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PISMO PODPORE  
 

PONOSNI VSAK DAN 
 
Sam trdno verjamem v načela enakosti in strpnosti. Prepričan sem, da je diskriminacija negativen 
pojav, katerega si moramo prizadevati odpraviti. Že v preteklosti sem skupaj s kolegi opozarjal na 
institucionalno diskriminacijo istospolnih partnerskih skupnosti v Sloveniji.  
 
Odločitev za to da z nekom preživljaš skupaj življenje, bodisi v heteroseksualni ali homoseksualni 
zvezi, je intimna odločitev dveh posameznikov in ne sme biti predmet, ob katerega bi se lahko 
kdorkoli spotikal – ne posamezniki, ne politika, ne država. Pa se to žal dogaja. Kljub določilom 14. 
člena Ustave RS, ki govori o enakosti, lahko diskriminacijo istospolnih partnerskih zvez vidimo pri 
nas v dejanjih posameznikov in v odnosu države. Prav slednja oblika pa je zelo problematična, saj 
vpliva na oblikovanje nestrpne klime v družbi in deli ljudi na ''nas in njih''. To pa je nesprejemljivo!  
 
Že sama besedna zveza registracija je povsem nesprejemljiva in kaže na eni strani na mehanizem 
razčlovečenja, saj registriramo avtomobile in druge objekte, dejavnosti itd. Na drugi strani registracija 
zelo spominja na mehanizem totalitarne države, ki si želi oblikovati svoj register homoseksualcev. 
Diskriminacija je vidna tudi pri pravicah, ki jih takšna registracija prinaša. Kljub uradno registrirani 
skupnosti, partnerja nimata statusa svojca in zaradi tega nimata socialnih, pokojninskih, invalidskih in 
podobnih pravic in dolžnosti, ki sicer izhajajo iz partnerske zveze. To pomeni, da lezbijke in geji v 
Sloveniji na tem področju ostajajo drugorazredni državljani in državljanke.  
 
Zavzemali se bomo, da bo že obred same sklenitve istospolne partnerske skupnosti čim bolj podoben, 
če ne že enak, sklenitvi zakonske zveze heteroseksualnega para. Zavzemali se bomo, da bo lahko 
partner po smrti drugega partnerja užival pravice iz pokojninskega zavarovanja, kot je vdovska 
pokojnina, da bo imel pravico do zdravstvenega zavarovanja in socialnega zavarovanja v primeru 
nezaposlenosti, da bo lahko partner, ki je tujec užival pravice iz naslova Zakona o tujcih, kjer govori o 
pridobitvi dovoljenja za prebivanje na podlagi združitve družine. 
 
Vsem organizatorjem in udeležencem Parade ponosa želimo veliko uspešnega dela, in jim na glas 
izrekamo našo željo za Slovenijo prihodnosti:  
 
 
Želimo si, da bi bila Slovenija država, kjer bi bili drug na drugega lahko ponosni vsak dan, kjer bi 
se medsebojno spoštovali in cenili zaradi znanja in delavnosti, ne pa ločevali zaradi osebnih 
okoliščin.  
 
 
 
Lep pozdrav, 
 
mag. Aleš Bučar-R. 
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