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D anes več kot polovica ljudi 
na planetu živi v mestih, 
pred sto leti pa jih je na-
seljevalo skromnih deset 
odstotkov vsega prebival-
stva. Sočasno raste tudi 
množina prebivalcev v 

mestih in z njimi vred število tistih mest, 
ki so poseljena z več kot desetimi milijoni 
ljudi (največ v državah Azije, Afrike in Juž-
ne Amerike). Nastalo je že več kot ducat 
megapolisov, ki presegajo 20-milijonsko 
poseljenost (Tokio, največje mesto na svetu, 
šteje 35 milijonov ljudi), ob tej neverjetni ra-
sti mest po svetu pa se v Evropi ponekod celo 
krčijo. Tudi zato se evropska mesta – da bi 
se prilagodila postindustrijskim razmeram 
– lotevajo radikalnih prenov in preobliko-
vanj zapuščenih industrijskih predelov. 
Primerov je ogromno v vseh državah stare 
celine, od recimo amsterdamskega Wester-
gasfabrick do leipziške Spinnerei. V vsakem 
od teh nekdanjih industrijskih objektov se je 
pridobilo več deset tisoč kvadratnih metrov 
prostorov za kulturno in umetniško pro-
dukcijo, za razstavne in vadbene prostore, 
ateljeje, snemalne studie.

V Ljubljani ni veliko objektov iz industrij-
ske kulturne dediščine. V središču mesta 
imamo le dva, Tobačno tovarno in nekda-
njo tovarno koles Rog. Za slednjo ima mesto 
Ljubljana ambiciozen načrt prenove kare-
ja. Z mešanim, javno-zasebnim kapitalom 
bodo zgradili veliko razstavno dvorano za 
arhitekturo, oblikovanje in vizualno ume-
tnost, hotel, parkirno garažo in stanovanjske 
prostore. Vlagatelja (za zdaj) še ni, morda 
deloma zaradi recesije, morda pa tudi zara-
di tveganja velikopotezne investicije. Na to 
opozarjajo tudi tuji strokovnjaki, ki prihaja-
jo v Ljubljano na povabilo Second Chance, 
razvojnega projekta petih evropskih mest, 
to so Nürnberg, Leipzig, Benetke, Krakov in 
Ljubljana, ki sodelujejo pri preoblikovanju 
nekdanjih industrijskih območij in njihovi 
kulturni revitalizaciji. Ljubljanska partner-
ja sta Mestna občina Ljubljana ter Muzej in 
galerije mesta Ljubljane, ki v Second Chance 
sodelujeta z razvojnim projektom revitaliza-
cije tovarne Rog in z vzpostavitvijo Centra 
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Medtem ko po svetu narašča tako število ljudi, ki 
živijo v mestih, kot tudi število večmilijonskih mest, 
se v Evropi ponekod mesta celo krčijo, zato se regije 

lotevajo kompleksnih projektov prenov opuščenih 
industrijskih objektov; pogosto jih zapolnijo s 

programi kulturnih industrij. V Ljubljani se nekaj 
takšnega pripravlja za tovarno Rog.

sodobnih umetnosti Rog. Tokrat je bila nji-
hova gostja Lia Ghilardi.

Zakaj se je ravno v dvajsetem stoletju to-
liko ljudi zlilo v mesta? So znani razlogi?

Zanimivo je opazovati ta proces, ki pa 
nima istih razlogov, kot jih je imel pred 
petdesetimi leti, ko so se ljudje preseljevali 
v mesta s podeželja. Danes ne gre več – kot 
takrat – za razkol med urbanim in ruralnim, 
ko se je ruralna okolja zapuščalo zaradi po-
manjkanja zabave in zaposlitve, temveč za 
preseljevanja iz enega mesta v drugo. Ljudi 
privlačijo mesta, ki so uspešna, razvita in po-
nujajo mnogotere možnosti in priložnosti. 
So kot magnet. V njih se ljudje želijo naseliti 
in živeti, zato zapuščajo druga mesta, kar po-
meni, da nekatera rastejo, druga pa se krčijo. 
To je zelo moteč in vznemirjajoč fenomen, 
posebno v Nemčiji, ki ima mesta, v katerih 
se populacija tako drastično krči, da počasi 
izginevajo. Posledično usihajo tudi službe, 
zaradi česar so še manj stabilna in za bivanje 
neprivlačna. Urbani fenomen je, da hoče vse 
več ljudi živeti v mestih, ker imajo v njih več 
možnosti, sočasno pa za tista mesta, ki izgi-
nevajo, ni nobenih strategij, kako zmanjšati 
nevarnost njihovih krčenj.

Je to ena od posledic globalizacije?
Deloma. Globalizacija resda premešča 

ljudi in službe, vendar gredo tudi ljudje sami 
tja, kjer vidijo priložnosti. Tisti, ki je bolj pri-
lagodljiv, ima več možnosti za uspeh.

Je rezultat prehoda iz industrijske v po-
stindustrijsko družbo?

Tudi to le deloma. Porasta urbanizacije 
v zadnjih desetih letih ni mogoče razložiti 
samo z izginjanjem težke industrije. Mislim, 
da so razlogi drugje, bolj v percepciji, ki jo 
imajo človeška bitja v iskanju novih prilo-
žnosti. Gre namreč skoraj za strah, da bodo 
zaostali za drugimi, da ne bodo ostali v toku 
z dogodki, z novim znanjem, razvojem. Da-
nes je velik pritisk na posameznika, da mora 
biti uspešen in najti pot za preživetje.

