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Kvir glasba meseca
David Bowie - Rebel Rebel
chloe moriondo - I Eat Boys
Blur - Girls and Boys
Cariño - Bisexual
Tove Lo - No One Dies From Love

Kvir fi lm meseca
Pride (2014, 1 h 59 min) 
Pride je britanska zgodovinska komična drama režirana 
s strani Matthewa Warchusa, ki temelji na resničnih 
dogodkih v 80. letih prejšnjega stoletja v Veliki Britaniji. 
Takrat so bile kvir osebe še posebno diskriminirane s 
strani javnosti zaradi HIV epidemije in konservativne 
vlade pod vodstvom Margaret Thatcher.
V istem obdobju so rudarji v Združenem kraljestvu 
protestirali proti zaprtju rudnikov premoga in tako 
postali konstantna tarča njihove vlade ter policije, kar 
je pripeljalo tudi do nekaterih nasilnih konfrontacij med 
obema stranema. To je dalo Marku Ashtonu, gej aktivistu 
iz Londona pobudo, da začne zbirati denar za podporo 
rudarskemu gibanju in s tem začne kampanijo Lesbians 
and Gays Support the Miners ali LGSM. Mark Ashton 
zatrdi, da morajo marginalizirane skupine podpreti druga 
drugo in združiti svoje boje, na mesto, da bijejo vsakega 
posebej. Uspelo jim je zbrati veliko denarja za rudarsko 
skupnost in v zahvalo jih oni povabijo na obisk v svoje 
kraje.
Kvir aktiviste tam najprej pričaka kar nekaj sumničavosti 
in homofobije, vendar ko skupaj preživijo več časa večina 
vaščanov premaga svoje predsodke in postane zaveznik 
LGBT+ skupnosti. Dogodki pripeljejo do tega, da rudarska 
nacionalna zaveza maršira v solidarnosti z londonsko 
parado ponosa 1985 in s tem uspešno zgradi pritisk na 
britansko Laburistično stranko, da v svoj program vključi 
pravice gejev in lezbijk.
Pride je zabaven in hkrati čustven fi lm. Zanimiv je 
tudi zaradi tega, ker liki temeljijo na resničnih osebah. 
Nekateri od njih živijo še danes in so bili vključeni v 
ustvarjanje fi lma.
V šolah nas ne učijo o naši zgodovini. Ne omenjajo 
zgodovine našega gibanja proti diskriminaciji in ne 
omenjajo našega boja za enakopravnost. Kot kvir osebe 
smo vse te informacije primorani dobiti iz umetnosti 
in medijev. Zaradi tega so fi lmi kot je Pride še posebej 
pomembni. Zaradi njih se lahko učimo o naši zgodovini 
in hkrati pomagamo, da naše zgodbe postanejo del 
popularne kulture.
Film pa nas pouči tudi o tem kako pomembna je 
solidarnost med marginaliziranimi skupinami, ter koliko 
smo močnejši, če eden drugega podpremo.
Če si želite za za letošnji mesec ponosa pogledati kakšen 
fi lm je Pride popolna izbira.

Dekriminalizacija - prenehanje obravnavanja nečesa kot 
nezakonitega, kaznivega. Dekriminalizacija homoseksualnosti 
je na primer pomenila, da za pridržanje istospolno usmerjene 
osebe s strani policije ni več obstajala pravna podlaga, npr. 
zakon, ki bi homoseksualnost prepovedoval.

OSNOVNI KOTIČEK

MEDIJSKI KOTIČEK

Ali lahko moje strejt prijateljice, prijatelji in družinski 
člani pridejo na Parado ponosa?
Seveda! Na Parado ponosa so dobrodošle tako LGBT+ osebe, kot tudi 
naše_i zaveznice_ki.

