
Dan, Povodi, 07. februar 2011.

Nema puta u Evropu s građ anima drugog reda
Umjesto konkretnih akcija, rezultati Crne Gore ogledaju se jedino u pohvalama na sopstveni
rač un, nekakvim deklaracijama i izjavama koje su vidljive samo na papiru, ocijenio je č lan
Evropske komisije za prava seksualne orijentacije i profesor evropskog prava Jovan Kojič ić 
u svojoj postdoktorskoj tezi, na Lund Univerzitstu. On je u razgovoru za "Dan" upozorio
da se od zemalja koje žel da pristupe Evropskoj uniji zahtijeva da budu posveć ene
poštovanju vrijednosti kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, jednakost, vladavina prava i
poštovanje ljudskih prava. Profesor Kojič ić  tvrdi da država u međ unarodnim kontaktima
stalno potencira uč ešć e državnih predstavnika u radu Koalicije za LGBT prava, ali da ne
preduzima konkretne akcije kako bi se uspostavio efikasan mehanizam promocije i zaštite
prava ovih osoba.
Kojič ić  je za potrebe nauč nih istraživanja koja ć e uskoro biti objavljena u Švedskoj, i to u
knjizi pod nazivom "LGBT prava kao pokazatelj demokratije i vladavine prava", u aprilu
2009. godine obavio i polustrukturirane kvalitativne intervjue sa predstavnicima nadležnih
državnih organa, a u pitanju su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Kancelarija
ombudsmana.
 Međ u intervjuisanima ne poetoji saznanje o oblicima diskrimipacije LGBT osoba. Ne
postoje strategija, politika i programi da se ovo stapje promijeni. Jedina aktivnost bila je rad
nadležnih tijela na donošenju antidiskriminacioiog zakona. Visokim predstavnicima u
nadlžnim institucijama nije poznato da postoje sluč ajevi kriminala iz mržnje, niti im je
poznato kakav efekat to ostavlja na LGBT osobe, navodi Kojič ić .
Predstavnik   ministarstva, istič e Kojič ić , iznio je lič ni stav da ne bi dao svoj glas ako bi se
pojavila inicijativa za održavanje parade ponosa, ali da svako ima pravo i da nigdje nije
propisano da seksualna orijentacija može biti razlog za spreč avanje održavanja takvog
skupa.
 Kao ni ministarstvo, ni Kancelarija ombudsmana nema zvanič an stav da li bi podržali
održavanjs parade ponosa. Kada je u pitanju  pobolšanje društvenog života i LGBT   osoba,
u smislu da država pomogne postojanje barova, kao i kulturnih mjesta okupljanja za ove
ljude, visoki predstavnik ministarstva smatra da je tako nešto rano za crnogorsko društvo i
da bi takve stvari bile "problsm i za te ljude, i za ukupno društvo". Predstavnik
Kancelarije ombudsmana u intervjuu istič e da su problemi primjene, odnosno senzibilnosti
službenika u državnim institucijama, pitanja na kojima treba raditi u smislu edukacije, ali i
podizanja svijesti kod građ ana u odnosu na LGBT populaciju, kaže Kojič ić .
On upozorava da evropske vrijednosti nijesu zadovoljene u crnogorskom društvu kada je
riječ  o položaju LGBT osoba.
 Postoji sukob sa demokratskim principima u pogledu pružanja pravde i jednakosti za ove
ljude. Primjenom teorija prava, dokazano je da poctojeć e zakonodavstvo ne pruža
demokratski okvir za LGBT osobe. Iako crnogorski Ustav zabranjuje diskriminaciju po bilo
kom ocnovu i garantuje jednakost za sve ljude, LGBT osobe u primjeru istopolnih zajednica
nemaju moguć nosti da uživaju č itav spektar prava koja su dostupna samo
hetseroseksualnim parovima. Takođ e, ne postoje efekti zakonodavca u odnosu na
integraciju LGBT osoba u društvo, na slobodu i prava ovih ljudi, poctojeć e stanje ukazuje da
su seksualne manjine potpuno margipalizovana i ugrožena grupa, visoko izložena
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napadima, te se instrumenti za primjenu prava ne primjenjuju ili nemaju potreban nivo
demokratskog kapaciteta, objašnjava Kojič ić .
Navodi da je treć i uslov, koji teorije prava zahtijevaju da bi se moglo govoriti o demokratiji,
proceduralni aspekt sudske obrade.
 Ni ovaj uslov nije ispunjen kada je položaj LGBT osoba u pitanju. Poč inioci nasilja i oni koji
krše zakone prolazs nekažnjeno ili se navodno ne mogu pronać i. Otvorene diskusije i
standardi koji treba da ukažu na afirmaciju postojeć eg prava i unapređ enje položaja LGBT
osoba u zakonodavnoj i politič koj sferi najč ešć e nailaze na protivljenje, na efekte
stigmatizacije i promocije "heteroseksualne pretpostavke" (kao u sluč aju ministra
Ferhata Dinoše), na č ak i na negaciju prava i "gađ enje" u odnosu na
homoseksualnog, kako je to dokazano u TV smisiji "Glamur noar". Dakle, kada je u
pitanju položaj LGBT osoba, u Crnoj Gori ne postoji demokratski kapacitet, uključ ujuć i
zakonodavni proces, ulogu pravosuđ a i sprovođ enje zakona zaključ uje Kojič ić .
T. RAAULOVIĆ

