2009).

Ule (2009) kot pomemben izvor predsodkov navaja razlike v družbeni moči, bogastvu in

ugodnostih določenih družbenih skupin, kar pomeni, da imajo predsodki ideološko funkcijo

opravičevanja družbe take kot je (status quo). Predsodki nam pomagajo racionalizirati družbeni

sistem, ki je kriv za diskriminacijo in marginalizacijo manjšine, hkrati pa »opravičujejo« privilegije

dominantne večine. Predsodki so torej ukoreninjeni v mreži družbenih odnosov med skupinami in

ne izhajajo le iz našega kognitivnega aparata (Brown, po Ule, 2009).

Ule (2009) opiše »model človeka«, ki reprezentira sodobne zahodne družbe ter naj bi bil temelj in

vzor družbenega napredka zahodnega sveta z oznakami: moški, zdrav, srednjih let,

heteroseksualec, belec, pripadnik zahodne, krščanske, urbane in »liberalne« kulture ter srednjega

ali višjega družbenega razreda.

Ko Ule (2009) govori o socialni prikrajšanosti kot posledici medskupinske diskriminacije pravi, da

je občutek socialnega prikrajšanja pogost tudi pri članih dominantnih skupin, ki se počutijo

prikrajšane zaradi posebnih pravic, ki jih uživajo člani manjšine. Tako je pogosto slišati, da smo

Slovenci drugorazredni državljani, da so manjšine preveč zaščitene in dobivajo preveč ugodnosti.

Kolektivni občutek prikrajšanja je povezan z ideali ali normami pravičnosti, ki legitimirajo občutke

zapostavljenosti. Zato je pomembno, če ne celo osnovno psihološko gonilo socialnih sprememb

(prav tam). Če člani neke skupine zaznajo podrejen položaj svoje skupine kot nelegitimen, kot

krivičen, bodo težili k spremembam razmer. Za svoj dominantni položaj se začnejo boriti tudi

skupine, ki ocenijo, da druge skupine s svojimi zahtevami neupravičeno ogrožajo njihovo plevlado.

V obeh primerih pride do socialnih konfliktov ter do poskusov doseganja, ohranjanja in

spreminjanja medskupinskih razlik, pogosto v obliki diskriminacije drugačnih skupin (Tajfel, prav

tam). Tu vidim vzporednice s Horowitzevo (2000) razlago medetičnih skupinskih odnosov, v kateri

primerja etnične vezi z družinskimi oziroma sorodstvenimi. Primerjavo omogoča ideja o skupnem

izvoru članov etnije. V stiku s priseljenci se avtohtoni prebivalci nemalokrat poimenujejo sinovi

svoje zemlje ter se pri zahtevi pravic, vezanih na teritorji, sklicujejo na to, da so bili tam prvi, kar
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avtorja spominja na rivalstvo med starejšim in mlajšim otrokom v družini. V nadaljevanju sicer

pravi, da je ta primerjava preveč poenostavljena, kljub temu pa lahko domnevamo, da se mnogo

konfliktnih in sodelujočih vidikov intradružinskega in interdružinskega življenja reflektira v etničnih

odnosih in da lahko povlečemo vzporednice pri občutkih zapostavljenosti starejših članov družine

in avtohtonega prebivalstva.

2.3.3 Kritika teorije socialne identitete

Tajfel in Turner (po Wetherell, 2009) v svojem delu poudarjata 'običajnost' rasizma. Z drugimi

oblikami skupinskega vedenja, naj bi tvoril celoto medskupinskih vedenj. Medskupinskega

konflikta ne vidita kot psihopatologije ali kot rezultat iracionalnih predsodkov, temveč kot obliko

vedenja, ki zajema kompleksna psihološka stanja, ki pa so prav tako ključna instanca bolj pozitivno

označenih skupinskih vedenj, kot je razvijanje čuta solidarnosti do drugih, skupinske lojalnosti,

skupinske kohezivnosti in nacionalne pripadnosti. Rasizem je torej neizogiben v posebnih socialnih

kontekstih, kjer 'rasne' kategorije postanejo pomembne in pridobijo pomen kot družbena delitev.

Avtorica ugotavlja, da je njun pogled na možnosti 'rasnih odnosov' bolj pesimističen kot na primer

tisti, ki ga podaja teorija realističnih skupinskih konfliktov. Teorija socialne identitete namreč

pravi, da bo zaradi neizprosne logike procesa identifikacije, primerjave in skupinske diferenciacije

z namenom maksimiziranja samozavesti, konflikt sprožen kadarkoli bodo prisotne socialne

kategorije in skupinske razlike. Medtem pa 'teorija realnega skupinskega konflikta' pravi, da je

konflikt odvisen od odnosa med cilji skupin (ali skupini tekmujeta za redke vire ali pa si skupaj

prizadevata za neke nadrejene cilje). Wetherell (prav tam) primerjavo med teorijami zaključi z

ugotovitvijo, da med različnimi pristopi zaenkrat teorija realističnega skupinskega konflikta daje

največ poudarka socialni determiniranosti individualnih reakcij v skupinskih situacijah.

Kritiki teoriji socialne identitete očitajo tudi zanemarjanje kulturnega konteksta. V medkulturnih

raziskavah minimalnih skupin so namreč ugotovili, da otroci iz različnih kulturnih okolij

avtomatično ne diskriminirajo med skupinami na enak način kot britanski ali severnoameriški

otroci (prav tam), kar potrjuje, da tisto, kar determinira vedenje v minimalni skupini ni zgolj

avtomatična psihološka povezava med skupinsko identifikacijo in tekmovanjem. Kar je morda bolj

ključno je način, na katerega člani skupine interpretirajo in dajejo pomen medskupinski situaciji v

skladu s kolektivnim okvirjem njihove kulture in skupnosti. Od tega so odvisne posledice skupinske

identifikacije, ki lahko vodijo do intraskupinskega favoriziranja, medskupinske diskriminacije ali

kakšnega drugega izida. Kulturni in skupnostni kontekst determinira tudi, kako posamezniki
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razumejo pozitivno skupinsko identiteto. Posameznikova samozavest, dober občutek o sebi in

svoji skupini niso nujno povezani z zmožnostjo povečati razlike med lastno in drugo skupino v prid

lastni. Tak pogled je najverjetneje  v ospredju v kulturah, ki poudarjajo neodvisnega posameznika

in kjer je skupnost in njen ekonomski sistem organiziran na tekmovalni osnovi.

Billing (po Hearn, 2006) teoriji socialne identitete očita, da ne uspe razložiti, zakaj kategorije

obstajajo, kako nastanejo in zakaj trajajo.

Kritika Wetherellove (po Ule, 2009) zajame tudi proces nastajanja predsodkov, kot ga vidijo

teoretiki socialne identite. Pravi, da je le-ta veliko bolj fleksibilen in razdrobljen. Vidi ga kot

diskurz, ki se nenehno preoblikuje in oblikuje, hkrati pa konstruira in rekonstruira podobo drugih

ljudi, o katerih govori, pa tudi lastno identiteto govorcev. Poleg tega pa diskurzivne prakse ne vidi

zgolj kot govorno ali pisno prakso ljudi, temveč pravi, da so to »mikroprakse, ki združujejo jezik,

komunikacijo in interakcijo, simbolne sisteme in družbene odnose, v katerih potekajo govorne

oziroma komunikacijske dejavnosti. So živi odnosi med ljudmi, ki konstituirajo identiteto

posameznikov in skupin ter urejajo stvari v smiselni družbeni red. So tako materialna kot duhovna

praksa ljudi. Niso zgolj zavestna dejavnost ljudi, ker jih v veliki meri poganja spontana, nezavedna

in čustvena dinamika naših želja, ujeta v razcep med fantazmo in realnostjo (prav tam, 223)«.

2.4 Nacionalizem

Haugaard (2006) pravi, da je potrebno tako nacionalizem kot liberalizem obravnavati kot skalarni

in ne absolutni koncept, saj oba zaobjemata različne stopnje intenzitete. Na enem koncu so

nacionalisti in liberalci, ki so na primer pripravljeni žrtvovati svoje življenje za narod ali svobodo

govora, na drugi pa posamezniki, ki v vsakdanjem življenju izražajo blago zadovoljstvo, ko 'njihova

nacionalna reprezentanca' zmaga na tekmi ali pa blag občutek nezadovoljstva, ko se srečajo z

zakoni, ki teptajo 'njihove svoboščine'. Na ekstremnem koncu se najdejo tako nacionalistični kot

liberalni posamezniki, vendar pa je bolj verjetno, da se ekstremnih oblik izražanja poslužujejo

nacionalistični posamezniki. Skalarna narava nacionalizma in liberalizma pa poudarja še drugi

aspekt teh dveh ideologij. Kot pravi Giddens (prav tam) lahko akterjevo znanje o socialnem

življenju razdelimo v dva dela: diskurzivno zavest, to je znanje, ki ga lahko akterji z lahkoto

pretvorijo v besede in praktično zavest, ki ji Bourdieu pravi habitus. Praktična zavest ima veliko

večji obseg kot diskurzivna zavest in in je bistveni del vsakdanjih socialnih kompetenc socialnih

akterjev. Je interpretativen horizont, konstituiran iz konceptualnih kategorij, na osnovi katerih
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rutinirano oblikujemo pomene sveta (tako na primer mize in stole vidimo kot 'naravne dogodke').

Nekateri koncepti so po svoji naravi bolj praktični (na primer 'miza'), drugi, na primer nejasna

empirična dejstva kot je 'črna luknja' pa bolj diskurzivni. In tako se tudi nacionalizem bolj nagiba k

praktični zavesti, medtem ko je liberalizmu bližja diskurzivna zavest.

Beck in Giddens (prav tam) ugotavljata, da je za modernost značilna povečana stopnja

reflektivnosti. V tradicionalnih družbah so socialne strukture vzete kot dane, tradicija pa jim

podeljuje nedotakljivost. Nasprotno pa se v reflektivnih družbah s strani socialnih akterjev stalno

pričakuje upravičevanje socialnih struktur, kar se zdi Haugaardu (2006), v nasprotju z Beckom in

Giddensom, precej problematično. Ko se od akterjev zahteva, da upravičujejo in reflektirajo

vsakodnevne socialne prakse, prihaja do masovnega transferja samoumevnega znanja v

diskurzivno zavest. Medtem ko je lahko ta transfer sicer odločilno osvobojajoč, obstaja možnost

da hkrati vodi k močnemu občutku ontološke negotovosti, ki pri posameznikih povzroča slabe

občutke v povezavi z njihovim obstojem v svetu.

Hear (2006) ugotavlja, da avtorji pri proučevanju nacionalizma običajno izhajajo iz naslednjih

izhodišč:

- nacionalizem je identiteta,

- nacionalizem je čustvo,

- nacionalizem je ideologija,

- nacionalizem je socialno gibanje,

- nacionalizem je zgodovinski proces.

Sam meni, da je nacionalizem lahko sestavljen iz vseh teh stvari naenkrat, čeprav nekatere študije

in raziskovalni procesi bolj poudarjajo nekatere vidike kot druge. V literaturi sem našla še

opredelitev nacionalizma kot diskurza ter primerjave nacionalizma z religijo in metaforičnim

sorodstvom. V nadaljevanju bom podrobneje predstavila nacionalizem v povezavi z identiteto in

čustvi, pogled na nacionalizem kot religijo in metaforično sorodstvo ter nacionalistični diskurz.

2.4.1 Nacionalna (narodna, etnična) identiteta

Etnična identiteta predstavlja skupinski vidik posameznikove identitete in je povezana s

posameznikovo potrebo po druženju. Je 'podedovana' skupinska identifikacija (Hacin-Lukšič,



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Simona Šabić, diplomsko delo

28

1999). Identitete, tako nacionalne kot tudi ostale niso stvari o katerih mislimo, temveč stvari, s

katerimi mislimo (Özkırmılı, 2010).

V zadnjem času pomembnost nacionalne identitete razjedajo transnacionalne združitve in

globalizacijski procesi (Ben-Rafael; Ben-Rafael in Sternberg; Brettell; Featherstone; Glick Schiller,

Basch in Blanc-Szanton; Grillo, po David in Bar-Tal, 2009). Kljub temu pa nacionalnost ostaja

izredno mogočna komponenta identitete, pa čeprav edini razlog tiči v tem, da je nacionalnost še

vedno edina osnova, na podlagi katere lahko skupnost zahteva suverenost. V različnih koncih

sveta še vedno predstavlja gonilno moč v različnih procesih in sferah individualnega in

kolektivnega življenja (prav tam). Vendar pa so 'nas', 'mi', 'skupnost' in 'solidarnost' besede, ki jih

velja obravnavati s previdnostjo, saj imajo močan ideološki potencial. Kljub temu da gre za

imaginarne predstave, imajo lahko zelo veliko moč, ko so enkrat vzpostavljene (prav tam).

Jenkins (2008) pravi, da je etnična identiteta ena možnih primarnih identifikacij. Etničnost kot

kolektivna identiteta, ki je lahko močno prisotna v doživljanju posameznikov, je pogosto

pomembna in zgodnja samo-identifikacija. Posamezniki se pogosto naučijo okvirov za

razporejanje sebe in drugih glede na etničnost in 'raso' v času otroštva, do približno desetega leta

starosti. Ideologije o skupnem izvoru, ki pogosto krepijo etničnost, jo predstavljajo kot jasno

konkretizirano. Poleg tega etničnost lahko vključuje tudi čustva in afekte (Epstein in Memi, prav

tam), zaradi česar lahko močno zaznamuje osebnost in določenim posameznikom res veliko

pomeni. Po drugi strani pa avtorji (na primer Barth, prav tam) ugotavljajo, da je etničnost lahko

precej prenosljiva. Posamezniki lahko pod določenimi pogoji spremenijo svojo etničnost, in včasih

tudi jo. Etničnost torej ni univerzalno primarna identiteta, temveč je na podlagi lokalnih

značilnosti in posameznikove osebne zgodovine fleksibilnejša identiteta kot na primer spol in

človečnost (prav tam).

Poole (po Langman, 2006) pravi, da identitete obstajajo v sistemih interpretacije in pomena, ki ju

določajo jezik, kulturni simboli in vrednote, skozi katere se zavedamo nas in samih sebe.

Postmodernizem je posvečal posebno pozornost formiranju socialne identitete s poudarkom na

tem, da so identitete zmeraj formirane v dialektičnem odnosu z ostalimi identitetami, tako da so

skupno konstituirane ter notranje nepopolne in nestabilne (Hearn, 2006).
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2.4.1.1 Narod kot skupina

Özkırmılı (2010) opredeli 'narod' kot simbol z več pomeni, različne skupine pa si prizadevajo, da bi

obveljala njihova definicija in njej pripadajoče posledice. Narod naj bi bil preplet objektivnih in

subjektivnih faktorjev, ki niso povsem stalni, temveč se menjajo glede na kontekst. Objektivni

faktorji, ki naj bi kreirali narod, se spreminjajo tako v času kot tudi od enega naroda do drugega.

Barth (po Özkırmılı, 2010) v skladu s tem ugotavlja, da kar je pomembno, niso 'objektivne' razlike,

ki razločujejo kulturne kolektivitete,  temveč tiste, ki jih akterji sami vidijo kot signifikantne. V tem

smislu je na etnične in nacionalne skupine bolje gledati kot na 'organizacijske tipe', kjer

posamezniki strateško manipulirajo svojo kulturno identiteto, tako da v skladu s kontekstom

pripišejo določenim označevalcem večjo in drugim manjšo vrednost. Subjektivni faktorji naroda pa

pravzaprav naroda ne razločijo od drugih socialnih in kulturnih kolektivitet, ki jim pripadamo.

Solidarnost, samozavedanje in vdanost karakterizirajo mnogo ostalih skupin, od družin in

religioznih skupin, do prostovoljnih organizacij. So minimalni pogoj pri definiranju naroda, vendar

ga same po sebi ne konstituirajo (prav tam).

Brubaker (po Özkırmılı, 2010) etničnosti, rase in naroda ne vidi toliko kot skupine, temveč meni,

da bi jih morali konceptualizirati kot relacijske, procesne, dinamične, spojene termine, o katerih

naj bi razmišljali kot o praktičnih kategorijah, kulturnih idiomih, kognitivniih shemah, diskurzivnih

okvirjih, organizacijskih rutinah, institucionalnih oblikah, političnih projektih in slučajnih dogodkih.

Ta pogled pa etničnosti, rasi in nacionalnosti ne odreka njihove realnosti, minimizira njihove moči

ali zmanjša njihovo pomembnost, temveč zgolj razlaga njihovo realnost na drugačen način.

Brubaker (prav tam) skupine ne vidi kot konstanten in dolgotrajen, temveč prej možen in variajoč

pojav, ki se zgodi v trenutkih izredne skupinske kohezije in intenzivnih občutij kolektivne

solidarnosti.

2.4.2 Nacionalizem in čustva

Kadar so posameznikovi cilji onemogočeni, je tipična reakcija jeza kot začetna faza agresivne

reakcije. Podobno je z narodom – ko so cilji naroda onemogočeni ali navidezno ogroženi, od

znotraj ali zunaj, se ljudje odzovejo z jezo, ki jo elite pogosto transformirajo v sovraštvo do drugih.

Slednji in njihova dejanja pa so skonstruirani kot podla in neprijetna. Kadar ljudje čutijo, da je

ranjeno njihovo dostojanstvo in samozavest, se prebudi iracionalen bes in sovraštvo, ki vodita do

želje po škodovanju ali uničenju tistih, ki so odgovorni za trenutne neprijetnosti. Oblasti pa
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pogosto manipulirajo s pravimi ali imaginarnimi strahovi ter ponižanji z namenom mobilizacije

jeze in popularne podpore svoji agendi (Langman, 2006).

Po drugi strani pa se kot nacionalistično čustvo pogosto omenja ponos. Milivojević (2008, str. 585)

govori o introjektivnem ponosu, ki ga opredeli kot »kronično in dominantno občutenje ponosa, ki

je posledica istovetenja s kom ali s čim drugim.« Razvije se pri posameznikih, ki v svojem življenju

nimajo razlogov za ponos in se zato popolnoma istoveti z nekom, ki je uspešen ter v tem najde

razlog za občutenje ponosa«. Kot primer avtor navede tudi fanatične navijače, ki se v tolikšni meri

identificirajo s svojim klubom, da to začne bistveno opredeljevati njihovo identiteto in fanatične

nacionaliste, ki so zelo ponosni, da pripadajo narodu, ki je dal toliko velikih ljudi in je po njihovem

mnenju boljši od drugih narodov.

2.4.3 Nacionalizem kot religija in metaforično sorodstvo

Na nacionalizem torej lahko gledamo kot na religijo in metaforično sorodstvo. Ta pogled poudarja

pomen simbolov, mitov in herojev, ki so žrtvovali svoje življenje za svoj narod. Nacionalistični

diskurz uporablja sorodstvene izraze, kot je na primer oče naroda, bratje, sinovi in hčere. Z

individualizacijo in urbanizacijo postajajo sorodstvene vezi vedno manj pomembne, nacionalizem

pa obljublja zadovoljevanje potreb, za katere je bilo prej odgovorno sorodstvo. Ponuja varnost in

občutek kontinuitete, prav tako pa skozi edukacijski sistem in trg delovne sile nudi karierne

možnosti (Hylland Eriksen, 1993). Metaforično lahko vidimo člane narode kot veliko družino. Gre

torej za abstraktno verzijo nečesa konkretnega, do česar goji vsak posameznik močna čustva,

nacionalizem pa poskuša to moč čustev prenesti na raven države. Skozi ta pogled se nacionalizem

pojavlja kot metaforična ideologija sorodstva prilagojena moderni družbi (prav tam). Tudi

Horowitz (2000) primerja nacionalizem s sorodstvom, pri čemer se mu zdi ključno, da sta tako

pripadnost etnični kot tudi sorodstveni skupini večinoma posamezniku določeni ob rojstvu. Avtor

opiše kontinuum različnih načinov organiziranja in kategoriziranja posameznikov, na podlagi

katerega se počutijo kot člani določene skupine. Na eni strani je članstvo v določeni skupini, ki si

ga posameznik pridobi z rojstvom, na drugi pa prostovoljno članstvo. Avtor pravi, da se je pri

raziskovanju etničnosti bolj kot iskanju njenega bistva potrebno posvetiti temu, kje na tem

kontinuumu se nahaja članstvo v etnični skupini. Etnična skupina se lahko nahaja na različnih

točkah kontinuuma, vendar pa je večina ljudi rojena v etnično skupino, v kateri bo umrla, etnične

skupine pa so večinoma sestavljene iz ljudi, ki so bili v njih rojeni. Da pa pogled na etničnost kot na

močno razširjeno sorodstvo vzdrži, je potrebno identificirati navidezen skupen izvor.
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2.4.3.1 Skupinski (nacionalni) simboli in miti

Primerjava nacionalizma z metaforičnim sorodstvom in religijo poudarja pomen nacionalnih

simbolov in mitov. V zadnjem času je mogoče opaziti mnogo nalepk s črnim panterjem, grafite ali

nalepke Tukaj je Slovenija3, ki poudarjajo pomen teritorija za nacionalno identiteto, na različnih

spletnih portalih je možno kupiti majice, zastave in ostale drobnarije, ki jih krasijo pravi slovenski

simboli, nekatere spletne strani pa velikodušno nudijo pravo resnico o izvoru slovenskega naroda.

Tudi politika vzdržuje določene rituale (npr. proslave ob državnih praznikih, državniška

odlikovanja), ki skrbijo, da ne gre v pozabo, kdo smo, od kod prihajamo in komu se moramo

zahvaliti za to, da lahko danes uživamo na sočni strani Alp.

Lukšič-Hacin (1999) pravi, da so poleg lojalnosti članov za obstoj skupine pomembni tudi simboli,

miti, legende, govorice, rituali in ceremonije, ki zagotavljajo kontinuiteto skupinske identifikacije.

Mandelc (2011) pa pravi, da je prav kontinuiteta v času in prostoru tista, ki skupini omogoča, da

razvija svoje distiktivne simbole ter si s pomočjo eksistence posameznih članov podeljuje

legitimnost. Od tu izvira nagnjenje nacionalnih projektov, da raziskujejo zgodovino svoje skupine

vse do njene ustanovitve, jo za namene integriranja poenostavijo ali si jo po potrebi izmislijo.

Reicher in Hopkins (po David in Bar-Tal, 2009) sta prepričljivo dokazala visoko povezanost med

močno identifikacijo z narodom in različnimi vsebinami, kot so vedenje o kolektivnem spominu in

kulturnih simbolih. Povezava je obojestranska. Se pravi, bolj ko so posamezniki identificirani s

svojim narodom, več vedo o kolektivnem spominu in kulturnih simbolih, po drugi strani pa

proizvedene vsebine, ki jih transformirajo in širijo različni kanali, inštitucije in produkti,

socializirajo člane skupine in višajo raven identifikacije članov skupine (prav tam).

2.4.4 Nacionalizem kot oblika diskurza

Postmodernizem pogosto vidi nacionalizem kot narativne in diskurzivne formacije (vzorci

razmišljanja, govorjenja o in delovanje v svetu). Najustrezneje jih je razumeti kot take, kakršnakoli

že je njihova usklajenost z bolj 'materialistično' realnostjo (Hearn, 2006). Özkirimli (2010) vidi

nacionalizem primarno kot diskurz, poseben način gledanja in interpretiranja sveta, kot referenčni

okvir, ki nam pomaga kreirati smisel in strukturirati realnost, ki nas obdaja.

3 Mogoče kot protiutež grafitom 'Srbija do Tokia'?
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Özkirimli (2010) pravi, da nacionalistični diskurz oblikuje tri nize medsebojno povezanih zahtev, ki

ločijo nacionalizem od drugih, podobnih diskurzov:

1. zahteve po identiteti. Svet razdeli na 'nas' in 'druge', pri čemer domneva homogeno in

fiksno identiteto na obeh straneh ter poudari značilnosti, ki nas razločujejo od drugih.

Zahteva po identiteti je politična iz dveh razlogov. Kot prvo trdi, da imajo narodne

vrednote absolutno prioriteto in da lojalnost narodu prednjači vsem drugim oblikam

lojalnosti, tako individualnim kot tudi kolektivnim. Kot drugo pa prezentira narod kot

ultimativen vir politične in socialne legitimnosti, posledično suverenosti.

2. časovne zahteve. Nacionalistični diskurz je vedno usmerjen v preteklost, saj si želi prikazati

'linearni čas naroda', njegovo nesporno historično prisotnost. To vključuje izbiro določene

preteklosti, ki ustreza nacionalističnim elitam in socialno amnezijo določenih aspektov

zgodovine, ki niso skladni z naracijo določenega naroda.

3. prostorske zahteve. Del nacionalističnega diskurza  je tudi fiksacija na teritorij, iskanje

'doma', aktualnega ali zamišljenega.

Postmodernisti do nacionalizma zavzemajo stališče radikalnega skepticizma (Douglas, po Hearn,

2006). Predstavljajo ga namreč kot sistem reprezentacij iluzorne narave, ki mora biti razkrinkana

in presežena. Vendar pa tak pogled oslabi razumevanje nacionalističnih sidrišč v socialni realnosti.

Hear (prav tam) zato nacionalizma ne vidi kot fragmentirane iluzije, ki jo je potrebno preseči,

temveč prej kot trmasto realnost, ki se bo sčasoma transformirala. Podobno na podlagi

Thomasovega teorema ugotavlja Jenkins (2008), da če ljudje menijo, da je nekaj resnično, je, če ne

drugega, resnično v izražanju aktivnosti, ki jih producira in njihovih posledicah. Torej je 'socialno'

in intersubjektivno realno.

2.4.5 'Pozitivne' plati nacionalizma

Nacionalizem je v etični sferi na izredno slabem glasu. Krivijo ga širjenja nestrpnosti, skupnostnega

egoizma, arogantnega patriotizma, rasistične tiranije in genocida (Tamir, 2008). Po drugi strani pa

ima nacionalizem tudi pozitivno družbeno funkcijo, ki jo Praprotnik (1999) vidi v integriranju

posameznikov in vzpostavljanju (vsaj) navidezne kohezije. Tamir (2008) pravi, da nacionalno

gledišče poudari nekatere razsežnosti, ki jih liberalna teorija ponavadi prezre. Med njimi so

družbena pripadnost, kulturne vezi, skupnostni vidik individualne identitete ter posebne moralne

obveznosti, izvirajoče iz članstva v družbenih skupnostih, ki nastanejo z združevanjem.
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Haugaard (2006) v analizi odnosa med liberalizmom in nacionalizmom izpostavi štiri temeljne

domene, pri katerih liberalna praksa predpostavlja nacionalizem. Prvo označi kot relativno

samoumevno, v mislih ima odgovor nacionalizma na vprašanje 'Kdo so ljudje?'. Drugo povzema po

Millerju (prav tam), ki pravi, da nacionalizem omeji število upravičencev do socialnega skrbstva

liberalne države blaginje na izvedljivo raven. Hkrati pa olajša utemeljitev distrubucije blaginje.

Brez nacionalizma bi namreč liberalne države blaginje težko utemeljile distribucijo blaginje

sodržavljanom in ne tistim bolj oddaljenim posameznikom in skupinam, ki so pravzaprav v večji

stiski. Prav tako pripomore k lažji redistribuciji blaginje, saj ideja naroda kot skupnosti, ki je 'naša'

implicira posledico, da je vsaka redistributivna obdavčitev pravzaprav 'moj' prispevek 'nam'.

Haugaard (prav tam) meni, da je morda prepričanje, da gre blaginja k nekomu izmed 'nas', celo

nujno za funkcioniranje države blaginje. Kot tretjo izpostavi skupno kulturo, ki jo nacionalizem

prispeva liberalni praksi. Pravi, da prav ta prispevek omogoča učinkovito izvajanje refleksivne

diskusije, ki je osrednji del liberalizma. Liberalna diskusija sama po sebi je namreč predpostavljena

na obliki Kantove čiste racionalnosti. Fichte (prav tam) pa pravi, da naša zmožnost zmožnost

razumnega razmišljanja ni neobremenjeno abstraktna, saj je mišljenje brez pomena konceptualno

nemogoče. Pri tem ima Haugaard (prav tam) v mislih več kot Millovo (prav tam) praktično opazko,

da demokracija lažje funkcionira s skupnim jezikom. Govori namreč o bolj temeljni postavki, ki

pravi, da zmožnost doseči konsenz skozi diskusijo predpostavlja konvergenco interpretativnih

horizontov. Strinja se s Habermasom o tem, da liberalizem predvideva nekaj podobnega idealni

govorni situaciji, v kateri sam po sebi zmaga najbolj prepričljiv argument, vendar pa je kot pravi

Ackerman (prav tam) ta ideal možen zgolje med akterji, ki delijo določene bistvene načine videnja

sveta, ki jih predpostavlja znatna stopnja skupne kulture. Kljub temu da so liberalci kritični do

homogeniziranja, ki je naloga gradnje naroda, pa je rezultat tega procesa skupnost, ki deli

dovoljšnjo kulturno podobnost, da omogoča prepričevanje z močjo močnejših argumentov. Kot

četrto predpostavko pa Haugaard (prav tam) izpostavi to, da nacionalizem omogoča pogoje za

liberalizem s tem, da oskrbuje državo z državljani, ki so pripravljeni prestati pomembne žrtve v

njeno obrambo.

Čeprav Haugaard (prav tam) osvetli te štiri nacionalistične predpostavke kot pogoje liberalizma,

hkrati opozori na nevarnosti, ki iz njih lahko izhajajo. Definiranje 'nas ljudi' z močnimi

nacionalističnimi termini lahko vodi do pojava ksenofobije v državljanskih in blaginjskih sistemih.

Prav tako lahko narodotvornost rezultira v neliberalno vsiljenih asimilacijah manjšinjskih kultur,

nacionalistična želja po samožrtvovanju pa lahko vodi v vojno stanje ali samomorilsko

bombardiranje.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Simona Šabić, diplomsko delo

34

2.4.6 Nacionalizem in občutenje smisla

Da ljudje osmislijo svoje življenje potrebujejo občutke učinkovitosti, samovrednosti ter koristnosti

in pomembnosti ter smisla (Baumeister, po Langman, 2006). Langman (prav tam) ugotavlja, da

nacionalna identiteta posamezniku ne samo prinaša ta zadovoljstva, temveč v modernih družbah

postaja za mnoge ljudi primarna osnova, ki daje življenju pomembnost in smisel, ki presega

umrljivost in na ta način tolaži naše zavedanje osebne minljivosti. Avtorica (prav tam) to pripisuje

temu, da je dandanes delo, ki ga opravlja, marsikomu odtujeno, religija je manj trdna, odnosi pa

bolj bežni.

V tradicionalnih družbah pa tudi v klasični moderni, so se ljudje lahko zanesli na nesporno

gotovost tradicije in so občasne izgube smisla lahko hitro premagali s tem, da so odgovore na

svoje osebne stiske in negotovosti poiskali v običajih, rutinah, generacijski izkušnji, navadah,

religiji in normah. Sodobni človek nima na voljo tega varovalnega 'ovoja smisla', zato ga globlje

prizadevajo morebitne izgube življenjske usmeritve in smisla (Ule, 2008).

Večina ljudi potrebuje cilje, smisle in vrednote, da njihovo življenje pridobi pomen ter da ublažijo

strahove in anksioznosti vsakdanjega življenja. Sistemi vrednot dajo življenju smisel, ki pogosto

presega umrljivo življenje (Langman, 2006). Fromm (prav tam), pravi, da imajo ljudje osnovno

potrebo po 'ultimativnih zanimanjih', pomenih in vdanostih, kamor lahko integrirajo svojo

energijo in se povzdignejo nad izoliran obstoj, z njegovimi dvomi in negotovostmi. Vdanost narodu

onstran izoliranega ega dovoljuje transcendenco nad egocentričnostjo.

Refleksivni značaj modernega sebstva še bolj poudari težnjo po smislu. Od tod povečane potrebe

po različnih svetovanjih in terapijah (Ule, 2008) ali pri nekaterih posameznikih oklepanje

nacionalne identitete kot osnove življenjskega smisla.

2.4.7 Nacionalizem in potreba po moči

Ljudje iščejo nadzor nad lastnim življenjem. Preko investiranje samih sebe v socialne  organizacije

povečajo občutek lastne moči. Zakaj se to kdaj zgodi skozi nacionalizem in ne skozi kateri drug –

ism, ali pa kaj drugega kot –ism, je odvisno od primera do primera (Hearn, 2006). Kljub temu

Hearn (prav tam) del odgovora vidi v tem, da je ljudem v svetu polnem nacionalizmov, ta oblika

delovanja najbližje.
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Reeser (2010) pravi, da je povezava med moškostjo in narodom osnovana na percepciji moči in

vladanja oziroma suverenosti. Kaufman (1993) ugotavlja, da se moškim pogosto potrjuje

dominacijo v večini oblik organizacijske, institucionalne in socialne moči, ki konstituiira moč

moškega spola. Po drugi strani pa mnogo moških doživlja občutke osebne nemoči. Pri nekaterih

moških je to lahko posledica njihove pozicije v razredni ali rasni hierarhiji, pri drugih pa gre morda

vzrok spoznanje, da njihova socialna oziroma institucionalizirana moč ni vedno skladna z njihovimi

izkušnjami, ki jih imajo kot individualni moški in njihovimi občutki nemoči.

Ule (2008) ugotavlja, da je pri današnji mladini močno upadlo zanimanje za tradicionalno politiko,

še bolj manj pa je zanimanja mladih za kakršne koli družbene ideologije in utopije. Avtorji

raziskave mladih v nemški družbi Jugend 2006 ugotavljajo, da še vedno obstajajo manjšine levo in

desno radikalnih mladih, ki pa so bolj kot z ideologijo zaznamovane z ekpresijo pozitivnih ali

negativnih čustev, predsodkov in s težnjo mladih po pripadnosti 'močnim' skupinam, ki se znajo

upreti institucijam države (Hurrelman, Matthias, prav tam).

