Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv
TLAČOVÁ SPRÁVA
OMBUDSMANKA: PRÍDEM NA DÚHOVÝ PRIDE AJ TENTO ROK
Verejná ochrankyňa práv podporí Dúhový Pride v Bratislave svojou
osobnou účasťou už počas najbližšieho víkendu.

(Bratislava, 16. júla) Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vystúpi osobne aj na
tohtoročnom Dúhovom Pride. Svoje rozhodnutie prijať pozvanie na podujatie vysvetľuje
v krátkom videu zverejnenom na jej profiloch na sociálnych sieťach. Vo videu spolu s
ombudsmankou vystupujú aj mladí ľudia z LGBTI komunity.

„Prídem na Pride aj tento rok, pretože si myslím, že dnes už nie je na mieste
otázka či, ale ako konkrétne budeme hľadať právne riešenia pre dôstojný život
párov rovnakého pohlavia,“ hovorí vo videu verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.
V najzásadnejšom odkaze ombudsmanka tvrdí, že nie je vhodné dohadovať sa, či sa téme
ako spoločnosť budeme vôbec venovať. Podľa nej je najvyšší čas na to, aby sme našli
spôsob, ako zabezpečiť ochranu práv párov rovnakého pohlavia. Vychádza pritom zo
skutočnosti, že slobodu a rovnosť v dôstojnosti i právach pre všetkých garantuje ústava.
Zároveň sa opiera o medzinárodný štandard, podľa ktorého pod ochranu práva na súkromie
a rodinný život patrí aj rešpektovanie práv ľudí s homosexuálnou orientáciou.
„Len ak vytvoríme vhodný právny rámec, ktorým uznáme ich právo na vlastnú
identitu a vytvorenie vzťahov v okruhu najvnútornejšieho ľudského rozmeru,
budeme môcť skutočne garantovať rovnosť a dôstojnosť pre život každého
človeka v našej spoločnosti,“ vysvetľuje ombudsmanka.
Podľa jej názoru by sme ako spoločnosť uznávajúca základné hodnoty a princípy
demokracie mali rešpektovať právo na súkromie a rodinný život tak z právneho, ako aj
z ľudského hľadiska, a to skutočne pre všetkých – aj páry ľudí rovnakého pohlavia. „Som
presvedčená, že bez tohto základného rešpektu nevieme na Slovensku
zabezpečiť, aby mohli tieto páry ruka v ruke zatvoriť dvere svojho bytu a vyjsť na
slnko, ktoré je tu pre všetkých,“ uvádza verejná ochrankyňa práv vo videu.

Video si môžete pozrieť na profile verejnej ochrankyne práv na sociálnej sieti Facebook:
https://bit.ly/2SjfY94

Mária Patakyová vystúpi tento rok na Dúhovom Pride už po tretíkrát. Vzhľadom na to, že
tak ako minulý rok, ani teraz nezaznamenala v problematike významný posun, pozvanie
osobne sa zúčastniť podujatia prijala. Okrem toho taktiež vyjadrí solidaritu aj symbolicky,
a to zavesením dúhovej vlajky z okna budovy Kancelárie verejného ochrancu práv.
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