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POVZETEK
Homoseksualnost in njena obravnava v vzgojno-izobraţevalnem procesu sta v zadnjih letih
predmet številnih razprav tako strokovne kot tudi laične javnosti. Mnogi menijo, da gre za
moralno sporno temo, saj so istospolna partnerska razmerja in mavrične druţine še vedno –
kljub številnim raziskavam, ki dokazujejo nasprotno – pogosto interpretirani kot »nenaravni«,
nenormalni, celo deviantni in zato ogroţajoči za otroke. Nestrpnost do gejev in lezbijk se kaţe
v obliki negativnih stališč, predsodkov in stereotipov, ki s svojo reprodukcijo ohranjajo
heteronormativnost v druţbi. Hkrati istospolno usmerjeni ostajajo nevidni na večini druţbeno
relevantnih področij – tudi na področju vzgoje in izobraţevanja, kar se kaţe v: odsotnosti
oziroma pomanjkanju učnih ciljev, povezanih z (isto)spolno usmerjenostjo, v učnih načrtih;
neustrezni strokovni usposobljenosti učiteljev in učiteljic za obravnavo omenjene tematike;
pomanjkanju predpisov za preprečevanje homofobije v šolah.
Glavni cilj empiričnega dela diplome je bil preveriti, kakšna so stališča (bodočih) učiteljic oz.
učiteljev do homoseksualcev in do obravnave teme homoseksualnosti v šoli. Podatki,
pridobljeni s pomočjo Likertove lestvice stališč, kaţejo, da so stališča 210 vprašancev do
homoseksualnosti in njene obravnave pri pouku večinoma pozitivna. Analiza je pokazala, da
so stališča neodvisna od velikosti kraja bivanja, medtem ko se pojavljajo pomembne razlike
pri nekaterih trditvah glede na spol, starost, izkušnje s homoseksualci, spolno usmerjenost,
strokovni naziv ter staţ na področju vzgoje in izobraţevanja. Bolj pozitivna stališča izraţajo
moški, vprašanci, stari med 25–30 let, tisti, ki ţe imajo izkušnje z geji/lezbijkami,
neheteroseksualno usmerjeni ter učitelji in učiteljice s krajšim staţem. Primerjava stališč
razrednih učiteljev/učiteljic ter študentov/študentk do homoseksualnosti je pokazala
statistično pomembne razlike le pri 2 trditvah od 34, pri čemer so večjo strpnost pokazali
slednji. Dobri dve petini učiteljev in učiteljic menita, da imajo na šoli dovolj podpore
(predvsem s strani vodstva šole), ko gre za obravnavo teme homoseksualnosti pri pouku.
Najbolj priljubljeni pripomočki oziroma načini za poučevanje so: otroška in mladinska
literatura; pogovor o tem, kaj učenci ţe vedo in kaj jih še zanima; razlaga; pogovor ob
fotografijah in slikah. Mnenja o tem, v katerem razredu začeti z obravnavo teme
homoseksualnosti, so deljena, vendar pa je spodbudno dejstvo, da jo največ (18 %)
vprašancev umešča ţe v predšolsko obdobje. Velika večina (dobrih 94 %) vprašancev meni,
da tekom študija niso pridobili dovolj znanja za poučevanje teme homoseksualnosti pri pouku,
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zato je nujno poskrbeti za spremembe na področju izobraţevanja in strokovnega
izpopolnjevanja (bodočih) učiteljev in učiteljic.
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Attitudes of (future) primary school teachers towards
homosexuality and its integration in the learning process
SUMMARY
Homosexuality and its integration in the learning process has often been subject of discussion
in professional and general public. Many people think that homosexuality is a moral issue. In
spite of many researches proving the opposite, same-sex partnerships and rainbow families
are still often interpreted as unnatural, abnormal, even deviant and because of that dangerous
to the children. Intolerance towards gays and lesbians is reflected in negative attitudes,
prejudices and stereotypes, which maintain heteronormativity in a society. At the same time
homosexuals remain invisible to most socially relevant spheres, including the field of
education. This is reflected mainly in lack or absence of learning objectives related to (same-)
sex orientation in the school curricula, in teachers that are inadequately trained to deal with
such topics, and in lack of regulations for the prevention of homophobia in schools.
The main objective of the empirical part of this diploma work was to examine the standpoints
of (future) teachers towards homosexuality in schools. Based on the data obtained through
Likert Scale for Attitude Measurement, I found that the views of the 210 respondents towards
homosexuality in the classroom are largely positive. The analysis showed that the standpoints
are independent of the size of the place of residence, while there are statistically significant
differences between the claims depending on the respondent’s sex, age, experience with
dealing with homosexuals, sex orientation, academic title and seniority in the field of
education. More positive views are expressed by male respondents, those with experiences
with gays and lesbians, by homosexuals and younger teachers. The comparison of attitude
between teachers and students towards homosexuality showed statistically significant
differences only in 2 out of total 34 claims, where greater tolerance is shown by the students.
Statistically significant differences are also present among the views of respondents of
different age groups, as greater support towards gays and lesbians is expressed by teachers
and students aged 25—30. Two fifths of teachers believe that they have enough support in
school (especially by the school management) when addressing homosexuality in the
classroom. The most popular teaching aids or methods of teaching are: children’s literature,
discussing the topic with the students (what they already know and what they would like to
know), explaining the topic, discussing photographs and pictures. Opinions about when to
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start discussing the topic of homosexuality differ, but it is encouraging that most of the
respondents (18%) agree on introducing it during the pre-school period. The vast majority
(94%) believe that during their professional development they did not acquire enough training
on teaching about homosexuality in the classroom, which is why it is necessary to implement
changes in the field of education and professional development of (future) teachers.

Keywords: homosexuality, gay, lesbian, rainbow families, primary school teachers, attitudes,
heteronormativity, prejudices and stereotypes, homophobia
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1 UVOD
»Dobrodošli na obvoznici mimo nestrpnosti. Pripnite si pasove, pot bo dolga in naporna.«
Misel sem si »sposodila« od Romana Kuharja (2002), enega vodilnih raziskovalcev
homoseksualnosti in homofobije v Sloveniji. V dveh povedih je namreč odlično opisal
trenutno stanje v Sloveniji (pa čeprav ju je napisal ţe leta 2002!), povezano z lezbijkami in
geji ter mavričnimi druţinami. Da s(m)o Slovenci nestrpni do homoseksualcev, je jasno
pokazal rezultat referenduma (2012) o uvedbi novega druţinskega zakonika, saj je več kot
polovica volivcev menila, da si geji in lezbijke ne zasluţijo (nekaterih) enakih socialnih,
ekonomskih in kulturnih pravic kot ostali (heteroseksualni) drţavljani. Še pred tem se je
»nastrojenost« proti homoseksualcem kazala v javnih razpravah o vsebini druţinskega
zakonika, kjer so njegovi nasprotniki (med njimi tudi mnogi politiki) z nestrokovnimi
argumenti in neresnicami skušali vplivati na stališča volivcev.
Geji in lezbijke v Sloveniji torej še vedno, tako v pravnih dokumentih kot tudi v druţbi,
ostajajo »drugorazredni drţavljani«. Glede na raziskave o pojavu homoseksualnosti, ki so
ovrgle vse argumente tistih, ki izenačenju pravic homoseksualnih parov s heterospolnimi
(vključno s pravico do posvojitve in dostopnosti drugih moţnosti za pridobitev otroka)
nasprotujejo, se mi zdi nedopustno, da demokratična drţava, katere temelj je spoštovanje
človekovih pravic, dovoljuje oziroma celo legitimira tovrstne izključevalne prakse.
V svojem diplomskem delu se bom ukvarjala predvsem z vprašanjem vzgoje oziroma razvoja
otrok v mavričnih druţinah ter z ne/potrebnostjo obravnave homoseksualnosti v šolah,
pozornost pa bom namenila tudi stališčem ter predsodkom in stereotipom, s katerimi se
istospolni partnerji in njihovi otroci srečujejo v vsakdanjem ţivljenju. V empiričnem delu
bom raziskala stališča (bodočih) učiteljev in učiteljic, ki poučujejo (bodo poučevali) na
razredni stopnji, do homoseksualnosti oziroma do gejev in lezbijk ter njihovih otrok, pri
čemer bom ugotavljala razlike med stališči glede na spol, starost, spolno usmerjenost,
strokovni naziv, velikost kraja, iz katerega prihajajo vprašanci, staţ na področju vzgoje in
izobraţevanja ter glede na izkušnje z istospolno usmerjenimi. Preverila bom tudi, ali so
študentke in učiteljice bolj strpne do gejev in lezbijk od študentov in učiteljev. Izvedeti ţelim,
kolikšen (če sploh kakšen) pomen pripisujejo poučevanju o različnih spolnih praksah in
identitetah v šoli ter na kakšen način to uresničujejo oziroma bi uresničevali (v katerem
razredu, s katerimi pripomočki in načini poučevanja, v okviru katerih predmetov in tematskih
sklopov). Preverila bom, ali vprašanci menijo, da so tekom študija na fakulteti prejeli dovolj
8

informacij o homoseksualnosti in ali imajo na šoli zadostno podporo, ko gre za obravnavanje
te tematike pri pouku.

2 HOMOSEKSUALNOST
»Homoseksualnost imamo lahko za bolezen, motnjo, privilegij ali pa za prekletstvo. Lahko jo
imamo za nekaj, kar je potrebno zdraviti, popraviti, sprejeti ali pa zgolj prenašati. Toda
dejstvo je, da obstaja.« (Sullivan 2008, str. 19)
Obstoj homoseksualnosti je stalnica v vseh kulturah vseh časov, danes pa je to ena izmed
najbolj kontroverznih javnih tem. Zgodovina dokazuje obstoj ne le homoseksualnosti, pač pa
tudi posebnih homoseksualnih identitet, skupnosti in subkultur v praktično vseh druţbah. To,
kaj sploh homoseksualnost je, definiramo in sprejmemo veliko teţje kot pa npr. jasne fizične
lastnosti rase, spola ali invalidnosti (Sullivan 2008). Toda medtem ko je heteroseksualno
razmerje konstituirano kot druţbeno, je homoseksualnost dojeta kot primarno (ali izključno)
seksualno razmerje (Kuhar idr. 2011). Vendar pa lezbijke in geji niso niti uniformna niti
monolitna druţbena skupina, čeprav je istospolna identiteta tista, ki jih pomembno zdruţuje.
To druţbeno skupino sestavljajo posamezniki in posameznice z različnimi ţivljenjskimi stili,
situacijami ter številnimi drugimi identitetami. Homoseksualna identiteta je v njihovih
ţivljenjih pomembna, brţkone tem bolj, kolikor je več represije in nasilja, ki ga doţivljajo, a
nikakor ni edina identiteta, pogosto niti ne najpomembnejša (Švab in Kuhar 2005).
Vzpon cerkvenega, kasneje pa laičnega nadzora nad spolnostjo, druţino in druţbenim spolom,
je za »naravne« določil le določene oblike spolnosti, druţine in spolnega obnašanja, druge
(med njimi tudi homoseksualnost) pa potisnil med »nenaravne«, nenormalne, deviantne
(Zaviršek in Bercht 2012). M. Pan (2009) opozarja, da kdor trdi, da je glavni cilj spolnosti
razmnoţevanje, domneva, da dejansko obstaja glavni cilj spolnosti in da ga lahko jasno
dokaţe. Vendar pa so raziskave od sedemdesetih let 20. stoletja dalje razkrile vrsto dokazov
za obstoj homoseksualnosti in biseksualnosti (tudi) v ţivalskem svetu, kar dokazuje ravno
nasprotno in torej nasprotuje tezi o nenaravnosti spolnih aktov med geji in lezbijkami.
(Homoseksualnost tudi v ţivalskem svetu 2003).
Zgodovina zatiranja homoseksualcev je zapletena in velikokrat nejasna (Sullivan 2008).
Mosse (v Velikonja 1999, str. 146) pravi, da je »vedno obstajala zveza med pregonom
homoseksualnosti in napori za ohranitev spolne/seksualne delitve dela«, M. Mencin Čeplak
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(2009) pa poda bolj razčlenjeno razlago omenjenega fenomena. Fantazme o ogroţajočih gejih
in lezbijkah, ki bodo krivi za propad slovenstva in človeških civilizacij nasploh, so po njenem
mnenju lahko izraz nemoči, alibi za neuspeh ali pa izraz posameznikovih potlačenih
homoseksualnih teţenj. Vselej pa prikrivajo krhkost temelja druţbenega reda. Vsako
ljubezensko ali erotično razmerje med osebama istega spola namreč opominja, da je ta
druţbeni red utemeljen zgolj na verovanju v obstoj binarne spolne razlike in stalnost spola, ter
posledično predstavlja groţnjo obstoječim podreditvenim razmerjem, utemeljenih na spolu in
seksualnosti (prav tam).
Geji in lezbijke so tako še vedno razmeroma skrita socialna skupina, zato (tudi v Sloveniji) ni
točnih podatkov o tem, koliko jih je in kakšne so njihove demografske značilnosti (koliko je
med njimi moških in koliko ţensk, kakšna je njihova starostna, izobrazbena struktura ipd.)
(Maljevac in Magić 2009; Švab in Kuhar 2005).

2.1. TERMINOLOGIJA NA PODROČJU HOMOSEKSUALNOSTI
Fenomen istospolne usmerjenosti in posledično seksualne identitete najbolj splošno označuje
izraz »homoseksualnost«. Avtor besede »homoseksualnost« je madţarski prevajalec Karl
Maria Kertbeny, ki je leta 1868 v razpravi o dekriminalizaciji sodomije (natančneje o tem glej
spodaj) predlagal, da človeško seksualnost razdelimo na heteroseksualnost, homoseksualnost
in monoseksualnost (seksualnost s samim seboj) (Kovač Šebart in Kuhar 2009; Kuhar 2008).
Termin so nato vse pogosteje uporabljali v psihiatrični in medicinski znanosti, zato ima –
čeprav je bil izvorno mišljen kot emancipacijski – še danes predvsem medicinski predznak
(Kovač Šebart in Kuhar 2009; Različnost bogati: ne siromaši 2006). Prav tako naj bi izraz
»homoseksualec« še

bolj

kot

beseda

»istospolno

usmerjen« reduciral

vprašanje

posameznikove seksualne identitete zgolj na seksualnost (Kovač Šebart in Kuhar 2009).
Vendar pa M. Kovač Šebart in Kuhar (prav tam) pravita, da za oznako fenomena kot takega v
slovenščini skorajda nimamo boljšega izraza, razen morda novejše oznake »istospolna
usmerjenost«, ki je sicer brez negativnih konotacij, a naj bi se nanašala le na vprašanje spolne
usmerjenosti, ne pa na celotno ţivljenjsko socialno sfero homoseksualcev. Najbolj nevtralni
(in politično korektni) oznaki za označitev istospolno usmerjene osebe sta »gej« ali
»lezbijka«, saj se nanašata na celovito homoseksualno identiteto in izraţata pozitivne občutke
do svoje spolne usmerjenosti (prav tam; Welch Griffin idr. 1997). V Slovarju slovenskega
knjiţnega jezika (2000) je homoseksualnost definirana kot »spolna nagnjenost do oseb istega
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spola«, zaskrbljujoče pa je dejstvo, da je (skupaj z ekshibicionizmom in fetišizmom) kot
sopomenka navedena pri geslu »perverzija« (prav tam). Sama bom v pričujočem diplomskem
delu uporabljala vse navedene izraze, pri čemer besedo »homoseksualci« (kot nadpomenko za
geje in lezbijke) ne reduciram le na vidik spolnosti, temveč jo razumem tudi v kontekstu
spolne identitete.
Angleški jezik (včasih pa tudi nemški) je najpogosteje vir različnih slengovskih besed, ki so v
uporabi na gejevski in lezbični sceni v Sloveniji, pa tudi drugod po svetu (Kovač Šebart in
Kuhar 2009). Tako poznamo naslednje izraze za istospolno usmerjene: faggot, queer, poof,
ponce, dyke, sissy boy, batty boy, gaylord, gay boy, lessie, lesbo (Watkins 2008, str. 112), v
slovenskem jeziku pa tudi istospolnik, topli bratec, spolno invertiran človek, buzar nt, buzi,
toplovodar, peder, gej (Slovenski pravopis 2001; SSKJ 2000) in aidsar – naziv izhaja iz
prepričanja, da se z virusom HIV lahko okuţijo le homoseksualci (Zornik in Mirović 1996).
Nekaj časa so obstajali poskusi in teţnje, da bi besedo »peder« očistili negativnih konotacij
tako, da bi geji sami sebe označevali s tem izrazom, vendar »peder« pri nas še vedno velja za
ţaljivo besedo. Nasprotno je tovrstna praksa »očiščevanja besed« uspela v Angliji in Nemčiji,
kjer sta bili besedi »gay« in »Schwule« sprva ţaljivi oznaki za homoseksualce, danes pa
nimata več negativnega prizvoka (Različnost bogati: ne siromaši 2006).
Kratica LGBT, GLBT ali LGBTQ je uveljavljeno skupno poimenovanje za lezbijke (L), geje
(G), biseksualce (B) in transseksualce (T) (Kovač Šebart in Kuhar 2009; Streib-Brzič idr.
2012; Vončina 2009).
Queer (izhajajoč iz queerovske teorije) je izraz, ki pomeni zahtevo po preseganju tako spolne
kot seksualne binarnosti (npr. heteroseksualnost – homoseksualnost), saj je v nasprotnem
primeru homoseksualnost vedno negativ heteroseksualnosti in v tej binarni shemi pozicionira
niţje, kot nekaj slabšega, negativnega, nenaravnega ipd. (Kovač Šebart in Kuhar 2009).
Sodomija ali zločin proti naravi je izraz, ki je v slovarju tujk definiran kot »nenaravno spolno
občevanje med moškimi in zlasti spolno občevanje z ţivalmi« (Verbinc 1997, str. 665). Kuhar
(2001) uporablja nekoliko širšo definicijo, po kateri sodomija vključuje homoseksualne
odnose med moškimi in ţenskami ter nedovoljene oblike heteroseksualnega odnosa (Kuhar
2001). Pederastija označuje duhovno in čutno naklonjenost odraslega moškega do dečka v
puberteti (prav tam).
Mavrična druţina je mednarodno uveljavljen pojem, ki označuje druţine, v katerih starši niso
heterospolno usmerjeni (prim. rainbow families, Regenbogenfamilien) (Zaviršek 2012).
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heteroseksualnega, poročenega ali neporočenega, para z otrokom ali otroki. Gre za
samostojno, od ostalih vertikalnih in horizontalnih sorodstvenih in druţinskih mreţ fizično oz.
prostorsko ločeno rezidenčno enoto.« (Rener idr. 2008, str. 35)
Heteronormativnost je druţbeni okvir, kjer je heteroseksualna predpostavka vpisana v
delovanje tako rekoč vseh druţbenih institucij in v odnose med ljudmi (Švab in Kuhar 2005).
Gre za »spolne in seksualne norme, ki izhajajo iz binarne spolne delitve in predpostavljajo
delitev ljudi na dva ločena, med seboj komplementarna spola, od katerih ima vsak specifične
druţbene in biološke vloge« (Mencin Čeplak 2009, str. 124).
Klozet je oznaka za čas ali obdobje, ko posameznik skriva svojo istospolno usmerjenost (Švab
in Kuhar 2005; Zornik in Mirović 1996). Seidman (v Švab in Kuhar 2005) klozet označuje
kot obliko druţbene izolacije in prilagoditve heteroseksualni prevladi, Goffman (prav tam) pa
meni, da klozet predstavlja obliko upravljanja s stigmatizirano identiteto. Izraz izhaja iz
angleške fraze »coming out of closet«, ki označuje razkritje posameznikove spolne
usmerjenosti in konec skrivanja svoje istospolne usmerjenosti. V slovenski strokovni literaturi
se za prevod angleške fraze uporablja izraz »razkritje«, vendar pa v ţargonu lezbične in
gejevske skupnosti praviloma uporabljajo poslovenjene različice angleškega izraza (Švab in
Kuhar 2005). S prozornim klozetom označujemo tiste situacije, kjer se lezbijke in geji pred
svojo oţjo druţino razkrijejo, vendar to postane »druţinska skrivnost«, o kateri se ne govori
in tako še naprej ovira osebna razmerja v druţini (prav tam).

2.2 POJAVNOST HOMOSEKSUALNOSTI V RAZLIČNIH DRUŢBAH
IN OBDOBJIH
V civiliziranih druţbah je bila homoseksualnost pogosto predmet razprav. Seveda v prvi vrsti
moška homoseksualnost, saj so se malokdaj v zgodovini ukvarjali z lezbičnimi odnosi –
ţenske so bile namreč obravnavane kot manjvredna bitja (kar kaţe tudi zelo pozna pridobitev
nekaterih drţavljanskih pravic) in se moški z njimi in njihovo seksualnostjo niso kaj dosti
ukvarjali. Prav vprašanje vlog v spolnih odnosih (moški homoseksualci so v svojih spolnih
odnosih občasno prevzeli pasivno vlogo in se s tem (v moških očeh) postavili v ţensko vlogo)
je postalo tisto, ki je homoseksualno prakso kasneje določilo za manjvredno (Mozetič 1999).
Mnogi omenjajo Dorce kot tiste, ki so prvi razpravljali o homoseksualnosti, vendar pa je
institucionalizirano razmerje erast – eromenos, t. j. razmerje med zrelim moškim in
12

pubertetnikom, segalo daleč nazaj v čas Indoevropejcev (Greif 1999). V nadaljevanju
povzemam kratko zgodovino homoseksualnosti, razdeljeno po posameznih zgodovinskih
obdobjih, posebej pa obravnavam še pojavnost homoseksualnosti v Sloveniji.

2.2.1 Pogled na homoseksualnost pri starih civilizacijah, Grkih in Rimljanih
(3500 pr. n. št.– 476 n. št.)
Čas arhaičnih druţb ni ločeval med heteroseksualno in homoseksualno spolnostjo. Omejitve,
vezane na seksualnost, so se dotikale oblik spolnega akta, statusa obeh partnerjev ter
vprašanje aktivnosti in pasivnosti v spolnem odnosu, medtem ko je bil spol partnerja
najpogosteje irelevanten. Koncept ţenske seksualnosti (posledično pa tudi lezbičnih odnosov)
najverjetneje sploh ni obstajal, saj o njem ni dokazov (Kuhar 2001).
O obstoju homoseksualnih praks pričajo ţe Babilonske prerokbe – analna penetracija
moškega višjega ali enakega sloja naj bi aktivnemu partnerju prinašala srečo, spolno
občevanje s suţnji pa teţave. Egipčani so svoje sovraţnike pogosto prisilili v homoseksualne
odnose, saj so jih s tem, ko so se podredili v analnem odnosu, osramotili in jim odvzeli
moškost. Na homoseksualnost pri njih kaţejo bogate poslikave v grobnicah ter zgodbe o
njihovih bogovih, boginjah in hermafroditih. Ohranjeni viri o kitajski civilizaciji iz 11.–6.
stol. pr. n. št. pa pričajo o homoseksualni ljubezni na dvoru ter potrjujejo druţbeno
sprejemljivost zunajzakonskih homoseksualnih zvez poročenih moških (Kuhar 2001).
Z vidika zgodovinskih in umetniških virov je obstoj homoseksualnosti kot erotične prakse v
okvirih antične druţbene in zakonskopravne ureditve ter obstoj homoseksualnih vsebin v
antični umetnosti, literaturi in filozofiji, nesporen. Starogrška kultura je namreč zlahka
sprejemala menjave homoseksualnih in heteroseksualnih praks, saj je veljalo, da se vsak
človek odziva tako na erotične draţljaje nasprotnega kot istega spola, kar ni pomenilo
nikakršnih ovir niti za posameznika niti za druţbo. Za najstarejši prikaz moškega
homoerotičnega dvorjenja velja kretska plastika iz druge polovice 7. stol. pr. n. št. Zanimivo
je, da se omembe moške in ţenske homoseksualnosti v literaturi začnejo istočasno (v začetku
6. stol. pr. n .št.) (Greif 1999), medtem ko je v druţbi ţenska homoseksualnost večinoma
spregledana.
V grškem arhaičnem (700–480 pr. n. št.) in klasičnem (480–323 pr. n. št.) obdobju je
pederastija kot erotično-filozofski odnos vključevala »celo vrsto konvencionalnih, zakonsko
in moralno neoporečnih, vedenjskih formul. Erast je v skladu s tedanjimi nazori javno slavil
dečkovo lepoto, plemenito naravo in odlično vzgojo, svojo ljubezen pa izraţal z darili, obiski,
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vzgojo ter odgovornostjo. Eromenos je to po navadi vračal s spoštovanjem, občudovanjem
erastove modrosti, sočutjem in naklonjenostjo. Proces zbliţevanja partnerjev se je stopnjeval
od zasledovanja dečka, ki se je moral sprva izmikati in beţati, preko dvorjenja, vse do
spolnega stika.« (Greif 1999, str. 91–92) Grki so na homoseksualni eros gledali torej kot na
povezavo vzgojnega in spolnega razmerja (Kuhar 2001). Ključno za razumevanje
homoerotičnega odnosa med moškimi je tedanje prepričanje, da svobodni moški (dečki so to
postali pri 25. letih – takrat so prevzeli tudi aktivno vlogo) pri spolnem aktu v nobenem
primeru ne sme prevzeti pasivne vloge (Greif 1999; Kuhar 2001). V primerjavi z moško
homoseksualnostjo je bila ţenska istospolna usmerjenost močno stigmatizirana, kar dokazuje
ţe akutno pomanjkanje ustreznih pisnih virov. Razmerja med ţenskami v Grčiji lahko
razumemo kot odkrito »subkulturo«, ki se je je moška populacija dobro zavedala, vendar pa o
tej temi niso smeli govoriti (Greif 1999). Močne dokaze za ţensko homoseksualnost na
Lesbosu v 6. stoletju najdemo v poeziji grške pesnice Sapfe (Kuhar 2001).
Leta 146 pr. n. št. je Grčija postala del rimskega imperija in čeprav je Rim dobesedno prevzel
večino grškega kulturnega izročila, so se postopoma pojavile nekatere očitne spremembe. V 1.
in 2. stol. n. št. pride do vidnega upada teoretsko podprte druţbeno-moralne legitimnosti
homoerotike (ne pa tudi prakse), kar je posledica začetnega razvoja novih ideoloških
(moralnih, druţbenih, s tem pa tudi političnih vrednot), ki so kasneje privedle do daljnoseţnih
zgodovinskih posledic. Hkrati s poveličevanjem vrednosti zakonske zveze, pojmovane kot
naravna nujnost, povezana s potomstvom, je bila – kljub temu, da pederastija ni bila
prepovedana z zakonom – opazna vse manjša moralna vrednost ljubezni do dečkov. Ker je
nov moralno-ideološki koncept sam po sebi izključeval homoerotiko, jo je tako potisnil v
polje »protinaravnega«. Rimljani so sicer nadaljevali tradicijo ljubezni do dečkov.
Homoseksualno razmerje je veljalo za sramotno le v primeru »moralne okuţbe« – pri
pasivnem odnosu svobodnega moškega ali pri odnosu s pripadnikom socialno niţjega sloja
(Kuhar 2001).
Leta 390 je cesar Teodozij krščanstvo razglasil za drţavno religijo in s cesarsko legislaturo
uzakonil smrtno kazen za analne spolne odnose. Ta predstavlja pomembno določilo, saj je
postala sestavni del Justinijanske zakonodaje (6. stol.), ki je temelj kanonskega in evropskega
civilnega prava (Kuhar 2001).
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2.2.2 Hebrejci, krščanstvo in srednji vek (476–1492)
Hebrejska kultura je visoko cenila seksualnost znotraj zakona (in njegovo reproduktivno
vlogo), zato so bile vse ostale oblike spolnosti nezaţelene in preganjane. Za homoseksualnost
je bila okrog leta 200 predvidena smrt s kamenjanjem (Kuhar 2001).
Srednjeveška Evropa s cerkveno in drţavno avtokracijo (krščanska morala stopi v civilne
zakone v 13. stoletju) je do sredine 14. stoletja pomembno vplivala na spremembe v
dojemanju homoseksualnosti. Dokaze o tem najdemo v civilnem in kanonskem pravu, pisanju
cerkvenih moţ in menihov, v sodniških zapisih o izvršenih kaznih ter v liriki (predvsem v
trubadurski). Človeška seksualnost znotraj zakonske zveze (le v obliki vaginalne penetracije v
misijonarskem poloţaju) je postala sveta, vse preostale oblike spolnosti pa je Cerkev videla
kot smrtni greh (Kuhar 2001). Homoseksualnosti pa niso nasprotovali le zaradi njene
»deviantnosti« in »nenaravnosti«, pač pa predvsem zato, ker je kot neproduktivna spolna
oblika prinašala zgolj telesno zadovoljstvo in ni sluţila izkazovanju ljubezni ter rojevanju
otrok (Kuhar 2001; Zornik in Mirović 1996). Cerkev je trdila celo, da homoseksualci kot taki
ne obstajajo in da so vsi ljudje heteroseksualni, homoseksualni akti pa so dejanja, za katera se
odločijo heteroseksualci zaradi izprijenosti, zvedavosti, poţelenja ali pomanjkanja moralnih
smernic (Sullivan 2008). Pri tem se je sicer sklicevala na odlomke iz Biblije, vendar pa je
potrebno opozoriti, da obstajajo različni prevodi in interpretacije Svetega pisma (Kuhar 2001).
V 14. stoletju so začeli v Evropi homoseksualnost povezovati s herezijo1, grešnim
čarovništvom, demonizmom in oderuštvom. Obsojene sodomije so zato ţive seţigali, pogosto
pa so bili skupaj s kršiteljem seţgani tudi podatki o procesu, saj so verjeli, da lahko
imenovanje tega greha »okuţi« tiste, ki poslušajo. Homoseksualci srednjega veka so tako, kot
potem še nekajkrat v zgodovini, postali »grešni kozli«, homoseksualnost pa odlično opravičilo
za uničenje sovraţnika (Kuhar 2001).
V 15. stoletju je negativen srednjeveški odnos do homoseksualnosti za nekaj časa prekinil
italijanski humanizem, ki je obnovil grški pozitivni odnos do biseksualnosti, njenega razcveta
pa ni uspela zaustaviti niti zakonodaja. Nastala je tudi prva (z izjemo Sapfinih del) objavljena
zgodba, ki odobrava lezbične emocije (Besni Orlando pisatelja Ludovica Ariosta). Drugačno
podobo kaţe renesančna Anglija, kjer cerkev in drţava strogo prepovedujeta deviantne oblike

1

Herezija v tem kontekstu pomeni religiozno prepričanje, ki je v nasprotju katoliškemu nauku krščanske cerkve
(Rozman 2010).
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seksualnosti. Ţe v srednjem veku se v urbanih središčih, kjer je bilo moč uiti socialni kontroli,
razvijejo homoseksualne mreţe oziroma, po mnenju nekaterih, tudi subkulture (Kuhar 2001).

2.2.3 Novi vek (1492–1918) in sodobnost (1918–)
»V drugi polovici 17. stoletja se na področju razumevanja in odnosa do seksualnosti začne
velik preobrat, ki botruje homofobiji in bistveno zaznamuje percepcijo spolnosti v 20.
stoletju.« (Kuhar 2001, str. 44) Protestantizem je namreč ponovno obudil idejo o zadušitvi in
prepovedi spolnih praks zunaj krščanske zakonske zveze. V nasprotju z rimokatoliško
cerkvijo so nasprotovali celibatu, saj naj bi ta spodbujal homoseksualnost, spolna zdruţitev pa
je po njihovem prepričanju simbolizirala in utelešala zakonsko ljubezen in ni bila namenjena
izključno prokreaciji. Zakonska zveza je tako pridobivala na moči in jo posledično odvzemala
drugim oblikam zdruţitve – tudi homoseksualni. Navkljub zgoraj opisanim spremembam na
področju spolnosti, pa so protestanti prevzeli krščanski odnos do homoseksualnosti (prav
tam). Do konca 17. stoletja so obudili nekatere izmed najbolj strogih ukrepov srednjeveške
zakonodaje in jih vključili v pravne strukture ter učbenike (Spencer v Kuhar 2001).
Sprememba od pogleda, da je sodomija greh celotnega človeštva, k zaničevanju in
manjvrednosti določene skupine moških zaradi njihove seksualnosti, je bila radikalna in je
imela svoj namen – ljudem je dala agresivno etiko, s katero so izraţali svojo jezo (Kuhar
2001).
Konec 17. stoletja se je zaradi zahtev kapitalizma po redefiniciji lastnih vlog in vloge druţine
meja med vlogo moškega (podjetnik) in vlogo ţenske (pasivna, statusni simbol) še ostreje
začrtala. Ker je sodomija nasprotovala sistemu druţbenih spolov, je bila tudi v tem obdobju
ostro obsojana. V 18. stoletju so se po evropskih glavnih mestih oblikovale sodomitske
subkulture, kar je pomenilo transformacijo iz grešnega dejanja v novo stigmatizirano
seksualno identiteto. Evropske deţele so sicer v svojih sodniških knjigah imele člen, ki je
predvideval smrt za greh sodomije, vendar pa se je kazen v svoji najradikalnejši obliki redko
izvrševala (Kuhar 2001).
V času razsvetljenstva človek, ki je bil prej po naravi slab in odvisen od Boga, postane
»tabula rasa«, njegova seksualnost pa »agent napredka, vrste in sreče« (Kuhar 2001, str. 51).
Kljub temu je bila istospolna ljubezen v zahodnih druţbah še vedno razumljena in
obravnavana kot greh in prestopek. Drugače je bilo na Japonskem in Kitajskem, kjer je bila
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istospolna ljubezen (vse do konca 19. stoletja) sprejemljiva, a je bila pogojena z razlikami v
starosti in s pripadajočim slojem (prav tam).
V angleški, ameriški in francoski zakonodaji so bili do konca 18. stoletja homoseksualni in
analni spolni odnosi razumljeni kot zločin, ki se kaznuje s smrtjo ali odvzemom lastnine. To
se je v Franciji (kasneje pa tudi v večjem delu Evrope) spremenilo po revoluciji, ko so smrtno
kazen za spolne zločine prepovedali in uvedli enakost pred zakonom. Francoski zakon je v
zasebnosti celo dopuščal »vse vrste spolnih odnosov med odraslimi, ki vanje niso prisiljeni,
ne glede na spol partnerjev« (Kuhar 2001, str. 53). Kljub temu je javno mnenje o
homoseksualnosti ostalo sovraţno, zato so geji in lezbijke še naprej skrivali svoje spolno
ţivljenje in bili pogosto tarča izsiljevanja (prav tam).
V 19. stoletju so se predsodki, strahovi, prepričanja in zakoni iz predhodnega stoletja, ki so se
dotikali tudi področja seksualnosti, še globlje usidrali v druţbeno zavest. Leta 1868 madţarski
zdravnik Kertbeny sestavi in prvič uporabi termin homoseksualen (Kuhar 2001). Foucault
(prav tam) ugotavlja, da je šele ta diskurz, t. i. »reţimi resnice«, ki konec 19. stoletja nastajajo
v okviru medicinske in psihiatrične znanosti, vzpostavil homoseksualce kot ločeno druţbeno
skupino, ki jim je pripisana duševna bolezen. Prepričanje, da je homoseksualnost bolezen, je
privedlo do tega, da je heteroseksualnost delovala kot biološko dejstvo in kot zdrava ter
normalna spolna praksa. Cilj medikalizacije homoseksualnosti je bilo odpravljanje in brisanje
homoseksualnosti, saj jo je le v primeru, da je prepoznana kot bolezen ali motnja, mogoče
zdraviti (s hipnozo, kastracijo, pomirjevali, šok terapijo, lobotomijo itd.) in navsezadnje
izkoreniniti (Kuhar 2001, 2003; Različnost bogati: ne siromaši 2006). Eden prvih borcev za
humanizacijo odnosa do istospolno usmerjenih je bil K. H. Urlich, ki je v 2. polovici 19.
stoletja napisal več spisov, v katerih trdi, da so homoseksualni nagoni vrojeni in kot taki
naravni (Kuhar 2001). Konec 19. in v začetku 20. stoletja so se v medicinski stroki oblikovale
različne teorije o vzrokih za homoseksualnost (prav tam), pri čemer so pridobljenost oziroma
prostovoljno izbiro homoseksualnega nagnjenja povezovali s perverzijo, prirojenost pa z
usodo (Kuhar 2003). »Na boljšem so tisti, pri katerih naj bi bilo to prirojeno, ker to označuje
določeno fatalnost in gotovost njihove identitete, pridobljena homoseksualnost pa implicira
moţnosti izbire in taka izbira je seveda napačna.« (prav tam, str. 55)
»Z izbruhom obeh svetovnih vojn je istospolna ljubezen pridobila nov negativen pomen, ki je
imel politične konotacije.« (Kuhar 2001, str. 60) Nacionalizem je namreč napadal
»neproduktivne«

seksualnosti,

to

pa

je

upravičeval

z

njihovo

antisocialnostjo,

nealtruističnostjo in neproduktivnostjo. Zakoni proti homoseksualnim dejanjem so se proti
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koncu 20. stoletja zaostrili, svojega opravičila pa niso iskali več v religiozni občutljivosti,
temveč v populacijskih politikah, natančneje v škodi, ki naj bi jo »seksualne perverzije«
povzročile zdravju naroda (Velikonja 1999). Homoseksualnost je torej pomenila »nezvestobo
drţavi, bila je izraz drţavljanske nepokorščine in ostudno dejanje izdajstva« (Kuhar 2001, str.
60). Nacionalna drţava je namreč lahko zgolj heteroseksualna, saj je prakticiranje spolnosti,
ki ne rezultira v starševstvu, uničenje vseh upanj nacionalne drţave (Velikonja 1999).
N. Velikonja (1999) ugotavlja, da se v situacijah druţbene nestabilnosti stopnja
kriminalizacije
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po

pravilu

dvigne,

kar

kaţejo:

»prepoved

homoseksualnosti in čistke, ki so ji sledile, v Tretjem rajhu po letu 1943; vrnitev h
konvencionalni moralnosti ter privzem zakonov proti homoseksualnosti v Stalinovi Sovjetski
zvezi – nastalo je celo geslo 'Uničite homoseksualnost in uničili boste fašizem'; čistke v ZDA
v 50. letih, v času oblikovanja novega povojnega narodnega soglasja, ko so bili geji in
lezbijke obravnavani kot moralni umazanci, tveganje za nacionalno varnost« (prav tam, str.
146).
Ustanovljene so bile tudi prve (skrivne) skupine homoseksualcev – sprva v obliki neformalnih
zdruţb (Kuhar 2001). Kot odziv na »reţime resnice« v Nemčiji je nastalo prvo homofilsko
gibanje, oblikovano okrog Znanstveno-humanitarnega komiteja, ki ga je leta 1897 ustanovil
Magnus Hirschfeld in tako postal prvi »gejevski aktivist«, komite pa prva organizacija na
svetu, ki se zavzema za pravice homoseksualcev (Kuhar 2008).
Na osnovi oblikovanja predstave o gejih in lezbijkah kot posebni, ločeni in poenoteni
druţbeni skupini se je začela oblikovati identitetna politika. K njenemu nastanku sta
pripomogla

institucionalizacija

gejevskega

in

lezbičnega

gibanja

ter

zahteve

po

enakopravnosti homoseksualcev. Hkrati je komercializacija homoseksualne kulture prispevala
k utrditvi etničnega in esencialističnega razumevanja homoseksualne identitete in k
oblikovanju politike manjšinskih pravic. Tako so nastale »homoseksualne soseske« z vso
pripadajočo infrastrukturo, s svojimi festivali, kulturnimi prireditvami, političnimi
institucijami, bari, savnami in ne nazadnje tudi s svojo mavrično zastavo2 (Kuhar 2008).