A zakaj nekatera mesta cvetijo in druga 
venijo? Kje so razlogi?

Če pogledamo trende, se danes še vedno 
bogato razvijajo tista mesta, ki imajo močno 
zgodovino in so bila nekdaj pomembna sre-
dišča, kot so New York, Pariz, London. V njih 
se populacija povečuje, ker so še vedno kot 
magnet. So pa tudi ciklusi. Nekatera mesta 
so imela svojo zlato dobo, in ko je te dobe 
konec, si nikoli več ne opomorejo in izgubijo 
pomembnost.

Poleg njih imamo tudi mesta, kot je 
španski Bilbao, ki se je z Guggenheimovim 
muzejem in vlaganji v infrastrukturo, zla-
sti letališče, iz nezanimive naselbine posta-
vil na zemljevid evropskih atrakcij. Ali Du-
baj, ki se je dobesedno v nekaj desetletjih 
iz 60.000-glave vasi prelevil v svetovni tu-
ristični center.

Dubaj je ekonomska kriza danes tudi 
izjemno skrčila. Ljudje ga zapuščajo in se 
selijo v Brazilijo, Nigerijo, indijski Mumbaj. 
Ta mesta se razcvetajo. Dubajski fenomen je 
bil kratkotrajen, ker ni temeljil na trajnostni 
strategiji razvoja.

Seveda, bile so z veliko naftnega denarja 
izsanjane skorajda absurdne sanje, recimo 
ustvarjanje otokov v obliki palm ali zemlje-
vida sveta. A kljub temu: z denarjem je mo-
goče ustvariti nove zgodbe, nove vsebine 
mesta. A za to je potrebna vizija, načrt ...

... ampak! Vprašajte se, zakaj New York še 
vedno raste. Ali Chicago, ki je pretekli teden 
naredil nov kulturni načrt razvoja mesta, da 
bi z njim lahko izpolnil potrebe mladih ali 
novih skupnosti. Detroit je zadnjih nekaj 
let nazadoval zaradi propadanja avtomo-
bilske industrije, zdaj pa se spet vzpenja iz 
različnih razlogov, a tudi zaradi novih, pio-
nirskih modelov razvoja mesta. Hvalijo ga 
tudi strokovnjaki, analitiki, sociologi. Nek-
daj mrtvo mesto z zapuščenimi četrtmi, v 
katerih je cvetel kriminal, in skorajda brez 
populacije je v zadnjih treh letih zraslo, a 
ne zaradi novih industrij ali tradicionalne 
detroitske avtomobilske industrije, temveč s 
poljedeljstvom. To je neverjeten fenomen. V 
urbanem in industrijskem mestu sta nastala 
organsko poljedeljstvo in zelena industrija, 
to pa so ustvarili ljudje, ki so se zaradi gospo-
darske krize v New Yorku preselili v Detroit 
iz središča Manhattna. V New Yorku si niso 
mogli več privoščiti živeti, zato so se ozrli 
naokoli, kje lahko najamejo zemljo in hišo, 
ter se naselili v Detroitu. Morda bo čez nekaj 
let prav Detroit doživel renesanso v popu-
laciji in ekonomskem razvoju, za zdaj pa še 
vedno najbolj privlačijo tista mesta, ki imajo 
zgodovinski DNK, zato so tako vabljiva.

Že na predavanju, ki ste ga imeli v Lju-
bljani o mestih in trendih pri njihovi rege-
neraciji in transformaciji, ste govorili o nuj-
nosti raziskav, ki bi jasno opredelile, kaj je 
duša mesta ali – kot se vi izražate – DNK 
mesta. Kaj to pomeni?

Če primerjate človeško telo in mesto, so 
to živi organizmi. Tudi mesto je živi orga-
nizem, ni stroj. Oba imata vsak svoj DNK 
in specifične gene, v katerih so zgodovina, 
geografija, pokrajina, kulturni elementi, 
izdelki obrti ali trgovine, ki tisti prostor 
karakterizirajo. To pomeni, da ima vsako 
mesto lasten DNK. Če se lotevamo urbane 
in kulturne politike, moramo najprej ta zelo 
posebni, značilni, edinstveni DNK natanko 
preštudirati ter najti načine in orodja, kako 
ga naredimo bolj vidnega. Vsako mesto bi 
moralo skozi tovrstno samoanalizo, preden 
bi se lotilo velikega regeneracijskega ali 
transformacijskega projekta. Ni dobro, da se 
kar skoči v kompleksne razvojne projekte, ki 
zahtevajo velike investicije, zlasti ne sedaj, 
ko smo v globalni ekonomski krizi. Najprej 
je treba spoznati svoj DNK, preden bi se lo-
tili razvojnih sprememb in večjih posegov v 
mesto in njegov razvoj.

Za kaj takšnega pa je verjetno treba 
združiti izsledke različnih strok, osvetliti 
mesto tako z urbanističnega kot tudi kul-
turnega, socialnega in ekonomskega vidi-
ka. Potreben je celosten pristop.

Analiza DNK bi morala nastati kot ko-
operativno delo, kot sodelovanje različnih 
disciplin in tudi različnih sektorjev v lokal-
nih skupnostih. Ja, gre za interdisciplinarno 
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Seveda, bile so z veliko naftnega denarja 
izsanjane skorajda absurdne sanje, recimo 
ustvarjanje otokov v obliki palm ali zemlje-
vida sveta. A kljub temu: z denarjem je mo-
goče ustvariti nove zgodbe, nove vsebine 
mesta. A za to je potrebna vizija, načrt ...