Zelo rad bi se udeležil parade ponosa, vendar me je strah, 
da bi bile fotografi je z mano na paradi javno objavljene, 
ali da bi me na paradi videl kakšen znanec, ker se še 
nisem pripravljen razkriti vsem svojim bližnjim. Kaj naj 
naredim?
Verjamem, da je to eden pogostejših razlogov, da imajo nerazkrite 
LGBT+ osebe pomisleke glede udeležbe na paradi. Predlagam ti, da 
greš na parado, če oceniš, da te potencialno razkritje z udeležbo, ne 
bi preveč ogrožalo. Vedno namreč obstaja možnost, da srečaš koga, 
ki ga poznaš. Vendar, če bo ta oseba prav tako na paradi, to pomeni, 
da je tudi sama zaveznica, ali pa celo del skupnosti. Morda se lahko s 
takšnimi znankami_ci pogovoriš, da parade ne omenjata družinskim 
članicam_om in prijateljicem_em. Glede slik, pa mislim, da te ne 
bodo fotografi rali, če ne boš držal nobenega plakata, zastave, nosil 
izstopajočih oblačil/ličil. Vedno pa lahko pišeš Društvu Ljubljana Pride 
(ali drugim), ki objavljajo fotografi je, da morebito tvojo sliko odstranijo 
iz interneta. 

Ne morem se udeležiti parade ponosa in se zaradi tega 
počutim krivo, ker bi rada podprla LGBT+ osebe. Ali lahko 
naredim še kaj drugega, da podprem našo skupnost?
Udeležba na Paradi ponosa zagotovo veliko doprinese k vidnosti LGBT+ 
oseb, a to ni edini način, kako lahko podpreš našo skupnost. Parada 
ponosa je lahko vsak dan na individualni ravni. Že s svojim obstojem in 
razkritjem prineseš k skupnosti vidost. Če pa se želiš še bolj aktivirati, 
pa lahko postaneš prostovoljka v kateri od LGBT+ organizacij in društev, 
lahko nam doniraš, ali pa preprosto na vsakodnevni ravni govoriš o teh 
tematikah s svojimi vrstniki, greš na volitve, spregovoriš, ko zaznaš 
homofobni govor... Možnosti je ogromno in ni nujno, da se angažiramo 
le tisti dan v juniju. Pomembno je, da smo aktivne_i tudi ostalih 364 
dni v letu.

Vprašanja bralk_cev

časovnica 
Parade ponosa 2022

Če bo to tvoja prva parada ali pa potrebuješ opomnik, 
kako poteka celoten dan, smo zate pripravile_i kratek 
povzetek.

11. junija 2022 se ob 10h začne Paradno mesto, ki tra-
ja do 15h. Na Kongresnem trgu, v Parku Zvezda lahko 
takrat najdeš najrazličnejša društva in stojnice, kjer la-
hko spoznaš kvir organizacije, druge pripadnike LGBT+ 
skupnosti in naše zaveznike, dopolniš svojo zbirko 
značk, nalepk in drugega promocijskega materiala, ki ga 
podarjajo društva in jih vprašaš karkoli te zanima. Pri-
poročamo sončna očala in kremo za sončenje, saj znajo 
biti junijski žarki kar intenzivni. Se pa obisk vsekakor 
splača, saj te mavrični občutek spremlja tekom celega 
dne.

Sledi nekaj urni odmor, v katerem ti priporočamo, da se 
okrepčaš in umakneš v senco. Ne pozabi na pitje vode! 
Okoli 17h se pričnemo zbirati v AKC Metelkova mesto 
(lahko se z nami dobiš na Društvu DIH - Slomškovi uli-
ci 25 ob 17h in gremo na Metelkovo skupaj!). Napetost 
je v zraku, mavrice vsepovsod, prostor poln energije. 
Ob približno šestih zvečer se bomo vsi skupaj odpravili 
na povorko po ljubljanskih ulicah, nekje uro kasneje pa 
prispemo tja, kjer smo več ur nazaj pričeli - na Kongresni 
trg. Sledi program Društva Parade Ponosa, ki vključuje 
tudi nastope Freekind, Romeo De La Cruz in B-Complex. 

