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Pariz, zakaj?

MATIJA STEPIŠNIK

Geografija smrti, kot jo izrisuje 
teroristični pokol na ta petek, 13., v 
Parizu, ne izpiše le brutalnega 
sporočila nedojemljivega barbar-
stva, resnice o sprijenem, z globalni-
mi zločini zaznamovanem prostoru 
in času, v katerem živimo. Odstira 
premišljen načrt o precizno odmer-
jenem in načrtovanem projektilu v 
srce francoskega glavnega mesta. 
"Zlati trikotnik pariške mladinske 
kulture je prelit s krvjo," na portalu 
Fusion zapiše Manu Saadia. Napade-
ne soseske La Carillon, La Belle 
Equipe in Le Petit Cambodge mestu, 
ki ga Ernest Hemingway poimenuje 
"premični praznik", izrišejo obraz 
odprtosti, liberalnosti, naprednosti, 
urbanosti. In to je v svoji osnovi, v 
svoji biti Pariz. To so kraji, kamor 
gredo Parižani v petek zvečer na 
drink, na pivo ali deci vina, na 
prigrizek in klepet. Se družit. Bistroji 
in bifeji, restavracije, kinodvorane, 
kavarne ... so nabito polni. Tam se 
konča delovni teden in začne vikend 
"navadnih ljudi", pripadnikov 
srednjega sloja. Tam se mešajo 
kulture, Parižani in priseljenci ali 
njihovi potomci, ljudje različnih 
verskih in kulturnih ozadij. Petkov 
talilni lonec. Morilci niso napadli 
bolj prestižnega, buržujskega, zato 
tudi bolj turistično obleganega 
levega brega Sene, Elizejskih poljan 
ali cerkve Notre Dame. Ali pa četrti, 
kjer so v svoje slonokoščene stolpe 
zaprti predstavniki francoskih 
oblasti, kjer domuje državni aparat. 
Charlie Hebdo je bil napad na 
svobodo govora. Zdaj je to bil bolj 
vseobsegajoč atentat na zahodno 
demokracijo, na način življenja, 
vsakdanje rituale, kulturo druženja 
in sobivanja po evropsko, zato je po 
svoje še bolj doneča, še bolj pomen-
sko močna črta pod pariški masaker. 
Hej, vsak od nas bi lahko bil tam, iz 
oči v oči z mrtvo hladnimi gospo-
darji brzostrelk. Ostanite doma, 
zaprite se vase, bojte se javnih 
prostorov, zborovanj, to je brutalno 
teroristično sporočilo za javnost. 

Na še en simbolni moment opozori 
Saadia. Namreč na napad na Stade de 

France, nogometni stadion, ki je, kot 
pravi, svojevrsten spomenik 
francoske multietničnosti, integraci-
je. Leta 1998 je Zinedine Zidane, 
potomec alžirskih staršev, rojen v 
Marseillu, Francijo po nori zmagi 
nad Brazilijo odpeljal na nogometni 
vrh sveta, do naslova svetovnih 
prvakov. V ekipi nekdanje kolonial-
ne sile so bili otroci staršev iz 
Afrike, arabskega sveta, Armenije ... 
Združeni narodi. Multikulti je 
mrtev, bodo zdaj še glasneje kričali 
nosilci radikalnih političnih idej, ki 
bi Evropo radi vrnili na nacionali-
stične okope. Z Marine Le Pen si je 
Nacionalna fronta, prej stranka 
"grdega starca", nadela kavbojke, 
naličila si je ustnice, rasistične ideje 
je posula z make upom. Že naslednji 
mesec so v Franciji regionalne 
volitve. Bo Franciji oziroma Evropi 
uspelo dovolj razumsko v ekstremno 
čustvenih, stresnih situacijah, kot so 
teroristični napadi, upravljati s še ve-
čjim strahom in ne bo poslušala 
glasov, ki na njem gradijo sovražno 
politiko, pod krinko varnosti? Se bo 
samodeklarirana sredinska politika 
še bolj premaknila na politične 
robove?

