
Tatjana Greif iz dru�-
tva �kuc, vodja evropskega pro-
grama Equal � partnerstvo za ena-
kost, je zato izdala priroènik
»Ukrepi proti diskriminaciji v za-
poslovanju za sindikate«. Priroè-
nik je namenjen tudi vodstvom
podjetij in je zasnovan kot orodje
za  prepreèevanje diskriminacije
in razvoj enakih mo�nosti, s pou-
darkom na seksualnih manj�inah,
to so geji, lezbijke in biseksualci.
»Zaradi neprepoznavanja razliè-
nih oblik homofobije v delovnem
okolju ostaja diskriminacija gejev
in lezbijk neopazna in zamolèa-
na. Vendar njene posledice niso
niè manj �kodljive. Raziskava po-
lo�aja homoseksualcev v Slove-
niji iz leta 2001 je pokazala, da je
bilo kar 20 odstotkov anketiranih
gejev in lezbijk �rtev diskrimina-
cije na delovnem mestu (�aljive
opazke, posmehovanje, spolno
nadlegovanje, fizièno nasilje), 3
odstotke jih meni, da so bili od-
pu�èeni zaradi spolne usmerjeno-
sti, za 15 odstotkov je bila istos-
polna usmerjenost ovira pri po-
klicnem napredovanju, kar polo-
vica od vseh anketiranih svojo
spolno usmerjenost na delovnem
mestu skriva. Posledice tega so
vi�ja stopnja izostankov z dela za-
radi stresa in bolezni, ni�ja stop-

nja storilnosti in zadovoljstva z
delom,« je povedala Greifova in v
nadaljevanju postregla z mnogimi
resniènimi zgodbami homosek-
sualcev. Lastnica frizerskega sa-
lona je nenadoma odpustila dve
frizerki z utemeljitvijo, da sta
domnevno lezbijki. Preprièana je,
da lezbijke niso primerne za delo
s strankami. Obe frizerki sta bili
vestni delavki, nikoli nista zamu-
jali na delo. Kljub temu sta bili
odpu�èeni. Prito�ili se nista nika-
mor, ker sta se bali, da bi zaradi
prito�be lahko imeli te�ave pri is-
kanju druge slu�be. Drugi primer:
lastnica gostinskega lokala je bila
zelo zadovoljna z delom petih na-
takarjev, vendar jih je odpustila z
utemeljitvijo, da so geji. Tretji pri-
mer: receptor v hotelu je zaprosil
za pravico do plaèane odsotnosti
z dela zaradi osebnih okoli�èin �
smrti partnerja. Vendar mu vods-
tvo hotela ni odobrilo pro�nje. Po
njenih besedah v Sloveniji �e ni
primera homoseksualca, ki bi za-
radi diskriminacije to�il delodajal-
ca, se je pa to zgodilo v Avstriji.
Nek avtoprevoznik je zaradi nad-
legovanja to�il vodstvo podjetja
in to�bo tudi dobil. Greifova pra-
vi, da nekateri direktorji �e na in-
tervjuju za slu�bo spra�ujejo kan-
didate o njihovi spolni usmerje-

nosti. Na�a dru�ba je polna pred-
sodkov in nestrpnosti do homo-
seksualcev. Za tak�no ozraèje je
po njenem mnenju odgovorna tudi
Katoli�ka cerkev, ki v Bibliji celo
poziva svoje vernike, naj ubijejo
homoseksualce (»Èe kdo le�i z
mo�kim, kakor se le�i z �ensko,
sta oba storila gnusobo; naj bosta
usmrèena; njuna kri pade nanju.«
3 Mz 20,13).

Nata�a Sukiè, vodja
mednarodnih aktivnosti v projek-
tu Equal, pravi, da si tudi znani

Slovenci ne upajo priznati svoje
istospolne usmerjenosti. »Pred
kratkim sem bila v kinu in znan
slovenski gej je pri�el v dvorano s
svojim partnerjem, ko se je film
�e zaèel in je bila dvorana �e za-
temnjena. Tudi od na�ih politikov
gejev ne moremo prièakovati tak-
�nega priznanja. Bojijo se, da bi
izgubili ugled in priljubljenost,« je
preprièana Sukièeva, ki pravi, da
je nekaj poslancev v evropskem
parlamentu vendarle priznalo is-
tospolno usmerjenost.          D. L.

Diskriminacija gejev in lezbijk
na delovnem mestu

�kofjelo�ki �tudentje so v Rdeèi ostrigi organizirali pogovor na temo »Spolna usmerjenost in zaposlova-
nje«. Raziskave v Sloveniji ka�ejo, da so homoseksualci na delovnem mestu pogosto �rtve diskriminacije.

Nata�a Sukiè (levo) in Tatjana Greif pravita, da so v Sloveniji
mnogi homoseksualci �rtve diskriminacije na delovnem mestu.

Prva predstava �ah mat v izvedbi SLG Celje gostuje 9. 3. ob
19.30 uri.  Komedijo je napisal Vinko Möderndorfer in zanjo prejel
nagrado �lahtno komedijsko pero 2006, re�iser predstave je Du�an
Mlakar.

Za predstavo Kako smo ljubili tovari�a Tita v izvedbi
Kosovelovega doma Se�ana in SNG Nova Gorica je igralec Gojmir
Le�njak � Gojc prejel nagrado �lahtni komedijant 2007. Predstava
gostuje 31. marca.

Pravoèasno si zagotovite vstopnice na KS Sveti Duh, na
telefonski �tevilki 51-31-941,  www.sv-duh.si  in LTO Blego�.

Marca dve odlièni komediji
V kulturnem domu v Svetem Duhu bosta marca gostovali

dve najbolj�i komediji po izboru obèinstva
na dnevih komedije v Celju.

Lo�ki planinci �elijo ob svoji 100. obletnici obogatiti svoj ar-
hiv. Zato napro�ajo vse, ki razpolagajo z gradivom, ki se nana�a na lo�ko
planinstvo, da jim ga odstopijo. Veè informacij dobite na Planinskem
dru�tvu �kofja Loka, Kapucinski trg 13, telefon 04/51-20-667  ali
info@pd-skofjaloka.com.

Prav tako so nas planinci opozorili, da smo v januarskem Lo�-
kem utripu objavili fotografijo koèe na Lubniku, in ne koèe na Blego�u.
Za opozorilo se zahvaljujemo.

Zbiranje gradiva lo�kega planinstva

Svet krajevne skupnosti Zminec obve�èa vse krajane, da bo
tudi v novem mandatu informativna ura vsak prvi ponedeljek v mesecu,
in sicer od 16. do 17. ure v gostilni Pri Kajbet.

Obvestilo krajanom Zminca

40 % popust pri raèunalni�kih teèajih!

Izobra�evalni center Freising, tel.: 04/51 55 880, www.freising.si
velja za fiziène osebe

v  marcu in aprilu
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