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Ana Kučan

Nepov ezano

O

b Litijski cesti, kjer se Ljubljani-

ca približa Golovcu, se na koncu

Štepanjskega naselja počasi

vzpostavlja nekakšna šp or tna

cona. Objekti športnih centrov

za posamezne športe rastejo drug ob

drugem brez omembe vrednih odprtih

p ovršin in brez vidnega odnosa do ene-

ga najpomembnejših krajinskih siste-

mov v mestu. Plansko zadeva ni sporna,

športna cona zagotovo sodi na tako lo-

kacijo, prebivalcev, ki bi v športne centre

zahajali od blizu in daleč, pa je več kot

dovolj. Pa vendar, ko se človek napoti iz

soseske proti centrom, ugotovi, da je vsa

cona navezana na en sam dovoz s ceste,

da se nova parkirišča, namenjena obis-

kovalcem centrov, mešajo s tistimi, na-

menjenimi stanovalcem, tako da so za-

čeli postavljati zapornice, predvsem pa,

da se poti, ki vodijo iz naselja, ne izteče-

jo v novo športno cono. Še več, tudi s

ceste in parkirišč naselja do športih cen-

trov z gostinskimi lokali ni dostopov za

pe šce, ljudje se morajo prebijati med

stisnjenimi avtomobili in prek blatnih

travnatih pasov. Govorica prostora je

jasna – šport je dejavnost, namenjena

ozkemu krogu ljubiteljev, prebivalci Šte -

panjca naj se za to kar pod nosom obri-

šejo. Ali pa se, stanujoč dve ulici stran,

pripeljejo z avtomobilom. Če si upajo za-

pustiti pridobljeni parkirni prostor.

Politika urejanja prostora je v tem

primeru hudo zgrešila, ne manjka le

raven urbanističnega oblikovanja, ki bi

posameznim graditeljem z vnaprej

zgrajenimi potmi, drevoredi in urbano

opremo (ali vsaj z načrtom, navodili in

pogoji) pomagala pri zagotavljanju ne

le fizične prehodnosti območja in na-

vezanosti športne cone na stanovanj-

sko sosesko, s čimer bi omogočili boljšo

orientacijo pa tudi smiselno in simbol-

no navezanost območja na Ljubljanico,

temveč tudi pri medsebojni povezano-

sti. Problem je širši: da bi korigiralo na-

pake, ker tega ni storilo, bi mesto mo-

ralo z urejanjem zdaj poseči na zaseb-

na zemljišča. E, tega pa ne sme, ker mu

to prepoveduje zakon. Srž problema je

v tem, da je lastništvo površin, pripa-

dajočih stanovanjskim objektom – v se

tlakovane in zelene površine v soses-

kah, ki so, med drugim, pomembni ka-

zalci kakovosti bivanja – mesto samo

prepustilo stanovalcem. Ti pa se, veči-

noma, ne lotevajo niti vzdrževanja niti

urejanja teh površin, bodisi zato, ker si

tega finančno ne morejo privoščiti, bo-

disi zato, ker se ne morejo zediniti, ka-

ko in kaj, pri tem pa jim kakofonija tr-

žno usmerjenih upravnikov večstano-

vanjskih objektov prav nič ne pomaga.

