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Waar gaat het deze week over in de ltaliaanse me-
dia? Over een wet die het registreren van homo-

stellen mogelijk maakt, constateert onze
correspondent Sarah Venema.

agvoor

ook het idee van kinderen die d«

tlvee vaders of twee moeders w<
den opgevoed, was voorveel ltal
nen moeilijk te verkroppen.

om niet nog Ianger te pingpo
gen tussen Senaat en Kamer van
gevaardigden liet de Italiaanse
premier het verwaterde wetsvor
stel met een rrertrouwensstem
zonder mogelijkheden tot nog
meer nieuwe aanpassingen doc
de Kamer van Afgevaardigden
gaan. Het was hoog tijd voor eer
legaal kadeq vond hij. Na uitspr,
ken van hoge rechters waren ver

schillende gemeenten maander

L/ISXAMH,

geleden zelfai begonnen met hr
registreren r,an de relaties van
homostellen of in het buitenlan
gesloten homohunrelijken.

Al een dag na de stemming kc
digde een groep politici aan de r
via een referendum weer onge-
daan te willen maken.'lk stem p
voor deze wet als Renzi mè laat
zien dat twee mannen of twee
vrouwen een kind kunnen ma-
ken', zei politicus Gian Marco Ce

tinaio van de Lega Nord, een van
de voorstanders van zo'n refererqffiI \::,;,::ï,#*rÍ*ml";w 
5ËHtï1ïï,ï*,ffi

De genades
'La Famrglia

' '-*"Ï o cliché als de drie genera-

f ties ltalianen aan de lange

-{ tafel uit de olijfolierecla-
d**..*, mes inmiddels zijn, zo hei-
ligisLaFamiglia nog steeds in het
rooms-katholieke Italië. Nadat het
parlement vorige week een wet
heeft goedgekeurd waarmee ook
homostellen hun relaties kunnen
laten registreren, is een deel van
hetland inpaniek.

De nieuwe wet introduceert
geen homohuwelijk en geeft
slechts een fractievan de rechten
waarop de Italiaanse homostellen
hadden gehoopt ofdie andere Eu-
ropese landen al jaren geleden
doorvoerden. Maar in het land
waar een wetsvoorstel tegen
homodiscriminatie twee jaar blij ft
vastzitten in hetparlement, is deze
wet een grote stap. En in de ltali-
aanse media klinkt angstig de
vraagwat hierna komt.

Toen de katholieke famiiies
maanden geleden tegen het wets-
voorstel protesteerden, rvilde de
paus er niet te veel over zeggen,
maar zondag maakte hij indruk
doortijdens een interview metde
Franse krantla Croix te benadruk-
ken dat katholieke arnbtenaren bij
het uitvoeren van de wet altijd de
vrijheid moeten hebben om naar
hun geweten te handelen. Devoor-
zitter rran de Italiaanse bisschop-
penconferentie Angelo Bagnasco

ging een stukverder. Hij tikte de juridisch makkelijk te omzeilen
Italiaanse politici dinsdag op de v,raarschu,.vde kardinaal Bagnas
vingers vanwege de wet en voor- dinsdag.'Ookvoor de praktijker
spelde dat het wachten vr.as op de als de huurvan baarmoeders.'
'genadeslag' voor de familie. Helemaal ongelijk heeft hij ni

Er moest veel gebeuren voordat Hoewel de wet geen adoptie voc
deltaliaansepremierMatteo homostellenintroduceert,blijk
Renzi de wet tiberhaupt door het dat de rechter die adoptie via de
parlement wist te loodsen. De se- huidige adoptiewet in individur
natoren dienden meer dan zesdui- gevallen toch kan goedkeuren. I

zend amendementen in om het zo iigt de meest controversièle L

oorspronkelijke wetsontwerp aan slissing in de praktijkniet bii de
te passen. Alle woorden die naar fa- politiek, maar bij de gewetens vi
milie of huwelijkvenvezer.r, wer- de Italiaanse rechters en ambter
dengeschrapt. ren.

Ook het voorstel om ook de niet,
biologische ouder uit een homo-
stei via adoptie als vader oi'nir;e- §arah Venema
der,.ran de kinderen te erkennen, is corresponclent
belandde na veel ophef in de prul in Rome
lenbak. Te veel politici vreesden
dat die adoptie zou uitrnonden in
uitbuiting van draagrnoeders en
'verhuur' van baarmceders. IVIaar
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