2.3.8 Nacionalizem in heteroseksualna moškost

Med narodom in moškostjo je možno opaziti oziroma izkusiti veliko podobnosti, poleg tega pa

narod in moškost drug drugega krepita. Takšna povezanost med njima je možna, ker sta tako

moškost kot narod konstruirana skozi reprezentacijo in diskurz (Reeser, 2010). Poleg tega je

moškost možno povezati z narodom zato, ker je potrebno narod podpreti še s kakšno drugo

inkarnacijo moči ali ker moškost potrebuje pomoč s strani reprezentacijske moči naroda (prav

tam). Tako obstaja možnost, da se moški, ki se boji kastracije ali pomehkuženosti, obrne k

patriotizmu ali bolj ekstremnim nacionalizmom (na primer fašizmu) in s tem pomiri svojo

anksioznost vezano na njegovo moškost. Po drugi strani lahko narod, ki je trpel ali se boji trpljenja,

uporabi predstave o moškosti za lastno revitalizacijo. Narod, ki svojo pot šele dobro začenja pa

lahko uporabi moškost pri poskusu prehoda v odraslost.  Na naštete načine sta narod in moškost

drug drugemu kot kurativno zdravilo, vsaj v teoretičnem smislu.

Reeser (2010) pravi, da je možno videti vojsko kot metonimijo za narod, saj je vojska s svojo vlogo

pri zavojevanju, obrambi ali vojnem stanju tradicionalno tista, ki narod gradi in mu daje moč.

Zgodovinsko gledano je bila vojska večinoma zgolj moška institucija, ki je za fante predstavljala

prehod v odraslost. Večanje povezave med vojsko in narodom lahko de facto dela narod bolj
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maskuliziran. Tudi nekatere tradicionalno patriotske karakteristike, kot na primer pogum in čast,

so pogosto zaznane kot bistveno moške lastnosti, tudi v primeru, ko jih poseduje ženska (prav

tam).

Nagel (1998) ugotavlja, da se moški prostovoljno pridružujejo vojski v iskanju avanture, občutka

moškega kameradstva4, možnosti, da preverijo svoje zmožnosti ter se dokažejo in priložnosti, da

sodelujejo v zgodovinsko pomembnem in epičnem dogodku.

Kimmel (1994) pravi, da je homofobija več kot iracionalen strah pred istospolno usmerjenimi

moški oziroma pred tem, da bi bil heteroseksualen moški zaznan kot istospolno usmerjen. Kot

pravi Leverenz (prav tam) beseda faggot (fegi, pedr) izhaja iz globin moškosti in vsebuje

ultimativen prezir do vseh, ki so videti nemočni, reve, 'ne kul'. Nagel (1998) pa vidi razloge za

odpor pred vstopom raznolikosti (najprej temnopoltih, potem žensk in danes istospolno

usmerjenih) v vojsko in vojaške institucije predvsem v obrambi določene rasne, spolne in

seksualne koncepcije samih sebe. Se pravi, podobe bele heteroseksualne moške identitete, skupaj

z vsemi bremeni in privilegiji, ki jih prinaša heteroseksualna moškost.

Reeser (2010) vidi narod tudi kot način, na katerega lahko moški kreirajo neogrožujoče povezave

med seboj. Skupine moških so med seboj povezane v skupni ljubezni do njihovega objekta

poželenja – naroda.

2.4.8 Ksenofobija in rasizem

Taguieff (po Berezin, 2006) poudari pomembno razliko med rasizmom iztrebljanja in rasizmon

izključevanja. Sodobna ksenofobija in nasilna dejanja v nekdanji Zahodni Evropi reflektirajo željo

po izključevanju in kontroli tujcev, ne pa po njihovem iztrebljanju. Enako ugotavlja Frederickson

(prav tam), ki trenutni rasizem vidi bolj kot počasno in boleče izključevanje ter odtegovanje

resursov in ne toliko kot kruto fizično nasilje nad priseljenci.

Večina trenutne evropske diskusije o ksenofobiji je osredotočena na mulimanske priseljence (prav

tam). Strukturarne razlike v oblikah imigracij v kombinaciji z religiozno 'drugačnostjo' priseljencev

so botrovale vzniku zmesi ksenofobije in rasizma v Evropi na začetku 90. let prejšnjega stoletja

(prav tam). Koopman in Olzak (prav tam) sta v svoji študiji desničarsko usmerjenega nasilja v

4 Prav to besedo domoljubi radi uporabljajo – na primer za moje kamerade.
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Nemčiji ugotavljala, da so ksenofobična nasilna dejanja povezana z javnim diskurzom o problemih

s priseljenci, predvsem iskalci azila, ne pa s številom imigrantov ali stopnjo brezposelnosti.

Wieworka (prav tam) opisuje tri krize sodobne Evrope, ki se povezujejo z vznikom ksenofobije,

čeprav pravi, da so imigracije le delen vzrok za pojav kriz. Gre za strukturno, socialno in kulturno

krizo. Prva je povezana s spremembami na evropskem trgu dela (izginjanje industrijskih služb in s

tem povezana zmanjšana politična moč sindikatov), druga je povezana s krizo države blaginje in

višjo stopnjo brezposelnosti, tretja pa z globalizacijo ter oblikovanjem novih poličnih tvorb in

identitet (na primer evropske) in ne z večanjem števila priseljencev, kot je morda videti na prvi

pogled (prav tam).

Za slovenski prostor kot postsocialistično družbo je značilen pojav manifestacije v tranzicijskem

obdobju. Ta je bila v socialističnem obdobju precej potlačena, tranzicijsko obdboje pa je tisto, ki

vsako družbo sooči z rizičnimi stanji, saj gre za kompleksen in negotov pojav iz zaprte ali polzaprte

oziroma avtoritarne družbe v odprto demokratično družbo (Rizman, po Mandelc, 2011). Tudi

Kuzmanić (prav tam) pravi, da postsocializmi niso zmogli shoditi brez večje ali manjše

diskriminacije, brez razraščanja nacionalizma, ksenofobije, mačizma, šovinizma, rasizma in vseh

spremljevalnih družbenih in kulturnih pojavov evropske civilizacije. Tudi Klinar (prav tam) se

strinja s tem, da je pojav ksenofobije oziroma po njegovih besedah etnocentrističnega

nacionalizma, potrebno iskati v negotovem tranzicijskem obdobju, za katerega so značilni

vsestransko prestrukturiranje, ekonomska in socialna stagnacija in posledično socialna

izključenost. Kljub temu pa Kuzmanić (prav tam) temelje za pojav slovenske ksenofobije postavlja

v 60. in 70. leta prejšnjega stoletja, ko je delavna sila začela migrirati na zahod oziroma sever

Jugoslavije, najbolj množično prav v Slovenijo. Takrat, ob stiku z delovno silo z juga države oziroma

ob stiku z njihovo kulturo in »drugačnostjo« se je po avtorjevih besedah oblikoval začetek

sodobne slovenske ksenofobije in ekstremnosti.
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3 EMPIRIČNI DEL

3.1  Opredelitev namena in ciljev raziskave

Namen raziskave je raziskati pojav domoljubja med mladimi v Sloveniji z vidika posameznikov, ki

se deklarirajo kot domoljube. Preko intervjujev želim spoznati tako imenovane domoljubne

mlade ter njihovo plat zgodbe in doživljanja sveta. Želim si raziskati tudi osebne in socialne

okoliščine, ki oblikujejo razvoj zanimanja za domoljubno tematiko.

3.1.1 Raziskovalna vprašanja

1. Kaj intervjuvancu pomeni skupinska/nacionalna identiteta?

2. Kaj mu pomeni skupinska/nacionalna pripadnost?

3. Kdaj se je intervjuvanec začel zanimati za nacionalnost?

4. Je bil kakšen pomemben dogodek, ki pri intevjuvancu spodbudil zanimanje za nacionalno

identiteto/nacionalnost?

5. Ali intervjuvanec prepozna osebe, pomembne za razvoj zanimanja za nacionalno

identiteto?

6. Na kakšne načine intervjuvanec izraža svojo nacionalno pripadnost?

7. Ali je zanimanje za nacionalnost povezana tudi z drugimi aspekti življenja intervjuvanca?

8. Kako se okolica odziva na interjuvančevo izražanje nacionalne identitete in pripadnosti?

9. Je intervjuvanec kdaj pripadal tudi kakšnim drugim skupinam?
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3.2   Metodologija

3.2.1 Vzorec

Vzorec sestavlja pet mladih moških. Vzorec je bil sestavljen priložnostno. Prošnjo za intervju sem

objavila na domoljubnem forumu Tukaj je Slovenija (TJS)5, na katero so se odzvali štirje

intervjuvanci. Z nekaj pripadniki TJS sem se udeležila tudi izleta na Triglav, kjer sva se še z enim

intervjuvancem zmenila za intervju. Izlet na Triglav je bil organiziran s strani moderatorja in

intervjuvanca (Anžeta6) na forumu, ki me je na intervjuju tudi povabil na izlet. Na tretjem

intervjuju, sem še Cirila vprašala, če meni, da bi imel kdo od udeležencev kaj proti, če se udeležim

izleta. Ciril je idejo podprl, hkrati pa se mu je zdelo, da bodo tudi ostali za. Erik se je za intervju

sam ponudil na izletu na Triglav.

3.2.1.1 Predstavitev intervjuvancev

Anže

Moški, star 25 let. Izhaja iz ruralnega okolja, srednjo šolo je obiskoval v mestnem okolju, kjer se je

začel zavedati pomena nacionalne pripadnosti, v času študija pa se je preselil v glavno mesto in se

srečal z organizacijo TJS. V času intervjuja je bil zaposlen preko študentskega servisa in hkrati čakal

na odgovor na vlogo za redno zaposlitev v slovenski vojski. Na domoljubni sceni je aktiven pri TJS

5 Živjo!

Sem absolventka socialne pedagogike ter pišem diplomsko nalogo na temo skupinske identitete (bolj
natančno nacionalne identitete) in mladih. V svoji diplomski nalogi bi rada raziskala različne vidike skupinske
identitete, njen razvoj in predvsem mesto skupinske (nacionalne) identitete v posameznikovem življenju.

V raziskovalnem delu diplomske naloge si želim narediti intervjuje z mladimi, ki se jim zdi pomembno
ohranjanje in razvijanje nacionalne identitete ter čutijo močno pripadnost do svojega naroda.

Pri tem bi vas prosila za pomoč. Zanima me, če bi bil kdo od uporabnikov foruma pripravljen sodelovati v
intervjuju.

V kolikor bi bil kdo pripravljen sodelovati, mi lahko piše na ZS, da se zmeniva kdaj in kje bi se lahko dobila za
intervju. Upam, da se kdo najde

Hvala in lep pozdrav,

Simona
6 Imena vseh intervjuvancev so spremenjena.
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kot moderator, hkrati pa spada in prijateljuje z ožjo skupino pripadnikov gibanja, se pravi tistih, ki

predstavljajo jedro gibanja, skrbijo za stran in organizirajo dogodke.

Bine

Moški, star 29 let. Živi v srednje velikem mestu. V času intervjuja je pavziral in opravljal dve službi,

eno v šoli kot laborant in drugo preko tuje študentske napotnice. Na domoljubni sceni simpatizira

z najrazličnejšimi gibanji – TJS, Slovenski radikali, BH, Sclavinia. Z drugimi domoljubi se vidi

priložnostno, predvsem na različnih organiziranih dogodkih (pikniki, žuri, izleti,...) ali ko pride v

Ljubljano. Iz vsakega gibanja si vzame tisto, kar mu ustreza in na ta način kreira svojo domoljubno

identiteto. Trudi se biti strpen, še posebej zato, ker se domoljubna scena pogosto povezuje z

nestrpnostjo. Poleg domoljubja je velik ljubitelj narave in živali.

Ciril

Moški, svojih let ni povedal. Pred vstopom v domoljubno sceno je bil levičar, s pojasnilom, da so

bili partizani in Tito glavni. Po specifičnem dogodku v povezavi s protestom proti džamiji, pa se je

odločil aktivno prestopiti na drugo stran, čeprav se od politike distancira. Od ostalih domoljubnih

(neonacistično obarvanih) gibanj se odločno distancira, po drugi strani pa ne zanika povezav med

TJS in na primer Blood and Honour (BH) s pojasnilom, da je sovražnika treba imeti blizu. Pri TJS je

med bolj aktivnimi pripadniki, zavzema tudi mesto piarovca gibanja (če je potrebno poda izjavo za

javnost) in zaradi tega zelo pazi na izražanje, hkrati pa ostaja zelo skrivnosten in pazljiv glede

določenih informacij o gibanju.

Domen

Moški, 17 let. Je sin znanega Slovenca, ki je aktiven na domoljubni sceni. Pravi, da je eden tistih

članov, ki sodelujejo na forumu TJS, vendar pa se z ostalimi pripadniki ne druži, saj mu

posamezniki, ki se udeležujejo njihovih srečanj, ne ustrezajo. Tudi na forumu je dobil občutek, da

zaradi svojih bolj zmernih pogledov, ni najbolj priljubljen. Nacionalna osveščenost se mu zdi

pomembna, vendar pa  je po drugi strani prva oznaka, s katero se poistoveti »glasbenik«.

Erik

Moški, star 26 let. Živi v srednje velikem mestu, v času študija pa je živel v prestolnici. Pripadal je

subkulturi skinheadov, kateri se je pridružil iz čistega dolgčasa oziroma »ker je pač treba nekam

dat«. Po prihodu v Ljubljano pa je sodeloval pri snovanju gibanja TJS. Tekom let se je počasi

oddaljil od domoljubne scene, saj so bili domoljubi v njegovem mestu, kot pravi sam bolj vikend
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variante. Še vedno pa se pridruži različnim dogodkom (žuri, izleti) ali pa gre na pivo s 'starimi

priljatelji', s katerimi obuja spomine na dobre stare čase.

3.2.2 Raziskovalni instrument

Raziskovalni inštrument je bil polodprti intervju. Imela sem sicer nekaj v naprej pripravljenih

vprašanj, v obliki raziskovalnih vprašanj, vendar pa nisem želela intervjuvancev preveč omejevati s

svojimi predstavami o domoljubju. Zato so bili intevjuji bolj pogovori o domoljubni tematiki in

odnosu intervjuvancev do nje, hkrati pa smo odprli tudi določene teme, ki niso povezane z

domoljubjem.

3.2.3 Postopek raziskovanja

Komunikacija pred intervjujem je z vsemi intervjunanci razen z Erikom najprej potekala preko

foruma TJS. Prvi stik je bil vzpostavljen preko javnega dela foruma, potem pa so me oni

kontaktirali preko zasebnih sporočil. Intervjuvancem sem že vnaprej na kratko opisala namen in

potek intervjuja.

Vsem intervjuvancem sem ponudila, da lahko sami izberejo prostor, če želijo. Prosila se jih le, da v

tem primeru izberejo miren prostor, kjer bo možen pogovor. Anže je rekel, da bo prostor določil

sam. Najprej je predlagal, da intervju opraviva kje zunaj (Tivoli ali obrežje Ljubljanice) zaradi

slabega vremena pa je kasneje predlagal lokal. Intervju sva torej opravila v lokalu v Ledina centru,

ki je tudi nekakšno zbirališče domoljubnih mladih.

Vsi so se strinjali, da intervju lahko posnamem, tako da sem vse intervjuje posnela na diktafon.

Večina posnetkov je bila kvalitetna in razumljiva, zaradi hrupa v prostoru snemanja intervjuja, sem

imela težave le s posnetkom Cirilovega intervjuja.

Bine mi je predlagal, da bi intervju opravila kar pri njemu doma. Najprej sem bila malce skeptična

glede tega, saj je šlo konec koncev za neznanca. Potem pa je radovednost premagala strah in sva

intervju opravila pri njemu doma. Posebnost intervjuja je ta, da je bil prisoten tudi prijatelj (za

katerega mi predhodno ni povedal), ki mu je popravljal računalnik. Prisotnost prijatelja vidim

hkrati kot pozitivno pa tudi negativno. Pozitivno zato, ker je v določenih trenutkih prijatelj postavil
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kakšno bolj provokativno vprašanje, ki je sama ne bi, saj to ni bil moj namen, in sem preko tega

dobila vpogled več, po drugi strani pa se je včasih moteče vmešaval v intervju.

Ciril je bil najbolj skrivnosten od intervjuvancev. Najprej ni pristal na intervju v živo, temveč zgolj

preko zasebnih sporočil na forumu ter kasneje preko msn-ja. Ko sem mu razložila, da bi mi za

mojo diplomsko bolj ustrezal pogovor v živo, da pa lahko, če ne gre drugače poskusiva tudi preko

interneta, je le pristal na to. Določil je lokacijo srečanja in lokal, kjer bova opravila intervju. Na

intervjuju mi je povedal, da je prišel na domenjeno lokacijo nekoliko pred mano, da bi preveril

varnost. Lokacija, kjer sva opravila intervju je bila nekoliko problematična, ker je ravno takrat

predvajali prenos nogometne tekme, poleg tega pa je bil lokal kar hrupen, zato je bil posnetek

intervjuja nekoliko slabši.

Domen je rekel, da mu je glede lokacije popolnoma vseeno. Zato sem glede na prejšnje izkušnje v

lokalu sama izbrala DrogArt info točko, kjer sva lahko v miru opravila intervju.

Z Erikom sva intervju opravila zunaj v lokalu, kjer sva imela možnost mirnega pogovora. Po

naključju pa naju je najprej zmotila punca, ki jo poznam in me je prišla pozdravit. Nekoliko kasneje

pa se je izkazalo, da je v isti družbi s to punco tudi Bine, ki je proti koncu intervjuja prisedel k najini

mizi.

3.2.4 Obdelava podatkov

Intervjuje sem dobesedno pretipkala. Z večino nisem imela težav glede kvalitete zvoka in

razumevanja besed. Kot sem že omenenila sem, zaradi motečih dejavnikov imela težave z

zvočnimi motnjami na posnetku Cirilovega intervjuja. Nekatere besede sem zelo težko razumela,

nekatere pa so bile celo preveč nerazumljive za zapis. Vse intervjuje, razen Binetovega sem

pretipkala v celoti. Pri Binetovem pa sem izpustila dele, ki so bili popolnoma nerelevantni za temo

raziskave (na primer vmesna vprašanja, ki jih je postavljal njegov priajtelj meni, na primer »ali se

bojim zobozdravnika?« in podobno).

Pri analizi sem izhajala iz Vogrinčeve (2008) knjige Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem

področju. Pretipkane intervjuje sem najprej prebrala in primerjala med seboj. Že ob pretipkavanju

intervjujev, sem si zapisavala asociacije, ki so se mi ob določenih delih besedila porajala, ob prvem

prebiranju vsakega intervjuja pa sem z zapisovanjem asociacij nadaljevala. Po primerjavi

intervjujev med seboj sem se lotila sistematičnega prebiranja intervjujev in določanja kod. Pri
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procesu kodiranje sem uporabila kombinacijo induktivnega in deduktivnega pristopa. Nekatere

kode sem imela že vnaprej izoblikovane. Pri teh sem izhajala iz teoretičnih spoznanj, raziskovalnih

vprašanj ter tem, na katere sem postala bolj pozorna tekom raziskovalnega procesa. Na nekatere

teme sem postala pozorna med orpavljanjem intervjujev, na druge med prebiranje domoljubnih

forumov, portalov in profilov v spletnih skupnostih, na skupinskem izletu z nekaj pripadniki

gibanja TJS na Triglav. Nekatere pa so nastale induktivno tekom prebiranja gradiva, v slogu

»deževanja idej« oziroma »brainstorminga«.

Vsak intervjuju posebej sem kodirala in posamičnim stavkom ali delom besedila določila

posamične kode. Potem sem kode primerjala med seboj, iskala med njimi povezave in jih združila

v smiselne kategorije, ki so v naslednjem podpoglavju posamično predstavljene.
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3.3 Predstavitev in interpretacija rezultatov

3.3.1 Predstavitev kategorij

1. Začetek zavedanja, da je nacionalnost pomebna

V tej kategoriji so zajeti različni pojavi, dogodki, osebe, ki so jih intervjuvanci prepoznali

kot pomembne za začeteka zavedanja, da je nacionalnost pomemben del njihove

identitete.

2. Pomen domoljubja, nacionalne identitete, osveščenosti in pripadnosti za intervjuvanca

V tej kategoriji je zajeto, kaj osebno intervjuvancu pomeni nacionalna identiteta in

pripadnost ter zakaj se mu zdi pomembno gojiti domoljubje. Vsi od naštetih pojmov imajo

svoj pomen, vendar pa so za intervjuvance medsebojno močno prepleteni, zato sem jih v

tej kategoriji združila.

3. Izražanje domoljubja in domoljubna aktivnost posameznikov

V tej kategoriji je prikazano na kakšne načine in kako intenzivno glede na določeno

življensko obdobje ali socialno okolje intervjuvanci ali drugi domoljubi izražajo

domoljubje.

4. Inkluzivnost / eksluzivnost nacionalne in z njo povezanih identitet

Ta kategorija prikazuje, koliko in na kakšen način so nacionalna in njej podobne identitete

vključujoče. Odgovarja na vprašanja, kdo je po mnenju intervjuvanca lahko Slovenec, kdo

slovenski domoljub, kdo slovenski rodoljub.

5. Distanciranje od določenih oblik izražanja nacionalizma (na primer šovinizma, nacizma)

ter posameznikov na domoljubni sceni

Nacionalizem se pogosto povezuje z nacionalnim šovinizmom (poudarjanjem večvrednosti

lastnega naroda) ter neonacističnimi skupinami. Ta kategorija predstavlja odnos

intervjuvancev do šovinizma in določenih posameznikov ter skupin na domoljubni sceni, ki

se povezujejo z neonacizmom.

6. Odnos do drugačnih (priseljencev, istospolno usmerjenih, Romov)
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V tej kategoriji je združen odnos posameznikov iz drugih kultur, nacionalnosti, drugačne

spolne usmerjenosti. Znotraj kategorije se kot drugačni pojavljajo temnopolti, Romi,

istospolno usmerjeni, muslimani in posamezniki drugih nacionalnosti.

7. Odnos do nasilja in izkušnje z nasilnimi situacijami

V tej kategoriji je prikazano, kakšen odnos imajo intervjuvanci do različnih oblik nasilja,

kakšne so njihove interpretacije nasilja ter njihove osebne izkušnje povezane z nasiljem.

8. Položaj domoljubov in domoljubja v Sloveniji

Ta kategorija obravnava občutke sprejetosti intevjuvancev kot domoljubov s strani

njihovega socialnega okolja (ožjega in širšega). Kot ožje socialno okolje so mišljeni družina,

prijatelji in znanci, kot širše, pa odnos družbe do domoljubja, prikazan predvsem skozi

medijsko reprezentacijo domoljubja pri nas.

9. Pomen vojske (domoljuben poklic, pre/izušnja)

Ta kategorija opredeli vojsko kot domoljuben poklic in hkrati zajame še druge motive,

zaradi katerih so se intervjuvanci odločili za služenje vojaškega roka ali pa o tem še

razmišljajo.

10. Moškost

Ta kategorija obravnava stereotipne predstave o moškosti, ki se povezujejo z različnimi

stereotipno moških lastnostni, vlogami in zanimanji.

11. Pomen interneta in spletnih oblik druženja ter komuniciranja pri oblikovanju

domoljubne scene

V tej kategoriji so obravnavane različne oblike internetnih orodij, ki so uporabljene za

širjenje domoljubja med mladimi. Predstavljen je njihov način uporabe in njihov pomen za

mlade na domoljubni sceni.

12. Tukaj je Slovenija (TJS) – gibanje domoljubne mladine

V tej kategoriji predstavim, kaj so intervjuvanci povedali o gibanju TJS (začetki, razvoj,

organiziranost, namen, simboli, …).
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3.3.2 Sinteza spoznanj kvalitativne raziskave

Skozi navedene kategorije bom spoznanja kvalitativne raziskave predstavila v utemeljeni teoriji.

Kategorija 1: Dejavniki, pomembni za konstruiranje nacionalne identitete

V tej kategoriji bom izpostavila dejavnike, pomembne za kontruiranje nacionalne identitete, ki so

se pojavili skozi intervjuje.

 Stik s pomembnim(i) Drugim(i)

Intervjuvanci so izpostavili, da so pripadniki drugih skupin, v tem primeru narodov pomembni za

obstoj nacionalne identitete. Z zaznavanjem sveta, ki je sestavljen iz različnih narodov, se

pravzaprav začne oblikovanje nacionalne identitete posameznika, ta pa se potrjuje in utrjuje tudi

skozi stike s pripadniki različnih narodov, pa tudi skozi reprezentacije sveta skozi medije, ki

konstruirajo posameznikovo realnost in prikazujejo stike med različnimi skupinami (na primer

islamskih priseljencev in določenega evropskega naroda). Intervjuvanci so do vodilnih medijev v

Sloveniji večinoma kritični, saj naj ti ne bi prikazovali objektivnih informacij o priseljenski

problematiki (Fora je, da majo tud v Sloveniji to je, se mi zdi dost levičarski mediji pa to, da res full

prekrijejo teh informacij. Pa dejansko o islamu, o temu, unmu, ker pač je bit moderno full ne vem,

in kaj strpen in pač to. - Domen). Po njihovem mnenju naj bi mediji določene informacije

prekrivali, saj naj bi bili v rokah tistih posameznikov, ki promovirajo multikulturalizem (sej drgač te

mediji pa to, mogoče je to edin sektor slovenskega gospodarstva, k bi ga mogli tujci pokupit, ne,

da ne bi blo več te vpletenosti različnih opcij noter, da bi čim bolj objektivno poročal pol o zadevi,

ne - Anže). Zaradi tega iščejo medijske objave tudi zunaj slovenskih medijev in jih sami objavljajo

na domoljubnih spletnih mestih, na primer blog Projekt za nacionalno politiko ali forum TJS.

V intervjujih se kot predstavniki drugih, pomembnih za konstruiranje lastne skupinske identitete,

pojavljajo pripadniki različnih skupin:

- pripadnik tujega naroda (predvsem Hrvati, Srbi, Bošnjaki),

- pripadnik tuje rase (predvsem temnopolti),

- pripadnik tuje religije (predvsem islam),

- istospolno usmerjeni.

Zadnja kategorija, istospolno usmerjeni, ni direktno povezana z nacionalno identiteto, se pa

istospolno usmerjeni pojavi kot kontrapol domoljuba (J: Se prav, če je kšn gej domoljub, to ne…

Anže: Ne poznam nobenga, ne, lohk, da so tud, ne. Vprašej Blažiča, če je domoljub.). V intervjujih
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se je pojavila tudi povezava med heteroseksualno moškostjo in nacionalizmom, o kateri govori

'Kategorija 10: Moškost in domoljubje'.

Stik z Drugimi lahko sproži različna zaznavanja in relacije do pripadnikov tujih skupin. Iz intervjujev

sem izluščila naslednje

- drugi narodi in njihovi pripadniki, kot del socialne realnosti. Načeloma niso zaznani kot

slabši ali boljši (Lej, sej to ni nobena zmerljivka. Kar si, pač si, a ne. - Bine) od lastnega

naroda. Nacionalnost pa je izpostavljena kot ena od pomembnih lastnosti, ki nas ločuje

drug od drugega in nas dela posebnega (...to ti pa daje tisto unikatnost, ne vem, ne. Tk, ko

da Hrvatom, tk da nam Slovencem, tk da Avstrijcem, tk da Italijanom, tk da ne vem,

Turkom, tk da vsem, a veš, ne. - Erik). Nekateri intervjuvanci jo vidijo kot krvno povezavo

med člani naroda, drugi pa bolj kot stvar socializacije (Za Slovenca te dela to, v kerm okolju

se pač socializiraš, ne, neka kri pa to - Anže).

Intervjuvanci o raznolikosti med narodi govorijo kot o nečem pozitivnem, kot o zakladnici

kultur ali naravnih razlik, ki jo je potrebno ohranjati. Vendar pa je primarna skrb za lastno

kulturo in skupino;

- pripadniki drugih narodov, ki na teritoriju moje skupine izrazito izražajo lastno nacionalno

pripadnost. To se lahko dogaja v šolskem prostoru (Ne, k js sm v bistvu, kok bi reku,

nacionalizem prvo prišu v šoli v stik, ampak ne slovenski, ko so se začel te med sabo

zajebavat pa ne vem, drkat pa ne, recimo pr nm je blo res teh, ne vem, muslimanov, neki je

blo muslimanov, neki je blo Srbov, neki, večinoma iz republike Srpske, pol so uni začel, tm

ne vem, kr Karađić, pa s Karađića omenjat, pa tm neki une svoje, na orto nacionalistične

pesmce pet, pol tk, tm šele, a veš, vidš, ne Slovenci proti unim, ampak uni med sabo, a veš.

- Erik), na ulici (Pol pa postane nek tak moteč element družbe, ne, a veš, recimo, ne vem,

na primer ne vem, nekoga, k ne vem, klasičen primer, avto šajbe dol, a veš, to pa je

moteče, prekleto moteče, ne. - Erik), skozi medije, ... Nekateri intervjuvanci so tako

vedenje opredelili kot razlog, da so tudi oni začutili večjo potrebo po izražanju nacionalne

pripadnost;

- pripadniki drugih skupin, ki lahko postanejo ali so 'naši'. V intervjujih se pojavi mnenje, da

je  nek posameznik kljub svojim neslovenskim koreninam, lahko Slovenec, če je vzgojen v

slovenskem okolju. To pa ne velja za pripadnike vseh skupin. Raztegljivost nacionalne

identitete se namreč jasno konča pri rasi. Intervjuvanci namreč menijo, da temnopolti

državljan ne more postati Slovenec. Tako razločevanje skupin drugih, priznava nekaterim

skupinam sorodnost z mojo. V intervjujih se sorodnost dostikrat zaznava kot ključ za vstop

v mojo skupino, medtem ko je prevelika drugačnost nepremostljiva ovira pri prevzemanju
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določene nacionalne identitete (Jaz, jaz si predstavlam, okej Hrvata v slovenski narodni

noši, k igra fraktonarco, ne. Lej, če se bo tu rodil in vse to prdobu, a veš, lohka, ne. Zdej

bom reku, po drugi strani, če pogledaš, zdej se bo mal grdo slišalo, pa nočem, da se tko

sliši, eem, črnca si pa ne predstavlam, res. K vidš na sto metrov, nii, ni to čist to, ne. - Ciril).

- pripadniki drugih skupin, ki ogrožajo mojo nacionalno identiteto ali mojo skupino.

Nekateri intervjuvanci govorijo o izkušnjah, ko so zaznali pripadnike drugih skupin kot

ogrožujoče za lastno nacionalno identiteto in skupino, kar je v njih sprožilo močnejša

nacionalna čustva ter željo po izražanju in boju za lastno nacionalno identiteto (Drgač

prhajam iz pač bl ruralnega okolja pa to ne in tam pač nism meu neki full stika s čefurji pa

s takimi zadevami, pol ko pa prideš enkrat v srednjo šolo v mesto pa to, pa vidiš, da je tam

situacija mal bolj drugačna, a ne, da določene ljudi mot, da ti neki preveč javno izkazuješ

svojo pripadnost pa to. In pol sm vidu, ne, da neki ni, mislm, da to ni normalno stanje, ne.

In sm se začeu potem na en tak svoj način upirat. - Anže). To pa ni nujno, da se zgodi zgolj

skozi osebne stike. Razlog je lahko tudi zaznavanje določenega sistema ali politike, ki naj

bi spodbujala preseljevanje in multikulturalizem (Sam je pa res, da bi reku, favoriziram v

tem smislu svojo, da se mi gre za to, da obstane, ne. Da ne izgine nek v temu

multikulturnem svet, kukr se zdej recimo v zahodni Evropi dogaja. - Bine). Z njim je namreč

povezano večje število pripadnikov drugih skupin, ki sobivajo z mojo skupino. Na prvi

pogled je morda sobivanje ene skupine ob drugi neproblematično za lastno skupino,

vendar pa se v intervjujih kaže, da intervjuvanci vidijo v tem različen spekter problemov,

kar pogosto vodi do negativnega odnosa do priseljencev ali drugih marginalnih skupin (na

primer istospolno usmerjeni), ki so zaznane kot ogrožujoče za nacionalni interes.

Priseljenci so tako lahko ogrožujoči za kulturo dominantne skupine (če oni poslušajo Ceco

pa to, me nič ne moti … , ko se pa dogajajo te stvari, ko so pa tk klubi že, ko pa celo kulturo

ufurajo notr, a veš, ne vem, recimo tega turbo folka, pa tega, pa po en stran, v redu, eni

sami poslušajo, ostale pač dobesedno prsiljo, da se kao to posluša, a veš, ne, je pa dost čist

druga zadeva. - Erik), lahko so zaznavi kot priskledniki, ki odžirajo resurse dominantni

skupini (Bom pa tko reku, če bi pršu en k meni, ko mam primer, ne vem, kšn priseljenc

spelje kšnmu našmu službo, ne. Primer, to je isto, sam ni tok, bom reku, konkretno kokr, če

bi en pršu, k mam js kosil doma in  se vsede na moj stol in tm začne z mojga talerja jest. -

Ciril), lahko so tisti, ki ovirajo razvoj gospodarstva in so krivi za slabšo kvaliteto življenja

(Drugač pa to je, da, ne vem, mi smo že tok civilizacijsko napredni, a ne, da smo ne vem,

sposobni en red vzdržvt, eno moralo, eno varnost zagotavljat ljudem, a ne, zdej, k so tisti

gor pršli, se je pa vse to začel rušt. /.../ etičnem  pa pač to, da je, ne vem, da ni več tko

varno okolje, da kvaliteta življenja pada, k pač nastajajo geta, veča se kriminal pa vse to, a
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ne. - Bine) . Intervjuvanci kot ogrožujoče za lasten narod zaznavajo tudi medskupinske

odnose med drugimi skupinami, pod pogojem, da se z enim narodom zaznajo kot kulturno

sorodni, druga pa je zaznana kot kulturno drugačna in ogrožujoča za prvo. Kot taki se

pojavljajo na primer temnopolti afriški priseljenci, ki naj bi s seboj prinašali kriminaliteto in

manjšo kvaliteto (etičnem pa pač to, da je, ne vem, da ni več tko varno okolje, da kvaliteta

življenja pada, k pač nastajajo geta, veča se kriminal pa vse to, a ne. - Bine), hkrati pa

ogrožali belo raso ter islamski priseljenci, ki so izpostavljeni predvsem kot kulturna

grožnja, ki bo spodjedla evropsko kulturo (...toleriraš druge vere v svoji domovini pač

dokler ne začne to uničvat tvojga ne, pa sam poglej primer: kaj te pa motjo tele muslimani

tle, sej tle res nekej jih ni velik ne, poglej primer Anglije - dvesto cerkva so že predelali v

džamije, tri sodišča so v angliji, ki sodijo po šeriatskem pravu, vprašanje časa je, kdaj bodo

mogli Angleži začet odgovarjat po šeriatskem pravu. - Ciril). V intervjujih pa se pojavijo še

eni pripadniki drugih, ki so ogrožujoči na narod, in sicer skrajni levičarji oziroma antifašisti

(K pač, obstajajo naši nasprotniki, ne. Pač to so, bom reku, skrajni levičarji, ta recmo,

antifašisti se imenujejo, sej si že slišala tudi za njih gotovo, ne. Em, pač smo tok uspešni, da

smo infiltriral v njihove vrste se, ne, in mamo video posnetek njihovga sestanka, kjer so se

dogovarjali - Ciril).

