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Kaj je Pride?
28 junij 1969 se je vpisal v zgodovino človeštva kot simbolični začetek sodobnega osvobodilnega lezbičnega,
gejevskega, biseks, trans, kvir, interseks in aseksualnega gibanja (LGBTQIA). LGBTQIA skupnost, naveličana
sistemskega nasilja, katerega je bila v tišini, za stoletja žrtev, se je množično prevalila na newyorške ceste, da
bi se spopadla s policijo. Strah je prepustil prostor ponosu, ponosu, da smo to, kar smo, ponosu, da smo to
pod milim nebom in da se borimo za svoje in sosedove pravice.
Ko govorimo o LGBTQIA skupnosti govorimo o osebah, ki se identificirajo kot lezbike (ženske, ki čutijo spolno
in emocijsko privlačnost do drugih žensk), geji (moški, ki čutijo spolno in emocijsko privlačnost do drugih mošk),
biseksualne osebe (osebe, ki čutijo spolno in emocijsko privlačnost do oseb dveh ali več spolov), transpolne
osebe (osebe, ki se ne prepoznajo v spolu določenem ob rojstvu), kvir (osebe, katerih spolna usmerjenost in/
ali identiteta ne odgovarjata binarni delitvi hegemonske kulture), intersekualne osebe (osebe rojene s spolnimi
karakteristikami, ki ne odgovarjajo tipičnim binarnim delitvam moškega-ženskega telesa) in aseksualne osebe
(osebe, ki ne čutijo spolne privlačnosti ne interesa za seks kljub temu, da lahko čutijo intelektualno in emocijsko
privlačnost do drugih oseb). Smo državljan* z istimi pravicami kot vsi ostali, ki zaradi socialnih predsodkov in
politike v odnosu do naše spolne usmerjenosti, spolne identitete ali biološkega spola niso nam priznane enake
dostojanstvo, pravice in svoboda kot ostalim, saj smo tarča diskriminacije na več ravneh.
Pride je naša pravica kot državljan* in je hkrati tudi naša dolžnost v spoštovanje naše pretekle zgodovine.
Pretekla zgodovina, v spomin in čaščenje Stonewallskih vstaj in vseh oseb, ki so z njihovim ponosom pripeljale
do priznanja naših identitet in pravic in, ki so nas naučile se boriti in dvigniti naš glas, kot skupnost in kot
posamezniki.
Sedanja zgodovina, v duhu te oporoke, v boju za dosego popolne enkopravnosti in dostojanstva vseh in v
slovo že doseženih ciljev.
In nadalna zgodovina, ko bo dostojanstvo pripeljalo bodoče generacije do bolj poštene in svobodne družbe
za vsakogar.
Ampak Pride ni samo manifestacija LGBTQIA skupnosti, saj so k sreči postale naše zahteve vse bolj
tranzverzalne. Pride je gibanje, ki nujno vključuje vse komponente posameznikov in skupnosti civilne družbe
v miroljubni zahtevi in proslavljanju univerzalnih vrednot Enakopravnosti in Svobode, ki izhajajo iz Francoske
revolucije in Splošne deklaracije človekovih pravic, ki so izhodišče za 3. člen ustave Republike Italije. Prav zaradi
tega se prepoznamo v principih feminizma za enakopravnost in pravico do samoodločbe, v boju rasizmom in v
boju vsem oblikam fašizmov in totalitarizmov. Stojimo ob strani vsaki osebi ali skupnosti, ki je žrtev predsodkov
in diskriminacije in čigar pravice in dostojanstvo niso priznani. Vs* smo drugačn*, ampak naše pravice morajo
biti priznane in spoštovane tako kot naše dolžnosti.
To je Pride: proslavljanje drugačnosti in zahteva enakopravnosti za vse ljudi, v duhu
Stonewalla.
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Zakaj Pride v Furlaniji-Julijski krajini?
Italija se znajde na samem dnu seznama evropskih držav na področju spoštovanja človekovih pravic zaradi
diskriminacije LGBTQIA državljanov, saj je namreč ena redkih evropskih držav, ki ne prepozna oteževalne
okoliščine homo-transfobije. Čeprav se je po mnogih letih borb končno začelo nekaj spreminjati, je situacija
zelo daleč od obljubljene enakopravnosti zagotovljene v 3. členu ustave. Sprejetje zakona št. 76/2016, tako
imenovanega zakona Cirinnà, predstavlja pomemben korak naprej v zaščiti LGBTQIA državljanov, ampak
hkrati je zakon, ki ustanavlja drugo obliko pravne zaščite namenjene izključno istospolnim parom, največje
