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Pozdravni nagovor: Obvoznica mimo nestrpnosti


Spoštovani,

Dovolite, da z nekaj mislimi in tudi osebnimi izkušnjami skušam opisati svoje občutke ob tem dogodku, ki ga toplo pozdravljam. 

Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni so z razumom in vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje in sestre. Menim, da vsakdo, ki te besede 1. člena Splošne deklaracije o človekovih pravica ne le sprejema, ampak vanje vsaj malo tudi verjame, lahko le globoko obžaluje, da nekateri ljudje v svojem srcu lahko vseeno čutijo ali celo gojijo nestrpnost in sovraštvo do ljudi, ki temelji na njihovih osebnih okoliščinah.
Spoštovanje človekovega dostojanstva gre vsakomur. Človekove pravice so neodtujljive, nedeljive in medsebojno neločljivo povezane. Nikakor ni dovolj, da so le formalno ali načelno priznane. Temeljna zahteva je zagotoviti njihovo učinkovito uresničevanje. Če država tega ne zagotovi, so dejansko kršene.

Rodil sem se sredi sedemdesetih, v času ko je bil konsezualni homoseksualni spolni odnos med dvema odraslima moškima razglašen še za kaznivo dejanje. No, kaznivo je bilo še vse kaj drugega, o strankah in svobodnih časopisih ni bilo govora, nekatere stvari pa so bile prepovedane, ne da bi to kje sploh pisalo. O dosti več rečeh se je molčalo kot danes. Izhajam iz globoko verne katoliške družine, družinski spomin pa vsaj v širšem smislu pozna namestitve v fašistična in nacistična koncentracijska taborišča, prisilne izselitve v Srbijo in Nemčijo, izginule po drugi svetovni vojni, strice na večletnem administrativno odrejenem prisilnem delu, danes smešna je zgodba kako je bil dedek takoj odpuščen z mesta učitelja, ker je nekoč s svojim avtom zapeljal škofa v sosednjo vas. V šolo sem šel malo zatem, ko je umrl Tito, na Kosovu pa so tedaj zatrli prvo albansko »kontrarevolucijo«. Dobro se spominjam, kako so nas pionirčke leto za letom na začetku šolskega leta spraševali katere dodatne dejavnosti gojimo: »K verouku hodim.« je rekel Pero. »To pa ne velja!« je rekla učiteljica, »Še kaj drugega?« Nato je bil vprašan naslednji. »K verouku hodim, pa k rokometu« je rekel Bogdan. »No, kot rečeno, to prvo ne velja…« je spet rekla učiteljica. Tvegam oceno, da smo takrat skoraj vsi, najmanj pa polovica razreda povedali, da pač hodimo k verouku, pa čeprav »ni veljalo«. Tudi naslednjo leto je bilo isto. Ker nismo vedeli, zakaj naj bi ne veljalo, ker smo pač hoteli povedati, da tudi to počnemo. Še sanjalo se nam ni da bi se morali takrat kaj takega sramovati. Mogoče smo bili videti celo ponosni, najbrž je bilo neprijetno le tovarišicam. Spomnim se tudi procesije, najbrž je bilo takole spomladi za Veliko noč. To smo takrat počeli le na Rakitni pri stricu Petru, ki je bil župnik in se je naredilo en krog po travniku okrog cerkve, zdelo se mi je zelo hecno. V Ljubljani tega pač ni bilo. Pri frančiščkanih smo se recimo z butarami v sprevodu sprehodili le za zidovi, iz vrta po hodnikih župnišča in dol po cerkveni ladji. Danes bi kdo rekel: katakombe. Takrat pa sem bil otrok in o tem seveda nisem razmišljal, vse skupaj je pač bilo tako kot je bilo.