- pripadniki drugih skupin, ki ogrožajo mojo raso. V intervjujih se pojavi tudi pojem rasne

ozaveščenosti. Intervjuvanci se sicer izogibajo direktnih rasističnih izjav, včasih tudi

poudarijo, da proti drugi rasi nimajo nič proti (Js recimo nimam nč proti črncom, to so čist

fajn ljudje, ne. - Ciril). Kljub temu pa se izpostavi pomen medrasnega razlikovanja in

ohranjanja lastne rase (Ja pač izgineva, mislm, ne človeška, ne človeštvo v celot, ampak

pač počas belci zginevamo, dobr, to je problem, mislm, če se to na velko dogaja, ni fino, a

ne. - Bine). V tem smislu favorizirajo svojo raso (Ja, men je prov, da vse to obstaja, a ne,

nimam prot nobenim nč. Sam je pa res, da bi reku, favoriziram v tem smislu svojo, da se mi

gre za to, da obstane, ne. Da ne izgine nek v temu multikulturnem svet, kukr se zdej recimo

v zahodni Evropi dogaja. - Bine).

 Zanimanje za zgodovino naroda

Nacionalna zgodovina se v intervjujih pojavi v različnih vlogah, in sicer kot sprožilec zanimanja za

nacionalno tematiko ter kot pomemben del nacionalne identitete.

Eden izmed intervjuvancev je povedal, da je srečanje z nacionalno zgodovino v šoli sprožilo

zanimanje za nacionalne teme in ojačalo nacionalno zavest (Lej v bistvu, scena je bla pa v tem, da

me je to začel zanimat že prot konc osnovne šole, k smo to pr zgodovini jemal, a ne. V sedmemu



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                        Simona Šabić, diplomsko delo

50

razredu, a ne, pač jemlješ tiste kmečke upore pa pol naprej, ne vem, pol pa počas že na 19., 18.,

stoletje, prešaltaš, k se je narodno prebudništvo začel pa to in… in takrt me je zadeva potegnila.-

Bine).

Med domoljubi ima posebno mesto zgodovina naroda. Nekatere ta tema sicer bolj zanima kot

druga (Ja, ja. To je pol čist odvisn na koga naletiš, a veš, mislim, maš od unih debilov takih, da te

res, grozno, a veš, maš pa pol tud enih takih. Mislm, ne vem, a unga nisi ti, ni šou zravn XXX, ne, k

pa je recimo tud bil pr tem projektu, kr fejst zravn /.../ Ja, sam a veš, sej ti pravim, un se tk ukvarja

s tem kot ne vem, organizacijo, pisu je te stvari, ne vem, ni on hodu, ne vem, po cesti, pa tm… sej,

mislm, da celo ma, ne vem, na keri, na neki lokalni televiziji ma prov neko oddajo svojo neki o

heraldiki pa zgodovini, ja ja), vidijo pa jo tudi kot pomemben del nacionalne identitete (Identitete

v smislu, da se zavedaš svoje zgodovine, tko res zgodovino, preteklost jemljem kot nacionalizem,

ne. – Ciril; Ja, tko no, kot narodna zavest, ne vem, spoštovanje zgodovine pa vsega - Domen). Na

spoštovanje zgodovine se navezuje tudi spoštovanje nacionalnih herojev in žrtev, predvsem tistih,

ki so se borili in žrtvovali svoje življenje za suverenost naroda (Da se zavedaš tega, kar je blo pa da

se spomniš teh ljudi, k te niso poznal, pa so se borili zate, ne. Tko jst recimo, ne, cenim te ljudi, ki so

šli v boj in se borili proti, za osamosvojitev našo, ne. K vem, da so se borili tudi zame, pa me niso

poznali sploh, nekateri tudi umrli, tudi zame, za vse nas. A veš, in, niso pomisl'l, a je… to so bli res

ljudje, k lahk rečem, da so bli idealisti, kr sebe je dal, nas ni poznau, mu nismo nič dali pol nazaj,

ne, tud ni prčakvov nič, pa je dal svojo srečo in srečo svoje družine za nas, ne. In to je pomembno,

da se spomnemo teh ljudi in da jim vračamo to nazaj, ne, da jih ne bomo pozabli, cenmo, kar so

oni naredli za nas. - Ciril).

Eden izmed intervjuvancev vidi obstoj nacionalnosti skozi zgodovino, še posebej v »težkih« časih

(na primer po tujim okupatorjem), kot pomemben razlog za ohranjanje nacionalne zavednosti tudi

dandanes (Ja, js bom tko reku, men se zdi, pač si kar si, prvič, da to ohranjaš, drugič pa delno tud

zard zgodovine, ne. Tok let smo bli pod tujmu jarmom pa nam je uspel ohranjat nacionalnost,

zakaj je zdej ne bi ohranl, k smo samostojni.)

 Domoljubje v družini

Družinska okolja intervjuvancev se razlikujejo glede na to, kako močno so bile v družini zastopane

domoljubne vrednote, prav tako se razlikujejo glede na odnos, ki so ga domači vzpostavili do

domoljubne aktivnosti intervjuvanci. V nekaterih intervjujih se pojavi tudi delitev na partizane in

belogardiste, ki je imela pomen za družino ali njenega člana ter njegov odnos do domoljubne

tematike. Nekateri intervjuvanci so se srečali z neodobravanjem njihove vključenosti v
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domoljubno sceno. Neodobravanje se navezuje na strahove povezane s tem, da se bo

intervjuvancu kaj zgodilo ali na ideološki razkol, in sicer neodobravanje neonacizma, ki se

povezuje z nekaterimi domoljubnimi skupinami ter zgodovinski razkol med partizani in

belogardisti, ki se veže na travmatične izkušnje (na primer družinskega člana), povezane z eno ali

drugo stranjo.

Domen se je z domoljubnimi temami srečal doma, saj je njegov oče aktiven slovenski domoljub.

Pravi, da so bile doma sicer domoljubne teme v ospredju, vendar se je lahko sam odločil, koliko in

kaj mu domoljubje pomeni. Domače okolje opisuje kot demokratično, dopuščena mu je bila

možnost odločitve (Pa fora je, da me doma niti niso, niti, mislm, politično nč, domoljubje pa ja.

Mislm, ne neki full uno tretje, kaj je to dobr, uno tretje, sam skoz je blo tko po mal, pač da se, sam

odločm, kaj bom in tko sm, čez cajt sm, tko pač kot domoljub. Ni pa tko, da bi že od začetka neki

domoljub morš bit, desno je prava, uno tretje, nč tko, no.).

Ostali intevjuvanci ne govorijo o tem, da bi bile v njihovem družinskem okolju močno prisotne

domoljubne vrednote. Ciril omeni ravno nasprotno. Pravi sicer, da starši ne nasprotujejo

domoljubju, da pa je očetu vseeno za slovenski narod (...ne, recimo moj ati, on je totalno

nasprotje, ne. Pfuj, če bi naši zmagal, boli me kurac za vse, sej nimam nič od tega, če zmagajo al

pa če zgubijo, ne. A veš, mislm, se mi zdi tak ne, me tako razpizdi, sm reku, nisi vredn, da bi dobu

penzijo od te države, res, prov očetu bi lastnmu vzel penzjon v takm primeru /.../ tko kt sm rekel,

ata, ata glih pač, atata itak boli kurac, kaj bi se zgodlo z nami ...). Za mamo pravi, da sprva ni

razumela njegovega zanimanja za nacionalizem, potem pa ga je sprejela (Kar je mamica, mami,

em, tko bom reku, ni dolg cajt ni razumela, zakaj sm js sploh ukvarju, zakaj pišm članke, zakaj

prevajam knjige določene in te stvari, ne, ni razumela tega. Kaj ma, res kaj maš od tega? In pol sm

ji enkrat, mi je uspelo razložit to razliko med egoizmom in idealizmom, ne.).

V Binetovi družini so posamični družinski člani različno naklonjeni domoljubju (Recimo mami je,

fotr je tud, očim pa niti ne. /../ Ne, pr očimu je še tko, da so njegovga enga, ne vem, enga dedka,

da so, k je biu v partizanih, so ga belogardisti ujel, pa pol k nemcem naprej predal in ma že zard

tega mal odpora do teh nacionalnih zadev. Čeprov ni pa spet tko hudo multikulturen, to pa ni, ni

kšn hipi, al pa skrajen levičar prov. Ma sicer, dobr, na volitvah zmeri ta leve vol, ampak dobr kej,

da bi bil pa kj posebnga pa ni.). Iz njegovega opisa se pokaže delitev na partizane in domobrance.

V povezavi z družino jo omeni tudi Ciril, ki pove, da je njegov stari oče padel v partizanih (Ne vem,

da bi se nekje moja slika pojavla, pa zraven napis, da sm nacist pa ne vem kaj, pač to so sposobni

nardit nekateri, ne, ne zavedajo se, da s tem lahko resno vplivajo na moje življenje in ne želim, da
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bi se mi kej tazga zgodl. Ker to nism, moj star ata, je v partizanih umrl in se začne lahko v grobu

obračat).

 Dolgčasenje

Erik kot pomemben razlog za intenzivnejše ukvarjanje z nacionalizmom izpostavi dolgčas v začetku

srednje šole, ki ga vidi kot vzrok, da se je pridružil domoljubni vrstniški skupini. Z lokalnimi

skinheadi se je začel družit iz dolgega časa, potem pa je postopno prevzel njihovo ideologijo ( Po

pravici povedano, mi je blo na začetku dolgčas, ne. Se pravi tist prideš tk al pa tk v neko družbo, k

XXX je bolj malo, ne, je tk bolj pogrupirano, ne. /.../ pa ene par takih skinov za vzorc, ne in pol se tk

začneš, tm mal družit s tem folkom, a veš, pol te mal tk potegnejo, ne, pol pa sam tk mal razmišlaš,

a veš, ne, ne pa tk pa, mogoč pa je to res tk, pa ni, pol pa pač prideš prbližno na to idejo, no.- Erik).

Dolgčas Erik opredeli tudi kot razlog medskupinskega nasilja na podlagi teritorialne pripadnosti v

svojem domačem kraju (ej, šlo je v bistvu tk daleč, da so se že kao ne vem, js sm zzzz se reče,

sosednji bloki so pa yyyy. In smo se mi mulci med sabo tolkli, mislm, a veš, tolkli, ne zdej tist s

kamni, ampak kao, mi bli načeloma sovražniki, a veš, ne, k so uni bli z drugega bloka. V bistvu pa

vzrok, živi dolgcajt, ne.), ki se je dogajalo v času njegovega odraščanja. Z medsebojnim

pretepanjem so mladi zapolnili vrzel v svojem prostem času, saj se v njihovem okolju ni veliko

dogajalo. Po Erikovem mnenju je danes tega nasilja bistveno manj, kar povezuje z množičnim

pojavom drog (A veš, pol so se pa vsi nehal tolčt. A veš, pol so pa vsi začel travo kadit in so bli vsi

mirni.).

Kategorija 2: Pomen domoljubja, nacionalne identitete, osveščenosti in pripadnosti za

intervjuvanca

Mislm, zakaj, to je men čist nenaravn, da ne bi bil ponosen na to, kar si . – Anže

Intervjuvanci so izpostavili različne razlage za to, kaj jim pomeni nacionalna identiteta. Predstavila

jih bom na treh nivojih:

- nivo posameznika in njegove osebnosti,

- nivo skupine, v tem primeru naroda,

- nivo zaznavanja širšega druženega sistema in sveta.

Ti trije nivoji se sicer med seboj prepletajo in niso strogo ločeni.
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 Nivo posameznika

V narodu in nacionalni identiteti vidijo intervjuvanci:

- osnovo za razvoj in obstoj funkcionalne osebnosti: Narod je v intevjujih prepoznan kot

tisto socialno kulturno okolje, v katerem se novorojeno človeško bitje razvije v človeka in

tisti, ki se tega zaveda je na višji stopnji samozavedanja kot tisti, ki ne (Neko kulturno

območje, kjer se ti razviješ v človeka je glih narod, ne, v bistvu tak širši bazen, ne, in to, da

si ti ponosen na to, mogoče izraža ravno zavedanje, da veš neki več od tistega, ki misli, da

to ni tak pomembno, ne. - Anže). Se pravi bolje pozna sebe in svet, v katerem živi.

Nacionalno zavedanje je v tem primeru prepoznano kot del samospoznavanja in

samozavedanja. (Ja, tud on lih tak žvi, ne, kukr žvim js, ne, ampak ve, nekej menj, ne. Tud

lahk komot prežviš brez tega, da veš, da je Zemlja okrogla, al pa, da izven Slovenije

obstajajo še kake druge države al pa kj tazga. pa glih tak, mislm, ponavad je clo tak, da

mn k veš, bl srečn si, ne. - Anže). Samozavedanje pa vsebuje tudi aktivno komponento in

željo po osveščanju drugih, da je narod pomemben za posameznikov razvoj (Ja, mogoče je

lih to tist kar želimo spremenit, ne, da se bodo ljudje zavedl, da em, da to, da si pač

pripadnik določenga naroda, da ma vpliv na raz… na oblikvanje tebe kot človeka v bistvu,

ne. - Anže).

- pomemben varovalni dejavnik pred osebnim propadom: poleg tega, da je narod

pomemben za razvoj osebnosti posameznika, je izpostavljen tudi pogled, da je ohranjanje

nacionalne zavednosti pomemben način ohranjanja trdne in koherentne osebnosti.

Nacionalna ozaveščenost naj bi osebnost varovala pred propadom (Ni to zanemarljivo, ne.

Pač, biti ponosen na to, kar si, da to… tko kot dihaš. Bodo rekli, če povem… hrana. Mogoče

sm se js mal zabluzil s čustvi. Hrana. Ampak res, da to te nardi to kar si, ne. Identiteto, ne.

Brez tega si na nek način prazen, pol razmišljaš o drogah in takih neumnostih, če nimaš

tega, ne. - Ciril).

- izvor osebne moči: izpostavi se tudi pogled na narod kot izvor osebne moči. Tisti, ki se je

pripravljen in se zna postaviti za lasten narod, se bo znal postaviti tudi sam zase in za svoje

bližnje (Če si ti, em, bom reku, pripravlen pomagat drugmu, ne, pripravljen pomagat

narodu, veš, pol boš v tistem ključnem trenutku stopu pokonci in reku pa udaru z mizo po

pest.. po mizi, zdej pa dost, ne. Zdj pa ne boš več moje ženske kloftov, ne, al pa kj takga.

Ne de tiho gledaš po požereš vse dol kar ti dajo, ne). Izhajajoč iz tega mnenja, lahko torej

posameznik iz nacionalne identitete črpa moč, da se bo znal postavit zase na področju

medosebnih odnosov.
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Nacionalna ozaveščenost kot ključen del osebne identitete posameznika se ne pojavi v vseh

intervjujih.

 Nivo skupine

Na nivoju skupine sta bila izpostavljena dva pomena nacionalne identitete in pripadnosti, in sicer:

- občutek pripadnosti skupini: Izpostavljena je torej potreba po pripadnosti skupini, po tem,

da nekam spadaš, pa tudi, da se zavedaš svojega izvora (Neka identiteta, da se lah nekam

dam, kako bi reku, da vključiš, da veš, ne vem, da maš, ne cilj, da maš neko, a vidš, zdej k

pa morm neki odgovorit pa ne, v glavnem hočm ti povedat, da maš nek občutek, mislim

pripadnosti, da veš, od kod prihajaš, pa odkod izviraš, pa da komu pripadaš, da si del

nečesa, da je to, ne zdej, ko nek pasemski pes, pravim, ne vem, js sm pa te pasme pa si ti

druge, ampak, da maš neko identiteto, tk ko maš recimo v družini, da pripadaš neki

družini, da ne vem, al pa da nekemu sorodstvu pač občutiš neki takega, ne, da si neki

drugega, pač da nekomu pripadaš, da si del nečesa. - Erik). V izjavi je izpostavljeno tudi

samozavedanje (da veš, od kod prihajaš, pa odkod izviraš - Erik), kar nakazuje, da se trije

nivoji prepletajo.

- občutek medsebojne povezanosti in solidarnosti: Nacionalna identiteta je izpostavljena

tudi kot način vzdrževanja medsebojne povezanosti med člani naroda (Tko bom reku,

ampak, poanta je, z domoljubje je, res tisto, je združevanje ljudi. Ne sam to, morš bit

Slovenec, ne, sej js tud nism Slovenec po narodnosti, ne. - Ciril).  Domoljubje je prepoznano

kot možen odgovor na trenutno stanje v družbi, v katerem zaznava neenotnost in egoizem

(Aja, ne vem, no, kolk, sej po moje tud sama občutiš, da ni nekej v redu v družbi, ne, tko k

greš, veš, vsi ljudje se neki delijo na naše, pa druge, pa one, pa oni od zgor pa spod pa iz ne

vem, kje… te delitve, to mi je tak napačn, js mam rd tko enotnost, da smo, ne vem, tko bi

reku, če bi na kratko opisu, preveč egoizma se čuti. Vsak sam zase pa to, ni tistga, bi reku,

js full podpiram idealizem, ne vem, ljudje tko zastopijo vse to, da sam nase gledajo, ne -

Ciril). Eden izmed intervjuvancev pa je  izrazil dvom, da dandanes domoljubje sploh še

služi temu namenu, se pravi spodbujanju enotnosti državljanov (Ja, ohranjat narodno

zavest, ne vem, zdi se mi pomembno za enotnost države. Pač, da je folk enoten, mislm, da

je to ena stvar, k združi folk, sam pač dons tud je domoljubje sam tko no, se mi zdi ena

taka populistična fora dost. K nima več tega pomena. Bi blo pa dobr, če bi pač bil folk tko

nacionalno pripadn, nč nekih skrajnežov, nobenih skrajneži pa tko, da je to ena stvar, o

kateri je država skp, no. - Domen).
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 Nivo zaznavanja širšega družbenega konteksta in sveta

Na tem nivoju se pojavi nacionalna identiteta v kontekstu drugih identitetnih izbir, ki so danes na

voljo mladim. Nacionalna identiteta po besedah enega izmed intervjuvancev v nasprotju s

popularno (globalizirano) kulturo, mladim ponuja možnost unikatne identitete (A zastopiš, ne, ne

vem, pa tega pa ne vem, s trendovskega, ampak a veš, sej zato pa tud dost mladih se gre v to, veš,

ker išče neko identiteto, neki a veš, kako bi ti reku, vse isto, a veš, komerciala, se pravi, ne vem, a

veš, tist MTV kao določa standard, kaj je kul, ne, a veš, pol pa ne vem, neke, nekateri pa kr ne želijo

sledit trendu, ne vem, dans je rap popularn, jutr je uno popularn, dans je roza popularna, jutr je

črna popularna, tret dan je neki drugo popularno, a veš, ne, a veš, to ti pa daje tisto unikatnost, ne

vem, ne.  Tk, ko da Hrvatom, tk da nam Slovencem, tk da Avstrijcem, tk da Italijanom, tk da ne

vem, Turkom, tk da vsem, a veš, ne. - Erik). Domoljubna identiteta je izpostavljena kot

nasprotovanje globalizacijskim trendom, kot iskanje unikatnosti v globaliziranem svetu in

komercializiranih identitetnih izbirah.

Drug pomen, ki ga najdemo v intervjujih pa je ohranjanje raznolikosti kultur in ras (v biološkem

smislu). Nekateri intervjuvanci namreč vidijo nacionalno in rasno osveščenost kot pogoj za

ohranitev rasne in kulturne raznolikosti v svetu. Ciril je govoril predvsem v ohranitvi različnih

narodov z namenom ohranitve kulturne raznolikosti (Ja, sam spet, a veš, pol bi pa pač zgubil, ne

vem, postal pol Italijani, ne, a veš, sam, a veš, recimo, ko pravjo, drugačnost pa različnost. To je

glih supr, a veš, ne, da smo mi Slovenci, da so uni Italijani, da so uni Avstrijci, da so uni Madžari,

zastopiš, da so uni Hrvati, zastopiš, da je vsak nekak poseben zastopiš, od hrane do kulture do

tega, če bi blo vse isto, a veš, neki pomešan, bi pol mel, ne vem, pol bi bla svetovna kultura MTV).

Multikulturalizem zaznava kot nevaren za obstoj različnih narodov in ras, hkrati pa zaznava, da

multikulturalizem, ki se dogaja v Zahodni Evropi znižuje, kvaliteto življenja in varnost.

B: Ja, men je prov, da vse to obstaja, a ne, nimam prot nobenim nč. Sam je pa res, da bi reku,

favoriziram v tem smislu svojo (raso), da se mi gre za to, da obstane, ne. Da ne izgine nek v temu

multikulturnem svet, kukr se zdej recimo v zahodni Evropi dogaja.

J: Zakaj pa?

B: Ja, prvič se mi gre, prvič, da se zadeva ohran, ne, čist tko pač, če ena stvar je, nej obstane.

Drugač pa to je, da, ne vem, mi smo že tok civilizacijsko napredni, a ne, da smo ne vem, sposobni

en red vzdržvt, eno moralo, eno varnost zagotavljat ljudem, a ne, zdej, k so tisti gor pršli, se je pa

vse to začel rušt. Se prav, je pršlo do kulturne degradacije, in to v dveh pomenih, prvič v etničnem

pa še v etičnem smislu. Etničnem je to, da je pač folk originaln začne pač izginevat, v etičnem  pa
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pač to, da je, ne vem, da ni več tko varno okolje, da kvaliteta življenja pada, k pač nastajajo geta,

veča se kriminal pa vse to, a ne.

Iz besed, »pač si, kar si«, »če ena stvar je, nej obstane«, je možno razbrati močno usidranost

kategorij kot sta rasa in nacionalnost v intervjuvančevo zaznavo sveta. Pripisuje jim velik pomen,

hkrati pa si želi, da se ohranita, zgolj zato, ker obstajata (ne potrebuje nobenih drugih

argumentov), Druge nacionalnosti ne vidi kot slabše (Ne sej, sej nima veze, sej to ni nč slabo, če je

nekdo Srb al pa mešanga zakona. Sej to ni nobena žaljivka al pa karkoli.), čeprav po drugi strani

vidi razloge za padec kvalitete življenja v Evropskih državah v priseljevanju ljudi iz drugih kultur

oziroma spodbujanju multikulturalizma.

Bine meni, da je spoštovanje lastne skupine (rase, naroda) pogoj za ohranitev raznolikosti v svetu

(Ja, sej, k js sm nekak tega mnenja, če hočš, da se raznolikost v svetu ohran, morš bit tapru za

sebe. Kr če vse pomešaš to ni pol nobena raznolikost več, to so pol vse isti, vse zmešan, ne.).

Tudi Ciril izpostavi raznolikost rast kot biološko danost, ki jo je potrebno ohranjati zaradi

spoštovanja do narave (Pač, narava je nardila razlike med nami in jih ni nardila zato, da , ker je

mela preveč cajta v evoluciji, ampak z nekim razlogom, ne, js mislm, da vso to evolucijo, vse to, kar

je narava ustvarla ne sme propast, da mora to obstat, da se ne bodo vse rase, v eno vikikremo. Ni

način, ni prava rešitev, veš, mormo ohranit te naše razlike, ker to nas dela posebne, nas in njih. In

zard tega so, zard tega je vse tko, bom reku.... zato je sploh zanimivo, da se sploh kej dogaja. Kr če

bi vse enolično ratalo, ne bo več tega, ne. Recimo tud, če gledamo na splošno planet nš, ne, je to

ena velka zakladnica, kultur, narodov, ras, rastlin, vr... različnih živalskih, rastlinskih vrst, ne, to je

lohk vsaka živalska vrsta en cekinček, vsak narod, vsaka kultura je en cekinček v tej velki

zakladnici, ne, in s tem, ko se tko, bom reku, na nek način liberalizira vse, pa ti cekinčki zginejo.).

Kategorija 3: Izražanje domoljubja in domoljubna aktivnost posameznikov

To kategorijo bom predstavila skozi dve razsežnosti izražanja domoljubja, ki sem jih izluščila iz

intervjujev, in sicer:

- različne oblike izražanja domoljubja in domoljubne aktivnosti posameznika,

- razlogi za različno intenzivno izražanje domoljubja in domoljubno aktivnost.
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 Različne oblike izražanja domoljubja in domoljubne aktivnosti posameznikov

Intervjuvanci so izpostavili različne oblike izražanja domoljubja, od bolj pasivnih (na primer

nošenje domoljubnih simbolov) do bolj aktivnih, kjer so nekatere usmerjene bolj v domoljubno

sceno (na primer obiskovanje domoljubnih dogodkov) in druge pa tudi širše, v osveščanje drugih

(na primer pisanje člankov, prevajanje domoljubne literature in promoviranje domoljubja s

pozitivnim osebnim zgledom). Člani domoljubne scene se razlikujejo po tem, katera oblika

domoljubnih aktivnosti jim je bližje.

Eden od načinov izražanja domoljubja in nacionalne pripadnosti je torej nošenje nacionalističnih

simbolov (med slovenskimi domoljubi je najpogostejši karantanski panter) na oblačilih ali v obliki

tatujev. Med domoljubnimi tatuji poleg karantanskih panterjev najdemo tudi letnico

osamosvojitve, knežji kamen ali Rudolfa Maistra. Karantanskega panterja pa ne uporabljajo samo

tisti, ki se deklarirajo za domoljube, temveč tudi skinheadi, ki so ga pravzaprav prvi vzeli za svojega

(Sej dejansko so ga oni prvi začel promovirat, če sm čist iskren. Mi smo ga na nek način bl povzeli.

Ne bom reku po njih, ampak, kot potem kr je, panter je res, kako bom reki simbol in to, oni so tud

ta simbol najdli, a ne, in so ga tudi oni vzeli za svojega, ne, prej pred smo mi začeli kakšne

aktivnosti izvajat, ne. - Ciril). Nekateri intervjuvanci so izrazili previdnost ob nošenju domoljubnih

simbolov (Mene je blo zmeri mal strah, kva če se prkažeš sred mesta, ne vem, k dost folka misl, da

je panter nacističen simbol, ne, te bodo začel kuj zmerjat pa to. Sam sm vidu, da ni tko hudo,a ne,

ja. - Bine).

Čeprav je morda nošenje domoljubnih simbolov videti kot osnova domoljubne aktivnosti, pa

intervjuvanci različno pogosto nosijo nacionalistične simbole. Ciril pravi, da skoraj nima druge

garderobe kot majic s panterji, ima tudi tatu, Bine malo kombinira z navadnimi oblačili, za tatu se

ni odločil, saj ni prepričan, kaj bi nosil celo življenje (Ne, nimam. To me je pa, veš kva, to je pa za

cel živlenje in to je pa mal… mogu bi res premislt, a ne, če bi si kj dal. - Bine), Anže oblačila s

panterji nosi vedno manj (kot možen razlog navede tudi to, da je panter vedno z njim v obliki

tatuja), Domen pa sploh nima nobenega kosa oblačila z nacionalističnim simbolom, saj ne želi

polnit blagajne tistemu, ki jih prodaja (J: Kaj pa majce Tu je Slovenija? To pa nč nimaš?

D: Tega pa nimam, ne.

J: A sploh nikol ne nosš, al…

S: eee, ne. Tu je Slovenija pa ne.

J: Oz, teh panterjev.

S: Panterja tud nimam, ne. Si, bi si ga pa mogoče omislu, sam ne vem, tud nimam kšnih ambicij

delat dobička temu xxx, k to dela.). Prav tako mu sobe ne krasijo domoljubni simboli, na primer
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slovenska zastava, ki so sicer pogosto prisotni pri uporabnikih foruma TJS7. Preprosto ne čuti

potrebe po tem, poleg tega pa se mu ne zdi estetsko (To pač tud ne vem, tko za v sobo se mi ne zdi

neki al estetsko al pa kej. Mislm, ne čutm kkšne potrebe, da bi mel zastavo, čeprov tud če bi jo mel,

ne bi blo nobene škode. Sam ne vem. Ni take potrebe. Se da tud brez tega preživet.) Tudi tatuja

nima, morda si ga še naredi. Erik domoljubnih simbolov ni izpostavil, je pa povedal, da so bili

bulerji obvezna obutev, ko je bil še skinhead. Nošenje simbolov ima funkcijo izkazovanja

nacionalnega ponosa, poleg tega pa pomaga tudi pri medsebojnem spoznavanju (Bine: In zmerej,

če sm šu skoz kamp, sm si dou majco s panterjem gor in sm biu zmeri s pirom postrežn. So rekl, u

ta je pa nš, evo.), lajša vzpostavljanje stikov in omogoča temo za pogovor (Anže: Ja, ja. Sej je fajn

srečat, mislm, pol kje izven tega, ne, nekoga s to majco, ne, takoj laži stik navežeš, ne, maš takoj

eno temo, ki se jo maš za pogovarjat...). Lahko bi rekli, da je nošenje domoljubnih simbolov

pogosta oblika izražanja domoljubja, ni pa nujen kazalec domoljubne naravnanosti posameznika.

Domoljubi se lahko udeležijo tudi domoljubnih dogodkov (skupen obisk dneva državnosti, pikniki,

izleti), ki jih po večini organizira gibanje TJS. Poleg izražanja domoljubja in izkazovanja spoštovanja

do države imajo ti dogodki tudi funkcijo medsebojnega spoznavanja. Intervjuvanci imajo različen

odnos do teh dogodkov. Domen se teh dogodkov ne udeležuje, bil je le enkrat na Dnevu

državnosti. Kot razlog navede to, da mu ljudje, ki obiskujejo tovrstne dogodke, ne ustrezajo.

(J: Pa dost hodš na ta njihova srečanja, k jih majo?

D: Bil sm lansk let na dnevu državnosti.

J: A letos pa ne?

D: Ne letos me ni blo, mel sm en koncert, sm mel, em, in tko no. Sej ne rečem, da bi blo tko tričetrt

normalnih ljudi, pa pač mal skinov, ampak, tm so bli pa res sami skini pa par normalnih ljudi. Tko

da me sploh ne mika več, da bi hodu z njimi. Raj grem, ne vem, s prjatli drugimi.)

Ostali intevjuvanci so bolj vključeni v domoljubne dogodke, kar so mi potrdili tudi v neformalnih

pogovorih na izletu na Triglav. Obiskujejo oziroma so obiskovali proslave ob dnevu državnosti,

izlete, piknike (mislm, če bi pršla drug tedn na dan državnosti, bi ti lah pokazu... - Anže). Nekateri

pomagajo tudi pri organizaciji, Ciril je se je ravno med opravljanjem intervjuja pogovarjal po

telefonu s prijateljem glede praporja in mi pojasnil: Prapor mam jest, pa ga skrbi, da ga ne bi

zgubil. Se pa število dogodkov organiziranih s strani domoljubne mladine zmanjšuje (Recimo

včasih je blo full teh žurov, piknikov, tega, zdej tega več... je manj, ne. - Erik)

7 Na forumu TJS je odprta tema 'Vaše sobe', kjer upobniki opisujejo in objavljajo slike domoljubnih simbolov
v svojih sobah.
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Ciril meni, da se domoljubje še najbolj promovira skozi osebni zgled posameznikov (Ja, tko bom

reku prvo kot prvo že, da sm tak, kt sm, sam sm najboljša reklama, pravmo mi, vsak posameznik je

naša najboljša reklama, ne.). Pri tem je pomemben način izražanja, zaradi katerega lahko

posameznik naleti tudi na odpor okolice (Ciril: Aja, no jaz, ne, nekateri kolegi ja, ampak to bom

reku, je bl problem v tem, k se ne znajo prov izražat mogoče včasih. Js sm zlo previdn pr besedah, k

jih uporabim.). Bine je povedal, da se trudi biti strpen zaradi tega, ker je domoljubje v javnosti

zaznamovano z nestrpnostjo, sam pa želi pokazati nasprotno sliko domoljuba (Ja, js probam bit, a

ne, čim bl. Že zato, k smo domoljubi mal bl deklarirani tko nestrpno, pol se probam še bl merkat,

da sm tm, a ne. Čeprov pr men to ni blo nikol problem, a ne. Mislm, dobr, sej uide tud men kdaj

kšna zadeva, sam to je tko pač, v krogu takih ljudi, a veš, k noben tega ne zastop narobe.).

Del domoljubne aktivnosti je za nekatere tudi pisanje in prevajanje člankov. Ciril omeni fanta, ki

je na tem področju precej aktiven (K mi veliko stvari pišemo, prevajamo, ne vem, kšne knjige se

tud… en fant s Primorske, a ne, je že tri knjige prevedu, zdej četrto prevaja, pa je 17 let str.). Tudi

Erik omeni pripadnika gibanja TJS, ki se ukvarja z bolj akademskim vidikom domoljubja (Ja, sam a

veš, sej ti pravim, un se tk ukvarja s tem kot ne vem, organizacijo, pisu je te stvari, ne vem, ni on

hodu, ne vem, po cesti, pa tm… sej, mislm, da celo ma, ne vem, na keri, na neki lokalni televiziji ma

prov neko oddajo svojo neki o heraldiki pa zgodovini, ja ja.). Med intervjuvanci domoljubne članke

pišeta Ciril (...zakaj pišm članke, zakaj prevajam knjige določene in te stvari...) in Domen (eee, ne.

Sm pa mislu, da bi kj začeu. Mislm, za za fotra drgač pišm, za xxxx včas.).

 Razlogi za različno intenzivno izražanje domoljubja in domoljubno aktivnost

V intervjujih se pojavi tudi različna intenziteta izražanja domoljubja. Nekateri intervjuvanci so

opazili razlike pri sebi, in sicer glede na:

- razvojno obdobje: srednješolsko obdobje v primerjavi s študentskimi leti;

- zaznavo okolja, v katerem se posameznik nahaja, saj so nekatera okolja bolj naklonjena

domoljubnim stališčem in vrednotam kot druga;

- povečano možnost spoznavanja domoljubnih vrstnikov (razmah interneta).

