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POVZETEK 
 

V diplomskem delu sem se osredotočila na istospolno usmerjene osebe, ki so svojo istospolno 

identiteto že razkrile svojim staršem, in na starše, ki že imajo izkušnjo soočenja z otrokovo 

istospolno usmerjenostjo. Zanimalo me je predvsem, kako istospolno usmerjene osebe 

doživljajo lastno razkritje in kako starši doživljajo razkritje svojega otroka.  

V teoretičnem delu se ukvarjam predvsem z nastajanjem istospolne identitete, njenim 

razkritjem in vplivom le tega na odnos med starši in otrokom.  

V empiričnem delu predstavljam rezultate fokusne skupine, v katero so bile vključene 

istospolno usmerjene osebe, in rezultate treh intervjujev, v katere so bili vključeni starši 

istospolno usmerjenih otrok.  

Ugotovila sem, da razkritje istospolne identitete za istospolno usmerjene osebe ni stresen 

dogodek, pač pa nekaj, kar je samoumevno in se zgodi mimogrede. Starši so se na razkritje 

odzivali različno, predvsem pa večina pravi, da svojega otroka ne glede na njegovo spolno 

usmerjenost sprejema takšnega, kot je. 
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razkritje istospolne usmerjenosti, starševstvo, odziv staršev na otrokovo istospolno 

usmerjenost,  podpora staršem. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The following graduate paper concentrates on homosexuals who have revealed their sexual 

orientation to their parents and on parents who have faced their child's homosexual 

orientation. The focus lays on the question how a homosexual experiences their own 

disclosure and how their parents are facing it. 

The theoretical part concentrates on the development of the sexual identity, its disclosure and 

influence on the parents – child relationship. 

The empirical part introduces the results of the focus group including homosexuals and the 

results of three interviews with the parents of homosexually oriented children.  

It can be concluded that the disclosure of the homosexual identity is not a stressful event but 

as a spontaneous one. The parents’ reactions varied; the majority asserts that they accept their 

child regardless of their sexual orientation.  
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1 UVOD 
 

»To come out of closet« je angleška fraza, dobesedni prevod pa pomeni priti ven iz omare, 

prispodoba za to, da smo se skrivali, se sami sebi smilili, živeli dvojno življenje, se trudili, da 

bi čim bolj ustrezali pričakovanjem svojih staršev (zloženka Prva lekcija iz 

homoseksualne/biseksualne angleščine 2010). 

 

Razkritja istospolne usmerjenosti ne moremo enačiti z razkritjem heteroseksualne 

usmerjenosti, saj je ta v družbi tako samoumevna, da je ni treba razkrivati (Kuhar, 2001).  

Istospolna usmerjenost nasprotno pomeni grožnjo obstoječemu heteronormnemu sistemu, zato 

je tudi razkritje lahko toliko bolj stresno. Najbolj stresno je v družini, saj starši le redko 

pomislijo, da bi bil njihov otrok lahko istospolno usmerjen, zato se lahko odzovejo zelo 

negativno. 

 

Idejo za diplomsko delo sem dobila, ker me je zanimalo, kako se starši odzovejo na odločitve 

otrok, ki niso skladne z njihovimi pričakovanji. Dolgo sem opazovala nekatere istospolno 

usmerjene prijatelje, ki imajo partnerja istega spola, domačim pa ga predstavijo kot prijatelja. 

Marsikateri istospolno usmerjeni znanec mi je že povedal, da se preveč boji očeta, zato 

domov velikokrat pripelje prijateljico, ki jo predstavi kot svoje dekle. Menim, da se starši 

težko sprijaznijo z otrokovo istospolno identiteto. 

 

V teoretičnem delu razložim nekaj osnovnih pojmov, povezanih z istospolno usmerjenostjo, 

predstavim odnos do istospolne usmerjenosti v heteronormni družbi, opredelim 

heteroseksualno družbo, identiteto in družino. Podrobneje opišem nastajanje istospolne 

identitete, proces razkritja pred starši ter njihove odzive, dotaknem pa se tudi homofobije, 

stigmatizacije in virov pomoči pri istospolni usmerjenosti. 