Zabave pa še ni konec! Vsi vztrajni nadaljujemo na after 
party-jih, uradni je organiziran v klubu Monokel in Tif-
fany, prične pa se ob 23h. Če te noge še držijo, se vidimo 
tam!

Celoten program paradnega meseca si lahko prebereš 
na spletni strani Društva Parada Ponosa.

Zgodovina 
LGBTQIA+ skupnosti 

v Sloveniji

1976 
Dekriminalizacija sporazumnih homoseksualnih odnosov v 
Kazenskem zakoniku Republike Slovenije

1984
Med 23. in 29. aprilom je v Ljubljani potekal Festival Magnus: 
»Homoseksualnost in Kultura«. Organiziral ga je Škuc-Forum. V 
okviru festivala so se zvrstile razstave, fi lmske projekcije, predavanja, 
diskusije in izid fanzina Viks. Filmski del se je že začel šteti kot 1. 
Festival gejevsekga in lezbičnega fi lma, pozneje preimenovanega v 
Festival LGBT fi lma.
Viks je bil fanzin namenjen kulturni in socialni problematiki 
homoseksualnosti. Izdajal ga je Škuc-Forum.
Med junijem 1984 in majem 1985 so v Disku FV (zdaj K4) potekali 
sobotni večeri Magnus Gay Club. Takrat je veljal za edino organizirano 
LGBT druženje, ne samo v Jugoslaviji, ampak v vseh socialističnih 
državah.
Pri Škuc-Forumu se 8. decembra 1984 prvič sestane sekcija Magnus, 
združevala je predvsem geje, deloma pa tudi lezbijke.

1985
Sekcija Magnus izda informativno brošuro o AIDSU z naslovom “Vse, 
kar ste hoteli vedeti o aidsu, a si niste upali vprašati”.
30. marca pa pri sekciji Magnus izide prva številka fanzina Gayzine.
V Škuc-Forumu pride do ustanovitve feministične skupine Lilit, 
aprila pa kluba Lilit (ženski klub v K4).
Pri založbi KRT izdajo zbornik z naslovom “O ženski in ženskem 
gibanju”, ki velja za prvo prevodno delo lezbičnega aktivizma v 
slovenščini. 

1986
Sekcija Magnus napiše zahteve v manifestu, namenjenem za 
Festival novih družbenih gibanj v Novi Gorici: 

1. da se členi, ki kaznujejo homoseksualne odnose v kazenskih 
zakonih Republike Srbije (110/3), BiH (93/2), Makedonije (101/2) in 
pokrajine Kosovo (81/3) takoj odpravijo, 

2. da se v slovenski ustavi prepovedi diskriminacije zaradi spola, 
vere in narodnosti doda prepoved diskriminacije zaradi spolne 
usmerjenosti, 

3. da se v šolske programe vključi pouk o homoseksualnosti, a ne kot 
o patološkem spolnem odnosu, marveč kot o življenjskem izboru, ki 
je enakopraven heteroseksualnemu, le različen od njega in 

4. da vlada SFRJ protestira pri vladah držav, ki diskriminirajo 
homoseksualno manjšino, tako da ljudi zaradi homoseksualnosti 
diskreditirajo, zapirajo ali celo likvidirajo (Romunija, SZ, Kuba, Iran).

16.4.1987 pride do izredne skupščine Škuc-Foruma na Filozofski 
fakulteti, kjer sprejmejo sklep, da se predlaga ustavni komisiji 
uvrstitev spolne usmerjenosti na seznam, kjer so zapisani primeri 
kdaj je diskriminacija prepovedana.
Oktobra pride do ustanovitve lezbične skupine LL (Lezbična Lilit).
Skupina LL novembra v Klubu mariborskih študentov organizira 
prvi ženski plesni večer. Med 11. In 13. decembrom pa izvedejo Prvo 
srečanje feministk Jugoslavije. Na srečanju so se zbrale udeleženke 
iz Ljubljane, Zagreba, Beograda, Skopja, Prištine in Sarajeva. 

