
Ker sovražimo fašizem, nas imajo za nestrpne, 
ker ljubimo svobodo, nas imajo za utopiste. 

Iz teme žalosti sužnjih let, skozi kri in plamen v lepši svet! 

 8 

  

SocialniSocialniSocialniSocialni cent cent cent center v Rogu, Laboratorijer v Rogu, Laboratorijer v Rogu, Laboratorijer v Rogu, Laboratorij za globalno d za globalno d za globalno d za globalno državljanstvo in ržavljanstvo in ržavljanstvo in ržavljanstvo in 

antiantiantiantirasirasirasirasistististističnananana skupš skupš skupš skupščinainainaina    
 
Socialni center je eden izmed projektov, ki se odvijajo v stari tovarni Rog na Trubarjevi 72. Le-tega je ustanovila neformalna 

skupina posameznikov in posameznic, ki se že precej dolgo ukvarja s problematiko pravičnejšega sveta, pri čemer je fokus v zadnjem 
času usmerjen predvsem na migracije, prekernost in izbrisane. Kljub temu pa ta skupina sodeluje tudi pri različnih drugih projektih, kjer 
so vse bolj opazni pritiski po normalizaciji in kjer prihaja do kršenja osnovnih pravic. Kljub temu pa se ta skupina od ostalih nevladnih 
organizacij, poleg tega, da to ni, razlikuje tudi v sami metodi dela . Le ta je precej bolj aktivisti čno-terenska .  

Posamezno problematiko namreč želimo 
razumeti ne le skozi vidik posameznika, ampak skozi 
nekoliko širši kontekst pravičnejše družbe.  

 
Naše delo izhaja iz predpostavke, da je 

pravica do selitve ena izmed osnovnih pravic vsakega 
človeka ne le bogatih Evropejcev in Američanov. Na 
migracije gledamo s precej širšega konteksta, pri 
čemer poskušamo razumeti trenutno stanje pri nas 
tako na podlagi globalnih odnosov v svetu kot tudi na 
osnovi zgodovinskega razvoja migracij in 
vsakokratnega odziva takratnega sistema na le-te. Pri 
tem želimo demantirati tudi nekatere splošno 
priznane stereotipe, ki nimajo z realnostjo ničesar 
skupnega, ampak predstavljajo zgolj dobro orožje 
politike pri krepitvi nestrpnosti med prebivalstvom. 
Javnosti in tudi sebi namreč želimo predstaviti realno 
situacijo, pri čemer se trudimo izogniti tako 
viktimizaciji posameznikov kot tudi klasičnemu 
pogledu medijev, in posledično večine. 

 
V sklopu tega smo se začeli zanimati tudi za 

Center za tujce v Postojni  ter obiskovati tiste, 
ki so tam zaprti. Pri tem so se srečali tudi z devetimi 
izredno mladimi nogometaši iz Gambije, ki so delno 
tudi zaradi njihove kampanje trenutno "na svobodi". 

To delo, torej obiski zaprtih v Centru za tujce, ki še vedno poteka, pa je doseglo svoj višek z obiskom Alliete in Eve, dveh 
francoskih študentk prava, ki sta napisali izredno zanimivo poročilo o delovanju tega centra, del katerega najdete tudi na naslednji 
strani. Problem centra za tujce je namreč v tem, da spominja na novodobna koncentracijska taborišča, pa tega nihče ne želi opaziti. 
Čeprav je, glede na to, da se marsikdo trudi skriti podatke o njegovem obstoju in še mnogo bolj o samem delovanj le-tega, to precej 
težko. Poleg njegove prikritosti javnosti in neutemeljenosti pa je velik problem zagotovo tudi v tem, da ne gre zgolj za neko totalitarno 
ustanovo, ampak gre za totalitarno ustanovo, ki je ne nadzoruje nihče ter so njeni "prebivalci" na milost in nemilost prepuščeni 
samovolji tam delujočih. In kdorkoli pozna vsaj osnove psihologije, takoj razume, do kakšnih zlorab moči tam prihaja. Spomnite se 
samo klasičnega Zimbardovega poskusa o zaporih ali si oglejte film Das Experiment. Potem pa temu namesto študentov, ki poznajo 
pravila "igre", dodajte nekoga, ki je prišel v državo, ki je ne pozna, ne g ovori njihovega jezika, ne razume, 
zakaj je pravzaprav zaprt, še mnogo manj pa mu je j asno, kaj se bo z njim pravzaprav zgodilo …  Se vam 
že kaj bolj svita? Si lahko predstavljate njihov obup in negotovost? In si lahko predstavljate otroke v takšni ustanovi? 

Naš trenutni glavni cilj pa je ustanoviti mrežo odvetnikov, prostovoljcev ter borc ev, ki se bodo ukvarjali 
s tem podro čjem in se hkrati trudili omogo čiti osnovno brezpla čno pravno pomo č za vsakega prosilca 
za azil, prebežnika in migranta na prostem, v centr u za tujce v Postojni ali v azilnem domu.   

Prav tako pa želimo vzpostaviti tudi priporočila in pravne doktrine  za druge podobne primere. Radi bi, da bi se spoštovale 
pravice vsakega posameznika, da bi le-ta sploh vedel, kaj njegove pravice so ter tudi, kako se mora pripraviti na zaslišanje, katera pot 
je najuspešnejša ter kdo mu lahko pri tem pomaga. Zasliševanja prosilcev za azil sedaj namreč niso nič drugega kot deset ur mučenja 
v želji, da bi ti popustil tej nehumani psihološki manipulaciji. 

Naslednji cilj našega delovanja je sprožanje različnih debat, povezanih z migracijami ter širjenje znanja na tem področju. V 
sklopu tega je organiziran ciklus predavanj, kjer bodo ugledni akademiki spregovorili o tej temi na precej drugačen, inovativen, a hkrati 
izredno strokoven način. 

Pomemben del socialnega centra so seveda tudi različne kampanje, demonstracije, sodelovanje s podobnimi projekti v tujini, 
organizacija različnih družabnih večerov z odlično glasbo in še boljšo hrano …  

Pri tem pa se zbiramo vsako sredo ob 18.00 v Socialnem centru oziroma v Hiši cve tja v Rogu, tako da  vabljeni vsi, ki vas 
to delo zanima …  

Tanja Peček 
 

V Socialnem centru v Rogu (Laboratorij za globalno državljanstvo) 
skupina posameznikov in posameznic ( No hesitation ) organizira 
brezpla čno pravno pomo č zaprtim v Centru za tujce v Postojni, 
prosilcem za azil na Vi ču v Ljubljani ter sans papier , ljudem brez 
papirjev. 
V ta namen bi radi pozvali študente/ke prava, tujih  jezikov, 
socialnega dela in vse, ki jih to podro čje zanima, in bi lahko s 
svojim znanjem ali voljo prispevali k odpiranju vpr ašanj o 
migracijah, torej svobode gibanja in pravice do biv anja, da nas 
obiš čejo. 
 
Srečanja potekajo v  Socialnem centru v Rogu na Trubarj evi 72, 
vsako sredo ob 18:00. Prav tako vas vabimo tudi na predavanja o 
globalnih migracijah, ki bodo potekala vsak ponedel jek ob 19:00 s 
pričetkom 5. novembra 2007. 
 
Po predavanjih ob ponedeljkih boste uživali ali tud i sodelovali v 
Jam session-u, po sredinih sestankih pa ve čerja a la Louis s 
trans-vesoljsko glasbo.  
 
Več informacij najdete na www.tovarna.org , lahko pa tudi pišete 
na roglist@druga.org  ali pokli čete na 031 350 344 (Tanja).  