 

V empiričnem delu se osredotočim na tvorjenje istospolne identitete in občutke, ki jih 

doživljajo istospolno usmerjene osebe ob razkritju. Skušam ugotoviti, kako poteka razkritje, 

predvsem pred starši, pa tudi pred drugimi družinskimi člani, pred prijatelji in pred širšo 

okolico. Razložim, kako se odzivajo starši, ali je res oče tisti, ki težko sprejme, da sin domov 

ne bo pripeljal žene, in ali se mama res nikoli ne sprijazni, da ne bo vnukov. Predstavim 
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odzive okolice, kolikšna je prisotnost homofobije ter kje starši iščejo pomoč, če se znajdejo v 

stiski zaradi otrokove istospolne usmerjenosti.  

 

Zavedam se, da posegam na zelo intimno področje, saj so tako istospolno usmerjene osebe kot 

njihovi starši z mano delili tista (najbolj skrita) občutja, ki jih doživljajo v povezavi s tem. 

Naloga ni bila lahka, saj so predvsem občutja staršev področje, o katerem imamo pri nas še 

zelo malo informacij. Upam, da bom z diplomskim delom istospolno usmerjenost približala 

širši množici in jo tudi predstavila kot nekaj samoumevnega in naravnega. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 SAMOUMEVNOST HETEROSEKSUALNOSTI  V DRUŽBENEM 

PROSTORU 
 

V naši družbi je vse heteroseksualno. Heteroseksualnost je vpeta v vse vidike vsakdanjega 

življenja. Je tista stalnica v življenju ljudi, preko katere vrednotimo, razumemo in vidimo vse 

vidike družbenega življenja. Je naravna, normalna, fiksna in stabilna. Heteroseksualni par je 

okvir, steber (Švab in Kuhar, 2005). Kuhar (2001) še dodaja, da zaradi naravnosti 

heteroseksualnost ne potrebuje razlage, je samoumevna. 

Heteronormnost ima še vedno ogromno moč. Kot pravita Švab in Kuhar (prav tam), ta 

heteronormnost na eni strani generira socialno izključevanje (stigmatizacijo), na drugi strani 

pa pomeni pritisk k prilagajanju heteroseksualnim družbenim normam  in vedenjskim 

vzorcem. 

 

2.1.1 VPLIV DRUŽBENIH NORM NA ISTOSPOLNO USMERJENOST 

 

Vpliv družbenih norm je v primeru istospolno usmerjenih še vedno močan in pomembno 

vpliva na njihovo življenje. Geji in lezbijke rušijo tradicionalne heteronormne okvire. 

Heteroseksualnost je prevladujoča družbena norma, ki se odraža v homofobiji in nasilju nad 

geji in lezbijkami (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Samoumevnost neke norme se pokaže šele takrat, ko jo  nekdo krši, ko se npr. homoseksualna 

oseba razkrije in doživi celo mero negativnih očitkov (Rener, v Švab in Kuhar, 2005). Rener 

še dodaja, da je prav ta samoumevnost heteroseksualnosti v družbi nevidna. 

V nevidnost normativa heteroseksualnosti pa naj bi bili ujeti tudi starši – mladi pogosto 

tarnajo, da jih starši sprašujejo, kdaj se bodo poročili (seveda z osebo nasprotnega spola), 

imeli otroke; heteronormativnost pa se pokaže tudi ob razkritju, ko nastanejo mučne tišine, ko 

starši raje ne bi povedali sorodnikom, prijateljem … (prav tam) 

 

Plummer (1995) omenja celo pojav »heteroseksizma«, kar pomeni, da sta v družbi prisotna 

dva načina razločevanja, in sicer homo in hetero razločevanje. Vsekakor ima 

heteroseksualnost prednosti in je v privilegiranem položaju. Sem umešča institucije, kot so 



4 
 

spol, ljubezen, družina, spolnost, vse te pa spadajo v družino, natančneje v zakonski par, ki je 

heteroseksualen. 