Nekateri intervjuvanci prepoznavajo pomembno razliko med izražanjem domoljubja v

srednješolskem obdobju in kasnejših letih, ko je izražanje postalo bolj umirjeno in premišljeno

(Ampak fora je, ko si ti mlad, maš res, misliš, da boš svet spremenil, pa da boga za jajca držiš pa so

tiste ideje svete, pa si, bolj si ekstremen, tem boljš je. Pol pa, ko starejši postaneš, te pač mine to

vse skupi. A veš, če bi zdej reku, opiši se, bi reku, ne vem, zmeren nacionalist. Recimo. A veš, ne. -

Erik). Anže pojasnjuje intenzivnejše izražanja nacionalne identitete in pripadnosti v
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srednješolskem obdobju s tem, da je to obdobje, ko mladostnik intenzivno išče samega sebe in se

zaradi veselja, ko se najde, želi izražat na vsakem koraku (Ja, ne, takrt najbolj iščeš, takrt je tisto

obdobje, ko se še iščeš, ne. In pol, ko misliš, da se najdeš, ne, si vesel tega in to izkazuješ na vsakem

koraku.). Sedaj, proti koncu študentskih let, pred pragom odraslega življenja, pa Anže ne čuti več

tako močne potrebe po tem, da bi povsod glasno in vidno izražal svojo nacionalno pripadnost (na

primer z nošenjem majic), saj si ne želi biti takoj označen kot domoljub (...pol ti pa tud paše, ne da

te ljudje ne začnejo takoj predalčkat, ko te vidjo, ne. Da te mogoč najprej mal bolj spoznajo, predn

si ustvarjo en tak konkreten stališče.).

V nekaterih intervjujih se to razlikovanje ne pojavi, je pa potrebno upoštevati, da se nekateri

izmed intervjuvancev v srednješolskem obdobju še niso aktivneje ukvarjali z domoljubjem, en

izmed intervjuvancev pa je v času intervjuja bil še srednješolec. Poleg tega nekoliko odstopa od

drugih intervjuvancev, saj je edini, ki se je distanciral od gibanja TJS. Drugi intervjuvanci so

izpostavili druge prelomnice, na primer razmah interneta, ki je omogočil povezovanje z

domoljubno sceno ali pa osebna zamenjava ideologije in specifičen dogodek, ki je sprožil

aktivnejše udejstvovanje na domoljubnem področju.

Intevjuvanci intenziteto izražanja domoljubja prilagajajo tudi zaznavanju okolju. Vzgib za to, da v

določenih okoljih bolj prikrito izražajo domoljubje, so navedli strah pred tem, da bi jih ljudje

prehitro predalčkali in označili za naciste (Sej pravm, js sm na forumu, js sm od 2006, od spomlad,

ta prva stvar, k sm si jo kupu, sm si jo šele čez en let pa pol. Prej sm pa tko normaln čist oblečn

hodu. Prej me je blo mal strah, kako, kva bo, kakšn bo odziv folka, a veš, nism upu tok. Pol sm pa

vidu, da je čist navadn sm pa začeu še več kupvat  s te scene, ne. /.../ Mene je blo zmeri mal strah,

kva če se prkažeš sred mesta, ne vem, k dost folka mislm, da je panter nacističen simbol, ne, te

bodo začel kuj zmerjat pa to. Sam sm vidu, da ni tko hudo, a ne, ja. - Bine). Intervjuvanci so izrazili

zavedanje, da včasih izrazito izražanje domoljubja ni dobro sprejeto v družbi. Razlog za to vidijo

predvsem v tem, da se domoljubje pogosto povezuje z nestrpnostjo, pa tudi z neonacizmom.

Poleg tega se v intervjujih pojavi mnenje, da so posamezniki z neliberalnimi stališči označeni kot

nazadnjaški (Po en stran, mislm, po en stran, dost je tud kr vsiljevanje, ee, nekega mnenja, se pravi

glej, če maš ti, mislim, če mam js recimo al pa ne podpiram pa tega, ne, je bolj problem, če glej js

pa tega ne podperam, si že kr v družbi označen kot neki slabega, a ne, a veš, uno. Zabačen kmet,

zastopiš, ti k bi grmade pržigou, a veš, ne. - Erik). Zaradi tega so nekateri pri izražanju domoljubja

previdni. Bine je povedal, da niso vsa okolja primerna za izražanje domoljubja. Med prijatelji, ki že

poznajo njegova stališča, izkazovanje domoljubja ni problematično (Ja, te moji prjatli me takga že

poznajo, že tm iz srednje šole so vedl kakšne mam ideje pa je navadn, a ne. Kšn se kdaj mal poheca

pa to, pa pride do mene pa prav tkole zih hajl, se mal tko poheca na to. Drgač je, ne, nobenih
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problemov nimam, a ne. Tud s temi ta južnimi se čist dobr zastopm pa to, a ne. Ja ja.), pa tudi v

prejšnji službi, kjer je delal nekaj let, so vedeli za njegova prepričanja. Medtem ko v šoli, kjer je bil

v času intervjuja zaposlen, ne izraža svojih domoljubnih prepričanj (A veš, kako bom reku, v službi,

ajde v Mercatorju sm delu par let, tm se pač zve, k sm pač delu tri let pa pol, a ne. Sam navadn, a

ne. Tle v šol lih tok ne govorim, v šol mora bit človk bl nevtraln pa to, a veš. Tle se nč ne kaže. Tud

nikol ne dam kšne take jakne gor al pa kj tazga za na šiht, a ne, da bi reku, da bi se lih vidl, a ne. ...

Jah, a veš, lohk, da bi se kdo od nadrejenih vame zapiču, pa bi mel pol probleme, ne, zard tega.).

V nasprotju z njima, pa je Ciril začel izražati svoje domoljubje kasneje (v srednješolskem obdobju

je bil, kot pravi na strani levice, partizanov in Tita). Po dogodku, ki je preprečil shod proti džamiji in

sprožil njegovo aktivnejše ukvarjanje z domoljubno tematiko, je začel intenzivno izražati svoje

domoljubje, tudi preko načina oblačenja (Ja, nimam drugih majčk kukr, kšne take srajce, al pa une

majčke.). Bine pa pravi, da je skozi vsa obdobja, odkar nosi taka oblačila, enako pogosto oblekel

majico z nacionalno simboliko. Ne omenja razlik med srednješolskim in študentskim obdobjem. Pri

tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je z organizirano domoljubno sceno prišel v stik šele po

končani srednji šoli (s tem, da s tem se pa nism ukvarjou ke do leta 2005, a ne, k pač, mal je blo

treba počakat, da je blo več folka v tej sceni, da se je internet mal bl med folk razširu, forumi pa

to.).

Povečano število domoljubnih vrstnikov in razmah interneta, ki je omogočil povezovanje z njimi,

Bine vidi kot pomemben razlog za to, da se je intenzivneje začel ukvarjati z domoljubjem.

Kategorija 4: Inkluzivnost nacionalizma ter nacionalne in z njo povezanih identitet

V tej kategoriji so z vidika inkluzivnosti predstavljene različne identitete, povezane z domoljubjem,

ki se pojavijo v intervjujih (državljan, pripadnik naroda, pripadnik rase, domoljub, nacionalist,

rodoljub).

 Kontinuum inkluzivnosti različnih z nacionalnostjo povezanih identitet

Že v prvi kategoriji sem se dotaknila rase, ki je izpostavljena kot mejnik nacionalne identitete (A:

Ja, ne, črnci za mene niso Slovenci.

J: No, ampak en, k se je rodil recmo v Sloveniji?

A: Ja, mislim, ne more bit, ne. Mogoče, da je tuki tista meja, sprejemljiv pa nesprejemljiv.).

Pripadniki drugih ras torej ne morejo biti Slovenci. Vendar pa so po Binetovih besedah lahko

slovenski domoljubi. (J: A pol bi v bistvu lohk bil črnc Slovenc?
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B: Sej pravm, Lohk ma pač slovensko državlanstvo, a ne, to si ga pač pridobi, a ne, na tak in

drugačn način, pol lohk je, e, kako b reku vzorn državlan, pa lohk se ma še za domoljuba, ne. Samo

pripadnik naroda pa ne more bit, a ne. K Slovenci smo belci, a ne, pač…).

Domoljub je torej najbolj vključujoča kategorija. Vključuje namreč vse, ki so ponosni in čutijo

pripadnost do države, v kateri živijo (Domoljubje v tem ožjem pomenu, to pomen, da vsak, k je

rojen v eni državi, k jo ma, domovina, da jo spoštuje.  V končni fazi je lohk tud črnc slovenski

domoljub. Lohk je v končni fazi tud črnc, a zastopš. Če tle žvi, če spoštuje deželo pa je to to – Bine).

Zdi se, da je poudarjenje domoljubja in ne nacionalizma skoraj nujno, saj to omogoča izražanje

pripadnosti državi tudi tistim posameznikom, ki po izvoru niso (čisti) Slovenci, na primer Ciril (Mal

sm švab. Nemec sm, mislm, sam to je tolk daljno že nazaj, ampak vseeno js pravim, tuki sm bil

rojen, tuki vzgojen in ta, tukej mam identiteto, kulturo, vse, ne, čeprov mam nekej korenin tud od

gor, ampak vseeno se čutm, prčakujem, da vrnem temu ljudstvu tisto, kar mi je dalo, ne). Da pa

niso med domoljubi samo tisti s ss koreninami severno od nas, dokazuje uporabnik foruma TJS

Srbski Janez (On je, ga poznam tud drgač pa je, njegovi starši so Srbi, ampak živi s Sloveniji, ne, pa

je domoljub, ne, pa srbski rodoljub. - Anže).

Mnenje intervjuvancev glede tega, kdo je lahko Slovenec, se nekoliko bolj razlikujejo. Pri tem

intervjuvanci izhajajo iz dveh različnih stališč, in sicer:

- da je nacionalnost pogojena z geni (K narod ni samo kultura, to je tud mal biološko

odvisno, ne. - Bine) in

- da je nacionalnost pogojena z okoljem, v katerem se posameznik socializira (Za Slovenca

te dela to, v kerm okolju se pač socializiraš, ne neka kri pa to. Kri to je tak bl rasističen

koncept, ne, geni pa to. - Anže).

Nekatere razlike (kulturne ali biološke) pa so v vsakem primeru po mnenju intervjuvancev

prevelike, da bi lahko nekdo bil oziroma postal pripadnik določenega naroda (Se pravi, dvomim,

da se bo lah en tm zamorc al pa Eskim čutu Slovenca, tud js se ne bom mogu čut't čistega Eskima,

ne, al pa čistega, recimo, v Zambiji gor se ne bom mogu Zambijca čutit, ker ne bom nikol, al pa

bušmana, ker ne bom nikol spadal čist, lahk živim z njimi, ampak čist njihov pa ne bom nikol, no.

Em, tk pa vrjetn, tk pa tud uni ne bojo čist naši. - Erik). Ciril pojasni, da je problem sprejemanja

temnopoltih v narod ta, da se že navzen vidi, da ne spadajo vanj (Jaz, jaz si predstavlam, okej

Hrvata v slovenski narodni noši, k igra fraktonarco, ne. Lej, če se bo tu rodil in vse to prdobu, a veš,

lohka, ne. Zdej bom reku, po drugi strani, če pogledaš, zdej se bo mal grdo slišalo, pa nočem, da se

tko sliši, eem, črnca si pa ne predstavlam, res. K vidš na sto metrov, nii, ni to čist to, ne.).
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Kljub temu da domoljubna in za nekatere tudi nacionalna identiteta nista tako ekskluzivni, kot je

morda videti na prvi pogled, sta (vsaj zaenkrat) za nekatere skupine po mnenju intervjuvancev

povsem zaprti.

 Politična usmerjenost determinira odnos do domoljubja

Domen opozori še na en vidik izključevanja domoljubne identitete, ki ga povezuje s trenutnim

stanjem duha v Sloveniji.  In sicer pravi, da pri nas nacionalna ozaveščenost a priori spada v

domeno tistih, ki so po svojem političnem prepričanju desničarji (čeprav morda domoljubnih

čustev sploh ne občutijo) in so iz nje avtomatično izključeni politično levo usmerjeni posamezniki

(Ja ne, fora je, da je narodna zavest zdej zadnje cajte čist povezana glede na politično usmerjenost,

se prav, če si desn, morš že v osnovi narodno zavedn, tud če se pač ne čutiš, če si pa lev pa skorde

ne smeš bit, ker te pač ljudje postran gledajo. In tko je že v osnovi pol folka izpade iz tega. Ne

vem.).

Vendar pa je po drugi strani v intervjujih razbrati različne opredelitve glede desnice in levice. Ciril

se opredeli za desničarja, čeprav mu delitev na leve in desne ni všeč: Če pogledaš mene, js sm iz

levičarja desničar ratu, ne. Čeprov full ne maram te determinacije, ne, ee, levica, desnica, mi je tud

neumno, da se zdej delimo, ti si levi, js sm desni, js sm za to stranko, ja, js sm za uno. Konc koncev

smo v istem zosu spet vsi, k nas politiki povohajo sam takrt, k rabjo glasove, drgač pa... je to tko.

Tudi knjige, ki jih prevajajo v slovenščino z namenom osveščati javnost, označi kot desničarske:

J: Kakšne knjige pa to prevajate?

C: Desničarske knjige, neki, on bolj prevaja, on ne prevaja tolk za nas, ne, ampak prevaja tud zase,

bi reku, ne.

Po drugi strani pa se na primer Anže nima za desničarja, delitev na desnico in levico se mu zdi

preživeta (Js tud sebe nimam za desničarja, ne, mislm, to je tud ena od tistih po moje preživetih

delitev, ko se brez veze še ohranjajo.). Bine se glede političnega prepričanja ni opredelil, razložil pa

je, da iz vsake struje nacionalizma (loči splošno domoljubje, nacional socializem, ki ga označi za

bolj liberalnega in konzervativen nacionalizem, ki se zavzema za tradicijo in vero) pobere tisto, kar

mu ustreza:

J: A pa si ti tko bl konzervativen?...

B: Kaj pa vem, js iz vseh treh nekej pobiram, mal iz splošn domoljubnga, mal iz nacional socializma,

glede na to, da sm pa veren, pa še mal iz unga. Čeprov js sm tud tko zlo zmerno vern tud, ne da bi v

vsako reč vrjeu. Lih tok, mal za dušo, pa mal tko.
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Kategorija 5: Distanciranje od šovinizma in rasizma (zgolj nacionalna in rasna osveščenost)

Vsi intervjuvanci so poudarili, da nacionalizem in šovinizem nista enaka. »Pravi« nacionalizem in

domoljubje po mnenju intervjuvancev ne vsebujeta sovraštva in poveličevanja lastnega naroda, v

ospredju vidijo pozitivna čustva (Recimo, ne vem, pravijo, ne vem, za Hrvate, da so full

nacionalisti, ne. Ja, poznam ogromno hrvaških nacionalistov, k so to res, ne, pač, k, prek interneta

smo se spoznali pa sodelujemo tud na določenih področjih, ne. Poanta… en Hrvat mi je to reku,

veš, kako je reku, pravijo za ns Hrvate, da smo full nacionalisti, je reku, večina pr ns je šovinistov,

sam hrvaški rod, pa nč druzga. To ni res, ne. K pravi nacionalist je vedno proti vojni, ker nobena

vojna, še ni prnesla nobenmu narodu nič dobrga. /.../ K jest ne vem, ta pravi nacionalizem je res

prov tisto pristnost, da nisi proti, ne vem, na nek način je to ljubezen do narodnosti, se mi zdi, bom

reku. Ne vem, neka pozitivna čustva, občutki, pa te stvari, ne tolk, bom reku, negativne. - Ciril).

Anže pravi, da sta si domoljubje in šovinizem pravzaprav nasprotna, nasprotovanje nekaterih

Slovencem dopustovanju na Hrvaškem pa označi za šovinizem:

J: Sam, pač js poznam ene par ljudi, k ne grejo na Hrvašk, ne, pa mogoče sploh niso tok izrazito

domoljubni.

A: Ja, ne vem, to je mogoč pol bolj stvar tistega šovinizma, ko pa domoljubja, ne. Ko to dvoje je čist

nasprotno.

Večinoma so torej intervjuvanci ločili nacionalizem skupaj z domoljubjem in šovinizem, Domen pa

je postavil ločnico med domoljubjem in nacionalizmom. Domoljubje enači s pozitivnih

nacionalizmom (očitno ima nacionalizem sam po sebi brez oznake 'pozitiven' po njegovem

mnenjeu negativen prizvok) in pravi, da šovinizem in nestrpnost ne spadata k domoljubju:

J: Kakšna je pa razlika med nacionalisti pa domoljubi?

D: ee. mislm, nacionalisti, sej načeloma pozitivni nacionalizem je dost k domoljubje, so pa taki, da

pač neki niso navadni domoljubi, no. Neki zganjajo kšne take zadeve, no, k niso čist domoljubne.

J: Kaj pa to pomen?

D: Ee, pač tud šovinizem pa nestrpnost, včasih no. mislm, tko sej, če si mal prebereš na forumu pol

vidiš, da eni so mal sumlivi, no.

Domen prepozna elemente šovinizma tudi med uporabniki foruma TJS.

V nasprotju z nekaterimi drugimi intervjuvanci je Erik izpostavil tudi nevarnost nacionalizma

oziroma to, da ga je možno izkoristiti za napačne namene (Aja, ampak mislim, da je nacionalizem

sam po seb je tak, mislim, zna bit full pozitiven, zna bit pa full negativen, ne, približno tak, ko bi
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reku uran al pa platonij, zna se ga uporabit se pravi za koristne stvari, ne, če pa v napačne roke

pride, ne, zastopiš, pa eksplozivna mešanca. - Erik).

Podobno kot od šovinizma se želijo intervjuvanci distancirati tudi od rasizma. V intervjujih se

pojavi pojem rasna ozaveščenost (zavedanje, da je rasa pomembna in jo je potrebno ohranjati), ki

po besedah Bineta ne vsebuje rasnega šovinizma in sovraštva. Bine, ki simpatizira z zmernim

krilom Blood and Honour (nacional socialistično združenje), tako poudarja, da je rasno osveščen,

ni pa rasni šovinist (Ma ne, sej pravm, a veš, kok, js sm reku, ajde rasno ozaveščanje ja, nism pa

rasen šovinist, evo. Zame ja, tega js dam preč, a ne, drgač pa sm, sej pravm, sm isto za nš narod, kt

za našo raso, a ne, pač.). Pravi, da nima nič proti drugim rasam, gre se mu le za to, da se ohrani

njegova lastna rasa (Ja pač, de, de sm nekak podobnih misli kukr uni, k niso šovinisti pa to. Pa sej

isto, k pravm, mi mamo radi svoj narod, svojo raso, želimo, da se to ohran, nobenga pa ne

sovražmo, pa prot nobenmu nismo.). Lastno raso pa favorizira do te mere, da si želi, da se ohrani,

pri čemer multikulturalizem zaznava kot grožnjo za obstoj lastne rase (Sam je pa res, da bi reku,

favoriziram v tem smislu svojo, da se mi gre za to, da obstane, ne. Da ne izgine nek v temu

multikulturnem svetu, kukr se zdej recimo v zahodni Evropi dogaja.).

Poleg rasne osveščenosti se pojavi še medrasno razlikovanje, ki je pravzaprav pogoj prve. Tudi v

primeru medrasnega razlikovanja je poudarjeno, da le-ta ne vsebuje šovinizma, zgolj zavedanje o

nekih objektivnih medrasnih razlikah. Ciril sicer pravi, da nima nič proti temnopoltim v

šovinstičnem smislu, izpostavi pa nekaj razlik med rasama in s tem da pomen rasi. Na razlike med

rasami gleda z biološkega vidika, pravi, da je narava naredila razlike med rasami:

C: Probamo, ne vem, js recimo nimam nč proti črncom, to so čist fajn ljudje, ne. Ljudje smo vsi, ne.

Konc koncev, noben ni boljši, noben ni slabši, zdej če greš gledat neko anatomijo, fizično primerjat

belce pa črnce, ne, ee, je jasn, logičn zaključk, de črnc fizično velik bol razvit, ko, ee, pripadnik bele

rase, ne, že sam stegenske mišice, ene so glad… mi mamo progaste, oni gladke, in zato so oni

najboljši šprinterji na svetu, belc noben ne more bit tak šprinter, k je lahko črnc, ne. Kapo dol, ne,

rečeš. Fizično so živeli v tršem okolju kot mi, ne, in so se zato bolj, bolj čvrsto so se razvili, ne. Em, in

take stvari, ne. Mamo pa pač belci gotovo kšno drugo prednost pred njimi, potem ne. Zdej ta

stereotip, da majo večje tiče k mi, ne, to sm potrdu, sm razkrinku, da ni res.

V njegovi izjavi lahko zasledimo stereotipe o bioloških razlikah med različnimi rasami (na primer,

da so temnopolti bolj fizično razviti in da imajo daljše penise).
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Drugi intervjuvanci sicer niso veliko govorili o rasizmu, Erik pa po drugi strani izpostavi

medskupinsko sovraštvo, ki je obojestransko in prisotno med različnimi etničnimi in rasnimi

skupinami, kot da bi z njim želel opravičiti sovraštvo belcev do drugih ras in kultur:

Sej v bistvu, sej to je, kk bi ti reku, dvo, mislm je, two way, no, nikol ni enosmerno, vedno je

dvosmerno, a veš, ne. Mislim, a veš, kaj hočm povedat, eee, tud recimo, k sma prej, ne vem, se

pogovarjaš, ne vem o skinih, kdo koga sovraži, tud uni nas sovražjo, ne, mislim sovražjo, tud uni

majo mnenje o nas recimo ustvarjeno, ee, a veš, ne, vedno se približno tk gleda, kt da smo mi, kao

ta slabi al pa, ko se gre ta rasizem pa sovraštvo. Kao, mi lahk, sam mi njih sovražmo, uni som pa

kao bogi pa ravnodušni do nas, ne. Ni res. /.../ Recimo, eee, mislm, čak, da ti dam primer Turčija,

ne, oni recimo, a veš, k si mi mislimo, to so muslimani, to so Turki, Arabci, bohnedej, da ti Turku

rečeš, da je Arabc, k uni, k so prov vzvišeni in uni so recimo prov, ne vem, eee, un na ostale Arabce

gledajo al pa na te Kurde, ko smeti, to so za njih, ko so za nas Ciganje, ne. Res uno tk najnižji. Zdej

rasizem pr nas je bolj tk, pr nam res ni, zaenkrat je še teh črncev pa Kitajcev je bolj za vzorc, ne, se

pravi, v bistvu bolj eksotika so te ljudje, k tu obstajajo, ne, recimo drugje je pa to že kr močno, kaka

Amerika pa to, ne, je pa obojestransko je pa to mislim in belci do unih in črnci do belcev, v bistvu

po en stran bolj. Tm ne vem, če se po getih šetaš pa nisi njihove barve tk uno, a ne bohnedej, ne,

pa recimo tud že med temi Kitajci pa med temi zamorci že samimi, eee, sej je celo Jelinčič  enkrat

razlagu o tem,  tm, da morjo bit uni Senegalci striktno ločeni od unih iz Konga, mislim, da jih je

treba ločit z nekimi vmesnimi naselji, ker se uni sami med sabo.

Pri nas sicer, kot pravi, težav z rasizmom drugih skupin do belcev še ni, saj so te skupine še

premalo številčne, ponekod po svetu pa to že obstaja in seje strah pred tujci tudi pri nas (A veš

kaj, ljudje se bojijo, ljudje se želijo zaščitit, recimo, js k sm biu recimo, sej ti pravim, po tujini, ne,

veš, pa si misliš, sej, ne vem, en črnc tule mi ne bo nič naredu, ne, pogledaš tm tavžnt al pa dva

tavžnt, a veš, pol pa že, ne. - Erik). Po njegovih besedah je rasizem pogojen s številom priseljencev

druge rase. Večje število priseljencev vidi kot razlog za občutenje ogroženosti, ki vodi do rasizma.

Kategorija 6: Odnos do drugačnih (priseljencev, istospolno usmerjenih, Romov)

Intervjuvanci svoj odnos do priseljencev, Romov in istospolno usmerjenih utemeljujejo z zahtevo

po ohranitvi lastne kulture in rase ter pravičnosti, urejenosti in varnosti v družbi, kateri pripadajo.

Nekateri intervjuvanci so izrazili mnenje, da nekaj priseljencev ni problematičnih, eden je celo

izrazil, da se mu zdi raznolikost do določene mere pozitivna, vendar pa se po drugi strani ne

strinjajo z množičnim preseljevanjem ali pretiranim izražanjem kulture priseljencev, pa naj bo to

po diskotekah z njihovo turbo folk glasbo ali pa gradnjo njihovega versko kulturnega objekta –

džamije.
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 Priseljenci in ohranjanje lastne kulture in rase

Nekateri intervjuvanci so izpostavili, da je pomembno ohranjati lastno kulturo in raso ter jo

zaščititi pred propadanjem. Pomemben izvor uničevanja lastne kulture vidijo v prevelikem

priseljevanju tujcev (Ja, men je prov, da vse to obstaja, a ne, nimam prot nobenim nč. – Bine).

Nekaj temnopoltih ljudi, ki jih imamo v Sloveniji ne predstavlja problema, prav tako brez težav

sprejme posamične primere partnerskih zvez med pripadniki različnih ras. Problematično pa bi se

mu zdelo večje število temnopoltih, ki bi lahko ogrozilo obstoj bele rase, kar se po njegov mnenju

že dogaja v Zahodni Evropi (Mislm, lej bom tkole reku, če vidm nekoga, k mu je pač črnka všeč, v

redu, ne, nej jo pač ma, k to je njegov osebn živlene, a ne, sam nism, sm pa proti, da se to na velko

meša, tko k se zdej dogaja, ne. Tega pa res ne maram. Tko, lej poglej, če je to tko kt v Sloveniji me

nč ne mot. Kva teh par črncov, sej noben nbenmu nč noče, če tko gledaš, a ne. Sam tm (Zahodna

Evropa) je pa že bl problematičn, a ne.)

Kljub temu da se v intervjujih pojavi strah pred krhanjem slovenske kulture, pa eden izmed

intervjuvancev izpostavi, da nekateru priseljenci dolgotrajnemu bivanju v Sloveniji navkljub, ne

govorijo slovensko, je pa odvisno od tega, kdo tako govori (na primer uradna oseba) in na kakšen

način komunicira (Pa dobr, to se mi mal trapast zdi, a ne, tko, nam pa reku, da me zdej ne vem,

kva mot to. Mislm mot me, če bi kšna uradna oseba tko govorila al pa nevem, da bi me kšn polcaj,

k je dost teh ta južnih vmes, da b me un začeu kj frajart. To mi ne bi blo všeč, sam tko. Če so pa pač

te stari fotri, pa js ne vem, zakva se niso naučil, pač se niso, a ne. Jim ni blo treba, pa je.)

Tudi nasprotovanje džamiji po besedah enega izmed intervjuvancev izvira iz strahu pred

propadom slovenske identitete (Ja, glih zard tega js pravim, ne razumem s kakšnim namenom bi

jim popuščal pa karkoli dal, ne. Kvečem so lohk veseli, da lahk pridejo v Slovenijo dobijo delovno

dovoljenje pa tukej delajo. Pač js razumem, da služb dol pr njih, vsak si želi boljše življenje za svoje,

ne. Ampak ne na račun naše identitete pa propadanja naše identitete, kulture naroda, ne. Kr

džamija širi, b reku, je objekt za širjenje, meni predstavlja to sinonim islamizacije, ne. - Ciril).

Domen je edini, ki je do raznolikosti v Sloveniji vzpostavil pozitivni odnos. Kljub temu da se mu zdi

v redu, da so v Sloveniji različni ljudje, pa meni, da mora biti raznolikost omejena. Ne želi si

povsem multikulturne družbe (Nč, mislm, men je čist zdravo, da je določen delež črncev v Sloveniji.

Pač neka raznolikost mora bit, ne pa da, ni mi pa všeč neka full multikulturna država.  Kjer je

nujno, da je džamija, ker je nujno, da je uno, uno tretje. Ampak pač tko mi je pa všeč, da, da so

različni ljudje tle.).
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 Drugi in pravičnost

Pravičnost v povezavi z drugimi se v intervjujih izpostavi skozi različna mnenja:

- priseljenci nam odžirajo resurse, ki nam kot avtohtonemu prebivalstvu pripadajo,

- izkoriščanje priseljencev kot delovno silo s strani kapitalistov,

- Romi uničujejo delo pridnih Slovencev,

- istospolno usmerjeni si ne zaslužijo enakih pravic, ker narodu ne prispevajo enako.

Iz intervjujev lahko izluščim željo po pravičnem svetu, v katerem avtohtonim prebivalcem pripada

tisto, kar jim avtomatično pripada, ker so del določenega naroda, in sicer ozemlje in viri povezani z

njim, v modernih družbah to pomeni tudi socialno varnost in službe (Em, in isto bom reku, glede

vsega tega, vsak narod in vsaka rasa ima pravico do obstoja na svojem ozemlju /.../ Kar je tvoje,

tvoje nima noben pravice ti vzet tega, k pravjo, ne vem, ne vem, včasih bi koga napodu ven, ne. A

veš, in...ee... pravjo, pa zakaj, sej ti ni nič naredu, ne, je sam pršu žvet sem. Bom pa tko reku, če bi

pršu en k meni, ko mam primer, ne vem, kšn priseljenc spelje kšnmu našmu službo, ne. Primer, to

je isto, sam ni tok, bom reku, konkretno kokr, če bi en pršu, k mam js kosil doma in  se vsede na

moj stol in tm začne z mojga talerja jest. Ja, mislm, če malček tako primerjavo daš, ne, da tko

opišem, bi te motlo pomoje. Na nek način, pride en tm, pa ti spelje službo. - Ciril), tujim delavcem

pa urejene razmere dela in življenja v času bivanja pri nas (Pa bom reku, mene mot, tko bom reku,

a veš, te prideljenci, k delajo v gradbeništvu, ej to so tko, tko so jih razvrednotili. To je tko grozn,

kar jim delajo, pa... dobesedno sužnji so. Ej, kuk lahk to dopusti kdo. Socialna država, kok Pahor, k

je kao neki socialist.... pa vojsko bi poslau nad te ferme, da jih prebutajo. Ne morš tko delat, ljudje

so, veš. - Ciril). Tuji delavci so opredeljeni kot gostje, ki jim ponudimo kar lahko, brez škode na naš

račun, tako v smislu odžiranja resursov kot v kulturnem smislu, o čemer govori prejšnja kategorija

(Ne vem, js sm, tko bom reku, nimam nč proti tujcem, če so tle, nej pridejo študirat sem in žvet in

to do neke meje, določenga deleža, seveda sprejmeš to. Ko čutiš, da to presega meje tistga, kar je

prov, pošteno in da ne prehaja v krivičnost, ne. Takrat je pa treba rečt tudi ne. Ne, je včasih težko

rečt, ampak včasih ga moraš, uporabit besedo tudi to, kr drgač boš lutka za druge bil. - Ciril). Pri

tem pa bi morali tudi mi poskrbeti, da lahko delajo v urejenih delavskih razmerah in da se tudi

njim ne dogajajo krivice.

Erik v povezavi z delavci priseljenci izpostavi še to, da ti ne zapravljajo denarja v Sloveniji, temveč

ga pošiljajo v svoje matične države. Z zapravljanjem denarja v določeni državi, pa posameznik

dolgoročno pomaga lastni državi in vsem svojih sodržavljanom (Ampak fora je pa v tem, da v

bistvu sam seb na dolgi rok nardiš škodo, ker ta človk recimo pride sem delat, ne vem, nekdo iz

Kosova, bo večino tega dnarja sabo vzel in ga bo dol zapravu, ne. Recimo, če pa ti boš plaču enga
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jurja, se prav dvakrat več, ampak ta človk bo tule zapravu, ne, se pravi, ta človk bo šu tu v gostilno,

ta človk bo šu tu v trgovino, a veš, ee, ta človk bo v bistvu tist dnar, tk al pa drgč zapravu, ampak

ga bo zapravu tule, ne. Se pravi drugi Slovenci oziroma drugi državljani, sama država bo na konc ta

dnar nazaj dobila, ne, a veš. Prek pač drugih, ne, eee, ampak, veš unga, k bo pa večinoma, k bo tu

minimalno zapravu, k ga verjetno ne bo, ker si tud ne more privoščit, ga bo pa dol nesu, ne. In to je

to.).

Poleg priseljencev intervjuvanec Ciril izspostavi še skupino drugih, ki so pravzaprav člani naroda,

vendar si ne zaslužijo enakih pravic kot vsi ostali, ker narodu ne prispevajo enako. To so istospolno

usmerjeni, pa tudi pari brez otrok (Em, kaj sem hotu reči, js se kvečjem ne strinjam s to zadevo, da

lahko bi reku,eee, recmo primer davkov, ne, js bi dal, ee, pa ne sam, bom reku za geje pa lezbijke,

ee, ampak tudi na splošno za ljudi, k se ne odločajo imet otroka, ne, pač ne prispevajo k

rodnostnemu potencialu naroda in ga s tem ne obnavljajo, ampak ga dejansko zavirajo in

uničujejo, ne, njegov obstoj, takim ljudem bi enostavno nabil višje davke.).

Svoj odnos do Romov je opisal intervjuvanec Ciril, ki ga je zgradil tudi na podlagi lastnih izkušenj,

saj živi v bližini Romov in kot pravi, vidi, kaj delajo (Js mam zlo slabo mnenje o njih, zlo ne maram,

ker zlo bliz ciganskega naselja živim. Jest ti povem, k smo pršli na njivo ne, krompir pobirat zjutrej,

pa je bla cela njiva krompirja čez noč pobrana nam s strani ciganov. Celo njivo, stara mama se je

tm šter mesce matrala, da je okopavala, škropila, pa to pa vse smo rihtali, da bomo mel tistih

dvajst gajb zase ne. Pridemo zjutraj, cela njiva razkopana, dve gajbi nabereš, k so vsega pobrali, so

mogli pobrat ponoči, k nismo vidli ne. Ne morem si mislit dobrega pol o njih ne. - Ciril).