1988
Januarja se sekcija LL osamosvoji pri Škuc-Forumu.
Marca pride do izida prve številke fanzine Lesbozine, ki velja za prvi 
samostojni lezbični bilten na Slovenskem.
V reviji Tribuna Magnus in LL objavita komentar “Demokracija da, 
pedri ne” kot opozorilo na vztrajnost homofobije.
Teden lezbičnega fi lma se zgodi med 10. In 18. Decembrom, sledi mu 
pa Teden gay fi lma od 18. do 24.12.

1989
Na pobudo aktivistik_ov skupin Lilit, LL in Magnus začne delovati 
gejevski-lezbični disko klub v K4, kasneje znan kot Roza disko. 
Na 13. kongresu Zveza socialistične mladine Slovenije sprejmejo 
pobudo:

1. Spolna usmerjenost naj se uvrsti med primere, za katere je izrecno 
prepovedana diskriminacija tako v Ustavi SRS kot tudi SFRJ. To 
pomeni izenačitev sporazumne starosti za homoseksualne odnose 
s sporazumno starostjo za heteroseksualne odnose;

2. možnost zakonske zveze med partnerjema istega spola;

3. odpravo zakonov, ki prepovedujejo homoseksualne odnose v ožji 
Srbiji, BiH, Makedoniji in na Kosovu

Na pogovoru o aidsu v Roza disku pride do tesnejšega sodelovanja 
med Magnusom, Mikrobiološkim inštitutom in Inštitutom za 
varovanje zdravja. Rezultat sodelovanja pa je začetek brezplačnih in 
anonimnih testiranj za HIV.

1990
Člani_ce Magnusa in LL 23.6. ustanovijo Roza klub – samostojno 
politično združenje za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije 
zaradi spolne usmerjenosti ter uveljavljanje načela enakopravnosti 
na vseh ravneh zasebnega in javnega življenja.
Izid biltena Roza kluba med julijem in novembrom.
8.11. se začne predvajati oddaja z naslovom Roza Val na radiu Val 
202. Potekal je vsak 2. četrtek do konca junija 1991. Kasneje se oddaja 
preimenuje v Pinky val, vendar ne več pod vodstvom ekipe Roza 
kluba.
Novembra ustanovijo zbirko Lambda pri založbi Škuc.
10.12. Roza klub izda prvo številko revije Revolver – revija s 
homoerotičnim nabojem in revija za kulturna in politična vprašanja. 
Urednik revije je bil Brane Mozetič, kasneje pa se mu je pri 
souredništvu pridružila še Suzana Tratnik.

Transvestit - zastarel izraz za osebo, ki se oblači v spol, ki ji ni bil 
pripisan ob rojstvu. Treba je poudariti, da se izraza ne uporablja 
več, saj velja za žaljivega. 

Kakšna je trenutna pravna ureditev za istospolne družine?

diskriminirati delojemalca tudi na podlagi spolne usmerjenosti.
27. marca poteka ustanovna skupščina Društva DIH (takrat 
imenovanega Društva za integracijo homoseksualnosti).

2004
V Mariboru se pod okriljem Mladinskega kulturnega centra ustanovi 
skupina za istospolno usmerjene mlade Lingsium.

1991
Iz predloga ustave RS izpade izrecna prepoved diskriminacije na 
osnovi spolne usmerjenosti.
Junija Mestni izvršni svet Ljubljane, ki ga vodi Marjan Vidmar 
(Slovenska demokratična zveza), ukine subvencijo za revijo Revolver, z 
razlogom, da naj bi šlo za “pornografsko revijo” in se hkrati odloči, da iz 
sredstev sekretarijata za kulturo ne bo več dajal denarja za fi nanciranje 
kulturne dejavnosti Roza kluba.
Med 4.9. in 8.9. je na Študentskem taboru v Ankaranu bil organiziran 
prvi Pink tabor o identiteti in asimilaciji homoseksualne populacije.
Oktobra je organizirana Roza tropska noč na bazenu v Postojni.