Sedaj sem 30 let starejši in domišljam si, da živim v svobodni demokratični družbi. Zato se danes s tem, da je tako, kot je, pač ne sprijaznim kar tako zlahka. Na svoji poklicni poti se grem že ves čas zagovorništvo človekovih pravic, zlasti pa tudi preprečevanje diskriminacije. Prav zato ker pravice jemljem resno, pa tudi zaradi svoje osebne izkušnje, vse pomenske odtenke parade ponosa zelo dobro razumem. Bil sem tudi na prvi slovenski, takrat poleti pred škucom. Skupaj s prijateljem Borisom na vozičku sem tam na paradi »služil« civilno nadomestno vojaško službo pri poveljstvu YHD-ja. Danes mi je povsem jasno, da gre pri paradah ponosa za isto pravo in pravično stvar, kot je šlo pri sufražetkah, kot je šlo pri sprehodih temnopoltih v 60-ih, kot je šlo leta 1988 na Roški cesti in na Kongresnem trgu in nenazadnje: na tistih »tveganih« cerkvenih procesijah. Prav nič drugače ni. Nihče nikogar ne provocira, spreobrača, izvaja ideološkega nasilja, ogroža našega načina življenja in ne vem kaj še vse. Le pokazat se imaš pravico, reči, tu sem takšen kot sem, priznaj mi mojo pravico do lastne identitete in samouresničitve, tako kot jo jaz priznavam tebi. In to imam pravico storiti skupaj s somišljeniki.

Človek ni samo to kar je, ampak je zlasti tudi to kar šele lahko postane. To imamo pravico glasno zahtevati. Država nam je to dolžna omogočiti. Svoboda ni le v mislih, biti mora tudi v besedah in dejanjih in je povezana z odgovornostjo. Če jo kažem v lastnih stvareh, zakaj bi me motilo, če jo kažejo tudi drugi? Človekove pravice so naša najbolj skupna stvar, so temelj svobode, pravičnosti in miru v svetu. Parada ponosa zato ni le vprašanje vidnosti in zahteve po družbenem priznanju LGBT skupin, ampak je zlasti tudi zahteva po varstvu pred vsakršnim izključevanjem. Zato je parada ponosa naša skupna stvar. Pojavov izključenosti in diskriminacije namreč sprejeta zakonodaja sama po sebi ne more zajeziti. Ljudi je treba vedno znova opominjati in spodbujati. Trkati na njihovo vest. Prizadevanja za enakost so nikoli dokončana naloga.

Živčni in celo sovražni odzivi nekaterih na parade ponosa in vse druge oblike javnega zavzemanja za pravice LGBT skupin so lakmusov papir strukturnih predsodkov, nestrpnosti in sovraštva ali pa »le« tiste človeške indiferentnosti, zaradi katere je v zgodovini prišlo tudi že do grozot, ki so žaljive za človeško vest. Ne le fizični in simbolični napadi na udeležence parad ponosa, tudi javno izrečena prepričanja, da naj bi nam LGBT skupine uničevale družino, obstoj naroda ali celo civilizacije, da nas ogrožajo s HIV in AIDS, da je velika nevarnost, da bodo posiljevali otroke ipd., vse to JE homofobija. Bobu je treba reči bob. V Sloveniji je še kako prisotna homofobija, tako kot ima tu domovinsko pravico tudi rasizem, ksenofobija, seksizem, islamofobija in kristjanofobija… Tudi v Sloveniji se najde marsikdo, ki želi drugim posredovati sporočilo, da so manjvredni, da tu nimajo kaj iskati, ali pa naj bodo vsaj lepo tiho in skriti v katakombah. Te ideje je treba zavrniti in vsakič znova izražati predanost demokratičnim. Jasno in glasno. To ni nobeno prilivanje olja na ogenj. Demokratična družba se ne sme bati javnih razprav, niti tistih o najbolj šokantnih in nedemokratičnih idejah. Medsebojno razumevanje in spoštovanje je mogoče doseči le prek odprte razprave. 

