
64 DEMOKRACIJA · 37/XX · 10. september 2015

O tem smo se pogovarjali s 
Petrom Skubrom, predse-
dnikom Lions kluba Ma-

ribor in upokojenim kliničnim 
psihologom. Zakaj poudarjamo 
njegov poklic? Samo zato, ker iz 
prakse pozna slovensko dušo …

Lionsi le v demokraciji »Lions 
klub Maribor obstaja že 22 let, 
naslednji je bil ustanovljen klub 
Piramida in danes imamo še žen-
skega – Zarja,« na kratko povza-
me zgodovino naš sogovorec. In 
ta zgodovina je, kot vidimo, še 
zelo mlada. Zakaj se torej lioni-
zem pri nas ni pojavil pred letom 
1990, čeprav je v svetu navzoč že 
skoraj sto let? Peter Skuber: »Lju-
di v okviru kluba zagotovo druži 
tudi demokracija, zato vemo, za-
kaj v nekdanjem sistemu lioniz-
ma na našem območju ni bilo. Je 
pa res, da se demokracije pri nas 
šele učimo …« Morda smo res 
šele na poti spoznavanja, kaj de-
mokracija v resnici prinaša lju-
dem, tudi dobrodelnost mimo 
posvečenih, edinih in z zakoni 
zaščitenih organizacij na primer. 
Na to se spomnite vsakokrat, ko 

boste prisiljeni kupiti dodatno 
poštno znamko.

V naši domovini imamo že 
55 Lions klubov. Če se članstvo 
poveča, se ustanovi nov klub: 
»Omejitev je potrebna, saj dela-
mo v skupini. Imamo demokrati-
čen način vodenja, vsi med seboj 
smo na istem nivoju, vsako leto se 
menja le predsednik kluba.«

Kaj je lionizem Predsednik Li-
ons kluba Maribor Peter Sku-
ber: »Osnovni namen je dobro-
delnost, pomoč, prostovoljstvo 
in delo za mir − svetovna Lions 
zveza ima svojega predstavnika 
tudi v Združenih narodih. Lahko 
rečem, da je lionizem zagotovo 
nekaj več kot samo dobrodelna 
organizacija.« Svoj sedež imajo v 
kavarni Astorija, na legendarnem 
mariborskem Ezleku, v Petano-
vi sobi (po literatu Žarku Peta-
nu; njegovi starši so bili lastniki 
Astorije, op. a.): »Tako kot smo mi 
v centru mesta, tako je po svetu. 
Mesta, kjer so Lions klubi, so na 
to tudi ponosna. Lahko rečem, da 
dajemo in moramo dati duha me-
stu, v katerem imamo sedež. In 

na tem mestu se predvsem druži-
mo.« V klubu so aktivni skozi vse 
leto in priredijo vsaj dva dobro-
delna koncerta, ki sta hkrati pro-
mocija kluba, predvsem pa pri-
neseta prihodek, s katerim lahko 
kasneje pomagajo. »Osnovni cilj 
našega dela je prostovoljno delo 
kot pomoč človeku v stiski. Klub 
se ponavadi omejuje na svojo 
okolico, kjer je. Tam mora imeti 
odprte oči za krajane, soobčane. 
Predvsem mora vedeti, kako živi-
jo, in imeti posluh za tiste, ki so 
v stiski.«

Kdo je pomoči potreben? Mno-
ge dobrodelne organizacije se sre-
čujejo prav z vprašanjem, kako 
vedeti, ali je pomoč prišla na pra-
vi naslov. To ni vedno preprosto, 
kot pravi Peter Skuber: »Prvič, 
tisti, ki je pomoči res potreben, 
navadno ni glasen. Ob tem pa se 
dogaja tudi obratno, da tisti, ki je 
zelo glasen, včasih manipulira. 
Tudi sam včasih opazim, čeprav 
gre za manjše zneske, da nekdo 
‘dela silo’. Vendar pregledamo 
vsak primer posebej. Teh vlog ne 
rešujemo za mizo, za vsak primer 

gremo na teren in pogledamo si-
tuacijo. Tam se osebno spoznamo 
s prosilcem in se prepričamo o 
tem, kako živi.

Nov razkorak med ‘ponudni-
kom’ in ‘povpraševalcem’  lah-
ko nastane tudi v tem, da je eno, 
kako on misli, da bi lahko poma-
gali, in drugo, kako lahko poma-
gamo mi. Le sodelovanje obeh 
strani pomeni, da smo na koncu 
vsi zadovoljni. Tudi mi, ki smo 
lahko pomagali res pravemu člo-
veku v stiski.«

Sogovorec pravi, da se v teh 
zgodbah potrudijo vsi. Ali ni pre-
prosto le dati, kadar nekdo prosi 
za pomoč? Peter Skuber v vlogi 
kliničnega psihologa se s takšno 
posplošitvijo nikakor ne strinja: 
»O dajanju pomoči so narejene 
mnoge strokovne raziskave. Ta-
kšna pomoč je lahko tudi dvore-
zen meč −  lahko pomaga, a hkra-
ti tudi škoduje!«

Pomagaj si sam in … V čem 
je torej problem? Odgovor našega 
sogovorca je zelo prepričljiv: »Lju-
dje se lahko pomoči tudi privadi-
jo, se prisesajo nanjo in pri tem 
opustijo lastno iniciativo. Prav 
zato je vsa naša pomoč usmer-
jena tako, da denar, pomoč, ki 
jo damo, v človeku prebudi sile, 
kako si bo v prihodnje sam pri-
služil to stvar, ta denar in kako 
si bo sam pomagal iz zagate.« 
Ob tem posebej opozori še na to, 
da »dajanje pomoči kar povprek 
nima pravega cilja«. In do tega je 
še posebej kritičen: »V človeku je 
treba prebujati njegove potlačene 
sposobnosti, da je tudi on spo-
soben, da je tudi on vreden in da 
tudi on zmore! Tega zelo manjka, 
zlasti pri Slovencih.« Lahko gre 
pri tem za osebno noto, podkre-
pljeno z večletno delovno prakso, 
a prav vsak bo razumel naslednjo 
anekdoto: »Sam sem pred leti v 
naši vasi poiskal dve osebi in ju 
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Slovenci smo radi »pod vodo«
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Kdo v resnici potrebuje pomoč? Tisti, ki je najglasnejši, ali tisti, ki ga ne bomo slišali? Gozdarji vedo, kako je to v naravi, v gozdu. Vedo, 
kdaj in kako pomagati bolnemu drevesu. A kako je s tem v množici ljudi, potrebnih pomoči, in tam, kjer jih veliko kriči »pomagajte«?


