ana brnabic´: degendrager of desillusie?

DE SERVISCHE

PARADOX
sinds 2017 heeft servië de openlijk lesbische ana brnabic´
als premier. best opmerkelijk voor een land dat nog steeds
bekendstaat als behoorlijk homofoob. toen de partner van brnabic´,
milica durdic´, afgelopen februari beviel van een zoon, waren
de reacties vanuit de lhbtq-gemeenschap niet bepaald positief.
want wat doet deze premier eigenlijk voor hén?
tekst en fotografie: marjolein koster

oen ik het nieuws hoorde, voelde ik een beetje
jaloezie”, zegt Darko Zivkov Popov. “Brnabić heeft
bereikt wat ze wilde. Ik denk dat ik hetzelfde zou
doen als ik in haar positie zat.” Brnabić is premier
van een land waar zij als lesbienne niet mag
trouwen, geen geregistreerd partnerschap aan
kan gaan en waar zij langs de officiële weg geen
kinderen kan krijgen met haar vriendin. “Als ik een
vrouw was, dan had ik sowieso ook wel een manier
gevonden om een kind te krijgen.” Zivkov Popov heeft al jarenlang een vurige kinderwens. Ook bij zijn vriend Damir Ambrisak
is dit verlangen gaan groeien sinds de twee samen zijn. “Ik denk
dat het komt doordat Damir zag hoe leuk ik omga met zijn kleine
neefje”, zegt Zivkov Popov met een knipoog. Homostellen in
Servië mogen geen kind adopteren, er is geen spermabank en ivf
voor singles wordt niet vergoed. De enige optie is het buitenland
en dat zijn Zivkov Popov en Ambrisak dan ook van plan.

muurschildering
belgrado: in
belgrado vind je veel
muurschilderingen
van verschillende
kunstenaars.
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Ambrisak vertelt dat ze elkaar begin 2017 ontmoetten in een
homobar in Novi Sad, de tweede stad van Servië, die onder meer
bekendstaat om het EXIT Festival dat elke zomer plaatsvindt in
het fort. “Nou, we hebben elkaar daar niet echt ontmoet”, onderbreekt Zivkov Popov zijn vriend. “Ik heb jou daar gespot. Het
was als in een film. We waren in zo’n donkere bar en ik zag Damir
daar staan in een bundel van licht. Ik was gelijk onder de indruk.”
Zivkov Popov ontdekt dat ze gemeenschappelijke vrienden
hebben, weet Ambrisaks nummer te achterhalen en een week
later drinken ze samen koffie. Ambrisak: “We waren direct erg

close, onafscheidelijk eigenlijk. Maar voor mij was het niet meer
dan een vriendschap. Totdat er ineens een knop om ging in mijn
hoofd.”

STEEK ONDER WATER
Sinds kort woont Ambrisak in de hoofdstad Belgrado, waar hij
een baan heeft als 3D-artiest. Zivkov Popov, communicatiemedewerker en officemanager, hoopt hem snel te kunnen volgen.
“Het is hier niet heel anders dan in Novi Sad, maar de stad is
groter en daardoor voelen we ons vrijer. En we hebben eindelijk
clubs gevonden waar ze andere muziek draaien dan Servische
folk”, zegt Ambrisak lachend. Belgrado is hip, vooruitstrevend,
heeft diverse gayclubs en is steeds populairder onder westerse
toeristen. Maar Servië heeft ook een grondwettelijke ban op het
huwelijk voor koppels van gelijk geslacht en hoewel de jaarlijkse
pride de laatste tijd niet meer uitloopt op geweld, lopen er meer
politieagenten mee dan dat er deelnemers zijn. “Het is op die
manier geen viering van jezelf zijn”, vinden beiden. “Op dezelfde
dag wordt er altijd een event georganiseerd dat traditionele
familiewaarden promoot. We krijgen dan misschien geen stenen
naar ons hoofd gegooid, maar het is een soort gemene steek
onder water.”
Zivkov Popov en Ambrisak hebben zelf nooit echt iets negatiefs meegemaakt. “We houden onszelf in als we buiten zijn.
Mensen zien gewoon twee vrienden die voorbijlopen. We zijn
slim genoeg om anderen niet uit te dagen.”
Popov twijfelt
daken vanZivkov
de sint-sofiakathedraal.
even over zijn woordkeuze. “Ik zeg slim, misschien is het eerder
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was verbazing vanuit het buitenland en kritiek van binnenuit.
Brnabić zou slechts een strategische zet zijn van president
Aleksandar Vucić, die op deze manier zijn goede wil richting
Europa uit. Een aantal jaar eerder, in 2014, werd de Servische
overheid nog door Amnesty International aangesproken op de
onwil om de problemen rondom homofobie aan te pakken. “We
hebben wel verhalen gehoord van jongeren die door Brnabić
als publiek figuur makkelijker uit de kast zijn gekomen”, zegt
Sparavalo. “Dus voor de zichtbaarheid is het goed, maar verder
doet ze weinig voor ons.” In interviews benadrukt Brnabić dat
ze niet gezien wil worden als een boegbeeld van de LHBTQgemeenschap, maar dat ze beoordeeld wil worden op haar werk.
Ook zei ze in een interview met The Guardian dat Servië geen
homofoob land is. “Maar het feit dat zij geen negatieve reacties
van haar omgeving krijgt, betekent niet dat het niet bestaat.
Zij is een zakenvrouw die veel in het buitenland heeft gewerkt
en daardoor in heel andere sociale kringen verkeert dan de
meesten. Ze ontkent een probleem dat er wel degelijk is.”
de kathedraal van de heilige
sava in belgrado is het
grootste orthodoxe kerk
gebouw ter wereld. religie
speelt nog altijd een belang
rijke rol in servië en is voor
sommige groepen reden om
homoseksualiteit af te wijzen.

