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Pismo podpore ob tradicionalni Paradi ponosa 
 
Če so gejevski in lezbični aktivistke in aktivisti ob koncu 90-ih ugotavljali, da država 
- kljub relativno liberalni zakonodaji - še vedno in predvsem na nivoju javnega 
mnenja ne deluje zadostno pri izgrajevanju varnega družbenega okolja za lezbijke, 

geje, biseksualne in transpolne osebe ter da je razkorak med formalno postavitvijo 
ženske in moške homoseksualnosti ter realnim statusom homoseksualcev v družbi 
velikanski, se moramo vprašati, kakšno je stanje danes. 
 
Položaj istospolno usmerjenih posameznikov v državi je, kljub ugodnim poročilom 
državnih in mednarodnih poročil o spremljanju kršitev človekovih pravic in pravic 
istospolno usmerjenih, še vedno precej kritičen. Na voljo so nam raziskave, ki 
dokazujejo še vedno prisotno stigmatizacijo in diskriminacijo istospolno usmerjenih 
na področju javnega življenja, delovnega in družinskega okolja. Zaskrbljujoče je 
dejstvo, da se na začetku 21. stoletja, ko naj bi bile človekove pravice več kot zgolj 
ideal, ustaljena praksa in odgovornost tako državnih institucij kot vsakega 
posameznika v državi, še vedno izvaja nasilje nad redkimi istospolno usmerjenimi 
posamezniki, ki so se odločili javno razgrniti svojo identiteto med tisočerimi 
identitetami drugih državljank in državljanov.  
 
Žal ugotavljamo, da je enaka obravnava istospolno usmerjenih na vseh področjih 

družbenega življenja v praksi še vedno zgolj neuresničen ideal, čeprav je bilo nekaj 
napredka vendarle narejenega. Slovenija je, zgodovinsko gledano, bila na tem 
področju zagotovo najliberalnejša država med bivšimi jugoslovanskimi republikami 
ter vzhodnoevropskimi državami, kjer se še danes kljub nekaterim zakonskim 
ukrepom izvaja brutalno nasilje nad istospolno usmerjenimi. Kljub temu pa so tudi 

v Sloveniji še potrebne spremembe na tem področju, da bi dosegli dostojno raven 

spoštovanja človekovih pravic istospolno usmerjenih. 
 
Če je za razvoj slovenskega gospodarstva bistvenega pomena upoštevanje dobrih 
praks razvitih zahodnoevropskih držav, ne razumemo, zakaj so standardi zaščite in 



upoštevanja istospolno usmerjenih, kot se izvajajo v praktičnem življenju družb 
večine zahodnoevropskih držav, za slovensko družbo nepomembni? 
 
Vsi državljani RS bi že morali spoznati, da geji, lezbijke, biseksualci in transeksualci 
niso samo in zgolj nekakšni "seksualni aparati" brez osebnosti in da njihova spolna 
usmerjenost v odnosu do družbe ni in ne more biti glavni graditelj njihove identitete, 
čeprav jih, morda nepravično, prav s takšnimi poimenovanji ločujemo od ostale 
družbe. Istospolno usmerjeni so v prvi vrsti ljudje, državljani Republike Slovenije, ki 
k njenemu razvoju prispevajo več, kot si marsikdo upa priznati.  
 
Ali ste se kdaj vprašali, dragi sodržavljanke in sodržavljani, koliko bolnikov je 
denimo pozdravil istospolno usmerjeni zdravnik ali zdravnica, koliko novih 
delovnih mest je omogočil direktor podjetja, ki goji ljubezen do partnerja istega 
spola, in kaj čaka istospolno usmerjenega delavca in delavko, ki marljivo opravlja 
svoje delo za tekočim trakom podeželskega podjetja, ko razkrijeta svojo resnično 
identiteto? 
 
Skrajni čas je, da presežemo meje v glavah in se odločimo ZA sožitje vseh 

državljank in državljanov RS, za spoštovanje drugačnosti in za izenačitev 

človekovih pravic! 
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