Pri novih večjih stanovanjskih ob-

močjih, posebno tistih, za katerimi

stoji Stanovanjski sklad, je za prehod-

nost in urejenost še kar dobro poskr-

bljeno. Še vedno gre za načrtovanje,

ki smo mu sicer vedno redkeje priča,

dostopnost in navezovanje na obsto-

ječe sisteme poti in okoliško rabo pa

sta postavljena kot zahtevi. Problem

so predvsem obstoječi ansambli, ki

jim je, ker se je spremenil standard bi-

vanja in ker se temu niso sproti prila-

gajali, »potekel rok uporabe«. Tu bi

mesto moralo podati roko prebival-

cem, z načrti o smiselnem prestruktu-

riranju odprtih površin, s preveritvijo

možnosti gradnje podzemnih garaž,

kar bi sprostilo odprte površine in od-

prlo možnost, da se jim povrne nek-

danji sijaj. S čimer bi se dvignila tudi

ekonomska vrednost območja. Tak

pristop bi brez dvoma izzval tudi več-

jo pripravljenost stanovalcev za sode-

lovanje. Saj ne morejo biti zadovoljni

ne z večnim bojem za parkirni pros-

tor ne z razpadajočimi tlaki in neu-

glednim videzom svojega bivalnega

okolja. Učinkovito postavljena strate-

gija in neposredno sodelovanje bi

zmanjšala odtujenost in povečala

identifikacijo prebivalcev s stano-

vanjskim blokom, prostorom pred

njim, z naseljem in mestom. Vse to vsi

že vemo. Iz učbenikov in iz prakse.

Zakaj se torej tega ne lotimo?

Ker ni politične volje. Bottom-up pris-

top sam, če ni podprt od zgoraj, s pri-

pravljenostjo demokratično izvoljene (!)

oblasti, da prisluhne potrebam prebi-

valcev in zadeve ureja v njihovo dobro,

ni dovolj. Izzveni v posameznih posku-

sih ali v omejenem trajanju. Odvisen od

poguma, volje in vztrajnosti posamezni-

kov, ki se sicer priložnostno povežejo v

skupnost, redko preraste v sistemsko

rekvalifikacijo urbane forme, ki poleg

estetskih temelji na etičnih temeljih: za-

gotavljanju enakosti, pravičnosti, dos-

topnosti in socialne povezanosti.

Mesto se je s tem, ko je lastnikom

stanovanj v večstanovanjskih objektih

odstopilo lastništvo pripadajočih zu-

nanjih, tako imenovanih skupnih fun-

kcionalnih površin, rešilo precejšnje ga

bremena. Lahko se je posvetilo ureja-

nju središča. Tu pa se je skrajni čas

v p ra šati, o čem govorimo, ko govorimo

o »najlepšem mestu na svetu«.

P. S. Nazaj smo dobili uro. K sreči si je

lastnik stavbe TR3 premislil in se kljub

vsem težavam odločil investirati v

v zd r ževanje mehanizma, ki nam kaže

pota in meri čas. Lepo. Smo veseli in

hv aležni. Sklepam, da za tem vendar

stoji tudi župan. Če je župan pravi, se

namreč v mestu ne more nič zgoditi

brez njega. A ravno v tem je tudi trage-

dija. Vladanje ne oziraje se na strokov-

na mnenja in brez kolektivnega odlo-

čanja na politični ravni je despotstvo.

Pa četudi prosvetljeno. Tako je mesto

še vedno iz tira, ampak vemo vsaj to,

koliko je ura. ×

i n t e rv j u / Chantal Mouffe, politična teoretičarka

V bran levemu populizmu

C

hantal Mouffe je politična

teoretičarka in soavtorica

knjige Hegemonija in socialis-

tična strategija, temeljnega

postmarksističnega besedila,

ki sta ga leta 1985 izdala z

Ernestom Laclaujem in ki je dve leti

pozneje svoj prvi prevod dobilo prav v

s l ove n ščini. Čeprav verjame, da

Evropska unija potrebuje radikalno

reformacijo in demokratizacijo, o pro-

jektu Diem 25, ki stremi prav k temu

in pri katerem je tudi sama sodelova-

la, ne želi govoriti, saj pravi, da o Va-

roufakisu nima povedati nič lepega.

Na festivalu Fabula pred Fabulo je

predstavila ideje iz knjige V bran leve-

mu populizmu, ki bo letos izšla pri

ameriški založbi Verso.

Zakaj besedo populizem danes

uporabljamo predvsem slabšal n o?

Populizem ni ideologija ali režim, niti

ni nujno program. Je strategija, na

podlagi katere se oblikuje politična

fronta. Politika potrebuje ločnico, po

kateri se delimo na »nas« in »njih«,

seveda pa vse je odvisno od tega, na

podlagi česa jo potegnemo. V mar-

ksistični teoriji je to ločnica med pro-

letariatom in buržoazijo oziroma med

ljudstvom in elito.