možno nasprotje s principom enakopravnosti vseh državljan*. Določene pravne pomanjkljivosti pogrešanih
pravic so bile rešene iz strani sodstva z odločitvami v sodiščih, na primer vezane na tematike priznavanja
pravice do starševstva za nebiološke starše v istospolnih družinah ali na področju pravice do samoodločbe za
določitev spola brez potrebe po kirurških posegih transpolnih oseb. Kjub temu je pomanjkanje enakopravnosti
za istospolne pare, zaščite istospolnih družin in pravice do samoodločbe za transpolne osebe, vsakodnevna
mora za tisoče oseb v naši državi. Te pravice namreč niso zagotovljene iz strani države, ki ima celo dolžnost
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
To stanje napredne spremembe se je zrcalilo tudi v naši deželi. Furlanija-Julijska krajina je močno napredovala
na področju zaščite LGBTQIA državljan* v zadnjih letih. Iz prepisov v matične registre istospolnih porok iz tujine
v štirih pokrajinskih prestolnicah, do projekta “A Scuola per Conoscerci” Arcigay-ja in ArciLesbiche iz leta 2009,
ki je leta 2014 postal vsedeželni posebni projekt in ki je celo prejel nagrado Predsednika Republike Italije, preko
številnih projektov proti homo-transfobiji, ki imajo cilj izpodbiti številne predsodke do LGBTQIA državljan* in so
podprti iz strani mnogih institucij.
V tej klimi pozitivnega napredka, predvsem v zadnjih letih, je del lokalne politike in skupnosti postavil v nevarnost
ta napredek z nasprotovanjem učenju drugačnosti, s trditvijo, da homo-transfobija ne obstaja in z uporabo
konceptov, ki še z daleč niso podprti iz strani stroke, in so v resnici le sad predsodkov.
V minulih lokalnih volitvah so napredki iz področja priznavanja enakih možnosti in pravic za LGBTQIA osebe
bile v sredini političnih kampanj in javne debate. Medtem, ko so določene lokalne skupnosti nadaljevale po poti
enakopravnosti, so se druge močno trudile nasprotovati doseženim ciljem in to počno še danes. Ampak to ni
praksa, ki jo doživljamo samo v naši deželi, ampak je znana tudi v sosednjih deželah Trentinskega-Zgornjega
Poadižja in Veneta, kar nas je vse bolj sililo k temu, da prekoračimo deželne meje s ciljem ustanovitve skupnosti
brez meja.
Po drugi strani posebnost Furlanije-Julijske krajine kot obmejne dežele dobro predstavlja paradoksalno
situacijo priznavanja LGBTQIA pravic v Evropi. Je kolikor toliko absurdno misliti, da le par kilometrov stran od
naše dežele LGBTQIA evropsk* državljan* uživajo čisto drugačne pravice in zaščito kot mi, vezano izključno na
državo bivanja.
Medtem ko je gej paru v Avstriji dovoljeno posvojiti otroke, se v Italiji znajdemo v situaciji v kateri nam je
onemogočeno posvojiti celo otroke naših partnerjev. Medtem ko v Sloveniji je homofobija smatrana kot
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oteževalna okoliščina, isto kot rasizem, etnična pripadnost, verska pripadnost…, smo v Italiji še vedno priča
sovražnemu govoru iz strani javno prepoznanih oseb, ki v duhu svobode govora nenehno teptajo naše
dostojanstvo. Tale scenarij poda zanimivo iztočnico za debatiranje in prav zaradi tega smo se odločili vključiti v
to manifestacijo tudi tuje realnosti iz Slovenije z željo, da bi ustvarili tekoč dialog z našimi sosedi in razširili tako
spoznanje LGBTQIA realnosti v Italiji.
FVG Pride je nastal iz želje LGBTQIA organizacij (Arcigay Friuli, Arcigay Arcobaleno Trieste e Gorizia, ArciLesbica
Udine, La Fenice FVG in Associazione Universitaria Iris), ki delujejo na teritoriju s ciljem predstavljati veliko civilno
mobilizacijo v odgovor na situacijo, da bi premagali vse odpornosti, ki nas skušajo oddaliti od enakopravnosti
in hkrati spodbuditi kulturo socialnega vključevanja v kateri bi različnosti bile prepoznane in zaščitene kot
pomembna dodatna vrednost, ki še dodatno ovrednoti našo družbo.

