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Z velikim spoštovanjem in ponižnostjo oblikujem misli za ta prispevek. Posvečam jih mojstrom in
mojstricam življenjskega kroga, s katerimi smo svojo duhovno raven dosegli tudi skozi Kanov
edukacijski, vzgojni in etični sistem v skupnostih, v slovenskih judo klubih. Združuje nas pot, na kateri
smo svoja življenja in veščine vtkali v vseživljenjsko skrb in celostno oblikovanje vadečega judoista in s
tem bogatili in povezovali skupnosti.
Obstaja samo ena (mehka) pot, ki daje tak rezultat in tako gradi človeka. To je pot spoštovanja,
vključevanja in usklajenega skupnega delovanja. To je pot/način osebnega za korist sočloveka in
skupnosti. Tovrstno delovanje mojstra vzgaja ljudi, ki s svojimi socialnimi, profesionalnimi in
življenjskimi kompetencami skupnosti prispevajo na način, ki jo gradi in kulturno ter etično dviga. Vsak
seveda po svojih sposobnostih in z osebnim avtentičnim sporočilom juda v sebi.
Živa demonstracija mojstrstva je socialno povezana podpirajoča se inkluzivna skupnost/klub ali
zveza, ki s svojimi učinki v širšem okolju tega izboljšuje in navdihuje.
Je tudi edini trajni obet prihodnosti za Kanov judo.

Vsak vključeni vadeči judoist v Sloveniji, naj si bo otrok, mladostnik ali veteran, rekreativec ali
tekmovalec je naša skupna odgovornost. Nihče nikoli ne zapusti skupnosti, v kateri se dobro počuti, je
sprejet in upoštevan in mu je omogočeno, da prispeva, napreduje in raste!
Sposobnost slovenskih mojstrov juda, da se v celotnem življenjskem ciklu vadečih soočajo in plemenito
socialno upravljajo z človeško ranljivostjo (v najširšem smislu), je v Kanovem judu minimalni standard
vzgoje in izobraževanja in je edino, kar upravičuje uporabo vsem znanega slogana JUDO JE VEČ KOT
ŠPORT. Samo ta kadrovski kapital in samo ta veščina slovenskemu judu omogoča, da lahko deluje na
mnogih področjih družbenega življenja in išče stičišča z mnogimi sistemi ter skupaj z njimi ustvarja
družbeno korist.

Slovenski judo klubi že 25 let poleg večinske vključene populacije vseh starostnih in socialnih kategorij
skrbijo za otroke s motnjami avtističnega spektra, za žrtve raznoraznih zlorab, ki jih s pomočjo juda
ponovno vračajo v življenje, v naših klubih vadijo osebe s cerebralno paralizo, osebe z Downovim
sindromom, intelektualno in telesno ovirani, razvili pa smo tudi program vadbe za osebe s težavami v
duševnem zdravju, kar je zagotovo evropski unikum. Kmalu bo v slovenskih klubih ali v dnevnih centrih
za starostnike po Sloveniji organizirana tudi rekreativna vadba juda za njih.
Mreža slovenskih judo klubov na celotnem teritoriju Slovenije deluje kot izjemno pomemben socialnoizobraževalni, vzgojno-humanitarni in športni sistem, ki z vsakodnevno organizirano vadbo juda
slovenski družbi prispeva nemerljivo korist. Naše delo je v velikem deležu opravljeno prostovoljno in
brez plačila!
Razumevanje in pomen delovanja tega sistema ni možen zgolj skozi pogled ene same stroke, torej
športne, še manj vrednotenje in promocija učinkov širši skupnosti. Prav tako je obstoječi formalni
okvir JZS in športna zakonodaja, ki ga določa, že dolgo preozek kimono za slovenski judo!
Inkluzivna medgeneracijsko povezana družba je strateška usmeritev in zaveza slovenske države in EU.
Za dosego tega cilja bo EU in slovenska država v naslednjih letih aktivirala vse potrebne ukrepe,
strokovni potencial mnogih strok pa tudi ogromna finančna sredstva. Razlog za to je ugotovitev, da so
skupnostne oblike skrbi za ranljive in kohezija ter medgeneracijsko sodelovanje za družbo najcenejše
in tudi etično najsprejemljivejše, vse pa je treba razumeti tudi v kontekstu staranja prebivalstva v EU.
Judo zveza Slovenije je v tem trenutku s svojim implementiranim modelom inkluzije vodilna slovenska
inkluzivna športna organizacija. Ne v smislu panožne dominacije, temveč v smislu pozitivnih družbenih
učinkov, ki jih vrača v družbo. Kot prva bo zagotovo pomagala državi pripraviti potrebne spremembe
zakonodaje in ukrepe, da bo inkluzija v celotnem slovenskem športu zares zaživela.
Projekt inkluzije v JZS (z načeli) podpira država, najširši krog institucij, posameznikov, staršev vadečih,
društev, pomembnih slovenskih podjetij ter lokalne skupnosti.
Dolgo let že čakamo odločno podporo in aktivnost Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo zagotovo
enkrat inkluzijo v športu prepoznal kot svojo velik dolg do družbe pa tudi kot veliko razvojno priložnost
(za ves slovenski šport).
Slovenski šport je namreč zadnji sektor slovenske družbe, ki ljudi »zakonito« izloča in diskriminira.
V slovenskih klubih je organizirana vadba, ki ima lahko rekreativni, tekmovalni ali terapevtski značaj.
Želim si, da ta vedno poteka v perspektivi širše socialne in zdravstvene dobrobiti za posameznika, ki
vadi judo. Še posebej je to pomembno pri pripravi vrhunskih športnikov za tekmovanja, saj so zaradi
potrebnih enormnih obremenitev trenažnega procesa takrat tveganja največja.
Slovenski judo klubi organizirajo vadbo juda v javnih športnih objektih pa tudi v specializiranih
institucijah, ki so namenjene ranljivim skupinam. Vsi ljudje, ki jih vključimo v vadbo juda, so polnopravni
člani skupnosti/kluba/JZS z enakimi pravicami in dolžnostmi. Dosledno se izogibamo vsakemu
nepotrebnemu označevanju vadečih in vsaki diskriminaciji ljudi!
Organiziramo skupne inkluzivne športne dogodke - državna prvenstva »Festival juda Jože Škraba«, kjer
tekmujejo na istem dogodku različne skupine tekmovalcev. Dogodki so socialno bogati, pripravljamo
jih skupaj z lokalno skupnostjo, institucijami, društvi, umetniki ipd. Na njih povabimo veterane juda iz
lokalnega okolja ter inkluzivne judo klube iz tujine. Festival Juda Jože Škraba se vzpostavlja kot
najpomembnejši državni dogodek na področju športne inkluzije. Dogodek demonstrira povezanost,