 Asimilirani drugi niso problematični

Temo začenjam z mnenjem , da niso vsi pripadnik določene skupine slabi (...tko ko niso vsi

muslimani ekstremisti, sigurno tud to drži, ne. Ko sem neke raziskave spremljou 35% muslimanov,

ne, kr zlo velik delež, pripadnikov ekstremistične veje islama, ki se imenuje vahabizem, em, recimo

dve vahabistični vasi so v Bosni tko vidli, ko so natrpali tri tanke, orožja, za malo vojske in tko, ne.

Kr oni res vrjamemo v to teorijo z ognjem in z mečem, ne. Širjenje vere z ognjem in mečem, ker je

Alah v eni fatmi zaukazal nej to nardijo, ne. Alah ni po moje tega res reku, ne, ampak se pol skrivlja

in to je to. - Ciril).

Anže pa je izrazil mnenje, da niso vsi Hrvati slabi (Sej, niso tud vsi Hrvati slabi, ne.). Izpostavi pa, da

ne more imeti dobrega odnosa z nekom, ki ima do njega negativen odnos (Ja pač, če si v stiku z
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nekom, ko te neki očitno zajebava al pa ponižuje al pa kj, takega pač čudno, da ne bo meu

prjatlskega odnosa al pa karkol.).

Intervjuvanci menijo, da pripadniki skupin drugih niso problematični, v kolikor so uspešno

asimilirani v družbo (Ja, sej, če bi se pa integriral v kulturo pa tko verjetn niti nobedn ne bi… - Erik)

ali pa svojo drugačnost prikrivijo in jo živijo le za vrati svojega doma (To je una fora, kao, mislm

moteče, to je isto, ne vem, recimo, primer južnjaki, ne vem, če so oni recimo doma pogovarjajo po

svoje, ne, hrvaško, srbsko, bosansko, makedonsko, albansko mene osebno to nič ne moti. če oni

poslušajo Ceco pa to, me nič ne moti … - Erik).

Tudi med Romi se po Cirilovem mnenju najdejo posamezniki, ki so neproblematični (To je res ja ne

morš posplošvat sigurno ne, če bi posplošval bi bli tud vsi cigani slabi ne, pa niso), je iz izjave

možno razbrati, da meni, da so povečini slabi, kar glede Romov tudi kasneje potrdi (To je bil

problem, ne, pa tko bom reku, cigani so vredi in niso, sej tudi med njimi so dobri ljudje, sam zlo

mejhn procent imajo, hehe, to me moti…). Hkrati poudari tiste skupine ali posameznikov Romov, ki

so vključeni v družbo in ga zaradi tega ne motijo (Ok., prekmurski cigani ne, jst nimam nič proti

njim, sj Oto Pestner je tudi cigan ne, sam mi je on čist vredi, me nč ne moti,). Izpostavi tudi

pozitivno izkušnjo s sošolcem Romom, ki pa je imel sam negativno mnenje o lastni skupini (Dobro

moram tud izpostavit  pozitivne strani ne, mam sošolca iz osnovne ne, ki je cign pa je čist vredi in

kaj… ene tri mesce nazaj sva bla na kofetu, je reku »o shit zdej da dobim za redno šiht«, je reku,

»kredit vzamem pa grem vn iz ciganskega naselja žvet, ker to«, je reku, »nemorš žvet notr«, je

reku, »to so«, je reku, on sam je reku, da so žleht, prfuknjeni, je reku, »žleht in prfuknjeni so« je

reku, »ne morm funkcionirat, če se hočm socializirat pa normalizirat«, je reku, »so me začeli met

za izobčenca, za kriminalca«, nadlegval so ga zarad tega, ker je kao normaln bil, pa tko ne.).

V nekaterih intervjujih se pojavi sprejemanje istospolno usmerjenih do meje, ko izražajo svojo

spolno usmerjenost v privatni sferi, javno zahtevanje pravic pa ni sprejemljivo (Tiste spolne prakse

kakršnekoli že so, dokler so v mejah, se pravi, niso pedofilija, ne, zoofilija, ne vem, karkoli, te

bolane, ne, k ti, men noben ne bo mogu rečt, da se mu koza prostovoljn  nastavi, ne. Ker koza pač

ne more tm povedat, ne, a ne, dokler se te spolne, mislim, kaj tist u spalnici, se pravi una scena,

kar se dogaja v spalnici, ne, stvar vsakega, prostovoljno stvar vsakega posameznika, ne. Ampak js

bi pa tule, je pa v bistvu, če mene vprašaš, ee, kr izsiljevanje, ne, hočjo met to, hočjo met uno,

hočjo met, ne vem, tetje, ne – Erik). Tudi Cirilu se zdi javno izspostavljanje istospolno usmerjenih

problematično (Sej to, to je fora, bom reku, zdej ne napak razumet, da sm kj proti lezbijkam in

pedrom, bom reku, ne odobravam pač njihovga početja, ee, ampak zard tega jih ne bi js korkoli
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linčou al kj takga, pač se mi pa zdi ena stvar zlo neprimerna, da se izpostavlat želijo.). Ciril v

nadaljevanju svojo izjavo podkrepi še s primerom prijatelja, ki je istospolno usmerjen in se mu

izpostavljanje njegove istospolne usmerjenosti ne zdi primerno, pravzaprav se mu zdi, da je

neizpostavljanje nujno, če želi, da ga ljudje sprejmejo (Js mam, js poznam enga, mam prjatla, k je

pedr, e, pa se čist zastopim z njim, vse lepo in prav, tistga svojga fanta ma, in vse, sm reku stari

sam ne se lupčkat z njim pred menoj, meni se zdi neprimerno, da sta tle v družbi in se bosta tule en

fant pa punca, midva se pogovarjava, un bo pa mmm. Ne, mal, pač mal kulture pa to, je treba na

nek nivo se spravit, ne. To pri njih, me moti to, bom reku... sm mu reku, boš šu kej na parado, dej,

je reku, si blesav, se bom tm kazu, komu. On je sam reku, js, če želim, da me bodo sprejeli

takšnega, kakršn sm, pač, mam drgačno lastnost, ampak zard te lastnosti se js ne bom izpostavlu,

da mam eno drugačno lastnost, če hočem, da me sprejmejo takšnega, k sm.).

 Podpiranje drugačnih in njihovih pravic je nabiranje političnih točk

V nekaterih intervjujih se pojavlja mnenje, da je podpiranje drugačnih in njihovih pravic (na primer

istospolno usmerjenih in istospolno usmerjenih) s strani politikov zgolj nabiranje političnih točk

(Ja, veš, kaj je fora s tem... s tem je večinoma, to kar se pri nam dogaja, je večinoma politika. Se

pravi pridobivanje političnih točk. - Erik). S tem se strinja tudi Ciril, ki dodaja še, da si levica kupuje

glasove tudi s priseljenci (Maš primere na levici, k bi, ee, vsega boga sm gor prpelali si v državo,

ne, in levica si na ta način kupuje glasove, ne. Ker en priseljenc nikol ne bo svoj... ti povem, med

priseljenci mrbit deset procentov jih glasuje za desnico, ne. Ampak to so edino tisti priseljenci, ki

dejansko se zavedajo, da je njihova identiteta pomembna in da je treba... in da je pomembna nam

tudi naša identiteta, tistim, ki voljo desnico, vedno. In levica si na ta način kupuje glasove, ko vse

dovoli in poroke pedrom in otroke pedrom in lezbijkam in ne vem, kaj še vse.).

Domen kot nabiranje političnih točk levice vidi podpiranje gradnje džamije in izbrisanih (Džamija

je pa tko forsiranje Jankovića. Po moje. Pa ne vem, mogoče, da se nardi baza teh levih volilcev. Tko

ne vem, mogoče k izbrisani fora. Ne vem, zame je to tko.)

Bine sicer ne izpostavi priseljencev kot volilne baze levice, se pa dotakne političnega sistema, ki

spodbuja priseljevanje zaradi kapitalizma in cenene delovne sile (V bistvu fora je, vsaj kokr js

zastopm zadevo, je pač, a ne, ta njihov kapitalizm je hotu pridobit čim cenejšo delovno silo in je te

reveže iz ostalih celin gor uvažou.).
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 Sovražni govor

Intervjuvanci so o sovražnem govoru govorili v povezavi z objavami na forumu TJS, izpostavili so

dilemo, o tem, kaj je sovražni govor, izrazili pa so tudi mnenje o nekaterih politično korektnih

izrazih za pripadnike pripadnike marginaliziranih družbenih skupin.

Problematiziranje definiranja sovražnega govora se v intervjujih izrazi v dveh stališčih:

- pisanje o določenih problematikah je že samo po sebi določeno kot sovražni govor (Ja, sej

tud to, kaj je sploh sovražni govor, ne, zdej v tujini v teh zahodnih državah je sovražni

govor že to, da poročaš o kriminalu priseljencev, ne. - Anže),

- določena izjava oziroma oznaka določene družbene skupine v nekaterih primerih zaznana

kot sovražni govor v drugih pa ne, odvisno od tega, kdo jo izreče (... ampak recimo, ko

reče, ko je reku un Cigani, so pa, to je blo, vsi so tretiral to kot sovražni govor, ne, ko je

reku Bučar na oddaji Cigani, mu noben ni oporekou. Ne, se pravi, če bo Jelinčič reku Cigani

bodo že vsi voditli, dejte gospod Jelinčič, ne, obnašejte se, bla bla bla, ko je reku un, ni mu

noben upu, ne. No, pač Bučar ma une reference, tiste, ne vem, star dedek, gospod, ne, ne

vem, ugleden Slovenc, ne, a veš, ampak on, a veš, on ni mislu nč žaljivga s tem, ampak a

veš, reku je pač, uporablju je tist, kako bi reku, splošni izraz Cigani in a veš, ne, je blo to

vredu. Spet a veš, ne, zdej pa, aha, enkrat je, enkrat ni, a veš. - Erik).

- vsak ima pravico do izražanja lastnega mnenja in stališč, četudi so nestrpna do določene

skupine (po en stran, mislm, po en stran, dost je tud kr vsiljevanje, ee, nekega mnenja, se

pravi glej, če maš ti, mislim, če mam js recimo al pa ne podpiram pa tega, ne, je bolj

problem, če glej js pa tega ne podperam, si že kr v družbi označen kot neki slabega, a ne, a

veš, uno. Zabačen kmet, zastopiš, ti k bi grmade pržigou. A veš, ne, lej ne, mam pač svoje

mnenje, recimo, ne vem, ne podpiram istospolnih porok, ne, a veš, ampak zard tega vrjetn

še ne pomeni, da pa bom zdej šel s sekero pa tm ne vem, enga na, al pa recimo to,

govorijo, ja pa nas grd gledajo, k se sprehajamo, kaj boš zdej prsilu ljudi, zdej, da ti bodo

tm ploskal, a veš, ne, to je zdej tud, mislm, demokracija, morš, tud oni morjo spoštovat

mnenja drugih, ne. Zastopiš, ne, negodovanja, al pa, ne vem, mislim negodovanja, a veš…

- Erik). Zdi se mu torej, da bi moralo biti v družbi sprejeto in spoštovano tudi njegovo

mnenje. Iz njegovih besed je možno razbrati občutek, da je zaradi njegovega mnenja v

družbi zaznan negativno (zabačen kmet). V tem izseku iz Erikovega intevjuja je ekspliitno

prisotna tudi distinkcija med mnenjem in fizičnim nasiljem (...ampak zard tega vrjetn še ne

pomeni, da pa bom zdej šel s sekero pa tm ne vem, enga na...), v katerem je možno

zaznati opravičevanje mnenja, saj po njegovem ne implicira nasilne akcije. Podobno pravi
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tudi Ciril (ne odobravam pač njihovga početja, ee, ampak zard tega jih ne bi js korkoli

linčou al kj takga).

Na forumu TJS sicer moderirajo sovražni govor, kot razlog za to pa Anže izpostavi slabo luč, ki jo

sovražne izjave mečejo na domoljubno gibanje in na ta način od gibanja odbija nekatere ljudi (Ja

te take najbolj blesave izpade brišemo, ja. Sploh včasih, k smo še bl moderiral, zdej tk je aktivnost

na forumu mal upadla. /.../ Laži normalne ljudi prdobiš za svojo stvar, če si mal bolj zmern, ne,

kom pa, če se sam postavljaš na obrobje, ne, to nam pa sploh ni v interesu. To nas itak že vsi ostali

želijo porint na obrobje, ne.).

Domen je bolj kritičen do objav na forumu TJS (ee, pač tud šovinizem pa nestrpnost, včasi no.

mislm, tko sej, če si mal prebereš na forumu pol vidiš, da eni so mal sumlivi, no.) S pisanjem na

forumu ima tudi nekaj negativnih izkušenj (Me nimajo neki full radi, ker sm bl kot mirovnik na tem

forumu. Enkrat sm neki napisu. Ena, ena ženska je napisala za Murata in Jose, uno Od ljudi za ljudi,

k je pač mal prot skinom ta komad kao multikulturn, pa sm reku, ja men pač... nej posluša Murata

in Josa, kdor mu paše, pa ta komad je tud čist v redu. So se  name vsi spravl, kaj to poslušaš uno,

pa dej raj, mislm, pa neki Skrewdriverji, pa uno pa tretje. Dej, pejd spat model. – Domen).

Nekateri intervjuvanci so izrazili mnenje o politično korektnih izrazih za poimenovanje pripadnikov

marginalnih skupin. Po njihovem mnenju je uporaba le-teh neprimerna, ker pomeni nekaj drugega

(Drgač na splošno to domoljubje, kako bi reku, vsak si ga po svoje mal predstavlja, ne, ni nekšne

definicije, ne. V SSKJ-ju jo boš najdla, ne, v SSKJ-ju tud za rom piše, da je okvir od slike, pa pravjo,

da je Rom, da so cigani Romi. - Ciril) ali pa je izključujoča za določene člane te skupine (Ampak to

je una Jelinčičeva najboljša teza, k je kao reku, da on govori cigani zato, ker je, ker Romi so Romi,

pol maš pa še une ločine sinti pa ne vem, kva so še. In če rečeš samo Romi, ti v bistvu diskriminiraš

ostale, ker jih pač ne šteješ notr, a veš, ne. - Erik). Po drugi strani pa uporabo besed, ki so

označene kot sovražni govor intervjuvanec Erik upravičuje tudi s tem, da določena skupina sama

te besede upoablja za lastno poimenovanje (Sovražni govor, to je spet tk una zadeva, a veš una,

širok spektr, kva je zdej, ne.  Recimo zanimiv je kao, da mi Slovenci al kukr kol rečejo cigani je že

žaljiv, ne, ampak zakaj uni sami seb pravijo cigani, ne. - Erik).
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Kategorija 7: Odnos do nasilja in izkušnje z nasilnimi situacijami

 Pojasnjevanje nasilja

Intervjuvanci so se od nasilja distancirali, menijo, da ta ne spada k izražanju domoljubja. Smo pa se

v intervjujih vseeno dotaknili tudi problematike nasilje, intervjuvanci so izrazili različna mnenja o

nasilnih situacijah. Nekateri so minimalizirali skinheadovsko ali homofobno nasilje v smislu, da je

to običajen del določenega okolja (na primer vaških veselic in gostiln) in mladostniškega

vandalizma. Le en intervjuvanec ni iskal razlag za skinheadovsko nasilje. Zopet se pojavi tudi

dolgčasenje, tokrat kot vzgib za medskupinsko nasilje. Vzrok pa nasilno vedenje posameznikov z

domoljubne scene pa gre po mnenju nekaterih intervjuvancev pripisati tudi težavam v otroštvu

oziroma težavni družinski situaciji. Iskanju različnih razlag za pojav nasilja v lastni skupini pa se v

nekaterih intervjujih postavlja nasilje v eni izmed tujih kultur, ki je v tem primeru predstavljeno

kot kulturna norma in nepremostljiva medkulturna razlika. Eden izmed intervjuvancev izpostavi

tudi dilemo, kaj je nasilje, ki se nanaša na družinsko nasilje. (Čeprov zdej, a veš spet kva je

družinsko nasilje, a veš zdj tk, a veš, zdj bi prišli 20 let nazaj je blo klofutnit otroka neki

vsakdanjega, kar je potrebno, ne, a veš, da ga discipliniraš, a veš. Dans je pa že to tretirano, ne

vem, če ga boš za uhle potegnu, kot družinsko nasilje. - Erik).

Razlage nasilje, ki se pojavijo v intervjujih:

- nasilje kot običajen del določenega okolja (Ja, pa sej mislm, to so na vsaki vaški veselici

pretepi, mislm to je normaln del. /.../ Sam to so ne vem. To so pač te gostilniške zadeve ne,

k se dogajajo v vseh gostilnah po vsej Sloveniji al pa po vsem svetu, ne, ampak pač odvisno

od tega, kdo je vpleten, pol novinar osvetli situacijo z določenga vidika, ne. - Anže);

- nasilništvo in vandalizem kot del odraščanja (To pa je ja, ampak mislim, da večinoma

povprečen Slovenc, kr ne bo mahnu tm ene dva, a veš, mislim to se dogaja, mislm, nasilje,

tega mladostniškega vandalizma je ogromno, a ne, če pogledaš, od polomljenih kant do

unih, do ne vem, unih spornih grafitov do tega do tega, ne, mislm, da to kr notr v to pade.

- Erik),

- nasilje kot del moškosti oz. fantovske kulture ()

- nasilno vedenje kot rezultat težavnega otroštva in težav v družini (To je po moje to, k so

mel te kšne probleme od otroštva, veš, pol pa na tak način frustracije izražajo. To je to. -

Bine),

- nasilno vedenje kot način dokazovanja (Al pa recimo eni se najdejo, ko so recimo, to se pr

nogometnih navijačih najbolj pozna, ne, ko so recimo v navadnem življenju, kako bi reku,

nule, zastopiš. Opravlja neko delo, večinoma dela neko priložnostno delo, opravlja, ne
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vem, v bistvu, kk bi reku, v človeški hierarhiji je nekje dol, nikol ne bo nč, zastopiš, noben

ga ne bo spoštoval, ne. V takih skupinah se bo pa to, se bo pa, so pa, ne vem, so pa ljudje,

k so nasilni, oziroma tisti, k se tepejo se mi zdi, k pretepejo čim več ljudi, a veš, pa je pol

hierarhija ranga, a veš, ne, se pravi tm bo pa lahk neki postal nekdo.  to se recimo pr

violah najbl vidi. V Mariboru, k je full brezposelnosti, zastopiš, te ljudje večinoma delajo po

neke take, em, delavci, no al pa še slabš, kaki pomočniki zastopiš, ne, pol pa pridejo tm

notr, tm pa prvič svoje frustracije pa svojo jezo, da se, da se prvič to lahk izrazš, ne, drugič

pa veš, tm k boš kj slabga naredu, misl, kar je za nas slabga, a ne, se bo tm tetiral kot

dobr. Če boš tm, recimo če boš tm med navijači, boš, recimo tu, med nama, a veš, recimo

policaja udarit, nikol nau, a veš uno, družba tretira to kot neki slabga. Če boš tm udaru

recimo policaja, da ga boš spravu na tla, ga knockoutiru, boš za njih, a veš, uno. - Erik)

- nasilje kot del določenih skupin mladostnikov, v tem primeru čefurjev in skinheadov (D:

No, sej dejansko, če greš na plažo zvečer, so vsi mal tko, no, nažgani, in greš mim kšne

skupine čefurjev, ne boš odnesu brez kšne opazke al pa da te mal rukne. In to je full tko,

no.  Full bedno. J: Tuki je tud alkohol vrjetno… D: Ja, je alkohol, sam pač navadn človk,

mislm, navadn, navadn človk gre ke uživat, te pa očitno majo druge cilje. J: Kaj pa skini?

Enkrat mi je sestra razlagala, da so enkrat lih na Lublanci bli skini, da so enga mal… D: Ja

to, sej majo včas tud skini, mislm men grejo dost na živce skini, mislm, tko no, taki

pretepaški, k tud iščejo, pa kao enkrat so enga črnca. Pa kaj ti je človk naredu, no. Ne vem

no. Ma vsi so mal taki, k se hočjo tepst. – Domen)

- homofobno nasilje se dogaja zaradi šibkega videza istospolno usmerjenih (Uni so pač taka

kategorija, da jih, ne, že, a veš, da so že, ne ampak, a veš, večinoma je teh

homoseksualcev je, niso to neki bodibilderji tm, a veš, so ko neki revčki. - Erik).

- medskupinsko nasilje kot oblika preganjanja dolgega časa (Eem, veš, kk ti bom po pravic

povedu, v xxx je full bla taka full zanimiva teritorialna, ee, mislim, teritorialna, sej se full

smešn čuje za eno xxx, k je tko malo, ampak to je blo načeloma zastopiš, ne vem, da je folk

skup držal, če je bil z določenga naselja, to si, to si, to je pa tk res tak un, kt bi reku Šiška, al

pa ne vem, Fužine, ampak res tk, to so taka mala naselja, recimo proti Ljubljani, ne, ampak

full, ne, ne vem, tm so te v sosednjem naselju pretepli, pa ni blo važn, a nisi od tu? Kao,

prid sm, res. Fora je biu dolgcajt, eem, včasih v xxx, res full se nč ni dogajal, a ne, eee, men

je en kolega razlagu, ko je še biu tud v Ljubljani, ne, ko se, starši so se mu ločli, ne, in je

reku, da je blo xxx do enga 2000 leta, velik bolj divje, res ljudje so se toukl, ne vem, uno ble

sta dve, tri diskoteki, tm ko se je folk dobil, to so se mlatl na žive in mrtve, res to je blo tko

grozno, ampak, takrt prov teritorialna razdeljeni, prov a veš, kok bi reku, nacionalnost je

zginla, res ne, uno yyy proti unim iz  zzz, proti unim iz qqq, res, prov vojne, ne vem, tk uno,
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k se spomnem, k smo bli mulci, smo se nas tm 20 ljudi na motorje gor spravl, a veš, ne, pa

gremo zdej une razbit, a veš. - Erik).

- nasilje kot del kulturnih norm (Pač un, tistga sta že od prej poznala, k je bil to, a veš,

gospod, uno tretje pač Indijc, ne, ampak, k so bli uni doma, ne, to jedli kosilo družinsko, ne,

ampak fora je bla, k je žena kj rekla pa njemu ni pasal je dobesedno prjel uno kurjo habo,

mislim perutnico in ženski tkle zagnau čez mizo v glavo, no, notr a veš. Tud pluvajo po tleh,

a veš, uno tk, ampak to je blo za njih normalno, ne. A veš, pa če si zdej predstavlaš, da taki

ljudje pridejo, ne en, dva, lej, če se en, dva prideta, se bosta že prsiljena se, ee, prilagodit,

zdej pa recimo, da jih pride tisoč, dva tisoč. Kk boš ti zdej njega navadu, da žene se pa ne

tepe. Že un tm njegov fotr je tepu, njegov dedk je tepu, zastopiš ne, in un jo bo mlatu, ne, a

veš. - Erik).

 (Ne)odobravanje nasilja

Intervjuvanci se načeloma z nasiljem na strinjajo, saj se jim ne zdi primerna rešitev težav (to no, mi

ta osnovna skupina se zavedamo, da to ni način za rešvanje česarkol, ne, da ne vem, tk k so pretepl

navijači one pedre pa to, ampak, ne vem ponavad, ne upoštevamo njihovih idej. mislm, ne

ponavad, nikol ne upoštevamo njihovih idej. - Anže), poleg tega pa nasilje sproži še več nasilja

(...ne pa tist ne vem, gremo pobijat druge, ne vem, gremo pretepat druge zastopiš, ne. ... Vsi se

tak, sam eskalira, se pravi, če si ti proti unim, bodo pol uni proti teb udarl, boš pol ti nazaj njih še

dvakrat bolj udaru in pol se lahko v klanje sprevrže - Erik). Eden izmed intervjuvancev je izrazil

mnenje, da se ne strinja z uporabo nasilja iz dolgočasenja ali zaradi užitka (Tist, ko pa recimo iz

dolgega časa delajo, ne, al pa iz takih stvari zastopiš, da, kr eni ljudje so pač sadisti, ne, da pač

preprosto povedanao to dela, ker uživa v tem, zastopiš, to pa striktno ne. To so pa pol mislim… ne,

eni ljudje so dejansko sprevrženi, uno v stilu, ne vem, dost je teh tud ne vem, med nogometnimi

navijači, ne. A veš, tu mislim, uživa v pretepu, mislim uživa, ko enga tm mrcvari, ne, a veš. - Erik).

Intervjuvanci se ne strinjajo tudi z uporabo nasilja na domoljubni sceni in se od njega distancirajo.

Kot razlog navede eden izmed intervjuvancev to, da nasilni posamezniki in skupine mečejo slabo

luč na celotno domoljubno sceno (Te v bistvu sam kvarjo ugled,a ne. Ne vem, tlele se neki folka

trud zadevo prikazat v dobri luči, a ne, oni pa pač blatjo na tak način. - Bine). Po drugi strani pa

eden izmed intervjuvancev izpostavi lastno uporabo nasilja nad dvema mlajšima pripadnikoma

skinheadov, ki ju je zalotil med tem, ko sta se spravljala nad nekega posameznika (Ja, sej js sm

enkrat dva skina sn pretepu, k sta se na enga, ee, vidu sm, k sta ga neki začela štupcerat, ne, in sm

pršu, sm ju ene dvakrat mahnu, sm reku, a vaju ni sram, sta mela majčke s panterjem, sta obedva

slekla jih takrat – Ciril).
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Kljub stališču, da nasilje ni sprejemljivo, pa se v intervjujih pojavijo tudi mnenja, da je nasilje v

določenih primerih sprejemljivo ali celo nujno. Sprejemljive oblike nasilja, ki se pojavijo v

intervjujih so naslednje:

- samoobramba (Do tiste mere, ko se ti recimo braniš, ne, al pa ne vem, mislim, pozitivno

nasilje, ko ti, ne, recimo, ko se ti braniš pa take zadeve, to je popolnoma opravičljivo. /.../

em, kak ti nej rečem, če je že meni blo kdaj uporabit nasilje, mi ni… recimo ne vem, primer,

če bi hodla ne vem v lokal, pa bi bli recimo, ne vem, pač, sej lohk bi bli Slovenci al pa

Bosanci al pa kdorkoli, k bi recimo teroriziru goste, ne, men bi bil cilj, da se al teh ljudi

znebim al pa da bi bli te ljudje notr kot gosti kulturni, ne, zdej pa, če bi pač mogu do tega

cilja prit z uporabo nasilja, a veš, bi ga pač mogu uporabit, ne. Ne bi bil pa sam, to bi blo

sam sredstvo za dosego cilja, ne bi blo pa ne vem smisel, ne. Smisel, da bi uporabu, da bi

pač uživu v tem al pa ne vem, da bi pa ne vem. – Erik),

- kot prepričevalna metoda, ko vse ostalo odpove (Ja ne, mislm, lej, to ni, da bi pretepu pa

to, ni rešitu, ampak, ee, včasih, se človeku, ne da dopovedat neki z besedami, kako bi reku

klofuta včasih bol zaleže, sam ne pa pr vsakmu. Morš pač precenit situacijo. Bom reku tudi

tk... bom reku, fi-fi-fizično obračunavanje ni rešitev, sigurno, da ne, ampak včasih, bom

reku, pa če ker dobi kšno vzgojno, pa tud pomaga. - Ciril),

- uporaba ustrezne mere nasilja v vzgoji, ko ostali načini (kričanje, pridiganje, moraliziranje)

odpovejo (Če ne druzga vsaj trmo zbiješ. Meni je blo treba ene dvakrat. Ne vem, to, k so

hotli prepovedat, da oče ne sme vžgat svojga otroka, če neki narobe nardi, to je kao

kaznivo dejanje. To bodo otroc izkoriščali, ne bodo mogli met starši nobene avtoritete nad

njimi, ker včasih je kšn otrok tok objestn, da ga ne morš s kričanjem pa pridigiranjem pa

moraliziranjem, kokr drgač, da rabi eno okol ušes dobit, ne. - Ciril).

 Osebne izkušnje z nasilnimi situacijami

Nekateri intervjuvanci so opisali lastne izkušnje z nasilnimi situacijami. V nekraterih sitiacijah so

bili žrtve nasilja, psihičnega (Se je pa tud že najdl, da je kšn čefur bil mal pijn, pa da je mal zasiku,

niso ga pa nikol dobil (denarja), a ne. Rečeš, ne ne dam al ga pa nimam, a veš, pa je to to. Pol pa

mal preč pogledaš pa greš, pa je ponavad mir, a ne. Noben, da bi te zdej potegnu, zdej pa dej, če

ne bo pa fajt. - Bine) in fizičnega (D: Ja, mene so, mene so ene dvakrat so me čefurji, mislm, pač

tko, dejansko, kukr js pač kličem une priseljence, k, k težave delajo pr ns, čefurji, nimam to za nč

tko, ee, so me pred Ledina centrom enkrat, mislm, me je na tla podrl pa neki brcou pa… - Domen).

Zaradi tega pravi, da ni postal bolj domoljuben, dogodka ni prijavil policiji, ga je pa opisal na TJS.

Forum TJS se mu zdi uporaben tudi za reševanje konfliktov s skinheadi. Opiše slabo izkušnjo s
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skinheadom v enem od ljubljanskih lokalov, kjer se skinheadi zbirajo. Na licu mesta se v konflikt s

skinheadi ne spušča, jih pa opozori na njihovo neprimerno vedenje na forumu:

D: Ja ne, čeprov, če se s skinom zapleteš tko, pa da nisi nč kriv, pol jih nal na forumu kr tko jebeš.

Kaj te majo oni za... mislm kr tko ja, lahk jih zafrkneš dobr.

J: Ja, sam kako mislš zafrkneš?

D: Tko da jih mal naučiš kulture, mislm, k na primer, če ti oni neki morijo al pa kj, pač gor jim rečeš,

dejte se mal skulirat, uno, tretje, drgač pač neki ne bo full dobr. In možno, da bo naslednjič kj bolš.

Lahk sam upaš.

Kategorija 8: Položaj domoljubja in domoljubov v Sloveniji

 Zaznavanje stopnje domoljubja v Sloveniji

Nekateri intervjuvanci zaznavajo, da je stopnja domoljubja v Sloveniji nizka (Sam to je pač problem

v Sloveniji, da je premal domoljubja in je to čudno. Po moje je to posledica pač tega obdobja, ko

smo bli pod komunizmom tolk časa in oni niso lih spodbujal slovenskiga domoljubja oziroma so mu

clo tk aktivno nasprotoval pa tko in je še zdej ostal v glavi ljudi to - Anže). Enemu izmed

intervjuvancev se zdi problematično, da je v Sloveniji nacionalizem vezan na politično prepričanje,

kar pomeni, da avtomatično ne moreš biti domoljub, če si po političnem prepričanju levičar (Ja ne,

fora je, da je narodna zavest zdej zadnje cajte čist povezana glede na politično usmerjenost, se

prav, če si desn, morš že v osnovi narodno zavedn, tud če se pač ne čutiš, če si pa lev pa skorde ne

smeš bit, ker te pač ljudje postran gledajo. In tko je že v osnovi pol folka izpade iz tega. Ne vem. -

Domen).

Pojavi pa se tudi mnenje, da država sicer spodbuja nacionalizem, vendar ne v pravem smislu (zgolj

kot obiskovanje tekem nacionalne reprezentance in ploskanja na proslavah) in premalo. Izražanje

nacionalizma na tekmah vidi kot prehajanje iz enega ektrema (nič nacionalizma v vsakodnevnem

življenju) v drugega (močno izražanje nacionalizma na tekmi), ki bi ga morali nadomestiti z

zmernim stalnim izražanjem nacionalne pripadnosti (Ker it na eno tekmo pa bit Slovenc to je

recimo primer, takrt so naenkrat vsi Slovenci, Slovenija: Rusija, slovenskih zastav kolkr jih hočeš,

ne, in vsi za Slovenijo in vsi domača muzka in vsi, ne vem, Vili Resnik, Gremo na fuzbal, zastopiš pa

une komade, drug dan je pa pač pol drug dan, ne. A veš, morš skoz furat, ne. Ampak ne zdej it

recimo tko kt za fuzbal en dan v ekstrem, se pravi, pobit vse, al pa ne vem, Slovenci do groba, jutri

pa pozabit. Morš držat neko normalno frekvenco skoz, no. A veš, ne.) z dolgoročnejšo vizijo za

lastno državo (innn, to mislm, to recimo, ko sma se prej menla o tujih delavcih, ne, recimo isto
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Nemčija ma, ti dam pol primer s temi Turki, ne, ampak recimo v Sloveniji recimo, ko pridejo tuji

delavci pa to, se pravi pr nas, ne, pač kapitalizem smatrajo, da, ne, cenovna delovna sila, se pravi,

mi njih plačamo 400€, k bi mogu Slovenca bi mogu plačat 1000€, ne. Ampak, ne, kao se pravi zniža

se stroške, e, super smo, ne. Ampak fora je pa v tem, da v bistvu sam seb na dolgi rok nardiš

škodo, ker ta človk recimo pride sem delat, ne vem, nekdo iz Kosova, bo večino tega dnarja sabo

vzel in ga bo dol zapravu, ne.).

Pomanjkanje domoljubja se v Sloveniji po mnenju intervjuvancev čuti v:

- pomanjkanju skupinske samozavesti (Pa kaže se v takm, ne vem, dost Slovencev srečaš, k

govorijo o seb sam v takem negativnem smislu, ne. Mislim, češ, lej tujci, ne, te tok dobr

delajo, ne pa tko kt pr ns, a veš, ta pesimizem, ne, to bi blo treba spremenit. /.../ Ja ne, vsi

kr poudarjajo to našo majhnost pa kok smo v vsem slabi pa ne vem kaj, ampak to sploh ni

res, ne. Mi smo majhni zard določenih zgodovinskih okoliščin, ne, pa tud zard različnih

načinov gledanja na stvari, ne, ko Slovenija, slovenskega naroda ne morš primerjat z

nekim francoskim, mi smo se razvil pač na osnovi neke kulture, ne. - Anže) in

- pomanjkanju znotrajskupinske povezanosti in solidarnosti (Aja, ne vem, no, kolk, sej po

moje tud sama občutiš, da ni nekej v redu v družbi, ne, tko k greš, veš, vsi ljudje se neki

delijo na naše, pa druge, pa one, pa oni od zgor pa spod pa iz ne vem, kje… te delitve, to

mi je tak napačn, js mam rd tko enotnost, da smo, ne vem, tko bi reku, če bi na kratko

opisu, preveč egoizma se čuti. Vsak sam zase pa to, ni tistga, bi reku, js full podpiram

idealizem, ne vem, ljudje tko zastopijo vse to, da sam nase gledajo. - Ciril).

