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Oglas v Kleine Zeitung, 17.5.1975 (v Lorber, V., 2015. Življenjske poti: Slovenske
„zdomske delavke“ na avstrijskem Štajerskem)

Oglas na www.velenje.net, 4. november, 2012

Večina sogovornikov v raziskavi o življenju v Velenju => ljudje
različnih narodnosti imajo med seboj dobre odnose. S
poglobljenimi intervjuji pa smo stopili v ozadje razmerij.
Ugotovitve:
• nestrpnost je sicer navzoča pri nekaterih posameznikih,
vendar ostaja v
krogu družine (negativne pripombe in
sodbe ; praviloma ne izražajo
sovražnih stališč do drugih
narodnostnih skupin javno;
• izjema pri tem je „lokalni portal“ www.velenje.com
(anonimnost spleta, manj zadržkov, vendar smo po pregledu
vsebin (november 2012–januar2013) lahko ugotovili, da so bili
nekateri zapisi sicer nestrpni, vendar daleč od sovražnega
govora, ki ga lahko zasledimo na drugih, zlasti nacionalnih
spletnih portalih.
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 Velenjske razmere tako ne potrjujejo ugotovitev o tem, da je

etničnost eno od ključnih meril za izbiro prijateljev in da si ljudje
izbirajo prijatelje predvsem znotraj iste etnične skupine (Kalmijn
1998; McPherson, Smith-Lovin, Cook 2001). Prav obratno,
razvidno je, da so mladi pri sklepanju prijateljstev etnično
vključujoči, kar se ujema z ugotovitvami študij v multikulturnih
okoljih – npr. v Barceloni, Londonu in Oxfordu (Roca Capara
2013) => drugače pri intimno partnerskih zvezah

Potrditev ugotovitev iz tujine, da predsodke odpravljajo neposredni socialni stiki
in interakcije z večjim številom pripadnikov „druge“ kolektivne družbene skupine.
Pristne izkušnje iz prve roke zasedejo praznino nepoznavanja „drugega“, ki jo
drugače navadno zapolnijo predsodki in stereotipi.

Vaja:
Eye of the storm
(Blue eyes, brown eyes exercise; Jane Elliott)
& diskusija
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