Murski val:
Prebiranja
Teden vseživljenjskega učenja 2018 ob MÜJRI
Prvič: Dež, sonce, pomladna sapica in vihar s točo, suša in poplave…
Letošnja pomlad je prinesla veliko dežja in veliko sonca, nekaj poplav in
toče. Pa naj v uvodu napišem, da se veselim pomladi, sonca, ne pa poplav
in toče…, kakor vsi, ne maram pa:
- vsakodnevnih pogovorov o tem kako katastrofalno je vreme in skritih
pričakovanj, da bo ves čas sončno, klimatizirano na 22 stopinj celzija,
brez vetra, oblakov, kot v otroških risankah….. ali pocukranih
nadaljevankah…..
Pomlad 2018, v Evropskem letu kulturne dediščine, in slovenskem
Cankarjevem letu je prinesla tudi poplavo tednov in dnevov – Teden
ljubiteljske kulture, Teden rdečega križa, Teden vseživljenjskega učenja, pa
Dan čebel, Dan medicinskih sester,
Dan za spremembe, Dan
prostovoljstva, Dan za Parado učenja. Namen vseh let, tednov in dnevov je
v principu zelo human in človekoljuben, čeprav se sprašujem, če to kdo še
sploh še sliši.
In kaj je skupni imenovalec vsemu naštetemu? Ja, mogoče je to tisti skupni
imenovalec, ki nas po človeški, službeni, humanistični, interesni in
prostovoljski drži pelje do tega, da se vam s temi sporočili želimo zapisati v
dušo, vzbuditi radovednost, narediti voljne za učenje in svoj razvoj in vas
pritegniti, da bi se v Tednu vseživljenjskega učenja 2018 udeležili katerega
od dogodkov, ki ga pripravljajo regionalni koordinatorju Ljudska univerza
M. Sobota, Gimnazija Franca Miklošiča, Razvoja agencija Sinergija, d.o.o.
in Zveza kulturnih društev Lendava. Predvsem pa želimo, da vsak izmed
nas izkoristi to, kar smo kot davkoplačevalci itak že plačali….. ne maram
pa
- črnogledih in že vnaprej vdanih v svojo nesrečno usodo,
- tistih, ki vedno govorijo, da se nič ne da spremeniti na bolje, da se ne
splača vzeti stvari v svoje roke,
- tistih, ki pravijo, da bomo Prekmurci/ke in Pomurci/ke vedno
samo….mešali beton za druge in jim morali lesti nekam….

Drugič: Recesija in gospodarska rast, sedem mokrih in sedem suhih let
ter debele in suhe krave.
V letošnji pomladi sem vesel vedno večje jate lastovk, ki prinašajo pomlad
v smislu boljšega življenja, več možnosti za delo, več možnosti za učenje
odraslih, izobraževanje in svetovanje zaposlenim in brezposelnim – in to za
udeležence brezplačnih. Vesel sem tudi tistih, bolj redkih štorkelj, ki
govorijo o boljših plačah in vlaganju v ljudi, njihova znanja, razvoj in
zdravje, ne maram pa:
- da o vlaganju v ljudi govorijo predvsem tisti, ki so še nekaj let nazaj o
zaposlenih (v privatnem in v javnem sektorju) govorili kot o strošku
in viru zaslužka,
- tudi ne maram, da tisti, ki so z nizkimi plačami in slabimi pogoji dela
posredno spodili svoje delavce čez mejo in posredno usmerjali mlade
v tiste šole, ki so takrat dajale možnost večjega zaslužka, zdaj jokajo,
da ni več dobrih delavcev in nekaterih poklicev in da na trgu dela ni
dovolj kadra,
- ne maram šefov (v zasebnem in javnem sektorju), ki si krepko
dvigujejo plače, pri dvigu minimalne in majhnih plač pa govorijo o
stroških dela,
- niti besede »trg dela« ne maram, ker govori o nas zaposlenih kot neki
K….. in tri pike, ne pa kot o ljudeh, z lepimi in manj lepimi dnevi,
privatnim življenjem in potrebami po razvoju,
- niti ne maram tistih delodajalcev (v javnem in zasebnem sektorju), ki
so proti vsakemu tujcu, po drugi strani pa uvažajo ljudi za minimalne
plače, ki bivajo….
- ni mi všeč, da se eni skrivaj vključujejo v brezplačne tečaje in
usposabljanja in želijo, da njihov delodajalec ne ve, da to počnejo,
- niti ne maram tega, da imajo nekateri zaposlovalci (v javnem in
zasebnem sektorju), polna usta besed o digitalizaciji 4.0, zaposlenih
pa niti v osnovni tečaj računalništva ne napotijo, čeprav je to za
zaposlene in podjetje/ustanovo brezplačno, obenem pa pravijo, da če
se bodo zaposleni naučili kaj novega, bodo ušli drugam.
Tretjič: Kako povezati na videz nepovezano in kje je tu MURA?

Ja in kako temu prebiranju dati tisto pozitivno noto ki jo želim? Pa začnimo
z Evropskim letom kulturne dediščine najprej. Pred več kot sto leti je Klekl
napisal pesem: »Kaj je Müjra šepetala«, in v eni od kitic pravi za
prekmurskega človeka: »Jokat se je hodo v mene z večstoletne grozne
teme, njegove suze so zlatou, ki ga skrivam pod vodou.« pa naprej v zadnji
kitici pravi: »Ne me večni zato stvoro, da bi val moj brate loučo, jaz
vezalje sem za nje, ki kre strani mi žive«. …. in tako sem vesel,
- da smo se, najprej v minulih tednih vseživljenjskega učenja združevali
štirje koordinatorji, ki se ukvarjamo z izobraževanjem odraslih in tudi
kulturo,
- nato pa smo v letu 2016 združili moči LU M. Sobota, LU Lendava, JZ
Knjižnica G. Radgona in Srednja poklicna in tehniška šola M. Sobota v
projektu Svetovanje 2016 -2022 – kot pomoč tistim, ki se želijo naučiti kaj
novega,
- in tako sem vesel tudi, da smo prej imenovani in Gim. F. Miklošiča in
Lokalna razvojna fundacija za Pomurje združili moči v okviru projekta,
»Pridobivanje KOMPETENC«, ki omogoča odraslim brezplačno
vključevanje v različna izobraževanja in pridobivanja novih znanj,
- tako pa sem tudi ponosen in vesel, da smo prej omenjeni pripeljali dovolj
ESS in MIZŠ denarja za financiranje učenja in izobraževanja zaposlenih in
da ga je tudi za podjetja, no zaposlene veliko, samo izkoristiti ga je
potrebno.

In namesto konca si ne morem pomagati, da ne omenim Cankarja, boema,
v vsem pozitivnem in vsem negativnem, demokrata in politika, katerega
»Za hlapce rojeni….« razumem kot vzpodbudo, tokrat ljudem levo in
desno od Mure, da vzamejo svoje življenje v svoje roke, ker če bi bil živ bi
najbrž kot demokrat in politik danes rekel, da volijo tisti, ki ne gredo
volit…
Tistim gospodom in gospem šefom/cam in podšefom/cam, ki sem jih
nehote prizadel, pa želim, da v bodoče manj govorijo o VIŠJI DODANI
VREDNOSTI in več o VIŠJEM DODANEM PONOSU, SAMOZAVESTI
in ZADOVOLJSTVU zaposlenih.
15. maj 2018, Lujz Sraka