... ampak! Vprašajte se, zakaj New York še 
vedno raste. Ali Chicago, ki je pretekli teden 
naredil nov kulturni načrt razvoja mesta, da 
bi z njim lahko izpolnil potrebe mladih ali 
novih skupnosti. Detroit je zadnjih nekaj 
let nazadoval zaradi propadanja avtomo-
bilske industrije, zdaj pa se spet vzpenja iz 
različnih razlogov, a tudi zaradi novih, pio-
nirskih modelov razvoja mesta. Hvalijo ga 
tudi strokovnjaki, analitiki, sociologi. Nek-
daj mrtvo mesto z zapuščenimi četrtmi, v 
katerih je cvetel kriminal, in skorajda brez 
populacije je v zadnjih treh letih zraslo, a 
ne zaradi novih industrij ali tradicionalne 
detroitske avtomobilske industrije, temveč s 
poljedeljstvom. To je neverjeten fenomen. V 
urbanem in industrijskem mestu sta nastala 
organsko poljedeljstvo in zelena industrija, 
to pa so ustvarili ljudje, ki so se zaradi gospo-
darske krize v New Yorku preselili v Detroit 
iz središča Manhattna. V New Yorku si niso 
mogli več privoščiti živeti, zato so se ozrli 
naokoli, kje lahko najamejo zemljo in hišo, 
ter se naselili v Detroitu. Morda bo čez nekaj 
let prav Detroit doživel renesanso v popu-
laciji in ekonomskem razvoju, za zdaj pa še 
vedno najbolj privlačijo tista mesta, ki imajo 
zgodovinski DNK, zato so tako vabljiva.

Že na predavanju, ki ste ga imeli v Lju-
bljani o mestih in trendih pri njihovi rege-
neraciji in transformaciji, ste govorili o nuj-
nosti raziskav, ki bi jasno opredelile, kaj je 
duša mesta ali – kot se vi izražate – DNK 
mesta. Kaj to pomeni?

Če primerjate človeško telo in mesto, so 
to živi organizmi. Tudi mesto je živi orga-
nizem, ni stroj. Oba imata vsak svoj DNK 
in specifične gene, v katerih so zgodovina, 
geografija, pokrajina, kulturni elementi, 
izdelki obrti ali trgovine, ki tisti prostor 
karakterizirajo. To pomeni, da ima vsako 
mesto lasten DNK. Če se lotevamo urbane 
in kulturne politike, moramo najprej ta zelo 
posebni, značilni, edinstveni DNK natanko 
preštudirati ter najti načine in orodja, kako 
ga naredimo bolj vidnega. Vsako mesto bi 
moralo skozi tovrstno samoanalizo, preden 
bi se lotilo velikega regeneracijskega ali 
transformacijskega projekta. Ni dobro, da se 
kar skoči v kompleksne razvojne projekte, ki 
zahtevajo velike investicije, zlasti ne sedaj, 
ko smo v globalni ekonomski krizi. Najprej 
je treba spoznati svoj DNK, preden bi se lo-
tili razvojnih sprememb in večjih posegov v 
mesto in njegov razvoj.

Za kaj takšnega pa je verjetno treba 
združiti izsledke različnih strok, osvetliti 
mesto tako z urbanističnega kot tudi kul-
turnega, socialnega in ekonomskega vidi-
ka. Potreben je celosten pristop.

Analiza DNK bi morala nastati kot ko-
operativno delo, kot sodelovanje različnih 
disciplin in tudi različnih sektorjev v lokal-
nih skupnostih. Ja, gre za interdisciplinarno 

delo, ki bi ga morali opraviti različni oddel-
ki v mestni upravi. Samo en oddelek ne 
bi smel biti odgovoren za to, da vodi velik 
transformacijski proces v mestu. Ni dovolj, 
da ga naredijo na temelju njihove stroke in 
poklica, ker je vse mesto mikroorganizem 
in moramo nanj pogledati z zelo različnih 
vidikov.

Pustiva ob strani velika zgodovinska 
mesta in se osredotočiva na druga, manj-
ša, morda bolj obrobna in ne tako mogoč-
na, ki pa imajo kljub vsemu svojo specifično 
dušo, DNK. V mnogih mestih so prenavlja-
jo ogromni, zapuščeni, industrijski predeli. 
Vi menite, da naj bi se prenavljali v skladu 
z DNK mesta. Kako?

Logično, tako da se združi vse fragmente, 
ki ustvarjajo ta mestni mikroorganizem, da 
raste in se spreminja.

Lahko to pojasnite z uspešnim in manj 
uspešnim predelom?

So predeli v New Yorku, ki so nastali zelo 
organsko. Soseska sama ali mesto je podpr-
lo tisto, kar se je tam porodilo in uspešno 
razvijalo. Recimo zelene površine, ki so 
nastale vzdolž zapuščene železniške proge. 
To je bila iniciativa dveh, ki sta razumela, 
da lokalna skupnost potrebuje park, kjer se 
ljudje lahko družijo, počivajo in uživajo v 
rastlinah in drevesih. Namesto da bi opu-
ščeno železniško progo pustili takšno, kot je, 
so jo ozelenili in naredili iz nje kakovosten 
javni prostor. Tudi nekdaj izrazito industrij-
sko Porurje v Nemčiji z večjimi mesti, kot 
so Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, 
so v dveh desetletjih preobrazili v prostor 
s kakovostnim življenjem. Uredili so pro-
blem onesnaževanja, podprli alternativno 
industrijo, vzpostavili raziskovalne centre, 
univerze in poskrbeli za kulturo. Iz nekda-
njih tovarn in rudniških obratov so naredili 
umetniške in kulturne prostore, muzeje in 
oblikovalske centre. A delali so skupaj tako 
na regionalni kot na državni in lokalni rav-
ni. Mislim, da je to uspešen način, kako se 
lotiti česa takšnega. Če se mesta lotijo re-
generacijskega načrta brez povezanosti z 
drugimi v soseski in regiji, tvegajo, da bodo 
samo zapravila čas in denar.