 

2.1.2 RUŠENJE TRADICIONALNIH VZORCEV 

 

Z leti tudi samoumevnost heteroseksualnosti izgublja veliko moč. Babica je pripovedovala, da 

v njeni mladosti ni bilo govora o istospolni usmerjenosti. Primat je imela zakonska skupnost, 

vse drugo je bilo velik greh. Institucija družine je bila izredno cenjena, nezakonski otroci so 

bili nesprejemljivi. Danes se babica drži za glavo in pravi, da svet ne bo zdržal, ker smo 

preveč razsuti.  

 

Razvili so se novi življenjski stili, ob tem pa se vzpostavljajo tudi nove institucije. 

Tradicionalni vzorci izgubljajo v boju proti novim, a kot ugotavlja Giddens (v Švab in Kuhar, 

2005), imajo še vedno pomembno vlogo. Giddens spremembe posameznikov označi za 

»preobrazbo intimnosti«. Posameznik se začenja zavedati samega sebe, si prizadevati za 

lasten obstoj, za individualnost. Vsekakor so geji in lezbijke pomemben gradnik v ustvarjanju 

mozaika stilov. Prihaja do popolnoma novih razmerij, kot npr. registrirano istospolno 

partnerstvo, homoseksualne poroke. Kar slišim sosedo, kako bi dejala: »To pa menda ja ni 

naravno …« Težko se je sprijazniti z rušenjem tradicionalnih predstav in vzorcev glede 

intimnega partnerskega življenja.  

Tradicionalni vzorci se krhajo tudi z nastajanjem novih prostorov vsakdanjega življenja, s 

prostori za geje in lezbijke, kjer se ti organizirano srečujejo zunaj lastnega doma. Tovrstno 

življenje pa je mogoče predvsem zaradi preobrazbe intimnosti, spremembe družbe in zaradi 

novega diskurza o homoseksualnem, ki ni omejen na seksualnost in identiteto, ampak se 

premešča na osebne odnose, prijateljstvo, istospolno starševstvo ipd. Danes se geji in lezbijke 

ne bojujejo več za individualne pravice, temveč za odnose (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Nekoč je bil to jezik psihiatrije in medicine, danes pa je jezik človekovih pravic in svoboščin. 

Velikokrat slišimo pritoževanja v slogu: »Zakaj pa morajo pedri tako razglašati, kaj so? Saj 

mi normalni tega ne počnemo.« Da, vse to je res, heteroseksualcem svoje usmerjenosti ni 

treba razglašati. Švab in Kuhar (prav tam) pojasnita, da je heteroseksualnost pričakovana in 

samoumevna, zato je potreba po razkritju neheteroseksualne identitete večja. 
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Če bi torej moja soseda na ulici srečala heteroseksualen par, ki se drži za roke, tega najbrž 

sploh ne bi zaznala, saj je to nekaj naravnega in normalnega, medtem ko se ji homoseksualci 

ne zdijo normalni. Žal njeno mnenje ni osamljeno. Heteroseksualnost je torej edina normalna, 

zdrava, fiksna, stabilna, naravna, enostavno rečeno, samoumevna. 

 

 

2.2 O HOMOSEKSUALNOSTI 
 

Toliko kot je na svetu ljudi, je tudi različnih stilov življenja. Vsak izmed nas je po svoje 

drugačen in poseben. Prav tako je vsak izmed nas normalen ali nenormalen, odvisno od 

družbe, v kateri živi. Ljudje večinoma radi ocenjujemo in etiketiramo druge oz. jih označimo 

za nenormalne. Etiketiranje ima v družbi vlogo zarisovanja meje med dovoljenim in 

nedovoljenim, predvsem pa ločuje deviantne/o od normalnih/ega. Tukaj pa veliko vlogo 

odigrajo ravno istospolno usmerjene osebe. 

 

Naj kot prvo razlago homoseksualnosti navedem Brajševo opredelitev: »Homoseksualnost je 

samo ljubezen do istega spola, želja ljubiti se z istim spolom, deliti svoja čustva in spolnost z 

nekom, ki je istega spola, zabavati se z njim, živeti z njim … Samo to.« (Brajša, 1987, str. 18) 

  

Termin »homoseksualec« izvira iz medicinske terminologije in je izraz za spolno orientacijo.  

