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N I S M O  P O Z A B I L ⁞ E  N A  V A S

Prišla je težko pričakovana otvoritev DIH-ovega projekta Vse⁞i 
za mavrico. Iz mrzle Ljubljane smo se odpravil⁞e v moje najl-
jubše mesto v Sloveniji (verjetno na celem svetu) - Novo Gori-
co. Zakaj prav tja? No, Ljubljana je res siva in hladna, ampak 
kar se tiče sprejemanja drugačnosti je vseeno v veliki predno-
sti pred drugimi slovenskimi kraji. Tako smo na Društvu DIH 
zasnoval⁞e projekt, ki bo LGBTIQA+ tematike popeljal izven 
našega glavnega mesta v vse pozabljene kotičke Slovenije. 

Če povem po pravici, sem se dogodka bolj bal, kot veselil. 
Ljubljana za mnoge od nas, ki se sem preselimo, postane va-
ren kraj. Kraj, kjer smo to kar smo, brez opravičevanja. Obis-
kovanje svojih rojstnih mest pa ponavadi spremlja tesnoba, 
cenzuriranje samega sebe, ter paranoja, da te bo na vsakem 
koraku prepoznal nek duh iz preteklosti in te začel podrob-
no spraševati o kvir temah. Ne glede na vse strahove, smo 
se usedl⁞e v avto in se odpeljal⁞e do Bevkovega trga v Novi 
Gorici. Naš promocijski material smo razstavil⁞e na stojnici, na 
tla vrgl⁞e prazne liste ter velike zaloge bleščic in začel⁞e čakati 
na mimoidoče. 

Ura je bila 12.30 in ne glede na upadljive mavrične barve, ki 
so nas obkrožale, se ljudje niso hoteli približati naši stojnici. 
Začel⁞e smo se spogledovati, češ da moramo nekaj glede 
tega narediti. Tako sva s prijatelj⁞ico in soaktivist⁞ko Michaelo 
vzel⁞e nekaj naših letakov in se začel⁞e približevat skupinam 
dijak⁞inj, ki so se sončile v okolici. Skupinam dijak⁞inj katerim 
sem še par let nazaj pripadal sam. Večina jih je bila presenetl-
jivo zainteresirana v naš projekt in naše društvo. Počasi se je 



pri naši stojnici začelo nabirati vedno več ljudi. Prosil⁞e smo 
jih, naj narišejo oz. napišejo kaj si predstavljajo pod pojmom 
“biti sprejet⁞a”. Kmalu smo vs⁞e sedel⁞e na tleh in ustvarjal⁞e 
na soncu. Prihajati je začelo vedno več ljudi, med njimi tudi 
veliko otrok. Imel sem občutek, kot da nam je uspelo ustvariti 
varen prostor za nas, vsem na očeh, na sredini trga. Za nekaj 
časa nam je uspelo narediti dom za vse kvir osebe v okolici. 

Večinoma so k nam prihajal⁞e dijaki⁞nje, nekater⁞e od njih s 
svetlikajočimi očmi, ker so prvič v svojem kraju prepoznal⁞e 
del svoje skupnosti. Tem dijak⁞injam hočem sporočiti to:  
Nismo pozabil⁞e na vas. Večina naše revolucije se dogaja 
v Ljubljani, ampak poskrbel⁞e bomo, da bomo od zdaj na-
prej dosegl⁞e tudi druge kraje. Spomnim se, kako sem sam 
v Novi Gorici iskal podporo glede moje spolne usmerjenosti 
in spolne identitete. Spomnim se, kako sam sem se počutil, 
ne glede na to, da sem imel sprejemajoče prijatelj⁞ice, veči-
na katerih je tudi pripadala naši skupnosti.  Aktivist⁞ke! S svo-
jimi projekti moramo doseči več mest in več ljudi. Pomagati 
moramo aktivist⁞kam v vseh slovenskih krajih in jim nuditi 
podporo. Spomniti se moramo nas samih, iti v spominu nekaj 
let v preteklost in se vprašati: Kaj sem takrat potreboval⁞a? 

Lan Aidan



Število zbranih podpisov v podporo:  15 
Število fotografij v podporo:  9 
Število prispevkov o sprejetju, zbranih na ulici:  28 

Število ljudi iz prejšnjega življenja, 
ki so me nepričakovano pozdravili:  1 (šolska psihologinja) 

Število kondomov, ki so jih goričan⁞ke 
vzele z naše stojnice: 

dobesedno nič (0)











Gledaš me in vidiš lik

ki sem Ga kazala

Poslušaš me in slišiš

kar ti misel šePeta

sPrašuješ me Pa veš

vešč svojih ved

sem se obrnila

razkrila hrbet

Pokazala se 

skoz visoke trave

nič skrivala sledi 

milo mižala z očmi

tvoje ideje

so žaljive

razumet ne moreš

nočeš ne želiš

Gledaš senco 

ne oči
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Dio cane,
kej se moremo

res ukvarjat s tem
še zmirej?























KAJ TI POMENI       



BITI SPREJET⁞A?       