Za resničen vpogled v to, kaj želi sku-
pnost, je potreben »deep hanging out«, kot 
temu pravite, »globoko druženje«, stik z lo-
kalnimi prebivalci in klepet z njimi.

Globoko druženje je antropološki termin, 
ki ga je razvil in uveljavil Clifford Geertz v 
devetdesetih letih. Menil je, da se morate 
resnično potopiti v lokalno skupnost, da bi 
jo razumeli. Ne smete biti samo opazovalec, 
temveč se morate z njo globoko zliti in živeti 
tako, kot je tam v navadi.

Ko vas najamejo kot svetovalko pri to-
vrstnih projektih revitalizacij, kako se loti-
te tega »globokega druženja«?

Treba si je vzeti čas, dobesedno, se po-
govarjati s taksisti in hotelskim osebjem, 
dobiti različna mnenja, od snažilk do župa-
na, od mladih do trgovcev, od galeristov do 
tistih, ki vodijo koncertne dvorane in špor-
tne centre, od zaposlenih do prostovoljcev. 
Izvedeti morate, kako se tam živi, kakšne so 
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navade, kakšno je gostoljubje, kakšni turisti 
prihajajo. Vse te perspektive morate spozna-
ti, vendar tako, da greste tja, kjer so oni. Ne 
jih vabiti tja, kjer ste vi. To je ključna razlika. 
Ta gesta, da jih vi obiščete, je pomembna. 
Vzemite si čas, da prostor spoznate z vseh 
vidikov, ob različnih letnih časih ali urah 
dneva. Spomeniki in imena ulic veliko po-
vejo o mestu. Preprosto opazujete, kako tam 
teče življenje. Iz tega nastane skoraj etno-
grafska študija, zanjo pa je potreben vsaj 
mesec dni.

Ključno je torej, da razvojni načrti mest 
ne nastajajo v pisarnah, izolirano od ljudi, 
od scene.

Morda ti, ki jih ustvarjajo, menijo, da ni-
majo izbire. Morda so bili izvoljeni in imajo 
odgovornost do ljudi. Če pa so javni usluž-
benci, je njihova naloga, da izvršijo strateške 
načrte razvoja. Ne kritiziram njihovega dela. 
A želela bi si, da bi včasih ti ljudje delali bolj 
v sožitju z znanjem o njihovem mestu in da 
bi to znanje vtkali v razvojne načrte, kar bi 
preprečilo napake, recimo gigantske pro-
jekte. Dobro bi bilo izvesti tudi kulturno 
mapiranje, analizo zgodovine mesta, di-
namiko mesta, vse to na začetku procesa 
sprememb ali transformacij. Mapiranje je 
treba izvesti, preden začnete uresničevati 
ideje za spremembe prostorov.

Pri revitalizaciji zapuščenih industrij-
skih predelov v Evropi pogosto prostore 
in programe v njih namenjajo za t. i. kul-
turne industrije – to je vse tisto v kultu-
ri, umetnosti in ustvarjalnosti, kar na trgu 
ustvarja dobiček, recimo oblikovanje vseh 
vrst, studii za snemanje reklam. Kaj meni-
te o vsesplošni osredotočenosti na kultur-
ne industrije?

Na vseh koncih sveta je jasno, da je 
kulturne industrije vredno in smiselno pod-
preti. Ta sektor je pomemben za ekonomijo 
mest tako v razvitih državah kot državah v 
razvoju. O tej ekonomski pomembnosti ni 
dvoma. Po drugi strani pa, kar je manj zna-
no, včasih v nekaterih primerih ni nobenega 
napora, vloženega v to, da se spozna in iz-
lušči, kaj je edinstven kulturni ali ekološki 
vidik kulturnih industrij v mestu. Če pogle-
date Ljubljano, bi se bilo zanimivo vprašati, 
koliko ljudi sploh dela na področju vizualne 
kulture in koliko ljudi piše poezijo ali pro-
zo, koliko jih sklada in koliko jih je vpetih 
v druge kulturne industrije, recimo v obli-
kovanje, arhitekturo, modo idr. Potrebujete 
kvantitativni vidik, to so številke, koliko 
ljudi je vpletenih v kako področje, kakšen 
je trg, koliko ljudi je zaposlenih. A ob tem 
potrebujete tudi kvalitativni vidik vsakega 
posameznega sektorja. Vzemite recimo za-
ložništvo in pisanje. Koliko imate pisateljev? 
Ali tukaj tudi ostanejo? Kje se izobrazijo, na 
univerzi? Ali pišejo na svobodi? Kje najde-
jo založnika? Ali so dovolj izpostavljeni v 
medijih? Na vsa ta vprašanja bi morali od-
govoriti na vsakem od sektorjev kreativnih 
industrij. In moje mnenje je, da bi morali 
intervenirati v najmočnejši sektor.