2

Mavrična zastava je mednarodno priznan in najbolj uporabljan simbol GLBT skupnosti. Leta 1978 jo je naredil
Gilbert Baker iz San Francisca v obliki zastave s šestimi pasovi, ki predstavljajo šest barv mavrice kot simbol
ponosa lezbične in gejevske skupnosti (Mujakić 2002).
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Politiko prvega vala gejevskega in lezbičnega gibanja v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja
lahko označimo kot asimilacijsko politiko, saj se je opirala na esencialistične predstave3 o
seksualnosti. Potreba po normalizaciji (nebolezenskosti) je bila prepletena in povezana z ţeljo
po kar največjem ugajanju takratni druţbi, zato so geji in lezbijke sebe poskušali predstaviti
kot enake heteroseksualcem in torej povsem sprejemljive za večinsko »mainstream« kulturo.
Do spremembe asimilacijske politike pride po stonewallskem uporu 27. junija 1969 v New
Yorku. Takrat se, najprej v Ameriki, nato pa še v Veliki Britaniji, oblikuje Homoseksualno
osvobodilno gibanje, ki je radikalnejše in spremeni prejšnjo umirjeno in zadrţano taktiko
boja. Danes so pohodi v spomin na stonewallski upor znani kot parade ponosa (Kuhar 2008).
»Homoseksualno osvobodilno gibanje je bilo prvenstveno predvsem gejevsko. Lezbijke
znotraj tega gibanja niso dobile pravega prostora, saj je bilo gibanje preţeto s podobnimi
patriarhalnimi principi, proti katerim se je uradno sicer borilo.« (Kuhar 2008, str. 185)
Medtem ko je lezbična spolnost v evropskih zakonodajah ostajala nevidna, v vsakdanjem
ţivljenju pa postavljena v druţbeno izolacijo, je v 19. stoletju postala sestavni del
pornografske industrije (Kuhar 2001; Velikonja 1999). V začetku 80. let 20. stoletja v
gejevsko skupnost bistveno poseţe aids, saj so sprva obtoţeni za nastanek te nove bolezni,
hkrati pa je aids razumljen kot boţje povračilo za bogokletna dejanja. Medtem ko bolezen
zdruţi svetovno homoseksualno populacijo, se druţba odzove s homofobijo (Kuhar 2001).
»Osemdeseta so bila v znamenju razprave o esencializmu (homoseksualnost je esencialno,
bistveno jedro identitete in tako konsistentna izkušnja manjšinskosti ne glede na časovne in
geografske oziroma socialne kontekste) nasproti konstruktivizmu (homoseksualnost je
socialno in historično konstruirana kulturna intervencija). V zadnjem času so teoretsko
vodilne queer študije, ki prevprašujejo fiksnost seksualnih meja in ponujajo podobo
seksualnosti kot fluidne in performativne, kar je radikalizacija konstruktivistične
perspektive.« (Rener 2005, str. 7)
Vse od 80. let prejšnjega stoletja smo priča dvema pomembnima dejavnikoma, ki omogočajo
ţivljenje lezbijk in gejev zunaj klozeta. Prvi dejavnik so procesi preobrazbe intimnosti ter
druţbe v pozni modernosti nasploh, drugi pa pojav novega diskurza o homoseksualnem
ţivljenju, ki se ne omejuje več zgolj na seksualnost in identiteto, ampak premešča poudarek
na osebne odnose, prijateljstvo, izkušnje intimnosti, istospolno starševstvo, pravice

3

Esencialistična teorija predpostavlja, da so homoseksualci »rojeni kot homoseksualci in le druţbena
konstrukcija homoseksualca kot bolnika je tista, ki prek psihiatričnega in medicinskega diskurza ohranja
druţbeno stigmatizacijo homoseksualcev« (Kuhar 2008, str. 181).
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istospolnih partnerjev in homoseksualne poroke (Švab in Kuhar 2005). »V ospredju
sodobnega lezbičnega in gejevskega aktivizma tako niso več zgolj pravice, ki se tičejo
posameznikov – gejev in lezbijk – pač pa vse bolj vprašanja osebnih odnosov.« (Prav tam, str.
46)
Kljub temu je homoseksualnost tudi v današnji druţbi še vedno pogostokrat razumljena kot
deviantna in jo zato mnogi geji in lezbijke dojemajo kot stigmo (Kuhar idr. 2011). M. Mencin
Čeplak (2009) opozarja, da je negativen odnos do seksualnosti, ki se razlikuje od tega, kar
velja za naravno in s tem normalno in moralno, navadno posledica stališč, ki imajo
neposredno oporo v ideologiji, zakonodaji, v samoumevnih predpostavkah »znanstvenih«
konceptov in praks ter v šolskih kurikulih. »Gre za stališča, za moralne sodbe, ki jih
zagovarjamo, racionaliziramo, razširjamo, utrjujemo, celo vsiljujemo v imenu narave, dobro
človeštva, naroda, nedolţnih otrok, v imenu druţbenega reda, ki se utemeljuje na binarni
spolni delitvi in binarni delitvi na normalno in deviantno seksualnost. So torej 'kolektivno
organiziran fenomen s poudarjeno moralno komponento'.« (Prav tam, str. 122)

2.2.4 Prepoznavnost homoseksualnosti v Sloveniji
Prvi časopisni članek, ki se dotika homoseksualnosti, je v Sloveniji izšel ţe leta 1921. Pet let
kasneje je bila v samozaloţbi na enaintridesetih straneh objavljena tudi prva razprava o
homoseksualnosti (Kuhar 2003, 2009). Leta 1946 je izšla Pastoralna psihologija Antona
Trstenjaka, katerega razprava o homoseksualnosti je tesno prepletena z moralo tedanjega časa
in je polna predsodkov ter stereotipnih predstav. Avtor homoseksualce označi kot človeku
nevarne psihopate, za njihovo usmerjenost pa naj bi bila kriva okolje in napačna vzgoja
(Kuhar 2009).
V 70. letih je bila homoseksualnost hkrati duševna bolezen (kot tako sta jo po vojni
obravnavali uradna psihiatrija in medicina) in kriminalno dejanje. V jugoslovanskem
kazenskem zakoniku je namreč »nenaravno nečistovanje med osebama moškega spola«
veljalo za kaznivo dejanje (Kuhar 2003). Takrat je bila zagroţena kazen eno leto zapora,
vendar homoseksualcev v praksi niso kaznovali, razen v prvem obdobju komunističnega
reţima po vojni, ko so ta člen včasih uporabili tudi za diskreditacijo katoliških duhovnikov
(Kuhar 2009). Kot posledica patriarhalnega razumevanja spolnosti in ljubezni, lezbičnega
odnosa zakonik ne omenja, saj naj bi bili spolni odnosi med dvema ţenskama manj
problematični ali pa nemogoči in zato neobstoječi (Kuhar 2003). Ko je Jugoslavija ob koncu
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80. let začela razpadati, je bila homoseksualnost široko uporabljana kot sredstvo
diskreditiranja, poniţanja in zasmehovanja političnega sovraţnika, hkrati pa je bila
mednarodna gejevska zarota »grešni kozel« za vse teţave, ki so pestile Jugoslavijo (Velikonja
1999; Kuhar 2003).
Šola kot dominanten ideološki aparat drţave je po 2. svetovni vojni dobila nalogo oblikovanja
vsestransko razvitih osebnosti in idealnih drţavljanov. Zastarelim normam, stereotipom in
tabujem, ki jih je svojim potomcem vcepila druţina, je skozi proces vzgoje in izobraţevanja
dodajala le še nove. O spolnosti se je pri pouku spregovorilo šele leta 1980 pri predmetu
zdravstvena vzgoja, kjer se je homoseksualnost obravnavala v okviru poglavja Nenavadno
spolno vedenje skupaj z ekshibicionizmom, fetišizmom, promiskuiteto, prostitucijo, incestom
in posilstvom (Kuhar 2009; Zornik in Mirović 1996).
Leta 1984 je bil organiziran prvi festival Magnus (Kultura in homoseksualnost), ki ni pomenil
zgolj začetka organiziranega najprej gejevskega in nato še lezbičnega gibanja v Sloveniji, pač
pa je na nek način uvedel tematiko homoseksualnost v slovenske (in jugoslovanske) mnoţične
medije (Kuhar 2003, 2009). Homoseksualnost kot temo medijskega diskurza je
demedikaliziral in jo postavil v drugačne okvire – sprva v kulturne, kasneje pa še v politične
(Kuhar 2003). »Magnus je zahteval, da se členi v jugoslovanskih kazenskih zakonikih, ki
inkriminirajo homoseksualnost, odpravijo, da se v slovensko ustavo zapiše prepoved
diskriminacije po spolni orientaciji, da vlada SFRJ vloţi protest pri vladah tistih drţav, ki
homoseksualno manjšino grobo zatirajo, in da se v šolski sistem vključijo informacije o
homoseksualnosti, ki je po svojem socialnem statusu enakovredna heteroseksualnosti.« (Prav
tam, str. 32) Protidiskriminacijske zahteve prvih let gibanja so se v začetku devetdesetih, pod
vplivom politične agende gejevskega in lezbičnega gibanja v svetu, hitro preusmerile v boj za
pravno priznanje istospolnih partnerskih zvez (Kuhar 2009). Leta 2001 je bila v Ljubljani
organizirana prva parada ponosa (Kuhar 2008).
Leta 1990 so vse politične stranke v Sloveniji podpisale deklaracijo »Pravica do drugačnosti«,
javni dokument, v katerem so podprle vse ukrepe, nujne za dosego polnega drţavljanstva za
geje in lezbijke. Leta kasneje, ko se je sprejemala ustava, je parlament sicer razpravljal o tem,
da bi v 14. členu ustave, ki govori o zagotovitvi enakosti v pravicah, izrecno omenili spolno
usmerjenost, vendar pa zaradi sil retradicionalizacije in ustoličenja druţine kot naravne oblike
človekovega bivanja do tega ni prišlo (Kuhar 2003; Velikonja 1998).
V devetdesetih je »drugačna« spolna praksa postala atrakcija, močno stereotipizirana v
medijih, toda vse bolj demedikalizirana. O njej se je vse pogosteje pisalo tudi v okviru
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človekovih pravic, v medijski prostor pa sta vdrli predvsem dve temi: registrirana partnerstva
in posvojitve. V tej smeri je začela delovati tudi uradna politika, saj so leta 1997 na
Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve ustanovili skupino za pripravo zakona o
registriranem partnerstvu, homoseksualnost pa so vse pogosteje obravnavali skozi prizmo
človekovih pravic (Kuhar 2003). »Homoseksualec postane normalen drţavljan, a še vedno
pripadnik jasno ločene druţbene manjšine, ki jo je sicer treba tolerirati, a le dokler ne ogroţa
heteroseksualne dominacije.« (Prav tam, str. 86)
Prek medijskega diskurza in ob tesni povezavi s prizadevanji gejevskih in lezbičnih
organizacij proti diskriminaciji in homofobiji je homoseksualnost v novem tisočletju vse bolj
postajala »vsakdanja tema«, ki je vstopala v mainstreamovsko kulturo in politiko ter
navsezadnje tudi na univerzo4. Gejevska in lezbična politika postane integracijska identitetna
politika, k čemur po eni strani prispevajo mednarodni trendi – na primer protidiskriminacijske
direktive Evropske unije – pa tudi nove gejevske in lezbične organizacije v Sloveniji (Kuhar
2009).
V preteklem letu (2012) je bil v Drţavnem zboru RS sprejet nov druţinski zakonik, ki bi na
večini področij izenačil homoseksualne pare s heteroseksualnimi. Razprave o omenjenem
dokumentu so slovensko druţbo razdelile na dva pola. Na referendumu (25. 3. 2012) je
prevladalo mnenje tistih, ki so bili proti zakoniku. Več o tem pišem v 4. poglavju.
Kot je pokazal kratek zgodovinski pregled pojavnosti homoseksualnosti, ta ni bila vedno
obravnavana kot moralno sporna oblika seksualnosti oziroma spolne identitete. Pa vendar ni
bila nikoli sprejemljiva sama po sebi – njeno moralno vrednost so določala razmerja v druţbi.
Pomemben mejnik v odnosu do gejev in lezbijk predstavljajo spremenjene moralne, druţbene
in politične vrednote v 1. stol. n. št., ki so v ospredje postavile zakonsko zvezo in
reproduktivno vlogo seksualnosti znotraj nje, s čimer je homoseksualnost postala »nenaravna«
in zato v druţbi nesprejemljiva. Kljub različnim gibanjem za odpravo neenakosti med heteroin homoseksualci, demedikalizaciji homoseksualnosti v okviru znanosti in razvoju gejevskih
in lezbičnih študij, so geji in lezbijke v druţbi še vedno pogosto tarča predsodkov in
negativnih odzivov.

4

Gejevske in lezbične študije se sicer začnejo ţe sredi 70. let, spodbude zanje pa pridejo iz neuniverzitetnega
okolja kot neposredna zahteva in učinek druţbenih gibanj (Rener 2005).
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3 ODZIVI NA HOMOSEKSUALNOST
V prejšnjih poglavjih sem predstavila različne druţbene odzive (pogojene s časovnim in
kulturno-druţbenim okvirom) na homoseksualnost, medtem ko v tem delu obravnavam
odzive na individualni ravni – torej odzive na homoseksualnost pri posameznikih – ki pa so
pogojeni prav z odzivi druţbe.

3.1 STALIŠČA
Socialni psihologi, ki so definirali pojem stališča, so ţeleli s tem oblikovati teoretski koncept,
ki naj omogoči povezovanje notranjih (duševnih) in zunanjih (fizičnih, socialnih) vidikov
obnašanja ljudi. Ob upoštevanju teh predpostavk »stabilnost stališč pomembno vpliva na
stabilnost obnašanja, sprememba stališč pa nujno vodi do modifikacije obnašanja« (Nastran
Ule 2000, str. 114). To pomeni, da negativna stališča do določenih socialnih skupin (npr.
homoseksualcev) lahko vodijo do aktivne diskriminacije pripadnikov teh skupin (prav tam).
»Stališča usmerjajo naše početje v svetu in obratno, spremembe v socialnem svetu se najprej
odrazijo v naših stališčih, ki nato vplivajo na spreminjanje naših dejanj ali vedenjskih oblik.
Zaradi tesne povezave stališč z obnašanjem, so stališča ključna za izoblikovanje predstav o
nas samih, naše motivacijske strukture itn., torej socialne konstrukcije subjekta, pa tudi za
izoblikovanje predstav o drugih osebah in različnih sestavinah druţbene stvarnosti.« (Nastran
Ule 2000, str. 115) Stališča torej igrajo centralno vlogo v socialni konstrukciji sveta. Stališče
zajema in prikazuje kompleksno soodvisnost človekove duševnosti in njegovega socialnega
obnašanja (prav tam).

3.1.1 Značilnosti stališč
Stališče je kompleksen pojem, zato zanj ne obstaja enotna definicija, vendar pa so vsem
opredelitvam skupne nekatere značilnosti (Nastran Ule 2000):
-

Stališča nam pomagajo razloţiti obnašanje posameznikov ali skupin, vendar pa jih zaradi
njihove kompleksnosti in povezanosti z drugimi duševnimi sestavinami ne moremo
neposredno zaznati, opazovati ali meriti. Nanje lahko le sklepamo iz drugih empiričnih
podatkov.

-

Stališča imamo za vzročne dejavnike vedenja in delovanja (Ule 2004).
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-

Stališča se ne ukinejo s tem, ko se manifestirajo v določeni obliki vedenja. To pomeni, da
si jih zamišljamo kot nekakšne trajne duševne dispozicije za določeno vedenje ljudi.

Značilnosti pojma stališča (Nastran Ule 2000):
-

Dispozicijski karakter stališč: stališča so trajna duševna pripravljenost za določen način
reagiranja.

-

Pridobljenost stališč: stališča pridobivamo v teku ţivljenja, v procesih socializacije.

-

Delovanje na obnašanje: stališča imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in
vplivajo na doslednost oziroma konsistentnost človekovega obnašanja.

-

Sestavljenost oz. kompleksnost stališča: stališča so integracija treh osnovnih duševnih
funkcij oz. komponent, med katerimi obstaja tesna povezanost – lahko jih ločimo
pojmovno, ne pa realno.
 Kognitivna komponenta stališč so védenja, znanja, izkušnje, informacije, tudi
vrednostne sodbe in argumenti v zvezi z objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o
kateri oblikujemo stališča. Če je objekt stališč oseba, je kognitivna komponenta
pogosto nek stereotip.
 Emotivna komponenta stališč so pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja
(simpatija, obţalovanje, sovraštvo, jeza, privlačnost, zaničevanje) objektov stališč.
Kognitivna in emotivna sta običajno usklajeni med seboj. Če pride do razlik med njima, to
skoraj nujno vodi do spremembe stališča bodisi z dodajanjem novih informacij bodisi z
apelom na naša čustva.
 Konativna (aktivnostna, dinamična) komponenta je teţnja ali dispozicija posameznika,
da deluje na določen način glede na objekt stališč, ko na primer podpre tiste objekte ali
situacije, do katerih ima pozitivna stališča, oziroma prepreči tiste pojave ali situacije,
do katerih ima negativna stališča. Poudarek je torej na pripravljenosti za delovanje, ne
pa na dejavnosti sami.

3.1.2 Funkcija stališč
Stališča vplivajo na zaznavanje in doţivljanje določenih situacij in objektov ter na to, kako o
njih mislimo in nanje emocionalno reagiramo. Stališča delujejo na selektivnost percepcije, saj
usmerjajo našo pozornost in vplivajo na to, da v mnoţici vtisov in draţljajev izberemo in
vidimo le tisto, kar se sklada z našimi stališči. Stališča delujejo tudi na učenje in pomnjenje –
stvari, ki so v skladu z našimi stališči, si hitreje zapomnimo in se jih laţje učimo. Stališča
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imajo tudi obrambno (ohranjanje stabilne samopodobe), vrednostno-ekspresivno (krepitev
občutka samorealizacije in samoizraţanja), prilagoditveno (razvijanje in uveljavljanje svojega
ţivljenjskega sloga, izogibanje nezaţelenim dogodkom) in kognitivno funkcijo (organizacija
in struktura predstav o svetu) (Nastran Ule 2000).
Stališča so socialno pridobljene strukture osebnosti in zanje nimamo nobenih bioloških
predispozicij. Oblikujemo in spreminjamo jih pravzaprav skozi celo ţivljenje. Na oblikovanje
in spreminjanje stališč najpomembneje vplivajo: skupinska pripadnost (predvsem vpliv
primarnih in referenčnih skupin), informacije in znanje (predvsem vpliv mnoţičnih
komunikacijskih sredstev kot izvorov informacij) ter osebnostne lastnosti in značilnosti
(predvsem izkušnje, trenutne potrebe in motivacija posameznika) (Nastran Ule 2000).
Šola je pomembno mesto, kjer lahko učitelji in drugi strokovni delavci vplivajo na
oblikovanje stališč pri učencih, pri čemer ne smemo zanemariti dejstva, da imajo pomembno
vlogo pri tem tudi učenci sami (vpliv vrstniških skupin). Ker pa sta (kot sem ţe omenila)
kognitivna in emotivna komponenta običajno usklajeni med seboj, Lipkin (v Kuhar idr. 2011)
opozarja, da preprosta vključitev homoseksualnosti kot teme v šolski kurikul (vpliv na
kognitivno komponento stališč) ne zadostuje. Učenke in učenci, ne nazadnje pa tudi učitelji in
učiteljice, praviloma ne bodo pripravljeni mirno sprejemati informacij, ki so v neskladju z
njihovimi prepričanji – ta so zasnovana le na intelektualni komponenti (Nastran Ule 2000) –
in stališči.

3.2 STEREOTIPI IN PREDSODKI
»Druţbe so preţete s predsodki. Vsakdo ima nekaj predsodkov in je obenem ţrtev
predsodkov.« (Gergen v Nastran Ule 2000, str. 163) Predsodki predstavljajo resen druţben
problem, saj sproţajo različne konflikte in napetosti med posamezniki ter skupinami (Nastran
Ule 2000).
Tudi stereotipi so ves čas prisotni v druţbi, čeprav se njihovi sestavni deli skozi čas
spreminjajo. Vključujejo tako kategorizacijo kot evalvacijo skupine (v skrajno pozitivno ali
skrajno negativno smer), na katero se nanašajo, njihova moč pa je prav v tem, da lahko
lastnosti pokaţejo kot resnične, kot zares tipično pripadajoče določeni skupini, kljub temu, da
pripisane lastnosti praviloma veljajo le na individualni ravni. Stereotipi se z mediji in raznimi
načini komunikacije utrjujejo, s tem pa tudi predstave, da so omenjene lastnosti centralne in
vedno resnične za določeno skupino (Kuhar 2003). »Stereotipov in predsodkov posameznik
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torej ne izumlja zmeraj znova, ko jih uporablja, temveč je to kolektiven ideološki proces in
odseva strukturo moči.« (Ule 2005, str. 31)
Predsodki se od stereotipov ločijo predvsem po močni čustveni komponenti (Vonta 2005). V
zadnjem času se v delovanju stereotipov in predsodkov pojavljajo pomembne spremembe:
premik govorice predsodkov (seksizem, rasizem, antisemitizem v javnem govoru niso več
popularni in se jih dozdevno sankcionira, vendar pa so zato toliko bolj cenjeni kršitelji, ki »si
upajo«), premik tarč (v ospredje prihajajo nove tarče – blondinkam, črncem, Bosancem itd. so
se pridruţili geji, lezbijke, Romi, kadilci, debeli itd.) in premik mehanizmov delovanja
(sovraštvo in odkrito nasilje proti drugim in drugačnim prehaja v prikrito, manj očitno,
»kultivirano«, simbolno nasilje, ki si prizadeva, da bi bilo splošno sprejemljivo in je zato
veliko nevarnejše) (Rener 2009).
Mnogi menijo, da lahko (prikrito ali odkrito) sovraţnost, izključevanje in odklanjanje
odpravimo zgolj s širjenjem pozitivne reprezentacije in vednosti, vendar pa spremembe niti
pri ţrtvi niti pri nosilcih stereotipov in predsodkov zgolj s produkcijo in krepitvijo pozitivne
podobe niso mogoče. Sovraţnost se lahko ob soočenju s protiargumenti samo še poglablja, saj
mora človek zaradi norme strpnosti nenehno upravičevati svoje sovraštvo, kar pa mu začasno
uspe samo tako, da še radikalneje obtoţuje ţrtev svojega sovraštva (Mencin Čeplak 2009).

3.2.1 Stereotipi
Stereotipi so selektivne, samoizpolnjujoče in etnocentrične sodbe, ki konstituirajo zelo
parcialno (nepopolno in pristransko) in neustrezno reprezentacijo sveta (Lippman v Nastran
Ule 2000). Stereotip je pravzaprav rezultat sklepanja na osnovi omejenih informacij in
obenem potrebe, da poenostavimo kompleksnost pojavov in dogajanj v svetu ter se izognemo
neskladnosti v zaznavah. Naloga stereotipov ni, da bi povsem ustrezali stvarnosti, temveč da
poudarijo tipične in za nas pomembne poteze objektov. Gre torej za proces pripisovanja
lastnosti posameznikom na osnovi njihove skupinske pripadnosti, pri čemer pride do dveh
tipičnih napak:
-

ljudi obravnavamo tako, da jim pripisujemo večjo podobnost s člani svoje skupine in
večjo različnost od članov drugih skupin, četudi to ni skladno z resničnostjo;

-

zaznavanje skupin je nujno pristransko in diskriminatorno – skupino, ki ji pripadamo,
vrednotimo kot boljšo od tiste, ki ji ne pripadamo (Nastran Ule 2000).
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Stereotipi so sestavljeni iz preprostih, lahko zapomnljivih in splošno prepoznavnih lastnosti
določenih ljudi ali skupine ljudi (Kuhar 2003). Kljub temu, da je lahko njihova neveljavnost
večkrat znanstveno dokazana, imajo status samoumevnega dejstva (Zornik in Mirović 1996).
Stereotipizacija torej »reducira, esencializira, naturalizira in fiksira ‘različnost’« (Hall v
Kuhar 2003, str. 46). Njena pomembna značilnost pa je tudi praksa ločevanja: normalno in
sprejemljivo loči od nenormalnega in nesprejemljivega (Kuhar 2003). »S stereotipiziranjem si
oseba/skupina zagotovi simbolno, včasih pa tudi ekonomsko in socialno mesto v določenih
druţbenih razmerah.« (Zaviršek in Bercht 2012, str. 64) Avtorici (prav tam) trdita, da ima
tisti, ki ustvarja »drugost«, za to oseben, kolektiven in pogosto tudi zgodovinski interes.
Stereotipi so odporni na spremembe, vendar pa do sprememb lahko pride zaradi pozitivnih
medosebnih odnosov med člani različnih skupin – gre za t.i. »hipotezo stika«. Nekatere
raziskave so sicer pokazale, da je prišlo le do omejene redukcije stereotipov, do večjih
sprememb pa pride šele, če so informacije ob stiku dramatično različne od stereotipov
(Nastran Ule 2000).

3.2.2 Predsodki
»Predsodek je vrsta stališč, ki niso upravičena, argumentirana in preverjena, a jih spremljajo
intenzivne emocije in so odporna na spremembe.« (Rot v Nastran Ule 2000, str. 163) M.
Nastran Ule (2000) pravi, da so »predsodki pravzaprav procesi socialne kategorizacije, pri
čemer ljudje informacije o socialnih stanjih stvari sprejmemo in predelamo na tak način, da
poudarimo določene značilnosti socialnih stanj in te značilnosti posplošimo v stereotipne
predstave in sodbe« (prav tam, str. 170). Predsodki so lahko pozitivni ali negativni (prav tam).
Kot vsa stališča, imajo tudi predsodki kognitivno, emotivno in konativno komponento.
Kognitivna komponenta sestoji iz določenih nepreverjenih posplošenih konceptov,
kognitivnih shem in implicitnih teorij različnih skupin in posameznikov, ki se kaţejo v
produkciji nepreverjenih informacij, govoric, mitologij, verovanj iz vsakdanjega ţivljenja
ljudi. Emotivna komponenta vsebuje pripravljenost posameznika za pozitivne ali negativne
emocije in vrednotenja v zvezi s predmeti predsodkov. Povedano drugače – posameznikom in
skupinam sluţi kot projekcija in racionalizacija lastnih bolečin, strahov ter neuspehov.
Konativna oz. dinamična komponenta predstavlja pripravljenost za določeno vrsto obnašanja
do kategorije oz. razreda objektov, do katerih imamo predsodke (Nastran Ule 2000).
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Allport (v Nastran Ule 2000) razlikuje pet stopenj izraţanja predsodkov v vedenju
posameznika in skupin. Te stopnje so hierarhično razvrščene kategorije obnašanja,
zasnovanega na predsodkih:
-

Obrekovanje je izraz določenih antipatij v odnosu do drugih skupin. Taka oblika
izraţanja predsodkov na navidezno druţbeno sprejemljiv način so npr. šale in vici.

-

Izogibanje se izraţa v ustvarjanju socialne distance do pripadnikov drugih skupin, do
katerih imamo predsodke.

-

Diskriminacija je neposredno usmerjena proti pripadnikom drugih skupin in se kaţe v
preprečevanju dostopa ogroţenih skupin do nekih občih dobrin (neenake moţnosti
šolanja, zaposlovanja, bivanja) oziroma v kratenju njihovih drţavljanskih svoboščin in
pravic, ki jih ima na razpolago dominantna skupina.

-

Nasilje predpostavlja stopnjo izraţanja predsodkov, kjer je ogroţena fizična integriteta
posameznikov.

-

Genocid se kaţe v iztrebljanju oziroma fizičnem preganjanju celih skupin, manjšin,
narodov.

Na tem mestu naj pojasnim še razliko med predsodkom in diskriminacijo. Predsodek je
stališče, skupek prepričanj o npr. nekem posamezniku, ki so utemeljena samo na osnovi
njegove pripadnosti določeni (stigmatizirani) skupini in se ne kaţe nujno navzven, medtem ko
je diskriminacija negativno oziroma nesprejemljivo obnašanje do teh istih posameznikov
(Nastran Ule 2000).
Obstajajo različne strategije spreminjanja oz. razgrajevanja predsodkov: sprejemanje
zakonskih aktov in predpisov proti diskriminaciji določenih skupin, sistematično informiranje
o nesmiselnosti in neupravičenosti predsodkov, pri čemer ima pomembno vlogo šola oz.
celoten šolski sistem), pa vse do neposrednih kontaktov s posamezniki in skupinami, ki so
tarča predsodkov in diskriminacije (Nastran Ule 2000).
Tudi šola lahko s svojim odkritim in predvsem prikritim kurikulom bistveno vpliva na
nastanek predsodkov. Raziskave pri nas so pokazale, da so šolska berila in učbeniki polni
spolnih predsodkov in stereotipov, nekateri avtorji pa menijo celo, da je učitelj ključni
potencialni indoktrinator učencev. Toda šola ni le neposredni socialni agens druţbe v
prenašanju predsodkov na nove generacije. S posredovanjem znanja in razširjanjem védnosti
(zlasti v primerih dolgotrajnega šolanja) je pomembna institucija za imunizacijo pred
predsodki (Nastran Ule 2000).

28

Ţal kljub različnim poskusom zmanjševanja predsodkov ti trdovratno ostajajo v našem
ţivljenju, kar je Gergen (v Nastran Ule 2000) izrazil z besedami »Teţe je razbiti predsodke
kot atom.« (Prav tam, str. 189)

3.2.3 Stereotipi in predsodki o homoseksualnosti
Pojav številnih stereotipov o homoseksualnosti ter o gejih in lezbijkah, ki so posledica
dejstva, da je spolnost (in ne le homoseksualnost) tabuizirana tema, je pogojen z
nerazumevanjem pojava homoseksualnosti in s potrebo po tem, da bi ga razloţili (Zornik in
Mirović 1996).
Sočasna eksistenca različnih teorij in hipotez o vzrokih in naravi homoseksualnosti na eni
strani in tabuiziranost tematike na drugi, je skupaj s hitrim razvojem senzacij ţeljnih medijev
v drugi polovici 20. stoletja vplivala na povečano (re)produkcijo stereotipov o
homoseksualnosti in o akterjih v homoseksualnih odnosih (Zornik in Mirović 1996).
Stereotipi in negativne predstave o gejih in lezbijkah, ki obstajajo v druţbi, so pogosto edini
vir informacij mnogim ljudem. Ker ne obstajajo drugi viri razumevanja, istospolno usmerjene
pogosto umestimo v te prevladujoče stereotipe (Švab in Kuhar 2005). Le-ti pa so pogosto
osnova za nastanek predsodkov. Tudi heteroseksualne osebe, ki zatrjujejo, da so do
homoseksualcev tolerantne, znova in znova podlegajo tem vzorcem, ki so zakoreninjeni na
nezavedni ravni. Tako pod vplivom določenih okoliščin nenamerno in spontano reagirajo kot
homofobi. A tudi reakcije samih gejev izraţajo vpliv stereotipov na njihov način razmišljanja
in obnašanja (Zornik in Mirović 1996).
Funkcionalistična interpretacija prakticiranja predsodkov in stereotipov o homoseksualnosti
vzroke zanje išče v psiholoških »ugodnosti«, ki jih razvrsti v 4 skupine (Di Luoffo v Rener
2009):
-

Predsodki omogočajo posploševanje preteklih izkušenj s homoseksualno osebo – lastnosti
ene osebe se pripišejo vsem osebam »iste vrste«. Govorimo o izkustveni funkciji.

-

Predsodki prek izraţanja druţbeno dominantnih prepričanj na diskriminacijski način
omogočajo občutek varnosti in pripadanja.

-

Izraţanje predsodkov o homoseksualnosti omogoča sprejetje in potrditev od pomembnih
(referenčnih) oseb.
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-

Predsodki omogočajo zmanjšanje napetosti in tesnobe, ki izvirata iz lastne latentne
homoerotičnosti, nesprejemljive za osebo (ki ima predsodke). Govorimo o obrambni
funkciji.