Prav ob javni razpravi o Družinskem zakoniku smo vsi skupaj na preizkušnji. V živo lahko opazujemo, kako so vzroki in posledice izključevanja in nestrpnosti prepleteni. Kaj je vzrok in kaj povod? Vsakdo s svojimi izvajanji prispeva »le« še en kamenček v mozaiku oz. člen v verigi dogodkov. V pozitivni ali pa v negativni smeri. Težko in celo nemogoče je poiskati vsa posamična sporna ravnanja ter individualizirati odgovornost vseh posameznikov in skupin. Situacija, v kateri prihaja do medsebojnega obtoževanja o nestrpnosti in netenju sovraštva, je, vsaj zame, klasična slika začaranega kroga: kaže na položaj, ko kača sama sebe grize v lasten rep. Če npr. nekateri stališča različnih cerkva dojemajo kot (nedopustno) vtikanje verske skupnosti v posvetno sfero – kar poimenujejo z besedo klerikalizacija – se v obrambi pred tem zatekajo k argumentom o (sprevrženem) dojemanju svojih državljanskih dolžnosti (da so npr. dolžni sovražiti cerkev). Nasprotniki DZ pa, sklicujoč se na svoje razumevanje verskih in moralnih norm, nasprotjujejo temu, kar sta vlada in državni zbor skušala s pravom urediti na področju posvetnega. Rešitve, ki so jabolko spora, sta obe politični veji oblasti sprejeli v dobri veri kot nujno potrebne za odpravljanje sistemske in strukturne diskriminacije. Nasprotniki DZ se tako borijo za vzdrževanje neenakopravnosti, ki temelji na spolni usmerjenosti odraslih oseb, prizadeva pa tudi njihove otroke in druge družinske člane. Gre za win-win situacijo: žal le za diskriminacijo. Prizadevanja za nediskriminacijo in odpravo nestrpnosti so in bodo v vsakem primeru poraženec, čeprav je res tudi to, da se lahko strpnosti zares učimo in se v njej mojstrimo le ob nasprotniku. Tudi če bo DZ sprejet (in sam kot katoličan molim in upam, da bo!), bo to zelo slabo za politično in versko strpnost ter družbeno kohezijo. Namesto k poenotenju v boju proti diskriminaciji vseh in vsakogar se gremo razdvajanje in igrice za prestiž o tem, kdo je bolj prizadet in si zasluži večje varstvo, kdo je na bolj pravi politični in moralni strani ipd. Divide et impera! Obžalujem, da je v ravnanju marsikoga mogoče zaznati očitno nezmožnost empatije (sposobnosti vživeti se v položaj drugega, solidarnosti), ki je pomemben pokazatelj t.i. čustvene inteligence. Ta je, zlasti tudi za tiste, ki ne verjamejo zares v pomen zapovedi ljubezni do bližnjega, tudi »sovražnika«, eden od nujnih elementov za pristno (avtonomno) izkazovanje medsebojnega spoštovanja. 

Razvoj dogodkov zelo plastično kaže, da je problem izključevanja, nestrpnosti in diskriminacije v Sloveniji še kako živ. Tudi na to sam vseskozi opozarjam kjerkoli morem. Z diskriminacijo in vsemi pripadajočimi pojavi se je potrebno soočiti odkrito, iskreno in odločno. 

Žal pa odzivanje tistih, ki imajo v rokah vzvode za odločanje  kaže, da se ta problem skrajno podcenjuje, pometa pod preprogo in da se ga aktualizira le tedaj, ko neposredno prizadeva lastne interese. Sam opozarjam zlasti na odgovornosti na strani države. Nesprejemljivo je, da država ne zagotavlja sistema učinkovitega varstva pred diskriminacijo, nima resnih preventivnih spodbud, nima celovitih in koordiniranih politik (npr. preprečevanja rasizma ali diskriminacije nasploh) ter ne zagotavlja niti temeljnih predpostavk za učinkovito delo vsaj tistih institucij, ki si za navedene cilje skušamo iskreno prizadevati. Nesprejemljivo je, da se ob teh problemih le zamahuje z roko in da je preprečevanje diskriminacije cilj le na papirju. 

Zato je ključno, da tudi prek iniciative civilne družbe politika postane občutljiva za ta vprašanja in jih prične naslavljati z lastnim vodenjem in zgledom ter ustreznimi in učinkovitimi ukrepi. Dokler jih ne bo, so nam vsi javni pozivi, pobude in parade ponosa prav krvavo potrebne. Vsi skupaj smo v istem čolnu: nikoli ne smemo pristati na razdvajanje, vedno znova je treba pokazati, da držimo skupaj. Zato vam iskreno čestitam za vsa vaša prizadevanja in izkazovanje državljanskega poguma.

Lepo pozdravljeni,
	
Boštjan Vernik Šetinc
Zagovornik načela enakosti