1992
Spomladi pride do ustanovitve Yoldashimm, neformalnega združenja 
homoseksualnih parov, ki se bori za enakopravnost homoseksualne 
partnerske zveze.

1993
Lezbična sekcija LL izda prvo številko lezbičnega biltena Pandora. Do 
poletja 1996 izdajo šest številk.
Junija se v Sloveniji prvič odpre široka in javna polemika o registriranem 
partnerstvu za geje in lezbijke.
Septembra se zgodi zasedba bivše vojašnice Jugoslovanske ljudske 
armade na Metelkovi v Ljubljani. V zasedbi sodelujejo, skupaj z drugimi 
alternativnimi skupinami, posameznicami in posamezniki, vpletenimi 
v Mrežo za Metelkovo, tudi aktivisti in aktivistke Roza kluba, Magnusa 
in LL. Čez varovana vrata med prvimi skočijo Suzana Tratnik, Nataša 
Sukič, Miran Šolinc in Zoran Pavasović. Pridobitev prostorov v stavbi 
Lovci (Masarykova 24) pomeni možnost neprekinjenega klubskega 
delovanja in obstoja gejevske in lezbične scene . 
Oktobra istega leta začne gejevski in lezbični del - pod imenom kluba 
Magnus in Monokel - redno obratovati.
Oktobra se ustanovi feministično-lezbična skupina Kasandra.
Decembra začne sekcija Magnus izdajati časopis Kekec.

1994
27. maja zvečer, nameravajo Roza klub, Magnus in LL na Ljubljanskem 
gradu pripraviti praznovanje desete obletnice organiziranega 
gejevskega in lezbičnega gibanja v Sloveniji. Slavnostni govornik 
na dobrodelnem Cocktail Partyju z gala programom naj bi bil Pavle 
Gantar, med nastopajočimi pa naj bi bile skupine Miladojka Youneed, 
Lolita in Beithron, Salome, Mirč in Elena ter drugi. Dobiček dobrodelne 
prireditve naj bi bil namenjen podpori ustanavljajoče se Sončne hiše 
- centra za seropozitivne in bolnike z aidsom. Vendar pa najemnik 
lokala Dejan Novak prireditev odpove tik pred začetkom, ob 19. uri, 
češ da je šele “nekaj ur pred prireditvijo po radiu slišal, da imajo 
prireditev homoseksualci” in se je zbal, da “bi prišel na slab glas. Če bi 
to dovolil, bi verjetno izgubil svojo klientelo”. Kasneje se izkaže, da za 
pritiski stoji ljubljanski mestni svet oziroma član mestne vlade Janez 
Lesar. Prisotni na Gradu podpisujejo peticijo, namenjeno slovenski 
vladi oziroma dr. Janezu Drnovšku. Sekcije okrog 22. zvečer povabijo 
prisotne na Metelkovo.
Oktobra je sprejet nov kazenski zakonik RS, ki začne veljati 1. januarja 
1995 in ki vsa posilstva obravnava enako - ne glede na spol. 141. člen 
prinaša tudi novost o kršitvi enakopravnosti – tu je izrecno navedena 
tudi spolna usmerjenost.

1995
1. decembra, na svetovni dan boja proti aidsu, začne v organizaciji Roza 
kluba, Magnusa in LL delovati nekomercijalna krizno-svetovalna linija 
GALfon - telefon za lezbijke in geje, ki vsak dan med 19. in 22. uro nudi 
informacije, nasvete, pomoč.
Konec leta se na svetovnem spletu pojavijo prve strani z LGBT 
vsebino v slovenskem jeziku, kot je na primer SiQRD (Slovenian Queer 
Resources Directory), na naslovu www.ljudmila.org/siqrd. Zgleduje 
se po ameriškem QRD, ki velja za prvi imenik LGBT informacij na 
svetovnem spletu.

1996
7. januarja vodja redarske službe v K4, v edinem gejevskem in lezbičnem 
disku v državi, pretepe programskega vodjo, aktivistka Blaža Štruklja. 
Vodstvo kluba vodje redarstva ne želi direktno obsoditi in se izvija z 
izjavami, da je “organizator nepriljubljen med redarji” . Resnejše ukrepe 
sprejme šele potem, ko aktivisti in aktivistke zasedejo prostore kluba.