Pri nas so stereotipi o homoseksualnosti preostanek (sicer v nekoliko spremenjeni, popačeni
obliki) nekdaj uveljavljenih, ţe zastarelih, ovrţenih znanstvenih teorij in predstav (Zornik in
Mirović 1996). M. Mencin Čeplak (2009) opozarja, da sta dekonstrukcija in redukcija
predsodkov zapletena procesa, odvisna od

treh ravni – védenja, občutenja in ravnanja.

»Vednost, ki dekonstruira mite o gejih in lezbijkah, še ne zagotavlja spremembe negativnih
občutenj, in ravnanja niso nujno skladna niti z vednostjo niti z občutji.« (Prav tam, str. 127–
128) Še posebno pri močnih predsodkih pride do racionalizacije, zanikanja ali/in izogibanja,
ki imajo oporo v ideologijah in druţbenih praksah diskriminacije (prav tam).
Obstaja več delitev predsodkov in stereotipov o homoseksualnosti. Medtem ko Zornik in
Mirovićeva (1996) govorita o dveh vrstah stereotipov (prvi govorijo o vzrokih
homoseksualnosti, drugi pa o značilnostih homoseksualnih oseb), jih je Pietrantoni (v Rener
2009) razvrstil v štiri kategorije:
– predsodki in stereotipi o nekonformnosti spolne vloge (niz verovanj, po katerih geji in
lezbijke imajo ali prevzemajo značilne lastnosti nasprotnega spola);
– predsodki in stereotipi o druţbeni vlogi (stereotipi o nenavadnem in deviantnem izboru
druţbenih vlog, predvsem poklicnih);
– predsodki in stereotipi o seksualnem vedenju (obtoţevanje homoseksualcev za spolno
nadlegovanje in poskus njihove »spreobrnitve« v heteroseksualce);
– predsodki in stereotipi o vzrokih homoseksualnosti (travmatska doţivetja v otroštvu, starši,
ki so ţeleli potomstvo nasprotnega spola, oblastna mati ob šibkem ali odsotnem očetu).
V nadaljevanju predstavljam moţne razlage za zgoraj izpostavljene vrste predsodkov in
stereotipov.


Vzrok homoseksualnosti so teţave, ki jih imajo otroci v odnosu s starši – bodisi zaradi
dominantne matere bodisi zaradi hladnega in odtujenega očeta (Zornik in Mirović 1996).

V letu 1969 je bil objavljen članek Homosexuality: A Psychoanalytic Study, v katerem je
avtor kot končno spoznanje študije navedel, da so vzrok za homoseksualnost teţave v odnosu
geja oziroma lezbijke s svojim očetom oziroma materjo. Kritiki so kasneje ugotovili, da je
študija temeljila na neustreznih raziskovalnih metodah – vzorec ni bil reprezentativen, saj so v
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študijo vključili le istospolno usmerjene, ki so obiskovali psihoanalizo; ni bilo kontrolne
skupine itd. (Welch Griffin idr. 1997).
Kasnejše študije o odnosu homoseksualnih oseb s starši niso našle niti enega starševskega
faktorja, ki bi lahko pojasnil razvoj homoseksualnih nagnjenj. Tako med heteroseksualnimi
kot med homoseksualnimi osebami se nekateri bolje razumejo z materjo, drugi z očetom,
nekateri imajo razumevajoče starše, drugi pa hladne in odtujene. Iz tega izhaja, da ne obstaja
bistven vzorec odnosov med otroki in starši, ki bi pogojeval in napovedoval poznejšo spolno
orientacijo otrok (Zornik in Mirović 1996).


Vzrok za homoseksualnost je v strahu ali sovraštvu do predstavnikov nasprotnega spola
(Zornik in Mirović 1996, str. 137).

Gre za močno razširjeno prepričanje, da ljudje postanejo homoseksualni zato, ker se ne
ujemajo s pripadniki nasprotnega spola – torej da geji sovraţijo ţenske, lezbijke pa moške.
Raziskave so ovrgle tudi to teorijo in ugotovile ravno nasprotno – večina lezbijk in gejev se
namreč dobro razume s (tudi heteroseksualnimi) predstavniki nasprotnega spola, mnogi med
njimi pa z njimi gojijo globoke prijateljske vezi (Zornik in Mirović 1996).


Vzrok homoseksualnosti pri ţenskah je v njihovi poudarjeni moškosti (moţačaste
lezbijke), pri moških pa v njihovi poudarjeni ţenskosti (pomehkuţeni geji).

Tu imamo opravka še s stereotipoma o »pravem moškem« in »pravi ţenski«. Gre namreč za
prevzemanje spolnih vlog in za delitev na tipična moška in tipična ţenska dela. Tu nastopa
tudi stereotipna predstava o delitvi spolnih vlog na aktivne (moške) in pasivne (ţenske)
(Zornik in Mirović 1996).
Prav delitev, ki se zgodi v postelji – eden od moških se podredi oziroma ena od ţensk
prevzame aktivno vlogo – je izhodišče, iz katerega so geji v medijskih podobah reprezentirani
kot feminizirani (saj prevzamejo ţensko vlogo) in, narobe, lezbijke moţače, ker si jemljejo
vlogo moškega (Kuhar 2003). Močno razširjen stereotip o moţačastih lezbijkah in feminilnih
gejih se pogosto pojavlja v slovenskih javnih medijih, zato večina ljudi verjame, da je to
resnična podoba homoseksualnih oseb. Vendar pa so raziskovalci ugotovili, da stopnja
moškosti ali feminilnosti variira tako med heteroseksualnimi kot med homoseksualnimi
moškimi in ţenskami, zato so tudi ta stereotip ovrgli (Zornik in Mirović 1996). V druţbenih
predstavah o pravi moškosti in ţenskosti torej ni nič resničnega v smislu biološke
determiniranosti, pač pa so resnične posledice – na primer v obliki stigmatizacije – za tiste, ki
druţbenim opredelitvam ne ustrezajo ali ne ţelijo ustrezati (Švab in Kuhar 2005). Mnogi
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starši istospolno usmerjenih sicer opaţajo nekonformizem spola pri svojih otrocih, kar je
lahko znak homoseksualnosti pri mnogih dekletih in fantih, ni pa vzrok (Welch Griffin idr.
1997).


Vzrok homoseksualnosti je v porušenem kemičnem ravnoteţju hormonov.

Ta teorija je tesno povezana z zgornjim stereotipom, saj temelji na predpostavki, da naj bi
biološki faktorji povzročali, da so lezbijke »preveč moške« in »premalo ţenstvene«, geji pa
»premalo moški« in »preveč ţenstveni«. Porušeno kemično ravnovesje hormonov pa naj bi
bilo vzrok za duševno oz. čustveno motenost homoseksualcev, ki naj bi zato potrebovali
zdravljenje. Tudi ta teorija je bila ovrţena (Zornik in Mirović 1996).


Aids je izključno bolezen gejev.

Tovrstno mišljenje je posledica dejstva, da so aids najprej odkrili med moškimi
homoseksualci, zato je tudi med znanstveniki še nekaj let po odkritju veljalo prepričanje, da
se lahko z virusom HIV okuţijo zgolj geji (Zornik in Mirović 1996). Dejstvo pa je, da je bilo
po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije leta 1995 z virusom HIV okuţenih 50 %
ţensk (Welch Griffin idr. 1997). V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je bil enačaj
med homoseksualnostjo in aidsom postavljen tudi v slovenskih medijih (Kuhar 2003).


Geji in lezbijke so nesrečni in depresivni ljudje, bolj občutljivi, nervozni, emocionalno
labilni in dovzetnejši za socialne bolezni, kot je npr. paranoja (Zornik in Mirović).
Homoseksualci so mentalno bolni ljudje (Welch Griffin idr. 1997).

Ta stereotip je razširjen zlasti v zahodnih drţavah, najbolj v ZDA, kjer naj bi bil obisk
psihiatra del gejevega vsakdanjika. Nekateri vzrok za nesrečnost gejev pripisujejo
druţbenemu pritisku. Tako Plummer (v Švab in Kuhar 2005) pravi, da je moţno, da
homoseksualci izkazujejo patološko vedenje, da so promiskuitetni, pretirano feminilni itn.
zaradi pritiskov druţbe. Če je to res, potem razlage ne moremo (in ne smemo) iskati v sami
homoseksualni izkušnji, pač pa v sovraţnih reakcijah, ki istospolno usmerjene obkroţajo in
vodijo do, na primer, samorazvrednotenja in obupa ter ogroţajo stabilne odnose.
Ţe leta 1957 je Evelyn Hooker odkrila, da ni bistvenih razlik v mentalnem zdravju
homoseksualcev in heteroseksualcev. To so potrdile tudi kasnejše raziskave, posledica česar
je bila, da je Ameriško psihiatrično zdruţenje leta 1973 izbrisalo homoseksualnost s seznama
(duševnih) bolezni (Welch Griffin idr. 1997; Kuhar 2008; Zornik in Mirović 1996). Mark
Freedman (v Welch Griffin idr. 1997) je v svoji raziskavi odkril, da lezbijke v mnogih
primerih funkcionirajo celo bolje od heteroseksualnih ţensk – so bolj »odprte«, bolj
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prilagodljive in manj prepirljive. Iz intervjujev, ki sta jih v Sloveniji izvedla Zornik in K.
Mirović (1996), je razvidno, da se številni homoseksualci ne obremenjujejo niti z druţbeno
represijo niti s svojo spolno usmerjenostjo.


Homoseksualne zveze so prehodne oblike in po čustveni ter erotični plati niso
enakovredne heteroseksualni zvezi.

Prvi del trditve temelji na dejstvu, da so homoseksualne zveze večinoma krajše kot
heteroseksualne. Zornik in K. Mirović (1996) menita, da je kratkotrajnost v večini primerov
posledica tega, da homoseksualne zveze niso zakonsko določene in tako med njimi ni
nobenih zakonskih obveznosti in pričakovanj ter socialne prisile, vendar pa to tezo izpodbija
dejstvo, da se vsak tretji (heteroseksualni) zakon v Sloveniji konča z ločitvijo (v letu 2011 je
bilo na 1000 sklenitev zakonskih zvez 344 razvez) (Statistični urad RS 2012a). Drugi del
trditve izhaja iz prepričanja, da lahko le heteroseksualni odnosi povsem zadovoljijo erotične
potrebe (Zornik in Mirović 1996, str. 139), kar prav tako ne drţi, saj orgazem (kot vrhunec
spolnega odnosa) ni pogojen zgolj s penetracijo penisa v vagino.


Vsi homoseksualci so promiskuitetni.

Ta trditev morda temelji na tem, da nekateri homoseksualni ljudje (zlasti moški) zadovoljujejo
svoje spolne potrebe zgolj z občasnimi, enkratnimi spolnimi odnosi (Zornik in Mirović 1996).
»Zdi se, da imajo moški v manjši meri kanale – ali jih sploh nimajo – po katerih bi lahko
izraţali svoje emocionalne potrebe, zato naredijo neustrezne prehode od čustvenosti k
seksualnosti. Vsako čustveno razmerje med dvema fantoma je tako skorajda brez izjeme
preinterpretirano v seksualne kontekste in pomene, medtem ko se zdi, da so tovrstna razmerja
med dekleti druţbeno sprejemljiva, mogoča in pogosto postavljena zunaj konteksta
seksualnosti.« (Švab in Kuhar 2005, str. 61)
Za nekatere homoseksualce taka vrsta spolne aktivnosti predstavlja raziskovanje in
pustolovščino; način dajanja in prejemanja ljubezni. Poleg tega, ne druţba ne zakon ne
priznavata njihovih (monogamnih) zvez, zato se zatekajo k bolj »skritim« oblikam izraţanja
svojih seksualnih nagnjenj (Welch Griffin idr. 1997). Prav evforija po javnem priznanju
istospolne usmerjenosti pa je po mnenju Sullivana (2008) razlog, da mnogi mladi geji
zdrsnejo v kratkotrajne spolne zveze. Po njegovem mnenju naj bi bil razlog za promiskuitetno
ţivljenje tudi podoţivljanje izkustva intimnega in seksualnega ugodja, ki ga mnogi
homoseksualci (v nasprotju s heteroseksualci, ki to postopoma izkušajo skozi celotno
mladost) izkusijo šele, ko so odrasli.
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Zgornje navedbe pravzaprav potrjujejo stereotip o promiskuitetnosti homoseksualcev, zlasti
gejev, zato se mi zdi nujno poudariti, da je pogosto menjavanje spolnih partnerjev prisotno
tako v svetu različno- kot istospolno usmerjenih, vendar pa (heteronormativna) druţba
pogosto obsoja le slednje. Med istospolno usmerjenimi je veliko parov, katerih zveze so
osnovane tako na čustvih kot na spolnosti, na kar (med drugim!) kaţe vedno večje število
registriranih partnerskih zvez (Statistični urad RS 2012a) in mavričnih druţin (Zaviršek
2012).


Homoseksualci si svojo spolno usmerjenost izberejo sami, zato se lahko odločijo tudi
drugače (torej si lahko izberejo heteroseksualnost).

Ameriški znanstvenik Le Vay (v Welch Griffin idr. 1997) je objavil študijo o avtopsiji
homoseksualnih in heteroseksualnih ţensk in moških. Ugotovil je, da je majhno področje v
srednjih moţganih v preseku opazno manjše pri gejih kot pri moških heteroseksualcih (pri
ţenskah pomembnih razlik ni odkril). To spoznanje je potrdilo hipotezo, da ima hipotalamus
vlogo v spolnem obnašanju, vendar pa je La Vay (prav tam) opozoril, da je nemogoče trditi,
ali so anatomske razlike med homo- in hetero-seksualci vzrok ali posledica njihove spolne
orientacije – torej njegovo odkritje ne potrjuje hipoteze o genetski zasnovi homoseksualnosti.
Še eno odkritje, ki sicer kaţe na genetsko zasnovo homoseksualnosti pri moških, a je prav
tako ne potrjuje, so neobičajni DNA-označevalci, najdeni izključno v X kromosomih gejev
(na pa tudi pri lezbijkah), ki jih je odkril Dean Hamer (Welch Griffin idr. 1997).
Raziskave o prirojenosti homoseksualnosti zmanjšujejo strah, ki je značilen za moderno
dojemanje spolnosti tj. strah, da nisi dovolj ţenska ali moški, ki je pravzaprav pribeţališče
homofobije. V biološkem/genetskem modelu pa utehe niso našli le heteroseksualci, temveč ta
pri gejih in lezbijkah vzpostavlja določeno upanje za odpravo homofobije, diskriminacije in
nestrpnosti (Kuhar idr. 2011). Oseba torej lahko izbere način svojega obnašanja in ravnanja,
ne more pa izbrati svoje spolne orientacije. Geji in lezbijke se lahko odločijo le, da bodo
namesto v homoseksualnem odnosu, ţiveli v celibatu (Welch Griffin idr. 1997).
Nasprotno, Sullivan (2008) trdi, da v vsakem izmed nas obstajata obe nagnjenji in da večina
ljudi (z izjemo nekaterih, ki lahko privlačnost do obeh spolov čutijo vse svoje ţivljenje) to
dvojnost razreši še pred vstopom v puberteto, saj tako odločitev od nas zahteva druţba, v
kateri ţivimo. Vendar pa N. Velikonja (1998) opozarja, da trditev, da lahko nekdo izbira
svojo seksualno orientacijo, nima znanstvene osnove. Tudi sam avtor v istem delu protislovno
zapiše, da sta se tako znanost kot psihologija veliko ukvarjali z analizo razvoja
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homoseksualnosti in da razpolagata s prepričljivimi dokazi za trditev, da se vsaj del
homoseksualnosti pojavi tako zgodaj, da je nujno neprostovoljna (Sullivan 2008).


Geji in lezbijke so slabi starši, ker vpeljujejo otroke v svoj način ţivljenja; ko bodo otroci
odrasli, bodo sami postali homoseksualni (Zornik in Mirović 1996). Ţivljenje v
mavričnih druţinah je za otroke škodljivo (Welch Griffin idr. 1997).

A. M. Sobočan (2012) navaja številne študije (Anderssen idr. 2002, Patterson 2000, Perrin
2002, Stacey in Biblarz 2010, Tasker 1999), ki so pokazale, da v nobenem od ţivljenjskih
obdobij (otroštvo, mladost, odrasla doba) ni razlik med otroki, ki odrastejo v istospolnih
druţinah, in tistimi, ki odrastejo v različnospolnih druţinah. Empiričnih dokazov, da bi starši,
ki so istospolno usmerjeni, starševali slabše kot heteroseksualna populacija, ni. Raziskave so
pokazale, »da gre otrokom v osebnem in socialnem razvoju dobro, da ne doţivljajo kriz ali
stisk v duševnem zdravju nič pogosteje kot osebe, ki so odrasle v različnospolnih druţinah, da
ne doţivljajo več vrstniškega nasilja kot drugi otroci, da njihova spolna usmerjenost ni
pogosteje homoseksualna kot pri populaciji, ki je odrasla v različnospolnih druţinah, in da so
njihove spolne vloge jasno definirane« (Sobočan 2012, str. 40–41). Nekatere študije (BMJ
študija5 v Jansen 2011, Flaks idr. 1995 in Golombok 1997 v Sobočan 2012) kaţejo celo na to,
da so odnosi med starši in otroki v mavričnih druţinah kvalitetnejši in enakovrednejši kot v
mnogih heteroseksualnih druţinah.
Z mavričnimi druţinami in vplivu na otroke sem se poglobljeno ukvarjala v 4. poglavju
teoretičnega dela svojega diplomskega dela.
 Homoseksualci so premoţni, ker jim ni potrebno skrbeti za otroke (Kuhar idr. 2011).
Kuhar (2003) je v pregledu zapisov o homoseksualnosti v slovenskih medijih našel naslednjo
razlago zgoraj navedenega stereotipa: »Ker homoseksualci nimajo naraščaja, niso preveč
varčni in radi zapravljajo denar za najrazličnejše uţitke, so vneti obiskovalci kulturnih
prireditev in praviloma bogato opremljajo svoja stanovanja« (prav tam, str. 45). Empirični
dokazi za to trditev ne obstajajo. Vsekakor pa je – kljub temu, da finančno stanje lahko vpliva
na odločitev za/proti otroku/otrokom – nemogoče povezovati premoţenje nekoga s tem, ali
ima otroka (ali več otrok) ali ne.

5

Študija je poimenovana po svojem naročniku – nekdanjemu nemškemu ministru za pravosodje (Bundes
Ministerium der Justiz). Izvedena je bila na 1059 homoseksualnih starših (93 % lezbijk in 7% gejev) (Jansen
2011).
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V nadaljevanju povzemam še nekaj trditev oz. stereotipov, s katerimi sta se pri svojem
raziskovanju srečala Zornik in K. Mirović (1996).


V druţbi velja prepričanje, da geje lahko prepoznamo po določenih zunanjih
manifestacijah (načinu obnašanja in oblačenja). In sicer naj bi: nosili uhan v desnem
ušesu, imeli obute rdeče nogavice, feminilno drţali cigareto v levi roki, bolj skrbeli za
svoje telo in zunanji videz, poslušali klasično glasbo ali glasbo z veliko emocionalnega
naboja (disko glasba), bili dobri plesalci, imeli značilne feminilne poteze (visok glas,
feminilne kretnje itd.), bili emocionalni in melanholični (Zornik in Mirović 1996).

Toda velika večina lezbijk in gejev ne izstopa niti po svojem obnašanju niti po stilu
oblačenja. Pravzaprav ţelijo biti neopazni in skriti svojo spolno usmerjenost, saj se bojijo, da
bi izgubili sluţbo, bili deleţni homofobičnih odzivov ipd. Slovenski psihiater Lokar (v Kuhar
2003) je trdil, da »najmanj 80 odstotkov homoseksualnih moških ne kaţe navzven nikakršnih
znakov, po katerih bi jih lahko prepoznali ţe na prvi pogled« (prav tam, str. 49). Na drugi
strani so nekateri homoseksualci, ki se borijo za svoje pravice in zato velikokrat (namenoma)
izstopajo tudi z vedenjem in načinom oblačenja (Welch Griffin 1997), ključni pri oblikovanju
tega stereotipa.


Mnogi menijo, da pri nas ni veliko istospolno usmerjenih, vendar pa Kinseyeva teorija
(edina, ki še ni ovrţena) trdi, da homoseksualci sestavljajo pribliţno 5 % svetovne
populacije – to v Sloveniji pomeni 100.000 homoseksualcev (Zornik in Mirović 1996).

Vzrok za napačno predstavo ljudi o dejanskem številu istospolno usmerjenih se gotovo skriva
v njihovi druţbeni (in politični) nevidnosti. Večina namreč še vedno ne upa »priti« iz klozeta,
(Švab in Kuhar 2005). M. Pan (2009) pravi, da tisti, ki trdijo, da ne poznajo nobene
homoseksualno usmerjene osebe, eksplicitno sporočajo, do kako očitne mere homofobični so.


Predstava, da je homoseksualnost nenaravna, amoralna in grešna, izhaja iz prevladujoče
krščansko-katoliške morale – Cerkev je namreč homoseksualnost opredelila kot »mutasti
greh« in jo označila za enega najbolj gnusnih grehov proti naravi in Bogu. V krščanski
civilizaciji so istospolno usmerjeni »sovraţniki druţine«, homoseksualnost pa je nekaj,
kar je treba premostiti in/ali potlačiti (Zornik in Mirović 1996).



Homoseksualci nadlegujejo otroke in jih pogosto spolno zlorabljajo (Zornik in Mirović
1996). Tako zgoraj navedena avtorja kot tudi Pietrantoni (v Rener 2009) predpostavljajo,
da ta stereotip izhaja iz nerazumevanja oz. nezmoţnosti razločevanja med pedofilijo in
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homoseksualnostjo.6 Istospolno usmerjene namreč druţba dojema kot hudo groţnjo
otrokom, najranljivejšim članom druţbe, čeprav je ţe dolgo znano, da je povsod velika
večina storilcev spolnih napadov na otroke heteroseksualna oseba, ki jo otrok dobro
pozna (najpogosteje sorodnik ali znanec). Sama menim, da bi bil lahko vzrok za tovrstno
prepričanje tudi v medijsko izpostavljenih zgodbah o spolni zlorabi dečkov med
duhovniki.


Znani so tudi stereotipi, ki govorijo o homoseksualnosti kot značilnosti določenih
poklicnih skupin ali socialnih slojev. Tako naj bi bilo največ homoseksualcev med
umetniki – predvsem med plesalci, baletniki in igralci – pa tudi med učitelji, natakarji in
kuharji (Zornik in Mirović 1996). Lezbijke naj bi bile pogosto voznice avtobusov in
tovornjakov ali mehaničarke (Pietrantoni v Rener 2009).

Sullivan (2008) številčnost homoseksualnih umetnikov, pisateljev, arhitektov, oblikovalcev in
modnih kreatorjev razume kot »preprost odziv na zatiranje« (prav tam, str. 156).
Homoseksualci so po njegovem mnenju ustvarili varne poklice, v katerih se lahko skrijejo in
ščitijo drug drugega. Ker so prisiljeni prikrivati svoja intimna čustva, včasih odkrijejo bolj
formalna sredstva samoizraţanja; glasbo, gledališče in umetnost, s čimer v svojem ţivljenju
začrtajo pot, ki te lastnosti še bolj spodbuja. Prav tako naj bi homoseksualci svojo dejansko
nezmoţnost, da bi imeli otroke, pogosto nadomestili z vzgojo nadomestnih otrok: v učiteljskih
poklicih, umetnosti, vojski, v političnem in intelektualnem ţivljenju (prav tam).
S Sullivanovo razlago se ne morem popolnoma strinjati, saj ni dokazov, da je v navedenih
poklicih dejansko več istospolno usmerjenih. Mislim, da je ta stereotip bolj povezan s tistim o
»poţenščenih« gejih in »moţačastih« lezbijkah – poklici, v katerih naj bi jih bilo največ, so
namreč večinoma feminizirani (v njih prevladujejo ţenske) oziroma maskulinizirani (v njih
prevladujejo moški).

3.3 HOMOFOBIJA
Sovraţnosti do homoseksualnosti se do 60. let prejšnjega stoletja v zahodnih druţbah ni
razumelo kot nekaj, kar bi bilo potrebno reševati ali o tem javno spregovoriti, saj je bila takrat
homoseksualnost dojeta kot problem posameznika, kot taka pa je bila pogosto povezana s

6

A. Zornik in K. Mirovič (1996) sta sicer v izvirniku zapisala, da gre za nezmoţnost ločevanja med pederastijo
in homoseksualnostjo, vendar pa gre v tem primeru za napačno uporabo pojma pederastije.
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skrivnostnostjo, sramom, nezaţelenostjo, prepovedjo, kaznivim dejanjem ipd. ter prezentirana
kot človekova lastnost, ki jo je treba skrivati (Kuhar 2003; Kuhar idr. 2011). To se je (vsaj
delno) spremenilo, ko so se geji in lezbijke začeli organizirati kot druţbeno gibanje, ki je
doseglo svetovne razseţnosti, saj so s svojimi glasovi izzvali skupna prepričanja, druţbene
prakse in institucionalne mehanizme, ki so določali njihovo podrejenost (Kuhar idr. 2011).
»Koncept homofobije je igral pomembno vlogo v teh revolucionarnih spremembah, saj je –
tako v znanstvenem kot v druţbenem smislu – na glavo postavil definicijo problema,
povezanega s homoseksualnostjo. Problem niso bili več homoseksualci, pač pa homofobična
druţba. Nelagodje, ki ga je povzročala homoseksualnost, se je začelo razumeti kot
neupravičeno in druţbeno škodljivo. Tovrstna interpretacija je nato postala uspešno orodje v
rokah gejevskih in lezbičnih aktivistov in aktivistk ter njihovih podpornikov v boju za
mobilizacijo in politične spremembe.« (Prav tam, str. 10)
Zgodovinsko je termin »homofobija« nastal za označitev fizičnega odpora pred
homoseksualci, danes pa z njim označujemo »različne oblike splošnega političnega,
druţbenega, moralnega, osebnega nestrinjanja s homoseksualnostjo kot tako« (Kuhar idr.
2011, str. 21). Homofobija torej ni zgolj disfunkcionalni in patološki odnos, ki izhaja iz
notranjih psihičnih konfliktov posameznika, pač pa je značilnost samih mehanizmov druţbene
reprodukcije, ki konstruirajo homoseksualnost kot »škodljivo identiteto« (prav tam). »Ključni
konstitutivni element homofobije je seksualnost, ki je interpretirana kot protinaravna,
perverzna, nenormalna in zato ogroţajoča« (prav tam, str. 18). Homofobični odzivi druţbe so
raznovrstni in se lahko izraţajo kot fizično nasilje, šikaniranje, ţaljenje, obsojanje, odpor,
nestrinjanje, omalovaţevanje, diskriminacija istospolno usmerjenih posameznikov ter
posameznic, lahko pa so bolj subtilni, denimo v obliki ignoriranja in pomenljivih pogledov.
Bolj kot same dejanske groţnje pa se zdi zaskrbljujoč strah, ki pri lezbijkah in gejih deluje kot
samokontrola in s katerim nenehno ţivijo vsak trenutek (Kuhar idr. 2011; Švab in Kuhar
2005; Welch Griffin idr. 1997). Termin »homofobija« pa ne označuje le negativnega odnosa
do tistih, ki so identificirani kot homoseksualci, pač pa tudi bojazen pred tem, da bi bil
(homofobičen) posameznik prepoznan kot eden od homoseksualcev (Kuhar idr. 2011). V
popularnih predstavah, medijih in v vsakdanjem diskurzu v zahodnih druţbah je namreč
vsakršno odstopanje od principa konsistentnosti, prisilne heteroseksualnosti, binarne spolne
matrice ali heteroseksistične matrice, razumljeno kot znak (potencialne) homoseksualnosti
(Švab in Kuhar 2005).
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»Homofobija se manifestira tako na ravni druţbe, njenih institucij, javnega delovanja kot v
vsakdanjih ţivljenjih ter intimnih zgodbah gejev in lezbijk« (Kuhar idr. 2011, str. 44). Ima
različne funkcije v različnih nacionalnih kontekstih. Sovraštvo do gejev in lezbijk je odvisno
od več dejavnikov, kot so kulturna in druţbena organizacija razmerij med spoloma, druţbena
vključenost in vidnost gejev in lezbijk, institucionalizacija načela enakosti spolov in
priznavanje kulturnih razlik. Pogosto je povezana z nacionalizmom, saj so homofobi
prepričani, da je heteroseksualnost dobra za narod, medtem ko so homoseksualci »mrtva veja
na ţivem drevesu ţivljenja7« (prav tam).
Ločimo več vrst homofobije:


O institucionalni homofobiji govorimo, ko vlada, delodajalci, šolske (npr. učitelji v
šolah), religiozne ali druge institucije sistematično diskriminirajo posameznike na podlagi
njihove spolne usmerjenosti (Darkwa 1997). »Institucionalizirana sovraţnost do
homoseksualnosti« (Švab in Kuhar 2005, str. 87) je tako (kljub različnim identitetam)
skupni imenovalec istospolno usmerjenih (prav tam).



Internalizirana homofobija je osebna izkušnja sramu, krivde, vase usmerjenega sovraštva,
kot odziv na lastne občutke čustvene in/ali spolne privlačnosti (seksualne ţelje, vedenje,
identitete) do osebe istega spola, kar povzroči različne oblike nasilja nad samim s seboj
(Vončina 2009; Švab in Kuhar 2005). Povzroča jo socializacija v druţbi, kjer agenti
socializacije ne posredujejo informacij o istospolni usmerjenosti ali pa so te informacije
stigmatizirane. Šele razkritje (v smislu lastnega priznanja in priznanja drugim) lahko
preseţe sovraštvo do sebe, občutke manjvrednosti, strah, nelagodje, polovične resnice
ipd. (Švab in Kuhar 2005).



Socialna homofobija se kaţe v obstoju druţbenih norm, ki sicer niso zapisane
(uzakonjene), vendar pa legitimirajo zatiranje istospolno usmerjenih (Darkwa 1997).

Vse tri oblike homofobije so tesno povezane s kulturnim imperializmom8.
Groneberg (v Kuhar idr. 2011) navaja 3 tipe pojasnitev homofobije. Prva, inercijska razlaga,
temelji na ideji o časovno kontinuiranem oddaljevanju od homofobije (kot posledica vedno
večje strpnosti druţbe) in homofobijo pojasnjuje kot usedlino stoletij dolgega pravnega,
7

Tako je istospolno usmerjene poimenoval dr. Anton Dolenc, profesor na Medicinski fakulteti in predsednik
Slovenskega zdravniškega društva. Po njegovem mnenju so to ljudje, ki so izrodek druţbe, saj v nobenem
primeru s svojimi oblikami spolnosti ne morejo imeti potomcev, torej so ţe v prvi generaciji obsojeni na izumrtje
(Velikonja 1999).
8

»Kulturni imperializem je univerzalizacija izkustva in kulture prevladujoče skupine, ki ju s tem, da ju preslika
na vse človeštvo, naredi za normo.« (Tak cs 2009, str. 51)
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verskega in moralnega preganjanja homoseksualnosti. Drugi tip pojasnitve izhaja iz
predpostavke, da je homoseksualnost ţe stigmatizirana in da so homoseksualci ţe definirani
kot tarče izključevanja. Homofobija naj bi bila moderen fenomen, ki se ohranja zaradi moške
dominacije, potrebe po politični diskvalifikaciji sovraţnikov ali zaradi sproščanja agresije, ki
je usmerjena v marginalizirane druţbene skupine. Tretji tip pojasnitve vzroka za homofobijo
išče v preteklosti, in sicer v konstrukciji določene subjektivitete (npr. to, kar pomeni biti
moški) – po Gronebergovem mnenju je največ nastavkov za homofobijo prav v konstrukciji
moške subjektivitete. Klasična analiza homofobije, katere avtor je Herek, je funkcionalistična
in govori o heteroseksizmu, saj homofobijo razume kot prepletajočo se z ideologijama
seksualnosti in spola. Heteroseksizem definira kot ideološki sistem, ki zanika in stigmatizira
vse (tudi vedenje, identiteto, skupnost), kar je neheteroseksualno (prav tam).
Herek (v Kuhar idr. 2011) loči med 3 osnovnimi funkcijami, ki jih opravljajo homofobična
občutja, reakcije, in vedenje:


Izkustvena funkcija je tista, ki osmišlja pretekle izkušnje z istospolno usmerjenimi in
uravnava nadaljnje vedenje.



Simbolna funkcija utrjuje posameznikovo samopodobo na dva načina: prek izraţanja
vrednot, ki so v središču posameznikovega razumevanja sebe, in prek izraţanja stališč, za
katere posameznik dobi podporo znotraj druţine, prijateljskega kroga ali širše druţbe.



Defenzivna funkcija pomeni zmanjšanje nelagodja in anksioznosti, ki jo homoseksualnost
lahko sproţi (npr. konfliktna pozicija glede lastnega seksualnega ali spolnega statusa).

V stopnji homofobije obstajajo razlike med spoloma; ker zavrnitev homoseksualnosti ni
integralni del druţbene konstitucije ţenskega spola in identitete, ţenske praviloma zavzemajo
manj homofobična stališča (Herek v Kuhar idr. 2011). To je pokazala tudi raziskava Special
Eurobarometer 296 (2008), v kateri so ţenske pokazale večjo stopnjo strpnosti do
homoseksualcev kot moški. Prav tako se v druţbi pojavljajo razlike v strpnosti do
homoseksualcev glede na starost. General Social Survey (GSS) je pokazala, da so vprašanci,
stari 18–29 let pokazali večjo stopnjo strpnosti do gejev in lezbijk kot starejši vprašanci
(Smith 2011), raziskava Eurobarometer 66 (2006) pa kaţe, da mlajši najbolj podpirajo pravico
istospolnih parov do otrok. Hkrati obstaja bistvena razlika v percepciji moške in ţenske
homoseksualnosti – ker je koncept heteronormativnosti definiran z moško nadrejenostjo
ţenski, je moška homoseksualnost bolj ogroţajoča kot ţenska homoseksualnost (Herek v
Kuhar idr. 2011).
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17. maj je mednarodni dan proti homofobiji in transfobiji (Maljevac 2012b; Mayo 2009;
Sanders 2008). Tega dne leta 1990 je namreč Svetovna zdravstvena organizacija z
Mednarodnega seznama bolezni črtala homoseksualnost (Maljevac 2012b). Še eno obliko
demonstracij proti homofobiji pa predstavlja »dan molka« (Day of Silence), ko se udeleţenci
te mednarodne akcije za devet ur zaveţejo k molčečnosti. V tem času z razdeljevanjem kartic
opozarjajo na ustavni in osebni molk, ki omejuje njihova ţivljenja. Čeprav se na homofobijo
ni moč odzvati z eno samo akcijo, pa dan molka (za razliko od kodeksov, ki omejujejo govor
v zameno za omejitev zastopanosti) opozarja na institucionalne, kulturne in osebne prakse, ki
ljudem preprečujejo seznanjenost s homofobijo, ki jim oblikuje ţivljenja (Mayo 2009).