Da bi dosegli ta cilj, FVG Pride zahteva:

DRŽAVNE POLITIKE
ZDRAVJE IN PREPREČITEV
DEŽELNE POLITIKE
SOCIALA
IZOBRAŽEVANJE
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DRŽAVNE POLITIKE
ENAKOPRAVNA POROKA
Da država Italija uvede zakon, ki bi civilno poroko omogočil tudi istospolnim parom.

POSVOJITEV
Da država Italija zagotovi pravico do posvojitve tudi samskim osebam in istospolnim parom. Da država Italija tudi pravno
prizna lik “cogenitore” prek notranje posvojitve v istosplonih parih.

ZAKON PROTI HOMO-BI-TRANSFOBIJI
Da država Italija prizna oteževalno okoliščino za kazniva dejanja, ki izhajajo iz homo-bi-transfobije in, da se sovražni govori
proti LGBTQIA osebam pravno kaznujejo isto kot rasistični sovražni govori.

PRAVICA DO SAMOODLOČBE TRANSEKSUALNIH IN INTERSEKSUALNIH OSEB
Da država Italija spodbudi pravico do samoodločbe za transeksualne in interseksualne osebe in odstrani potrebo po kirurških
posegih, da lahko oseba spremeni podatke v matičnih registrih in hkrati podpre osebe, ki želijo kirurško posegati in osebe,
ki si tega ne želijo ali tega ne morej storiti. Da država Italija uvede možnost izbire nebinarnega spola na uradnih dokumentih.

SPOŠTOVANJE DRŽAVNE SEKULARIZACIJE
Da država Italija zagotovi sekularizacijo tako, da nobena veroizpoved ne bo v poziciji vsiljevanja referenčnega modela, ki bi
opravičeval diskriminatorne socialne prakse.

POSTAVITEV V PRAKSO ZAKONA ŠT. 76/2016
Da vse lokalne uprave spoštujejo zakon št. 76/2016, predvsem 20. člen, ki zagotavlja enako dostojanstvo v obravnavi.

PREPIS ISTOSPOLNIH POROK V MATIČNE REGISTRE
Da se poroke sklenjene v tujini kot take (in ne spremenjene v civilno zvezo) prepiše v matične registre občin in se jih na tak
način prepozna kot prvi korak na poti do enakopravne poroke tudi v naši državi.

PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE
Da se javnim uslužbencem nudi potrebno usposabljanje za spoštljivo in profesionalno upravljanje z LGBTQIA državljan*, s
ciljem preprečitve diskriminiacije v javni upravi.

UZAKONJENJE PROSTITUCIJE
Da na podlagi pravice do samoodločitve Republika Italija dekriminalizira prostitucijo in jo uzakoni s ciljem zaščite delavne
situacije sex-worker in na tak način zagotovi njihove pravice in dostojantvo kot delav*.
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DEŽELNE POLITIKE
MREŽA RE.A.DY
Da dežela Furlanija Julijska krajina, tako kot tudi občine, ki tega niso še storile, pristopi v mrežo RE.A.DY za
delitev dobrih praks v boju na diskriminacijo.
ZAGOTOVITEV SPOŠTOVANJA LGBTQIA PRAVIC V ZAPORIH
Da se zagotovi psiho-fizično dobro stanje LGBTQIA vjetnikom in da se spodbudi pobude poklicnega
vsposabljanja za vjetnike in zaposlene s ciljem preprečitve diskriminatornih situacij, informiranja o spolno
prenosljivih boleznih in dela na preprečitvi homo-bi-transfobije.
RAZVELJAVITEV ODLOČITVE ŠT. 270/2014 O NARAVNI DRUŽINI
Da deželni svet Veneta razveljavi odločitev št. 270/2014, ki z izgovorom zaščite tako imenovane “naravne
družine” diskriminira vse druge oblike družine, ki že obstajajo.
RAZVELJAVITEV ODLOČITVE ŠT. 13/2015 O DESTABILIZACIJSKIH IDEOLOGIJAH V RAZVOJU ŠTUDENT*
Da deželni svet Veneta razveljavi tudi odločitev št. 13/2015, ki v strahu, da bi se razširila neka nova ideologija,
katera ne najde nikakršne znanstvene podpore, naroča šolam naj počnejo to, kar je že v njihovi pristojnosti.
PROMOCIJA KULTURE DRUGAČNOSTI V VENETU
Da deželni svet Veneta uveljavi odločitev št. 4/2010, katera ima kot cilj promocijo sprejemanja različnosti iz
strani javnosti, preprečitev in obsojo homo-bi-transfobičnih obnašanj in podpreti projekte, ki imajo kot cilj boj
na diskriminacijo, ki izhaja iz spolne usmerjenosti in spolne identitete in naj v italijanskem parlamentu prevzame
vodilno vlogo pobudnika za zakone, ki bi zaščitili in legitimizirali LGBTQIA osebe.
DA TUDI V TRENTINSKEM-ZGORNJEM POADIŽJU-SUDTIROL SE VZPOSTAVI MOŽNOST DVOJNE
PREFERENČNOSTI SPOLA
Da se v autonomni pokrajini Trento in v deželi Trentinsko-Zgornje Poadižje-Sudtirol sprejme zakon o dvojni
preferenčnosti v upravnih volitvah, kot je že praksa po ostalih delih države.