O projektu Vse_i za mavrico

Projekt Vse_i za mavrico je solidarnostni projekt 
Evropske solidarnostne enote, 
ki poteka  v okviru aktivnosti 

Društva DIH – Enakopravni pod mavrico. 



S projektom Vse_i za mavrico želimo informirati slovens-
ko splošno javnost o položaju LGBTQIA+ oseb in temah, 

povezanih z LGBTQIA+ skupnostjo. Osredotočile_i se 
bomo predvsem na kraje izven Ljubljane. V Ljublja-

ni namreč že obstaja kar nekaj nevladnih organizacij, 
ki se ukvarjajo s promocijo enakopravnosti in pravic 
LGBTQIA+ oseb, aktivno ustvarjajo varen prostor za 

LGBTQIA+ osebe in jim omogočajo druženje in sodelo-



V drugih delih Slovenije, izven Ljubljane, so LGBTQIA+ 
skupnosti manjše in manj aktivne, predvsem v manjših 

mestih in na podeželju pa organiziranih skupnosti sploh 
ni.  V manjših krajih tako LGBTQIA+ skupnost ostaja 

splošni javnosti nevidna, člani_ce skupnosti so prikra-
jšane_i za povezovanje in izkušnje, ki so jih deležne_i nji-
hove_i vrstnice_ki v Ljubljani. LGBTQIA+ osebe v manjših 
krajih so pogosto osamljene in ne čutijo povezanosti ter 
opore drugih članic_ov LGBTQIA+ skupnosti, kar lahko 

močno poslabša njihovo duševno zdravje.



Vse_i za mavrico!







Sodelujoč⁞e na ulični akciji:

Didi
avtor⁞ica naslovne ilustracije

Michaela
koordinator⁞ka projekta

Ana
vodja projekta

Lan Aidan
lokalni koordinator ulične akcije

Alex

Tina

Romy

Klara



Projekt Vse_i za mavrico in delovanje Društva DIH lahko podpreš na 
različne načine (donacija, donacija dela dohodnine, prostovoljstvo, nakup 

darilnega certifikata in z včlanitvijo v društvo). Spodaj najdeš pristopno 
izjavo in navodila za včlanitev. Na spletni strani dih.si/podpri-nas pa še 

ostale načine podpore. Za vsakršno podporo smo vedno hvaležne_i. Želiš 
izvedeti več? Piši nam na info@dih.si ali nas pokliči na  041 562 375.

 

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico | Slomškova 25, 1000 Ljubljana | +386 41 562 375 | info@dih.si | dih.si 

 
 
 
 
 

PRISTOPNA IZJAVA 
 
 
Ime in priimek:   
 

Datum rojstva: 
 

Naslov: 
 

Poštna številka in kraj: 
 

Email:  
 

GSM: 
 
Neobvezni podatki 

Status (zaposlen, brezposeln, dijak/študent, upokojenec): 
 

Izobrazba: 
 
 
Kraj in datum: Podpis: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
S podpisom izjavljam da: 
- želim postati član_ica DRUŠTVA DIH – ENAKOPRAVNI POD MAVRICO, 
- sprejemam statut društva ter se zavezujem ravnati po njem, 
- bom redno in pravočasno plačeval_a članarino, 
- dovoljujem društvu zbiranje, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za potrebe delovanja 

društva, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
 
 



Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico | Slomškova 25, 1000 Ljubljana | +386 41 562 375 | info@dih.si | dih.si

Članarino 15 € (zaposlen) oz. 10 € (nezaposlen_a, dijak_inja/študent_ka, upokojenec_ka) 
lahko nakažete preko spletne banke na TRR Društva DIH ali plačate preko UPN plačilnega 
naloga na pošti, banki ali hranilnici. Navodila za izpolnjevanje UPN naloga so na voljo spodaj.

Pristopnico natisnite izpolnite, podpišite, skenirajte in pošljete na elektronski 
naslov info@dih.si. Če te možnosti nimate, lahko pristopnico pošljete po pošti na naslov 
Društvo DIH, Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana.

Navodila za izpolnjevanje UPN za plačilo članarine

Članarino lahko plačate s pomočjo vaše elektronske banke, na banki, hranilnici ali pošti.
Uporabite naslednje podatke:

Koda namena: OTHR
Namen: Članarina 2018 “ime priimek”
Znesek: 15 EUR
BIC banke prejemnika: HDELSI22
IBAN: SI56 6100 0000 3595 749
Referenca: SI00 “yyyymmdd” -> primer: SI00 20150202
Ime in naslov: DRUŠTVO DIH, Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana

Primer pravilno izpolnjenega plačilnega naloga.

=15,00

SI56 6100 0000 3595 749

Društvo DIH, Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana



Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali na ulični 
akciji in Maji S, ki piše ta tekst je poskrbela za 

tehnično plat izdelave zina.

Predvsem pa se zahvaljujemo vsem mimoidočim, 
ki so zares odgovorni za nastanek zina in uspeh 

ulične akcije.



Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska 
komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.