Danes se izraz pogosto uporablja

kot sopomenka za demagogijo, a v

resnici so prav politične elite tiste, ki

besedo populizem uporabljajo slab-

šalno, torej tisti, ki branijo obstoječo

neoliberalno ureditev sveta. Kdorkoli

podvomi v takšno ureditev, je ozna-

čen za nedemokratičnega in za popu-

lista. Uporaba besede populizem v

negativnem smislu je torej politična

strategija, s katero se elita izogiba

vs a k ršnemu dvomu v obstoječi druž-

beni sistem.

Je slabšalna raba besede značilna

samo za neoliberalni kapitalizem?

Značilna je za postpolitično obdobje,

v katerem vlada prepričanje, da ni

alternative. To smo slišali od Marga-

ret Thatcher, pozneje je to s tr

etjo

potjo povzel Tony Blair, ki je med

drugim dejal, da smo tako ali tako

vsi srednji razred in zakaj se ne bi

končno strinjali.

Populizem, tudi desni, pa zahteva

alternativo. Obstajajo različni nači-

ni, kako artikulirati te zahteve. Lah-

ko se jih omeji na narod, kot to poč-

ne desni populizem, kar pomeni, da

je njegova zahteva omejiti demokra-

cijo na samo določen del ljudstva,

pri tem pa na primer izključi mi-

grante, lahko pa se jih razširi, kot to

počne levi populizem, ki stremi k

ra z širitvi demokratičnih pravic na

vse. V obeh primerih pa gre za za-

vračanje postdemokratičnega ob-

dobja, obdobja brez levice in desnice

in tudi obdobja brez alternativ.

Negativne konotacije populizma

s seboj prinašajo tudi izrazito

podcenjevanje »ljudstva«.

Ne samo da se na ljudi, ki podpirajo

populistične politike, gleda zviška ,

ampak se jih označuje tudi za inhe-

rentno rasistične, seksistične in ho-

mofobne. To so posledično za večino

strank izgubljeni volilci, saj menijo,

da se jih ne da spremeniti. V tem ni

nič posebno novega, vedno je obsta-

jala težnja, da se množice obravnava

kot neizobražene in neracionalne.

Gre za diskurz, ki je danes spet reha-

bilitiran in v uporabi, ker dobro služi

tistim, ki so na oblasti.

Na podlagi česa se lahko danes

oblikuje politični subjekt »ljudstva«?

hizacije družbe, ko se poglabljajo razli-

ke med bogatimi in revnimi ter krčijo

delavske pravice in moč ter pristojnosti

sindikatov. Knjiga Kapital Thomasa Pi-

kettyja jasno kaže, da je v zadnjih 30

letih prišlo do eksponentne polarizacije

družbe na bogato elito in vedno bolj

reven preostanek prebivalstva. Srednji

razred je v procesu pavperizacije in

prekarizacije, in zato govorim o oligar-

hizaciji. Oligarhija pa so danes transna-

cionalne korporacije in politični razred,

ki skrbi za to, da sprejema zakonodajo,

ki korporacijam omogoča vpliv.

Čeprav pravite, da volitve večinoma

ne ponujajo prave alternative,

verjamete v reformacijo obstoječega

sistema in vključevanje gibanj

v parlamentarno demokracijo. Zakaj?

To ne pomeni, da jih lahko opusti-

mo, vendar ne smemo pozabiti na

identifikacijo s projektom. Pomem-

bna je libidinalna investicija. Ne ver-

jamem, da ljudstvo danes ganeta so-

cializem ali antikapitalizem. To je

preveč abstraktno. Ljudi lahko mobi-

liziramo, če naslovimo njihove ži-

vljenjske razmere.

Problem levice je raba abstraktnega

diskurza, ki večini ne pomeni nič.

Ljudi je treba nasloviti na podlagi

njihovih zahtev, ne naših predstav,

ka kšni bi morali biti. Dati jim je treba

jezik, s katerim lahko to artikulirajo.