7

ZDRAVJE IN PREPREČITEV
CENTRI ZA SPB/SPO NA DEŽELNI RAVNI
Da se vzpostavi deželno mrežo centrov za spolno prenosljive bolezni/spolno prenosljive okužbe s ciljem, da bi se ponudilo vse
bolj uspešno storitev in zagotovilo strateško oskrbo ter, da dežela Furlanija-Julijska krajina podeli centru za spolno prenosljive
bolezni iz Gorice vlogo referenčnega deželnega centra zaradi odličnosti in izkušenj, ki ju center ima na tem področju.

KAMPANJA ZA PREPREČITEV ŠIRJENJA SPO
Da se vzpostavijo, aktivirajo in koordinirajo nove informacijske kampanije o obužbah z virusom HIV in drugimi spolno
prenosljivimi okužbami in, da se na široko promovira kondom kot sredstvo za preprečitev širjenja SPO, da se organizirajo
pobude za ozaveščenje in sensibiliziranje medicinskega osebja o odnosu med zdravnikom in pacientom v primeru LGBTQIA
pacientov.

POVEČANJE SREDSTEV ZA ZAŠČITO PRED SPO
Da se razširi sistem anonimnosti in brezplačnosti za testiranje osrednjih SPO, kot so gonoreja, hepatitisi in sifilis in, da se
storitev ponudi z večjo vidnostjo, da se podpre hitri test za HIV, preko pobud za informiranje, preprečitev in naj se ponudi
test za HIV community-based v krajih, ki niso v viziji CBVCT (Community-Based Voluntary Counselling and Testing) in znotranj
protokola HIV COBATEST delu populacije, ki je bolj na udaru za HIV (MSM - moški, ki imajo spolsne odnose z moškimi, IDU uporabniki intravenoznih drog in migranti). Zahteva se tudi brezplačno cepitev za HPV.

PREPOVED REPARATIVNIH TERAPIJ
Da se uradno prepove reparativne terapije, za katere trdijo, da ‘popravijo’ v LGBTQIA osebi razliko od cis-heteroseksualne
normative.

ODSTRANITEV IZ SEZNAMA PATOLOGIJ TRANSPOLNOST
Da se dokončno odstrani iz seznama patologij transpolnost.

ODSTRANITEV IZ SEZNAMA PATOLOGIJ INTERSEKSUALNOST
Da Italija odstrani iz seznama patologij variacije spolnih karakteristik iz medicinskih vodnikov. Da Italija tudi nasprotuje
medikalizaciji, ki ima kot cilj ‘normalizacijo’ kot sta npr. genitalna kirurgija in psihološki tratmaji.

POSEGI NA INTERSEKSUALNOST
Da se prepove kirurške in farmakološke posege ponovne dodelitve spola osebam rojenim s spolnimi karakteristikami, ki ne
odgovarjajo tipični binarni delitvi moških in žensk brez predhodnega dovoljenja le teh oseb ali na mladoletne osebe.
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ZDRAVJE IN PREPREČITEV
PRAVICA DO SPLAVA IN MEDICINSKE OPLODITVE
Da se poveča število ‘consultorio’ na območju s ciljem zagotovitve dostopnosti zdravljenju in pravici do splava in, da se na tak
način zagotovi pravico do samoodločbe, ki je v zadnjih letih močno ovirana zaradi velikega odstotka zdravnikov z ugovorom
vesti.