Homoseksualec je oseba, ki jo čustveno in seksualno privlačijo osebe istega spola (Švab in 

Kuhar, 2005). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zapisano, da je homoseksualec oseba, »ki čuti 

spolno nagnjenje do oseb istega spola.« (http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=homoseksualec&hs=1) 

 

Homoseksualnost kot družbena vloga je nastala šele v 17. stoletju. Danes poznamo zelo 

veliko teorij o istospolni usmerjenosti. Med seboj se seveda razlikujejo. Prva pravi, da je 

homoseksualnost bolezen, druga označuje homoseksualce za psihične bolnike, tretja razlaga 

homoseksualnost kot posledico izkušenj iz otroštva ipd. (Kuhar, 2001).  

Spominjam se, da smo s sošolkami velikokrat razmišljale, zakaj pride do tega. Mogoče zaradi 

vzgoje ali pa je povezano z genetiko? Kaj pa lik očeta, je bil preveč ali premalo prisoten? 

Kako je z materjo? Preveč ljubeča, preveč avtoritarna?  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=homoseksualec&hs=1
http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=homoseksualec&hs=1
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Pri iskanju odgovora na ta vprašanja najdemo veliko različnih stališč. Velikonja (1998) pravi, 

da homoseksualnosti ne izbiramo, jo pa odkrivamo in sprejemamo. 

Sullivan (2008) meni, da ne moremo trditi, ali je homoseksualnost stvar izbire ali ne, 

usmerjenosti niti ne moremo strpati v neka standardizirana dejstva; tu gre za izkušnje 

homoseksualcev in to je vsa znanost, ki jo premoremo in ki ji lahko verjamemo. 

Homoseksualnost je usmeritev, ne izbira, to pa lahko istospolno usmerjena oseba dokaže zgolj 

s svojim življenjem oz. s svojo življenjsko zgodbo. Sullivan (prav tam) trditev, da je 

homoseksualnost usmeritev, ne odločitev, ponazori s primerom moškega, ki po več letih 

zakona končno prizna, da je gej, in se loči od žene. Primer nakazuje, da obstajajo ljudje, ki so 

odločeni, da bodo svojo homoseksualnost odpravili, a izgubijo boj s samim seboj. 

Avtor še dodaja, da veliko homoseksualcev skuša vzrok za svojo »nenormalnost« odkriti v 

svoji preteklosti ali v vzgoji, nekateri navajajo čustveno in globoko vez z materjo. 

Velikonja (1998) na drugi strani povzema nekatere teorije, ki trdijo, da je homoseksualnost 

gensko pogojena ali pa je odvisna od načina odraščanja. 

Lutes (2007) dodaja, da se znanstveniki načeloma strinjajo, da je spolna usmerjenost rezultat 

kognitivnih in bioloških dejavnikov ter kompleksnih družbenih interakcij. Oblikuje se v 

zgodnjih letih. Ne obstaja dovolj dokazov, da jo je mogoče spremeniti. 

Kinsey (v Kuhar, 2001) pravi, da je bila homoseksualnost najprej razumljena kot osebnostna 

motnja, ki naj bi jo povzročila pomanjkljiva identifikacija s spolnimi vlogami.  

O tem, ali je homoseksualnost prirojena ali pridobljena, pa razmišlja tudi McIntoshi (v Kuhar, 

2001), ki je vpeljala pojem homoseksualna vloga in s tem zanikala obstoj homoseksualnosti 

kot stanja. Avtorica trdi, da ne obstajata dve vrsti ljudi: homoseksualci in heteroseksualci. Po 

njenem mnenju obstajajo ljudje, ki ustrezajo oznakam homoseksualca, a ne živijo tako, po 

drugi strani pa so ljudje, ki pri sebi začutijo homoseksualna nagnjenja, a tega ne priznajo. 