3.3.1 Homofobija v Sloveniji
Raziskava slovenskega javnega mnenja leta 1993 je pokazala, da kar 61,6 % Slovencev ne
ţeli imeti homoseksualca za soseda. Kljub temu, da je bil

odstotek enako mislečih

respondentov v letu 2011 za skoraj polovico niţji (35,5 %), je to rezultat, ki kaţe na visoko
stopnjo socialne distance do istospolno usmerjenih. Podatek, da kar 95 % vprašanih, ki niso
ţeleli imeti sosedskih odnosov z istospolno usmerjenimi, v zadnjem obdobju ni imelo
nikakršnih stikov z njimi, kaţe na to, da je izmerjeni strah produkt predsodkov in stereotipov
ter je tesno povezan z nepoznavanjem homoseksualnosti kot take. (Kuhar idr. 2011). Odraz
visoke stopnje homofobije v naši druţbi je nedvomno tudi izrazit strah pred razkritjem
partnerske zveze v širšem druţbenem okolju, ki ga je opaziti med lezbijkami in geji (Švab in
Kuhar 2005). Nasilje je namreč vseskozi prisotno v njihovem vsakdanjem ţivljenju – kar
53 % vprašanih je bilo zaradi svoje spolne usmerjenosti ţe ţrtev homofobičnega nasilja (prav
tam) – in se ne izraţa samo v dejanskem psihičnem in fizičnem nasilju, temveč predvsem kot
konstanten strah pred nasiljem (Rener 2005).
Čeprav je v zadnjih letih opaziti večje sprejemanje in večjo mero (vsaj deklarativne) strpnosti
do gejevske in lezbične skupnosti v Sloveniji, je hkrati zaznati spreminjanje delovanja
homofobije. Govorimo lahko o »novi homofobiji«, ki je odraz širših druţbenih sprememb v
delovanju predsodkov in stereotipov (ti so v primerjavi s klasičnimi precej bolj prikriti in
subtilnejši) ter posledica premikov v delovanju nasilja in diskriminacije (odkrito fizično
nasilje sta nadomestila ignoriranje in distanca) do različnih druţbenih skupin (Kuhar idr.
2011).
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Poleg medijev kot ključnih pri kanaliziranju homofobije v javnem prostoru, pomemben
dejavnik predstavljajo tudi politiki, ki javni diskurz oblikujejo s pozicij moči. Njihove
različne homofobične izjave in sovraţni govor preko medijev doseţejo najširši krog
prebivalstva v Sloveniji, kar ne daje homofobiji le zagona, temveč ji v primeru, da
homofobični javni diskurz ni sankcioniran, zagotavlja tudi legitimnost. Vse to omogoča
nadaljnjo reprodukcijo homofobije (Kuhar idr. 2011).
Maljevac (2012a) trdi, da sta jasna pokazatelja prisotnosti homofobije v Sloveniji odpor do
Druţinskega zakonika, ki se je »napajal prav v sovraštvu do istospolno usmerjenih« (prav
tam) ter zavrnitev njegovega sprejetja na referendumu. Homofobija se je po njegovem mnenju
kazala v poniţujočih govorih v Drţavnem zboru, v organiziranem javnem zagovarjanju
diskriminacije istospolno usmerjenih s strani nekaterih verskih skupnosti in dela civilne
druţbe, v sovraţnem govoru v spletnih komentarjih ter v dokumentiranih primerih
homofobnega nasilja, diskriminacije na delovnem mestu, molka in brezbriţnosti (prav tam).

3.3.2 Preprečevanje homofobije
Med strategijami, ki naj bi kratkoročno vzpostavile varne prostore, dolgoročno pa politično
enakost, so najpogosteje: zahteve po pozitivni reprezentaciji posameznic in posameznikov, ki
se razlikujejo od prevladujočih spolnih in seksualnih norm; antidiskriminacijska zakonodaja;
dekonstrukcija mitov o »normalnih« in »naravnih« spolnih vlogah ter seksualnostih;
informiranje in izobraţevanje o homofobiji in predsodkih (Kuhar idr. 2011; Mencin Čeplak
2009).
Nekateri rešitev vidijo v normalizaciji homoseksualnosti, vendar pa Kuhar (2003) opozarja na
dvoreznost procesa. S sprejemanjem antidiskriminacijske zakonodaje in slabljenjem občutka
sramu, skrivanja in (samo)sovraštva res podira samoumevno »homofobično kulturo« in tako
(vsaj v zahodnem svetu) vzpostavlja plodna tla za socialno vključenost gejev in lezbijk kot
polnopravnih drţavljanov. Po drugi strani pa normalizacija prispeva k novim delitvam, k
toleriranju zgolj izbranih – tistih, ki ne spodkopavajo heteronormativnosti. Tako le navidezno
prispeva k destigmatizaciji in utrjevanju gejevske in lezbične identitete, ne zagotavlja pa
enakosti (prav tam).
18. januarja 2006 je bila sprejeta Resolucija Evropskega parlamenta o homofobiji, ki (med
drugim) ostro obsoja vsakršno diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, drţave članice
pa poziva, da odločno obsodijo homofobične sovraţne govore in hujskanje k sovraštvu ter
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nasilju, in pred njimi zaščitijo LGBT osebe. Poskrbeti morajo, da bodo istospolni partnerji
deleţni enakega spoštovanja, dostojanstva in zaščite kot vsi drugi (Resolucija Evropskega
parlamenta z dne 18. januar 2006).

4 ISTOSPOLNA PARTNERSKA RAZMERJA IN MAVRIČNE
DRUŢINE
4.1 PRAVNI VIDIK
»Z zakonom ne moremo spreminjati mnenj ljudi. Naša občutja so namreč izven zakonske
regulative. Ampak tisto, česar zakon ne sme početi, je da tovrstnim diskriminatornim praksam
(občutjem, mnenjem itd.) posredno ali neposredno daje moč. In legitimiteto. Da torej pomaga
trositi tisto ptičjo hrano za homofobe.« (Kuhar 2002)
Gejevsko in lezbično gibanje se je v zgodovini oblikovalo okoli prizadevanja za uveljavitev
dveh sklopov pravic, ki definirajo razmerje med homoseksualnim drţavljanom in drţavo.
»Prvi sklop je povezan s t. i. negativno svobodo in zagotavljanjem pravice do zasebne sfere, v
katero drţava ne posega« (Kuhar 2008, str. 179), kar so geji in lezbijke dosegli z
dekriminalizacijo homoseksualnosti ter legitimacijo sporazumnega homoseksualnega
razmerja med odraslima osebama (prav tam). »Drugi sklop pravic je povezan z aktivno vlogo
drţave kot socialnim ščitom, ki zagotavlja prepoved diskriminacije na osnovi spolne
usmerjenosti. To ne pomeni zgolj vmešavanja v prakse določene sporazumne seksualnosti v
zasebnosti, med štirimi stenami, temveč tudi moţnost vstopa v javni prostor, pravico do
govora o tej seksualni identiteti, pravico do medijskih in drugih reprezentacij, pravico biti
informiran, imeti moţnost razvijanja svoje seksualne identitete v javnem prostoru, kar vse
terja tudi dostop do kulturnih, socialnih in ekonomskih virov.« (Prav tam, str. 179–180)
Od leta 1996 v Sloveniji v kazenskem zakoniku velja izrecna prepoved diskriminacije na
osnovi spolne usmerjenosti, zakon iz leta 1998, ki pokriva področje dela, pa eksplicitno
prepoveduje diskriminacijo na delovnem mestu (Velikonja 1998). Tudi sicer slovensko pravo
(na splošno) ni izrazito homofobično, saj ne obstajajo določbe, ki bi kakorkoli prepovedovale
homoseksualno vedenje, vendar pa primerjava poloţajev istospolnih in heterospolnih parov
kaţe, da ureditve na večini pravnih področjih še vedno jasno privilegirajo osebe, ki niso
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istospolno usmerjene. To je najbolj očitno na področju urejanja razmerij v druţinah
istospolnih partnerjev ter razmerij med partnerjema (Kuhar idr. 2011).
Pravni poloţaj istospolnih parov v Sloveniji opredeljuje leta 2005 sprejeti Zakon o registraciji
istospolnih partnerskih skupnosti, ki je v številnih točkah diskriminacijski in legalizira
»drugorazredno drţavljanstvo«. Istospolnim parom namreč, razen pravice do dedovanja,
podeljuje predvsem obveznosti (npr. skrb za bolnega partnerja), ne pa tudi pripadajočih
socialnih, ekonomskih in drugih pravic, ki izvirajo iz statusa svojca (zavarovanje, vdovska
pokojnina itd.). Govorimo o pojavu selektivne diskriminacije, ki kaţe na prikrito
homofobičnost pravne ureditve (Kuhar idr. 2011). »Podobne heteronormativne okvire je moč
zaznati tudi v zakonodaji, ki se ukvarja s svobodo gibanja, priseljevanjem in azilom, ter v
zakonodaji, ki ureja reproduktivne zdravstvene storitve.« (Prav tam, str. 144–145)
V Sloveniji istospolni pari nimajo pravice do sklenitve zakonske zveze (Hočevar 2009). Po
veljavnem Zakonu o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (ZZZDR) je namreč zakonska
zveza opredeljena kot »z zakonom urejena ţivljenjska skupnost moţa in ţene, [katere] pomen
je v zasnovanju druţine« (ZZZDR 2004, 3. člen). Prav tako ZZZDR dalj časa skupaj ţiveči
istospolno usmerjeni osebi ne priznava kot zunajzakonsko skupnost, saj je tudi ta pogojena z
razmerjem med moškim in ţensko (Hočevar 2009). Istospolni par torej formalnopravno ne
more niti skleniti zakonske zveze niti ţiveti v zunajzakonski skupnosti. Zato partnerja, tudi če
svojo skupnost registrirata in imata otroka, za katerega oba trajno skrbita – torej skupaj
sestavljajo druţino – ne moreta pridobiti pravic in dolţnosti, ki jih ima druţina, v kateri so
starši heteroseksualni (Hočevar 2009).
»Mnenja o prednostih pravne ureditve istospolnih partnerstev oz. poroki med geji in
lezbijkami ter tudi med druţboslovci, ki se ukvarjajo s študijami spolov ter študijami queer, so
različna.« (Švab in Kuhar 2005, str. 103) Po mnenju T. Rener (2005) bi istospolne poroke (oz.
njihova legalizacija) pomenile »radikalno denaturalizacijo druţbene konstrukcije spolne
neenakosti. S tem bi se ustvarila moţnost, da se te ustanove spremenijo v smeri večje enakosti
in bolj čistega razmerja9 med spoloma ter med generacijami.« (Prav tam, str. 13) Hkrati bi
gejem in lezbijkam zagotovile večjo socialno varnost, boljše moţnosti za urejanje
stanovanjske oskrbe, premoţenjskih razmerij ipd. Tisti, ki porokam med geji in lezbijkami
nasprotujejo, menijo, da bi morali homoseksualci poroke, zaradi heteroseksističnih
9

Čisto razmerje se »nanaša na razmere, v katerih posamezniki vstopajo v druţbene odnose zavoljo samih sebe
oziroma zavoljo tega, kar lahko iz takšnega odnosa pridobijo. Čisto razmerje obstaja le v toliko, v kolikor
prinaša zadovoljstvo obema partnerjema.« (Giddens v Švab in Kuhar 2005, str. 88)
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zgodovinskih temeljev, obsojati in zavračati integracijo vanjo, hkrati pa opozarjajo, da
homoseksualne poroke ne bi spremenile heteronormativne druţbe – ta bi namreč geje in
lezbijke še naprej zatirala. Prav tako legalizacija homoseksualnih porok ne pomeni ničesar, če
si istospolno usmerjeni zaradi različnih razlogov (npr. homofobije) ne upajo izkoristiti teh
pravic (Švab in Kuhar 2005).
Na področju urejanja druţinskih razmerij je trenutno v veljavi Zakon o zakonski zvezi in
druţinskih razmerjih. Leta 2009 je Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve predstavilo
predlog novega druţinskega zakonika, ki bi izenačil pravice heteroseksualnih in
homoseksualnih parov, vključujoč pravice do posvojitve in rejništva. Zakonik je
predpostavljal inkluzivno definicijo druţine, ki ne temelji le na biološki osnovi kot
konstitutivni element za druţino ter velja za vse tipe druţin (Movrin 2012). Predlog je bil
deleţen nemalo kritik, zato je Drţavni zbor RS po razpravi (16. 6. 2011) pristal na
kompromisno različico, ki istospolnima partnerjema priznava enake pravice kot so priznane
heterospolnim parom, razen dostopa do sklenitve zakonske zveze, skupne posvojitve in
avtomatičnega priznanja starševskih pravic partnerici matere ob rojstvu otroka (Kuhar idr.
2011). Zoper predloga zakonika iz leta 2011 je bila vloţena pobuda za razpis naknadnega
zakonodajnega referenduma (prav tam). Ta je bil izveden 25. 3. 2012, na njem pa je večina
volivk in volivcev (55 %) zavrnila omenjeni predlog zakonika. Od tistega dne drţavni zbor
eno leto (od odločitve na referendumu) ne sme sprejeti zakona, ki bi bil v nasprotju s to
odločitvijo (Volivci zavrnili druţinski zakonik 2012).
V razpravah o druţinskem zakoniku so bile istospolne druţine predmet ideoloških spotikanj,
nasprotniki pa so javnost pogosto zavajali z nestrokovnimi argumenti in laţnimi
interpretacijami členov zakonika. Prav to po mnenju M. Kovač Šebart in Kuharja (2009, str.
14) »potrjuje veliko potrebo po argumentirani, znanstveni, objektivni, kritični in neideološki
razpravi o tem vprašanju, tudi (ali še posebej) v kontekstu šole.«
V Sloveniji imajo istospolni pari, ki bi radi postali starši, pri tem zelo omejene moţnosti. Kot
sem ţe zapisala, posvojitve po zakonu niso dovoljene, prav tako pa lezbičnim parom ni
dostopna umetna oploditev. 5. člen Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z
biomedicinsko pomočjo namreč določa, da sta do te storitve upravičena le moški in ţenska, ki
ţivita v medsebojni zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti, in, ki glede na izkušnje
medicinske znanosti ne moreta pričakovati, da bi dosegla zanositev s spolnim odnosom. Prav
tako ni dovoljeno nadomestno materinstvo, saj implicira zahtevo po oploditvi z
biomedicinsko pomočjo (Kuhar idr. 2011).
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»Pravo pomembno določa ţivljenje gejev in lezbijk, zato so tudi pravne spremembe same po
sebi pomemben cilj, ne le v pomenu dekriminalizacije, ampak tudi zaradi zagotavljanja pravic
lezbijk in gejev.« (Bernstein v Švab in Kuhar 2005, str. 102) Sprejetje druţinskega zakonika
bi gotovo pripomoglo k boljši sprejetosti istospolno usmerjenih v druţbi, hkrati pa bi drţava
javnosti posredovala jasno sporočilo, da diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti ni
sprejemljiva (Kuhar idr. 2011). Do sedaj so pravice istospolnih in različnospolnih partnerjev
popolnoma izenačile Belgija, Nizozemska, Danska, Islandija, Norveška, Španija, Finska in
Švedska (Streib-Brzič idr. 2012; Hočevar 2009), upam pa, da se kmalu na tem (kratkem)
seznamu znajde tudi Slovenija. Kot pravi Stacey (2011, str. 149): »Nikoli ne bomo imeli vsi
enakih druţinskih vrednot, toda pomembno je, da se naučimo ţiveti v pluralistični druţbi.«

4.2 ŢIVLJENJE V ISTOSPOLNIH PARTNERSKIH RAZMERJIH IN
MAVRIČNIH DRUŢINAH
Druţbe pozne modernosti doţivljajo pomembne spremembe tako na sistemski ravni kot na
ravni vsakdanjega in zasebnega ţivljenja, populacija istospolno usmerjenih pa je ključen del
teh druţbenih sprememb. To pomeni, da prispevajo k tako imenovani preobrazbi intimnosti in
zasebnosti s tem, ko snujejo nove načine ţivljenja (tako partnerske kot individualne) in nove
ţivljenjske stile. Tako pomembno preoblikujejo tradicionalne druţbene vzorce ţivljenja
(druţino, partnerska razmerja, zakonsko zvezo itn.) (Švab in Kuhar 2005).
»Pojmovanje druţine je prepleteno z znanstvenimi, strokovnimi, medijskimi, političnimi in
drugimi diskurzi10, ki proizvajajo različne vednosti o razvoju otroka, medosebnih odnosih,
vlogah in strategijah starševstva, odnosih med druţino in drţavo.« (Rener idr. 2008, str. 124)
Vendar pa ustvarjanje tovrstnih vednosti ni nevtralen proces, saj so le-te tesno povezane z
obdobjem, v katerem nastajajo. Tako se »prek diskurzov reproducirajo nekatere ideološke
konstrukcije pomenov, ki pripomorejo k nastajanju, reprodukciji in spreminjanju razmerij
dominacije« (prav tam). Lezbijke in geji vse pogosteje redefinirajo sam pomen druţine, in
sicer razširjajo njen pomen na dveh ravneh: v njihovem razumevanju druţine otroci ne
nastopajo kot nujni pogoj, druţinski odnosi pa se razširjajo na prijatelje – govorimo o
»izbirnih druţinah«, pri katerih je poudarek na moţnosti izbire, zavezanosti in prijateljstvu, za
vse vključene vanje pa ima simbolični in kulturni pomen (Pol škov 2007; Švab in Kuhar
10

»Diskurz razumemo kot specifičen način poročanja o svetu oz. enega izmed njegovih aspektov. Diskurz po
navadi pomeni tudi rabo jezika v odnosu do druţbenih, političnih in kulturnih oblik.« (Rener idr. 2008, str. 124)
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2005). Hkrati istospolni pari, pa tudi samski geji in lezbijke, s tem, ko se vedno pogosteje
odločajo za starševstvo in druţinsko ţivljenje, druţinsko prakso potiskajo čez njene
tradicionalne robove nuklearnosti, heteroseksualnosti ter binarnega in biološkega razumevanja
starševstva (Rener idr. 2008).
»V zadnjih dvajsetih letih so se, še posebej v Evropi, stališča in odnos do neheteroseksualnih
oblik starševstva močno spremenili, [s tem pa] sta se povečali njuna vidnost in druţbeno
priznanje.« (Streib-Brzič idr. 2012, str. 11) Vendar pa (nekoliko paradoksalno) nebiološki
starši v mavričnih druţinah še vedno ostajajo pravno nevidni, kar ustvarja in vzdrţuje
nezaţelenost te oblike druţinskega ţivljenja v druţbi, zato so se mavrične druţine pogosto
prisiljene spopadati z različnimi predsodki (Sobočan 2012; Streib-Brzič idr. 2012).

4.2.1 Značilnosti istospolnih partnerskih razmerij in mavričnih druţin
»Istospolna partnerska razmerja nastajajo in se ohranjajo izven konvencionalnih
institucionalnih in pravnih podpornih sistemov in struktur, zato je manj verjetno, da bodo
oblikovala tradicionalne vzorce, za katere so značilne vnaprej določene obveznosti, dolţnosti
in zavezanosti.« (Rener idr. 2008, str. 63–64)
Istospolni pari, sodeč po naših in tujih raziskavah (Pol škov 2007; Švab in Kuhar 2005),
kategorij spola ne uporabljajo in interpretirajo po konvencionalnem heteroseksualnem vzorcu,
njihova razmerja pa niso ujeta v patriarhalno matrico tipičnih moških in tipičnih ţenskih del –
stereotipna delitev opravil se zato v njihovem vsakdanjem ţivljenju pojavlja redko. Slovenska
raziskava, ki sta jo izvedla A. Švab in Kuhar s sodelavci (2005) je pokazala, da si partnerja
oziroma partnerki delo delita glede na osebne preference in afinitete do določenih opravil
(nekdo raje kuha, drugi raje pospravlja) ali pa je delitev dela arbitarna in utemeljena z
vsakdanjim urnikom partnerjev (delo opravi oseba, ki ima čas).
Istospolna partnerska razmerja so torej v nekaterih pogledih bolj egalitarna od
heteroseksualnih (npr. v delitvi dela), hkrati pa se zdi, da »dejansko stremijo k oblikovanju
čistega razmerja, predvsem ko gre za vprašanje enakosti med partnerjema, refleksivnost
razmerja, aktivno in nenehno delo na odnosih« (Švab in Kuhar 2005, str. 89). Z
demokratičnostjo odnosov med spoloma se počasi ukinja predstava o tem, da je delitev dela
naravna, univerzalna in nespremenljiva. Prav tako v mavričnih druţinah ni druţbeno
ustvarjenega ločevanja na mame, ki otroka negujejo in ščitijo, in očete, ki otroke kaznujejo in
jim vcepljajo strah pred avtoriteto (Bercht in Sobočan 2012). Geji kot starši s tem, ko v celoti
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prevzamejo skrbstveno in emotivno vlogo, podirajo tradicionalne predstave o nevprašljivi in
neomajni ekskluzivnosti razmerja med materjo in otrokom kot edinega moţnega, predvsem pa
primarnega in naravnega razmerja (Rener idr. 2008).
Kljub temu, da se nekatere zahodne drţave srečujejo z »gayby boom-om«11, se zdi, da je
neheteroseksualno starševstvo še vedno tabu tema (Švab 2007). Gejevske in lezbične druţine
druţboslovna literatura poimenuje kot »netradicionalne, nekonvencionalne, alternativne
oziroma izbirne druţine, socialne druţine« (Švab in Kuhar 2005, str. 109), s tem pa
izpostavlja in poudarja razliko oziroma odmik od heteroseksualne druţine, ki tako samodejno
postane predmet prevlade (prav tam). V nasprotju s heteroseksualnimi ţenskami, od katerih
druţba pričakuje, da imajo otroke, pa lezbično materinstvo velja za nezaţeleno ali celo
nevarno (Švab in Kuhar 2005). Kljub temu raziskave (Talandov 1998 v Pol škov 2007;
Švab in Kuhar 2005) kaţejo, da za lezbijke materinstvo ni obrobna tema.
Glede na to, kako je par dobil otroka, ločimo dve vrsti lezbičnih oziroma gejevskih druţin:
prvo obliko predstavljajo druţine, v katerih je bil otrok (ali več njih) rojen v prejšnjem
heteroseksualnem razmerju očeta oziroma mame. Druga oblika pa je tista, v kateri so bili
otroci rojeni ali posvojeni po razkritju istospolne usmerjenosti. V zadnjih letih je opaziti trend
naraščanja načrtovanih druţin, zaradi česar so se pojavila tudi vprašanja oz. diskusije o tem,
katere poti do starševstva naj bodo na voljo istospolno usmerjenim. Na tem področju imajo
lezbijke več moţnosti kot moški, saj za spočetje otroka potrebujejo manj medicinske ali druge
asistence (Pol škov 2007).
Tisti, ki nasprotujejo pravici istospolnih parov do posvojitve otrok, kot argument uporabljajo
stališče naravnosti, po katerem otrok potrebuje očeta in mater in je zato zanj najboljše okolje
nuklearna druţina. Zagovorniki posvojitev postavljajo v ospredje zagotavljanje enakih pravic
vsem otrokom, ne glede na to iz kakšne druţine izhajajo, ter problematičnost »naravne«
druţinske oblike, ki je lahko disfunkcionalna in zato neprimerna za otroka (Carbin idr. 2011;
Kuhar 2003). Opozarjajo tudi, da različne oblike druţin ţe obstajajo in bi zato morali temu
prilagoditi tudi zakone (Carbin idr. 2011). E. Jansen (2011) trdi, da obstajajo tudi dobro
raziskane psihološke prednosti v primerih posvojitev homoseksualnih parov. Ker imajo
lezbijke in geji izkušnje z razkrivanjem svoje spolne usmerjenosti in s tem, kako je biti
drugačen, laţje sočustvujejo s svojim otroki, jih bolj razumejo ter jim laţje razloţijo
posebnosti oz. značilnosti »neobičajnih« ţivljenjskih okoliščin, v katerih ţivijo. (Bodoči)
11

Navedeni izraz označuje situacijo, ko se lezbijke in geji v opazno večjem številu odločajo za starševstvo (Švab
2007).
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homoseksualni starši so večinoma tudi zelo motivirani, da ponudijo otroku nov dom, kar se
kaţe v njihovi pripravljenosti za razkritje svoje spolne usmerjenosti in soočanjem z
morebitnimi negativnimi posledicami tega priznanja v druţbi (neodobravanje ipd.). S
tovrstnimi teţavami se heteroseksualni pari ne spopadajo, saj je njihovo starševstvo socialno
sprejemljivo in pričakovano (prav tam).
»Stigma v različnih oblikah je kljub vsem spremembam vedno potencialna izkušnja lezbijk in
gejev, ki so starši, ne glede na to, kako spoštovano je njihovo razmerje.« (Švab 2007, str. 222)
Čeprav se zavedajo, da je problem v homofobični druţbi, pa je odgovornost za posledice
homofobičnih reakcij prenesena prav nanje. Menijo namreč, da je njihova naloga pripraviti
svojega otroka na homofobično druţbo in ga tako zaščititi (prav tam). D. Zaviršek in S.
Bercht (2012) opozarjata tudi na dejstvo, da so homoseksualci hitro objekt sodb o tem, kako
dobri starši so, in jih je zato upravičeno strah, da bi v sodnih procesih, ko gre za njihove
otroke, zaradi spolne usmerjenosti doţiveli neenako obravnavo.
Ena od prevladujočih značilnosti mavričnih druţin (za razliko od mnogih različnospolnih) je
demokratičnost v odnosih med otroki in starši. Ker starši nimajo na voljo ustaljenih šablon
obnašanja in starševske identitete, ki bi bila utemeljena in priznana kot samoumevna (s tem pa
skoraj praviloma avtoritarna), morajo na novo ustvarjati starševske stile in iskati delujoča
pravila ter nova razmerja med starši in otrokom oz. otroki. Prostor za enakovrednejša
pogajanja med starši in otroki omogoča prav zmanjšan avtoritarni potencial homoseksualnih
staršev, saj so le-ti zaradi stigme in zavračanj druţbe dovzetnejši in ranljivejši za kritike
otroka (Zaviršek in Bercht 2012). Nekatere študije (npr. Johnson in O’Connor 2002 v Short
idr. 2008) kaţejo, da je manj verjetnosti, da bodo fizično kaznovanje otrok uporabile lezbijke,
kot pa heteroseksualni poročeni pari. Razlog za to je lahko v različnih socialnih spolih dveh
mam lezbijk, pa tudi v dejstvu, da imajo načrtovane lezbične druţine v povprečju višjo raven
izobrazbe in da se lezbijke za materinstvo odločijo kasneje. Poglavitno pa je dejstvo, da so vse
mavrične druţine (z izjemo otrok iz prejšnjih heteroseksualnih zvez) načrtovane – ni
nezaţelenih otrok – kar se kaţe tudi v starševskih sposobnostih in vedenju (Stacey 2011).

4.2.2 Otroci v mavričnih druţinah
»Za našo druţbo je značilno prepričanje, da otroci za svoj (optimalni) razvoj potrebujejo
enega starša moškega spola in enega starša ţenskega spola.« (Sobočan 2012, str. 39) Vendar
pa v resnici ne obstajata dve strogo ločeni kategoriji staršev (moška in ţenska), zato tudi ne
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moremo trditi, da otroci potrebujejo oba za svoj optimalen razvoj (Stacey 2011). Otroci, poleg
materialne preskrbljenosti, za svojo rast in razvoj potrebujejo skrb, ljubezen, sprejemanje,
toplino, intelektualne spodbude, razumevanje itd. In vse to jim lahko nedvomno zagotovijo
tisti, ki imajo za to moţnosti, zmoţnosti, nagnjenosti in nadarjenosti, ne glede na to ali gre za
očeta in mater, dve materi ali dva očeta in neodvisno od tega, kako jih poimenujemo
(DePalma in Atkinson 2008; Kuhar 2003; Rener idr. 2008).
Vse od osemdesetih let so bile v ZDA, Kanadi in zahodni Evropi številne študije posvečene
otrokom, ki so ţiveli s starši v istospolnih skupnostih. Raziskovalni rezultati so prinesli
enopomenske sklepe, da se otroci, ki so odraščali v skupnostih istospolnih partnerjev,
razvojno niso razlikovali od tistih, ki so odraščali s heteroseksualnimi starši (Streib-Brzič idr.
2012). Hkrati raziskave o različnih druţinah jasno kaţejo, da na otrokov razvoj pomembno
vplivajo procesi znotraj druţine (npr. kakovost starševstva in navezanost), nima pa takšnega
vpliva struktura druţine (npr. koliko staršev ima otrok in katerega spola so) (Sobočan 2012).
»Ne glede na spolno usmerjenost staršev so otroci najbolje odraščali v druţinah, v katerih so
starši npr. uporabljali učinkovite vzgojne tehnike in bili zadovoljni v svojem partnerskem
odnosu.« (Prav tam, str. 41)
Prva reprezentativna študija mavričnih druţin v Nemčiji (BMJ študija) je pokazala, da je
socialen in emocionalen razvoj otrok iz mavričnih druţin enak razvoju tistih otrok, katerih
starši so heteroseksualno usmerjeni. Ugotovljenih ni bilo indikatorjev »povečane
občutljivosti« kot so psihosomatske teţave in večja nagnjenost k samomoru. So samostojni,
večina pa jih ima s starši v LGBT skupnosti, kot tudi zunaj nje, tople in spodbujajoče stike.
Enako uspešno kot vrstniki iz heteroseksualnih druţin se spopadajo z izzivi adolescence (npr.
graditev prve intimne partnerske zveze, graditev stabilnih in produktivnih odnosov s starši,
razvoj emocionalne neodvisnosti), v nekaterih aspektih pa so celo boljši: dolgoročno bolje
načrtujejo in organizirajo šolske zadeve ter profesionalno kariero, hkrati pa ju jemljejo bolj
resno – to sovpada tudi s splošno višjo izobrazbo staršev iz mavričnih druţin v primerjavi s
heteroseksualnimi. Prav tako so otroci iz mavričnih druţin pokazali izrazito višjo raven
samozavesti in avtonomije v odnosih s svojimi starši (Jansen 2011).
Tudi A. Hočevar (2009) navaja nekatere raziskave (Anderssen 2002, Golombok 1983, Crowl
2008, Patterson 2006) iz drugih drţav, ki so se ukvarjale z vprašanjem vpliva gejev in lezbijk
na odraščanje otrok in adolescentov v (mavričnih) druţinah. Njihove ugotovitve so, da se
otroci iz mavričnih druţin ne razlikujejo od otrok, ki ţivijo v heteroseksualni druţini, glede:
emocionalnega delovanja, seksualnih preferenc, stigmatizacije, spolnih vlog, vedenja v zvezi
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s spolnimi vlogami, spolne identitete in kognitivnega delovanja/razvoja, vedenjske in
psihološke prilagojenosti. Prav tako so pokazali podobne, relativno visoke socialne
kompetence, pa tudi podoben, nizek deleţ vedenjskih motenj, kot otroci iz heteroseksualnih
druţin (Hočevar 2009). C. J. Patterson (prav tam) je s pomočjo analize podatkov Nacionalne
longitudinalne študije zdravja adolescentov primerjala adolescente heteroseksualnih ter
homoseksualnih staršev. Med njimi ni našla razlik v poročanju o rabi drog, delikventnosti in
izpostavljenosti vrstniškemu nasilju. Prav tako ni bilo razlik v psihičnih stanjih/dejavnikih
(npr. v samopodobi in anksioznosti); šolskem uspehu (npr. v povprečnih ocenah) in teţavah,
povezanih s šolo; spremenljivkah, ki kaţejo na druţinske odnose (npr. skrb odraslih za
otroke); ter v verjetnosti ljubezenskih razmerij (prav tam).
Otroci iz mavričnih druţin kaţejo večjo toleranco in spoštljivost do druţbene raznolikosti kot
otroci iz heteroseksualnih druţin. Razlog za to ni v usmerjenosti njihovih staršev, temveč v
tem, da razvijejo senzibilnost do diskriminacije in stigme (Stacey 2011). Prav tako so
sposobnejši izraţati čustva, se postavljati po robu nasprotnim mnenjem in so občutljivejši za
čustveno ozračje in skupinsko dinamiko (Patterson v Hočevar 2009; Zaviršek in Bercht 2012).
Pogosto imajo več socialnih kompetenc in jasnejšo predstavo glede spolnih identitet od
mnogih vrstnikov (Streib-Brzič idr. 2012).
Nekatere raziskave (npr. Green 1986 v Hočevar 2009) so pokazale večjo kritičnost lezbičnih
mater do spolne konformnosti otrok, zato so njihovi otroci »osvobojeni« tradicionalnih
spolnih vzorcev vedenja (npr. matere svojih hčera ne učijo, naj bodo pasivne in poslušne).
Hčerke mater lezbijk se pogosteje oblačijo, igrajo in vedejo na način, ki ni tak, kot ga druţba
pripisuje njihovemu spolu, ob čemer kaţejo več zanimanja ter sodelujejo v dejavnostih,
druţbeno pripisane moškim in ţenskam (Hočevar 2009).
Otroci iz druţin gejev in lezbijk v otroštvu, adolescenci ali odraslosti niso bolj negotovi glede
svoje spolne usmerjenosti (identitete) kot otroci iz heteroseksualnih druţin. Prav tako ni
dokazov, da bi bili pogosteje istospolno usmerjeni (Hočevar 2009). Kot poudarjajo Meezan in
Rauch (prav tam) ter J. Stacey (2011) raziskave kaţejo, da so otroci (še posebno hčere mater
lezbijk) dovzetnejši in bolj odprti do različnih seksualnih identitet, laţje sprejmejo svoja
spolna nagnjenja in bi se zato počutili bolj sproščeni izraţati svojo istospolno usmerjenost kot
otroci iz heteroseksualnih druţin (Hočevar 2009, Stacey 2011). Nekateri ta podatek
interpretirajo kot namerno socializacijo otrok istospolnih parov v homoseksualne, vendar pa
je razlog najverjetneje v tem, da so gejevski in lezbični starši bolj tolerantni in podpirajoči do
(kakršnekoli) spolne identitete in usmerjenosti svojih otrok (Stacey 2011). Kljub zgoraj
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navedenim ugotovitvam pa Kuhar in J. Tak cs (v Kuhar idr. 2011) opozarjata, da poudarjanje
dejstva, da mavrične druţine (v večini) ne bodo vzgojile novih generacij homoseksualcev,
zlahka prispeva k reprodukciji heteronormativnih domnev (npr. da je nekaj gotovo narobe, če
otrok, vzgojen s strani istospolno usmerjenih staršev, postane tudi sam homoseksualec).
Dokazano je torej, da spolna usmerjenost neposredno ne vpliva niti na zmoţnosti starševstva
niti na razvoj otrok. Zagotovo pa je spolna usmerjenost okoliščina, zaradi katere so
posamezniki (in druţine) lahko (pogosteje) tarča diskriminacije, stigmatizacije ali nasilja (npr.
vrstniškega zbadanja, nadlegovanja, izključevanja) (Hočevar 2009; Sobočan 2012; StreibBrzič idr. 2012), kar lahko močno vpliva na njihov razvoj – to je tudi ena največjih skrbi, ko
govorimo o otrocih iz mavričnih druţin (Jansen 2011). Nasilje se pri otrocih in mladih kaţe ţe
kot občutek, da ob vstopu v šolsko okolje ne smejo spregovoriti o svojih druţinah ali sebi.
Prav zato bi morala šola zagotavljati dovolj informacij in spodbud, da se otroci in mladi v
njem ne bi počutili manjvredne ali izločene, pri čemer je (iz perspektive moči) pomembno, da
otroci dobijo eksplicitno sporočilo, da v šoli homofobično ustrahovanje, nadlegovanje,
zmerjanje ali ţalitve niso dovoljeni (Sobočan 2012).
Ne glede na to, da je tveganje za homofobično nasilje resna skrb, bi morala biti dobrobit
otroka obravnavana v širšem socialnem kontekstu. Raziskave namreč kaţejo, da otroci, ki se
soočajo s homofobičnimi odzivi druţbe, pogosto razvijejo odpornost in moč (Stacey 2011).
Ali z besedami J. Stacey (prav tam, str. 140): »Seveda ni prijetno in zaţeleno, a tudi ni nujno,
da je škodljivo.«

4.2.3 Omejitve pri izsledkih raziskav
Številni avtorji (Huggins 1989; Golombok in Tasker 1996; Stacey in Biblarz 2001, Crowl idr.
2008), navedeni v članku A. Hočevar (2009), opozarjajo na nekatere metodološke
pomanjkljivosti raziskav, ki se ukvarjajo z vprašanjem vpliva homoseksualnosti staršev na
otroke oz. vpliva ţivljenja v druţini gejev in lezbijk na otroke. Ugotovitev večine raziskav ni
mogoče posplošiti na celotno populacijo otrok, ki ţivijo v druţinah gejev in lezbijk, ker:
-

vzorci otrok, vključenih v raziskave temeljijo na majhnih, nereprezentativnih vzorcih

-

so bili v večino raziskav vključeni predvsem otroci homoseksualnih, belopoltih staršev
srednjega razreda z dobro izobrazbo in finančnim statusom;

-

niso vse raziskave vključevale kontrolnih skupin;
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-

so bili v veliko raziskav zajeti otroci »tranzicijske generacije«12 – to onemogoča
razlikovanje med vplivom spolne usmerjenosti staršev na otroka od vpliva različnih
dejavnikov, kot so vpliv razveze, ponovnih zmenkov starša, skrivanja spolne identitete
starša, vpliv procesa razkrivanja spolne identitete starša ali socialnih posledic stigme;

-

prevladuje deleţ raziskav, ki se ukvarjajo z otroki, ki ţivijo z materami lezbijkami –
Stacey (2011) pravi, da je raziskav o razvoju otrok v druţinah, kjer so starši geji, res da
malo, toda te, ki so bile narejene, kaţejo enako kot tiste iz lezbičnih druţin.