Najmočnejšega?
Vem, da se to sliši paradoksno in kontro-

verzno, ker nagrajujete tiste, ki so že uspešni 
in zmagoviti, druge pa pustite zadaj. V neka-
terih mestih morate izpostaviti tisti sektor, 
ki poganja ekonomijo, in potem zagotoviti 
podporo tudi drugim, da lahko rastejo in se 
razvijajo. A svetovala bi, da je treba identi-
ficirati tistega, ki je najmočnejši, osvetliti 
produkcijsko verigo v njem, od umetnikov, 
distribucije, publike do medijev, in ga potem 
podpreti.

Slovenija z dvema milijonoma prebival-
cev je dokaj edinstvena v številu izdanih 
knjig na prebivalca in višini naklad knjig. 

Če bi ugotovili, da je literatura naš najmoč-
nejši sektor, za nekdanjo tovarno koles v 
Rogu pa so predvideli velik razstavni pro-
stor za arhitekturo, oblikovanje in vizual-
no umetnost, kaj bi vi storili?

Zagotovo bi opustila načrt, da se podpira 
vizualna umetnost, in bi vse svoje vire in de-
nar usmerila v pisatelje, knjige, knjižnice, v 
celoten sistem in sinergije, ki ga ustvarjajo.

Kako bi dobili verodostojen rezultat, ka-
teri sektor je najmočnejši? Včasih je prepro-
sto zato, ker v njem vznikne izjemno močan 
umetnik, kurator ali filozof, ki kot magnet 
pritegne druge in okoli sebe ustvari sceno. 
Kako to meriti, po mednarodni ali nacional-
ni pomembnosti?

Kvantitativne vidike imate že na razpo-
lago, koliko jih je kje zaposlenih, a manjka 
kvalitativni vidik za vsak sektor posebej. 
Če to mesto bere več kot drugod in izdaja 
več knjig kot drugod, je zame to pomem-
ben znak. Skeptična sem do odločitve za 
vizualno umetnost. Vem, da je tukaj veli-
ko vizualnih umetnikov. A dvomim, da je 
njihova kakovost tolikšna, da bi upravičila 
izbiro razstavne dvorane za tovarno Rog. Za 
kaj takšnega ni dovolj dokazov.

Revitalizacija revnejših ali zapuščenih 
mestnih predelov ima tudi temno stran – 
gentrifikacijo. Kapital vlaga v revnejše pre-
dele, v katerih že lahko poteka zanimiva 
klubska, družabna, kulturna scena. Zaradi 
dviga cen prvotni prebivalci ne zmorejo več 
plačevati najemnin in se izselijo, z njimi pa 
ugasne tudi ustvarjalni utrip soseske. Na-
mesto njih se vseli srednji razred, nekaj, kar 
je spontano nastalo iz resnične ustvarjal-
nosti, pa je nadomeščeno z nečim, kar na-
stane iz kapitalskega računa. Gentrifikaci-
ja je kontroverzen proces. Nekaj takšnega, 
v manjših razsežnostih, se dogaja v tovar-
ni Rog. Tam so že ustvarjalci, klubi, kultur-
ni dogodki. Ob tem pa imamo ambiciozni 
načrt prenove, zaradi katerega bi vse, kar 
je tam nastalo, usahnilo.

Vsako mesto, ki je zadnjih deset, pet-
najst let preživelo preobrazbo, je doživelo 
elemente gentrifikacije in premestitve kre-
ativne energije ali prvotnih prebivalcev. To 
sicer neizogibno vodi v nezadovoljstvo, po 
drugi strani pa deloma potrebujemo gen-
trifikacijo v mestih, da so sploh zanimiva 
za investitorje, za nove projekte in tudi za 
razvoj in turiste. Idealno pa bi bilo, če bi me-
sto lahko nadzorovalo in ublažilo stranske 
učinke gentrifikacije.

Za tovarno Rog menite, da je bolje za-
četi z majhnimi koraki in ne z dragim, am-
bicioznim projektom. Kaj so v tem prime-
ru majhni koraki?

Najprej je treba narediti študijo, kaj lah-
ko prispevajo ljudje, ki so tam že zdaj, kaj 
ustvarjajo in kakšni so tisti, ki so odšli pred 
nekaj leti, zakaj so sploh odšli in kaj dela-
jo danes. Ozreti pa bi se bilo dobro tudi na 
druge potencialne aktivnosti, ne zgolj na 
umetnost. Osredotočenost na umetnost, 
niti ne na širše kulturo, je preozka. In nare-
dila bi študijo, kdo bi se lahko tja vselil, če 
bi stavbo prenovili samo z najbolj nujnimi, 
temeljnimi posegi.

Ste tudi članica urbanistične akademije. 
Kako na te procese gledajo akademiki?

Tudi ti se prebujajo. Razvili so nekaj, kar 
imenujejo rentgensko prežarčevanje mesta. 
To so ljudje, ki se ukvarjajo z oblikovanjem 
urbanega prostora, arhitekturo, urbanim 
planiranjem. Tudi oni se premikajo k ideji, 
da moramo – še preden karkoli storimo – 
razumeti identiteto prostora. Potrebna je 
globlja rentgenska slika poznavanja bistva 
mesta, preden se poseže vanj. ¾

PP poštni predal 29

Delo, 18. februarja

Igre brez meja
Novinar Dela Robert Galun v kolumni v sobo-

tnem delu na mnenjski strani pravi, da »svoj del 
krivde nosi tudi državna politika, zlasti Pahorjeva 
vlada, ki, ko je enkrat plačala kotizacijo, ni znala 
ali hotela presekati gordijskega vozla«.