Zaradi tega si znanost napačno razlaga homoseksualnost, saj jo s tem, ko se sprašuje ali je 

pridobljena ali prirojena, predstavlja kot družbeni problem in nad njo omogoča družbeni 

nadzor. Tako so lahko istospolno usmerjene osebe ujete v deviantno podobo, ki je posledica 

etiketiranja, sprejemajo homoseksualnost kot stanje in ne kot vlogo, hkrati pa to uporabijo kot 

opravičilo za svoje vedenje -  s tem v skupini homoseksualcev obveljajo za normalne.  

 

Kljub vsem tem teorijam pa Goodman (v Plummer, 1995) pravi, da smo prešli vse stare 

trditve in da istospolno usmerjene osebe ustvarjajo nove življenjske poti, načine življenja, 

nove skupnosti, politike, seksualnosti, za kar se zavzemajo tako na lokalni kot tudi na globalni 

ravni.  
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Sullivan (2008) na podlagi svojih izkušenj zapiše, da homoseksualec ne čuti hrepenenja po 

zlitju v eno z dekleti, dekleta so lahko le dobre, zaupne prijateljice, obstaja pa neznansko 

hrepenenje po zlitju z osebo istega spola. 

 

V puberteti se posameznik začne zavedati svoje usmerjenosti, pred tem ne more več ubežati in 

si zatiskati oči. Vsa ta občutja in spoznanja prinašajo val navdušenja in zavračanja. Čustva so 

velikokrat potlačena. Istospolno usmerjena oseba kmalu ugotovi, da lahko funkcionira in živi 

le, če zataji samo sebe; npr. fantje si želijo, da bi lahko bili nevidni v dekliški garderobi, gej 

pa si to želi v fantovski garderobi. Torej mu lahko uspe le tako, da skrije svoje strasti, 

hrepenenja in fantazije. Vsak se mora naučiti, kako v družbi brzdati svoja nagnjenja, kako se 

skriti, treba se je naučiti popolnoma novih pravil. Za preživetje mora razviti sposobnost 

mimikrije – postane nekdo, ki je v družbi še sprejemljiv in vsaj približno ustreza njegovemu 

slogu. Npr. gej postane piflar, popačeno rečeno »pomehkužen moški«, nekateri se obupno 

zatečejo v šport, v osamo ipd. (Sullivan, 2008). 

 

Homoseksualnost ni bolezen, ne motnja in ni izbira. Svetovna zdravstvena organizacija jo je 

leta 1991 črtala s seznama bolezni. Prav tako ni nekaj nenormalnega, saj se je pojavljala v 

celotni zgodovini, v vseh generacijah človeštva (http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-

content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf).  

 

Homoseksualnost je nekaj, kar obstaja. Je ravno toliko neprostovoljna, kot je neprostovoljna 

tudi heteroseksualnost za heteroseksualce (Kuhar in Švab, 2005). 

 

2.2.1 TERMINOLOGIJA ISTOSPOLNE USMERJENOSTI 

 

Danes je v svetu veliko različnih terminov, povezanih z istospolno usmerjenostjo. Po Pirnar 

(2006) so mnogi do homoseksualcev sovražni in žaljivi, nekatere pa so homoseksualci vzeli 

za svoje in žaljiv pomen prevrednotili. 

Za istospolno usmerjene osebe seveda lahko slišimo veliko različnih izrazov oziroma opazk: 

da so to tisti, ki so »na ono stran mahnjeni«, topli bratci, možače, geji, pedri, lezbijke, lezbače 

ipd. Istospolno usmerjeni prijatelj iz študentskega doma, pravi, da je peder, in ne gej, ta 

http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf


8 
 

oznaka ga sploh ne moti, in da mu lahko brez problema rečem, da je homoseksualec ali peder, 

seveda če s tem sama ne mislim žaljivke. 

 

Problem v terminologiji se pokaže kot ovira pri raziskovanju homoseksualnosti. Pojem 

homoseksualnost kot ločena spolna identiteta obstaja šele od konca 19. stoletja (Kuhar, 2001). 

Ker se v diplomskem delu nekateri izrazi pogosto pojavljajo in njihova napačna uporaba 

lahko dobi žaljiv prizvok, podajam nekaj osnovnih razlag. 