SPREMEMBA ZAKONA ŠT. 40/2004
Da se spremeni zakon št. 40/2004, da bi se dovolilo tudi samskim osebam in parom, tudi istosplnim, dostopnost do medicinske
oploditve.

ZAKON ZA SAMOODLOČANJE O KONCU ŽIVLJENJA
Po principu samoodločanja zahtevamo, da Italija sprejme zakon o ureditvi prekinitve življenja in prepozna pravico posameznega
državljana o odločanju o lastnem življenju in vlogo države, da prevzame odgovornost v situaciji hude bolezni.

ZAGOTOVITEV DELOVANJA CENTRA SPB/SPO V TRENTU
Da center za SPB/SPO v Trentu, edini tovrstni v pokrajini, nadaljuje nudenje storitev, brez okrnitve, predvsem zaradi pomembne
funkcije, ki jo center ima pri zagotovitvi zdravja med tamkajšnjim prebivalstvom.
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SOCIALA
ZAGOTOVITVE PROSILCEM ZA AZIL
Da se na območju zagotovi center za sprejem prosilcev mednarodne zaščite, ki jo predvideva člen 17 zakonskega odloka
142/2015 (direktiva 2013/33/EU in direktiva 2013/32/EU) tudi za LGBTQIA osebe, katere bi v njihovi državi bile v nevarnosti
zaradi osebne okoliščine spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

ZAGOTOVITEV SPOŠTOVANJA PRAVIC STAREJŠIH LGBTQIA OBČANOV
Da se znotraj domov za ostarele in podobnih struktur za starejše oblikujejo kampanije za informiranje in usposabljanje vezane
na tematiko starejših LGBTQIA občanov s ciljem preprečitve diskriminatornih situacij.

ZAGOTOVITEV SPOŠTOVANJA PRAVIC LGBTQIA OSEBAM Z OVIRAMI
Da se zagotovi usposabljanje znotraj centrov in podobnih struktur tudi za LGBTQIA osebe z ovirami in se oblikuje kampanije,
ki imajo kot cilj informirati in preprečiti diskriminatorne situacije, bodisi znotraj tovrstnih centrov kot v družbi.

LGBTQIA ZATOČIŠČE
Da se v deželi Furlaniji-Julijski krajini oblikuje center za začasni sprejem LGBTQIA oseb, ki so žrtve nasilja v družini.

IZOBRAŽEVANJE
ŠOLSKA VZGOJA
Da v vzgojni ponudbi javnih šol se zagotovi spolno vzgojo in tudi vzgojo do različnosti, in naj se jo oblikuje skupaj z odgovornimi,
primerno za starost učen*, naj se vključi tudi družine in naj bo usmerjena v demokratične principe spoštovanja in sprejemanja
drugačnosti.

PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE V ŠOLAH
Da šolsko osebje sprejme in ovrednoti vse družinske izkušnje učencev in, da učnemu in neučnemu osebju se zagotovi
potrebno izobrazbo za spoštljivo ravnanje z LGBTQIA učen*.
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Prepričani smo, da je dežela Furlanija-Julijska krajina, ki je v mnogih primerih
izrazila veliko spoštovanje in posluh v odnosu do razlik in zahtev LGBTQIA
skupnosti, pripravljena gostiti FVG Pride, Pride del Triveneto 2017 - Pride
Furlanije-Julijske krajine, Pride treh dežel 2017. Verjamemo, da institucije in
njihov* predstavni* imajo dolžnost in pravico za pokroviteljstvo, promocijo
in prisotnost na pobudi tako, da bi se javnosti podalo močan zgled za
spoštovanje demokracije, v oblizru globalnih vrlin enakopravnosti in svobode
razglašenih v italijanski ustavi.

Comitato Friuli Venezia Giulia Pride
Sede legale: Via Tiberio Deciani 89/135, 33100 Udine
info@fvgpride.it
tel. +39 346 523 8072
C.F. 94142010308 | P.IVA: 02878350301