Umre Rudi Reinhardt, eden prvih aktivistov Magnusa ter didžej v klubu 
K4 in Pri Amerikancu.
V devetnajsti številki Revolverja so objavljena stališča slovenskih 
političnih strank do istospolne usmerjenosti.
Klub Magnus - Monokel na Metelkovi se preimenuje v Klub Konzulat. 
Odprt je vsak dan, srede so namenjene gejevskim večerom, ob četrtkih 
so LL večeri. Leta 1997 se preimenuje v klub Tiffany.
Od 8. do 11. avgusta poteka v Ljubljani, v Dijaškem domu Tabor, 10. ILGA 
(International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) 
regionalna konferenca za vzhodno, jugovzhodno in srednjo Evropo. 
Organizatorji so Roza klub, Magnus in LL, na konferenci pa se zbere 
okrog sto aktivistk in aktivistov.
Novembra se v prostorih Ženskega centra odpre lezbični klub Lola 
in ponovno vzpostavi kontinuiteto Kasandrinih petkovih klubskih 
večerov.

1997
Januarja izide v nakladi 250 izvodov prva številka revije Lesbo, 
naslednica fanzina Lesbozine in biltena Pandora.
Od 24. do 30. junija Kasandra v soorganizaciji z beograjsko skupino 
Labris izpelje prvo srečanje lezbijk z območja nekdanje Jugoslavije.

1998
Januarja poteka kampanja Roza kluba proti nestrpnosti do gejev in 
lezbijk v obliki plakatne akcije Vse ljubezni so enako lepe.
Marca se lezbični del kluba Tiffany preseli v klub Monokel.
24. aprila poteka v mariborskem multimedia centru Kibla okrogla miza 
Zakaj se je gejevsko in lezbično gibanje razvilo v Ljubljani in ne tudi v 
drugih mestih v Sloveniji.
Junija se na ljubljanskem Radiu Študent prične redna mesečna oddaja 
Lesbomanija.
Pri založbi Škuc se ustanovi zbirka Vizibilija, nova zbirka kvir, predvsem 
lezbične in feministične literature in teorije.

1999
19. aprila začne delovati Mreža - prvi e-poštni distribucijski seznam za 
LGBT teme - naslov je www.ljudmila.org/siqrd/mreza.

Družinski zakonik, ki se sicer zavzema za vključitev številnih 
družin, družino defi nira na podlagi otroka. Pravi, če skrajšamo, 
da je družina življenjska skupnost otroka, ne glede na starost 
otroka, z obema ali enim od staršev. Zaradi koristi otrok je družina 
deležna posebnega varstva s strani države. Zakonska zveza je v 
Družinskem zakoniku še vedno predstavljena kot življenjska 
skupnost moža in žene, tudi zunajzakonska skupnost je dalj časa 
trajajoče življenjska skupnost moškega in ženske, ki zakonske 
zveze nista sklenila. Pravice, ki pritičejo istospolnim parom torej 
ne izhajajo iz Družinskega zakonika, pač pa iz ločene zakonodaje 
- iz Zakona o partnerski zvezi. Tam je zapisano, da je partnerska 
zveza življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških. V 
številnih primerih veljajo enaka pravila kot pri zakonski zvezi, 
npr. kar zadeva dedovanje, ne drži pa to za posvojitve. Te so pri 
istospolnih parih mogoče le v primeru, ko eden od partnerjev 
posvoji otroka drugega partnerja. 