Eden izmed intervjuvancev, ki vidi domoljubje kot pomemben povezovalni element med

državljani, pa je izrazil dvom, da trenutno popularno domoljubje v Sloveniji sploh služi temu

namenu (Pač, da je folk enoten, mislm, da je to ena stvar, k združi folk, sam pač dons tud je

domoljubje sam tko no, se mi zdi ena taka populistična fora dost. K nima več tega pomena. -

Domen).

Vsi intervjuvanci niso izrazili mnenja, da je pomanjkanje domoljubja v Sloveniji problem. Bineta

namreč posamezniki, ki se jih domoljubje ne zdi pomembno, ne motijo, pa tudi problema

pomanjkanja domoljubja med splošno populacijo v Sloveniji v intervjuju ni izpostavil. Kot

nasprotnike domoljubja vidi tiste, ki bi najraje videli, da se vsi narodi pomešajo, iz česar bi sledilo,

da bi tudi Slovenci izginili (Ja, js bom tko reku, če je človk nevtraln v redu, če je pa nesramn, da pa

prot temu tolče, se mi pa že kr mal za mal zdi, ne. Dobr, js se zard tega kj dost ne sekeram, samo

se mi zdi pa trapast, da recimo zdej, k smo si prdobil samostojno državo, ne, bi pa folk najraj vidu,
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da izginemo , a ne. Ja. K maš tud take ljudi, ne. Najraj b vidl, da se vse zmeša, pa da je vsega konc

pol.). Po Binetovem mnenju nasprotovanje domoljubju, ki ga zaznava v Sloveniji, vodi v izginotje

slovenskega naroda in kulturne raznolikosti nasploh. Vendar pa se mu zdi, da lahko v Sloveniji

naredimo še veliko ne preventivi. Pomembno se mu zdi osveščanje ljudi o pomenu ohranitve

narodnosti in spodbujanje kapitalistov, da zaposlujejo naše ljudi (Ja, ne vem, sej že dost je recimo,

da rečemo kapitalistem nej dajo našim ljudem deu, nej ljudi dobr plačajo, pol pa tud do tega

mešanja ne bo pršlo. K bo folk tle zadovoln, a ne, vsak bo prpravlen za vsak del zagrabt, dobr, to je

mal idealistično se sliš.).

 Zaznavanje odnosa drugih do domoljubov

Večinoma so intervjuvanci izrazili mnenje, da je izražanje domojubja negativno sprejeto v družbi

(To nas itak že vsi ostali želijo porint na obrobje, ne. Mi pa želimo, da bi to postal del tak obče

družbenega, da bi pač ljudje na splošno bli domoljubni, ne, da bi to povezval z enim marginalnim

skupinam, to nam sploh ni v interesu. - Anže). Po mnenju nekaterih intervjuvancev je

neodobravanje slovenskega domoljubja dvolično. Izpostavljeni sta dve skupini, ki v nasprotju s

Slovenci lahko izražajo svojo identiteto, in sicer muslimani (Pač, bom reku, to je ta, bom reku

agresijo, k jo čutm v zraku, ne. Ker je narobe biti Slovenec, ker je narobe biti domoljub, ker je

narobe biti nacionalist, ne. Ja zakaj pa hudiča ni narobe biti musliman pa tako dalje. To je pa vredi,

al pa islamski skrajnež, tudi nou noben nč reku čez njih, ne. Sej se reče, ampak bodo, so veliko hujši

kot, bi reku, veliko bolj nevarni kot mi. K mi, ne vem, js ne vidim nobene grožnje z naše strani.

Nobenga nismo nikol napadali a pa kj podobnga. - Ciril) ter pripadniki drugih sržav bivše

Jugoslavije (Veš po eni strani je kao slabo, če si ti ponosen, da si Slovenc, uni pa recimo, veš, full

veliko folka, to sm opazu, da je pr teh, mislm, čefurjiih, južnjakih, kakorkoli, da jih je full izražal, ... -

Erik).

Eden izmed intervjuvancev izpostavi doživljanje, da je posameznik, ki se ne strinja z liberalnimi

stališči, takoj označen za fašista (Kar bom reku, trenutno si ožigosan za fašista sam, že sam s tem,

ko nisi lev, če nisi tko, ne vem, recmo sm doživu to, če ne greš ven kot levičarsko usmerjen, ko se

pogovarjaš, ne, prec štampiljko gor, tuf, aha fašist. - Ciril). Zdi se mu, da liberalci na ta način

pravzaprav delujejo proti svojim prepričanjem, saj ne sprejemajo drugih mnenj (Ja ne, k glih tok

poudarjajo to, bom reku, levičarji, ne, vsi vse, ne, uno liberalizem in to, ampak glih oni so tisti, ki

žigosajo pol nas, ne, bom reku, ne vem, lih tko se mi zdi, kt da v lastno skledo pluvajo, sam ne vidjo

tega. - Ciril).
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Kategorija 9: Pomen vojske

V tej kategoriji bom predstavila pomen vojske za domoljube in vpetost vojske, vojaških tematik in

vojaške aktivnosti v njihova življenja.

 Vojska kot domoljuben poklic

Med domoljubi ima vojska poseben pomen. Vojaki, kot prvi branilci naroda, po besedah enega

izmed intevjuvancev uživajo posebno spoštovanje domoljubov (Em, vojska, veš zakaj smo mi tko

spoštljivi do vojske, ne, glih zard ene stvari. Ker vemo, da so tm ljudje, k so prpravljeni takrat stopit

v vrsto, postavt se, tko bom reku, če bomo v tistem trenutku, ko nas nekdo napade, vsi bežali, ne,

nas bodo pobili, ko opice, sam stelal bodo po ns. Če se pa nekdo postavi takrt pa žrtvuje sebe, da

mamo mi, da majo ostali pravočasno čas se umaknt, ne, so pa ti, k so se potavli za ns, takrt zaslužli

vse spoštovanje naše, ne. Mi mamo vojsko pa polcijo glede teh dveh organov full spoštujemo jih in

bom reku, praktično jih imamo za svoje ljudi. Ker, em, to so idealisti, k so prpravljeni služt domovini

s svojim življenjem, ne. Tko jst vidim njih, ne. Zard tega je vojska, tko bom reku, pomembna za nas,

vojska je tista, bom reku, fizična sila, k je zadnja linija obrambe naroda, ne, in domovine, in zato je

pomemben člen, eden izmed pomembnih členov, em, v obrambi. Bom reku razvoju identitete,

ohranjanju. - Ciril).

Intervjuvanci so med razlogi za svojo priključitev k vojski ali željo po njej navedli domljubno naravo

poklica (A: mislm pa dobr se sklada s tem kar sm, ne. J: se prav s tem domoljubjem? A: ja ne. a lah

najdeš še kakšno bolj domoljubno službo? J: To je res ja, da greš brant… A: interese Slovenije v

Afganistan… J: ja.. okej… ja… (smeh) A: (smeh).). Kljub temu da Anže pravi, da je vojska najbolj

domoljubna služba, je iz smeha čutiti skeptičnost glede domoljubne narave trenutnih vojaških

aktivnosti slovenske vojske. Tudi kasneje v intervjuju, ko navede razloge za odločitev za poklicno

vojsko, pravi, da se ne gre toliko za to, da bi čutil potrebo po obrambi domovine (Sej trenutno je ni

treba pred nobenm lih brant, ne...). Kritičnost do trenutnih vojaških aktivnost izrazi tudi Domen, ki

sicer meni, da Slovenija potrebuje vojsko (mislm vojska, to pa tud ne vem, kaj bi reku, samo ukinu

je pa nebi. Ee, more, pač nismo mi glih švica, da tle neb, da bi se neke mirovnike tle delal. Pač smo

ena suverena država, pa se mi zdi, da vojska je pač tud.... Čeprov nato mi pa ni tok všeč, to da

mečemo dnar za une Američane. Ne vem, no. - Domen).

 Razlogi za odločitev za služenje vojaškega roka

Poleg domoljubnih vzgibov, so intervjuvanci kot razloge za vojsko navedli še željo po novi izkušnji,

splošno zanimanje za vojsko, čas, ki ga je treba zapolniti, potrebo po jasni strukturi, ki jo
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zadovoljuje vojaški poklic, naklonjenost do ljudi, zaposlenih v vojski ter mnenje, da bi morali vsi

moški služiti vojaški rok.

Anže in Erik sta že služila prostovoljni vojaški rok, Domen pravi, da si ga želi služit, ko bo star

osemnajst let, Ciril opiše svojo željo, da bi šel v vojsko iz otroštva, Bine pa je edini, ki je pravzaprav

vesel, da ni več obveznega služenja vojaškega roka (Ja, po svoje sm, k še pol leta več bi mi šlo.

Čeprov bi se pa marskej koristnga nauču, sej ne bi blo slabo vse. Mislm, bi blo zanimiv, mal bi se

nauču z orožjem delat, mal bi svojo psiho sprobu mal fizično kondicijo, sej, ni švoh zadeva , a ne.).

Anže je edini, ki se je prijavil tudi za poklicno vojsko, pravi, da tudi za to, da premosti obdobje, ko

ne ve točno, kaj bi sam s sabo (A: Ja ne vem, to mi je taka naravna… pa sej to je prehodne narave,

ne. J: Aha. A: Tud mogoče zard krize identitete, ne, k ne vem, kaj bi sam s seboj, pa je fajn, če maš

eno službo, da premostiš pol to obdobje. – Anže). Vojsko vidi torej kot priložnost za službo, poleg

tega pa pravi, da so mu všeč ljudje, ki delajo v vojski (To je priložnost za službo pa všeč so mi ljudje,

k hodijo v vojsko, ko se prdružujejo vojski, ne, njih mam za normalne, ne).

Anže na misije v poklicni vojski gleda kot tudi kot na priložnost za bivanje in spoznavanje tuje

države (Pa vidiš Afganistan iz čist drgačne perspektive. ... Dost si v stiku z domačini. Sej še ne vem,

ne, iz osebnih izkušenj, ampak tak kukr drugi pravjo. ... Si predstavlaš, šest mescov dobr plačan

dopust oziroma potovanje). Poleg tega je navedel še potrebo po jasni strukturi, ki mu po

njegovem vojska lahko zadovolji (J: Čeprov eni pa vrjetn rabjo ene bl trdne stvari pa eno strukturo

pa… A: Tud men to bl paše, mogoče je tud to eden izmed razlogov, zakaj sm se za vojsko odloču,

ne, da maš tist, da veš, kaj te čaka, ne, ko pa v nekem bolj takem svobodnem al pa umetniškem

poklicu, ne, nikol ni jasn kaj boš.).

Ciril pravi, da njegova želja, da bi se priključil vojski izhaja iz družinske tradicije (Ma js sm tudi, bom

reku, tradicija je v naši familiji, da gredo fantje v vojsko vsi, ne. Js sm tudi mel željo it, sam me

mami ni  pustila, k sm bil še mali takrt, ne.). Ni pa izrazil trenutne želje po vključitvi v vojsko.

Domen si želi v vojsko iz domoljubnega vzgiba, poleg tega pa se mu zdi vojska zanimiva izkušnja

(Ja no, dva mesca tm na svojem, mislm tko, med ljudmi, k jih najprej ne poznaš, kr ena zanimiva

izkušnja.).

Erik opiše svoje razloge kot kombinacijo različnih dejavnikov, ne izpostavi pa domoljubja (Tk uno,

človk more, a veš, k si rečeš, kao, a veš tist, kao ded, da more v vojsko služit, pa zanima te, pa tistih
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tri mesce, mislim, da ti celo faks pavzira, a veš, pol pa že tak vse skupi skombiniraš, aha, zanima

me, rad bi probu, ee, cajt mam, a veš, ne, nekam se morm dat, okej, super, ne.).

 Zanimanje za vojaške tematike

Kljub temu da se Bine za vojsko ni odločil, mu je vojska zanimiva (ne, vojska me pa, ne vem, vojska

me pa tko bl potegnila v filmih, v knjigah, to mam rd te vojaške knjige. Sam, da bi šu pa sam služt

pa ne. Bl raj to vojsko na deleč gledam. Čeprov zanimiva mi pa je po svoje. Sam ne vidm se pa js

notr, no, tko bom reku.).

Kategorija 10: Moškost in domoljubje

Tema moškosti se sicer ni pojavila v vseh intervjujih, pa tudi sama pred intervjuji o tej temi v

povezavi z domoljubjem nisem posvečala pozornosti. Se je pa med intervjuji izkazalo, da je ta

tema intervjuvancem pomembna, prav tako pa sem iz pogovorov na poti na Triglav, lahko

izluščila, da je moškost pomemben del nacionalne identitete (večkrat je bilo slišati izjavo, da je

nekaj, na primer Radler, za pussy8-je). Iz nekaterih izjav nekaterih intervjuvancev lahko izluščim

nekaj indicev o tem, kakšne so njihove predstave o moškosti.

 Moškost in vojska

Tema moškosti se je pojavila že v prejšnji kategoriji (Pomen vojske). Nekaj intervjuvancev je

izrazilo mnenje, da bi moral vsak moški služiti vojaški rok (Vsak moški bi po moje mogu služit

vojsko, tk kt je blo v času naborništva pa to. - Anže). Eden izmed intervjuvancev je izpostavil

nasprotje med Parado ponosa (kjer se izpostavljajo istospolno usmerjeni in njihove pravice) ter

vojaško parado (ki bi jo lahko iznačili kot izkazovanje moči in prave moškosti), ki je bila s strani

slovenskega medija Mladina označena negativno (Mladina je takrt pisala, kao vojaška parada ja,

to je demonstracija moči, to je slabo, to je slabo, ne. Čez dva tedna je bla pa recimo ta kao gej

parada, ne, kao to je pa pozitivno, a veš, ne. - Erik).

 Moškost in nasilje

V intervjujih se pojavi tudi povezava moške oziroma fantovske kulture in nasilja (A: Ja, pa sej

mislm, to so na vsaki vaški veselici pretepi, mislm to je normaln del. Sam js se jih nism kj preveč

udeležvau. Tolk, ko je normalno za povprečnga fanta. – Anže)

8 Pussy je beseda iz angleškega jezika, ki označuje revo, mehkužca.
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 Tipično moški interesi

Intervjuvanci so poleg vojske navedli tudi nekaj drugih tipično moških interesov, izpostavljeno je

predvsem orožje (J: A pa te orožje zanima drgač, al… A: Nism zbiratelj al pa, tud nism naročen na

revije o tem, tist, tak kot povprečnga fanta zanimajo recimo avtomobili pa nogomet, ga tud vrjetn

puške zanimajo, ne, k smo mali se vsi igramo s puškami, ne, itak k dobiš pravo, mislm, fantje, ne,

punce se najbrž ne tolk (smeh)) in z njim povezano športno streljanje (A veš, ne, čeprov je pa res,

isto pr nam, ko recimo, ne vem, lani, js sm drgač v strelskem klubu včlanjen, mislim to športno

streljanje.)

Domen pa po drugi strani pravi, da ga orožje ne zanima toliko, kot bi ga moralo:

D: Ne, tud to me še zmer, orožje me res ne, to bi me bl mogl, če hočš (smeh)

J: A če greš v vojsko?

D: Ja, k vse neko orožje zanima, sej isto prjatli to čist usekani na airsoft, pač te kop..replike tega

orožja, js pa nism nikol kj v tem bil.

 Moški kot branitelji šibkejših

Pojavi se tudi vloga moškega, kot branitelja šibkejših posameznikov in skupin (Veš, kako, tisto,

bom reku, ne vem, jst, mi recimo, veš, bom reku, sploh fantje, smo taki v teh naših skupinah, mi

izpostavljamo tri vrste pomembnih ljudi za nas, ne. To so ženske, otroci pa stari ljudje. - Ciril).

Prav iz narodne zavednosti naj posameznik po mnenju Cirila črpal osebno samozavest in se

opolnočil, da se postavi zase in za druge (...pripravljen pomagat narodu, veš, pol boš v tistem

ključnem trenutku stopu pokonci in reku pa udaru z mizo po pest.. po mizi, zdej pa dost, ne. Zdj pa

ne boš več moje ženske kloftov, ne, al pa kj takga. - Ciril).

 Moškost in rasa

Tema moškosti se pojavi tudi pri razlikah med rasami, o katerih spregovori Ciril. Pri medrasni

primerjavi Ciril omeni, da je preveril stereotip večji velikosti penisov temnopoltih (C: Zdej ta

stereotip, da majo večje tiče k mi, ne, to sm potrdu, sm razkrinku, da ni res. J: (smeh) A res? Kako

pa? C: V povprečju mamo za osem milimetrov daljšega  belci. J: Okej (smeh). C: Šu sm na statistični

urad par afriških držav, računov povprečje in par evropskih držav, računou povprečje in sm pršu na

sum, da to mamo daljšiga.
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 Pravi moški nasproti gejem

Kot nasprotje pravega moškega se v nekaterih intervjujih izspostavljeni istospolno usmerjeni

moški, ne samo zaradi njihove drugačne spolne usmerjenosti, temveč tudi zaradi njihovega

šibkejšega, »nemoškega« videza. V to podkategorijo spada že Erikova izjava o vojaški paradi

nasproti Paradi ponosa zapisani v podkategoriji Moškost in vojska, v kateri lahko zaznamo, da

imata zanj obe paradi pomen.

Erik izpostavi tudi šibek videz določenih gejev, ki naj bi bil povezan s tem, da so pogoste tarče

napadov. Na drugi strani izpostavi videz možatega homoseksualca (na primer iz ameriške vojske),

ki si ga nihče ne bi upal napasti (Uni so pač taka kategorija, da jih, ne, že, a veš, da so že, ne

ampak, a veš, večinoma je teh homoseksualcev je, niso to neki bodibilderji tm, a veš, so ko neki

revčki. A veš na enga tm, ko ga lahk, zdej, če bi se recimo, primer dva švarcenegerja se držala za

roko, ee, dvametrska, vrjem, da jih noben ne bi grd pogledu, ne, a veš, ker so pa večinoma že vsi

taki zgledajo, kt da bojo vsak cajt,  a veš, taki, a veš, mislim, a veš, tko kt ponavad rečejo

homoseksualc pa gej pa to, ne, v bistvu čist po definiciji ni prav, ne. Kao homoseksualc je tist pač

istospolno usmerjen, gej naj bi bil pa tist, ko fura to, a veš, to sceno, to, kaj rečejo temu fegi scena.

A veš tist ne vem, kao, ko na ven kaže, da je, a veš, pa to obnašanje, tisti stereotipno, ne, kao,

ohoho, ne. A veš, k maš ti recimo primer homoseksualca, ne vem, al pa recimo v ameriški vojski,

zastopiš, k je un tk ne vem, zgleda, pa tm, k je govoril, recimo, ne, un spiker, k je bil tk uno, da bi se

ga ustrašu, mislm ustrašu, ne, laja tm, a veš pol maš pa ne vem tule, ne, a veš, ee, ne vem, pa so

me brcnl, a veš, ne, a veš, valda se bodo na takga mislim spravl, ne.)

Kategorija 11: Pomen interneta in spletnih oblik druženja ter komuniciranja pri oblikovanju
domoljubne scene

Internet in spletne oblike druženja imajo tudi kot na splošno v sodobni družbi tudi na domoljubni

sceni velik pomen. Iz intervjujev sem izluščila naslednje aspekte interneta:

- nastanek spletnega portala TJS kot sprožilec nastanka širše domoljubne scene (Pol se je pa

forum naredu, pol je pa tist ratu bum, zastopiš, tk uno, nepredstavljiv, mislim, da se je

server sesu prvi dan al drugi, a veš tist, ne vem, k si prčakval, da bo vsega skupi 50 al pa

100 ljudi, ne, a veš ratal, jih je pa full. - Erik),

- internet medij za spoznavanje in druženje z drugimi domoljubi (S tem, da s tem se pa nism

ukvarjou ke do leta 2005, a ne, k pač, mal je blo treba počakat, da je blo več folka v tej

sceni, da se je internet mal bl med folk razširu, forumi pa to. /.../ Ja veš, kako je blo, preko

foruma, pol pa smo šli par mescov po tistmu, k sm se registriru gor, smo mel pa en
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celodnevn izlet na avstrijsko koroško. /.../ Pa velik sm jih dodou na msn pa to, a veš, da

smo še tm mal  debatiral, da ni bil skoz sam forum, a ne. - Bine),

- internet kot sredstvo za povezovanje s tujimi domoljubi (Ja, poznam ogromno hrvaških

nacionalistov, k so to res, ne, pač, k, prek interneta smo se spoznali pa sodelujemo tud na

določenih področjih, ne. - Ciril),

- internet kot sredstvo izražanja domoljubja (Pa, js ne vem, s pisanjem na, tko na internetu.

- Domen),

- internet kot medij širjenja informacij in domoljubne resnice (...načeloma nimam nobenih

problemov, sam je pa fora, k dejansko te druge generacije al tretje, ne, al ne vem kaj,

povzročajo težave, sam pač, hočjo to prikrit te naši mediji. Fora je, da majo tud v Sloveniji

to je, se mi zdi dost levičarski mediji pa to, da res full prekrijejo teh informacij. Pa dejansko

o islamu, o temu, unmu, ker pač je bit moderno full ne vem, in kaj strpen in pač to. –

Domen).

- internetne skupnosti kot orodje za reševanje konfliktnih situacij (Eee, mislm pol sm na Tu

je Slovenija sm to mal napisu, pač, sj to se kr dogaja, full se dogaja tega pač z raznimi…

čefurji. /…/ Ja ne, čeprov, če se s skinom zapleteš tko, pa da nisi nč kriv, pol jih nal na

forumu kr tko jebeš. Kaj te majo oni za... mislm kr tko ja, lahk jih zafrkneš dobr. /…/ Tko da

jih mal naučiš kulture, mislm, k na primer, če ti oni neki morijo al pa kj, pač gor jim rečeš,

dejte se mal skulirat, uno, tretje, drgač pač neki ne bo full dobr. In možno, da bo naslednjič

kj bolš. Lahk sam upaš. - Domen).

Kljub začetni popularnosti portala in foruma, pa ta trenutno zamira, Anže vidi razlog za to

predvsem v razvoju novih spletnih oblik druženja in komuniciranja, na primer Facebooku (zdej tk

je aktivnost na forumu mal upadla. Na splošno so se ljudje mal naveličal forumov, se mi zdi, se je

zdej dogajanje bl preselil na Facebook pa to.). Da Facebook po uporabi prehiteva forum, ugotavlja

tudi Ciril (Tko bom reku, prek Facebooka, Facebook je še močnejši k forum...). Temu trendu sledi

tudi gibanje domoljubne mladine, ki trenutno poskuša povezati slovensko domoljubno mladino

preko profila TJS na Facebooku.

Kategorija 12: Gibanje Tukaj je Slovenija (TJS)

Intervjuji, ki sem jih opravila so bili narejeni s posamezniki, ki so na različne načine in različno

intenzivno aktivni na domoljubnem forumu TJS. Besede domoljub si sicer, kot pravi en od

intervjuvancev, ne lastijo, po drugi strani pa je ena prvih asociacij ob omembi domoljubja in

slovenske mladine prav črni panter ter slogan »Tukaj je Slovenija«, ki krasita njihove nalepke.
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Intervjuvanci so bili v času intervjuja različno močno vpeti v gibanje TJS, eden izmed njih je

sodeloval pri samih začetkih gibanja, eden pa je bil do gibanja nekoliko bolj distanciran in kritičen.

Podali so različne in včasih nasprotujoče si informacije o samem gibanju (nastanku, strukturi,

delovanju, povezanosti z drugimi domoljubnimi skupinami mladih).

 Opredelitev gibanja TJS

Kaj sploh je gibanje TJS? Iz odgovorov je moč razbrati, da v primerjavi z nekaterimi drugimi

skupinami, povezanimi z domoljubjem, ni organizirana kot društvo (imajo člane in pobirajo

članarino). Bine, ki simpatizira tako s TJS, kot tudi Blood and Honour ter Slovenskimi Radikali (oboji

so nacional socialistični skupini), pravi: Sicer to ni noben društvo pa to, pač to je bl tko. Portal je,

pač zbiramo se, vsake tolk cajta se organizira kšn srečanje pa to. Dočim teli Blood&Honour,

Slovenski radikali, Hervardi to so pa  pač prov društva, a ne.

Iz Anžetovih besed lahko razberemo, da gre za združenje posameznikov, ki organizirajo dogodke,

na katere pridejo različni ljudje, ki pa niso člani gibanja, pravzaprav gibanje TJS nima članov (Tešk

je sploh rečt kaj smo mi ne, k nimamo nobenga članstva, pa sam organiziramo dogodke na katere

pridejo ljudje vse sorte ne, in pol ko vidiš kdo je tam ne, pa sklepaš »to so pa njihovi člani«, čeprov

so člani čist nekega nepovezanga društva, ampak vseen pridejo tja ne…)

Ciril poudari, da TJS v primerjavi s skinheadi ni subkultura, temveč je ideološko družbeno gibanje,

s svojo ideologijo in cilji, ki se kontruirajo skozi medsebojne pogovore med pripadniki gibanja (Ker

niso vsi skinheadi neonacisti, kt govorijo, ne. Maš tudi skinheade, k so proti rasnim delitvam in tko.

Maš skinheade, k so komunisti (smeh). Vsega maš. To je skupej subkultura. Mi pa nismo nobena

subkultura, mi smo neke vrste ideološko družbeno gibanje. Mi smo na nek način, kk  bi reku svojo

ideologijo razvil. Zdej ni tak zapisano tak mi zgledamo, tak pa tak mi delamo, tega ni nikjer, pač.

Ideologija se je ustvarla, ko smo se pogovarjal med seboj, med druženjem. Vsi vemo, kakšen cilj je,

zakaj se borimo, cilj nam je tak, če bomo kdaj imeli možnost, bomo vplivali na to, kakšna bo

družba, kako bomo vplivali na to, kakšna družba bo bla pol ne. Najbl fajn bi blo, da bi nam dali

košček Slovenije, da bi mi potem lahko funkcionirali po svoje, ne. Da bi vsi vidli… )

Nasprotovanje oznaki, da je TJS subkultura, si lahko pojasnimo z besedami Erika, ki subkulturo

povezuje z načinom oblačenja in željo po izstopanju, značilno za srednješolsko obdobje, brez

ideološke osnove, pripadniki TJS pa imajo po besedah Cirila svojo ideologijo, skupne cilje in željo

po spreminjanju družbe. Tudi Erik pravi, da je pri skinheadi, katerim je v srednješolskem obdobju

pripadal tudi sam, v ospredju subkultura in ne toliko ideologija (Sej ti pravim v drugem letniku, bog
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ne dej, zastopiš, da ne bi dal bulerjev gor, ampak pol to vidiš, to je v bistvu subkultura, no. Se pravi,

ko nima, ko po en stran nima z ideologijo nobene, ljudje se pač oblačijo zastopiš, ne vem, v srednji

šoli tud una zadeva, eni hočjo full bolj izstopat, a ne.)

 Razvoj gibanja TJS

Začetek gibanja TJS sega v leto 2006. Hitra popularnost projekta je snovalce presenetila. Erik, ki je

sodeloval pri začetkih gibanja, o začetkih pa pravi takole:

Em, v bistvu je blo, zdj projekt mišljen tk full v malih, kako bi reku mejah, ne. sej v bistvu, je to tk bl

šankovsko nastal, ne. to je tk, k sva zdej midva tule, pa smo se menil, dejmo probat nardit eno

internetno stran, mmm, naša.... pol  so nalepke, te Tukaj je Slovenija nalepke, ne, pol se je to

enkrat šlo, pa polepl, bl tak, smo šli iz lokala v drug lokal, pa smo jih prpopal gor, tk. Za

zajebancijo. Pol se je pa forum naredu, pol je pa tist ratu bum, zastopiš, tk uno, nepredstavljiv,

mislim, da se je server sesu prvi dan al drugi, a veš tist, ne vem, k si prčakval, da bo vsega skupi 50

al pa 100 ljudi, ne, a veš ratal, jih je pa full. Prodaja je šla full, a ne, očitno je to ratal tud popularno

v tistem trenutku, ne, in res, ne, ne vem, uno, ta dosežek je bil res, k si noben niti ni, sanjat ni upu,

a veš, ne.

Gibanje je po njegovih besedah nastalo kot ideja nekaj posameznikov, očitno pa je mnogo mladih

zagrabilo možnost identifikacije z nacionalno pripadnost, ki so jo ponujale nalepke z napisom

Tukaj je Slovenija. Zakaj je bilo temu tako in zakaj še danes po petih letih vidimo kar veliko

mladcev in mladenk, oblečenih v majico s panterjem, v tej diplomski nalogi ne bom uspela ugoviti,

saj ugotovitve iz petih opravljenih intervjujev ne morem posplošiti na celotno populacijo. Lahko pa

v nadaljevanju odprem razmišljanja o možnih razlogih, zakaj se mladim zdi nacionalna identiteta in

pripadnost pomembna. Gibanje je sčasoma pritegnilo tudi druge mlade, z idejami in željo po

aktivni participaciji (Pol so prišli pa določeni ljudje, a veš, pa so mel določene ideje, pol se je pa to

pač razvijal, ne. tk ko zdej recimo tud stagnira, al pa kaj takega bi ti reku, zastopiš, ne, k pač kao

mi 'pod narekovajem' voditli al pa ne vem, tisti snovalci, ne, uno ne, neki cajta to furimo, pol pa

najdmu, ne vem, pet, deset konstruktivnih, predvsem uno, ne, ljudi, ko bodo tm močn, ampak ene

deset ljudi, pa jim damo podporo, jim pomagamo, ampak nej to oni furajo naprej, veš kar bo pa

bo, ne. Zdej pa ne vem, al so se kao neki skregal, nekdo se je skregu med sabo, veš, je pač na taki

stopnji, ko je, zastopiš. Recimo včasih je blo full teh žurov, piknikov, tega, zdej tega več, je manj,

ne. Ampak to je ta, a se bo zdj iz tega, al bo to, zdej propadl, pa se bo kj novga nredl, al se bo iz

tega kj druzga razvil, a veš, vprašanje časa, ne. Mi smo pa kvazi že prestari, da bi se s tem ukvarjal,

a veš. Pa službe, ne, to je le za ljudi študente pa take, ko majo več prostega časa, a veš. Ne pa za

enga, ko pride tm s fabrike, pa, ne. Ampak je fajn, k so prišli pametni, šolani ljudje zastopiš pa

ljudje z vizijami, ka bo to.)
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Trenutno gibanje po Erikovih besedah bolj ali manj stagnira, čemur priča znatno zmanjšana

aktivnost na forumu. Lansko leto so sicer še organizirali shod ob dnevu državnosti, grafiti po

Ljubljani in splet pa že govorijo že o nekaterih novejših domoljubnih projektih, na primer

Avtonomnih nacionalistih.

Pred pojavom gibanja TJS, ni bilo organiziranih skupin domoljubne mladine, Anže pravi, da je bilo

takrat domoljubje domena skinheadov, katere je preučevala tudi Marta Gregorčič (Ja, no, sam

takrt še ni blo Tukaj je Slovenija, pa še ni blo normalnih domoljubov, pa je pač s skini delala.). Z

nastankom TJS Anže povezuje tudi nastanek 'normalne' domoljubne scene pri nas, ki pa je po

besedah Cirila nastala tudi s pomočjo pripadnikov skinheadovskih organizacij (Nas ful hočjo

povezat z njimi... fora je sam v tem, da kar je  povezava med nami in med njimi je sam v tem, k en

je bil bh včasih k je zdej pr nas pač, ni tist, bom reku, on je bil pač en izmed idejnih vodij, k so to

naredil, ne.). Povezavo med današnjimi domoljubi in skinheadi 'iz preteklosti' lahko zaznavo tudi iz

močnih občutij, ki jih je pustila raziskava Gregorčičeve in zgodb iz tistega časa, povezanih z njo, ki

krožijo še med današnjimi domoljubi.

Erik opiše premik domoljubja od skinheadovska, kjer je bila pomembna fizična moč do, kot pravi,

bolj 'kultiviranega' načina izražanja svojih prepričanj (V glavnem včasih med temi skini pa to je blo

bolj una zadeva, da je blo tk uno, mentaliteta ulične tolpe. Ker je biu močnejši, tist je biu že uno, v

stilu avtomatsko vodja, ne. Se pravi, fizična moč pa to vse, ne. Zdej je pa dejansko pamet prišla. Da

so pobral tiste ljudi, k majo, k so pametni, pa k majo vizijo, pa k bodo ta projekt razvijal v

pozitivnih, v pozitivnost, ne. Se pravi, ne, nč slabga, se pravi, razvijmo projekt kot bodmo ponosni,

da smo Slovenci, ne vem, pa to, zbujajmo to pozitivnost ne pa tist ne vem, gremo pobijat druge, ne

vem, gremo pretepat druge zastopiš, ne. A veš no, na kultiviran način to furat naprej, ne.)

Domoljubje se je torej od kazanja mišic razvijalo v smer osveščanja drugih ljudi s pisano in

govorjeno besedo ter pozitivnim osebnim zgledom (Sej to ni namen naš, ustvarjanje neke

militantne organizacije, ampak bolj ta propagandna, mislm že propaganda je sama po seb tak

nerodn izraz, ne, ma tisto negativno konotacijo v seb. Osveščanje ljudi, da nej bodo ponosni na to

kar so, da se jim ni treba sramvat. – Anže; Če kdo piše o nas, pride folk pogledat, vidi kakšni smo v

resnici in ne vem, da je dejansko vsak, rečejo, js bi tudi tak bil. Vidjo, da nismo slabi ljudje, ne. –

Ciril).

