
Pismo županu sodelavk in sodelavcev Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF: 
Spoštovani župan Zoran Janković, 
 
Antropologi in antropologinje, etnologi in etnologinje izražamo najostrejše nasprotovanje 
nasilništvu mestnih in državnih oblasti ob izpraznitvi in rušenju Avtonomne tovarne Rog. 
Mestna občina Ljubljana je nastopila z udarno pestjo represivnega aparata države in namesto 
mesta herojstva postala mesto terorja. To je naredila v imenu kapitala, saj se za pretvezo 
javne investicije skrivajo milijoni, ki bodo šli v žepe zasebnikom. S terorjem se Ljubljana 
dejansko umešča med tiste svetovne metropole, v katerih delajo red nasilneži, ki imajo 
licenco za pretepanje. Oboroženci in oklepljeni silaki čistijo prostor za nove in nove 
investicije.  
 
Toda obstaja tudi življenje, ki se temu početju upira, razmišlja kritično in deluje v iskanju 
drugačnih možnosti. Stotine mlajših in starejših svobodomiselnih ljudi je v 15 letih delovanja 
Avtonomne tovarne Rog prispevalo k brstenju raznolikega skupnostnega prostora. Tu so se 
skupaj oblikovala gibanja za pravice migrantov, izbrisanih in nevidnih delavcev, iskrila se je 
kreativnost neinstitucionalne umetnosti, potekale so razprave, druženja, povezovanja z 
drugimi gibanji in iskanje mnogoterih družbenih prihodnosti.  
 
Tudi profesorji in profesorice, študenti in študentke z Oddelka za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani smo v vseh teh letih na različne 
načine sodelovali v Avtonomni tovarni Rog: tu so potekale nekatere antropološke konference, 
simpoziji, predavanja, diskusije, terenske vaje, seminarji in zagovori diplom. Za nas in naš 
oddelek je Ljubljana brez AT Roga osiromašena, saj izgublja družbeni prostor inovacij, 
samoniklih gibanj, prostor svobodne izmenjave izkušenj in znanj ter srečevanja različnosti. 
Ljubljana je manj urbana in manj posebna, kot je bila z Avtonomno tovarno Rog.  
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