Pahorjeva vlada je takoj na začetku mandata 
ugotovila, da je projekt preglomazen in ga je pri-
zemljila na sklepe Državnega zbora v marcu 2008. 
Glede na prihajajočo krizo je ocenila, da bi bilo 
dobro prepričati organizatorje, da univerzijado 
odpovedo. Država in vlada za to namreč nista 
pristojni, ker nista organizatorja. Organizatorji 
so vztrajali. Politično podporo so imeli predvsem v 
poslancih SDS in DESUS. Poslance SDS je pri reba-
lansu proračuna za leto 2009 zanimalo predvsem 
to, ali so v predlogu trije milijoni evrov za plačilo 
kotizacije in to pri 1,4-milijardnem proračunu za 
šolstvo. Že prej so dali vedeti, da če teh sredstev 
ne bo, bodo sprožili interpelacijo zoper ministra 
za šolstvo in šport. Za sprejem proračuna pa so 
bili odločilni glasovi poslancev DESUS, ki so na 
čelu s predsednikom Karlom Erjavcem obvestili 
predsednika vlade, da proračuna brez treh mili-
jonov evrov za univerzijado ne bodo podprli. Ko 
je bil denar zagotovljen v proračunu, sem se kot 
pristojni minister večkrat sestal s predsednikom 
SUSE in mu predlagal, da ne plača kotizacije in 
naj odstopi od organizacije. Kugovnik je denar na-
kazal mednarodni organizaciji FISU in od tedaj je 
vlada delala za to, da bi organizacija bolj stekla. 
Prepričali smo gospoda Toneta Vogrinca, da je 
sprejel vodenje odbora. Opravil je odlično delo, 
ki vključuje tudi ugotovitev, da bi se univerzijado 
dalo speljati povsem dostojno s pomočjo objektov 
po vsej Sloveniji za tiste panoge, za katere Maribor 
nima infrastrukture.

Pahorjeva vlada je torej naredila prav vse, kar 
se je v danih razmerah dalo narediti, kar vedo vsi 
vpleteni. Ne dela pa si utvar, da bodo vsi to tudi 
javno priznali. •
Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport  
v vladi RS 2008–12

Delo, 9. januarja

Gospodarska kriza  
ni samo finančna

Ob razmišljanju o krizi slovenskega gospodar-
stva in pomanjkanju inženirjev, predstavljenem v 
pismu (11. 2. 2012) prof.dr. Gamsa, mi je pozornost 
vzbudil zapis »nerazumljivega vztrajnega in ne-
strokovnega argumentiranja političnih vrhov EU, 
npr. pri čudnem sistemskem financiranju ženske v 
znanosti«, pri čemer ti vrhovi celo govorijo o tem, 
koliko žensk je pogoj za boljše delo v kolektivu.

Ali si lahko to razlagamo, kot da bi pri tem 
šlo za spolno diskriminacijo moških v znanosti? 
V čem naj bi bili prikrajšani, če naj bi bilo vsaj 10 
do 20 odstotkov žensk vključenih v kolektiv; če je 
to premalo, so diskriminirane ženske, a zanje je 
kvaliteta irelevantna; če je to preveč, so torej dis-
kriminirani moški, za moške pa kvaliteta ne velja, 

Sporočilo bralcem
Uredništvo si pridržuje pravico do objave ali 
neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega ob-
javljanja nenaročenih prispevkov, pač v skladu s 
svojo uredniško politiko in prostorskimi možnost-
mi. Izjema so odgovori in popravki objavljenih 
informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 
pravico ali interes, kot to določa zakon. Vsi pri-
spevki morajo biti opremljeni s polnim imenom 
in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi v pri-
meru institucij, organizacij, strank, društev ipd.) 
ter po možnosti s telefonsko številko, na kateri 
je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. Zaradi 
velikega števila prispevkov bralcev in zaradi želje 
uredništva, da čim večjemu številu ljudi omogo-
či povedati svoje mnenje, pripombe in pobude, 
opozarjamo, da bomo dosledno zahtevali spošto-
vanje predpisane dolžine največ 60 tipkanih vrstic 
(ca. 3840 znakov) v rubriki PP-29, namenjeni odzi-
vom na že objavljene tekste v časopisu, in največ 
90 vrstic (ca. 5760 znakov) za rubriko Prejeli smo, 
namenjeno izražanju posameznih stališč, mnenj 
in pobud. Vse daljše prispevke bomo avtomatično 
zavrnili ali skrajšali.

Ureja Uroš Šoštarič
e-pošta: pisma@delo.si

ker so kvalitetni že po naravi, kajne! Pripomba 
prof. dr. Gamsa zveni, kot da ga ne skrbi niti dis-
kriminacija žensk v znanosti, ker da je irelevantna, 
niti drugod, saj da ženske ne morejo biti strokovno 
enakovredne z moškimi.

Če bi prof. dr. Gams malo pogledal podatke o 
številu vpisanih študentov in študentk na fakultete 
in o odstotkih diplomiranih po spolu, nato pa o od-
stotku žensk, ki nadaljujejo znanstveno kariero, in 
če je proti diskriminaciji žensk v znanosti, bi mor-
da ugotovil, da je zahtevanih 10 do 20 odstotkov 
znatno premalo. Pomagali bi mu tudi statistični 
podatki v UNESCO publikaciji Science, Technolo-
gy and Gender – An International Report, 2007; 
poročilo EU She Figures 2006, in vrsta raziskav 
slovenskih znanstvenic o teh vprašanjih. Glede 
sistemskega financiranja pa še tole: vsi, ki sodelu-
jejo v znanosti, so sistemsko financirani, a največji 
delež financ poberejo moški.