Kojič ić  kaže da teorija pravde poznaje tri nivoa koji moraju biti ispunjeni konceptom
jednakosti.
 Prvi nivo obuhvata institucije i javni sistem, gdje jednakost mora da odgovara pravdi kao
neč emu što je ispravno. Drugi mivo zahtijeva da osnovna prava jednako budu dostupna
svim ljudima, a treć i podrazumijeva moralnost kao izvor jodnakosti. Mnogo je primjera da za
LGBT osobe u Crnoj Gori nije primjenjiv koncept pravde ni na jednom od pomenutih nivoa,
ali jedan od njih to posebno jasno dokazuje. Naime, u sluč aju smrti istopolnog partnera,
prema važeć em crnogorskom zakonu, drugi ne bi mogao naslijediti penziju preminulog 
napominje Kojič ić .
Društvena kontrola, navodi Kojič ić , podrazumijeva dva bazič na procesa  internalizaciju
grupnih normi i spoljašnji pritisak. Prvo, objašnjava on, podrazumijeva proces socijalizacije
kada ljudi uč e o tome šta je to prikladno, šta se oč ekuje ili je poželjno u određ enim
situacijama, te su motivisani da slijede društvene norme bez obzira na sankciju.
 Kontrola preko spoljašnjih pritisaka uključ uje negativne sankcije prema onima koji krše
norme, sa jedne strane, odnosno pozitivne, kao što su unaprođ enje, povlastice i ohrabrenje
prema onima koji potvrđ uju društvene norme, sa druge strane. Ovo objašnjava zašto
ministar Dinoša i dalje uživa povlastice i ohrabrenje da bude prvi č ovjek u državi odgovoran
da štiti prava LGBT osoba, bez obzira na njegove homofobič ne izjave i "lič no"
neprihvatanje homoseksualnosti  dodaje profesor Kojič ić .
Kako je pojasnio, homoseksualnost, koja se smatra za devijantnu pojavu u društvu, najč ešć
e je podvrgnuta mehanizmima neformalne društveio kontrole. To su ogovaranja, ismijavanja,
poniženja i protjerivanja, uključ ujuć i i nasilje.
Formalna društvena kontrola, koja obuhvata proceduru i posebna tijela za primjenu
zakonodavstva, praktič no ne postoji  ocijenio je Kojič ić .

Kojič ić  navodi da intorvjuisani predstavniii državnih organa smagraju da su mediji u Crnoj
Gori u odnosu na LGBT teme još uvijek na senzacionalistič kom nivou.  Oni smatraju da se
ovim temama ne pristupa sa aspekta istraživač kog novinarstva, da istraže, na primjer, zašto
se desio sluč aj prebijanja ili slič no, već  se tone pristupa kao senzaciji. Prema njihovom
mišljenju, nije dovoljna zastupljenost LGBT tema u medijima  kaže Kojič ić .