»Kljub omejitvam obstajajo dokazi in dober razlog, da verjamemo, da se otroci in mlajši
odrasli, ki imajo homoseksualne starše, ne razlikujejo od otrok, ki imajo heteroseksualne
starše. Razlike sicer so, toda te, ki obstajajo, niso povezane s spolno usmerjenostjo staršev,
temveč so posledica selektivnih učinkov, povezanih s heteroseksističnimi druţbenimi
okoliščinami, v katerih ţivijo te druţine.« (Hočevar 2009, str. 215)

5 HOMOSEKSUALNOST IN ŠOLA
»Šola je ključno socializacijsko okolje za otroke in mlade, ki podaja znanja, hkrati pa uči
druţbene in moralne koncepte. Še več, šola ima nalogo, da učečim se zagotavlja enake učnovzgojne moţnosti, in sicer ne glede na etničnost, spol, religijo in spolno usmerjenost.« (StreibBrzič idr. 2012, str. 16) Socialno učenje pa se dogaja tudi zunaj učilnic, zato je šola tudi
prostor, kjer ţivimo v skladu z druţbenimi normami. Te se reproducirajo med sošolkami in
sošolci, prek učnih načrtov in učnega gradiva, posredujejo pa jih tudi učitelji (prav tam). Tako
je šola tudi prostor, kjer se spoprijemamo s predsodki, kjer poskušamo dekonstruirati
samoumevne resnice in moralne sodbe ter zagotoviti varno okolje za vse (Mencin Čeplak
2009).
Kljub temu, da v Sloveniji obstajajo napredna načela, cilji in smernice, ki javnosti in javnim
ustanovam omogočajo implicitno prepoznavanje in spoštovanje različnih ter raznovrstnih
izkušenj z druţinskim ţivljenjem v šolah, pa se o homoseksualnosti pri pouku v slovenskih
šolah ne razpravlja redno in sistematično, verjetno pa tudi s precej zadrţki in z nelagodjem
(Kuhar idr. 2011; Maljevac in Magić 2009; Pan 2012). Govor o takšni ali še zlasti »drugačni«
seksualni identiteti je namreč tabuiziran in še vedno interpretiran kot promocija, ne pa kot
12

»Tranzicijske generacije so otroci gejev in lezbijk, ki so postali starši v času trajanja heteroseksualne zakonske
zveze ali zunajzakonskega partnerstva in so se kot homoseksualci identificirali šele ob razvezi oz. ločitvi ali po
njej.« (Stacey in Biblarz v Hočevar 2009, str. 214)
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običajno in pričakovano vzgojno-izobraţevalno delo oziroma podajanje znanja (Kovač Šebart
in Kuhar 2009; Kuhar idr. 2011; Maljevac in Magić 2009; Rener 2009).
Mnogi so prepričani, da je homoseksualnost moralno vprašanje oziroma dilema in da je
moralno sporna ter da jo je zato treba pri pouku obravnavati nepristransko in uravnoteţeno.
Toda če moralno sporna vprašanja določamo glede na epistemski kriterij, ki določa, da so
moralno sporna vprašanja tista, o katerih imamo različna stališča, ta stališča pa ne
nasprotujejo razumu in je o njih mogoče presojati s pomočjo racionalne argumentacije,
homoseksualnosti ne moremo umestiti mednje (Rener 2009). Do enakega rezultata pridemo,
če moralno spornost homoseksualnosti presojamo po političnem kriteriju ne/spornosti, po
katerem so sporna tista moralna vprašanja, »pri katerih odgovori niso skladni ali nasprotujejo
temeljnim pravicam in svoboščinam liberalno-demokratske drţave« (Hand v Rener 2009, str.
113).
Fortin (v Kuhar idr. 2011) predlaga, da bi morali biti vsi projekti ozaveščanja, vključujoč
razprave v šolah, osredotočeni na vprašanje homofobije in ne homoseksualnosti. Izhodišče
razprave bi morale biti univerzalne človekove pravice (zapisane v Ustavi). Tako bi bilo
mogoče razpravljati o homofobiji kot obliki diskriminacije in nasilja, ki onemogoča
polnopravno drţavljanstvo (prav tam). Njegova teza je v marsičem podobna konceptu
pravičnosti Nancy Fraser (prav tam), ki temelji na predpostavki, da je pravičnost edina
vrednota, ki je superiorna predstavam posameznikov o dobrem ţivljenju. »Prednost tovrstne
pozicije, ki jo je moč zavzeti tudi v izobraţevalnem procesu, je torej v tem, da se izogne
moralnim presojam ter ostaja na polju etike oziroma pri vprašanju pravičnosti [človekove
pravice] in nepravičnosti [homofobija].« (Prav tam, str. 90)
Homoseksualnost torej (tudi kot domnevno »sporna tema«) ne sme izostati iz obravnave v
šolah in na univerzah, kjer morajo učenci, dijaki in študentje dobiti korektne informacije o:
homoseksualnosti, spolni orientaciji, spolni identiteti, heteroseksizmu, nevarnih seksualnih
aktivnostih, destruktivnem značaju homofobije, pomenu demokracije, ki temelji na načelih
svobode, enakosti in spoštovanju različnosti (Kuhar 2009; Velikonja 1998).
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5.1 OTROCI IZ MAVRIČNIH DRUŢIN IN ISTOSPOLNO USMERJENI
POSAMEZNIKI V ŠOLAH
V šolah se srečujemo z dvema različnima skupinama otrok, ki se s homoseksualnostjo
srečujejo posredno oz. neposredno. Prvi prihajajo iz druţin, v kateri so starši istospolno
usmerjeni, drugi pa so sami istospolno usmerjeni.

5.1.1 Otroci iz mavričnih druţin v šolah
Mednarodna primerjalna raziskava o poloţaju otrok iz mavričnih druţin v šoli (Zaviršek idr.
2009–2011), v kateri so sodelovale Švedska, Slovenija in Nemčija, je potrdila, da je ţivljenje
v mavričnih druţinah za otroke pomembna tema v kontekstu šole. »Otroci in mladi se z njo
srečujejo pri pogajanju glede druţbene moči, pri vprašanju pripadnosti vrstniški skupini ali
prek individualne drţe pedagogov, ki pogosto nimajo dovolj znanja in občutljivosti o tej temi,
se ne zavedajo njene pomembnosti ali pa niso pripravljeni na pogovor o temah s področja
istospolnosti z učenci in dijaki.« (Streib-Brzič idr. 2012, str. 27) Kot najkompleksnejši izziv
so skoraj vsi otroci iz raziskovanih drţav izpostavili vprašanje ravnanja s konflikti med
lojalnostjo svoji druţini (zaradi posredne vpletenosti v izkušnje potencialne stigmatizacije
njihovih staršev in procese denormalizacije) in lastno avtonomijo (zaradi občutka pripadnosti
do svojih vrstniških skupin in do večinskega, heteronormativnega druţbenega okolja) (StreibBrzič idr. 2012).
Rezultati raziskave kaţejo, da se šole pogosto niso pripravljene – ne na osebni ne na strokovni
ravni – ukvarjati z različnimi oblikami druţin. To vpliva na otroke in mlade tako, da o svojih
druţinah manj govorijo, med vrstniki pa lahko povzroča posredne in neposredne pojave
diskriminacije (Streib-Brzič idr. 2012). Do sprememb lahko pride tudi v odnosu med starši in
otrokom, saj zunanji svet, ki otroku »govori«, da njegova druţina ni ustrezna, spodkopava
starševsko avtoriteto (Zaviršek in Bercht 2012).
Kljub vsemu se je potrebno zavedati, da se morda nekatere šole niso še nikoli srečale z
istospolno druţino in da večina učiteljev in učiteljic v Sloveniji ne pozna mavričnih druţin. O
njih imajo pogosto stereotipne podobe, ki so jih videli v medijih, brali v rumenem tisku ali pa
so jih slišali iz ust cerkvenih predstavnikov ter nestrpnih politikov (Bercht in Sobočan 2012).
Šola mora biti torej dejavneje vključena in bolje pripravljena na teme, ki zadevajo mavrične
druţine (Streib-Brzič idr. 2012).
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5.1.2 Mladi homoseksualci v šolah
Šolsko okolje lahko opišemo kot heteronormativni prostor, ki z »uporabo molka,
patologizacijo (homo)seksualnosti in (binarnih) politik spola narekuje določeno vedenje kot
primerno in 'normalno' za določeni spol« (Quinlivan in Town v Maljevac in Magić 2009, str.
93).
Raziskava o socialni izključenosti LGBT- mladih v evropskem prostoru, v kateri je sodelovala
tudi Slovenija, kaţe, da se (tudi) v naših šolah LGBT- mladostniki soočajo z velikimi pritiski,
zasmehovanjem, poniţevanjem, pa tudi fizičnim nasiljem vrstnikov, ki ga učitelji ignorirajo
ali celo tiho podpirajo. Zato v šoli, ki bi morala biti varen in podporen prostor za učenje in
identitetni razvoj, pomemben del istospolno usmerjenih mladih prikriva svojo spolno
identiteto (Lehtonen v Maljevac in Magić 2009; Vončina 2009).

5.2

FORMALNI

OKVIR

DELOVANJA

ŠOL

V

POVEZAVI

S

HOMOSEKSUALNOSTJO
Vzgojno-izobraţevalni proces mora temeljiti na »vrednotni simbolni matrici«, ki vsebuje
vrednote, kot so »človekove pravice, strpnost, solidarnost, pravna drţava, pluralna
demokracija« (Kovač Šebart in Kuhar 2009, str. 6). Pravice in svoboščine (ter ustrezne
dolţnosti), ki ta, za javno šolo zavezujoč, vrednotni okvir predstavljajo, so zapisane v
naslednjih dokumentih: Ustava RS, Splošna deklaracija o človekovih pravicah (1948),
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (1950, 1994), Konvencija o
otrokovih pravicah (1989), Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v RS (1995) ter številni
drugi mednarodni dokumenti (Kovač Šebart 2002). Eden izmed dokumentov, ki se nanaša
konkretno na tematiko homoseksualnosti v šolah je Yogyakarta (Principles)13 št. 16. Le-ta
drţavam podpisnicam (tudi Sloveniji) nalaga naslednje obveznosti: spremembe v učnih
načrtih in v izobraţevalnih metodah s ciljem izboljšanja razumevanja različnih spolnih
usmerjenosti ter spolnih identitet; zagotovitev predpisov in politik, ki bodo ustrezno zaščitile
učence in dijake, zaposlene in učitelje vseh spolnih usmerjenosti in spolnih identitet pred
kakršnokoli obliko izključevanja in nasilja v učnem okolju (Kuhar idr. 2011).

13

Gre za 29 načel, ki so zasnovane na pravu mednarodnih človeških pravic, in obravnavajo spolno usmerjenost
ter spolno identiteto (Jansen 2011).
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Med cilji osnovnošolskega izobraţevanja najdemo tudi: »vzgajanje za medsebojno strpnost,
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za ţivljenje v demokratični druţbi« (Zakon o
osnovni šoli 1996). Vendar pa »mora vzgoja, ki si prizadeva, da bi učenci privzeli norme in
vrednote, ki jih vključujejo človekove pravice – enako kot zavest o lastnih pravicah in
ravnanjih skladno z njimi – privzgojiti tudi zavest o dolţnosti do drugih in temu ustreznih
ravnanjih, ki izhajajo iz vsebin za vse veljavnih pravic« (Bela knjiga 2011, str. 13 ).
»Znanje v javni šoli mora biti posredovano na objektivni, kritični in pluralistični način, torej
na način, ki ne vodi v indoktrinacijo.« (Kuhar 2009, str. 42) To pomeni, da učitelj: posreduje
znanja, katerega temelj so znanosti, pri čemer je vednost, ki jo s tem učenec usvaja, temelj
kritičnosti; ne vsiljuje prevzetja tistih stališč, o katerih imajo različne skupine različna
prepričanja, temveč razlike izpostavi in omogoči izraţanje ter sobivanje različnih pogledov
(Kovač Šebart in Krek 2009; Kovač Šebart in Kuhar 2009). V primerih, ko gre za vprašanja,
ki so neposredno povezana s spoštovanjem človekovih pravic in človeškega dostojanstva (npr.
vprašanje homoseksualne identitete) sicer lahko pojasni različne poglede na homoseksualnost
(brez tega je, na primer, teţko pojasniti vprašanje homofobije), vendar pa mora (ne glede na
različna prepričanja staršev ali okolja), jasno postaviti mejo med sprejemljivimi in
nesprejemljivimi14 ravnanji (Kovač Šebart in Krek 2009; Kovač Šebart in Kuhar 2009; Kuhar
2009). Na tem mestu se pokaţe potreba po razlikovanju in navajanju učencev na razlikovanje
med: vednostjo in vrednotami; znanjem in prepričanji (verovanji); dejstvi in mnenji (Kovač
Šebart in Kuhar 2009).
V Beli knjigi o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (2011) so zapisana naslednja
zavezujoča načela: načelo nediskriminacije, ki strokovnim delavcem nalaga, da učencev in
učenk zaradi njihove spolne usmerjenosti ali usmerjenosti njihovih staršev ne obravnavajo
drugače (npr. izraţanje nelagodja ob problematiki, nepoznavanje tematike, stereotipne sodbe,
pomilovanje) (prav tam; podobno tudi Kovač Šebart in Kuhar 2009), načelo enakosti, ki
zavezuje k temeljnemu načelu zagotavljanja enakih moţnosti v vzgoji in izobraţevanju;
načelo svobode, ki zavezuje k spodbujanju moţnosti izbire; načelo avtonomije, ki »vključuje
strokovno avtonomijo učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraţevanju ter
avtonomijo institucij vzgojno-izobraţevalnega sistema« (Bela knjiga 2011, str. 14).

14

Med nesprejemljiva ravnanja M. Kovač Šebart in Krek (2009) uvrščata tista ravnanja, ki so nestrpna, ki kršijo
človekove pravice ali/in ne spoštujejo človekovega dostojanstva.
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Bela knjiga je zasnovana tako, da upošteva evropske pravne standarde in jih vgrajuje v
okvirje, ki so dovolj široki, da delujejo nevtralno in neizključevalno, vendar pa M. Pan (2012)
njeno slabost vidi v poudarjanju načelnih standardov. Pri tem naj bi premalo pozornosti
usmerjala k dejanski uporabi modernih pristopov učenja spolne enakosti, druţinske
raznovrstnosti in spolne vzgoje, kar sicer omogoča krepitev učiteljeve avtonomije in
strokovnosti, a ni dovolj učinkovito, ko gre za učenje o spolu, spolni neenakosti in spolnosti
ter različni spolni usmerjenosti in antidiskriminaciji (prav tam).
Kljub temu, da v Beli knjigi (2011, str. 14) jasno piše, da »mora imeti javno šolstvo
avtonomijo v razmerju do drţave in struktur oblasti«, pa imajo šole pomembno vlogo pri
izbiranju, ohranjanju in posredovanju ideoloških norm [tudi heteronormativnosti] ter vrednot,
ki so zakopane v odkritem in prikritem kurikulu (Komidar in Mandeljc 2009).

5.3 HOMOSEKSUALNOST V UČNIH NAČRTIH
K. Komidar in S. Mandeljc (2009) sta v analizi učnih načrtov devetletne osnovne šole
ugotovili, da je le v učnem načrtu za predmet druţba v 5. razredu mogoče zaslediti eksplicitno
navajanje ciljev in standardov znanja, ki se nanašajo na vprašanje (isto)spolne usmerjenosti,
saj naj bi se učenci učili o raznolikosti ljudi, vključno z različnimi vrstami spolne
usmerjenosti. Vendar pa trije od štirih potrjenih učbenikov (zajetih v analizo) za druţbo v
petem razredu osnovne šole te različnosti ne tematizirajo. V učnih načrtih za geografijo,
glasbeno vzgojo, gospodinjstvo in slovenščino nista našli ciljev in standardov znanja, ki bi
bodisi eksplicitno zahtevali ali implicitno omogočali obravnavo istospolne usmerjenosti pri
pouku teh predmetov, v preostalih učnih načrtih pa sta zasledili nekaj ciljev in priporočenih
vsebin, ki bi lahko vodili k obravnavi homoseksualnosti – npr. v 4. razredu morajo pri učnem
predmetu druţba prepoznati vrste druţin ter razumeti smisel povezovanja v druţine,
spoznavajo pa tudi temeljne otrokove in človekove pravice. V učbenikih in delovnih zvezkih
(z izjemo zgoraj omenjenega učbenika za druţbo v 5. razredu) homoseksualnost ni
tematizirana (prav tam).

5.3.1 Homoseksualnost v novih učnih načrtih – kvalitativna analiza
Sama sem pri pregledu posodobljenih učnih načrtov (ki so v veljavi od leta 2011) za pouk na
razredni stopnji osnovne šole prišla do naslednjih ugotovitev. V učnih načrtih za likovno
58

vzgojo, glasbeno vzgojo in matematiko nisem našla ciljev, ki bi bili lahko izhodišče za
obravnavo homoseksualnosti pri pouku. Pri predmetih angleščina, športna vzgoja,
naravoslovje in tehnika ter druţba (4. razred) se med cilji omenjajo: sprejemanje in
spoštovanje drugačnosti, izogibanje stereotipom in predsodkom. Pri slovenščini sem moţno
izhodišče za obravnavo tematike homoseksualnosti našla v cilju, ki zahteva poslušanje
neumetnostnih besedil, objavljenih v medijih, pri čemer naj bi učenci vrednotili (tudi)
resničnost teh besedil. Pri predmetu spoznavanje okolja v 1. razredu naj bi otroci »prepoznali
oblike druţinskih skupnosti in razvijali strpen odnos do njih« (Učni načrt za spoznavanje
okolja 2011, str. 14), poznavanje različnih oblik druţin pa je navedeno tudi med standardi
znanja. Kljub temu učni načrt ne navaja, katere oblike druţinskih skupnosti oziroma druţin
naj bi spoznali. Edini predmet, pri katerem je med učnimi cilji naveden tak, ki se eksplicitno
nanaša na vprašanje homoseksualnosti, je druţba v 5. razredu. Učenci naj bi »spoznali, da so
ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni usmerjenosti, etnični
pripadnosti, druţbenoekonomskem statusu; druţbene, kulturne razlike idr.) in prepoznali
stereotipe v povezavi z njimi« (Učni načrt za druţbo 2011, str. 8). Kljub jasno zapisanem cilju
v učnem načrtu pa trije od šestih potrjenih učbenikov za predmet druţba v 5. razredu
homoseksualnosti oziroma razlike med ljudmi v spolni usmerjenosti ne omenjajo – razlog za
to je verjetno v tem, da ne obstajajo posodobljene izdaje le-teh po letu 2011. V priročnikih za
učitelje je nestrpnost na podlagi drugačnih značilnosti, med katerimi je tudi spolna
usmerjenost, omenjena le v priročniku Druţba in jaz 2 (Umek 2006), kjer je navedeno, da naj
učitelji/ce navedene drugačne značilnosti (ki so v učbeniku le omenjene) konkretizirajo,
učenci pa naj zanje poiščejo primere. V prihodnosti bi bilo z vidika obravnave tematike
homoseksualnosti pri pouku zanimivo analizirati še posodobljene izdaje učbenikov, delovnih
zvezkov in priročnikov za učitelje za ostale predmete na razredni stopnji.
V okviru uradnega šolskega kurikula bi bilo potrebno nedvomno več pozornosti nameniti
obravnavi seksualne raznovrstnosti (tudi istospolne usmerjenosti) in poskrbeti za to, da
heteroseksualnost ne bi bila prikazana oziroma favorizirana kot edina seksualna identiteta
(Komidar in Mandeljc 2009; Švab in Kuhar 2005). Zato bi bilo nujno v učne načrte vključiti
eksplicitno zapisane cilje in standarde znanja, povezane z različnimi spolnimi praksami in
identitetami, pa tudi primere vsebin, v sklopu katerih bi bili lahko ti cilji obravnavani. S tem
bi učiteljem preprečili izogibanje tej tematiki, saj bi jo bili dolţni obravnavati (Komidar in
Mandeljc 2009). Poleg tega bi izrecna navedba teme homoseksualnosti v kurikulumu
nasprotovala strahu, da ţe s samim omenjanjem te spolne prakse vzgajamo otroke v deviantno
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t. j. homoseksualno vedenje (Pan 2009), hkrati pa bi učiteljem in učiteljicam, ki o tej temi
ţelijo govoriti, nudila zaščito pred nadrejenimi ali starši, ki bi temu nasprotovali (Kuhar idr.
2011).
K. Komidar in S. Mandeljc (2009) opozarjata, da zaradi pomanjkljivosti učnih načrtov vso
odgovornost za (ne)obravnavo homoseksualnosti pri pouku nosijo učitelji in učiteljice. Če
menijo, da bi bilo treba obravnavi homoseksualnosti nameniti več pozornosti, so pri tem v
dvomu tako zaradi dejstva, da gre za t. i. tabu temo, kot tudi zaradi popolne odsotnosti
homoseksualnosti v ključnem dokumentu, na podlagi katerega načrtuje pouk. V nasprotju z
njima pa M. Pan (2009) meni, da dodatnih kurikularnih sprememb učitelji in učiteljice ne
potrebujejo. Trdi namreč, da njihova strokovna avtonomija, cilji kurikula in zakonsko
opredeljena zahteva po kritičnosti, pluralnosti, objektivnosti obravnave tem pri pouku,
strokovnim delavcem in delavkam omogočajo avtonomno odločanje za obravnavo vprašanj
spola ter spolne usmerjenosti. Uporabno vrednost ciljno oblikovanega učnega načrta in
priporočenih vsebin vidi prav v smislu kritičnega, neformalnega in zunaj institucionalnega
pristopa.

5.4 SOOČANJE Z MOLKOM IN HOMOFOBIJO V ŠOLAH
Raziskava o vsakdanjem ţivljenju gejev in lezbijk v Sloveniji (Švab in Kuhar 2006) je
pokazala, da se 79 % vprašanih ne spomni, da bi se v šoli kdaj pogovarjali o
homoseksualnosti, ali pa so se o tem pogovarjali »zelo malo«. V 18 % primerov je bila
homoseksualnost predstavljena kot nesprejemljiva in kot nekaj negativnega (Kuhar idr. 2011).
Velik odstotek tistih, ki se o tem v šoli niso pogovarjali, pa ne kaţe na nedostopnost
informacij, temveč na njihovo nezaţelenost (Sobočan 2012).
Nelagodje, ki ga sproţa vprašanje odnosa šole do LGBT, je torej podkrepljeno s pedagoškim
molkom v zvezi s seksualnostjo (Vončina 2009), ki ga je mogoče celo (na prvi pogled)
prepričljivo upravičiti: »z izgovori, da je seksualnost osebna stvar vsakega posameznika in
posameznice in da je zunaj šole in šolskih učnih načrtov na voljo povsem dovolj informacij; s
sklicevanjem na verjetnost, da se s tem, ko se v šoli odpre razprava o problemu seksualnih
norm, odpre tudi moţnost za nedvoumno, eksplicitno izraţanje averzij do vseh, ki 'kršijo'
norme 'normalne', 'naravne', 'zdrave' seksualnosti; z opozarjanjem na nevarnost, da bi se
politični boji prenesli na šolska tla« (Mencin Čeplak 2009, str. 125). Toda šolski molk o
homoseksualnosti ni niti nevtralno niti spontano dejanje, temveč sodi k »spontani ideologiji«
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homofobije in zatiranja (Rener 2009) in pravzaprav razglaša heteroseksualnost kot edino
»normalno« seksualnost (Mencin Čeplak 2009). Po mnenju M. Mencin Čeplak (prav tam)
prav molk onemogoča dekonstrukcijo heteronormativnosti v šoli, medtem ko Kuhar idr.
(2011, str. 53) trdijo, da je »stopnja homofobičnega nasilja zagotovo povezana tudi s tišino o
tem vprašanju pri pouku.«
»Homofobično ustrahovanje, preganjanje, nadlegovanje, trpinčenje, ţaljenje, zmerjanje in
šikaniranje so nekateri izmed najbolj nevidnih pojavov nasilja v šoli.« (Različnost bogati: ne
siromaši 2006) Najpogostejši izraz homofobije so zmerljivke/ţaljivke – peder, gej ali fegi so
ene največkrat uporabljenih po naših osnovnih šolah, izrečene pa so vsem tistim, ki se jih ţeli
izločiti in nad njimi uveljaviti moč – torej ne le istospolno usmerjenim, temveč tudi vsem
ostalim, ki se ne podrejajo druţbeni heteronormativnosti. Takšen ţaljivi govor se v šoli
pogosto spregleda kot relativno neškodljiv in trivialen, z argumentacijo, da jih pogosto učenci
izrekajo napol v šali (Vončina 2009). Raziskava v Veliki Britaniji je npr. razkrila, da se
polovica učiteljev ne odzove na homofobičen jezik, ko ga slišijo, in da je manj kot četrtina
šol, vključenih v raziskavo, svoje učence seznanila z nesprejemljivostjo homofobičnega
ravnanja (Sanders 2008). Učiteljski molk ob izrečenih ţaljivkah ne le legitimira homofobno
situacijo, pač pa jo (ker so učitelji predstavniki šolskega sistema) s tišino tudi dejavno podpira
(Rener 2009). Tudi ko otroke, ki tovrstne zmerljivke uporabljajo, kaznujemo, s tem sicer res
sporočamo, da ţaliti ljudi ni lepo, vendar pa tudi ne pokaţemo, da je »biti gej enako dobro,
lepo in prav kakor ne biti gej« (Pan 2009, str. 191). Mayo (2009) zato trdi, da izboljšanja
šolskega ozračja ni mogoče doseči le s prepovedjo zmerljivk ali z zahtevo po toleranci.
Pravila govora in vedenja namreč omogočajo le navidezno enakost, v resnici pa ta pravila
sluţijo ohranjanju nadvlade (prav tam).
Ker gre pri homofobiji za ravnanje, pri katerem se tudi v širši druţbeni in politični skupnosti
ohranja precejšnja nemotiviranost za spreminjanje, se zdi pri spoprijemu z netoleranco in
nasiljem na prvi pogled učinkovito zagovarjati prisilno toleranco (Pan 2009). A Kuhar (2003,
str. 86) opozarja, da »med toleranco in sprejetjem zeva velik prepad«. Toleranten je namreč
lahko le tisti, ki viktimizira, in ki je torej v odnosu do ţrtve v poziciji moči (do kje bo kaj in
koga toleriral), medtem ko ţrtev ostaja v neavtonomnem in podrejenem poloţaju (Kuhar
2002, 2003) – tako se hierarhični odnos le še utrjuje (Pan 2009).
I. Lesar (2009) vidi rešitev v inkluzivnem šolanju, ki je, poleg hendikepiranih in pripadnikov
manjšinskih etničnih skupin, namenjeno tudi vsem tistim, ki se pri šolanju srečujejo z ovirami
pri učenju in socialni participaciji, zaradi česar pogosteje izkušajo izključenost in zato (lahko)
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doţivljajo hude osebne stiske, poniţevanja, zaničevanja in izključitev iz (so)vrstniških skupin
– mednje gotovo spadajo učenci, ki se od večine razlikujejo v spolni usmerjenosti (prav tam).
Kljub dejstvu, da predsodkov in stereotipov ne moremo zmanjševati ali odpravljati zlahka in
hitro, predvsem pa ne brez sprememb v razporeditvi druţbene moči, ta ne sme biti izgovor za
to, da se ne bi trudili za spremembe – tudi (ali pa predvsem) na hodnikih in v učilnicah šol v
Sloveniji (Rener 2009). »Naloga učiteljic in učiteljev v šoli je, da so zavezniki otrok, kadar so
ti tarče zbadanja ali diskriminacije, in da v zvezi s tem ustrezno vzgojno ukrepajo in
zagotavljajo vsem otrokom enake moţnosti za učenje in dobro počutje v šoli.« (Bercht in
Sobočan 2012, str. 102)

5.5 VKLJUČEVANJE TEME HOMOSEKSUALNOSTI V UČNI PROCES
Učenci in učenke potrebujejo varno okolje, kjer lahko sprašujejo o seksu in vedo, da bodo
dobili korekten odgovor. Učitelji morajo biti senzibilni glede tega, kdaj in kje pogovor o tem
poteka, ter pri tem upoštevati posebnosti skupine (Watkins 2008). Namesto molka ali
stereotipnih vsebin, povezanih z istospolnostjo, bi morala šola ponuditi vsebine, ki so
pomembne pri odraščanju vseh mladih, ne glede na to iz kakšne druţine prihajajo in kakšna je
njihova spolna usmerjenost. To so: »različnost druţin in odnosi v njih, izkušnje otrok v
istospolnih in v različnospolnih druţinah, vrstniško nasilje in vrstniška podpora, izbira
ljubezni in partnerstva, vrste spolnosti, oblike človeške reprodukcije, transformacije
druţinskih oblik« (Zaviršek in Bercht 2012, str. 82―83). Prav tako bi bilo potrebno poskrbeti
za dostopnost relevantnih informacij o seksualnosti v šolskih knjiţnicah (Komidar in
Mandeljc 2009; Švab in Kuhar). Pomanjkanje resničnih in nepristranskih informacij o
istospolni usmerjenosti namreč ne prizadene le istospolno usmerjenega otroka ali
mladostnika, pač pa tudi ostalim učencem onemogoča spoznavanje različnih spolnih identitet
in jih tako ne zavaruje pred homofobičnimi informacijami in občutji, ki jih te porajajo
(Komidar in Mandeljc 2009). Odsotnost informacij o homoseksualnosti torej lahko prispeva k
druţbenemu izključevanju istospolno usmerjenih oseb in k marginalizaciji istospolnih druţin
(prav tam).
Za zdaj je izobraţevanje o homoseksualnosti oziroma homofobiji v Sloveniji praviloma
prepuščeno učiteljicam in učiteljem ter njihovi vednosti in senzibilnosti (Mencin Čeplak
2009). Pomanjkljivo vključevanje tem homoseksualnosti in homofobije v učbenike nekatere
šole nadomeščajo s ponujanjem izbirnih vsebin na temo izobraţevanj o človekovih pravicah,
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ki jih izvajajo nevladne organizacije, kot sta Amnesty International Slovenija in Društvo
informacijski center Legebitra (Kuhar idr. 2011). »Cilj teh projektov je dekonstrukcija mitov
o homoseksualnosti, spolni dihotomiji, naravni/nenaravni seksualnosti, prepoznavanje
diskriminacije in izključevanja z najbolj prikritimi, nevidnimi oblikami vred; ustvarjanje
varnih prostorov v šoli, krepitev podpornega omreţja itd.« (Mencin Čeplak 2009, str. 127)
Vendar pa je ob pogovoru o različnih druţinah ali o spolnosti pomembno, da otroci dobijo
dve različni izkušnji: »izkušnjo samoumevne vključitve tabuizirane teme v kurikul in njeno
normalizacijo s strani učiteljice [ko o homoseksualnosti govori učitelj/ica v vlogi otrokovega
vzornika]; in izkušnjo, da obstajajo ljudje, ki so odrasli v mavričnih druţinah ali pa so
istospolno usmerjeni, in govorijo o svojih osebnih izkušnjah [ko učitelji/ce povabijo ljudi od
zunaj]« (Bercht in Sobočan 2012, str. 116).
Ţal pa se vodstvo šol pogosto odloči »zapreti vrata« nevladnim organizacijam in društvom,
kar je pokazal projekt Kje je homoseksualnost v učnem načrtu? Društvo informacijski center
Legebitra je leta 2002 več kot sto srednjim šolam v Sloveniji ponudila izvedbo brezplačne
delavnice o homoseksualnosti, a se je vabilu odzvalo le osem šol. Predstavniki šol, ki so
delavnico zavrnile, so menili, da za takšne teme ni prostora v učnem načrtu, da ne spadajo v
šolski prostor in da bi izvajanje delavnice pomenilo promocijo homoseksualnosti v njihovi
šoli (Maljevac in Magić 2009).
J. Tak cs (v Kuhar idr. 2011) ugotavlja, da je v šolah po Evropi enkratno (enkrat na leto ali
enkrat na vsakih nekaj let) razpravljanje o homoseksualnosti prevladujoči model naslavljanja
te tematike. Na prvi pogled se morda zdi, da enkratni dogodki na temo homoseksualnosti (npr.
delavnice enkrat v šolskem letu) prispevajo k zmanjševanju diskriminacije, predsodkov in
stereotipov, a J. Tak cs (2009) ter Kuhar idr. (2011) opozarjajo, da je lahko učinek ravno
nasproten. Z enkratnostjo umeščanja te teme v učni proces se namreč legitimirajo obrobnost,
spornost teme in drugačnost, posredno pa se utrjuje odnos »mi – drugi«. Poleg tega se kot
najpomembnejši izobraţevalni cilj pojavlja potreba po toleranci, ne pa po sprejemanju
istospolno usmerjenih posameznikov in posameznic (prav tam). Na enako teţavo naletimo, če
o homoseksualnosti razpravljamo zgolj v kontekstu širših tem (npr. drugačnosti) in je ne
omenjamo eksplicitno (Kuhar idr. 2011). Potrebna je torej kontinuirana obravnava pri vseh
predmetih in skozi celoten učni proces, pri čemer ne smemo zanemariti učinkov prikritega
kurikula (prav tam). M. Pan (2009) zato predlaga, da bi si morale tako nevladne organizacije
kot tudi institucije same prizadevati za delo z multiplikatorji, tj. tistimi sodelavci šole, ki bi
kontinuirano in neposredno v šoli z otroki in mladostniki izvajali izobraţevalne dejavnosti. To
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je sicer dober predlog, vendar pa menim, da ima na razredni stopnji še vedno ključno
vzgojno-izobraţevalno vlogo pri obravnavi »tabu« tem razredni učitelj. Za proces vzgoje so
namreč odločilni odnosi emocionalne vpletenosti, ki v odnosu med učiteljem in učencem
pomenijo temelj procesa identifikacije (Kroflič 2008). Prav zato je nujno izobraţevanje
učiteljev o homoseksualnosti in homofobiji, pri čemer je potrebno največ pozornosti
namenjati načinom prepoznavanja in spreminjanja nespodbudnih stališč in predsodkov (pri
učiteljih) (Lesar 2009).