Avgusta prične veljati nov Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki izrecno 
prepoveduje zbiranje osebnih podatkov, ki zadevajo spolno vedenje.
16. decembra predlaga Miha Lobnik parlamentu Študentske 
organizacije univerze v Ljubljani (ŠOU) resolucijo o podpori istospolno 
usmerjenim študentkam in študentom, ki jo Študentski parlament po 
večurni razpravi in tudi nekaterih primitivnih komentarjih študentske 
opozicije sprejme z večino glasov. Najvišji predstavniški organ ŠOU 
v Ljubljani se tako zavzame za odpravo diskriminacije istospolno 
usmerjenih študentov in študentk ter dolgoročno možnost sodelovanja 
istospolno usmerjenih študentk in študentov v okviru projektov in 
organov ŠOU.

2000
Oblikuje se športno rekreativna skupina za istospolno usmerjene Out 
in Slovenija.
13. oktobra se v Ljubljani na Kersnikovi 4, v prostorih ŠOU, s tiskovno 
konferenco in okroglo mizo odpre regionalna informacijska pisarna 
IGLYO, mednarodne mladinske LGBT nevladne organizacije.
Ženski center preneha delovati, prav tako Kasandra.

2001
8. junija redar lokala Cafe Galerija v ljubljanski Mestni galeriji, ki je v 
lasti Mestne občine Ljubljana, prepove vstop gejevskima pesnikoma 
Branetu Mozetiču in Jeanu Paulu Daoustu.
6. julija se zgodijo demonstracije pod imenom Obvoznica mimo 
nestrpnosti - pohod proti homofobiji, ki pomenijo prvo Parado ponosa 
v Sloveniji.
21. novembra v mariborski galeriji Media Nox poteka otvoritev Kotička 
za istospolno usmerjene mlade.
Decembra se registrira Društvo prijateljev Legebitre.

2002
16. februarja na izboru slovenske popevke za pesem Evrovizije (EMA 
2002) zmaga trio kraljic preobleke Sestre, v zasedbi Daphne, Marlenna 
in Emperatrizz, s pesmijo Samo ljubezen.
17. februarja se v medijih, s strani nekaterih novinarjev, predvsem pa 
s strani javnosti, sproži doslej najhujši plaz homofobije v Sloveniji. 
V katoliškem tedniku Družina je objavljen prispevek z naslovom 
Transvestitska korupcija. Na različnih internetnih straneh se pojavijo 
pozivi k linčanju gejev in lezbijk.
Marca evropska parlamentarka Lousewies van der Laan, predsednica 
odbora Evropskega parlamenta za javne svoboščine in državljanske 
pravice, naslovi slovenske oblasti z vprašanjem o homofobiji v Sloveniji, 
povezanim s škandalom ob zmagi Sester na EMI 2002. Alja Brglez, 
direktorica vladnega urada za informiranje, ji pove, da v Sloveniji ni 
nikakršne diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti, Brane 
Mozetič pa jo demantira z izjavo: “Slovenija [je] izrazito homofobična 
država, njene državne institucije pa še posebej. Kaže, da kot direktorica 
urada za informiranje niste informirani o stanju v državi.”
9. maja se v Ljubljani, Mariboru in Celju zgodi premiera fi lma Varuh 
meje Maje Weiss. Scena ga poimenuje za prvi slovenski lezbični fi lm.
9. maja predsednik Državnega zbora Borut Pahor sprejme predstavnika 
in predstavnico LGBT organizacij, Tatjano Greif in Miha Lobnika, ki mu 
prineseta zahteve organizacij Magnus, LL, Roza klub, Legebitra, Out in 
Slovenija in Libero za odpravo neenakopravnega položaja istospolno 
usmerjenih oseb, rezultate raziskave o diskriminaciji gejev in lezbijk 
ter zajeten Dosje: 11 let države,11 let homofobije. To je prvi sprejem na 
visoki državni ravni.

2003
1. januarja začne veljati nov zakon o delovnih razmerjih. Ta vključuje tudi 
določilo o prepovedi diskriminacije, v katerem je izrecno prepovedano 

Zakaj ravno Parada Ponosa?
Mislim da zato, ker drugače ne bi šlo. Glede na zgodovinsko ozadje 
Parade Ponosa, glede na to koliko so se mogle naše predhodne 
aktivistke_ti  boriti za njo in večkrat tudi krvavo plačati in koliko enega 
zatiranja smo požirali, se mi zdi, da je ponos bila tista stvar, ki nas je 
rešla, peljala naprej. To, da kljub vsemu trpljenju imaš dvignjeno glavo 
in da lahko korakaš v protestu, kjer se boriš za svoje pravice, da smo 
ponosni kdor smo.