Crnogorski antidiskriminacioni zakon je dobar i ispunjava evropske standarde. Štaviše, međ
u teške oblike diskriminacije zakon predviđ a višestruku diskriminaciju. Time Crna Gora ide
korak dalje od onoga što kao primjer daje evropsko zakonodavstvo. To je č udno ako se
uzme u obzir da u Crnoj Gori postoje problemi i kod primjene već  postojeć eg
zakonodavstva, a kamoli kada je u pitanju usvajanje novih rješenja. Postavlja se pitanje da li
je zakonodavac uopšte razumio koncept višestruke diskriminacije, naglašava Kojič ić . LGBT
populacija, kaže profesor Kojič ić , nije ni uzeta u obzir da dobije posao ako je ustaljena
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društvena norma bazirana na konceptu "heteroseksualne pretpostavke". Zavod za
zapošljavanje u svojim analizama nije vodio rač una o ovim pitanjima. U Crnoj Gori uopšte
ne postoje politič ke strategije, programi i državne akcije kada je u pitanju položaj LGBT
osoba. Zbog toga, imajuć i u vidu puni , koncept ovog pojma, izgleda potpuno nejasno
odakle, kako i zašto se zakonodavac opredijelio za zabranu višestruke diskriminacije 
objasnio je Kojič ić .

Dominantno (12. strana)

Institucije u svojstvu subjekta:
Profesor, Evropska unija EU, Evropska Komisija EK, Koalicija Zajedno za LGBT prava,
Ministarstvo za zaštitu ljudskih i manjinskih prava
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Jovan Kojič ić , Ferhat Dinoša
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1 2 страна поводи понедјељак, 7. фебруар 2011. 

Е К С К Л У З И В Н О З А „ Д А Н " , Д Р Ј О В А Н КОЈИЧ1/Гћ П Р Е Д С Т А В Л Ј А Д Ј Е А О В Е 
С В О Г И С Т Р А Ж И В А Њ А О П Р А В И М А А Г Б Т П О П У А А Ц И Ј Е V Ц Р Н О Ј Г О Р И И nOPVHVJE 

Нема пута у Европу с 
грађанима другог рела 
Ум ј с с т о кОнкрстних акци-

ја, рсзултати Црис Горе 
оглсдају cc једино у no-

хвалама na сопствсми рачуп, нс-
каквим дскларацијама и изјава-
ма којс су видљивс са.мо na пани-
ру, оцијспио jc члан Нвропске 
к о м и с и ј с за права ссксуалнс 
оријснтације и профссор еврои-
ског права Јован Којичић у сво-
јој постдокторској тсзи, па Лунд 
Унивсрзитсту. On jc у разговору 
за „Дан" упозорио да cc од зсма-
л,а којс жслс да приступе Нвроп-

Једнакост на 
црногорски 

начин 
Којичић каже да теорија 

правдо познаје три нивоа 
који морају бити испуњени 
концептом једнакости. 

- Први ниво обухвата ин-
ституције и јавни систем, 
гдје једнакост мора да од-
говара правди као нечему 
што jc исправно. Други ниво 
захтијева да основна права 
једнако буду доступна 
свим људима, a трећи под-
разумијева моралност као 
извор јоднакости. Много je 
приадјера да за ЛГБТ особе 
у Црној Гори није примје-
њив концепт правде ни на 
јодиом од помонутих пивоа, 
али један од њих то посеб-
но јасно доказујс. Наиме, у 
случају смрти истополног 
паршсра, према важећем 
црногорском закону, други 
не би могао наслиједити 
пензију преминулог - напо-
мињо Којичић. 

ској унији захтијсва да буду по-
CBChCHC поштован.у вриједпости 
као niTo су л.удско достојапство, 
слобода, јсдиакост, владавина 
права и иоштовање л.удских 
права. Профссор Којичић тврди 
да држава у међународпим кон-
тактима сталмо потснцира 
учсшћс државиих прсдставника 
у раду Коалицијс за ЛГБТ права, 
али да пс прсдузима конкрстнс 
акције како би cc успоставио 
сфикасан мсханизам промоције 
и заштитс нрава ових особа. 