 

 SEKSUALNA USMERJENOST 

Usmerjenost je lahko heteroseksualna – privlači te oseba nasprotnega biološkega spola, 

homoseksualna – privlači te oseba istega biološkega spola ali pa biseksualna – privlačita te 

oba biološka spola (Greif, 2006). 

 

 HOMOSEKSUALNOST IN HOMOSEKSUALEC 

Homoseksualec je oseba s homoseksualnim gonom - teh občutij ne more potlačiti (Kuhar, 

2001). Po Kuharjevem mnenju je homoseksualnost vedno obstajala, vendar pa se je izraz 

homoseksualec kot družbeni subjekt izoblikoval šele konec 19. stoletja, ko so se pojavile 

teorije o seksualni perverznosti. 

 

 ISTOSPOLNA USMERJENOST 

Po Pirnar (2006) izraz istospolna usmerjenost združuje tudi druge različice spolnih vedenj in 

identitet, na primer biseksualnost in transseksualnost. 

Istospolna usmerjenost pomeni, da osebo spolno in čustveno privlačijo osebe istega spola 

(Kuhar, 2001). 

 

 STRAIGHT 

Beseda v angleškem jeziku označuje heteroseksualca, lahko pa pomeni tudi poštenost, 

zaprtost, konservativnost ipd. (Tratnik, v Pirnar, 2006). 

 

 PEDER 

Izraz izvira iz besede pederastija, ki označuje ljubezen med odraslim moškim in dečkom. 

Pojem je nastal v antiki pri Grkih in Rimljanih (Kuhar, 2006). Za Grke je bil to povsem 
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naraven pojav, čeprav se je moral mladi deček podrejati in v odnosu ni smel uživati (Kuhar, 

2001). 

 

 GAY/GEJ 

Gay je angleški pridevnik, ki pomeni vesel, veder, živahen, lahkoživ. Zaradi zadnjega pomena 

so s tem izrazom v 19. stoletju poimenovali prostitutke. V 20. stoletju so z njim 

homoseksualni moški in ženske opredelili svojo identiteto. Ta izraz so sprejeli tudi v Sloveniji 

in ga poslovenili v gej. Izraz gej je bil leta 1995 že uporabljen v Gejevskih in lezbičnih 

študijah v okviru Časopisa za kritiko znanosti (Pirnar, 2006). 

 

2.2.2 ODNOS DO HOMOSEKSUALNOSTI SKOZI ČAS  

 

Gejevstvo oz. odnos med dvema moškima so v zgodovini preganjali, medtem ko je bilo 

lezbištvo deležno veliko manjšega pritiska, večinoma pa tudi ni bilo kaznovano. V preteklosti 

je veljalo, da spolnost brez penisa ni mogoča. Lezbijke so sprva pomilovali, zaradi družbene 

zapovedi, da potrebujejo »pravega moškega«, so se tudi poročale in rojevale otroke. Njihovo 

spolno osvobajanje se je začelo v 19. stoletju (Kuhar, 2001). 

 

V srednjem veku je homoseksualnost postala nekaj negativnega. Stari Grki so dovoljevali 

ljubezen med odraslim moškim in mlajšim dečkom, a deček v odnosu ni smel uživati. Stari 

Rimljani so povzdignili pomen heteroseksualne zakonske zveze (Boswell, 2005). Hebrejci so 

seksualnost omejili zgolj na dejanje v zakonski zvezi. V srednjem veku je Cerkev pri 

homoseksualnosti motilo, da je nereproduktivna spolna oblika in prinaša samo telesni užitek. 

Tomaž Akvinski jo je uvrstil med grehe proti naravi, kamor spadajo tudi masturbacija, 

nenaravne spolne združitve ipd. (Kuhar, 2001). 

V 15. stoletju je bila homoseksualnost razbremenjena cerkvene obdolžitve grešnosti. Pojavi se 

enakovrednost partnerjev v homoseksualnem odnosu (Kuhar, 2001). 

V drugi polovici 17. stoletja se je odnos do seksualnosti začel spreminjati, v prid homofobiji. 

