Amel Yacef (ENAR - European Network Against Racism) o izkušnji izobraževalnega obiska na
delovnem mestu pri Društvu Parada ponosa

Beseda 'solidarnost' mi je dolgo časa pomenila vse: na koncu vsake korespondence sem se
podpisala s pozdravom "S solidarnostjo". Poskrbela sem, da to besedo uporabim v katerem
koli javnem prostoru, v katerem sem imela nekaj za prispevati, in solidarnost je resnično bila
moja temeljna vrednota pri boju za socialno pravičnost.
Toda globlje kot sem zahajala v aktivistične prostore in organizirala pobude, bolj sem bila
priča nasprotju tega, kar sem razumela kot solidarnost; zaradi tega sem postala bolj cinična
v odnosu do te besede, pričela sem jo uporabljati vse manj in manj in bila nezaupljiva do
tistih, ki so jo uporabljale_i.
Če sem povsem iskrena, me je zelo žalostilo, ko sem videla, da so osebe, ki doživljajo
podobno diskriminacijo, kritične druga do druge, da izkoristijo vsako priložnost za to, da
ponižujejo druge, da obsojajo druga aktivistična gibanja in jim očitajo, kako slabo opravljajo
svoje delo, da jemljejo prostor drugim, zato da bi izpostavile_i svoj problem. S tem
spodbujajo hierarhijo zatiranja in trdo delajo na tem, da dokažejo, da je njihova izkušnja
zatiranja pomembnejša od izkušenj drugih zatiranih skupin. Kadar sem bila priča
kateremukoli od teh vedenj in stališč, sem se pričela zapirati vase in izogibati skupnostim,
prostorom in kampanjam. Izolirala sem se zato, da ne bi sodelovala in bila izpostavljena
vedenjem, ki sem jih videla kot toksična in škodljiva v boju za pravičnost.
Cinizem in izolacija mi nista blizu, zato sem se morala vprašati, kaj je tisto, kar me zares
moti, in kaj se v resnici dogaja; gotovo so ta vedenja lahko le simptomi nečesa veliko
globljega. Prišla sem do zaključka, da si moram razjasniti, kaj mi solidarnost pomeni. Kako
deluje? Kako je videti, ko jo implementiramo? Kakšne so ovire in izzivi pri doseganju
avtentične in smiselne solidarnosti?
Preden nadaljujem, bi delila eno svojih najljubših definicij solidarnosti: »Solidarnost pomeni,
da vam bom stal_a ob strani, če ste mi všeč ali ne, saj si prizadevamo za doseganje skupnih
ciljev. To pomeni, da vas ne bom izdal_a ali razkril_a vaših skrivnosti tistim, ki bi jih lahko
uporabile_i proti vam. Solidarnost pomeni, da sem pripravljen_a žrtvovati svoje individualne
interese za doseganje skupnih interesov« (Starhawk).
Definicija mi je všeč, ker izziva moja stališča in čutim odpor do nje, kar običajno pomeni, da
je nekaj v meni, kar moram še odkriti, zato da bi lahko dokončno izoblikovala svoje stališče.
Morda se sprašujete, kje sem na svoji poti razumevanja pomena solidarnosti. Po razmisleku
sem ugotovila, da so skupnosti, od katerih se pričakuje, da delujejo v duhu solidarnosti,
skupnosti, ki so nenehno napadane, izdane in prežete s travmo. To so skupnosti, ki so se
trdo borile za pridobitev osnovnih oz. temeljnih pravic, ki se v današnjem svetu spreminjajo
v privilegije; in moje vprašanje je, ali sem se pripravljena odpovedati že tako težko
pridobljenim pravicam oz. privilegijem, da pripomorem k skupnemu interesu? Še posebej, če
ne zaupam, da bi oseba, ki od mene pričakuje solidarnost, zame storil_a enako.
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Prav tako sem spoznala, da se morajo upoštevati številni elementi, zato da lahko varno in
konstruktivno spregovorimo o tem in da ustvarimo okolje, v katerem lahko z vso iskrenostjo
in transparentnostjo raziskujemo, kaj lahko pri delu s solidarnostjo izgubimo. Potrebujemo
okolje, v katerem imamo odgovornost drug_a do druge_ga, kjer so naši nameni jasni in smo
pripravljene_i podati in sprejeti kritiko ter zavračati osebne napade.
Ko me je Društvo Parada ponosa povabilo, naj se udeležim izobraževalnega obiska na
delovnem mestu in storim točno to, nisem mogla reči ne; v mojih očeh so bile_i popolne_i
partnerke_ji:






Organizacija, ki ima trdne vrednote, ki izvirajo iz podobnih, močnih korenin kot moje.
Organizacija, ki ima zgodovino samorefleksije in prevpraševanje smisla in namena
svojega dela.
Posameznice_ki, s katerimi imam vzpostavljen odnos, ki temelji na globokem
spoštovanju in skrbi.
Posameznice_ki, ki sem jih videla pri njihovem delu; neustrašne borke_ci za
pravičnost, ki bi si jih želela na svoji strani.
Organizacija, ki je pripravljena biti ranljiva in odprta, zato da se prepriča, da so njene
vrednote res spoštovane.

Prvič sem sodelovala z organizacijo, ki predstavlja interese skupnosti, s katero se ne
identificiram, hkrati pa skupnost, kateri sem vedno želela biti zaveznica in s katero sem
želela delati s solidarnostjo. In tukaj smo: jaz, ki izhajam iz feminističnega in antirasističnega
gibanja, z željo raziskati antihomofobni in antitransfobni aktivizem, gostja feminističnega
LGBTIQ+ gibanja, ki si želi raziskati antirasistični aktivizem.
Moja izkušnja je bila polna spoštovanja, prijaznosti, skrbi za druge in najbolj pristne
odprtosti. Od posameznih klepetov in pogovorov do delavnic in deljenja izkušenj v skupini,
povsod je bil prisoten občutek, da si bil_a res slišan_a, iskren razmislek, priznanavanje
lastnih privilegijev in prevzemanje odgovornosti za te privilegije.
Identificirale_i smo, kaj potrebujemo, da lahko imamo te pogovore, kako želimo
komunicirati in deliti svoje izkušnje, misli, občutke, in nato ustvarile_i tako okolje, ki je
najbolj ugodno za optimalno delovanje vseh nas. Na tak način smo lahko raziskale_i, kako so
sistemi zatiranja globoko ukoreninjeni v nas kot posameznicah_kih in kako si bomo morale_i
to priznati, če želimo biti avtentično solidarne_i z drugimi.
S tem, ko se zavzamemo za rušenje ponotranjenih sistemov zatiranja, se zavežemo, da si
bomo stale_i ob strani in ne bomo dopustile_i, da tisto, kar otežuje naš boj za pravičnost,
onemogoči, da smo tu drug_a za drugo_ega.
Da bi to sodelovanje imelo kakršen koli smisel, je bilo pomembno, da smo imele_i dovolj
časa. Zdi se, da je čas danes, ko je videti, da je vse, kar počnemo to, da se med seboj
bojujemo, najbolj dragocena in redka dobrina. Toda ustvarjanja varnejših prostorov in
priložnosti ne bi smele_i šteti za razkošje, to bi moral biti del temelja/bistva našega dela.
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Zaveza omogočanju tega časa in prostora je zaveza boju, ki je v skladu z našimi vrednotami.
S tem, ko sem si vzela ta čas, mi je uspelo razjasniti svoja prepričanja glede tega, kaj mi boj
za socialno pravičnost pomeni. S pomočjo te izkušnje sem lahko obnovila svojo zavezo in
našla novo energijo za njeno uresničevanje. Resnično verjamem, da si naše skupnosti
zaslužijo odmor, zaslužijo si dihati, zaslužijo si dostojanstvo in ljubezen. Torej, bistvo ni v
rušenju sistemov, ki so ranili naše skupnosti, bistvo je v celjenju ran, ki so nam bile
prizadejane.
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