ana brnabic´.

dom. Maar ik wil elke dag gewoon graag weer heel thuiskomen.”
Ze noemen zichzelf sowieso een opvallend stel, omdat de
coming-out bij beiden vrij probleemloos verlopen is. Ambrisak:
“Ik heb een erg sterke band met mijn
ouders en op het moment dat ik ging
daten, rond mijn twintigste, heb ik ze
verteld dat ik op mannen val. Ik wilde
niet tegen hen liegen.” Zijn moeder
wilde nog wel checken of hij het wel
(1975, BELGRADO)
zeker wist en vroeg of hij bij een
Brnabic´ studeerde in de
therapeut langs wilde gaan. “Dat was
VS en behaalde een MBA
aan de Universiteit van Hull.
meer vanuit bescherming. Ze wilde
Daarna werkte ze jarenliever dat ik hetero was, vanwege de
lang in het buitenland voor
situatie in Servië en mijn veiligheid. Het
internationale organisaties,
zou makkelijker voor me zijn. Maar ze
zowel in de commerciële
accepteren mij en zijn ook erg blij met
als publieke sector. In 2016
werd ze aangesteld als miDarko.”

ANA BRNABIĆ

nister van Openbaar Bestuur
en sinds 2017 is ze premier
van Servië. Daarmee is ze de
vijfde leider ter wereld die
open is als LHBTQ-persoon.
Ze noemt zichzelf een proEuropese en technocratische premier, maar wordt
ook bekritiseerd omdat ze
hoofd is van een conservatieve en nationalistische
overheid.
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“Dat was voor mij erg nieuw, want
ik had nog nooit met mijn ouders
gesproken over mijn seksuele geaardheid”, zegt Zivkov Popov. “Ik had zelfs
tien jaar lang een relatie met een man
die ik voor hen verzwegen heb. Maar
toen ik zag hoe liefdevol Damir met zijn
familie omgaat, werd ik getriggerd om
ook uit de kast te komen. Mijn ouders

Stichting Da se zna bestaat sinds 2015 en heeft tientallen
gevallen van homofobie geregistreerd. “We hebben weinig

een poll uit 2017 laat zien dat 21 procent
van de serviërs vindt dat een relatie met
iemand van hetzelfde geslacht bestraft
moet worden als een criminele daad.
gevallen van fysiek zwaar geweld. Je moet meer denken aan
verbaal geweld, bedreigingen en chantage. Het is moeilijk te
zeggen hoe frequent dit gebeurt. Sommige meldingen zijn van
incidenten die jaren geleden hebben plaatsgevonden en bovendien vermoeden we dat 90 procent van de gevallen niet wordt
gemeld.” Sparavalo legt uit dat Servië in 2012 nieuwe strafrechtelijke procedures heeft ingesteld voor hatecrimes, vanwege de
onderhandelingen voor een EU-lidmaatschap. “Maar sindsdien
is er maar één persoon veroordeeld. Rechters zijn terughoudend
om het artikel te gebruiken en weten eigenlijk ook niet hoe ze
dat moeten doen. Onze overheid kruist braaf een hokje aan op
de checklist voor de EU, maar doet er niets aan om deze maatregel te implementeren. De enige training die politie en rechters
hebben gehad, is verzorgd door ons als maatschappelijke organisaties en door wat internationale organisaties.”