5.5.1 Predlogi za poučevanje teme homoseksualnosti
Mnogi učitelji se – predvsem zaradi pomanjkanja informacij v sklopu izobraţevanja na
fakulteti oz. na šoli – sprašujejo, kako znotraj učnega procesa vzgojiti strpne in spoštljive
učence. V nadaljevanju predstavljam 3 avtorje in njihove predloge za poučevanje tem, pri
katerih ciljamo (tudi) na oblikovanje oziroma spreminjanje stališč pri učencih.
Lipkin (v Kuhar idr. 2011, str. 73) se zavzema za »transformativno interaktivno učenje«,
katerega cilj je »vzpostaviti pri posamezniku takšno stopnjo moralne presoje, ki vključuje
spoštovanje dostojanstva in pravic slehernega človeka«. Da bi to dosegli, moramo
posamezniku najprej pokazati nezadostnost njegovih ali njenih argumentov za razrešitev
moralnega konflikta (prav tam).
M. Boler (v Vončina 2009) razvije svojevrsten pristop k vzgoji, ki ga poimenuje »pedagogika
nelagodja«. Trdi, da moramo, če ţelimo doseči temeljne vzgojne cilje, učence izzvati, da v
temelju premislijo in ovrednotijo svoje poglede (tudi tiste, ki so jim še posebno blizu) na svet
– npr. (samo)ovrednotijo homofobično dejanje za nesprejemljivo. Ta izziv pa navadno sproţa
občutke nelagodja, jeze, razočaranja, odpora ali ţalosti, kar kaţe na to, da so naše izbire (npr.
konformizem v zvezi s homofobijo) velikokrat pod ideološkim vplivom in ne izhajajo iz
svobodnega, avtonomnega odločanja (prav tam; Pan 2009). Pri omenjenem procesu je zelo
pomembno, da soočenje ni konfrontacija, ampak predvsem skupno raziskovanje, učencem pa
je treba dati jasno vedeti, da ne bodo kakor koli ocenjevani (Vončina 2009).
Ker učiteljem pogosto zmanjkuje časa za vse cilje in vrsto obveznosti, je ena izmed moţnosti,
ki bi (lahko prispevala) k spoštljivem odnosu do »drugačnih«, oblikovanje t. i. tretjih
prostorov. Gre za prostore druţenja, v katerih se prepletajo značilnosti javnih in zasebnih
prostorov, »njihov temeljni namen [pa] je ustvarjanje alternativnih, imaginativnih realnosti, ki
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nam omogočijo raziskovanje odnosov in stvarnosti zunaj zamejenosti posameznih druţbenih
polj in praks« (Vončina 2009, str. 161).
V nadaljevanju povzemam še nekaj nasvetov različnih avtorjev za poučevanje tem
homoseksualnosti in homofobije.


Postavljajte učne primere brez uporabe heteroseksističnega jezika. Ne predpostavljajte, da
so vsi vaši učenci in učenke heteroseksualni, in se izogibajte primerom ali jeziku, ki
krepijo predpostavke o univerzalnosti heteroseksualnosti (Velikonja 1998; Watkins 2008).
Dajajte pozitivne ali podporne primere (npr. predstavitev uspešnih LGBT ljudi), kar bo
ustvarilo varno okolje za gejevske ali lezbične učenke ter učence (Velikonja 1998;
Watkins 2008).



Ton govora naj bo pozitiven, jezik pa vključujoč in ne izključujoč (npr. brat namesto
polbrat) (Bercht in Sobočan 2012). Izogibajte se pojma »normalno« (njegovo nasprotje je
namreč nenormalno ali patološko) in ga raje nadomestite s pojmi, kot so: običajno,
vsakdanje,

pluralnost,

različnost,

raznovrstnost.

Besede

"gej",

"lezbijka",

"homoseksualnost", "lezbičnost" izgovarjajte lahkotno, brez pomenskih prizvokov.
Gejevske in lezbične teme so pomembno in legitimno področje znanja in vedenja, zato
morajo biti predstavljene na nesenzacionalističen način (Velikonja 1998).


Nikoli ne izpostavljate otroka, če sam ne ţeli govoriti o svoji druţini. Uporabljajte
neosebno obliko »nekateri otroci«, v kateri se posamezni otrok lahko prepozna. Pri
pogovoru o druţinah je potrebno izhajati iz nehierarhičnega odnosa med njimi in otrokom
pokazati, da ni ene »prave« druţine, vse druge pa so zgolj odmik od te šablone, temveč je
druţin veliko. V ospredju naj bodo pluralnost druţin in samodefinicije otrok pa tudi
podobnosti, ki povezujejo vse druţine. Najpomembneje pa je, da otroke obravnavate
enakovredno in nobenega ne enačite in reducirate zgolj na njegovo druţino (Bercht in
Sobočan 2012).



Ne izločajte gejevskih ali lezbičnih tem kot posebnosti in zagotovite, da bodo vaši učenci
in učenke k njihovi obravnavi pristopali nemoteno. To ne pomeni le vključevanja
gejevskih in lezbičnih tem v diskusijo, temveč tudi predstavljanje gejevske in lezbične
perspektive ter antihomofobične analize (Velikonja 1998).



Ne uvajajte gejevskih in lezbičnih tem skozi "odprte diskusije" (npr. "proti" in "za"
pristopa). Čeprav je v institucijah demokratične druţbe "odprta diskusija" znak svobode
govora, pa je naključno mnenje o lezbičnosti ali homoseksualnosti še vedno široko odprto
predsodkom in stereotipom. Napačno zastavljen začetek diskusije – denimo, ali je s
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homoseksualnostjo kaj narobe, ali ne – lahko doseţe ravno obraten učinek in poglobi
homofobična stališča, zato je bolje, da pogovor začnemo z npr. analizo homofobičnega
besedila (Velikonja 1998).

5.6 VLOGA UČITELJEV IN UČITELJIC
Rezultati raziskave »Oprostite, gospa učiteljica, ali ste lezbijka?«, ki jo je izvedlo društvo
Legebitra, kaţejo, da med učitelji in učiteljicami prevladuje mnenje, da je govor o
homoseksualnosti »problematičen« in kot tak negativen in nezaţelen (Kuhar idr. 2011;
Sobočan 2012). Vendar pa so pri vsem tem učitelji in učiteljice v šolah pogosto na pozicijah
nemoči, saj razlog za zadrţke do obravnavanja homoseksualnosti kot teme pri pouku
pripisujejo zaprtemu in izključujočemu šolskemu okolju. Prav tako jih večina meni, da šola, v
kateri so zaposleni, ne nudi dovolj informacij – tako tistih, ki se neposredno dotikajo
vprašanja spolne usmerjenosti in posameznikove seksualnosti, kot tudi vseh drugih druţbenih
razmerij, ki jih vprašanje spolne usmerjenosti ali seksualnosti preţema (npr. mavrične
druţine) – o homoseksualnosti. Tako ostaja šolsko okolje strogo heteronormativno in ustvarja
plodna tla za različne oblike (skritega) nasilja in (neposredne) diskriminacije gejev in lezbijk
(Kuhar idr. 2011).
Mnogi učitelji se ne zavedajo, da imajo skozi celoten učni proces moţnost vplivati na
spremembe v učenčevem razumevanju seksualne raznolikosti ter spolnih in seksualnih norm
(Mencin Čeplak 2009; Watkins 2008). Učiteljice in učitelji otrokom nezavedno in zavestno
sporočajo, kaj je dobro in kaj ne, saj na njihov vrednotni sistem vplivajo ţe s samo izbiro
dejstev, ki jih podajajo, ter z eksplicitnimi ter implicitnimi vrednostnimi sodbami o teh
dejstvih (Mencin Čeplak 2009). Watkins (2008) poseben pomen pripisuje »razkritim« GLBT
učiteljem in učiteljicam, ki (lahko) s svojo prisotnostjo učencem in strokovnim delavcem
omogočajo razbijanje stereotipnih predstav in predsodkov o homoseksualcih.
Za odpravo zadrţkov pri govoru o spolu in spolni identiteti ter za odpravo homofobije je
potrebno jasno, odločno in pogumno oblikovanje politike vsake posamične ustanove in vseh
strokovnih delavk ter delavcev celovit šolski pristop – mešana sporočila (npr. če eden izmed
učiteljev ozavešča o homofobiji, medtem ko drugi ignorira homofobične zmerljivke) namreč
lahko pri učencih povzročijo zmedo (Pan 2009; Watkins 2008). »Gotovo je sinergija
raznovrstnih aktivističnih prizadevanj tista, ki se bo v končni fazi izrazila v konkretnih
spremembah.« (Pan 2009, str. 187)
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Učitelji sicer širokega izbora strokovne literature za poučevanje homoseksualnosti nimajo
(Vončina 2009), obstaja pa nekaj del, ki so jim pri tem lahko v pomoč (Pan, M.: Ljubezen je
ljubezen; Zaviršek, D. idr.: Mavrične druţine grejo v šolo; DePalma R. in Atkinson E.:
Invisible boundaries, Društvo informacijski center Legebitra: Prebijmo molk!).

5.6.1 Izobraţevanje (bodočih) učiteljev in učiteljic
Mednarodna primerjalna raziskava o poloţaju otrok iz mavričnih druţin v šoli je pokazala, da
šola kot institucija pa tudi njeni pedagogi osebno niso zares usposobljeni, da bi razlike v
druţinskih kontekstih otrokom predstavili na samoumeven in sprejemajoč način (Zaviršek in
Bercht 2012). Izkušnje S. Sanders (2008), lezbične aktivistke in profesorice ţenskih študij, pa
kaţejo, da če delaš z mladimi v šolah, preden pripraviš zaposlene, ki z njimi delajo, narediš
več problemov, kot pa jih rešiš. Učiteljem je namreč potrebno dati samozavest in kompetence,
da bodo sposobni spopadanja s tovrstnimi temami (prav tam). Zato bi morali programi na
fakultetah, ki izobraţujejo učitelje, diplomante usposobiti za obravnavo homoseksualnosti v
šolah, hkrati pa bi moralo potekati stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev, ki v šolah ţe
poučujejo (Komidar in Mandeljc 2009). Eden takih programov, ki izobraţuje pedagoške
delavce za to področje in ga podpira Evropska unija, je program GLEE (GLBTQ Educational
Equity) (Švab in Kuhar 2005).
Kot opozarja I. Lesar (2009, str. 99) se »izobraţevanje učiteljev najpogosteje razume le kot
pridobivanje potrebnega znanja in spretnosti, medtem ko se vprašanje stališč in vrednot
smatra kot manj pomembno.« Rezultati raziskave Učitelji o različnih skupinah učencev v naši
OŠ, ki sta jo opravili z M. Peček Čuk, je pokazala, da so stališča učiteljev do nekaterih
manjšinskih skupin precej nespodbudna, zato je ozaveščanje in spreminjanje stališč učiteljev
gotovo področje, ki bi mu bilo treba v prihodnje nameniti več pozornosti (prav tam). Ali z
besedami M. Pan (2009, str. 183): »Četudi smo za tematiko ustrezno strokovno usposobljeni,
to ne odpravlja temeljne napetosti: govoriti o tem, kar boli.«
Kuhar (2009) velik pomen pripisuje gejevskim in lezbičnim študijam na univerzi, katerih
vrednost je ne le v produkciji vednosti, temveč predvsem v multiplikaciji. Po njegovem
mnenju so prihodnji učitelji, ki so jim teme iz omenjenih študij dostopne na fakulteti, bolj
senzibilizirani za vse oblike diskriminacije (npr. za homofobično izključevanja iz druţbe),
hkrati pa znajo bolje prepoznati mesta v kurikulu, ki omogočajo razpravo o homoseksualnosti
(Kuhar 2009). »Šele vse to omogoča razpravo o homoseksualnosti v duhu spoštovanja
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človekovih pravic in hkratnega upoštevanja principov kritičnosti, pluralnosti in objektivnosti«
(prav tam, str. 44).

5.7 VLOGA STARŠEV
Poleg dejstva, da homoseksualnost kot tema najpogosteje ni eksplicitno omenjena v šolskih
kurikulih, se zdi, da so druga največja ovira, ki v šoli ohranja »tišino o tem vprašanju« in s
tem ohranja hegemonijo heteroseksizma in homofobije, starši in njihova vloga pri vzgojnoizobraţevalnemu procesu, ki poteka v šolah (Kuhar idr. 2011). Kljub temu, da lahko vzgoja in
izobraţevanje v javni šoli prideta v nasprotje s partikularnimi vrednotami staršev, le-ti nimajo
legitimne pravice do poseganja v vsebino kurikula v slovenskih javnih šolah (Kuhar idr.
2011). »Meja, kjer se v javni šoli konča upoštevanje pravice staršev do prepričanja in vzgoje,
je namreč v Sloveniji formalno določena z ustavo in vzpostavljena z vrednotnim okvirom
človekovih pravic in z njimi povezanimi dolţnostmi.« (Kovač Šebart in Kuhar 2009, str. 7)
Toda tako kot starši ne morejo ustvariti vključujočega okolja brez podpore šole, tako tudi šola
ne more poučevati o razlikah, sprejemanju in enakosti brez sodelovanja staršev (Zaviršek in
Bercht 2012). Starše je potrebno ozavestiti, da s homofobičnimi pripombami, komentarji
in/ali zasmehovanjem homoseksualcev škodijo lastnemu otroku – v primeru, da je ta
istospolno usmerjen, pride do internalizirane, sicer pa do projicirane homofobije (prenašanje
negativnih predstav o homoseksualnosti na otroke) (Švab in Kuhar 2005). »Številne študije so
pokazale, da dobri odnosi med starši in šolo pomenijo boljše učne rezultate pri otrocih.«
(Bercht in Sobočan 2012, str. 101)
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6 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA
Kljub nekaterim spremembam na pravnem področju se geji in lezbijke ter njihovi otroci še
vedno pogosto soočajo z negativnimi stališči, predsodki in s stereotipi, ki pomembno vplivajo
na njihovo vsakdanje ţivljenje. Šola je ena izmed institucij, ki lahko oziroma mora s starosti
učencev primernimi vsebinami in vzgojnimi načeli ter cilji prispevati k strpnejšemu in za
razlike med ljudmi bolj sprejemajočemu okolju. Hkrati mora vsem učencem, ne glede na
njihov spol, narodnost, spolno usmerjenost itd. zagotoviti enake vzgojno-izobraţevalne
moţnosti. Pri vsem tem imajo ključno vlogo učitelji in učiteljice, zato morajo v sklopu
izobraţevanja in usposabljanj pridobiti zadostno količino znanja o homoseksualnosti, poseči
pa je potrebno tudi na področje njihovih stališč in vrednot, ki jih pri pouku posredujejo (tudi)
prek skritega kurikula. V nadaljevanju diplomskega dela bom predstavila rezultate raziskave,
ki sem jo izvedla na vzorcu (bodočih) razrednih učiteljev in učiteljic, katere glavni cilj je bil
preveriti, kakšna so stališča, ki jih vprašanci zavzemajo do homoseksualcev in do obravnave
teme homoseksualnosti v šoli.
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7 EMPIRIČNI DEL
7.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA
7.1.1 Opredelitev problema
V slovenskem prostoru, ki je (kot sem ţe omenila) še vedno izrazito heteronormativen, se geji
in lezbijke pogosto srečujejo z homofobičnimi odzivi druţbe. Prav zato mora šola (oziroma
učitelji) v procesu vzgoje in izobraţevanja omogočiti pridobivanje znanj, socialnih izkušenj,
kompetenc, ki so nujne za spoštovanje drugačnih, strpno komunikacijo in sodelovanje ter za
spoštljivo sobivanje v druţbi (Peček Čuk in Lesar 2009, Medkulturni dialog 2008). Pri
preseganju stereotipnih predstav in spreminjanju negativnih stališč pri učencih imajo
pomembno vlogo učitelji in učiteljice, zato morajo k obravnavi teme homoseksualnosti
pristopati brez predsodkov in zadrţkov, pouk pa načrtovati tako, da bo vplival na vse 3
komponente stališč (kognitivno, afektivno in konativno).
Prav zato ţelim v svojem empiričnem delu preveriti stališča učiteljev in učiteljic, ki poučujejo
na razredni stopnji osnovnih šol v Sloveniji ter študentov in študentk razrednega pouka do
homoseksualnosti oziroma do gejev in lezbijk. Zanima me, ali so stališča odvisna od spola,
starosti, spolne usmerjenosti, kraja bivanja glede na število prebivalcev, izkušenj z istospolno
usmerjenimi ter od staţa na področju vzgoje in izobraţevanja. Zanima me tudi, kakšno vlogo
pri seznanjanju otrok s homoseksualnostjo učitelji in učiteljice ter študenti in študentke
pripisujejo šoli ter na kakšen način (kdaj, pri katerih predmetih, s katerimi metodami) to
uresničujejo oz. bi uresničevali pri pouku.

7.1.2 Cilji raziskovanja


Ugotoviti, ali se stališča do homoseksualnosti in vloge šole pri seznanjanju učencev s
homoseksualnostjo učiteljev in učiteljic, ki poučujejo na razredni stopnji, razlikujejo od
stališč študentov in študentk.



Ugotoviti, ali vprašanci menijo, da ima šola (s tem pa tudi učitelji) pomembno vlogo pri
seznanjanju otrok s homoseksualnostjo, ali obravnavajo (oz. bi obravnavali) temo
homoseksualnosti pri pouku – če da, v katerem razredu, v okviru katerih predmetov in
tematskih sklopov na razredni stopnji ter katere pripomočke in načine pri tem uporabljajo
(oz. bi uporabljali).
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Ugotoviti, ali so vprašanci tekom študija pridobili dovolj (toliko, da bi o tem lahko
poučevali otroke) znanja o homoseksualnosti in ali imajo na šoli, kjer poučujejo, zadostno
podporo, ko gre za obravnavo teme homoseksualnosti pri pouku.

 Ugotoviti, ali se stališča do homoseksualnosti razlikujejo glede na spol in starost
vprašancev, glede na velikost kraja bivanja, glede na spolno usmerjenost vprašancev,
glede na izkušnje vprašancev s homoseksualci ter glede na staţ na področju vzgoje in
izobraţevanja.

7.2 HIPOTEZE
H1: Večina vprašancev tekom študija ni pridobila dovolj znanja o homoseksualnosti, ki bi ga
potrebovali za korektno poučevanje.
H2: Večina učiteljev/učiteljic meni, da na šoli nima zadostne podpore (predvsem s strani
ravnateljice), ko gre za obravnavanje teme homoseksualnosti pri pouku.
H3: Večina respondentov pripisuje šoli (in učiteljem oz. učiteljicam) pomembno vlogo pri
seznanjanju učencev s homoseksualnostjo.
H4: Učiteljice in študentke so bolj strpne do lezbijk in gejev kot učitelji in študenti.
H5: Vprašanci/ke, stari/e 30 let in manj, so bolj strpni/e do homoseksualcev, kot vprašanci/ke,
stari/e več kot 30 let.

7.3 RAZISKOVALNA METODA
V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo.

7.3.1 Opis vzorca
Vzorec je bil namenski, saj sem v raziskavo vključila le učitelje in učiteljice, ki poučujejo na
razredni stopnji, ter študente in študentke razrednega pouka. V vzorec je bilo zajetih 121
študentk in študentov razrednega pouka (mednje sem vključila tudi 7 diplomantov razrednega
pouka, ki še nimajo zaposlitve) ter 89 učiteljic in učiteljev, ki delajo z učenci na razredni
stopnji, skupaj torej 210. 95 % vprašancev je bilo ţenskega spola. Med moškimi je bilo 5
študentov in 6 učiteljev, med ţenskami pa 116 študentk in 83 učiteljic. Od tega je bilo 79
razrednih učiteljic in učiteljev, 1 socialna pedagoginja, 2 diplomirani specialni pedagoginji, 2
profesorici športne vzgoje in 2 diplomirana vzgojitelja oziroma vzgojiteljici.
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Med vprašanci je bilo 196 heteroseksualno, 5 homoseksualno in 8 biseksualno usmerjenih
oseb, 1 oseba pa se je identificirala kot transseksualna.
Vprašance sem glede na starost razvrstila v 4 kategorije, pri katerih sem upoštevala za
posameznika pomembne mejnike (npr. zaključek študija) in obdobja osebnostnega razvoja (po
Musek 1993). V 1. in 2. skupini so vprašanci v zgodnjem odraslem obdobju, za katerega so
značilni dogodki, ki se prepletajo ob ţivljenjsko pomembnih odločitvah (pridobitev delovnega
mesta, nastajanje druţine ipd.). V 1. skupini so vprašanci, ki še študirajo in so stari 19–24 let.
Absolventi ali diplomanti, ki so bodisi v iskanju sluţbe ali pa so z delom v šoli šele začeli so v
2. skupini (starost 25–30 let), medtem ko sem v 3. skupino (starost 31–40 let) uvrstila
vprašance, ki so v odraslem obdobju tj. doba relativne ustalitve in stabilnosti, za katero sta
značilni velika delovna zagnanost in ustvarjalnost pri posamezniku. V 4. skupini so vprašanci,
starejši od 40 let in so v dobi srednjih let – zanjo je značilen napredek pri delu in ustvarjanju,
hkrati pa pride do soočenja z novimi zahtevami in spremembami, ki terjajo prilagoditev.

Graf 1: Starost vprašancev (v letih)
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več kot 40

Povprečna starost študentov in študentk je bila 21,9 let, učiteljev in učiteljic pa 34,6 let.
Povprečna starost vseh vprašancev skupaj je bila 27, 3 let.
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Graf 2: Staţ učiteljev in učiteljic na področju vzgoje in izobraţevanja (v letih)
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Glede na obdobja v poklicnem razvoju učiteljev in učiteljic (Razdevšek Pučko in Marentič
Poţarnik v Lesar idr. 2005) sem staţ v vzgoji in izobraţevanju po zgledu Lesar idr. (2006)
razvrstila v 5 skupin. V prvi skupini so učitelji in učiteljice z delovno dobo do dveh let –
govorimo o obdobju preţivetja. Ker je naslednje obdobje, t. i. obdobje izkušenosti, relativno
dolgo, je razdeljeno na 2 dela. V 2. skupini so tako učitelji in učiteljice s staţem 3–10 let, v 3.
pa tisti, ki na področju vzgoje in izobraţevanja delajo 11–20 let. Učitelji in učiteljice z
delovno dobo 21–30 let (v obdobju ponovne dovzetnosti za vplivanje) so uvrščeni v četrto
skupino, tisti s staţem nad 31 let (v fazi postopnega distanciranja in priprave na upokojitev)
pa v peto.
Povprečen staţ učiteljic in učiteljev, ki poučujejo na razredni stopnji, na področju vzgoje in
izobraţevanja je 10,9 let. Kot je razvidno iz grafa, je večina učiteljev in učiteljic v (po zgoraj
opisani razdelitvi) prvem obdobju izkušenosti, veliko pa je tudi tistih, ki so svojo učiteljsko
pot šele začeli.
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Graf 3: Število vprašancev glede na velikost kraja bivanja po številu prebivalcev
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Kategorije sem oblikovala s pomočjo zemljevida Slovenije in podatkov Statističnega urada
RS. Za boljšo predstavo – mesto, ki je zadnje po številu prebivalcev na lestvici desetih
največjih mest v Sloveniji (glede na število prebivalcev) je Kamnik, ki ima 13.608
prebivalcev, zadnje mesto v skupini 30 največjih mest pa zaseda Mengeš s 6.119 prebivalci
(Statistični urad RS 2012b).
Graf predstavlja frekvenčno porazdelitev vprašancev glede na velikost kraja (po številu
prebivalcev), v katerem bivajo. Najmanj vprašancev (13 %) prihaja iz krajev s 5.001–10.000
prebivalci (npr. Črnomelj, Vrhnika, Postojna, Slovenj Gradec), največ (po 24 %) pa iz krajev
s 500–5.000 prebivalci (npr. Trzin, Laško) in iz tistih z 10.001–50.000 (npr. Celje, Kamnik,
Koper, Novo mesto). Deleţ vprašancev, ki prihajajo iz krajev z manj kot 500 (20 %) in z več
kot 50000 prebivalcev (19 %), je precej podoben.
124 oziroma 59,05 % vprašancev ţe ima izkušnje z geji in/ali lezbijkami. V 97,58 % so te
izkušnje pozitivne, medtem ko 3 vprašanci (2,42 %) poročajo o negativnih izkušnjah.

7.3.2 Opis tehnike – instrumentarija
Za zbiranje podatkov sem uporabila vprašalnik, sestavljen iz 34 trditev Likertovega tipa
lestvice stališč in anketnega vprašalnika. Slednji je vseboval 5 vprašanj, in sicer: 1 polodprto
vprašanje izbirnega tipa, 3 zaprta ter 1 odprti tip vprašanja. Med 8 vprašanji, povezanimi s
sociodemografskimi podatki o vprašancih, sta bili 2 vprašanji odprtega tipa, 2 polodprtega in
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4 zaprtega tipa. Z lestvico stališč Likertovega tipa sem preverjala različna stališča učiteljev in
učiteljic, ki delajo z učenci na razredni stopnji, ter študentov in študentk razrednega pouka do
homoseksualnosti oziroma do gejev in lezbijk ter do obravnave te tematike v šoli. Z anketnim
vprašalnikom kombiniranega tipa sem ţelela izvedeti, na kakšen način (kdaj, pri katerih
predmetih, s katerimi metodami) obravnavajo oziroma bi obravnavali temo homoseksualnosti
pri pouku, zanimalo pa me je tudi ali so (po njihovem mnenju) tekom študija na tem področju
pridobili dovolj znanja in ali imajo pri obravnavi omenjene tematike zadostno podporo na
šoli.

7.3.3 Zbiranje in obdelava podatkov
Za namene diplomskega dela sestavljen vprašalnik sem najprej (v pisni obliki) dala v
reševanje podiplomskim študentkam predšolske vzgoje, da bi z njihovo pomočjo ugotovila
morebitne pomanjkljivosti ali napake v vprašalniku. Popravljen vprašalnik sem vnesla v
spletno aplikacijo za izdelavo anket in ga testirala na 5 osebah. Nato sem vabilo k reševanju
spletne ankete poslala oziroma objavila na različnih spletnih mestih: poslala sem ga na
elektronske naslove razrednih učiteljic in učiteljev (mentorjev nastopov, ki smo jih opravljali
v sklopu študija, na osnovnih šolah; znancem in znankam) in jih prosila za posredovanje
kolegom in kolegicam ter na elektronske naslove različnih letnikov Oddelka za razredni pouk
Pedagoške fakultete v Ljubljani. Vabilo sem potencialnim respondentom posredovala prek
druţabnih omreţij in ga objavila na spletnih forumih, namenjenim (bodočim) učiteljem.
Odziv učiteljev in učiteljic je bil ţe po nekaj dneh zadovoljiv, medtem ko je bilo število
študentk in študentov, ki so rešili vprašalnik, nezadovoljivo. Zato je mentorica kolegice na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, ki poučujejo študente razrednega pouka, prosila naj le-te
povabijo k reševanju, pa tudi sama sem jih še enkrat, prek elektronske pošte in prek nekaj
študentk iz različnih letnikov, povabila k sodelovanju v raziskavi. Tako je v obdobju med 7.
11. 2012 in 31. 1. 2013 vprašalnik rešilo 276 vprašancev. Pred analizo sem iz raziskave
izločila nepopolno izpolnjene vprašalnike in tiste, ki so jih rešili vprašanci, ki niso ustrezali
moji ciljni populaciji (npr. učitelji, ki poučujejo le na predmetni stopnji). Tako sem dobila
osnovni vzorec, sestavljen iz 210 respondentov. Odgovore, ki so jih navedli vprašanci pod
»Drugo« sem uredila in jih (kjer je bilo to potrebno) pretvorila v numerično obliko – pri
razvrščanju krajev v obstoječe kategorije sem si pomagala s spletno aplikacijo Statističnega
urada RS (2012b) – ter jih tako pripravila za obdelavo v programu SPSS.
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Opisne statistike (minimum, maksimum, standardni odklon in povprečje) in frekvence sem
lahko razbrala ţe iz same spletne aplikacije, nato pa sem podatke izvozila v program SPSS
21.0 in s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce ter enosmerne ANOVA preverjala hipoteze.
Vrednosti, ki kaţejo na statistično pomembnost razlik med izbranimi skupinami iz vzorca so
manjše kot 0,05. Kriterij za sprejetje oziroma zavrnitev hipotez na osnovi frekvenčne analize
podatkov je 50-odstotni – za sprejetje hipoteze je torej potrebna vsaj polovica vprašancev, ki
so odgovarjali v skladu s hipotezo.

7.4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV
Preglednica 1: Frekvenčna struktura strinjanja vprašancev s posameznimi trditvami o
homoseksualnosti oziroma o gejih in lezbijkah ter mavričnih druţinah
Vpr.

1 f(%)

2 f(%)

3 f(%)

4 f(%)

5 f(%)

̅

SD

Š
U

18 (15)
14 (16)

54 (45)
33 (37)

25 (21)
21 (24)

23 (19)
21 (24)

1 (1)
0 (0)

2,46
2,55

0,99
1,02

Š
U
Š
U

40 (33)
29 (33)
65 (54)
50 (56)

44 (36)
29 (33)
33 (27)
28 (31)

26 (21)
16 (18)
16 (13)
10 (11)

11 (9)
13 (15)
6 (5)
1 (1)

0 (0)
2 (2)
1 (1)
0 (0)

2,07
2,21
1,72
1,57

0,96
1,12
0,93
0,74

Š
U

18 (15)
14 (16)

21 (17)
13 (15)

32 (26)
27 (30)

29 (24)
23 (26)

21 (17)
12 (13)

3,12
3,07

1,31
1,26

Š
U
Š
U
Š
U
Š
U

36 (30)
22 (25)
18 (15)
14 (16)
30 (25)
22 (25)
28 (23)
20 (22)

2 (2)
2 (2)
8 (7)
3 (3)
7 (6)
5 (6)
6 (5)
2 (2)

1 (1)
0 (0)
3 (2)
2 (2)
3 (2)
0 (0)
1 (1)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
0 (0)
0 (0)

1,36
1,29
1,36
1,29
1,47
1,40
1,36
1,27

0,56
0,51
0,72
0,75
0,79
0,70
0,62
0,50

16 (13)
14 (16)

2 (2)
0 (0)

1 (1)
1 (1)

0 (0)
0 (0)

1,19
1,19

0,49
0,47

Geji ne bi smeli opravljati
učiteljskega poklica.

Š
U
Š
U
Š
U

82 (68)
65 (73)
92 (76)
69 (78)
80 (66)
61 (69)
86 (71)
67 (75)
102
(84)
74 (83)
38 (31)
37 (42)
89 (74)
67 (75)
84 (69)
66 (74)

29 (24)
16 (18)
28 (23)
21 (24)
31 (26)
21 (24)

22 (18)
16 (18)
4 (3)
1 (1)
3 (2)
2 (2)

26 (21)
12 (13)
0 (0)
0 (0)
2 (2)
0 (0)

6 (5)
8 (9)
0 (0)
0 (0)
1 (1)
0 (0)

2,45
2,30
1,30
1,26
1,39
1,28

1,27
1,37
0,53
0,47
0,70
0,50

Vsi ljudje bi morali imeti enake
možnosti zaposlovanja ne glede na
spolno usmerjenost.

Š
U

6 (5)
4 (4)

2 (2)
3 (3)

2 (2)
0 (0)

29 (24)
14 (16)

82 (68)
68 (76)

4,48
4,56

0,92
1,00

Trditev
Homoseksualno osebo lahko
prepoznaš ţe na prvi pogled (po
oblačenju, vedenju).
Moti me, če vidim homoseksualni
par v javnosti izkazovati čustva.
Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a
sam/a v prostoru z lezbijko.
Mislim, da bi morali imeti
homoseksualni pari enake pravice
pri posvojitvi otrok kot
heteroseksualni pari.
Lezbijke ne bi smele opravljati
učiteljskega poklica.
Homoseksualnost je bolezen.
Osebi, ki je lezbijka, ne bi nikoli
pustil/a v varstvu svojega otroka.
Motilo bi me, če bi bila moja
sodelavka lezbijka.
Homoseksualci so spolni psihopati.
Homoseksualci si svojo spolno
usmerjenost izberejo sami.
Motilo bi me, če bi bil moj
sodelavec gej.

Š
U
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Vpr.
Š
U

1 f(%)
47 (39)
43 (48)

2 f(%)
40 (33)
33 (37)

3 f(%)
26 (21)
10 (11)

4 f(%)
7 (6)
3 (3)

5 f(%)
1 (1)
0 (0)

̅
1,97
1,70

SD
0,96
0,80

Učenci homoseksualnih parov v
razredu izstopajo in jih je zato
mogoče takoj prepoznati.

Š
U

46 (38)
41 (46)

36 (30)
23 (26)

35 (29)
23 (26)

4 (3)
2 (2)

0 (0)
0 (0)

1,98
1,84

0,90
0,89

Motijo me gejevska in lezbična
gibanja.

Š
U
Š
U
Š
U
Š
U
Š
U
Š
U
Š
U
Š
U

51 (42)
44 (49)
48 (40)
33 (37)
72 (60)
49 (55)
80 (66)
64 (72)
55 (45)
47 (53)
55 (45)
54 (61)
55 (45)
45 (51)
62 (51)
59 (66)

50 (41)
30 (34)
46 (38)
25 (28)
30 (25)
31 (35)
32 (26)
21 (24)
46 (38)
24 (27)
46 (38)
24 (27)
40 (33)
23 (26)
45 (37)
22 (25)

13 (11)
7 (8)
20 (17)
25 (28)
17 (14)
8 (9)
5 (4)
3 (3)
15 (12)
15 (17)
16 (13)
4 (4)
15 (12)
10 (11)
11 (9)
5 (6)

7 (6)
6 (7)
7 (6)
6 (7)
1 (1)
1 (1)
3 (2)
1 (1)
5 (4)
2 (2)
4 (3)
6 (7)
11 (9)
9 (10)
3 (2)
2 (2)

0 (0)
2 (2)
0 (0)
0 (0)
1 (1)
0 (0)
1 (1)
0 (0)
0 (0)
1 (1)
0 (0)
1 (1)
0 (0)
2 (2)
0 (0)
1 (1)

1,80
1,79
1,88
2,04
1,59
1,56
1,45
1,34
1,75
1,72
1,74
1,61
1,85
1,88
1,63
1,47

0,85
1,01
0,89
0,96
0,82
0,71
0,76
0,60
0,83
0,90
0,81
0,94
0,96
1,11
0,75
0,80

Otroci homoseksualnih parov so
bolj dovzetni za duševna obolenja
kot ostali otroci.
Naloga vsakega učitelja je, da
seznani učence s
homoseksualnostjo.
Spolna usmerjenost staršev
negativno vpliva na otrokov učni
uspeh.

Š
U

55 (45)
50 (56)

34 (28)
22 (25)

28 (23)
14 (16)

4 (3)
2 (2)

0 (0)
1 (1)

1,84
1,67

0,90
0,90

Š
U

1 (1)
5 (6)

2 (2)
9 (10)

34 (28)
34 (38)

56 (46)
21 (24)

28 (23)
20 (22)

3,89
3,47

0,80
1,12

Š
U

55 (45)
52 (58)

48 (40)
27 (30)

15 (12)
9 (10)

3 (2)
1 (1)

0 (0)
0 (0)

1,72
1,54

0,78
0,72

Homoseksualci bi se morali šolati
ločeno od ostalih.

Š
U

98 (81)
70 (79)

23 (19)
19 (21)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)

1,19
1,21

0,39
0,41

V učni načrt je potrebno vključiti
več vsebin, ki bi učence seznanile s
homoseksualnostjo in mavričnimi
družinami (= družina, v kateri so
starši homoseksualci).

Š
U

8 (7)
5 (6)

13 (11)
14 (16)

27 (22)
14 (16)

41 (34)
37 (42)

32 (26)
19 (21)

3,63
3,57

1,18
1,16

Za homoseksualnost so krivi starši.

Š
U

76 (63)
54 (61)

34 (28)
29 (33)

9 (7)
5 (6)

2 (2)
1 (1)

0 (0)
0 (0)

1,48
1,47

0,71
0,66

Š
U

1 (1)
1 (1)

5 (4)
4 (4)

10 (8)
3 (3)

50 (41)
28 (31)

55 (45)
53 (60)

4,26
4,44

0,84
0,85

Š
U

0 (0)
2 (2)

7 (6)
7 (8)

28 (23)
24 (27)

50 (41)
33 (37)

36 (30)
23 (26)

3,95
3,76

0,87
1,00

Š
U

5 (4)
6 (7)

13 (11)
8 (9)

62 (51)
53 (60)

31 (26)
17 (19)

10 (8)
5 (6)

3,23
3,08

0,90
0,88

Š
U

79 (65)
66 (74)

33 (27)
21 (24)

7 (6)
1 (1)

2 (2)
0 (0)

0 (0)
1 (1)

1,44
1,30

0,68
0,61

Trditev
Za homoseksualnost je krivo okolje.

