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Portoro� malo drugače 
 

Poletne dni si večina ljudi predstavlja kot le�anje na pla�i z izklopljenimi mo�gani, pivom v roki in opazovanjem 
zagorelih teles z mislijo na večerno potovanje od lokala do lokala. Največji problem, s katerim si razbijamo glavo je, katero vrsto 
alkohola izbrati za večerno popivanje, ali kateri faktor kreme za sončenje izbrati, da bomo modno porjaveli. Zakaj bi si �tudent 
pri zdravi pameti prostovoljno izbral enotedensko poletno �olo, kjer bo tekla debata o globalizaciji, filozofskih problemih in politiki 
doma ter po svetu? Letos sem se odločil, da sam poi�čem odgovore na to vpra�anje, in se odpravil v Portoro� na poletni tabor z 
naslovom Levica malo drugače. 

Ideja organizatorjev je bila zdru�iti prijetno s koristnim, dokazati, da se tako imenovane te�ke teme ne razlikujejo od 
resničnega �ivljenja, da filozofi ne sedijo v svojih slonoko�čenih stolpih zatopljeni v svoje misli, da politika ni stvar visoko 
izobra�en ih intelektualcev, in da nas problemi, ki so klasično rezervirani za politične elite, dandanes zadevajo bolj kot se tega 
zavedamo.  

Predavanje o aktivizmu nas je posku�alo spomniti, da lahko fatalizem in apatijo, ki sta glavna vzroka za nere�evanje 
problemov v svetu, nadomestimo z ustvarjalno politično akcijo. Na� cilj je bil, da opozorimo na dejstva, ki se v statistikah 
zgubijo, ter pogledamo nase kot na avtonomne razumne subjekte, ki imajo pravico in dol�nost, da se zoperstavijo uzurpaciji 
oblasti, ki, vsaj na papirju, pripada ljudstvu.  

Bo�idar Debenjak  nam je  v svojem predavanju razlo�il, zakaj je Marxa danes �e vedno vredno brati, kljub poskusom 
mnogih, da bi ga diskreditirali. Ob trenutni �irini prepada med revnimi in bogatimi zvenijo visokoleteče besede o enakosti in 
socialni pravičnosti medlo, bratstvo je umrlo skupaj z staro dr�avo,  meritokracija, ki jo obljublja svobodni trg, pa se je sprevrgla 
v boj vsakega proti vsem. V glasovih razočaranih in jeznih  mno�ic tretjega sveta lahko sli�imo odmev Marxovih besed. Kapital, 
ki daje moč vladajočim elitam, si podredi zakonodajno, izvr�ilno in sodno vejo oblasti -  nedavno pa je začel obvladovati tudi 
medije.  
Naslednje  predavanje o prevzemu medijev in �kodi, ki jo izguba avtonomnosti le-teh lahko prizadene dru�bi, nas je opozorilo, 

da so  se uravnote�eno poročanje, spro�čenost in deregulacija medijev 
neopazno vrinili v javni diskurz , tako imenovani strokovnjaki so 
diskreditirani, mediji pa so namesto sredstev obve�čanja začeli 
prevzemati vlogo podjetja, katerega cilj je ustvarjanje dobička in ne 
obve�čanje javnosti.  

Da pa kritika ne bi izzvenela kot vzvi�enost lisice nad kislim 
grozdjem, smo se udele�ili okrogle mize z naslovom »parlamentarna 
levica malo drugače«, pri kateri so sodelovali predstavniki slovenske 
parlamentarne levice, ki,  po njihovih lastnih besedah, sami sebe ne 
dojemajo več kot levico, ampak sredinsko stranko z levo politiko, pa 
imamo �e en evfemizem za zbirko več.   

Skozi teden se je zvrstilo �e več predavanj in dolgih debat, ki so 
se iz predavalnice zavlekle na pla�o in v pozne nočne ure. Ob hrani z 
�ara, v toplem podnebju in bli�ini morja smo sklepali nova prijateljstva in 
poznanstva, u�ivali v resnih in manj resnih pogovorih, ter spoznali, da 
razmi�ljanje ni nujno napor, in da se da počitnice pre�iveti drugače.  

Samo Bohak 
 

 

Zoran Furman je utrinke iz potovanj strnil v naslednja potopisna predavanja: 
Etiopija- Od severa do juga 
Kenija in Tanzanija-Treking na Kilimand�aro  
Indija in Nepal-Treking pod Anapurno  
Peru in Bolivija � Po sledovih inkovske kulture  
JV Azija- Tajska, Laos in Kambod�a 
ZDA-Poletno delo v kampu in potepanje po vzhodni obali ZDA 

Več o predavanjih najdete na: 
http://www.zoranfurman.com/predavanja.htm 