Pariz je bil in je simbol. Večplasten, 
ultimativen. Je mesto svobode, 
različnih svetov, barv, ni le prostor, 
ampak je ideja, je mozaik mikro-
zgodb. Vsak, ki je kdaj bil v Parizu, 
ima svoj Pariz. Dekadenca, napre-
dek, avantgarda. Je sinonim 
revolucije. Zgodovinsko mu je 
usojeno, da se tukaj lomijo dileme 
časa in prostora. Tudi danes se. Ena 
od njih je tudi ta, da presežemo 
perspektivo, po kateri nas strese le, 
ko barbari napadejo "nas". Ko je 
ogrožen Zahod. Islamska država je 
dan pred Parizom, v četrtek, 12., 
udarila v Bejrutu. 40 mrtvih in 180 
ranjenih tam je postalo neznosno 
samoumevnih, da tega niti ne 
vidimo več. Kot tudi tega ne, da v 
trenutnem ustroju neuravnotežene-
ga sveta privilegirani del sveta živi 
dobro tudi zato, ker drugje mnogi 
(še vedno) nimajo nič. Ali pa imajo 
grozljivo malo. Da je njihov "privile-
gij" že, če imajo za jesti. Tudi v tem 
kontekstu bi bil Pariz simbol. 
Preloma.
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Napadene soseske La 
Carillon, La Belle Equipe in 
Le Petit Cambodge Parizu 
izrišejo obraz odprtosti, 
liberalnosti, naprednosti

Petkovi napadi v Parizu in okoli 
stadiona Stade de France so bili 
najbolj smrtonosni od konca 
druge svetovne vojne s 132 
mrtvimi v času, ko pišem. Še 
veliko več naj bi jih bilo v kritič-
nem stanju. Veljajo izredne 
razmere, prvič v celi državi od voj-
ne v Alžiriji leta 1961. Naša država 
se sooča z zastrašujočim izzivom: 
kako se lahko demokracija, kot je 
Francija, upre takšnemu napadu? 
Tarče bi lahko bili vsi. In povsod. 
Na terasi, v restavraciji, na ulici, 
okoli nogometnega stadiona ... 
Težko je reči, kaj se bo zgodilo v 
naslednjih dneh. Francija je bila v 
osemdesetih in devetdesetih tarča 
terorističnih napadov, vendar v 
manjšem obsegu in nekatere 
skupine smo lahko enostavno 
identificirali. Kot se je na veliko 
govorilo od 11. septembra v ZDA 
naprej, so novodobni teroristi med 
prebivalstvom in lahko enostavno 
napadejo kogarkoli in kjerkoli. 
Položaj v Siriji ostaja izjemno 
nejasen. Oblikovanje tako imeno-
vane Islamske države junija 2014 
je nekatere Francoze spodbudilo, 
da so se tam spopadli z Asadovim 
režimom. Nekateri Francozi so se 
v zadnjem času spreobrnili v 
islam. Večina članov Islamske 
države so mladi muslimanski 
možje, nekaj je žensk, pa še tisti, ki 
so se spreobrnili nedavno. 
Razjasnitev, ali so napade izvršili 
tisti, ki so se vrnili iz Sirije, ali 
tisti, ki so ostali v Franciji, bo 
koristna. Toda v vsakem primeru 
obstaja močno prepričanje, da je 
sovražnik lahko naš sosed in da je 
v naši bližini.

Pojavlja se mnogo vprašanj. 
Francija je vpletena v vojno v 
Siriji, vendar je vse do tega 
trenutka nasprotovala sodelova-
nju s sirskim predsednikom 
Bašarjem al Asadom. O tem 
vprašanju se bo morda razpravlja-
lo v naslednjih dneh. Francija naj 
bi gostila Mednarodno konferenco 
o globalnem segrevanju. Povablje-
nih je več deset svetovnih vodite-
ljev, med njimi tudi Barack Obama 
in Vladimir Putin. Ali lahko ti 
napadi spremenijo program tega 
dolgo načrtovanega dogodka? In 
dalje: ali je Francija na robu glavne 
politične krize? Kako bosta lahko 
predsednik Francois Hollande, ki 
je že sedaj zelo nepriljubljen, in 
njegova vlada odgovorila na ta 
dogodek brez primere? Kakšna bo 
vloga vojske v državi? V Franciji bi 
se lahko kje povečalo tudi kljubo-
vanje muslimanov državi. Kakšne 
bodo posledice za naslednje 