Homoseksualci so krivi za širjenje
aidsa.
Homoseksualnost je prenosljiva (iz
staršev na otroke).
Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a
sam/a v prostoru z gejem.
V današnjih časih imajo
homoseksualci preveč pravic.
Če vidim dva moška, ki se drţita za
roke, me to moti.
Homoseksualnost je nenormalno
spolno vedenje.
Če vidim dve ţenski, ki se drţita za
roke, me to moti.

Učitelji so dolžni korektno poučiti
otroke o homoseksualnosti in
poudarjati strpnost, čeprav imajo
sami do tovrstne spolne
usmerjenosti pomisleke.
Naloga šole je, da omogoči
učiteljem izobraževanje o
homoseksualnosti in jih seznani z
načini poučevanja te teme.
Otroci, ki živijo v mavričnih
družinah, so bolj strpni od ostalih
otrok.
Ne ţelim imeti homoseksualca za
soseda.

Legenda: Vpr. = vprašanci, Š = študenti in študentke, U = učitelji in učiteljice razrednega pouka, 1 = Sploh se ne
strinjam, 2 = Se ne strinjam, 3 = Sem neodločen-a, 4 = Se strinjam, 5 = Se popolnoma strinjam
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Opomba: N (študenti in študentke) = 121, N (učitelji in učiteljice) = 89
Pri leţeče označenih trditvah odgovor »Sploh se ne strinjam« izraţa skrajno negativno stališče, medtem ko je pri
ostalih trditvah ravno obratno.

Kot je razvidno iz preglednice, študenti in študentke ter učitelji in učiteljice ne zavzemajo
izrazito negativnih stališč do gejev in lezbijk oziroma do homoseksualnosti, saj povprečna
vrednost pri nobeni od trditev, ki ni zapisana leţeče, ne presega vrednosti 3. Pri tem moram
opozoriti na moţnost, da so vprašanci odgovarjali v smeri druţbeno zaţelenih odgovorov.
Glede na zagotovljeno anonimnost raziskave in razpršenost odgovorov pri nekaterih trditvah
upam in verjamem, da temu ni bilo tako. Med študenti in študentkami ter učitelji in
učiteljicami se pojavljajo statistično pomembne razlike le pri dveh trditvah: »Za
homoseksualnost je krivo okolje.« (t = 2,16, df = 208, p = 0,03) in »Naloga vsakega učitelja
je, da seznani učence s homoseksualnostjo.« (t = – 3,17, df = 208, p = 0,00). Na podlagi teh
ugotovitev lahko zaključim, da se stališča učiteljev in učiteljic razrednega pouka večinoma ne
razlikujejo od stališč študentk in študentov, saj sem statistično pomembne razlike v stališčih
izsledila le pri dveh od štiriintridesetih trditev.
S trditvami sem preverjala naslednje sklope stališč: stereotipi o homoseksualnosti,
homoseksualnost in šola, pravice gejev in lezbijk, javno izraţanje homoseksualne
usmerjenosti, socialna distanca do gejev in lezbijk, zaupanje gejem in lezbijkam pri delu z
otroki, mavrične druţine. V nadaljevanju bom podrobneje analizirala dobljene rezultate v
okviru posameznih sklopov.
Vprašanci nimajo izrazito stereotipnih predstav niti o lastnostih gejev in lezbijk niti o vzrokih
za homoseksualnost.
V sklopu trditev, ki so se nanašala na homoseksualnost in šolo, je moč opaziti, da študenti in
študentke ter učitelji in učiteljice šoli pripisujejo pomembno vlogo pri obravnavi
homoseksualnosti. T-test neodvisnih vzorcev je pokazal, da obstaja statistično pomembna
razlika med proučevanima skupinama pri trditvi »Naloga vsakega učitelja je, da seznani
učence s homoseksualnostjo.« Iz preglednice lahko razberemo, da študenti oziroma študentke
izraţajo bolj pozitivno stališče ( ̅ = 3,89) do navedene trditve kot učitelji in učiteljice (̅ =
3,47). Predvidevam, da je razlog za to v različni interpretaciji trditve obeh omenjenih skupin.
Menim namreč, da so se učitelji in učiteljice do te trditve opredelili na podlagi poznavanja
zanje zavezujočih dokumentov – predvsem učnega načrta, v katerem je homoseksualnost
eksplicitno omenjena (le v posodobljeni različici) samo pri predmetu druţba v 5. razredu (kar
pomeni, da učitelji, ki v zadnjih letih niso poučevali v 5. razredu, za ta cilj morda sploh ne
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vedo) – medtem ko so študenti in študentke trditev obravnavali bolj splošno, torej so
seznanjanje učencev s homoseksualnostjo dojeli kot eno izmed mnogih vzgojnoizobraţevalnih nalog učiteljev oziroma učiteljic razrednega pouka. Pri ostalih trditvah ne
obstajajo statistično pomembne razlike med omenjenima skupinama. Stališča vprašancev do
obravnave homoseksualnosti v šoli podrobneje obravnavam v sklopu 3. hipoteze.
Glede pravic gejev in lezbijk vprašanci izraţajo večinoma pozitivna stališča. Kot sem ţe
omenila, je izrazito razpršenost odgovorov in največji standardni odklon (SD = 1,29) opaziti
pri trditvi »Mislim, da bi morali imeti homoseksualni pari enake pravice pri posvojitvi otrok
kot heteroseksualni pari.« Hkrati je to ena izmed redkih trditev, katerih aritmetična sredina se
najbolj pribliţa vrednosti, ki kaţe na negativno stališče ( ̅ = 3,10). Največji deleţ (26 %) je
neodločenih, kar pripisujem lanskoletnim odmevnim javnim razpravam o sprejetju novega
druţinskega zakonika, v katerih so volivce skušali pridobiti na »svojo stran« tako njegovi
zagovorniki kot tudi nasprotniki. Pri ostalih trditvah, ki se nanašajo na pravice gejev in
lezbijk, so vprašanci izraţali večinoma pozitivna stališča.
Do javnega izraţanja homoseksualne usmerjenosti učiteljice in učitelji ter študenti in
študentke nimajo negativnih stališč, je pa bilo pri trditvi »Moti me, če vidim homoseksualni
par v javnosti izkazovati čustva.« kar precej (20 %) vprašancev neodločenih. Predvidevam, da
je temu tako zato, ker geji in lezbijke (zaradi strahu pred odzivi druţbe) skrivajo čustva,
posledično pa nekateri vprašanci verjetno še niso imeli priloţnosti v praksi izkusiti, ali jih
izraţanje čustev istospolno usmerjenih partnerjev moti ali ne.
Pri trditvah, ki so preverjale socialno distanco do gejev in lezbijk in zaupanje istospolno
usmerjenim pri delu z otroki, so se vprašanci večinoma odločali za pozitivno vrednotene
odgovore – torej za tiste, ki kaţejo na strpnost, sprejemanje in zaupanje.
V sklopu trditev, ki se nanašajo na mavrične druţine, izstopajo odzivi na trditev »Otroci, ki
ţivijo v mavričnih druţinah, so bolj strpni od ostalih otrok.«, saj je kar 56 % vprašancev
izrazilo neodločenost. Le-ta je verjetno posledica tega, da večina še ni spoznala otroka iz
mavrične druţine, prav tako pa ne razpolagajo z (bodisi resničnimi bodisi stereotipnimi)
informacijami, na podlagi katerih bi lahko (brez izkušenj) oblikovali svoje stališče.
S t-testom neodvisnih vzorcev in enosmerno ANOVA sem ugotavljala tudi, ali se stališča do
homoseksualnosti (16 trditev) razlikujejo glede na:
- starost vprašancev,
- velikost kraja bivanja po številu prebivalcev,
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- prisotnost oziroma odsotnost izkušenj vprašancev s homoseksualci,
- spolno usmerjenost vprašancev,
- staţ učiteljev in učiteljic na področju vzgoje in izobraţevanja.

V ta namen sem primerjala stališča vprašancev pri naslednjih 16 trditvah:
- Moti me, če vidim homoseksualni par v javnosti izkazovati čustva.
- Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a sam/a v prostoru z lezbijko.
- Mislim, da homoseksualni pari ne bi smeli imeti enakih pravic pri posvojitvi otrok kot
heteroseksualni pari.
- Lezbijke ne bi smele opravljati učiteljskega poklica.
- Osebi, ki je lezbijka, ne bi nikoli pustil/a v varstvu svojega otroka.
- Motilo bi me, če bi bila moja sodelavka lezbijka.
- Motilo bi me, če bi bil moj sodelavec gej.
- Geji ne bi smeli opravljati učiteljskega poklica.
- Geji in lezbijke ne bi smeli imeti enakih moţnosti zaposlovanja kot heteroseksualno
usmerjeni ljudje.
- Homoseksualnost naj obstaja – toda le tako, da je nevidna.
- Motijo me gejevska in lezbična gibanja.
- Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a sam/a v prostoru z gejem.
- V današnjih časih imajo homoseksualci preveč pravic.
- Če vidim dva moška, ki se drţita za roke, me to moti.
- Če vidim dve ţenski, ki se drţita za roke, me to moti.
- Ne ţelim imeti homoseksualca za soseda.

Preglednica 2: Statistična pomembnost razlik v stališčih do homoseksualnosti glede na
starostne skupine
F

p1

Starostna
skupina [let]

̅

Moti me, če vidim homoseksualni
par v javnosti izkazovati čustva.

4,10

0,01

25 –30

1,92

Lezbijke ne bi smele opravljati
učiteljskega poklica.

2,62

0,05

19–24

1,39

Motilo bi me, če bi bila moja
sodelavka lezbijka.

3,66

0,01

19–24

1,39

Trditev
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Starostna
skupina [let]
19–24
31–40
41 in več
25 –30
31–40
41 in več
25 –30
31–40
41 in več

̅

p2

2,12
2,00
2,78
1,17
1,27
1,48
1,12
1,27
1,32

0,82
1,00
0,04
0,04
0,91
0,98
0,00
0,89
0,99

F

p1

Starostna
skupina [let]

̅

Motilo bi me, če bi bil moj
sodelavec gej.

2,71

0,05

19–24

1,33

Geji ne bi smeli opravljati
učiteljskega poklica.

3,24

0,02

19–24

1,43

Homoseksualnost naj obstaja – toda
le tako, da je nevidna.

4,96

0,00

25 –30

1,54

Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a
sam/a v prostoru z gejem.

3,65

0,01

19–24

1,50

Trditev

Starostna
skupina [let]
25 –30
31–40
41 in več
25 –30
31–40
41 in več
19–24
31–40
41 in več
25 –30
31–40
41 in več

̅

p2

1,13
1,23
1,43
1,13
1,27
1,48
1,87
1,62
2,30
1,19
1,23
1,61

0,04
0,90
0,97
0,00
0,74
1,00
0,08
0,10
0,04
0,02
0,10
0,99

Legenda: F = rezultat ANOVA preizkusa, p1 = stopnja značilnosti za vrednost F, p2 = stopnja značilnosti za
rezultate Tukeyevega post hoc preizkusa

V preglednici sem prikazala le tiste trditve (in njihove vrednosti) – teh je 7 od 16 – pri katerih
je prišlo do statistično pomembnih razlik med stališči vprašancev iz različnih starostnih
kategorij. Zanimivo je, da so se statistično pomembne razlike pri obeh trditvah, ki se nanašata
na javno izraţanje homoseksualnosti, pojavile med enakima starostnima skupinama. Iz
aritmetičnih sredin je razvidno, da so vprašanci, stari 41 let in več, manj naklonjeni kot
vprašanci stari 25–30 let temu, da homoseksualci v javnosti izraţajo spolno usmerjenost oz.
čustva svojemu/svoji partnerju/partnerki. Tudi pri trditvah, povezanimi z zaupanjem gejem in
lezbijkam pri delu z otroki in socialno distanco je do statistično pomembnih razlik prišlo le
med vprašanci iz dveh starostnih skupin. Pri vseh petih trditvah so večje zaupanje in
sprejemanje od vprašancev, starih 19–24 let, pokazali tisti, stari 25–30 let. To je morda
povezano tudi z večjo zrelostjo in jasnejšimi, predvsem pa (v nasprotju s tistimi, osnovanimi
na stereotipih) bolj racionalno utemeljenimi stališči.
Medtem ko se stališča vprašancev glede na velikost kraja, v katerem bivajo, statistično
pomembno ne razlikujejo, pa se v stališčih do homoseksualnosti glede na prisotnost oziroma
odsotnost izkušenj vprašancev z geji in lezbijkami pojavljajo statistično pomembne razlike v
kar 14 trditvah (od 16). Bolj pozitivna stališča zavzemajo vprašanci z izkušnjami, razlog za to
pa je morda v tem, da njihove predstave o gejih in lezbijkah ne temeljijo na stereotipnih
podobah, ki prevladujejo v druţbi.
V stališčih do homoseksualnosti glede na spolno usmerjenost vprašancev se pojavljajo
statistično pomembne razlike pri 2 trditvah (od 16). S pomočjo enosmerne analize variance
ANOVA in Tukey-evega post hoc-testa sem ugotovila, da med hetero- in homoseksualnimi
vprašanci obstajajo statistično pomembne razlike pri trditvi: »Moti me, če vidim
homoseksualni par v javnosti izkazovati čustva.« (F(2, 206) = 3,84, p = 0,02), med hetero- in
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biseksualnimi vprašanci pa pri trditvi: »Mislim, da bi morali imeti homoseksualni pari enake
pravice pri posvojitvi otrok kot heteroseksualni pari.« (F(2, 206)= 4,93, p = 0,04) Bolj
pozitivna oziroma gejem in lezbijkam bolj naklonjena stališča so pri obeh trditvah
pričakovano izraţali neheteroseksualno usmerjeni vprašanci.
Kar me je presenetilo, je to, da pri zadnji trditvi, povezani s posvojitvijo otrok, ni prišlo do
statistično pomembne razlike med hetero- in homoseksualno usmerjenimi vprašanci.
Pričakovala bi, da se bodo prav slednji najbolj zavzemali za izenačenje pravic
homoseksualnih parov s heteroseksualnimi. Vsekakor pa je pri tem potrebno upoštevati
dejstvo, da so homoseksualno usmerjeni posamezniki v vzorcu v manjšini (predstavljajo le
dobra 2 % vprašancev).
Do statistično pomembnih razlik med učitelji in učiteljicami glede na staţ na področju vzgoje
in izobraţevanja je prišlo le pri trditvi: »Moti me, če vidim homoseksualni par v javnosti
izkazovati čustva.« in sicer je ANOVA pokazala, da so do javnega izraţanja čustev gejev in
lezbijk bolj kritični vprašanci s staţem, daljšim od 31 let ( ̅ = 3,50), od tistih s staţem 0–2 let
(̅ = 2,00). Ker je s staţem tesno povezana tudi starost (daljši staţ praviloma pomeni višjo
starost), sklepam, da učitelji in učiteljice z daljšim staţem izraţajo bolj negativna stališča do
navedene trditve, ker so jim bile v otroštvu in mladosti privzgojene drugačne vrednote, ki niso
spodbujale oziroma stremele k sprejemanju raznolikosti druţbe.

7.4.1 Obravnava homoseksualnosti na razredni stopnji osnovnih šol
V prvi hipotezi (H1) sem predpostavljala, da večina vprašancev tekom študija ni pridobila
dovolj znanja o homoseksualnosti, ki bi ga potrebovali za korektno poučevanje te teme. Na
podlagi dobljenih odgovorov na vprašanje »Menite, da ste tekom študija na fakulteti pridobili
dovolj (toliko, da bi o tem lahko poučevali otroke) znanja o homoseksualnosti?« hipotezo
sprejmem, saj je kar 94,76 % oz. 199 vprašancev odgovorilo nikalno, le 5,24 % oziroma 11
respondentov pa meni, da so o tej temi izvedeli dovolj.
V raziskavi o vsakdanjem ţivljenju istospolno usmerjenih mladih (Maljevac idr. 2008) je 48,
6 % študentov poročalo, da na fakulteti o homoseksualnosti niso razpravljali, medtem ko je
slabih 46 % vprašancev povedalo, da so o tem govorili, a v večini primerov zelo malo.
Poudariti je potrebno, da je analiza rezultatov pokazala, da je razprava o homoseksualnosti na
fakultetah odvisna od študijskega programa (prav tam). Čeprav avtorji v svoji analizi niso
navedli, kateri so tisti študijski programi, v katerih je govora o homoseksualnosti največ
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oziroma najmanj, pa je (po mojih podatkih) očitno, da Oddelek za razredni pouk Pedagoške
fakultete v Ljubljani15 ne sodi med tiste programe, ki bi bodoče učitelje in učiteljice ustrezno
izobrazila in pripravila na obravnavo omenjene tematike v razredu. Na tem mestu moram
opozoriti na izsledke raziskave, ki jo je opravila N. Tuš Špilak (2010) med vzgojiteljicami v
slovenskih vrtcih, kjer je 78 % vprašanih menilo, da na voljo nimajo dovolj informacij o
istospolnih druţinah, vendar pa jih več kot 80 % kljub temu teh ne išče. To kaţe na
nepripravljenost nekaterih vzgojiteljic in pomočnic za predstavitev omenjene tematike
otrokom (prav tam). V raziskavi, ki sem jo izvedla sama, se morda v visokem deleţu tistih, ki
s pridobljenim znanjem o homoseksualnosti na fakulteti niso zadovoljni, »skrivajo« tudi taki,
ki jim odsotnost pridobljenega znanja o homoseksualnosti na fakulteti sluţi zgolj kot izgovor
oziroma opravičilo, ker teme pri pouku ne obravnavajo. Zanimivo bi bilo postaviti enaki
vprašanji (kot ju je N. Tuš Špilak vzgojiteljicam in pomočnicam) osnovnošolskim učiteljem in
učiteljicam, hkrati pa preveriti, ali obstaja korelacija med (negativnimi) stališči do
homoseksualcev in (ne)iskanjem informacij.
Kot sem ţe omenila v poglavju obravnavi homoseksualnosti v šoli, Kuhar (2009) meni, da je
umestitev gejevskih in lezbičnih študij v programe, ki izobraţujejo (tudi) bodoče učiteljice in
učitelje, izjemno pomembna za njihovo strokovno usposabljanje. V šolah je namreč potrebno
zagotoviti dostopnost relevantnih informacij o seksualnosti ter poskrbeti, da šolsko okolje
postane varen prostor (tudi) za geje in lezbijke ter otroke iz mavričnih druţin (Švab in Kuhar
2005). Raziskava Citizens in Diversity: A four Nation Study on Homophobia and
Fundamental Rights (Kuhar idr. 2011) je pokazala, da so boljše poznavanje

teme in

senzibilnost za vprašanja homoseksualnosti pokazali študenti, ki so obiskovali izbirni predmet
»uvod v gejevske in lezbične študije«, hkrati pa so bili tudi edini, ki so menili, da bi o tem
vprašanju lahko samostojno predavali učencem in učenkam. »Tisti, ki omenjenega predmeta
niso poslušali so menili, da v času svojega študija niso dobili dovolj informacij, da bi o tem
lahko spregovorili v srednji ali osnovni šoli.« (Prav tam, str. 83) Tudi raziskava T. Rener
(2009), ki jo je izvedla med svojimi študenti in študentkami, je pokazala, da 60 % vprašanih
meni, da bi se morali učitelji za obravnavo homoseksualnosti in z njo povezanih vsebin
vsekakor posebej izobraţevati, 40 % pa, da bi bilo to dobro, vendar ne nujno.

15

Da so študenti in študentke večinoma iz ljubljanske pedagoške fakultete sklepam na podlagi poslanih vabil na
razredne elektronske naslove vseh letnikov omenjene fakultete za reševanje vprašalnika.
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V svoji 2. hipotezi (H2) sem predpostavila, da večina učiteljev/ic meni, da na šoli nima
zadostne podpore (predvsem s strani ravnatelja oziroma ravnateljice), ko gre za obravnavanje
teme homoseksualnosti pri pouku.
Graf 4: Frekvenčna struktura odgovorov učiteljev in učiteljic o ne/zadostni podpori
vodstva šole pri obravnavi teme homoseksualnost (N = 89)

14
Da.
40

Ne.
Podpore ne potrebujem.*

35

* Celoten odgovor se glasi: Podpore ne potrebujem, saj te teme ne ţelim poučevati oz. je ne poučujem.

Hipotezo zavrnem, saj je učiteljev in učiteljic, ki menijo, da imajo na šoli dovolj podpore pri
obravnavi teme homoseksualnosti – ob izločitvi tistih, ki menijo, da podpore ne potrebujejo –
več kot polovica vprašancev (40 oz. 44,94 % glede na celoten vzorec), tistih, ki menijo, da je
nimajo dovolj, pa 35 oz. 39,33 %. 14 oz. 15,73 % vprašancev meni, da podpore ne
potrebujejo, saj teme homoseksualnosti pri pouku ne ţelijo obravnavati oziroma je ne
obravnavajo. Pri tem naj poudarim, da zadnji odgovor eksplicitno izraţa odsotnost
obravnavanja teme homoseksualnosti pri pouku, medtem ko pri vprašancih, ki so izbrali prvi
ali drugi ponujeni odgovor, ni jasno, ali omenjeno tematiko umeščajo v učni proces.
Mednarodna primerjalna raziskava o poloţaju otrok iz mavričnih druţin v šoli (2009–2011) je
pokazala, da učiteljice potrebujejo vsaj pasivno podporo nadrejenih, kar zadeva tematiko
mavričnih druţin, istospolno usmerjenost, homofobijo in delavnice proti homofobiji.
Učencem načeloma ne ponudijo teme, za katero vedo, da je za vodstvo šole nesprejemljiva
(Pan 2012). Dobljeni rezultati so torej spodbudni, saj sklepam, da večina tistih učiteljev, ki
temo homoseksualnosti ţelijo obravnavati, to pri pouku tudi dejansko uresničujejo. Kljub
temu je še vedno veliko (dobra tretjina) tistih, ki menijo, da podpore vodstva nimajo, zaradi
česar (glede na zgornje navedbe) sklepam, da omenjene teme ne umeščajo v učni proces.
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Potrebno je torej poskrbeti ne le za izobraţevanje učiteljev, temveč tudi za informiranje in
spodbujanje vodstva šole k inkluzivni šolski politiki.

V 3. hipotezi (H3) sem predpostavljala, da večina respondentov pripisuje šoli (in učiteljem ter
učiteljicam) pomembno vlogo pri seznanjanju učencev s homoseksualnostjo.
(Ne)utemeljenost hipoteze sem preverjala z analizo strinjanja vprašancev z naslednjimi
trditvami:
-

Naloga vsakega učitelja je, da seznani učence s homoseksualnostjo.

-

V učni načrt je potrebno vključiti več vsebin, ki bi učence seznanile s homoseksualnostjo
in mavričnimi druţinami (= druţina, v kateri so starši homoseksualci).

-

Učitelji so dolţni korektno poučiti otroke o homoseksualnosti in poudarjati strpnost,
čeprav imajo sami do tovrstne spolne usmerjenosti pomisleke.

-

Naloga šole je, da omogoči učiteljem izobraţevanje o homoseksualnosti in jih seznani z
načini poučevanja te teme.

Graf 5: Stališča vprašancev do vloge šole (in učiteljev ter učiteljic) pri seznanjanju s
homoseksualnostjo
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Graf prikazuje vsoto stališč (vseh vprašancev na vse izbrane trditve), pretvorjenih v
numerično obliko (pri čemer sem odgovoru »Sploh se ne strinjam« pripisala 1 točko,
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odgovoru »Popolnoma se strinjam« pa 5 točk). Odgovor, ki izrazito kaţe na pripisovanje
pomembne vloge šoli je »Popolnoma se strinjam«.
Vprašanci se v povprečju ( ̅

3, 88) strinjajo (odgovor »Se strinjam«) s trditvami, ki kaţejo

na pripisovanje pomembne vloge šoli in učiteljem ter učiteljicam pri seznanjanju učencev s
temo homoseksualnosti, zato hipotezo sprejmem. T-test neodvisnih vzorcev je pokazal, da ne
obstajajo statistično pomembne razlike med stališči učiteljev oziroma učiteljic in študentov
oziroma študentk pri izbranih trditvah (t = 0,55 in p = 0,60).
Raziskava, ki jo je T. Rener (2009) izvedla med svojimi študenti in študentkami je pokazala,
da kar 77,7 % vprašanih meni, da bi morala biti homoseksualnost in z njo povezane vsebine
obvezna sestavina vzgojno-izobraţevalnega procesa v šoli. V raziskavi med učitelji in
učiteljicami slovenskih srednjih šol (Magić 2012) je 73% sodelujočih menilo, da je strokovna
in objektivna razprava o homoseksualnosti premalo prisotna pri pouku, pri čemer 60%
sodelujočih v okviru pouka redko oziroma včasih razpravlja o homoseksualnosti, 6,8%
respondentov o vprašanju razpravlja pogosto, 12% pa je takih, ki menijo, da razprava ne
spada v okvir predmeta, ki ga učijo (prav tam).
Cilj raziskave je bil tudi preveriti, ali učitelji/ce in študenti/ke obravnavajo (oz. bi
obravnavali) temo homoseksualnosti pri pouku – če da, v katerem razredu, v okviru katerih
predmetov in tematskih sklopov na razredni stopnji ter katere pripomočke in načine pri tem
uporabljajo (oz. bi uporabljali).

Graf 6: Frekvenčna struktura vprašancev glede na izbrani razred začetka poučevanja
teme homoseksualnosti (N = 210)

31

37

Pred vstopom v OŠ
V 1. razredu
V 2. razredu

34

29

V 3. razredu
V 4. razredu

18

30

V 5. razredu
Na predmetni stopnji

31

86

Kot je razvidno iz diagrama, imajo vprašanci različno mnenje o tem, kdaj predstaviti temo
homoseksualnosti (najverjetneje pa tudi ostale teme, povezane s spolnostjo, spolnimi vlogami
ipd.). Največ vprašancev (18 %) bi jo umestilo ţe v predšolsko obdobje, nekoliko manj (16
%) šele v 5. razred, sledijo 3. razred in predmetna stopnja (vsak s po 15 % vprašancev) ter 4.
(14 %) in 1. razred (13 %). Najmanj (9 %) bi jih temo homoseksualnosti obravnavalo v 2.
razredu. Nad najpogosteje izbranima razredoma nisem presenečena. Menim, da so se za
vključevanje teme homoseksualnosti pred vstopom v osnovno šolo odločili tisti vprašanci, ki
verjamejo, da za seznanjanje otrok z raznolikostjo druţbe, v kateri ţivijo, ni nikoli prezgodaj.
S. Bercht (2006) trdi, da je pomembno, da otrokom ţe pred tretjim letom starosti predstavimo
dejstvo, da obstajajo različne druţine ter da je realnost starševstva spolno nespecifična (prav
tam). Predvidevam, da so se vprašanci za 5. razred odločali na podlagi učnega načrta, v
katerem je eksplicitno naveden cilj, ki vključuje obravnavo teme homoseksualnosti, medtem
ko so se za obravnavo na predmetni stopnji verjetno odločili tisti, ki se jim teme, povezane
(tudi) s spolnostjo, zdijo neprimerne za mlajše otroke. Za ostale vprašance teţko pojasnim,
zakaj so se odločili prav za enega izmed prvih štirih razredov – morda na podlagi poznavanja
tem (kamor bi lahko vključili obravnavo teme homoseksualnosti) iz učnega načrta ali pa na
podlagi čustvenega in socialnega razvoja otrok. Vsekakor bi bilo zanimivo izvedeti po
kakšnem kriteriju oziroma na podlagi česa so se vprašanci odločali pri odgovarjanju na to
vprašanje.
Večina vprašancev obravnava oz. bi obravnavala vsebine, povezane s homoseksualnostjo, (na
razredni stopnji) pri spoznavanju okolja (53 %)16 in druţbi (39 %). Nekoliko manj (21 %) bi
jih omenjeno temo vključilo v pouk slovenskega jezika, 10 % bi jo obravnavalo pri
naravoslovju in tehniki, 6 % na razrednih urah, 3 % pa pri likovni vzgoji. Manj kot 1 %
vprašancev bi temo homoseksualnosti obravnaval pri pouku angleščine, glasbene vzgoje in v
podaljšanem bivanju. Nad najpogosteje izbranimi predmeti (spoznavanje okolja, druţba,
slovenski jezik, naravoslovje) nisem presenečena, saj je homoseksualnost veliko teţje umestiti
v učni proces pri ostalih predmetih. Pozitivno se mi zdi, da nekateri vseeno vidijo moţnost
vključevanja pri likovni vzgoji in glasbeni vzgoji, pri angleščini ter v podaljšanem bivanju.
Večinoma bi homoseksualnost obravnavali v sklopu druţin (raznolikost druţin, vrste druţin,
skupnosti, ţivljenje druţin), nekateri pa v sklopu tem: spolnost, človek, človekove/otrokove
pravice, tabujske teme, drugačnost je enakopravnost. Obravnava homoseksualnosti v sklopu
16

Pri navedenih deleţih je potrebno upoštevati dejstvo, da je lahko vsak vprašanec navedel več predmetov in
tematskih sklopov, prav tako pa se je lahko temu vprašanju izognil (torej ni napisal niti predmeta niti tematskega
sklopa).
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zadnje teme je nekoliko problematična, »saj je ţe sam koncept 'drugačnosti' del
diskriminatornega procesa denormalizacije, ki nekaj, kar je del običajnega ţivljenja, naredi za
manjvredno in potisne na čustveno distanco« (Zaviršek in Bercht 2012, str. 64).
A. Švab in Kuhar (2005) opozarjata, da bi morala biti homoseksualnost predmet obravnave
pri različnih predmetih, s čimer bi se (v primeru obravnave izključno pri naravoslovnih
predmetih) izognili redukciji seksualne identitete zgolj na seksualno ţeljo in pojasnjevanju te
spolne orientacije kot deviacije v odnosu do heteroseksualnosti. Prav tako teme
(homo)seksualnosti ne rabimo uvrstiti v posebni učni predmet, saj je tesno povezana z
vsakdanjim ţivljenjem in se je naučimo tudi prek prikritega kurikula (Pan 2009).

Preglednica 3: Pripomočki oziroma načini poučevanja teme homoseksualnosti
Pripomoček oziroma način

Vprašani

Število (in deleţi) izbir vprašancev

Otroška ali mladinska literatura

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

88 (73 %)
71 (80 %)
159 (76 %)

Učence vprašam, kaj ţe vedo, kaj jih
zanima

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

84 (70 %)
63 (71 %)
147 (70 %)

Razlaga

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

70 (58 %)
58 (65 %)
128 (61 %)

Pogovor ob fotografijah in slikah

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

69 (57 %)
52 (58 %)
121 (58 %)

Povabim geja/lezbijko

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

47 (39 %)
27 (30 %)
74 (35 %)

Izkušnje otroka iz mavrične druţine

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

44 (36 %)
27 (30 %)
71 (34 %)

Videoposnetki oz. dokumentarni film

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

43 (36 %)
26 (29 %)
69 (33 %)

Povabim nevladnega strokovnjaka

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

24 (20 %)
39 (44 %)
63 (30 %)

Organizacija delavnic

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

40 (33 %)
21 (24 %)
61 (29 %)

Delo z lutkami

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

27 (22 %)
20 (22 %)
47 (22 %)
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Igra vlog

Študent/ka (N = 121)
Učitelj/ica (N = 89)
Skupaj (N = 210)

27 (22 %)
18 (20 %)
45 (21 %)

Vprašanci so lahko izbrali več moţnosti. Ena izmed vprašank je navedla, da je izbor
pripomočkov oz. načina poučevanja odvisen od razreda, v katerem poučuješ. Kot najbolj
priljubljen pripomoček za poučevanje teme homoseksualnosti so vprašanci izbrali knjige (76
%), ki so po mnenju R. DePalma in E. Atkinson (2008) dobra izbira za začetek diskusije in za
raziskovanje ključnih vprašanj glede spolne identitete in različnosti za vse otroke, ne glede na
to iz kakšne druţine prihajajo in ne glede na njihovo spolno usmerjenost. 70 % vprašancev bi
učence vprašalo, kaj o temi homoseksualnosti ţe vedo in kaj jih še zanima, nato bi se o tem
pogovorili, 61 % pa bi uporabilo metodo razlage – to sta tudi sicer zelo pogosti učni metodi,
saj prispevata k racionalizaciji pouka. Pogovoru ob fotografijah in slikah je naklonjenih 58 %
vprašanih – verjetno tudi zato, ker na ta način lahko izvemo, kaj otroci ţe vedo, kakšna so
njihova stališča ipd.
35 % vprašanih bi v razred povabilo geja ali lezbijko, ki bi se z otroki pogovarjal/a o ovirah v
svojem ţivljenju zaradi spolne usmerjenosti. M. Pan (2012) meni, da je razlog za to v
prepričanju (bodočih) učiteljev in učiteljic, da sami nimajo dovolj informacij in znanja,
medtem ko »osebam z ţivljenjskimi izkušnjami pripisujejo ekspertno znanje glede svoje
spolne usmerjenosti in diskriminacije« (prav tam, str. 88). Vendar pa Lipkin (v Kuhar idr.
2011) opozarja, da vzpostavitev stikov sicer lahko prispeva k večji integraciji in sprejemanju,
lahko pa pride tudi do utrditve predstave o razliki in posledično do še bolj trdovratnih
predsodkov. Poleg tega je »vprašljivo tudi izpostavljanje istospolno usmerjene osebe kot
'objekta v izloţbi' za to, da bodo drugi spoznali, da se tudi gejem in lezbijkam lahko pripiše
pozitivne lastnosti« (Kuhar idr. 2011, str. 63). Verjetno se je iz enakega razloga (pomanjkanje
znanja) 33 % vprašanih odločilo za ogled videoposnetka oziroma dokumentarnega filma,
povezanega s homoseksualnostjo, 30 % pa bi v razred povabilo nevladnega strokovnjaka, ki
bi učence seznanil z omenjeno tematiko. 34 % vprašancev bi prosilo otroka iz mavrične
druţine, da sošolcem pove kaj o svojih starših in druţinskem ţivljenju – ta način je nekoliko
vprašljiv, saj od otroka zahteva, da se izpostavi, hkrati pa ne moremo predvideti, kako se bodo
na »pripovedovanje« odzvali ostali učenci (v primeru negativnih odzivov bi s tem načinom
naredili več škode kot koristi). 29 % učiteljev in učiteljic ter študentov in študentk bi enkrat
letno ali enkrat na nekaj let organiziralo delavnice na temo homoseksualnosti (o neprimernosti
tega načina poučevanja – zaradi učinka legitimiranja spornosti teme in drugačnosti – sem
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govorila ţe v poglavju Homoseksualnost in šola), 22 % se zdi primerno delo z lutkami (te so
tudi sicer priljubljene pri obravnavi t. i. tabu tem), 21 % pa igra vlog – slednja metoda zahteva
dobro pripravo učitelja, saj lahko učenci v igro »vnesejo« tudi svoja negativna stališča ipd.

7.4.2 Stališča učiteljev in učiteljic ter študentov in študentk do homoseksualnosti
V hipotezi H4 predpostavljam, da so učiteljice in študentke bolj strpne do lezbijk in gejev kot
učitelji in študenti.
Preglednica 4: Prikaz razlik v stališčih (16 trditev) do homoseksualcev med
vprašankami in vprašanci
spol

̅

Moti me, če vidim homoseksualni par v javnosti
izkazovati čustva.

M

1,64

0,67

Ţ

2,16

1,04

Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a sam/a v prostoru z
lezbijko.