Če bi malo pobrskal po mednarodnih doku-
mentih o ženskah v znanosti, bi lahko ugotovil, 
da taki »nestrokovni argumenti« sploh niso poseb-
nost političnih vrhov EU, temveč se prisotni v vseh 
naprednih in demokratičnih državah sveta vsaj 
od sredine 1970. Kvote niso izmišljotina bruselj-
ske birokracije, temveč držav, ki imajo svoj odnos 
do diskriminacije in za njeno odpravo uporabljajo 
različne pristope, tudi tako imenovano pozitivno 
diskriminacijo in kvote – pri čemer prednjačijo 
skandinavske države –, vendar kvaliteta ni bila 
nikoli irelevantna, to so samo izgovori manipu-
lantov.

Na svetovni ravni je vprašanje žensk v znanosti 
omenjeno že v dokumentih I. Svetovne konference 
OZN o mednarodnemu letu žensk (Cuidad Mexico, 
1975), najširše obdelano na III. konferenci OZN o 
Desetletju OZN za ženske (Nairobi 1985) ter na 
kasnejših konferencah OZN, posvečenih položaju 
žensk. Največjo odmevnost je vprašanje žensk v 
znanosti dobilo v pripravah na Svetovno konferen-
co UNESCO: Znanost za 21. stoletje (Budimpešta 
1999). Med priprave sodi evropska regionalna 
konferenca (Bled 1998), ki je bila ocenjena kot ena 
najpomembnejših regionalnih konferenc, njeni za-
ključki so imeli velik vpliv na zaključke svetovne 
konference, na kateri so povsem pogorela mnenja, 
podobna zapisanim v pismu prof. dr. Gamsa. Malo 
kasneje kot v UNESCO se je začela razprava o po-
ložaju žensk v znanosti tudi znotraj EU, vendar ne 
na iniciativo administracije, temveč znanstvenic 
ob podpori moških kolegov in držav članic.

Na slovenski ravni je bila leta 1994 v okviru 
Tedna znanosti organizirana (Slovenska nacio-
nalna komisija za UNESCO) prva okrogla miza na 
to temo, sledile so ji raziskave o položaju žensk v 
znanosti, vsebinske priprave na Evropsko regio-
nalno konferenco UNESCO o ženskah v znanosti; 
leta 2000 je na pobudo EU nastala komisija o 
enakopravnosti žensk v znanosti pri MZT. Med 
predsedovanjem Slovenije EU so v delavnici 
»Družinam prijazne znanstvene kariere – k inte-
griranemu modelu« (8. 2. 2008 na Brdu) nastala 
pomembna priporočila.

Vsem tem dogajanjem je skupno spoznanje: v 
znanosti je še vedno veliko prikritih in celo javnih 
oblik diskriminacije žensk, kot v politiki in povsod 
na področju odločanja, posebej pri delitvi denar-
ja in nagrad. Morda pa je to tudi dobro, ženske 
vsaj nismo krive, da smo spravile svet v današnjo 
izjemno težko gospodarsko stanje, saj nismo niti 
soodločale o darežljivem odobravanju čudnih kre-
ditov, o irelevantnosti bogatenja in kraje nekdanje 
družbene lastnine; o tehnologijah, ki uničujejo na-
ravo, itd. Nihče pa ne omeni, da so za vse to krivi 
moški.

Vprašajmo se, ali so trditve, da je treba v 
sedanji krizi izkoristiti vse človeške potenciale, ne-
strokovne in irelevantne. Zagotovo bi bilo mogoče 
iz večinskega dela svetovnega prebivalstva izvleči 
kakšnih 10 do 20 odstotkov žensk, ki bi za reševa-
nje krize prispevale nekaj svežih idej in rešitev, ne 
samo inženirji, temveč tudi inženirke. •
Zofija Klemen Krek, Ljubljana

Dr. Umek, dr. Kos in avtor prispevka trdimo, 
da smo zagovorniki inženirstva, dr. Kos pa le 
sebe proglaša za pravega inženirja. Dr. Kos se ne 
oglasi v ostri debati avgusta 2011, ko naproti le 
akademskim kriterijem zagovarjam sodelovanje 
z gospodarstvom in inženirske usmeritve. Ko po-
skušam s primerom volitev pokazati, kam so nas 
pripeljali družboslovni politiki, dr. Kos pravi, da gre 
za preusmerjanje pozornosti. Da ponovim osnovni 
argument – v Sloveniji imamo zaradi neupošteva-
nja stroke in inženirstva slabosti praktično povsod 
in kar je najhuje – nočemo odpraviti niti ekla-
tantnih napak, niti uvesti ene same najnujnejše 

reforme! Ko nas na nedemokratične volitve opo-
zorijo tuji nadzorniki, slovenski pravniki in politiki 
nasprotujejo popravku, ker so poslanci manjšin 
skupaj z Desusom vedno jeziček na tehtnici. Zato 
tudi pokojninske reforme ne more izpeljati nobena 
vlada, pa čeprav je po mnenju tujih opazovalcev 
med najpomembnejšimi. Podobno je prišlo do taj-
kunstva, razprodaje državne srebrnine, uničevanja 
dobrih podjetij z divjo privatizacijo, naših gospo-
darskih in socialnih težav, čeprav nas je mnogo 
opozarjalo na stranpoti. Pameten inženir bi moral 
razumeti povezavo med vsemi temi pojavi.