Malo pred letom 1700 je protestantizem obudil idejo o prepovedi vsakršnega združevanja 

zunaj krščanske zakonske zveze. Homoseksualce so zapirali v psihiatrične ustanove. V času 

kapitalizma se je z razvojem trgovske družbe še ostreje začrtala meja med vlogo moškega in 

ženske: moški je podjeten, ženski pa pripada pasivna vloga (Kuhar, 2001). 
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Z razsvetljenstvom je postal pomemben užitek. Po francoski revoluciji je bil sprejet zakon, ki 

je v zasebnosti dovoljeval vse vrste spolnih odnosov med odraslimi, če le v to niso bili 

prisiljeni. Javno mnenje je kljub temu ostalo sovražno do homoseksualnosti (Kuhar, 2001). 

Leta 1869 je madžarski zdravnik Karoly Maria Benkert prvič uporabil izraz homoseksualen. 

Razložil je, da je narava nekaterim moškim in ženskam dodala k normalnemu seksualnemu 

nagonu še homoseksualnega in jih postavila v seksualno suženjstvo. Nagon onemogoča 

vzburjenje nad nasprotnim spolom, ravno tako oseba ne more zatreti občutij nad osebo istega 

spola (Pirnar, 2006). 

V času druge svetovne vojne so homoseksualce pošiljali v koncentracijska taborišča, kjer naj 

bi jih normalizirali. Po mnenju nemških nacistov naj bi bila homoseksualnost neskladna z 

lastnostmi moškega. Med vojno naj bi bilo zaradi homoseksualnega dejanja obsojenih 50.000 

moških (Kuhar, 2001). Pirnar (2006) dodaja, da so jih obravnavali kot neozdravljivo bolne in 

zločinske deviante. Lešnik (v Kuhar, 2001) ugotavlja, da je imel nacizem velik vpliv na odnos 

do homoseksualnosti. 

 

Konec 19. in na začetku 20. stoletja so bile ustanovljene prve skupine homoseksualcev, ki so 

si prizadevale za pravice homoseksualcev, reformiranje zakonov, hkrati pa so spodbujale 

homoseksualce, da se postavijo za svoje pravice.  

V poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, v času študentskih uporov po vsem svetu, so 

nastajala združenja v oporo homoseksualcem, ker so menili, da je istospolna ljubezen naravna 

in zdrava.  

Prelomnica v zgodovini zatiranja homoseksualcev je bil znani upor pred gostiščem Stonewall 

Inn v Greenwich Villageu v New Yorku junija leta 1969. S tem se je začelo gibanje za pravice 

istospolno usmerjenih oseb. Upor je istospolno usmerjenim vlil moč, da so zahtevali svoje 

pravice. Ob obletnici tega dogodka vsako leto v različnih mestih po svetu organizirajo pohod 

gejevskega in lezbičnega ponosa, od leta 2001 tudi v Ljubljani. S pohodom ponosa izstopijo 

iz homofobične tišine in nevidnosti (Kuhar, 2001). 

Leta 1926 je v Sloveniji izšla prva razprava o homoseksualnosti, z naslovom 

Homoseksualnost, v kateri je že izraženo mnenje, da homoseksualnost ni bolezen, zato spada 

na področje psihologov, sociologov. Homoseksualnost ni več kaznivo dejanje od leta 1976, ko 

je bil sprejet Kazenski zakonik Socialistične republike Slovenije. Leto 1984 velja za začetek 

organiziranega gejevskega in lezbičnega gibanja na Slovenskem. Gibanje je zahtevalo 

politično enakopravnost, pravico do drugačnosti, do lastnega življenjskega stila.  
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Leta 1990 je nastal Roza klub, politično združenje, njegov cilj je delovanje proti 

diskriminaciji homoseksualnosti (Kuhar, 2001). 

Do leta 1995 so bili homoseksualci v Sloveniji razumljeni kot drugorazredni državljani, tedaj 

pa so dobili nekaj več pravic, ker je novi Kazenski zakonik RS prepovedal diskriminacijo in 

kršitev enakopravnosti na podlagi spolne usmerjenosti (Kuhar, 2001). 