M

1,27

0,65

Ţ

1,68

0,86

Mislim, da bi morali imeti homoseksualni pari enake
pravice pri posvojitvi otrok kot heteroseksualni pari.

M

2,55

1,70

Ţ

2,92

1,26

M

1,09

0,30

Ţ

1,34

0,55

M

1,09

0,30

Ţ

1,46

0,76

M

1,09

0,30

Ţ

1,33

0,58

M

1,09

0,30

Ţ

1,29

0,51

M

1,09

0,30

Ţ

1,36

0,63

Vsi ljudje bi morali imeti enake moţnosti
zaposlovanja ne glede na spolno usmerjenost.

M

1,00

0,00

Ţ

1,51

1,01

Homoseksualnost naj obstaja – toda le tako, da je
nevidna.

M

1,55

0,69

Ţ

1,82

0,89

M

1,64

1,21

Ţ

1,80

0,90

Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a sam/a v prostoru z
gejem.

M

1,18

0,41

Ţ

1,42

0,71

V današnjih časih imajo homoseksualci preveč
pravic.

M

1,18

0,41

Ţ

1,77

0,87

Trditev

Lezbijke ne bi smele opravljati učiteljskega poklica.
Osebi, ki je lezbijka, ne bi nikoli pustil/a v varstvu
svojega otroka.
Motilo bi me, če bi bila moja sodelavka lezbijka.
Motilo bi me, če bi bil moj sodelavec gej.
Geji ne bi smeli opravljati učiteljskega poklica.

Motijo me gejevska in lezbična gibanja.
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t

p

- 1,64

0,10

- 1,53

0,13

- 0,95

0,34

- 1,51

0,13

- 1,60

0,11

- 1,37

0,17

- 1,30

0,20

- 1,38

0,17

- 1,67

0,10

- 1,01

0,32

- 0,59

0,56

- 1,09

0,28

- 2,22

0,03

Trditev
Če vidim dva moška, ki se drţita za roke, me to moti.
Če vidim dve ţenski, ki se drţita za roke, me to moti.
Ne ţelim imeti homoseksualca za soseda.

spol

̅

M

1,36

0,51

Ţ

1,70

0,88

M

1,18

0,41

Ţ

1,58

0,79

M

1,09

0,30

Ţ

1,40

0,67

t

p

- 1,27

0,21

- 1,68

0,10

- 1,52

0,13

Legenda: t = izračun t-testa neodvisnih spremenljivk, p = stopnja značilnosti za rezultate t-testa neodvisnih
spremenljivk
*Vrednost 1 označuje skrajno pozitivno stališče, vrednost 5 pa skrajno negativno.
Opomba: N (moški) = 11, N (ţenske) = 199
Krepko označena vrednost kaţe na statistično pomembno razliko med stališči moških in ţensk, zajetih v vzorec.

Primerjava povprečnih vrednosti pri vseh trditvah kaţe, da moški izraţajo bolj pozitivna
stališča do gejev in lezbijk oziroma do homoseksualnosti. Kljub temu pri večini trditev ne
obstajajo statistično pomembne razlike med stališči moških in ţensk do homoseksualcev (za
potrditev hipoteze bi bile potrebne statistično pomembne razlike pri vsaj osmih trditvah), zato
hipotezo zavrnem. Predvidevala sem, da se bodo razlike pojavile predvsem v trditvah, ki
vključujejo stališča do gejev, vendar pa je odsotnost le-teh vsekakor spodbudna. Pokazalo se
je celo nasprotno – ţenske v primerjavi z moškimi statistično pomembno bolj podpirajo
stališče, da imajo v današnjem času geji in lezbijke preveč pravic. Pri tem je potrebno
upoštevati, da je bilo v vzorec zajetih precej manj moških kot ţensk, vsekakor pa bi bilo v
prihodnje zanimivo raziskati, katere so te pravice, ki jih homoseksualci (po mnenju nekaterih)
ne bi smeli imeti. Druge raziskave (Cesareo 1995 v Danna 2011, Eurobarometer 66, Gallup
1993 v Danna 2011) so pokazale, da ţenske zavzemajo bolj pozitivna stališča do
homoseksualcev, jim priznavajo več pravic, istospolno usmerjenost pa dojemajo kot manj
moralno sporno kot moški. Ugotovitev moje raziskave morda kaţe na to, da se za poklic
učitelja razrednega pouka odločijo v glavnem tisti fantje, ki so bolj »odprti« do razlik med
ljudmi.

91

H5: Vprašanci/ke, stari 30 let in manj, so bolj strpni/e do homoseksualcev, kot vprašanci/ke,
stari/e več kot 30 let.
Preglednica 5: Prikaz razlik v stališčih (16 trditev) do homoseksualcev med
vprašanci/kami, starimi 30 let in manj, ter vprašanci/kami, starejšimi od 30 let
Trditev

Starost

̅

≤ 30

2,06

0,99

˃ 30

2,37

1,13

≤ 30

1,65

0,88

˃ 30

1,67

0,77

≤ 30

2,90

1,28

˃ 30

2,92

1,30

≤ 30

1,32

0,53

˃ 30

1,37

0,57

≤ 30

1,43

0,74

˃ 30

1,49

0,79

≤ 30

1,30

0,57

˃ 30

1,37

0,79

≤ 30

1,27

0,50

˃ 30

1,33

0,52

≤ 30

1,34

0,64

˃ 30

1,37

0,57

≤ 30

1,50

1,01

˃ 30

1,45

0,94

≤ 30

1,76

0,83

˃ 30

1,94

1,03

≤ 30

1,76

0,88

˃ 30

1,90

1,05

≤ 30

1,40

0,72

˃ 30

1,41

0,64

≤ 30

1,74

0,83

˃ 30

1,73

0,95

≤ 30

1,66

0,82

˃ 30

1,78

1,03

Moti me, če vidim homoseksualni par v javnosti
izkazovati čustva.
Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a sam/a v prostoru
z lezbijko.
Mislim, da bi morali imeti homoseksualni pari
enake pravice pri posvojitvi otrok
kot/heteroseksualni pari.
Lezbijke ne bi smele opravljati učiteljskega poklica.
Osebi, ki je lezbijka, ne bi nikoli pustil/a v varstvu
svojega otroka.
Motilo bi me, če bi bila moja sodelavka lezbijka.
Motilo bi me, če bi bil moj sodelavec gej.
Geji ne bi smeli opravljati učiteljskega poklica.
Vsi ljudje bi morali imeti enake moţnosti
zaposlovanja ne glede na spolno usmerjenost.
Homoseksualnost naj obstaja – toda le tako, da je
nevidna.
Motijo me gejevska in lezbična gibanja.
Neprijetno bi mi bilo, če bi ostal/a sam/a v prostoru
z gejem.
V današnjih časih imajo homoseksualci preveč
pravic.
Če vidim dva moška, ki se drţita za roke, me to
moti.
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t

p

- 1,87

0,06

- 0,15

0,88

- 0,09

0,93

- 0,58

0,57

- 0,50

0,62

- 0,68

0,50

- 0,73

0,47

- 0,31

0,75

- 0,30

0,77

- 1,22

0,22

- 0,89

0,37

- 0,04

0,97

0,03

0,98

- 0,83

0,41

Trditev

Starost

̅

≤ 30

1,53

0,73

˃ 30

1,65

0,90

≤ 30

1,38

0,64

˃ 30

1,39

0,70

Če vidim dve ţenski, ki se drţita za roke, me to
moti.
Ne ţelim imeti homoseksualca za soseda.

t

p

- 0,94

0,35

- 0,08

0,93

Legenda: t = izračun t-testa neodvisnih spremenljivk, p = stopnja značilnosti za rezultate t-testa neodvisnih
spremenljivk
*Vrednost 1 označuje skrajno pozitivno stališče, vrednost 5 pa skrajno negativno.
Opomba.: N (≤ 30) = 161, N (˃ 30) = 49

Kot je razvidno iz tabele, med vprašanci starimi 30 let in manj ter starejšimi od 30 let ne
obstajajo statistično pomembne razlike (vsi p ˃ 0,05) v stališčih do homoseksualcev, zato
hipotezo zavrnem. Nasprotno so v raziskavi General Social Survey (v Smith 2011),
respondenti, starejši od 30 let, pokazali manjšo mero sprejemanja homoseksualnosti, kot
respondenti mlajši od 30 let, prav tako pa višji odstotek slednjih podpira istospolne poroke.
Mnoge raziskave (Eurobarometer 66, Gallup 1993 v Danna 2011) kaţejo na bolj pozitivna
stališča mlajših respondentov do homoseksualcev. Najbolj neodločeni so bili vprašanci ob
vprašanju izenačitve moţnosti hetero- in homoseksualnih parov pri posvojitvi otrok, kar je
gotovo posledica (tudi) medijsko odmevnih razprav o sprejetju novega druţinskega zakonika.
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8 ZAKLJUČEK
Šole, še posebej pa učitelji in učiteljice, imajo pri vzgoji otrok, (tudi) ko gre za privzgajanje
pozitivnega odnosa do raznolikosti med ljudmi, zelo pomembno vlogo. Doseči morajo
namreč, da učenci postanejo občutljivejši za razlike in jih ne razumejo kot groţnjo, temveč
kot bogatitev vsakdanjega sveta (Bercht 2006). Zato je pomembno, kakšna stališča zavzemajo
do »drugačnih« – tudi do gejev in lezbijk ter njihovih otrok – saj lahko učenci ţe z učiteljevim
posredovanjem učne vsebine (nevsiljivo in spontano) sprejemajo raznovrstne vrednote (Peček
Čuk in Lesar 2009). Pri vključevanju teme homoseksualnosti v učni proces torej ni
najpomembnejša informativna raven obravnave, temveč je ključna njena legitimacijska
razseţnost (Rener 2009).
V teoretičnem delu diplomskega dela sem na kratko predstavila zgodovino pojavnosti
homoseksualnosti (pri čemer sem se osredotočila predvsem na druţbene odzive na
homoseksualnost) in pojasnila izraze, povezane s homoseksualnostjo, ki sem jih uporabljala
skozi celotno besedilo. Ugotovila sem, da homoseksualnost ni vedno veljala za druţben
problem, je bil pa njen status ţe od nekdaj pogojen z veljavnimi druţbenimi razmerji.
Ukvarjala sem se z odzivi posameznikov na geje, lezbijke in mavrične druţine, ki so se še
vedno pogosto prisiljeni soočati z negativnimi stališči, predsodki, stereotipi in ne nazadnje
tudi s homofobičnimi odzivi druţbe, manifestiranimi tako na druţbeni kot na institucionalni
ravni. Raziskala sem značilnosti ţivljenja v istospolnih partnerskih razmerjih in mavričnih
druţinah ter pravno področje, ki ta razmerja ureja. Geji in lezbijke še vedno nimajo enakih
pravic kot heteroseksualni pari, kar vpliva na njihov vsakdanjik in status v druţbi. V
obseţnem poglavju o šoli in homoseksualnosti sem predstavila formalni okvir delovanja šol v
povezavi z omenjeno tematiko – po mnenju nekaterih bi bilo potrebno jasneje zapisati
nekatera določila in predvideti sankcije za neupoštevanje le-teh. Preverila sem tudi, ali njeno
obravnavo pri pouku določa učni načrt (kdaj, v katerih tematskih sklopih) in ugotovila, da
istospolno usmerjenost eksplicitno omenja le pri predmetu druţba v 5. razredu. Raziskala
sem, kako se šole soočajo z molkom in homofobijo, na kakšne načine lahko vključimo temo
homoseksualnosti v učni proces in kakšno vlogo imajo pri tem učitelji in starši. Enake
moţnosti vzgoje in izobraţevanja za vse učence in občutek varnosti v šolskem okolju je
mogoče doseči z inkluzivnim šolanjem. Šole bi morale poskrbeti za kontinuirano obravnavo
teme homoseksualnosti pri pouku, zagotoviti dostopnost relevantnih informacij pri pouku in v
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knjiţnicah, sodelovati z nevladnimi organizacijami in starši (ki sicer nimajo legitimne pravice
do poseganja v vsebino kurikula v javnih šolah) ter poskrbeti za izobraţevanje učiteljev.
Z raziskavo, ki sem jo opravila v sklopu diplomskega dela in jo podrobneje predstavila v
empiričnem delu, sem na podlagi povprečnih vrednosti posameznih trditev ugotovila, da
(bodoči) učitelji in učiteljice na splošno nimajo izrazito negativnih stališč do istospolno
usmerjenih in njihovih otrok (nobena povprečna vrednost ne presega 3,0), pri čemer moram
opozoriti, da je lahko to tudi rezultat odgovarjanja vprašancev v smeri druţbeno zaţelenih
odgovorov. Najbolj zaskrbljujoč je podatek, ki kaţe na izrazito nezadovoljstvo vprašanih s
količino informacij, prejetih v sklopu študija na fakulteti. Ob upoštevanju predpostavke, da se
učitelji in učiteljice izogibajo obravnavi tem, za katere menijo, da o njih ne vedo dovolj, lahko
sklepam, da je tema homoseksualnosti pri pouku na razredni stopnji obravnavana redko ali (v
večini primerov) nikoli.
Ob upoštevanju te ugotovitve (in ugotovitev nekaterih drugih raziskav, navedenih v
pričujočem delu) lahko zaključim, da je nujna vključitev teme homoseksualnosti v predmetnik
fakultet oziroma vseh institucij, ki izobraţujejo (bodoče) učitelje in učiteljice. Toda ni dovolj
le informiranje študentov in študentk ter učiteljev in učiteljic, temveč je potrebno poseči tudi
na področje njihovih stališč, prepričanj, verovanj. Le tako bodo pridobili kompetence,
potrebne za korektno in samozavestno poučevanje. K temu pa bo gotovo prispevala tudi
zadostna podpora s strani vodstva šole, za katero se je izkazalo, da je imajo učitelji in
učiteljice, zajeti v moj vzorec, dovolj. To je spodbuden podatek, saj kaţe na to, da tisti, ki
ţelijo obravnavati temo homoseksualnosti pri pouku, to tudi uresničujejo.
Večina vprašancev pripisuje šoli in učiteljem ter učiteljicam pomembno vlogo pri seznanjanju
učencev s homoseksualnostjo, iz česar sklepam, da temo uvrščajo v učni proces oziroma, če
gre za študente in študentke, to v svoji poklicni karieri načrtujejo.
V nasprotju z večino drugih raziskav, se je izkazalo, da ţenske (torej študentke in učiteljice)
niso bolj strpne kot moški, kar je morda posledica večje odprtosti (bodočih) učiteljev
razrednega pouka do raznolikosti. Enosmerna analiza variance je pokazala, da prihaja do
nekaterih statistično pomembnih razlik med posameznimi starostnimi kategorijami (pri slabi
polovici trditev), vendar pa ugotovitve niso enoznačne, saj so mlajši vprašanci izraţali bolj
pozitivna stališča kot starejši le pri 2 trditvah (od 7). Medtem ko je pri kar 14 trditvah (od 16)
prišlo do statistično pomembnih razlik med stališči vprašancev, ki ţe imajo izkušnje s
homoseksualci – ti so gejem, lezbijkam in mavričnim druţinam bolj naklonjeni – in tistimi, ki
jih nimajo, pa se te niso pojavile med stališči vprašancev, ki bivajo v različno velikih krajih.
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Glede na spolno usmerjenost so se pri 2 trditvah (od 16) pojavile razlike med stališči homo-,
bi-, trans- in heteroseksualnih vprašancev, pri čemer bolj negativna stališča zavzemajo slednji.
Staţ na področju vzgoje in izobraţevanja se je kot pomemben dejavnik, ki vpliva na stališča,
pokazal le pri eni trditvi – pri tej so bolj pozitivna stališča izraţali učitelji in učiteljice s krajšo
delovno dobo (0–2 leti).
Na vprašanje, kdaj – v katerem razredu – je smiselno oziroma potrebno predstaviti temo
homoseksualnosti otrokom, sem dobila zelo različne odgovore. Največ vprašanih (18 %) je
odgovorilo, da ţe pred vstopom v šolo, kar je tudi v skladu s sodobnimi smernicami za
seznanjanje otrok z raznolikostjo druţbe. Še vedno je veliko (16 %) tistih, ki menijo, da
omenjena tema sodi šele v 5. razred ali pa na predmetno stopnjo (15 %). Zanimivo bi bilo
izvedeti, na podlagi česa so vprašanci izbirali razred, v katerega bi umestili obravnavo teme
homoseksualnosti, mislim pa, da bi se, skupaj z zgoraj opisanimi spremembami
(izobraţevanje učiteljev ipd.), spremenil tudi pogled (bodočih) učiteljev in učiteljic na to
vprašanje in bi bilo več tistih, ki bi pogovor o mavričnih druţinah umestili ţe v predšolsko
obdobje. Največ (53 %) vprašancev bi temo umestilo v predmet spoznavanje okolja, nekoliko
manj (39 %) v druţbo, z 10 % ali manj pa sledijo slovenski jezik, naravoslovje in tehnika,
razredne ure, likovna in glasbena vzgoja, angleščina in podaljšano bivanje. Najbolje bi bilo,
da bi temo homoseksualnosti kontinuirano obravnavali pri večini predmetih, v sklopu
različnih tem.
Med vprašanci je najbolj priljubljen pripomoček za poučevanja teme homoseksualnosti
otroška ali mladinska literatura. Knjige tudi po mnenju strokovnjakov dajejo dobro izhodišče
za obravnavo »tabu« tem, njihova prednost pa je predvsem v tem, da lahko ob pogovoru o
prebranem izvemo, kaj o tem otroci ţe vedo, kakšna so njihova stališča, ali imajo morda do
homoseksualcev ter njihovih otrok predsodke in/ali stereotipne predstave ipd. Kljub
pomislekom nekaterih avtorjev se mi zdi povabilo geja ali lezbijke v razred (ta način je
izbralo 35 % vprašancev), sploh če gre za uspešno osebo, ki je popolno nasprotje stereotipnih
predstav, dobra ideja. Rezultati moje raziskave namreč kaţejo, da se stališča tistih vprašancev,
ki imajo izkušnje s homoseksualci, statistično pomembno razlikujejo od tistih, ki izkušenj z
njimi nimajo. Večjo strpnost, zaupanje in sprejemanje pričakovano izraţajo vprašanci z
izkušnjami.
Glede na dobljene rezultate raziskave, ki sem jo opravila v sklopu diplomskega dela, lahko
zaključim, da bodoči učitelji in učiteljice izraţajo precej pozitivna stališča do gejev, lezbijk in
njihovih otrok ter do obravnave homoseksualnosti pri pouku. Ugotovila sem, da so stališča
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neodvisna od velikosti kraja bivanja, se pa statistično pomembne razlike pojavljajo pri
nekaterih trditvah glede na spol, starost, izkušnje s homoseksualci, spolno usmerjenost,
strokovni naziv ter staţ na področju vzgoje in izobraţevanja. Bolj pozitivna stališča izraţajo:
moški, vprašanci z izkušnjami, študenti/študentke, neheteroseksualno usmerjeni, tisti, stari
25–30 let ter učitelji/učiteljice s krajšim staţem. Medtem ko je opaziti veliko nezadovoljstvo
vprašancev s pridobljenim znanjem o omenjeni tematiki na fakulteti, pa večina učiteljev in
učiteljic meni, da imajo za njeno vključevanje v učni proces dovolj podpore s strani vodstva
šole. Učitelji/učiteljice in študenti/študentke najpogosteje obravnavajo (oziroma bi
obravnavali) homoseksualnost pri predmetu spoznavanje okolja, pri čemer se jim zdi za
vpeljavo teme najbolj primerna otroška oziroma mladinska literatura. Večina meni, da je
potrebno otroke seznaniti s homoseksualnostjo ţe v predšolskem obdobju.
V prihodnosti bi bilo potrebno narediti obseţnejšo raziskavo med osnovnošolskimi učitelji, v
kateri bi dobili natančnejši vpogled, koliko učiteljev in učiteljic umešča temo
homoseksualnosti v pouk, kako se odzivajo na homofobična ravnanja (npr. raba
homofobičnega jezika pri učencih); ugotavljali, ali so zadovoljni z razpoloţljivimi informaciji
o homoseksualnosti na šoli (pri tistih, ki niso, pa preveriti še, ali informacije poiščejo sami),
kako dobro poznajo pripomočke oziroma načine za poučevanje homoseksualnosti ipd. Le
natančno poznavanje obstoječega stanja je namreč lahko osnova za sistematično načrtovanje
sprememb, ki bodo dolgoročno učinkovite na področju obravnave teme homoseksualnosti v
šolah.

97

9 LITERATURA
-

Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji (2011). Dostopno na:
http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf (pridobljeno 28. 1. 2013).

-

Bercht, S. (2006). Nove druţine: Enake, drugačne, enakopravne. Ciciban za starše, 3, str.
22–25.

-

Bercht, S. in Sobočan, A. M. (2012). Poučevanje o druţinski raznovrstnosti. V: Zaviršek,
D. in Sobočan, A. M. (ur.). Mavrične druţine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in
učiteljic. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 101―127.

-

Carbin, M., Harjunen, H. in Kvist, E. (2011). (In)appropriate mothers – policy discourses
on fertility treatment for lesbians in Denmark, Finland and Sweden. V: Kuhar, R. in
Tak cs, J. (ur.). Doing families – Gay and lesbian family practices. Ljubljana: Mirovni
inštitut, str. 59―78.

-

Danna, D. (2011). Homoparentality in Italy; myth of stigmatisation? V: Kuhar, R. in
Takacs, J. (ur.). Doing families – Gay and lesbian family practices. Ljubljana: Mirovni
inštitut, str. 95―116.

-

Darkwa, O. (1997). Social trend affecting U.S. social policy. Dostopno na
http://www.uic.edu/classes/socw/socw550/SOTREND/sld026.htm

(pridobljeno

8.

1.

2013).
-

DePalma, R. in

Atkinson, E. (2008). Exploring geneder identity,

queering

heteronormativity. V: DePalma, R. in Atkinson, E. (ur.). Invisible boundaries (adressing
sexualities, equality in children's worlds). Velika Britanija: Trentham Books, str. 121—
138.
-

Eurobarometer 66: Public opinion in the european union (2006). Dostopno na
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_highlights_en.pdf (pridobljeno
12. 2. 2013).

-

Greif, T. (1999). Varljiva znanost o antični homoseksualnosti. Časopis za kritiko znanosti,
domišljijo in novo antropologijo, 27, št. 195–196, str. 89–100.

-

Hočevar, A. (2009). Otroci v druţinah gejev in lezbijk. Sodobna pedagogika, 60, št. 4, str.
204―217.

-

Homoseksualnost tudi v ţivalskem svetu (2003). Dostopno na: http://www.ljudmila.org/
sgs/modules.php?name=News&file=print&sid=202 (pridobljeno 3. 1. 2013).

98

-

Jansen, E. (2011). Parenting of the fittest? Lesbian and gay family planning in Germany.
V: Kuhar, R. in Tak cs, J. (ur.). Doing families – Gay and lesbian family practices.
Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 37―58.

-

Komidar, K. in Mandeljc, S. (2009). Homoseksualnost skozi analizo učnih načrtov,
šolskih učbenikov in šolske prakse. Sodobna pedagogika, 60, št. 5, str. 164―181.

-

Kovač Šebart, M. (2002). Samopodobe šole: konceptualizacija devetletke. Ljubljana:
Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

-

Kovač Šebart, M. in Krek, J. (2009). Vzgojna zasnova javne šole. Ljubljana: Center za
študij edukacijskih strategij.

-

Kovač Šebart, M. in Kuhar, R. (2009). Prebijamo molk: tematski številki
Homoseksualnost in šola na rob. Sodobna pedagogika, 60, št. 4, str. 6–14.

-

Kroflič, R. (2008). Induktivni pristop k poučevanju drţavljanske vzgoje na načelu
interkulturnosti. Šolsko polje: revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraţevanja, 19, št.
5/6, str. 7–24.

-

Kuhar, R. (2001). Mi, drugi. Ljubljana: ŠKUC.

-

Kuhar,

R.

(2002).

Ptičja

hrana

za

homofobe.

Dostopno

na:

http://www.ljudmila.org/siqrd/pride/2002/bilten4.php (pridobljeno 21. 11. 2012).
-

Kuhar, R. (2003). Medijske podobe homoseksualnosti (Analiza slovenskih tiskanih
medijev od 1970 do 2000). Ljubljana: Mirovni inštitut.

-

Kuhar, R. (2008). Spremna beseda. V: Domala normalen: argument o homoseksualnosti.
Ljubljana: Krtina.

-

Kuhar, R. (2009). Vitalnost na akademski margini: razvoj gejevskih in lezbičnih študij v
Sloveniji. Sodobna pedagogika, 60, št. 4, str. 26–46.

-

Kuhar, R., Maljevac, S., Humer, Ţ. in Kogovšek Šalamon N. (2011). Obrazi homofobije.
Ljubljana: Mirovni inštitut.

-

Lesar, I. (2009). Šola za vse? Ideja inkluzije v šolskih sistemih. Ljubljana: Pedagoška
fakulteta.

-

Lesar, I., Čuk, I., Peček, M. (2005). Mnenja osnovnošolskih učiteljev o njihovi
odgovornosti za učni uspeh. Sodobna pedagogika, 56, št. 1, str. 90–107.

-

Magić, J. (2012). »Homofobija na naši šoli?« Dostopno na http://www.drustvolegebitra.si/index.php/kaj-delamo/raziskave (pridobljeno 21. 1. 2013).

-

Maljevac, S. (2012a). Homofobija ubija! Dostopno na http://www.narobe.si/myblog/
homofobija-ubija (pridobljeno 4. 1. 2013).

99

-

Maljevac, S. (2012b). Mednarodni dan boja proti homofobiji in transfobiji. Dostopno na
http://www.drustvo-legebitra.si/index.php/component/content/article/1-prva-stran/222mednarodni-dan-boja-proti-homofobiji-in-transfobiji (pridobljeno 17. 1. 2013).

-

Maljevac, S. idr. (2008). Vsakdanje ţivljenje istospolno usmerjenih mladih v Sloveniji:
Analiza

raziskave.

Dostopno

na

http://www.drustvo-legebitra.si/images/stories/

Legebitra_-_analiza_raziskave_mladi_istospolno_usmerjeni.pdf (pridobljeno 14. 1. 2013).
-

Maljevac, S. in Magić, J. (2009). Pedri raus!: homofobično nasilje v šolah. Sodobna
pedagogika, 60, št. 4, str. 90–104.

-

Mayo, C. (2009). Strpnost, ki si ne upa izreči svojega imena. Sodobna pedagogika, 60, št.
4, str. 134–147.

-

Mencin Čeplak, M. (2009). Spolne/seksualne norme, legitimacija izključevanja in šola.
Sodobna pedagogika, 60, št. 4, str. 120―132.

-

Movrin, P. (2012). Druţinski zakonik zavrnjen. Dostopno na http://www.zurnal24.si/vzivo-rezultati-referenduma-o-druzinskem-zakoniku-clanek-152140 (pridobljeno 23. 11.
2012).

-

Mozetič, B. (1999). Kratka zgodovina za začetnike. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo
in novo antropologijo, 27, št. 195–196, str. 9–12.

-

Mujakić, Ţ. (2002). Mavrična zastava – simbol ponosa. Dostopno na http://www.ljudmila.
org/siqrd/pride/2002/bilten12.php (pridobljeno 2. 12. 2012).

-

Musek, J. (1993). Znanstvena podoba osebnosti. Ljubljana: Educy.

-

Nastran Ule, M. (2000). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in
publicistično središče.

-

Pan, M. (2009). Pedagogika in homoseksualnost ali vodenje otrok – za nos? Sodobna
pedagogika, 60, št. 4, str. 182–202.

-

Pan, M. (2012). Previdnost učiteljic pri vključevanju teme mavričnih druţin v šolsko
snov. V: Zaviršek, D. in Sobočan, A. M. (ur.). Mavrične družine grejo v šolo: perspektive
otrok, staršev in učiteljic. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 85―99.

-

Peček Čuk, M in Lesar, I. (2009). Moč vzgoje: sodobna vprašanja teorije vzgoje.
Ljubljana: Tehniška zaloţba Slovenije.

-

Pol škov , E. (2007). The Czech lesbian family study: investigating family practices. V:
Kuhar, R. in Tak cs, J. (ur.). Beyond the pink curtain. Ljubljana: Mirovni inštitut, str.
201―215.

-

Različnost bogati: ne siromaši (2006). Dostopno na http://www2.mirovni-institut.si/
razlicnost/ucitelji.html (pridobljeno 17. 1. 2013).
100

-

Rener, T. (2005). O njih, ki smo mi. V: Neznosno udobje zasebnosti (vsakdanje ţivljenje
gejev in lezbijk). Ljubljana: Mirovni inštitut.

-

Rener, T. (2009). Homoseksualnost in šola: stališča študentk in študentov do obravnave
homoseksualnosti pri pouku. Sodobna pedagogika, 60, št. 4, str. 106–119.

-

Rener, T. idr. (2008). Novo očetovstvo v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za druţbene vede.

-

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. januar 2006 (2006). Dostopno na
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P6-RC2006-0025+0+DOC+XML+V0//SL (pridobljeno 17. 1. 2013).

-

Rozman, A. (2010). O hereziji in dogmi ter svobodi mišljenja. Dostopno na
http://www.teozofija.info/Rozman_O_hereziji.htm (pridobljeno 20. 1. 2013).

-

Sanders, S. (2008). Tackling homophobia, creating safer spaces. V: DePalma, R. in
Atkinson, E. (ur.). Invisible boundaries (adressing sexualities, equality in children's
worlds). Velika Britanija: Trentham Books, str. 3—12.

-

Short, E. idr (2008). Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Parented Families.
Dostopno

na

http://www.psychology.org.au/assets/files/lgbt-families-lit-review.pdf

(pridobljeno 13. 12. 2012).
-

Slovar

slovenskega

knjiţnega

jezika

(2000).

Dostopno

na

http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=homoseks&hs=1 (pridobljeno 12. 12.
2012).
-

Slovenski pravopis (2001). Dostopno na http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=
sp&expression =homoseks&hs=1 (pridobljeno 12. 12. 2012).

-

Smith,

T. W. (2011). Public attitudes

toward homosexuality.

Dostopno

na

http://www.norc.org/PDFs/2011%20GSS%20Reports/GSS_Public%20Attitudes%20Tow
ard%20Homosexuality_Sept2011.pdf (pridobljeno 17. 2. 2013).
-

Sobočan, A. M. (2012). Starši iz mavričnih druţin v Sloveniji. V: Zaviršek, D. in
Sobočan, A. M. (ur.). Mavrične družine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in
učiteljic. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 35―50.

-

Special Eurobarometer 296: Discrimination in the European union: Perceptions,
Experiences and Attitudes (2008). Dostopno na http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_296_en.pdf (pridobljeno 12. 2. 2013).

-

Stacey, J. (2011). Do families have sexual orientation? V: Kuhar, R. in Takacs, J. (ur.).
Doing families – Gay and lesbian family practices. Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 135149.

101

-

Statistični urad RS (2012a). Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija, 2011 - končni
podatki. Dostopno na http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4814 (pridobljeno 2. 1.
2013).

-

Statistični urad RS (2012b). Prebivalstvo - izbrani kazalniki, naselja, Slovenija, letno.
Dostopno na http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05C5004S&ti=&path=../
Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/10_stevilo_preb/25_05C50_prebivalstvo_naselja/&
lang = 2 (pridobljeno 13. 1. 2013).

-

Streib-Brzič, U. idr. (2012). Mednarodna primerjalna raziskava o poloţaju otrok iz
mavričnih druţin v šoli (2009-2011). V: Zaviršek, D. in Sobočan, A. M. (ur.). Mavrične
družine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in učiteljic. Ljubljana: Fakulteta za
socialno delo, str. 11―34.

-

Sullivan, A. (2008). Domala normalen: argument o homoseksualnosti. Ljubljana: Krtina.

-

Švab, A. (2007). Do they have a choice? Reproductive preferences among lesbians and
gays in Slovenia. V: Kuhar, R. in Tak cs, J. (ur.). Beyond the pink curtain. Ljubljana:
Mirovni inštitut, str. 217―229.

-

Švab, A. in Kuhar, R. (2005). Neznosno udobje zasebnosti (vsakdanje ţivljenje gejev in
lezbijk). Ljubljana: Mirovni inštitut.

-

Tak cs, J. (2009). Mlade LGBT-osebe v šoli: ţrtve heteronormativnega zatiranja.
Sodobna pedagogika, 60, št. 4, str. 48–67.

-

Tuš Špilak, N. (2010). Obravnavanje istospolnih druţin v slovenskih vrtcih. Socialno
delo, 49, št. 5/6, str. 351–360.

-

Učni

načrt

za

spoznavanje

okolja

(2011).

Dostopno

na:

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_U
N/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf (pridobljeno 31. 1. 2013)
-

Učni načrt za druţbo (2011). Dostopno na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/
pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf (pridobljeno 31. 1. 2013)

-

Ule, M. (2004). Socialna psihologija. Ljubljana: Fakulteta za druţbene vede.

-

Ule, M. (2005). Predsodki kot mikroideologije vsakdanjega sveta. V: Leskošek, V. (ur).
Mi in oni. Nestrpnost na Slovenskem. Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 21––41.

-

Umek, M. (2006). Druţba in jaz 2 (priročnik za učitelje). Dostopno na:
http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Prirocniki-za-ucitelje-epublikacije (pridobljeno 22. 3. 2013).

102

-

Velikonja,

N.

(1998).

Izobraţevanje

proti

homofobiji.

Dostopno

na

http://www.ljudmila.org/lesbo/lesbo/Lesbo1-8/lesbo1-7/zlozenke/zlo2.htm (pridobljeno 4.
1. 2013).
-

Velikonja, N. (1999). Narod, nacionalna drţava in homoseksualnost. Časopis za kritiko
znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 27, št. 195–196, str. 137–151.

-

Verbinc, F. (1997). Slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva zaloţba.

-

Volivci zavrnili druţinski zakonik (2012). Dostopno na http://www.siol.net/novice/
slovenija/2012/03/referendum_o_druzinskem_zakoniku.aspx (pridobljeno 25. 11. 2012).

-

Vončina, V. (2009). Nelagodje in različnost spolne usmerjenosti v šoli. Sodobna
pedagogika, 60, št. 4, str. 148–163.

-

Vonta,

T.

idr

(2005).

Vzgoja

za

socialno

pravičnost.

Dostopno

na

http://www.korakzakorakom.si/content/view/23/70/ (pridobljeno 2. 1. 2013).
-

Watkins, D. (2008). Heads in the sand, backs against the wall: problems and priorities
when tackling homophobia in schools. V: DePalma, R. in Atkinson, E. (ur.). Invisible
boundaries (adressing sexualities, equality in children's worlds). Velika Britanija:
Trentham Books, str. 107—120.

-

Welch Griffin, C., Wirth, M. J. in Wirth, A. G. (1997). Više od prihvaćanja. Zagreb:
Publikum.

-

Zakon o osnovni šoli (1996). Dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=
200681&stevilka=3535 (pridobljeno 28. 1. 2013).

-

Zakon

o

zakonski

zvezi

in

druţinskih

razmerjih

(2004).

Dostopno

na

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO4132.html (pridobljeno 22. 1. 2013).
-

Zaviršek, D. (2012). Predgovor. V: Zaviršek, D. in Sobočan, A. M. (ur.). Mavrične
družine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in učiteljic. Ljubljana: Fakulteta za
socialno delo, str. 7―9.

-

Zaviršek, D. in Bercht, S. (2012). Izkušnje otrok in mladih iz mavričnih druţin v
Sloveniji. V: Zaviršek, D. in Sobočan, A. M. (ur.). Mavrične družine grejo v šolo:
perspektive otrok, staršev in učiteljic. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 51―83.

-

Zornik, A. in Mirović, K. (1996). Homoseksualnost skozi stereotipe. Socialno delo, 35, št.
2, str. 137–143.

103