Којичић jc за потрсбс паучпих 
истраживања која hc ускоро би-
ти објављсна у Шведској, и то у 
ки.изи иод пазивом „ЛГБТ права 
као показатсл. дсмократшс и 
владавипс права", у априлу 2009. 
годипс обавио и нолуструктури-
рапс квалитативнс иптсрвјус са 
представницима надлсжних др-
жавних oprana, a у иитан.у су 
Мшшстарство за л.удска и ма-
њинска ирана и Канцсларија ом-
будсмана. 

- Мсђу иитсрвјуисанима пс по-
стоји сазиан.с о облицима дис-
криминацијс ЛГБТ особа. Hc 
постојс стратсгија, политика и 
програми да cc ово стан.е нроми-

јсни. Јсдина активиост била jc 
рад надлсжиих тијела на доио-
iiicii.y аитидискриминациоиог 
закона. Високим нредставници-
ма у надлсжним ииституцијама 
пијс позпато да постојс случаје-
ви криминала из мржњс, нити им 
jc позпато какав сфскат то оста-
вл,а на ЛГБТ особс - иаводи Ко-
јичић. 

Прсдставник мипистарства, 
истичс Којичић, изпио jc личии 
став да ne би дао свој глас ако би 
cc иојавила ипицијатива за одр-
жавап.с парадс поноса, али да 
свако има ираво и да нигдјс иијс 
npoiincaiio да ссксуалиа оријси-
тација можс бити разлог за 
спречавањс оргапизоваља та-
квог скупа. 

- Kao ни министарство. ми 
Канцсларија омбудсмапа пс-
ма звапичан став да ли би 
подржали одржаваље na 
радс noiioca. Када jc у 
питан.у поболлнањс 
друштвсног живота 
ЛГБТ особа, у 
смислу да др' 

Трчање пред руду 

Ђ 

Црногорски антидискриминациони закон je добар и испуња-
ва европске стандарде. Штавише, међу тешке облике дис-
криминације закон предвиђа вишеструку дискриминацију. 
Тиме Црна Гора иде корак даље од онога што као примјер да-

је европско законодавство. To je чудно ако ce узме у обзир да 
у Црној Гори постоје проблеми и код примјене већ постојећег 

законодавства, a камоли када je у питању усвајање нових 
рјешења. Поставља ce питање да ли je законодавац уоп-

ште разумио концепт вишеструке дискриминације, на-
N . глашава Којичић. 

> v ЛГБТ популација, каже професор Којичић, није 
N . узета у обзир да добије nocao ако je устаљена 

друштвена норма базирана на концепту „хе-
\ теросексуалне претпоставке". 

\ - Завод за запошљавање у својим ана-
лизама није водио рачуна о овим питањи-

ма. У Црној Гори уопште не постоје по-
литичке стратегије, програми и државне 
акције када je у питању положај ЛГБТ 
особа. Због тога, имајући у виду пуни 

, концепт овог појма, изгледа потпуно не-
јасно одакле, како и зашто ce законода-
вац опредијелио за забрану вишеструке 
дискриминације - објаснио je Којичић. 

Надлежни 
криве медије 

Којичић наводи да интервјуисани представ-
нииидржавних органа смаграју да су медији у 

Црној Гори у односу на ЛГБТ теме још увијек на 
сензационалистичком нивоу. 
- Они сматрају да ce овим темама не приступа 

са аспекта истраживачког новинарства, да ис-
траже, на примјор, зашто ce десио случај пребија-

ња или слично, већ ce томе приступа као сен-
зацији. Према к>иховом мишљењу, није до-

вољна заступљеност ЛГБТ тема у ме-
дијима - каже Којичић. 

Без казне за Диношу јер заступа ставове већине 
Друштвена контрола, наводи Којичић, подразумијева два ба-

зична процеса - интернализаиију грулних норми и спољашњи 
притисак. Прво, објашњава он, подразумијева процес соција-
лизације када људи уче о томе шта je то прикладно, шта ce 
очекује или je п о ж е л Ј Н о у одрсђоним ситуацијама, те су моти-
висани да слиједе друштвене иорме без обзира на санкцију. 