Uspeh desnega populizma je ravno v

tem, da to razume, medtem ko se le-

vica tako imenovanim poraže n ce m

neoliberalne globalizacije večinoma

raje sploh ne posveča. ×

dnevi etnografskega filma

O življenju v gorah

V dvorani Zemljepisnega muzeja

GIAM ZRC SAZU danes in jutri pote-

ka mednarodni festival Dnevi etno-

grafskega filma 2018 (DEF). Pod nas-

lovom Živeti v gorskem svetu o rg a n i -

zatorji predstavljajo filme o ži vl j e n j u

in delu ljudi iz različnih gorskih oko-

lij Evrope. Večina filmov se posveča

še ohranjenim načinom ekstenziv-

nega kmetijskega gospodarjenja, kot

sta planinska paša in predelava mle-

ka, govorijo pa tudi o medsebojnih

odnosih, praksah in obredju, zelo

pomembnem za te majhne in izoli-

rane skupnosti. Posebej priporočajo

ogled filmov Čakajoč Leopolda; Ma r -

cel Taillé, pastir in mlekar; Družina

L ežaja, Portreti iz planin; Lu ko m i r,

moj dom; Rose iz Zagrada in edini slo-

venski film V Lazu.

Festival DEF se posveča etnograf-

skim dokumentarnim filmom, ki jih

ustvarjajo etnologi in antropologi pa

tudi neodvisni filmarji in dokumen-

taristi. Etnologija oziroma antropo-

logije je relativno kmalu in z veliko

mero navdušenja sprejela medij fil-

ma, njegov aspekt dokumentiranja

realnosti ter ob njem razvila poseb-

ne metode in pristope. × im

Beseda populizem je danes na slabem glasu predvsem zato, ker se z njo

diskreditira vsakršno nasprotovanje obstoječemu sistemu, meni politična

teoretičarka Chantal Mouffe. F Luka Cjuha
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Globalizacija ima svoje zmagovalce in

svoje poražence. Seveda je »ljudstvo«

p oraženec in ni čudno, da je toliko

ljudi proti stvarem, ki jih prinašata

tako imenovana odprtost in kozmo-

politskost. Če vzamemo za primer

brexit, vidimo, da EU za bolj izobra-

žene in premožne res pomeni več pri-

ložnosti, a za preostalo večino pome-

ni več konkurence, še posebej zaradi

migrantov iz novejših članic EU. Ne

moremo reči, da so ti ljudje sami po

sebi ksenofobni, le, da je EU za njih

prinesla več negativnega kot pozitiv-

nega. Ni dovolj, da samo prevzame-

mo moralistični diskurz in govorimo

o odprtih na eni strani in ozkogledih

na drugi, ampak se moramo vprašati,

zakaj nekateri nasprotujejo EU. Mora-

liziranje tukaj ni koristno, predvsem

pa nam nič ne pove o razlogih za nas-

protovanje določenim politikam.

Kdo pa je v okviru levega populizma

lahko vzpostavljen kot elita?

Raje kot o eliti sicer govorim o oligarhi-

ji. Zahodna Evropa je v procesu oligar-

Mislim, da potrebujemo oboje. Treba

je biti znotraj in zunaj sistema oziro-

ma parlamentarne demokracije. Vstop

je nujni pogoj, ne pa zadosten. Gre za

strategijo vstopa v institucije s ciljem,

da se jih radikalno preobrazi.

Torej ne verjamete v to, da je treba

najprej vse porušiti in nato zgraditi

na novo, da bi lahko dosegli

prave spremembe?

Ne, seveda ne. Zato tudi strategiji

levega populizma rečem strategija

radikalnega reformizma. Na eni

strani imamo sredinsko liberalno

pozicijo, ki pravi, da ni alternative,

na drugi pa tiste, ki menijo, da je

treba ukiniti kapitalizem. Kot da ga

lahko kar ukinemo z odlokom. To

ne pomeni, da se ne smemo boriti

proti njemu, ni pa nekaj, kar bi lah-

ko preprosto čez noč ukinili.

Po vašem mnenju levica

potrebuje več strasti. Zakaj?

Ljudi na svojo stran ne bomo prido-

bili z argumenti ali soočenji mnenj.