bleken het al te hebben vermoed. Ik was vooral verrast hoe positief mijn vader reageerde.”
Een kleine meerderheid in Servië is tolerant ten opzichte van
de LHBTQ-gemeenschap, maar een poll uit 2017 laat zien dat
21 procent van de Serviërs vindt dat een relatie met iemand van
hetzelfde geslacht bestraft moet worden als een criminele daad.
Een onderzoek uit 2012 toont daarbij aan dat 48 procent gelooft
dat homoseksualiteit een ziekte is.
Stefan Sparavalo werkt als activist bij de organisatie Da se zna
(vrij vertaald: men moet het weten). Deze organisatie registreert
hatecrimes binnen de LHBTQ-gemeenschap en biedt juridische en psychologische ondersteuning. Vanuit die rol bevindt
Sparavalo zich vaak in een spagaat als het gaat om Brnabić. Over
het babynieuws zegt hij: “Als organisatie hadden we een morele
verplichting om dit nieuws toe te juichen, want het is een manier
om het homo-ouderschap in het publieke domein aandacht
te geven. Tegelijkertijd gebruiken we dit om meer prioriteit te
vragen om de wetgeving rondom het geregistreerd partnerschap voor homostellen te regelen. Ikzelf stuurde de volgende
tweet: ‘Ik feliciteer de huisgenoot van Brnabic dat ze moeder is
geworden.’ Formeel gezien is Brnabić namelijk niets van haar
partner en dus al helemaal niet van het kind dat geboren is.”

GEEN LHBTQ-BOEGBEELD
De benoeming van Brnabić tot premier was wereldnieuws. Er

darko zivkov popov en
damir ambrisak in belgrado.
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“ik zie dat veel homo’s in servië
mentaal niet volwassen zijn, omdat
ze geen toekomstbeeld hebben”
Volgens Sparavalo is de situatie voor de LHBTQ-gemeenschap
de afgelopen jaren wel wat verbeterd. Sinds 2014 is er geen
geweld meer tijdens de pride en zijn er steeds meer voorbeelden
te zien in de publieke ruimte en de media. Ook is in augustus
2018 het Pride Info Center geopend, in een van de hoofdstraten tegenover het parlement. Het is een fysieke plek waar
de verschillende LHBTQ-organisaties samenkomen. Mensen
kunnen hier binnenlopen met vragen, bijvoorbeeld wanneer
ze legale of psychische hulp nodig hebben. Ook worden er
kleinschalige evenementen georganiseerd, zoals lezingen of
screenings van documentaires. Het pand wordt wel continu
beveiligd en dat is helaas nodig. Enkele keren probeerde een
groep jongeren het gebouw te bestormen.
In haar interview met The Guardian zegt Brnabić ook dat zij
zich voorlopig niet zal focussen op hervormingen van LHBTQrechten. “Omdat de situatie volgens haar vanzelf zal verbeteren
als het economisch beter gaat met Servië. Maar kom op, wat
is dat voor argument? Kijk naar Saoedi-Arabië of Bahrein. Dat
zijn rijke landen, maar het is niet alsof je daar als homo zo’n leuk
leven hebt. Zo werkt het gewoon niet.” De enige echte overwinning voor de LHBTQ-gemeenschap in de afgelopen jaren is
volgens Sparavalo dat geslachtsverandering niet meer nodig is
voor het veranderen van je gender. Vrijwel iedereen is het erover
eens dat Brnabić meer zou kunnen en moeten doen.