Mora biti Parada Ponosa politična ali je že sama po sebi 
politična?
To je tudi eno tako vprašanje, ki sega zelo daleč v skupnost, torej ali naj 
bo Parada protest ali zabava in se mi zdi, da imamo iste pogovore zdaj 
kot smo jih imeli v pretekletosti in ne glede na to kako odgovorimo na 
to vprašanje je Parada že sama po sebi politična. Tako kot je pač naš 
obstoj, tudi če si tega ne želimo. Še vseeno s tem da smo LGBT osebe in 
da živimo svoje življenje, je naš obstoj političen, tudi če nam to včasih 
škodi oziroma velikokrat. Kar se tiče tega vprašanja protest, zabava, 
mislim da je zelo pomembno, da upoštevamo zgodovinski kontekst 
Parade in da upoštevamo, da je to upor, protest, da je veliko Parad tako 
kot naša ljubljanska, nastala iz nekega odziva na nestrpnost, ki se je 
zgodila, na leta in leta zaitranja. Vsekakor ne moremo tega jemat na 
lahko, vsekakor se moramo zavedat da je to boj za naše pravice, da je 
to ta dan, ko ne samo to da lahko hodimo in smo kar smo ter imamo to 
vidnost, ampak hkrati s tem tudi na nekaj opozarjamo. Seveda ravno 
tako kot je potrebno, da se tega zavedamo, se mi zdi pomembno, da si 
pustimo se zabavati na ta dan, ker konec koncev je to res v celem letu 
tista ena priložnost, ko smo lahko skupaj v množici najbolj varne, da 
smo lahko kar smo in da se lahko svobodno izražamo, da se čuvamo 
ena drugo in da se seveda zabavamo in da smo ponosne tako kot je v 
samem imenu.

Letos je tudi LJ Pride bolj v političnih vodah. Kako ste se 
odločile za to?
Naša ljubljanska Parada Ponosa je vedno politična, mogoče je res vsako 
leto bolj, vsekakor ima zadnjih nekaj let festival izrazito politčno noto 
in sporočilo, ki se veže na aktualne dogodke ali pa na neko temo in 
letos je bolj politično v smislu, da se veže na politiko v ožjem smislu, na 
volitve. Zares je nemogoče, da tega ne bi naslavljali, glede na to kakšni 
dve leti smo preživele kot skupnost, kot država, glede na to kaj vse smo 
prestali, glede na to, da smo zdaj res kolektivno, v različnih gibanjih, 
ne samo LGBT, različnih alternativnih skupinah, organizacijah, bojih, 
vsi smo kolektivno delali za to, da izvolimo drugačno vlado in je bil 
fokus festivala logično nadaljevanje tega, ker kljub temu da se dogaja 
po volitvah nas čakajo še dvojne volitve. Prav tako pa samo zato, ker so 
državnozborske volitve mimo, še ne pomeni da je zdaj konec. Veliko 
stvari je bilo izrečenih, veliko obljub je bilo, postavljale smo vprašanja 
strankam, stranke so odgovarjale, tudi na LGBT teme. Izvolili smo 
drugačno vlado kot smo jo imeli, dosegli smo nekako svoj cilj tudi 
če ni perfektno, ampak zdaj se morajo te obljube izpolnit in zato mi 
zdaj še naprej nadaljujemo s poudarkom na tem in hočemo ustvarit 
nek pogovor, dialog z novo vlado in da se ta naša pričakovanja začnejo 
uresničevat.

Izsek iz All For Rainbow podkasta EP#27 

Zakaj so Parade Ponosa pomembne?

Intervju s Katjo iz Društva Ljubljana Pride

 1976 - 2004
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