Dr. Kos trdi, da sem pristranski, ker sem 
zaposlen na inštitutu, sem pa tudi na zasebni po-
doktorski šoli in v podjetju, imam nekaj patentov, 
vsakodnevno sodelujemo z več podjetji in dobro 
poznam izredno težavne razmere v gospodar-
stvu. Lahko bi pisal o pristranskosti upokojenega 
doktorja, ki zato noče nič slišati o pokojninski re-
formi in ki mladostno zamero zaradi neuspešne 
akademske kariere stresa že desetletja. V medijih 
je večkrat trdil, kako enostavno je pisati članke, pa 
v življenju ni spravil skupaj niti enega SCI članka. 
Dr. Kos udarja predvsem po inštitutih, pri čemer 
je veliko inštitutov po fakultetah, z upoštevanjem 
pedagoških in materialnih virov pa je na fakulte-
tah opazno več raziskovanja. Slovenski inštituti 
dobijo od 10 do 20 odstotkov stabilnega financi-
ranja in samo dve evropski državi imata ta delež 
manjši. Slovenija se glede deleža raziskovalcev na 
prebivalca uvršča rahlo nad povprečje EU in pod 
povprečje EU 15. Dr. Kos trdi, da je raziskovalcev v 
Sloveniji manj v gospodarstvu in več na inštitutih, 
zato bi veljalo inštitute prenesti v gospodarstvo. 
Sam pravim, naj inštituti aktivno sodelujejo z 
gospodarstvom. Ni pomembna institucionalna 
»barva«, ampak razvoj Slovenije. Divja privatiza-
cija ali revolucije pa bi še tisto nekaj preostalega 
inženirstva razdejale po vzoru razvojnih oddel-
kov slovenskega gospodarstva. Hkrati so plače 
po fakultetah in inštitutih v zadnjem desetletju 
rastle za tretjino počasneje kot v gospodarstvu, 
za 15 odstotkov počasneje kot pokojnine in so za-
ostale celo za inflacijo. Za podjarmljenje Slovenije 
ni dovolj uničevanje slovenskega gospodarstva, 
potrebno je demolirati tudi slovenske akademske 
institucije.

Z dr. Kosom se povsem strinjam glede pomena 
inženirstva, poleg tega pogosto piše vrhunske pri-
spevke, ki jih z veseljem beremo, zato ne dvomim 
o njegovi kvaliteti. Vsake toliko pa so ti prispevki 
strokovno in človeško nizki. Kdo pri zdravi pa-
meti lahko trdi, da so največji problem Slovenije 
»sovjetski« inštituti in ne izostanek reform, npr. 
pokojninske, gospodarske, demografske, družbene 
– v smeri socialnega kapitalizma in ne neolibera-
lizma? Ni znanstveno napaberkovati neke številke, 
jih med seboj zdeliti in zmnožiti in jih uporabiti 
kot dokaz. Pri tem enkrat govorimo o inštitutskih, 
drugič o vseh znanstvenikih, mešamo številke, jih 
napačno citiramo … kot že desetkrat v medse-
bojnih debatah. Ne gre samo za manj kvalitetne 
raziskave dr. Kosa in bistveno naprednejše naše, 
gre za to, da so številčni dokazi dr. Kosa na ravni 
političnih ideologov, ki komur koli dokažejo svoj 
narobe svet kot edino pravi.

Pač pa je dr. Kos posebej glasen takrat, ko so 
na oblasti desne stranke. Naj bo stalinistična revo-
lucija ali cerkvena inkvizicija, oboje je povezano s 
slabšo gospodarsko rastjo, zatiranjem človekovih 
pravic in vrhunskega akademskega sveta. Pa re-
cimo bobu bob in povejmo, da dr. Kos kritizira dr. 
Umeka, ker se kot minister ni hotel lotiti akadem-
ske sfere z ognjem in mečem. Bojim se, dr. Kos, da 
vas bodo desne stranke tudi tokrat razočarale v 
vašem pričakovanju ideoloških pogromov.

Če sem kdaj užaljen in protestiram, je to takrat, 
ko dr. Kos implicira, da so vsi državni znanstveniki 
škodljivci, ki v življenju niso naredili nič koristne-
ga. Žaljenje tisočev slovenske intelektualne in 
inženirske elite ne more biti znak intelektualca ali 
inženirja, ideološko potvarjanje argumentov pa je 
natanko to, kar je najbolj narobe v Sloveniji. Kdo 
pri zdravi pameti verjame, da ima tistih 2000 raz-
iskovalcev po inštitutih največjo povezavo s skoraj 
dvema milijardama primanjkljaja letno, ali da ne 
delajo nič, pri čemer pridobijo pol vseh vrhunskih 
EU projektov v Sloveniji? Pri tem ima zavod za za-
poslovanje 1000 zaposlenih, državnih uslužbencev 
je 150.000, upokojencev 550.000.

V delovni skupini pripravljamo spremembe 
raziskovalnih, razvojnih in pedagoških kriterijev 
v smeri inženirstva in sodelovanja z gospodar-
stvom in smo prepričani, da je to najpomembneje 
za inženirstvo in Slovenijo. Pri tem potrebujemo 
pomoč inženirjev po fakultetah, inštitutih in pod-
jetjih, potrebujemo aktivno podporo ministra dr. 


	SP_Ghilardi_3-3-12_1
	SP_Ghilardi_3-3-12_2
	SP_Ghilardi_3-3-12_3