regionalne volitve, ki naj bi 
potekale 6. in 13. decembra? Že 
pred napadi je bilo mogoče 
pričakovati, da bo skrajno desna 

stranka Nacionalna fronta Marine 
Le Pen zmagala na volitvah vsaj v 
eni regiji. Politiki so pozvali k 
nacionalni enotnosti, ampak bodo 
za ta apel stopili tudi nekateri 

muslimani? Med velikimi demon-
stracijami po celi državi po 
napadih na revijo Charlie Hebdo 
na ulicah niso bili množično 
zastopani. Zakona o laičnosti, ki 
prepoveduje vsak vidni znak 
verske pripadnosti na javnih 
mestih, še vedno ne spoštujejo na 
nekaterih mestih, zlasti v določe-
nih predmestjih, kjer prevladuje 
muslimansko prebivalstvo. Vloga 
nekaterih imamov ostaja izjemno 
sporna. V Franciji obstajajo deli 
predmestij, kjer spoštovanje 
zakonov ostaja neznanka. Otroci 
iz severne Afrike, ki prihajajo vse 
od šestdesetih let, imajo težave z 
iskanjem službe ali integracijo v 
družbo. Nekateri od njih redno 
govorijo o kljubovanju, če ne kar 
boju proti Franciji. Ker demokraci-
je pravično varujejo človekove 
pravice in svobodo, tisti, ki jih 
napadejo, uživajo v šibkosti 
političnega sistema.

Posledice tragedije bodo tokrat 
verjetno drugačne kot pa januarja, 
ob napadu na Charlie Hebdo, saj 
nameravajo oblasti omejiti 
množična srečanja. Tako na 
primer od jutri naprej ne bodo 
odprte tržnice, najverjetneje nekaj 
dni, prav tako tudi ne univerze in 
šole. Zaprta so kopališča v Parizu, 
tudi glavne trgovine in nekaj 
kinematografov. O čustvih je 
težko govoriti, prisotni sta žalost, 
bolečina ... Menim, da tudi vedno 
večja jeza. Kako se bo to pokazalo 
v naslednjih dneh? Ne vem. 
Zagotovo pa bi lahko postala 
nevarna uporaba javnega prevoza, 
delo na univerzah, obiskovanje 
restavracij ali gledanje nogome-
tnih tekem. Naj spomnim: 
naslednje leto imamo evropsko 
prvenstvo. Toda moramo živeti in 
spreminjanje naših navad bi 
pomenilo zmago tistih, ki so 
zagrešili to dejanje.

Če postavimo še širši kontekst. V 
zadnjih mesecih so različne krize 
oslabile številne evropske države: 
terorizem, begunci, vojne v Siriji, 
Iraku, Libiji, delitev Evropske 
unije, naraščajoč nacionalizem, 
pomanjkanje evropskega upravlja-
nja in še večje pomanjkanje 
vodenja. Tukaj je še gospodarska 
kriza, ki še povečuje razliko med 
bogatimi in revnimi. Vse to je 
povezano in ne gre pričakovati, da 
bi se kmalu rešilo. Francoski 
politiki pozivajo k nacionalni in 
mednarodni enotnosti po pariški 
tragediji. In gotovo je v pomembni 
meri rešitev res predvsem v 
močnem evropskem sodelovanju. 

Tarče bi bili lahko vsi.  
In povsod

"O čustvih je 
težko govoriti, 

prisotni sta 
žalost, bolečina. 
Menim, da tudi 

vedno večja jeza"

"Ker demokracije 
pravično varujejo 

svobodo, tisti, 
ki jo napadejo, 

uživajo v šibkosti 
političnega 

sistema"
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"Toda moramo 
živeti in 

spreminjanje 
naših navad 
bi pomenilo 

zmago tistih, ki 
so zagrešili to 

dejanje"

(Reuters)

Pismo iz Pariza,
dan po tragediji