 Strukura gibanja TJS

Gibanje TJS je sestavljeno iz manjše skupine posameznikov, ki predstavljajo jedro gibanja in skrbijo

za organizacijo dogodkov. Ostali pa sodelujejo občasno ali pridejo na organizirana srečanja foruma
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(Ja, obstaja ena tista osnovna skupina ljudi taka zlo ozka od petnajst do dvejst ljudi in ti večinoma

stvari organizirajo. Največ je pa tistih članov, mislm, sploh nimamo članov, ne, ampak teh, ko

pridejo na naša srečanja, pa ko mamo kake te propagandne akcije pa te stvari, em, sam da so tiste

bolj prehodne narave, ne. Pridejo pa neki časa so zravn, pol jih ni. - Anže)

Povezanost med posamezniki, ki predstavljajo jedro skupine, Anže opiše takole:

A: Povezan smo, pa se dobivamo, gremo ven. Zdej, ko je lih tak čas, gremo skupi ven gledat tekme

pa se dobivamo na pijači, sej veš, ne, sej maš prjatle, ne.

J: Sej, ja. Sam nism vedla, a ste tko res prjatli, al je to pač ne vem na forumu pač izmenjujete

mnenja…

A: Ne, ne. Ta osnovna skupina sploh smo prjatli, oni k pa, k so prehodni, a veš, prehodni, velik jih je

na forumu, sodelujejo pa pridejo parkrat na leto zraven.

Ciril konkretnega števila posameznikov v jedrni skupini ni želel povedati, saj bi ta podatek lahko

ogrožal varnost skupine (Ne, ne govorimo o tem. To pač tko, ne vem, to pač, glih ta varnost,

pazmo, da se ve, sam tisto, kar se lah ve. - Ciril). Povedal je, da jedro gibanja pravzaprav

predstavljajo drugi ljudje in ne tako imenovana ožja skupina, o kateri je govoril Anže. Jedro so za

gibanje pomembni posamezniki, ki jih ostali pripadniki gibanja ščitijo (C: To bom tko reku, em,

jedro je povsem, so povsem drugi ljudje. Js bom tko reku, pač so, če bi bil pomemben, ne bi bil dans

tuki. Tko da… J: A ta pomembni se skrivajo? C: Ja, vsi jih ščitmo. Zard tega, k pač, e, mamo pač

svojo, svoj način hierarhije postavljen, ne, in fora je v tem, da zmeri ščitmo glavo, ne. Pač, ni zdej

fora v tem, da brez njih ne bi mogli, še zmeri bi v mejah normale, sam dejstvo je, da se pač njih ščiti

in tko je. In zard tega, njih ne more, njih ne bo najdu noben, pa če jih še tko hoče jih najdt, če bi jih

kdo hotu zbrskat. Smo pogruntali, mamo svoje varnostne sisteme in zard tega sm prvi bil tm, kr sm

opazvov, kaj, kako ne, te ne poznam, sm reku, pač smo previdni, pa, se je že zgodlo, k so nas hotli

potunkati full na grdo se se nas hotli znebit in to in pač smo se naučli bit previdni. Stvar je v tem,

da smo se že tolk naučli, mel smo že podobna bratska gibanja po tujini, k so že dosti tega dal skozi,

ne, k so nam prispevali njihove izkušnje, njihova znanja, ne.). Po besedah Cirila ima torej gibanje

določeno hierarhijo in svoje varnostne ukrepe, ki so plod lastnih izkušenj in izmenjave informacij s

sorodnimi gibanji iz tujine, s katerimi preprečujejo, da bi informacije o pomembnih pripadnikih

gibanja prišle na dan. En drugemu ščitijo hrbte z zavezo, da se ne bodo izdali, ena od varovalk pa

je tudi ta, da določenih informacij vsi ne vedo (Pa pač, tudi, če nas razkrinkajo, sej, mi bomo

funkcioniral naprej, tudi, če najdejo tri naše ljudi, ne, k smo zavezani, mislm, noben od nas nou

siknu za druge naprej, k po pravici povedano je tudi tko narjeno, ne, da ne vemo vsi za vse. Česar

ne veš, pa ne morš povedat. - Ciril)
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Jasne strukture gibanja TJS iz odgovorov ne morem izluščiti. Pravzaprav za moje diplomsko delo

niti ni tako pomembna. Je pa zanimiva skrivnostnost, v katero je le-ta ovita oziroma različne

verzije resnice, ki o njej krožijo in se razlikujejo tudi med samimi intervjuvanci.

 Odnos TJS do nasilja

TJS se do nasilnih situacij po besedah enega izmed intervjuvancev distancira in ga ne odobrava (To

no, mi ta osnovna skupina se zavedamo, da to ni način za rešvanje česarkol, ne, da ne vem, tk k so

pretepl navijači one pedre pa to, ampak, ne vem ponavad, ne upoštevamo njihovih idej. Mislm, ne

ponavad, nikol ne upoštevamo njihovih idej - Anže).
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3.3.3  Interpretacija rezultatov

3.3.3.1  Vsidranost koncepta naroda v socialno realnost
Kljub temu da mnogi avtorji dokazujejo, da je narod družbeni konstrukt, ki se je pojavil v

določenem zgodovinskem obdobju, je za nekatere posameznike še kako 'resničen'. Zakaj je

nacionalnost pomemben del identitete nekaterih posameznikov in zakaj mu drugi ne pripisujejo

takega pomena? Ne vem. Vsekakor pa je nacionalna identiteta na voljo. Vsem, vsak dan, marsikje

in v različnih oblikah. Billig (2005) v svoji knjigi Banal nationalism poudarja vpletenost naroda v

vsakodnevne situacije (izobešane zastave, športni dogodki z nacionalnimi reprezentancami,

napoved vremena za našo državo, domače novice, ...), skozi katero se konstruira zamišljen

občutek nacionalne solidarnosti in pripadnosti. Občutki, čeprav družbeno skontruirani, so za

posameznike tako močni, da jih začnejo obravnati kot nekaj naravnega in povsem

samoumevnega.

To, da posameznik postane socialno in kulturno bitje šele skozi socializacijo v določenem

kulturnem okolju, ne moremo zanikati. Posameznik je s svojimi podedovanimi preddispzicijami

'vrojen' v kulturno/družbeno okolje, ki določi meje uresničevanja predispozij in vsili lastne načine

zadovoljevanja potreb (Lukšič-Hacin, 1999). Anže kot to kulturno okolje zaznava prav narod.

Jenkins (2008) pravi, da je etnična identifikacija ena od možnih primarnih identifikacij. Na ta način

lahko razložimo velik pomen, ki ga intervjuvanec pripisuje nacionalni osveščenosti. Poznati svoj

izvor, svoje nacionalno ozadje in biti nanj ponosen, intervjuvancev pomeni poznati sebe, biti v

stiku sam s seboj.

3.3.3.1.1 Ideološki diskurz bioloških danosti
Kljub temu da so nekateri intervjuvanci opisali nacionalno identiteto kot družbeni pojav, ki se

razvije v okolju, v katerem je bil posameznik rojen in vzgojen, je med odgovori možno zaznati

stališče, da so razlike med ljudmi naravne (to je očitno pri poudarjanju razlik med rasami) ter da bi

pri oblikovanju nacionalne identiteti morali izhajati iz teh naravnih razlik (temnopolti državljan

nikoli ne bo Slovenec). Prav tako je pripisovanje pomena naravnim zmožnostim imeti otroka

pomembno pri istospolno usmerjenih. Tako na primer Ciril izraža stališče, da naj ima otroka tisti,

ki ga lahko po naravni poti spočne, kar pa istospolno usmerjeni ne morejo. Skozi optiko tega

diskurza torej posameznik zagovarja ureditev sveta na način, ki ga zaznava kot naravnega.

Razmerja moči in porazdelitev pravic utemeljuje z naravnimi zakoni, ki bi jih morali po njegovem

mnenju v družbi spoštovati, saj bomo drugače izgubili kompas, kaj je prav in kaj ne.
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3.3.3.2 Pomen skupin Drugih za oblikovanje posameznikove (socialne) identitete

V skladu s teorijo se je tudi v intervjujih pokazalo, da so za oblikovanje socialne identitete

posameznika pomembni pripadniki drugih skupin, od katerih se moja-skupina razlikuje. Kot Drugi

se v intervjujih pojavljajo pripadniki drugih (predvsem bivših jugoslovanskih) narodov, pripadniki

druge religije (predvsem islama), pripadniki druge rase (predvsem temnopolti), Romi in

posamezniki, ki so drugače spolno usmerjeni. V nekaterih primerih je stik z drugimi in njihovim

izražanjem nacionalne identitete in pripadnosti vzgib za to, da se posameznik sploh zave pomena

lastne skupinske identitete in pripadnosti (na primer nacionalne). V drugih primerih pa skupinska

identiteta dobi večji pomen, ko posameznik zazna, da je le-ta ogrožena s strani Drugega. V

intervjujih se je pokazalo, da ta Drugi v primeru nacionalne identitete ni nujno pripadnik drugega

naroda. Lahko je tudi član istega naroda, ki nasprotuje poudarjanju nacionalne identitete in

vrednot, povezanih z nacionalnostjo. Intevjuvanci namreč govorijo o posameznikih, ki so

naprotniki izražanja domoljubja, na primer pripadniki antifašističnega gibanja in drugi

posamezniki, ki so na strani multikulturalizma.

Poleg nacionalne in domoljubne identitete se je kot pomembna skupinska identiteta pokazala tudi

identiteta (pravega) moškega. Pomemben Drugi v primeru te identitete bi lahko bil istospolnolno

usmerjen moški. Anže je nakazal na to, da pravzaprav tudi kategoriji domoljub in istospolno

usmerjeni posameznik nista združljivi, saj pravi, da ne pozna nobenega domoljuba, ki je gej. Pri

tem ne gre zgolj za istospolno usmerjenost, temveč tudi za feminilen videz, značilen za

stereotipno podobo homoseksualca.

Pri zaznavanju drugih skupin je pomembno poenostavljeno zaznavanje skupin drugih. Primer iz

intervjuja, ki to nazorno prikazuje, je ankdota z Erikovim prijateljem, ki je bil na obisku pri svojem

indijskem poslovnem partnerju, ki se je do svoje žene vedel nasilno. Družinsko nasilje je v tem

primeru označeno kot kulturna norma ter kot nepremostljiva medkulturna razlika. Po drugi strani

pa je intervjuvančev pogled na nasilno vedenje v naši kulturi veliko bolj individualiziran, zanj išče

razloge izven družbenih norm, na primer v mladostniškem vandalizmu ali družinskih težavah

posameznika.
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3.3.3.2.1  Domoljubna identiteta in rasa
Med raziskovanjem se je pojavilo tudi vprašanje rase. Kljub temu da so se intervjuvanci distancirali

od rasizma, je jasno, da je na domoljubni sceni rasa pomembna. Pojavi se tudi kot vratar

nacionalne identitete. Pripadnike drugih narodov oziroma njihove potomce, ki so beli, narod lahko

po mnenju večine intervjuvancev sprejme, če to želijo in se asimilirajo, pripadniki drugih ras pa že

na prvi pogled ne spadajo k nam. Intervjuvanci, ki so poudarjali pomen rase so poudarjali, da

drugo raso ne vidijo kot manj vredno, poudarili pa so biološke razlike med rasami kot pozitivno

danost, ki jo je potrebno ohranjati.

Pri temnopoltih je bila izpostavljena njihova boljša fizična razvitost, katere so prednosti belcev pa

je ostalo neizgovorjeno, a nekako se kot naspotje večji fizični razvitosti ponuja večja mentalna

razvitost. Zakaj posameznik sploh potrebuje zavedanje o tem, da je njegova skupina v nečem

boljša (ali pa se vsaj razlikuje) od druge? Čeprav tudi drugi priznava, da je v nečem boljša, ostaja

vprašanje, kaj ima posameznik od tega, da na primer njegova rasa v povprečju teče bolje kot neka

druga, pa čeprav se on morda sploh ne ukvarja s športom? To bi lahko pojasnili s tem, da svoji

skupini pripišemo pozitivne lastnosti zato, da povečamo lastno samospoštovanje.

3.7.3.2.1.1  Rasno realističen pogled na svet
Zavzemanje za raznolikost kultur je očitno skupna točka dveh nasprotnih polov, na eni strani

zagovornikov etnocentrizma in rasne ozaveščenosti ter na drugi multikulturalizma in kulturnega

pluralizma. Malik (2008) opaža zanimiv paradoks v razvoju konceptov kulturnega pluralizma in

rasnega realizma, kot poimenuje zagovornike ideje rase kot biološke realnosti. Kulturni pluralizem

zagovarja enakost vseh ljudi na osnovi njihove drugačnosti in zahteva spoštovanje posameznika

kot drugačnega. Poudarjenje razlik, ki je bilo prej osnova zagovornikov biološkega pomena ras, je

tako postalo steber antirasističnega pogleda na svet. Po drugi strani pa je koncept raznolikosti,

skozi katerega antirasisti razumejo kulturne razlike, postal osnova rasno realističnega pogleda na

svet. Tudi nekateri intervjuvanci so poudarjali pomen ohranjanja bioloških razlik. Po njihovem

mnenju sta prav nacionalna in rasna ozaveščenost tisti, ki lahko rešita kulturno in biološko

raznolikost pred tem, da se spojita v enolično gmoto.

3.3.3.2.2  Nacionalna identiteta in (heteroseksualna) moškost
Morda na prvi pogled ne tako eksplicitna, a kljub temu pomembna tema v povezavi z

nacionalizmom, je tema moškosti, ki se na različne načine in z različno intenziteto pojavlja skozi

intervjuje. Navezuje se tudi na medrasno primerjavo, Ciril namreč izpostavi stereotip o večjih
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spolnih udih temnopoltih moških, iz česar bi lahko sklepali, da mu je moškost pomembna tudi v

redrasni primerjavi.

Da je nacionalizem pretežno moška domena, nakazuje že to, da je večina pripadnikov (vsaj tistih,

ki bolj aktivno sodelujejo) fantov. V ospredju je heteroseksualna moškost kot pozitivno

vrednotena oblika moškosti, v nekaterih intervjujih pa je možno čutiti prezir do istospolno

usmerjenih moških. V enem od intervjujev je bila izpostavljena tudi razlika med fizično močnimi

istospolno usmerjenimi, ki jih zaradi močnega možatega videza ne bi nihče napadel in tistimi

šibkejšega videza, ki so pogosto tarča homofobnega nasilja.

Pojavi se tudi povezava heteroseksualne moškosti, vojske in naroda. Vsem intervjuvancem je

vojska na nek način pomembna. Le Bine je sicer rekel, da ga vstop v vojsko ne mika, pri ostalih pa

obstaja vsaj želja po tem, da bi jo služili. V nekaterih intervjujih je eden od razlogov za služenje

tudi ta, da moški mora v vojsko.

Tudi teorija povezuje moškost in nacionalnost. Ena od povezav se navezuje moč, ki jo narod črpa

iz moškosti in obratno. Ciril to nazorno opiše, ko pravi, da ti da identifikacija z narodom moč, da se

boš postavil zase in za svoje bližnje. Prav tako pa se v intervjujih izpostavi kot lik moškega kot

branitelja šibkejših skupin, na primer žensk in starejših.

Tema, ki bi jo lahko povezali z moškostjo in se pojavlja v intervjujih je tudi nasilje. Intervjuvanci se

sicer od njega distancirajo, je pa iz določenih njihovih izjav možno zaznati toleranco do določenih

oblik nasilja. Anže še najbolj eksplicitno izrazi povezavo med moškostjo in nasiljem, saj pravi, da se

je tudi sam udeleževal pretepov v času mladostništva, kolikor se za tipičnega fanta pač spodobi. V

nekaterih intervjujih smo se dotaknili homofobnega nasilja, ki ga Erik razloži s šibkim videzom

istospolno usmerjenih. Tudi tu se izpostavi nasprotje med predstavami o pravem (možatem)

moškem in feminilnim videzom istospolno usmerjenih.

3.3.3.3 Odnos do drugih
Intervjuvanci nekatere skupine Drugih zaznavajo kot bolj drugačne od svoje kot druge. Po eni

strani se izrazi stališče, da je raznolikost narodov in kultur nekaj pozitivnega, kar je potrebno

ohranjat. S strani nekaterih članov drugih skupin pa se intervjuvanci počutijo ogrožene. Nekatere

skupine se jim zdijo preveč drugačne od njihove (zaradi kulture ali barve kože), da bi lahko sobivali

skupaj v isti državi, še težje pa bi jih sprejeli v nacionalno telo, saj bi preveč 'štrleli' ven. Drugačni
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morajo torej svojo drugačnost zakriti (v intervjujih je to na primer Cirilov istospolno usmerjeni

prijatelj), da so sprejeti kot člani naroda, ni pa nujno, da je to sploh mogoče (na primer pri

temnopoltih).

Za nekatere člane skupin drugih se intervjuvancem zdi, da ogrožajo njihovo skupino (ker na primer

zavirajo napredek države, ne prispevajo dovolj k blaginji, avtohtonemu prebivalstvu odžirajo

resurse ali pa mu vsiljujejo svojo kulturo in način življenja). Posameznik, ki določeno skupino

doživlja na tak način, je tudi manj strpen do pripadnikov teh skupin. Ule (2009) pravi, da

razlikovanje med člani svoje skupine in skupin drugih še ni nujno vzrok predsodkov. Do njih pa

lahko privede tekmovanje, prestiž in konflikti med skupinami. Za razvoj negativnih občutij do

drugih skupin so nevarni predvsem časi negotovosti in družbenih kriz. Takrat namreč igrajo

predsodki do manjšin vlogo prenašalca raznovrstnih frustacij, strahov, občutkov ogroženosti in

sovraštva na stigmatizirane manjšine, ki se transformirajo v grešnega kozla, na katerem se sprošča

nakopičena agresija ljudi. To je še posebej priročno za demagoge in diktatorje, saj lahko preko

tega preusmerijo bes množic od oblasti, ki ne zmore rešiti družbenih problemov, na stigmatizirane

manjšine. Zaskrbljujoče je, da se ravno zdaj soočamo s gospodarsko krizo, ki ji ni videti konca.

Intervjuvanci se dotaknejo tudi sistemskega nivoja priseljevanja, kritični so do političnih sistemov

in družbenih ureditev, ki naj bi ga po njihovem mnenju spodbujali. Razlog za spodbujanje

priseljevanja namreč vidijo v tem, da si določene politične skupine na ta način ustvarjajo volilno

bazo, kapitalisti pa ceneno delovno silo, ki jo lahko izkoriščajo. Zdi se, da na ta način postane izjava

»tuji delavci nam odžirajo delovna mesta« nekoliko bolj kompleksna. Po eni strani je odeta v skrb

za delavce, ki delajo v nemogočih pogojih za minimalno plačilo, in razumevanje želje priseljencev

po boljšem življenju, po drugi strani pa odgovarja na pogosto vprašanje zagovornikov priseljencev

»kdo od Slovencev pa bi opravljal ta dela« z odgovorom »za tak denar in v teh pogojih nihče«.

Poleg tega je videti, da se krivda za slabo družbeno stanje določene skupine drugih (v tem primeru

tujih delavcev) prenaša na družbeni sistem, ki slabo ureja delavne razmere priseljencev. Vendarle

pa so priseljenci še vedno zaznani kot tisti, ki avtohtonemu prebivalstvu odžirajo resurse in »jejo z

našega krožnika«, za nameček pa svoj zaslužek pošiljajo še v svoje matične države, namesto da bi

z zapravljanjem pri nas vlagali v razvoj naše. Priseljenec torej ohranja podobo družbenega

parazita (čeprav je odgovornost prenešena tudi na politični sistem, ki to spodbuja), kar s seboj

nosi nevaren potencial za razvoj nestrpnosti in sovraštva do priseljencev, še posebej v časih

gospodarske krize, ki s seboj prinaša zategovanje pasu ter strah pred izgubo službe in socialne

varnosti prebivalstva ter v časih, ko so se nekateri vidni evropski politiki javno izrekli proti
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multikulturnosti in jo označili za utopijo, ki ne funkcionira, pri čemer niso iskali sistemskih vzrokov,

temveč se obregnili ob nepremostljive kulturne razlike.

3.3.3.3.1 Diskurz 'neproblematičnih' drugih
V intervjujih se pojavi diskurz o 'dobrih' Drugih. To so člani skupin Drugih, ki načeloma niso

sprejemljive, ti posamezniki pa so si svojim vedenjem prislužili oznako 'dobri'. V Cirilovem

intervjuju je to na primer Rom, ki je priden in se mu je uspelo prebiti iz njegove romske skupnosti

ali pa njegov istospolno usmerjeni prijatelj, ki svoje drugačne spolne usmerjenosti javno ne

izpostavlja. Ta diskurz se predstavlja kot (vsaj do določene mere) strpen, saj priznava, da niso vsi

člani določene skupine enaki, da niso vsi slabi. Še vedno pa ohranja ali celo utrjuje predsodke do

marginalne skupine. Svojevrstno zmagoslavje namreč diskurz doseže, ko posamezni Drugi potrdi

stereotipne predstave o skupini, tako kot jih Cirilov romski prijatelj.  Poleg tega se mora posamični

član skupine posebej dokazati, da ni tak kot ostali člani njegove skupine, se pravi izhaja iz pozicije,

na katero so vezani predsodki in stereotipi o skupini, iz katere izhaja. Diskurz ohranja tudi moč in

prevlado dominantne skupine, saj sta kategoriji 'dobrega' in 'slabega' Drugega vzpostavljeni skozi

merila, norme in vrednote dominantne kulture.

Diskurz spominja na izražanje predsodkov v smislu 'saj nimam nič proti Romom (črncem,

ženskam,...), toda...', ki ga kot tipično sodobno obliko izražanja predsodkov omenja tudi Ule

(2009). Pri tem izza 'toda' sledi kako navidezno splošno dejstvo, ki meče dozdevno slabo luč na

marginalizirano skupino (na primer »mnogi živijo na račun socialnih podpor in se izogibajo delu«).

Ule (prav tam) govori o spremembah v izražanju predsodkov. Ti postajajo vedno bolj subtilni,

posamezniki se izogibajo izražanju odkritega sovraštva do marginalnih skupin.

Kljub temu da ima ta diskurz pasti in je lahko uporabljen za zakrivanje nestrpnosti, se sprašujem,

ali nima vseeno tudi optimističnega potenciala? Po eni strani sicer gleda na svet skozi perspektivo

različno vrednotenih skupin in ocenjuje in zaznava posameznike glede na pripadnost določeni

skupini, po drugi strani pa vendarle dopušča možnost razlik med posamezniki znotraj skupine in

jim omogoča, da se predstavijo kot posamezniki. Teorija pravi, da ni tako enostavno. Tropp in

Pettigrew (2004) sta ugotovila, se da s sprejemanjem informacij o posameznikih, ki nasprotujejo

skupinskim stereotipom sicer nagibamo k temu, da bi videli skupino v pozitivni luči, po drugi strani

pa hkrati zmanjša verjetnost, da bomo te posameznike videli kot reprezentativne člane njihove

skupine. Poleg tega vidim nevarnost tudi v tem, da se preko diskurza premešča oziroma ohranja

odgovornost za lasten družbeni položaj s sistemskega nivoja na nivo posameznika ali posamične
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marginalne skupine. Posameznika, ki se mu je uspelo prebiti iz margine, lahko prepoznamo kot

dokaz, da je napredovanje v družbeni hierarhiji mogoče, če je njegova motivacija in zagnanost

dovolj velika, po drugi strani pa so si tisti, ki ostajajo v margini, tega krivi sami. O tem govori tudi

Ule (2009), ki pravi, da imajo dominantni socialni predsodki vlogo opravičevanja sveta, to je

konkretnih razmerij moči, privilegijev in diskriminacij. Hkrati pa se predsodki zahodnjakov do

pripadnikov nezahodnih kultur, religij in narodov ujemajo z ideologijo individualizma, podprto še s

preostanki  protestantske etike in liberalizma.

3.3.3.3.2 Predsodki kot upravičevalci družbene hierarhije
V intervjujih je izpostavljena tudi tema pravične urejenosti družbe, ki izvira iz stališča, da si vsi ne

zaslužijo enakih pravic, saj družbi ne prispevajo enako. V tem primeru predsodki upravičujejo

diskriminacijo posameznih družbenih skupin ali posameznikov. V interjujih so bili izpostavljeni

predvsem istospolno usmerjeni, ki ne prispevajo družbi otrok, saj jih ne morejo imeti po naravni

poti. Po eni strani je sicer izpostavljeno, da mora biti družba pravično urejena in da se mora urediti

pravice zapostavljenih skupin (na primer priseljenskih delavcev ali istospolno usmerjenih), vendar

pa je iz intervjujev moč zaznati, da le-ti niso upravičeni do vseh pravic, tako kot 'pravi' člani

naroda. Pri istospolno usmerjenih se tako zatakne pri pravicah, povezanih z izkazovanjem lastne

identitete, partnerske ljubezni in družino, pri priseljencih pa predvsem z enakovrednim

izkazovanjem njihove kulture. V skladu s tem pogledu imajo predsoki funkcijo ohranjanja

družbene hierarhije in distribucije družbene moči, saj dominantni skupini in posameznikom, ki

sledijo uveljavljenim družbenim normam, samoumevno pripada določen družbeni status in

pravice, medtem ko ostalim ne.

3.3.3.4 Inkluzivnost/eksluzivnost domoljubne identitete
Kot slovenske domoljube ali celo pripadnike slovenskega naroda se identificirajo tudi pripadniki

drugih narodov, ki živijo v Sloveniji, prav tako pa jih domoljubi s slovenskimi koreninami

spreemajo za svoje. Da etnična pripadnost pogosto ni tako bistvena pri formiranju skupin

ugotavlja tudi Malik (2008). Kot primer navaja afriško-karibske priseljence v Veliki Britaniji, ki jih

približno pol stoletja nazaj avtohtoni prebivalci niso doživljali kot 'ene izmed Nas'. Danes jih večina

doživlja kot sodržavljane, medtem ko zaznavajo priseljence iz Vzhodne Evrope (za katere bi lahko

rekli, da so jim v etničnem smislu bližji) kot prisklednike in izkoriščevalce blaginje. Malik (prav tam)

pravi, da tendenca za formiranje lastne skupine nasproti drugi sicer obstaja, vsebina

medskupinskega konflikta pa ni samoumevna, temveč sta njegova narava in moč zgodovinsko

pogojena. V dokaz temu navede primer belih britanskih delavcev, ki se 150 let nazaj bolj
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identicirali s temnopoltimi ameriškimi sužnji kot z britansko elito. Danes lahko smatramo bele

delavce in belo elito kot pripadnike iste rase, medtem ko se v tistih časih bela elita s tem ne bi

strinjala. Bele delavce je namreč obravnavala skupaj s temnopoltimi. O pojavu domoljubov

priseljencev sem se kasneje pogovarjala z Binetom. Razložil je, da so nekateri posamezniki, ki na

novo pridejo na sceno na začetku malo presenečeni, včasih odreagirajo na priseljence tudi

nekoliko odklonilno. Sčasoma se navadijo in vidijo, da ni, kot pravi intervjuvanec, vse tako črno-

belo. V Domžalah, kjer je močna subkultura skinheadov (Head Hunters), sta po njegovih besedah v

njihovih vrstah tudi dva Bošnjaka (oče in sin). Očtino pri domoljubni identiteti ni toliko pomembna

naciolna pripadnost, ki si je po mnenju nekaterih (na primer Bineta), posameznik ne mo  re izbrati,

temveč bolj miselna naravnanost in pogled na svet, ki si ga posameznik lahko izbere. Po drugi

strani pa se postavi vprašanje, koliko je ta izbira zavestna. Ule (2008), ki govori o različnih

strategijah mladostnikov za predelavo socialne realnosti, namreč pravi, da pri izbiri strategije ne

gre toliko za zavestno odločitev, temveč bolj za splet okoliščin in mikroodločitev posameznika.

Izmed identitet povezanih z narodom, je domoljubna tista, ki je najbolj inkluzivna. Domoljub je

lahko pravzaprav vsakdo, ki živi v določeni državi in jo ceni kot svojo svojo domovino. Po

Binetovem mnenju je lahko domoljub tudi temnopolti državljan. Bine je natančneje razdelal

različne identitete povezane z nacionalnostjo, od tega, da si državljan Slovenije, pa potem

slovenski domoljub, do tega, da si Slovenec (po nacionalnosti). Nacionalnost ti je določena ob

rojstvu, drugi dve pa sta bolj stvar izbire. Po njegovem mnenju je tako nacionalnost totalno

eksluzivna kategorija, nikakor ne moreš kar postati Slovenec. Lahko pa postaneš slovenski

državljan ali slovenski domoljub. Tu ne postavlja omejitev, tudi kar se tiče rase ne. Drugi

intervjuvanci sicer niso tako natančno razdelali različnih identitet in njihovih značilnosti, se je pa v

intervjujih, v katerih smo se pogovarjali o tej temi, postavila rasa kot jasna meja tega, kdo lahko

postane Slovenec.

Težnjo po tem, da temnopolti ostanejo izven naroda, lahko razumemo kot prizadevanje za

ohranjanje homogenosti narodnega telesa vsaj v smislu zunanjega izgleda pripadnikov. Vsaj

nekateri domoljubi, so očitno sprejeli to, da lahko postane Slovenec tisti, ki se asimilira v

slovensko družbo in sprejme slovensko kulturo, vendar pa mora biti asimilacija popolna. Slovenci

smo belci, kar pomeni, da temnopolti državljani ne morejo postati pravi Slovenci. Se pa sprašujem,

koliko je nacionalna identiteta prožna, se pravi, koliko drugačnosti lahko vsrka vase? Je možno, da

bi demografske spremembe pripeljale do tega, da bi sčasoma lahko postal tudi temnopolti

državljan pravi Slovenec v očeh domoljubov? Ali pa vsaj potomec rasno mešanega zakona? Če ne

drugega, bi ga vsaj sprejeli kot posameznika, ki se lahko odloči, da bo postal domoljub?
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3.3.3.5 Domoljubje kot oblika upora posameznika
Domoljubje in intenzivno izražanje nacionalne identitete in pripadnosti lahko vidimo kot obliko

upora na različnih ravneh. Na medosebni ravni se izraža kot upor proti posameznikom, ki

nasprotujejo izražanju lastne nacionalne identitete, na skupinski ravni proti skupinam ali

gibanjem, ki ogrožajo posameznikov način življenja povezan s skupnostjo in nasprotujejo

njegovemu zaznavanju sveta, na ravni družbe proti globalizaciji in novodobnim družbenim

trendom, ki zmanjušujejo pomen nacionalnih razlik. Anže je tako na primer opisal svoje

srednješolsko intenzivno izražanje nacionalne pripadnosti kot upor proti svojim vrstnikom, ki so

po njegovem mnenju nasprotovali temu, da se izkazuje kot Slovenec. Ciril je povedal, da se je

intenzivneje začel ukvarjati z domoljubnim aktivizmom, ko naj bi neka skupina ljudi preprečila

protestni shod proti džamiji, Erik pa na splošno vidi enega od razlogov v zanimanju mladih za

nacionalne teme v globalizaciji, ki briše razlike med različnimi narodi.

Klajnšek (2011) v raziskavi Mladina 2010 ugotavlja, da 47 % mladih v Sloveniji povezuje

globalizacijo z izgubo lastne kulture. Ule (2008) pa ugotavlja, da je pri današnji mladini močno

upadlo zanimanje za tradicionalno politiko, še bolj manj pa je zanimanja mladih za kakršne koli

družbene ideologije in utopije. Avtorji raziskave mladih v nemški družbi Jugend 2006 ugotavljajo,

da še vedno obstajajo manjšine levo in desno radikalnih mladih, ki pa so bolj kot z ideologijo

zaznamovane z ekpresijo pozitivnih ali negativnih čustev, predsodkov in s težnjo mladih po

pripadnosti 'močnim' skupinam, ki se znajo upreti institucijam države (Hurrelman, Matthias, prav

tam). Bi morda lahko na gibanje domoljubne mladine gledali tudi na ta način? Mladim ponuja

možnost nasprotovanja institucijam države, jih nagovarja k akcijam in uporu tistemu, kar

zaznavajo kot problematično v naši družbi (na primer liberalizmu in manjšanju pomena nacionalne

identitete), hkrati pa jim omogoča, da v tej skupini istomislečih na različne načine izražajo,

utemeljujejo in potrjujejo svoje predsodke do različnih družbenih skupin (na primer Romov,

istospolno usmerjenih, priseljencev, ...).

Odločitev za poudarjanje nacionalne identitete pri nekaterih posameznikih torej lahko razumemo

kot uporništvo proti globalizaciji oziroma željo  posameznika po ohranjanju tistega, kar njegovo

skupino (v tem primeru narod) dela edinstveno v svetu, kakršnega zaznava.
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3.3.3.6 Domoljubje v povezavi z življenjskim smislom
Nacionalno identiteto in osveščenost nekateri intervjuvanci vidijo kot pomemben del osebnosti,

lastnega zavedanja ter življenjskega smisla. Zdi se jim, da je nacionalna osveščenost pomemben

del samopoznavanja, hkrati pa posamezniku pomaga ohranjati konsistenčno osebnost in jo varuje

pred propadom. Zakaj nekaterim posameznikom nacionalna identiteta toliko pomeni, bi lahko

razložili s tem, da za nekatere posameznike postaja nacionalna identiteta primarna osnova za

kreiranje življenjskega smisla, kar lahko pripišemu zmanjšanemu pomenu religije, bežnejšim

medsebojnim odnosom in pogostim občutkom odtujenosti posameznika od svojega dela

(Langman, 2006). Zmanjšuje se torej pomen tradicionalnih ustanov, ki so v preteklosti dajale in

narekovale smisel posameznikom. Po drugi strani pa je v današnjem času posameznikov na voljo

večja pluralnost identitet in življenskih smislov, zakaj se torej še vedno kar nekaj posameznikov v

skupin obrača nazaj k izbiri življenjskega smisla, za katero bi si morda lahko celo mislili, da je že

zastarela.

Nekateri avtorji (npr. Ohmae in Sklair po Langman, 2006) razpravljajo o tem, da se zaradi

globalizacije  in množičnega pojava alternativnih možnosti za kreiranje identitet, kot so na primer

identitete osnovane na blagovnih znamkah, kozmopolitanstvo ali skupnosti oboževalcev znanih

pop ikon, zmanjšuje pomen nacionalnosti. Vendar pa temu ni povsem tako. Marsikje nacionalizem

še vedno ohranja svojo moč. Morda to lahko pojasnimo s tem, da so nekatere identitetne izbire

(na primer določene prostočasne aktivnosti) na voljo predvsem višjim slojem oziroma tistim z

večjim kulturnim ali katerim drugim kapitalom. Poleg večjih občutkov zadovoljstva s samim seboj,

kot bi jim jih nudila nacionalna identiteta, jim alternativne identitetne omogočajo tudi

razločevanje od manj sofisticiranih in pogosto bolj nacionalističnih družbenih skupin (prav tam).