LAND VOL STEREOTYPES
Brnabić kan de problemen ontkennen, omdat ze in een bevoorrechte positie zit. Hoe haar partner zwanger is geworden, is niet
bekend. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze gebruikgemaakt van
een ivf-behandeling in het buitenland, iets wat voor de meeste
Serviërs financieel onmogelijk is. “Ik ken een vrouw die zelf naar
de spermabank in Kroatië is gegaan om het zaad vervolgens
thuis handmatig in te brengen. Op die manier is ze zwanger
geworden”, vertelt Sparavalo. Ook zijn er verhalen van lesbische
stellen die samen met een homostel een kind hebben verwekt
en die voor de buitenwereld een ‘gewoon’ gezin lijken. Ze leiden
letterlijk een dubbelleven.
Helaas hebben Zivkov Popov en Ambrisak het ouderschap
minder in de hand dan vrouwen. “Bij mij is draagmoederschap
eigenlijk altijd de eerste gedachte geweest”, aldus Zivkov Popov.
“Ik heb nooit echt adoptie overwogen, maar sluit die optie
niet uit. Ik wil gewoon graag mijn genen doorgeven. Waarom,
dat weet ik ook niet.” Hij hoopt al jaren een lesbische vrouw te
ontmoeten met dezelfde wens, maar tot nu toe is dat niet gelukt.
“Als we geen moeder kunnen vinden, kunnen we wat mij betreft
ook adopteren”, zegt Ambrisak. “Er zijn veel kinderen zonder
ouders, die wij liefde kunnen geven.”
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In hun geboorteland zullen de twee mannen dat echter nooit
kunnen, laat staan wíllen. Ambrisak: “Een kind opvoeden met
twee vaders in een land als Servië? Dat zou erg moeilijk zijn voor
hem of haar. Servië is een ontzettend patriarchale samenleving en zit vol met stereotypes. Het zal nog erg lang duren
voordat men elkaar hier echt accepteert. Ik wil mijn last niet op
de schouders van ons kind leggen.” Zivkov Popov voegt toe:
“Brnabić hoeft niet over dit soort dingen na te denken.” Het is
het zoveelste voorrecht dat de Servische premier heeft: haar
kind zal naar een privéschool gaan, of wellicht verhuizen Brnabić
en haar partner na haar premierschap naar het buitenland, naar
een land waar homo-ouderschap meer geaccepteerd is.

EEN ZEGEN
Het buitenland is voor Zivkov Popov en Ambrisak voorlopig
de enige optie die ze serieus overwegen. “We hebben het
geluk dat we beiden recht hebben op een Hongaars paspoort,
vanwege voorouders met die afkomst. We volgen nu Hongaarse
taallessen en hopen dat we de aanvraag over ongeveer zes
maanden kunnen starten. Onze kinderwens is de voornaamste
reden om weg te gaan uit Servië.” Hongaars staat bekend als een
moeilijk te leren taal, omdat het op geen enkele andere taal lijkt.
“Het gaat Darko wat beter af, omdat hij als kind veel Hongaars
hoorde van zijn oma. Ik heb vroeger helaas nooit de moeite
genomen de taal te begrijpen, dus voor mij is het een behoorlijke uitdaging”, lacht Ambrisak. Maar waarom een Hongaars
paspoort? Als LHBTQ-persoon heb je daar niet bijzonder veel
meer rechten dan in Servië en sinds Viktor Orbán premier is,
worden traditionele familiewaarden meer dan ooit gepromoot.
“Het Hongaarse paspoort geeft ons meer mogelijkheden om te
reizen en om te migreren. We denken bijvoorbeeld aan Canada
of de VS, ook vanwege de taal.”

het pride info center is
bedoeld voor iedereen die
informatie wil inwinnen
over de lhbtq-community
en het is een plaats waar
mensen samenkomen.

Voorlopig moeten de mannen nog even blijven dromen. Letterlijk. “Een paar jaar geleden had ik regelmatig de droom dat ik
zwanger was”, vertelt Zivkov Popov, terwijl hij lachend op zijn
buik slaat. “Ik wilde mijn zoon dan altijd de naam Vuk geven (in
Servië een gangbare naam, die ‘wolf’ betekent, red.) Maar nu
hebben we een neefje gekregen met die naam, dus we moeten
eigenlijk iets anders verzinnen. Ik kan er niet echt serieus over
nadenken als de realiteit nog zo ver weg is.”
Afgelopen december is Zivkov Popov op zijn knieën gegaan
en heeft hij zijn vriend ten huwelijk gevraagd. “Hij is nu mijn
verloofde.” De mannen kijken elkaar aan. Zivkov Popov wijst
naar de ring om zijn vinger. “Dit is voor mij een symbool van
vrijheid. Een kind zal dat voor ons ook zijn, terwijl het door velen
juist gezien wordt als iets wat beperkingen oplegt.” Ambrisak
voegt toe: “Een kind zal echt een zegen voor ons zijn, maar
brengt wel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Het
is ook een volgende stap in de volwassenheid van onze relatie.
Ik zie dat veel homo’s in Servië mentaal niet volwassen zijn,
omdat ze geen toekomstbeeld hebben. Wij creëren dat nu
voor onszelf.”

darko zivkov popov en
damir ambrisak in fort
kalemegdan in belgrado.

stefan sparavalo
is lhbtq-activist.
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