- Контрола преко спољашњих притисака укључује негативне 
санкције према онима који крше норме, са једне стране, одно-
сно позитивне, као што су унапрођење, повластице и охрабре-
ibe према онима који потврђују друштвене норме, са друге 
стране. Ово објашњава зашто министар Диноша и д а љ е ужива 
повластице и охрабрењс да буде први човјек у држави одгово-
ран да штити права ЛГБТ особа, без обзира на његове хомофо-
бичне изјаве и „лично" неприхватање хомосексуалности - до-
даје професор Којичић. 

Како je лојаснио, хомосексуалност, која ce сматра за деви-
јантну појаву у друштву, најчешће je подвргнута механизмима 
неформалне друштвепо контроле. To су оговарања, исмијава-
ња, понижења и протјоривања, укључујући и насиље. 

-Формална друштвена контрола, која обухвата процедуру и 
посебна тијела за примјену законодавства, практично не по-
стоји - оцијенио je Којичић. 

жава iioMonie постојашс барова, 
као и културних мјсста окупл.а-
н>а за овс људс, високи прсдстав-
ник министарства сматра да jc 
тако нсшто pano за црпогорско 
друштво и да би такве-стиари би-
лс „проблсм и за тс људс, и за 
укупно друштво". Прсдставпик 
Канцсларијс омбудсмана у ип-
тсрвјуу истиче да су нроблсми 
иримјснс, одиосно сснзибилпо-
сти службсиика у државним ип-
ституцијама, питаи.а на којима 
трсба радити у смислу сдукацијс, 
али и нодизап.а свијссти код гра-
ђана у одиосу на ЛГБТ попула-
цију - каже КојичиИ. 

On упозорава да европске ври-
јсдпости нијссу задовол,енс у цр-
погорском друштву када je ријеч 
о положају ЛГБТ особа. 

- Постоји сукоб са дсмократ-
ским принципима у поглсду пру-
жап>а правдс ијсднакости за овс 
л.уде. Примјспом тсорија права, 
иоказано jc да nocrojchc закопо-
давство нс пружа дсмократски 

оквир за ЛГБТ особе. Иако цр-
ногорски Устав забран.ује дис-
криминацију no било ком осно-
ву и гарантујс јсднакост за свс 
л»удс, Л П ј Т особс у примјсру 
истополних зајсдиица немају 
M o r y h i i o c T да уживају читав 
снсктар права која су достунна 
само хстсросексуалним нарови-
ма. Такођс, ис постојс сфскти 
закоподавца у односу на шпс-
грацију ЛГБТ особа у друштво, 
на слободу н права ових људи, 
Ilocrojchc стап.с указујс да су 
ссксуалнс маи.инс нотпуно мар-
гина.пизована и угрожсна група, 
високо изложсна иападима и на-
сил.у, тс cc инструмснти за при-
мјспу ирава нс примјсп.ују или 
нсмају иотрсбап пиво дсмократ-
ског капацитста - објашп.ава 
Којичић. 

Наводи да jc трсћи услов, који 
тсоријс права захтијсвају да би 
cc могло roBopiiTii о дсмократи-
ји, ироцсдуралпи аспскт судске 
обрадс. 

- [1и овај услов пијс испуњсн 
када jc иоложај ЛГБТ особа у 
питању. Почипиоци насил.а и 
они који кршс закопс пролазс 
пскажн>епо или cc паводно нс 
могу npoiiahii. Отворснс диску-
сијс и стапдарди који трсба да 
укажу na афирмацију посто-
jchcr ирава и упапређсље поло-
жаја ЛГБТ особа у закоподавиој 
и политичкој сфсрм иајчсшћс 
паилазс na противл.сп.с, na 
сфсктс стшматизацијс и промо-
цијс „хстероссксуалпс прстпо-
ставкс" (као у случају министра 
Фсрхата Диноше), na чак и na 
псгацију ирава и „гађсљс" у од-
посу na хомосексуалност, како 
jc то иоказано у ТВ смисији 
Ј л а м у р noap". Даклс, када je у 
питању положај ЛГБТ особа, у 
Ирпој Гори нс ностоји дсмо-
кратски канацитст, укл>учујући 
законодавни ироцсс, улогу пра-
восуђа и спровођен.е закона 
закл.учујс Којичић. 

