
MOJ PONOS 

 

 V juniju 1969 so se dogajali Stonewall upori, zato vsako leto junija v čast LGBT+ ozaveščenosti 

praznujemo t. i. pride month oz. mavrični junij/mesec ponosa.  

Leta 1969 so se začeli boriti proti policijskemu nasilju do ljudi. To so bili začetki izkoreninjenja 

diskriminacijskih zakonov in predsodkov do pripadnikov LGBT+ skupnosti. Tega leta so z upori dosegli 

nekaj pravic za homoseksualne ljudi, člane LGBT+ skupnosti, a se še vedno borimo za enakopravnost, 

sprejemanje in pravičnost vseh, ne glede na našo spolno usmerjenost. 

Danes (junija) razne prostovoljne organizacije, protestna gibanja in nekateri posamezniki pripravljajo 

parade ponosa, koncerte in druge različne delavnice, da ljudem predstavijo in približajo LGBT+ 

skupnost in le-tem nudijo varen prostor, zavetje in iskan občutek pripadnosti. V tem času so izvedena 

tudi spominska obeleženja, namenjena tistim, ki smo jih v preteklosti izgubili. Namen je prepoznati, 

koliko ljudi LGBT+ pripadnosti je imelo zgodovinski vpliv na svet. 

Vse več ljudi, skupnosti in organizacij vsako leto znova priznava LGBT+ skupnost in nas sprejema. S tem 

sprejemanjem spreminjamo okolja, kot so šole, ostale skupnosti in vsakdanje življenje v varnejši in 

prijetnejši prostor za mladino in ljudi. 

V Sloveniji nimamo velikih predstavitev in veliko predstavnikov. Nedolgo nazaj smo začeli s prirejanjem 

parad ponosa, kar je velik korak do javne predstavnosti tudi v Sloveniji. A vseeno je pred nami še dolga 

pot do enakopravnosti, da dosežemo varno, mirno in prijetno življenje za vse. Res je, da se v Sloveniji 

od 23. julija 2006 priznavajo istospolna partnerstva in je državni zbor Republike Slovenije 3. marca 2015 

sprejel zakon, ki je legaliziral istospolne zakonske zveze, a je bil ta 20. decembra še istega leta na 

referendumu zavrnjen, daj sta mu nasprotovali dve stranki. Poroka med istospolni partnerji se namreč 

imenuje sklenitev partnerske zveze in ne zakonske zveze. 

 A zakaj je sploh potreben zakon za nekaj takega? Zakaj potrebujemo nekoga, ki nam bi dovolil ali 

prepovedal pravico do ljubezni, pravico čutiti? Zakaj potrebujemo nekoga, ki bi nam prepovedal biti 

človek? Zakaj nas mora skrbeti, da nas bodo drugi drugače videli, spremenili svoj odnos do nas, nas več 

ne bodo želeli za prijatelje, družino, ko pa je vse, kar si želimo le, da bi nas videli enake sebi.  

Zakaj je moja ljubezen drugačna od tvoje ljubezni? Kako lahko dovolimo nekomu, ki ne dojema, da smo 

vsi ljudje, da nas uči, koga je prav ljubiti in koga ne, katera čustva so pravilna in katera napačna. Kako 

lahko pustimo nekomu, ki ne dojema, da smo vsi enaki, da nas uči biti človek.  

 

Avtorica: Nadja Judnič, 16.6.2022 

 

 

 

 

 

 