Japi je negativna oznaka za mlade uspešne ljudi, ki sem jo po zelo dolgem času slišala od Anžeta,

ko mi je pred intervjujem razlagal o svoji bivši službi, kjer se med zaposlenimi ni dobro počutil, saj

je bilo med njimi polno ti. japijev. Na poti na Triglav so fantje med pogovorov omenili nekega

skupnega znanca, ki je postal japi. Pa tudi naslednji izsek nakazuje na to, da obstajajo predstave o

tem, da so določene skupine ljudi (v tem primeru Ljubljančani) v Sloveniji bolj sofisticirane kot

druge:

Pa ne vem, js sploh takrt k sm pršu v Lublano, ne, so mi skoz razlagal, kok so Lublančani najbolj

kulturni ljudje (Anže). Na ta način bi lahko pojasnili, zakaj nekateri posamezniki pripisujejo

nacionalni identiteti tako velik pomen. Ko sem na podlagi intervjujev in drugih neformalnih

pogovorov s pripadniki domoljubnega gibanja razmišljala o tej temi, sem prišla do spoznanja, da je

bilo gibanje TJS osnovano v Ljubljani (Domen je to vrsto domoljubja označil kot 'ljubljansko

domoljubje'), večinoma pa so bili fantje, ki so sodelovali pri začetkih, iz drugih koncev Slovenije (to
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domnevo je kasneje potrdil tudi eden od domoljubov). Zakaj je temu tako, lahko na tem mestu

zgolj ugibam. Je pa morda povezano z občutji nesprejetosti v Ljubljani oziroma med Ljubljančani,

iz česar je izhajala potreba po tem, da se ti fantje medseboj bolj povežejo preko nacionalistične

identitete. Po drugi strani pa je eden od razlogov za razvoj zanimanja za nacionalno identiteto pri

posamezniku pomembne stik z drugačni, se pravi s priseljenci, ki jih je, vsaj po zaznavanju

intervjuvancev, več v mestnem okolju. Pomislila sem tudi na delitev na bolj konzervativno

podeželje in liberalnejše mestno okolje v Sloveniji, o kateri nanese beseda v pogovorih, ki jih imam

s prijatelji ali znanci. Zaznavam, da ta delitev v družbi obstaja, na čem je osnovana, realnih dejstvih

ali družbeni percepciji različnih okolij, pa na tem mestu težko rečem. Razmišljam o tem, da se

pomen družbenega okolja, iz katerega posameznik izhaja, zaradi večje mobilnostjo, hitrejšega

širjenja informacij ter razvojem novih komunikacijskih tehnologij spreminja. Posameznik ima na

voljo več različnih virov, kjer lahko črpa material za izgradnjo lastne identitete, svojih stališč,

interesov, ... Zakaj se nekdo raje odloči za nekatere in druge ovrže zame ostaja uganka. Kot pravi

Ule (2008) tu dostikrat ne gre za zavestne odločitve, ki bi jih bilo enostavno reflektirati, zato je

verjetno izredno težko izluščiti razloge, ki pripeljejo do njih.

3.3.3.7 Domoljubje in čas odraščanja
V nekaterih intervjujih se je pojavila tudi razlika med izražanjem domoljubja v času adolescence in

kasnejših obdobjih. V času odraščanja naj bi bilo to bolj intenzivno in viharno. Morda bi lahko to

pojasnili s tem, da mladostniki potrebujejo nekoliko več vznemirljivih dražljajev iz okolja. Pa tudi z

negotovostjo, ki je značilna za identitetno krizo v času adolescence. Mladostnik, ki zaznava, da se

je v iskanju samega sebe (vsaj delno) 'našel' je verjetno tega zelo vesel, zato čuti željo, da bi svoj

uspeh kazal čim bolj intenzivno (podobno opisuje svoje izražanje domoljubja intervjuvanec Anže).

V tem obdobju mladostniki tudi bolj preizkušajo meje in eksperimentiranje, morda je to značilno

tudi pri preigravanju različnih identitet. V tem smislu so tudi nekateri mladi na domoljubni sceni

zgolj občasni obiskovalci in preizkuševalci ene od identitetnih možnosti.

Nekateri izmed njih pa ostanejo dlje časa, tudi v obdobje postadolescence ali še dlje (na

praznovanju dneva državnosti sem govorila z odraslim posameznikom, ki se je udeležil dogodka).

Domoljubno identiteto vidijo, kar jih bo spremljajo celo življenje, čeprav je ne bodo nikoli več

navzven izražali tako intenzivno, kot so jo v času adolescence. Teorija govori tudi o drugi

identitetni krizi v času postadolescence. Ta je tista, ki je plod odnosa mladega človeka do družbe

in ima politične posledice (Keniston, po Ule 2008).
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3.3.3.7.1 Domoljubne vrstniške skupine
Najstniki imajo potrebo po druženju z vrstniki, prav tako pridejo v času odraščanja v ospredje

mnenja vrstnikov. Domoljubni mladi se med seboj družijo, na različne načine in različno

intenzivno. Po opazovanju enega izmed intervjuvancev, so nekateri zgolj občasni, mimoleteči

obiskovalci domoljubne scene, nekateri pa oblikujejo med seboj močnejše povezave,

intervjuvanec Anže ožjo skupino domoljubov zaznava kot svoje prijatelje. Pri spoznavanju

domoljubnih vrstnikov igra pomembno vlogo internet in domoljubne internetne skupnosti (kot je

na primer projekt TJS), ki omogočajo, da posameznik spozna podobnomisleče vrstnike tudi iz

drugih krajev.

Domoljubne skupine posamezniku nudijo tudi druženje na različnih družabnih dogodkih, ki so

povezani z domoljubjem (domoljubne zabave, domoljubni izleti, ogledi nogometnih tekem,... ),

hkrati pa med druženjem skupaj oblikujejo ideologije in svoj pogled na svet. Domoljubne skupine

so različne, nekatere so bolj usmerjene v zabavo, v drugih se bolj diskutira o različnih domoljubnih

tematikah, kar lahko opazimo že v različnih domoljubnih forumih in projektih, o katerih govori

Bine.

Domoljubne vrstniške skupine torej izpolnjujejo potrebo posameznika po pripadnosti in druženju s

podobno mislečimi vrstniki, poleg tega pa jim omogočajo prostor za konstruiranje svojega pogleda

na svet, razvijanje različnih ideologij in lastne identitete.

3.3.3.7.1.1  Pomen domoljubne simbolike in mitologije v domoljubnih vrstniških skupinah
Pri izražanju domoljubja pomembno vlogo igra domoljubna simbolika, v primeru slovenskih

domoljubov so to na primer karantanski panter, letnica 1991, knežji kamen,... Domoljubi jih nosijo

kot natiske na različnih kosih oblačil, kot tatuje ali pa lepijo nalepke s simbolom karantanskega

panterja po različnih prostorih. Nacionalna simbolika je torej tudi v skupinah slovenskih

domoljubov pomembna. Poleg tega, da utrjuje nacionalno identiteto in pripadnost, omogoča tudi

medsebojno prepoznavanje in povezovanje na bolj osebni ravni med domoljubi, kot ga opisujeta

Anže in Bine.  Hkrati so pomembni tudi miti o herojih in bitkah, ki so prispevali k oblikovanju in

suvereosti slovenskega naroda. Domoljubom se zdi pomembno poznavanje in spoštovanje

narodne zgodovine. Ko smo hodili na Triglav, se se fantje med seboj pogovarjali tudi o različnih

bitkah, Ciril pa je rekel, da ravno bere knjigo o Rudolfu Maistru, ki ga je čustveno zelo prevzela.
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Ena od zahtev nacionalističnega diskurza je zahteva po ozemlju države, ki jo gibanje TJS vsebuje že

v samem imenu. Sama to zaznavam kot možen odgovor na grafite srbskih priseljencev 'Srbija do

Tokia'. Opazila sem tudi že odgovor na napis 'Tukaj je  Slovenija' zapisan na vratih stranišča ene

ljubljanskih poklicnih šol. Pod napisom 'Tukaj je Slovenija' je nekdo zapisal 'A jebiga, mi smo tu.'.

Očitno je teritorij, ki ga skupina zaznava za svojega pomemben. Tudi Ule (2009) ugotavlja, da je

delitev na 'našo' in 'njihovo' skupino povezana s pripadnostjo skupine nekemu ozemlju in s

potrebo po obrambi »svojega« ozemlja oziroma teritorija, kot živ dokaz tega dejstva pa izpostavlja

vojne. Morda bi lahko na ta način pojasnili tudi emocialni naboj, ki ga nosijo s seboj vprašanja o

mejah med državami, pri nas konkretno meja s Hrvaško, ki je bila tudi stvar referenduma, pri

katerem so pomembno vlogo igrala nacionalistična čustva.

3.3.3.7.2 Dolgčas kot vzgib mladostnikovega vedenja
Skozi odgovore se stalno ponavlja dolgčas. Ule (2008) pravi, da je dolgočasje pogosto skupaj tesno

povezano z osamljenostjo, še posebej socialno osamljenostjo. Mlad človek je naravnan k

dejavnemu sprejemanju življenja, saj le skozi izkušnje svoje dejavnosti lahko preizkuša in razvija

socialne, duševne in fizične sposobnosti. Zato ga dolgočasje toliko bolj živo prizadeva in poskuša

storiti vse mogoče, da se mu izogne, četudi z navidezno nesmiselno dejavnostjo. Da pa ni

dolgočasje samo domena podpriviligiranih družbenih skupin, katere pogosto lahko le od daleč

opazujejo množično izbiro nenadejanih priložnosti, dokazuje prav Domen, ki ne izhaja iz

podpriviligirane družbene skupine, vsaj v ekonomskem smislu ne. Menim, da se pojav

dolgočasenja povezuje tudi z drugimi vrstami kapitala (socialni, kulturni), verjetno pa je vezan tudi

na nekatere osebnostne značilnosti in intenzivnostjo potrebe posameznika po zanimivih dražljajih

iz okolja.
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3.4 Povzetek spoznanj raziskave

Spoznanja raziskave bom v tem delu predstavila v obliki odgovorov na raziskovalna vprašanja:

1. Kaj intervjuvancu pomeni skupinska/nacionalna identiteta?

Intervjuvancem se zdi skupinska/nacionalna identiteta pomemben del njihove osebne identitete.

Pomembno se jim zdi, da poznajo svoj nacionalni izvor in se zavedajo ter spoštujejo zgodovino

naroda. Nacionalna ozaveščenost je za nekatere tisto, kar jim daje smisel in varuje njihovo

osebnost pred propadom, ponuja pa jim tudi izvor osebne moči in samozavesti.

Nekaterim se zdi pomembno negovati nacionalno identiteto in zavest tudi zato, da se ne zlijemo v

enolično globalizacijsko gmoto, kjer ne bo več unikatnosti in pomembnih razlik med narodi. Iz

slednjega izhaja tudi pogled na vračanje k nacionalnem kot oblika upora posameznika ali določene

skupine proti globalizacijskih procesov.

2. Kaj mu pomeni skupinska/nacionalna pripadnost?

Intervjuvancev pripadati skupini oziroma narodu pomeni nekam spadati. Pomeni jim biti del

nečesa, kar jim je pomembno. Hkrati se na pripadnost navezuje tudi medskupinska solidarnost in

enotnost, ki je po mnenju nekaterih trenutno pomanjkuje.

3. Kdaj se je intervjuvanec začel zanimati za nacionalnost?

Intervjuvanci so se v različnih življenjskih obdobjih začeli zanimati za nacinalnost. Nekateri sicer že

v osnovnošolskem obdobju, drugi v srednješolskem, eden pa bolj v času študija. Nekateri

intervjuvanci so izpostavili razlike v intenziteti izražanja domoljubja v različnih življenjskih

obdobjih, za enega od intervjuvancev pa je nacionalna identiteta tista, do katere je prišel skozi

obdobje odraščanja, ko je menjal več različnih identitet in življenjskih stilov.

4. Je bil kakšen pomemben dogodek, ki pri intevjuvancu spodbudil zanimanje za nacionalno

identiteto/nacionalnost?

Kot pomembne dogodke za začetek zanimanja za nacionalno tematiko pri posamičnih

intervjuvancih bi lahko opredelila naslednje:

- selitev iz vaškega okolja v mestno, kjer je bilo več potomcev priseljencev, ki so po

intervjuvančevem mnenju nasprotovali temu, da izraža svoje domoljubje,
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- odpoved protesta proti džamiji zaradi možnosti napada na protestnike s strani njihovih

nasprotnikov,

- obravnavanje narodno zgodovinskih tematik pri zgodovini v osnovni šoli.

Nekateri intervjuvanci niso izpostavili posebnih dogodkov, je pa eden izmed intervjuvancev kot

pomemben dejavnik za priključitev skupini skinheadov izpostavil dolgočasenje.

5. Ali intervjuvanec prepozna oseba/e, pomembne za razvoj zanimanja za nacionalno

identiteto?

Kot osebe pomembne za razvoj pomena nacionalne identitete so bili za intervjuvance:

- v enem primeru oče, ki je tudi sam aktiven domoljub,

- pripadniki drugih narodov, ki so v osnovnošolskem okolju izrazito izražali lastno

domoljubje,

- pripadniki drugih narodov, ki jih je intervjuvanec zaznal kot ogrožujoče za lastno

nacionalno identiteto.

6. Na kakšne načine intervjuvanec izraža svojo nacionalno pripadnost?

Intervjuvanci so povedali, da na različne načine izražajo nacionalno pripadnost. Načini, ki so jih

intervjuvanci izpostavili so:

- pisanje člankov,

- nošenje domoljubnih simbolov,

- obiskovanje domoljubnih dogodkov,

- pozitiven osebni zgled,

- spodbujanje slovenske reprezentance,

- osveščanje prijateljev in drugih posameznikov.

7. Ali je zanimanje za nacionalnost povezana tudi z drugimi aspekti življenja intervjuvanca?

Odgovor na to raziskovalno vprašanje se ni izrazil eksplicitno. Lahko pa bi odgovor navezala na

temo moškosti, ki se je skozi intervjuje pokazala kot pomemben vidik domoljubja. V navezi

moškosti in nacionalizma se pojavi še tretji element, in sicer vojska. Vsi intervjuvanci so izrazili

zanimanje za vojsko, nekateri so tudi sami že opravljali prostovoljno služenje vojaškega roka,

nekateri si to želijo ali pa vsaj gojijo interes za vojaške tematike.

8. Kako se okolica odziva na interjuvančevo izražanje nacionalne identitete in pripadnosti?

Intervjuvanci niso izpostavili posebej slabih izkušenj s svojim izražanjem domoljubja. Zaznavajo pa,

da je na splošno v družbi domoljub hitro označen kot fašistist, zato se tudi sami bojijo ali pa jih je
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bilo strah v preteklosti, da bodo označeni za fašiste oziroma neonaciste. To da sami niso doživeli

še slabih odzivov pripisujejo svojemu zmernemu izražanju domoljubja in pozornemu izražanju

lastnih stališč in mnenj.

9. Je intervjuvanec kdaj pripadal tudi kakšnim drugim skupinam?

V tem smislu sta izstopala le dva intervjuvanca. Prvi je povedal, da je skozi obdobje odraščanja

zamenjal kar nekaj identitet in identitetnih stilov, ena izmed njih je bila celo popolno nasprotje

temu, kar je danes, pravi namreč, da je bil levičar. Danes pa je eden izmed bolj aktivnih

pripadnikov gibanja TJS. Drugi intervjuvanec pa je povedal, da bi se prej kot z domoljubno

identiteto poistovetil z identiteto glasbenika. Gre za intervjuvanca, ki se je izmed vseh najbolj

distanciral od gibanja TJS.
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4  ZAKLJUČEK

V zaključku se bom posvetila predvsem nevarnim platem nacionalizma in domoljubja. Kljub temu

da so nekatere ideje nacionalizma lahko tudi pozitivne (na primer spodbujanje enotnosti in

solidarnosti med ljudmi), pa je v času krize lahko nacionalizem zelo nevaren. Temu smo trenutno

lahko priča v Grčiji, kjer je v porastu nestrpnost in nasilje do priseljencev, predvsem tistih

drugačne polti, vedno večjo moč pa dobiva nacionalistično gibanje Zlata Zarja, kateri

napovedujejo tudi vstop v parlament (o dogajanju za časnik Delo redno poroča reporter

Videmšek). Posnetki prostesta gibanja iz letošnjega leta, ki jih lahko vidimo na spletnem mestu

Youtube kar preveč spominjajo na posnetke shodov naše domoljube mladine (obritoglavci,

praporji, udarna pesem v ozadju), čeprav so manjštevilčni in po njihovih besedah brez sovraštva

do drugih. Še bolj srhljiva je podobnost zapiranja ilegalnih priseljencev v posebne centre (po

direktivi iz Bruslja), pri čemer gremo težko mimo primerjave s časi nacistične Nemčije, ki jih sicer

danes (vsaj uradno) vidimo kot črni madež v človeški zgodovini. Trenutno družbeno stanje je

stanje negotovosti in krize, ki jo mladi močno občutijo na svoji koži. Poleg finančne krize iz ust

mnenjskih voditeljev (na primer politikov, vidnejših predstavnikov religije ali aktivistov družbenih

aktivistov) pogosto slišimo, da se nahajamo tudi v krizi vrednot ter kot družba izgubljamo kompas,

kaj je prav in kaj ne. Nacijo je torej potrebno varovati pred propadom, tako na nivoju socialne

varnosti in preskrbljenosti z viri, ki ji pripadajo, kot tudi na nivoju morale. Zaradi težnje po

stabilnosti in jasnim odgovorom se nekateri mladi obračajo k tradicionalnim institucijam, ki

predstavljajo trdnost in občutek varnosti, med drugim tudi k narodu in ideologijam, ki iz njega

izhajajo. V skladu s temi ideologijami je potrebno ohranjati trdnost in homogenost naroda,

zaščititi lastno kulturo in način življenja pred vdorom tujcev, zaščititi lastne resurse, skratka

poskrbeti zase in lastno skupino.

Kot vidimo nacionalnost ni preživeta kategorija. Je močno vpletena v naš socialni svet, pravzaprav

veliko bolj kot si morda želimo priznati. Je del samoumevnega, nečesa, o čemer zavestno pogosto

sploh več ne razmišljmo, spremlja pa nas vsak dan, če ne drugega vsaj v obliki jezika, ki ga

uporabljamo, stalno pa smo tudi izpostavljeni različnim pojavom slovenskega (slovenskim

proizvodom, slovenskim športnikom in reprezentancam, slovenskim lepotam...). Četudi

marsikateremu prebivalcu države slovenstvo predstavlja samoumevno realnost, le občasno nabito

s čustvi (na primer ob zmagi slovenske reprezentance), se zdi nekaterim gojenje nacionalne

zavesti zelo pomembno. Blizu mi je ideja, da je izražanje domoljubja ali nacionalizma prikažemo

na kontinuumu, kjer se nahaja cel spekter izražanja domoljubja, od manj do bolj intenzivnih oblik,
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od takih, ki so bolj pasivne narave do tistih, ki vsebujejo posameznikov aktiven angažma in željo

po spreminjanju sveta.

Skozi proces izdelovanja diplomske naloge pa se mi je stalno pojavljajo vprašanje, če je

domoljubje lahko tudi pozitivno ali pa vsaj neškodljivo. Iskreno povedano, še zdaj ne vem

odgovora nanj. Nekako 'sterilno' teoretično gledano se mi zdi, da bi bilo to lahko možno. Če bi bilo

domoljubje zgolj pozitivno čustvo do lastne domovine, medsebojna skupinska solidarnost in

enostnost, brez sovraštva do drugih narodov ter težnje po izločanju posameznikov ali skupin, se

mi načeloma ne bi zdelo nevarno. In če je tako, da nekaterim domoljubna identiteta predstavlja

zelo pomemben del njihove identitete in jim omogoča smisel življenja, jim pravico do tega

dopuščam. Vendar pa je že samo zaznavanje določene skupine kot lastne osnovano na izločitvi

drugega in tako je v resničnem življenju, polnem negotovosti, domoljubje pojav, ki hitro zmuzne iz

mej prej opisanih pozitivnih idealov. Nanj se tako pogosto lepi nestrpnost in predsodki do

drugačnih, do tistih, ki jih zaznavamo kot ogrožujoče za lastno skupino, ker ji odžirajo resurse ali

pa take, ki rušijo enotno in homogeno podobo naroda, ker so preveč drugačni. Domoljubna čustva

in stališča pogosto vsebujejo tudi aktivno komponento in željo po spreminjanju sveta v skladu z

nosilčevo  zaznavano tega, kar je prav, kar je pravično. In če določena skupina ali posameznik ne

ustreza njegovim okvirjem, se hitro lahko zgodi da do njega postane sovražen.

Čeprav so nekateri intervjuvanci izpostavili distanco do skupin, ki vsebujejo tudi neonacistične

poglede, ne moremo mimo tega, da je domoljubna scena pravzaprav klobčič domoljubnih skupin

in posameznikov, navijaških skupin pa tudi skinheadovskih gibanj. Tudi skinheadovska gibanja se

sicer distancirajo od nasilja, želijo si, da bi delovali na nivoju razumsko argumentiranih mnenj.

Podoba pouličnega nasilnega skinheada tako po eni strani izgublja svojo moč (čeprav vsake toliko

še pride do posamičnih nasilnih incidentov), bolj je v ospredju skinhead, ki je kritičen do družbenih

trendov multikulturnosti, priseljevanja tujcev, mešanja ras in izenečevanja pravic istospolno

usmerjenih. Ksenofobija, predsodki in nestrpnost so bolj subtilni in ne agresivno izraženi. Podobno

izražanje vsega naštetega se kaže tudi pri nekaterih domoljubih, s katerimi sem opravila intervjuje.

Po eni strani je tak način izražanja nestrpnosti še bolj nevaren, saj ga je težje zaznati. Z zavitostjo v

prijaznost in dobronamernost nas lahko hitro zavede. Poleg tega je včasih skrit za diskurzi, ki se

navzven kažejo kot strpni (v smislu, da niso vsi drugačni slabi) in pravični (vsebujejo na primer

zahtevo, da vsak dobi od družbe toliko, kolikor ji prispeva). Po drugi strani pa kljub temu, da si

želijo te skupine postati brez elementov odkritega nasilja še vedno privlačijo nekatere mlade, ki

svoje težnje po nasilju v povezavi z ideologijo sovraštva do drugačnih udejanjajo v ksenofobnih in
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homofobnih nasilnih dejanjih. Posamični incidenti so opozorilo, da je tovrstno nasilje pri nas

prisotno ter da obstaja potencial, da se v časih krize lahko še razbohoti.

Razmišljala sem tudi o tem, kako nastajajo predsodki do drugačnih in kaj bi lahko v zvezi s tem

naredil socialni pedagog. Predsodki niso nekaj kar bi lahko kar izkoreninili. So namreč premočen

del socialne realnost in človeškega zaznavanja sveta. Imajo tudi več funkcij, ki pomagajo človeku

preživeti v drugače zanj preveč konfuznem svetu in družbeni realnosti. Hkrati so pomemben

dejavnik, ki pomaga družbi, da ohranja svoj status quo in družbenim elitam, da ohranjajo svojo

moč. Teme, ki vsebujejo drugačne ali pa so zaradi svoje domovinske narave nabite s čustvi, so

čisto preveč uporabne za preusmerjanje pozornosti od dejanskih družbenih problemov, da bi

politiki našli hitre in primerne rešitve. V slovenskem prostoru smo do sedaj imeli kar nekaj takih

primerov, na primer 'izbrisane', meja s Hrvaško in družinski zakonik. Pri vsem tem je najbolj

problematično, da se z zavlečevanjem nadaljuje tudi kršenje človekovih pravic ter diskriminacija

marginaliziranih posameznikov in skupin, hkrati pa se v diskusijah v povezavi s temi

problematikami pogosto utrjujejo predsodki in podpihuje sobraštvo do teh skupin.

Problem vidim tudi v poenostavljenem zaznavanju družbene ureditve in vzrokov, ki so pomembni

za določeno stanje družbe. Priseljenci so lahko v populističnem političnem govoru veliko bolj

enostaven in otipljiv razlog za nastanek družbene krize kot na primer neki kompleksni ekonomski

dejavniki. Utopično je pričakovati, da se bo celotno prebivalstvo izobrazilo do te mere, da bi do

potankosti poznali in razumeli vse mehanizme nastanka družbenih neenakosti in vzroke za

družbene krize. Pravzaprav si pri tem še ljudje iz stroke niso povsem edini. Bi pa verjetno lahko

prispevali k zmanjšanju predsodkov, če bi pri ljudeh spodbujali kritično mišljenje in pogled na

družbene probleme. Tu lahko socialni pedagogi vstopi kot spodbujevalec kritičnega mišljenja.

Najlažje se mi zdi, da bi to počel v šoli, na primer pri raznih aktivnostih, ki jih ima v razredu

(delavnice ali pa predmet, ki ga morda poučuje, na primer vzgoja za medije).

Po drugi strani pa je kritičnost do aktualnega družbenega stanja lahko zelo relativen pojem. Med

študijem smo se pogovarjali o tem, da mediji konstruirajo našo realnost. Bili smo kritični do

medijev, ker naj bi prikazovali priseljence in njihove potomce, pa tudi Rome v slabi luči in na ta

način jačali predsodke do njih. Po drugi strani pa so tudi domoljubi kritični do medijev, saj naj bi to

problematiko prikrivali. Na tej točki močno pride do izraza referenčni okvir skozi katerega gleda

posameznik določen pojav in komu zaupa, da so njegove informacije verodostojne. Kot ugotavlja

tudi literatura (na primer Ule, 2009), torej metode prepričevanja pri zmanjševanju predsodkov

niso učinkovite. Vsaj v primeru, ko posameznik svojega sogovornika ne zaznava kot
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verodostojnega posrednika informacij. Zdi se mi, da se problem začne že pri samem zaznavanju

sveta in diskurze skozi katere posameznik zaznava socialno realnost. Če se posamezne informacije

preveč razlikujejo od posameznikove zaznave družbene realnosti, je manjša verjetnost, da jih bo

sprejel in jim dovolil, da spremenijo delček njegovega sveta. Po drugi strani pa se mi zdi pogovor o

predsodkih in diskriminacijah pomemben. Socialni pedagogi ga lahko na vseh svojih delavnih

mestih, predvsem pomembno pa se mi zdi, da to počnejo v šoli ali vrtcu, prilagojeno razvojni

stopnji otroka in mladostnika. Po drugi strani pa ni samo pomemben ekpliciten pogovor o temi,

temveč tudi odnosi v šoli, ki so lahko nedemokratični in ne dovoljujejo mladim, da izražajo svoja

mnenja ter ne spodbujajo sodelovanja in solidarnosti med različnimi posamezniki, poleg tega pa

lahko prihaja do nestrpnosti do neslovenskih otrok tudi s strani delavcev šole.

Kaj pa je s strpnostjo do domoljubov? Nekateri so povedali, da se bojijo nestrposti do njih, saj so

hitro ožigosani kot fašisti. Pri izražanju svojih mnenj in stališč se sklicujejo na svobodo govora ter

opozarjajo na dvojna merila pri izražanju nacionalne identitete in pripadnosti (priseljenci jo lahko

izražajo, mi pa ne?). Kaj lahko naredi svetovalna delavka ali učiteljica, ko pride v šolo učenec z

majico Tukaj je Slovenija ali pa se na wc-jih pojavijo nalepke s panterji, morda celo kljukasti križi?

Če pojav samo ignoriramo, mu na nek način pritrdimo ter mu damo prostor in legitimnost brez

kritične diskusije o njem. Če se ga lotimo zgolj s kaznovanjem in represijo, se lahko zgodi, da se

bodo nekateri ustrašili in opustili to vedenje, pri drugih pa bo sprožilo obratno reakcijo in jih še

bolj spodbudilo k izražanju domoljubja, morda tudi k bolj ekstremnim oblikam. Najboljša rešitev

je verjetno pogovor o tej tematiki. Dati prostor mladim, da podajo svoj pogled, hkrati pa jim

ponuditi tudi drugačne poglede na problematiko ter se z njimi pogovoriti o nevarnostih, ki jih

prinaša nacionalizem in domoljubje. Včasih to sploh ni enostavno. Čisto možno je, da debata uide

izpod nadzora, da pride do žaljenja in sovražnega govora, s katerim se je potrebno soočiti.

Spreminjanje mnenj in stališč je dolgotrajen proces, pri katerem so pomembni tudi drugi

dejavniki, ne samo pogovor o njih. Je pa to medij skozi katerega lahko reflektiramo predsodke, jih

ubesedimo, se jih zavemo. Na ta način se sploh odpre možnost, da z njimi tudi kaj naredimo.

Zelo pomemben dejavnik pri spreminjanju predsodkov so strukturne spremembe, ki omogočajo

spremembo položaja marginalnih skupin. Tudi tu bi se socialni pedagogi morali aktivneje vključiti.

Po drugi strani se mi zdi, da nam zmanjkuje specifičnih znanj vezanih na družbeno-ekonomske

spremembe. Študij nas sicer senzibilizira za nestrpnost in zaznavo kršenja pravic posamičnih

marginaliziranih skupin in posameznikov, lahko si vsaj predstavljamo, zakaj do tega prihaja,

zmanjka pa nam pri možnih konkretnih ukrepih, ker nimamo dovolj pravnih ali ekonomskih znanj,

ki so na tem področju tudi zelo pomembna. Socialnega pedagoga tako na tem področju vidim
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predvsem kot čuječega in aktivnega opazovalca dogajanja, ki opozarja na družbene trende, ki bi

lahko pripeljali do diskriminatornih praks in na diskriminacije, ki se že dogajajo. Še večji prispevek

pa bi naredili, če bi oblikovali multidisciplinarno skupino, sestavljeno iz več različnih profilov, ki se

spoznajo na različne vidike družbenega dogajanja (sociologija, socialna psihologija, pravo,

ekonomija, ...) in bi dejansko lahko predlagali tudi dolgoročnejše sistemske rešitve. Socialni

pedagog bi tu lahko prevzel vlogo pobudnika oblikovanja takšnega tima, v njem in tudi navzven pa

zagovornika zapostavljenih posameznikov in skupin.

Zaključila bom z mislijo, da je vsaj določen del domoljubne mladine na nek svoj način kritičen,

uporniški ter politično aktiven. Ali pa vsaj sam sebe zaznava kot takega. V intervjujih se je namreč

pojavilo mnenje, da je trenutno 'moderno' biti liberalen in sprejemati drugačnost, medtem ko so

domoljubi pogosto označeni za fašiste. Sami torej menijo, da imajo prav tisto,  česar pomanjkanje

pogosto očitajo večini današnjih mladih, čeprav so po drugi strani pogosto podvrženi političnim

opcijam in mnenjskim voditeljem, ki ponujajo varnost in gotovost v obliki ohranjanja navidezno

trdnih struktur, kot sta na primer nacija in tradicionalna družina. Ker jim te strukture ponujajo

simbolno varnost, ki jo potrebujejo, jih tudi na različne načine aktivno branijo. Morda bi se morali

vprašati, kaj lahko naredimo s to mladostno energijo in željo po participaciji.
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6  PRILOGA: PRIMER KODIRANJA

Izsek iz intervjuja št. 3 (Ciril) Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija
C: Aja, ne vem, no, kolk, sej po moje
tud sama občutiš, da ni nekej v redu
v družbi, ne, tko k greš, veš, vsi ljudje
se neki delijo na naše, pa druge, pa
one, pa oni od zgor pa spod pa iz ne
vem, kje… te delitve, to mi je tak
napačn, js mam rd tko enotnost, da
smo, ne vem, tko bi reku, če bi na
kratko opisu, preveč egoizma se čuti.
Vsak sam zase pa to, ni tistga, bi
reku, js full podpiram idealizem, ne
vem, ljudje tko zastopijo vse to, da
sam nase gledajo, ne, recimo moj
ati, on je totalno nasprotje, ne. Pfuj,
če bi naši zmagal, boli me kurac za
vse, sej nimam nič od tega, če
zmagajo al pa če zgubijo, ne. A veš,
mislm, se mi zdi tak ne, me tako
razpizdi, sm reku, nisi vredn, da bi
dobu penzijo od te države, res, prov
očetu bi lastnmu vzel penzjon v
takm primeru.
J: Sam, k si reku, da ti gre na živce to
deljenje na naše, vaše pa to. Kako
gre pa to pol s tem domoljubjem
skupi?
C: Sej v bistvu je, bom reku,
domoljubje je glih poanta
domoljubja je, to združevanje, ne,
sodelovanje, pomoč. Med kolegi, tist
ne vem, dobiš full drv domov pa rabš
enga, da te pride pomagat. Rufnem
enga, ja lej čez pol urce sem lahk pr
teb pa bo. Čist tko bom reku, to je
bom reku, to je naša kolegialnost, k
se razvija pol med nami, ne, ne vem.
Drgač na splošno to domoljubje,
kako bi reku, vsak si ga po svoje mal
predstavlja, ne, ni nekšne definicije,
ne. V SSKJ-ju jo boš najdla, ne, v
SSKJ-ju tud za rom piše, da je okvir
od slike, pa pravjo, da je Rom, da so
cigani Romi.

Občutek, da
nekaj ni v redu
v družbi

Preveč
neenotnosti in
egoizma v
družbi

Podpiranje
idealizma

Oče ni
domoljuben

Domoljubje je
združevanje
ljudi

Solidarnost in
pomoč

Domoljubje
ima več
definicij

Romi oziroma
Cigani

Zaznava
družbene
situacije

Osebna
naravnonost

Domoljubje v
družini

Pomen
domoljubja na
nivoju skupine

Pomen
domoljubja na
nivoju skupine

Definicija
domoljubja

Drugačni

Položaj
domoljubja in
domoljubov v
Sloveniji

Pomen
domoljubja,
nacionalne
identitete,
osveščenosti in
pripadnosti za
intervjuvanca

Dejavniki,
pomembni za
konstruiranje
nacionalne
identitete

Pomen
domoljubja,
nacionalne
identitete,
osveščenosti in
pripadnosti za
intervjuvanca

Odnos do
drugačnih