Т. РААУЛОВИћ 

Д И Р Е К Т О Р Ц Р Н В О A H A Н О В А К О В И Ћ П Р Е Д А О Ж И А А О Д Б О Р У З А А Ј У Д С К А П Р А В А 

Синликат и НВО д а пружају правну помоћ 
Дирсктор Цснтра за развој нсвлади-

них организација (ЦРПВО)' Лна Но-
ваковић сматра да скупштински Од-
бор за л,у/(ска права има всома важиу 
улогу у иснуњавашу нрсиорука из Ми-
шљсња Нвропске комисијс и успоста-
вл.ан.у ирипцииа дсмократијс у Приој 
Гори. Ona jc оцијспила да jc потрсбпо 
интснзивирати сарадн.у Одбора са 
канцеларијом омбудсмана, рслсвант-
иим псвладипим организацијама којс 
cc бавс људским прави.ма. 

- TaKobc, нотрсбио jc оспажити иад-
зорну фупкцију (жупштипс Нрнс Po
pe, a посебно Одбора за људска права 
и слободс, у дијслу који ce одпоси na 
npalicn.e примјепс M c b y n a p o j u i n x коп-

венција којс j e Црна Гора ратифико-
вала, a којс треба да доиринссу Bchoj 
иравиој сигуриости и заштити ирава 
грађана. Осим тога, Ц1'НВО ce зала-
жс да ce у оквиру рвог одбора оргаии-
зујс контролпо саслуцгањс прсдсјсд-
ника Савјста Лгенцијс за заппиту 
личпих података. HojicjchaMO да j c у 
Лпалитичком извјсштају Î K конста-
товаио да Лгснција у оспиваи,у Bch 
двијс годипс, као и да систсм заштитс 
података о личпости трсба хармоии-
зовати са свропским стапдардима у 
овој облаети објаснила jc Новако-
вићсва, додајући да j e IU'HBO доста-
вио члановима Одбора комснтарс и 
амапдмапс na Прсдлог закопа о бсс-

платној правиој noMohn. 
- Јсдан од кл.учних прсдлога ЦРП-

ВО-а односи ce na псвладинс и синди-
калпс организацијс којима трсба омо-
гућити да na основу оног закоиа гра-
1)апима пружају иримарпу правну но-
Moh, која обухвата нравно савјстова-
11>с, сачињаван>с писмсна, као и актс 
којим cc ииицира поступак прсд 
Европским судом за л,удска ирава. 
Осповни цил. ових прсдлога jc форми-
paibc свсобухватног и дјслотворпог 
систсма бесплатпе правпс помоћи, ка-
ко би грађани могли у потпуиоети да 
остварс право на иравично суђење, 
којс им jc гараитовапо Уставом и мс-
bynapo ,niiiM стапдардима у области 

л.удских права и слобода, кажс По-
BaKOBnhcisa, додајуБи да Скуншти-
иа трсба да ce суочи са кл>учним 
изазовима који су нрсд шом иоста-
вл.сни у Мшшвсљу fiK. 

- Јачап.с коитролнс u закоподав-
ис улогс Скуиштипс, као један од 
главних изазова, нијс M o r y h e бсз 
корјспитих нромјсна у досадаинвсм 
функционисан,у и.сиих радпих тије-
ла. Стога je псопходно да пачип ра-
да који j c заиочео Одбор за л.удска 
права и слободс постаис пракса -
закључила jc Поваковићсва, иаво-
Jichn да праксу тог одбора, чијсм су 
засјсдаљу прошлс ссдмице ирису-
ствовали прсставиици ПВО сскто-
ра и M c b y n a p o j u n i x институција, 
трсба да подржс и остала скуи-
штинска радиа тијсла. 

Т.Р. Нсжаконић 