socialno vključenost in medgeneracijsko sodelovanje. Je odlično obiskan in toplo sprejet med ljudmi v
lokalnih skupnostih in v slovenski politiki. Poleg tega ekspertno pomagamo voditi projekt inkluzije v
Srbiji, projekt ki je v vadbo juda vključil več kot 70 ranljivih otrok.

Inkluzija v športu je zahteven in kompleksen sociološki, socialni, etični, kulturni, politični in
komunikacijski zalogaj. Šele nazadnje športni! Ekspertno znanje o tem, kako jo izvesti, v JZS imamo,
dokazuje ga 25 let dela in 150 vključenih v 7 slovenskih klubih. V Sloveniji bi storili veliko napako, če bi
si dominantno vlogo pri svetovanju odločevalcem, kako implementirati inkluzijo v slovenskem športu,
izborila športna stroka, ki jo sicer izjemno cenim. Ne glede na to, da se bo ta odvila v športu.
Športna stroka meri, kategorizira, pripravlja športnike za tekmovanja, ceni in trži skoraj izključno
tekmovalni rezultat. Izvaja selekcijo in tiho izloča nezmožne že zgodaj v trenažnem procesu, tudi
otroke. Ker niso športni potencial, obet tekmovalnega rezultata. Ranljive športnike najraje ločene in
samo izbrane po skupinah oviranosti izloči v športno »manj vredne« Para, Adapted, SO, I.D. sisteme
in v specializirane športne organizacije, ki nastajajo kot gobe po dežju tudi v judo športu po Evropi, ali
pa se z njimi ne ukvarja in jih pusti v invalidskih organizacijah, društvih, institucijah.

Tiho segregacijo in diskriminacijo omogoča udoben zakonodajni okvir, temelječ
na preživetem medicinskem modelu obravnave ljudi, ki jih deli in razvršča glede na telesne
pomanjkljivosti in druge življenjske okoliščine, namesto da bi odpravljal ovire in podpiral
procese za polno vključenost in participiranje vseh športnikov.
Po tej poti lahko zlahka krene tudi EJU in IJF, ker ji svetuje in jo usmerja izključno športna stroka.
Tok proračunskega denarja za šport ranljivih je trenutno v Sloveniji vse kaj drugega kot kazalo
odločenosti države, da bi se športna inkluzija zares zgodila. Se pa zagotovo bo, ker ni vprašanje dobre
volje kogarkoli ampak vprašanje spoštovanja osnovnih človekovih pravic, podpisanih deklaracij države
in prepovedi vsake segregacije in diskriminacije v slovenski družbi in v EU, torej tudi v športu!

V tem trenutku niti ne gre toliko za to, v kakšnih tekmovalnih sistemih slovenski športniki tekmujejo,
ampak za to, kje se vadba vseh slovenskih športnikov (tudi ranljivih) odvija in to je pri inkluzivnem
športu lahko le okolje običajnega športnega kluba. V ločeni ali združeni vadbeni sekciji, seveda
znotraj nacionalne panožne zveze posameznega športa. Normalizirano in vključeno v skupnost!
Slovenskim športnikom, ki kmalu odhajajo na olimpijske igre, želim veliko tekmovalnega uspeha! Kot
nekdanji član jugoslovanske in slovenske reprezentance v judu vem, koliko truda vlagajo v priprave za
tekmovanja! Resnično ponosni smo na vse vas!