Leta 1998 je bila ustanovljena prva slovenska skupina za mlade geje in lezbijke Legebitra, ki 

ima socializacijsko vlogo, pomaga pa tudi staršem gejev in lezbijk (Škorjanc, 2008). 

 

2.2.3 HOMOFOBIJA 

 

Etiketiranje ljudi kot drugačnih bo vedno obstajalo, saj tako lahko ločimo dovoljeno vedenje 

od nedovoljenega, drugačne ljudi od normalnih. Ko ljudje oblikujejo zaničevano skupino 

homoseksualcev, je preostala družba »očiščena«. Na žalost v družbi obstaja veliko takih, ki na 

geje in lezbijke gledajo kot na neka popolnoma nenaravna bitja, kar na življenje gejev in 

lezbijk vsekakor močno vpliva (Kuhar, 2001). 

V družbi velja nenapisano pravilo, da smo do drugih drugačnih ljudi strpni le toliko časa, 

dokler ti ostanejo skriti (Švab in Kuhar, 2005). Moj sosed velikokrat pravi, da ga 

homoseksualci ne motijo, dokler to počnejo za štirimi stenami.  

 

Beseda homofobija je bila prvič uporabljena v reviji Time leta 1969. »Včasih je pomenila 

fizičen strah pred homoseksualci, danes pa izraz vključuje socialno, politično in moralno 

preganjanje, obsojanje, odpor, nestrinjanje ter nasilje do istospolno usmerjenih.« (Kuhar, 

2006, str. 546) Pomeni zatiranje gejev in lezbijk, sovražen odnos do homoseksualnosti 

(Kuhar, 2001). 

Homofobija je sprejemljiv predsodek in vsak sistem, ki podpira negativna prepričanja, stališča  

in mite o homoseksualnih ljudeh (Sekereš, 2010), in se lahko kaže kot verbalno ali fizično 

nasilje (Greif, 2006). 

 

Velikonja (1998) dodaja, da homofobija pomeni strah in nestrpnost do homoseksualnosti in je 

posledica predsodkov in vnaprejšnjih sodb, to pa je povezano z nepoznavanjem in odsotnostjo 

kakršnih koli izkušenj s homoseksualci. 
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Značilno je, da o otrocih gejev vsi mislijo, da so nekaj posebnega, da naj bi bili drugačni, 

čeprav niso. Enako je s homoseksualci – drugačni so že samo zaradi tega, ker so 

homoseksualci (Sullivan, 2008). 

 

Pirnar (2006) pove, da so različne raziskave pokazale, da je v družbi, ki temelji na 

heteroseksualnih ideoloških načelih, odnos med istospolno usmerjenimi osebami in preostalo 

družbo načeloma negativen. Sklepamo lahko, da so razkrite istospolne osebe podvržene veliki 

stigmatizaciji in diskriminaciji, zato pa veliko istospolno usmerjenih oseb raje ostaja skritih in 

nerazkritih v svojem lastnem domačem okolju. 

 

Homoseksualnost je svobodnejša izbira v družbah, kjer se pomen heteroseksualnosti 

zmanjšuje. Tam je manj nasilja nad geji in lezbijkami. Za Slovenijo tega ne moremo trditi. Pri 

nas je še vedno zaznavna visoka stopnja homofobije in nasilja. Zato so homoseksualci 

omejeni na življenje v zasebnosti. Dogaja se, da so žrtve fizičnega nasilja, zato svojo 

usmerjenost raje prikrijejo in se npr. zaljubljena moška na ulici vedeta kot površna prijatelja. 

V Sloveniji istospolna usmerjenost še vedno pomeni veliko stigmo (Švab in Kuhar, 2005).  

 

Plummer (1995, v Borštnar, 2011) pravi, da so vzroki za homofobijo: 

 freudovska kreacija, 

 bojazen posameznika, da je tudi sam homoseksualen, 

 potreba imeti otroke, da bi nadaljevali človeško vrsto, ki jo poudarja židovsko-

krščanska religija, 

 grožnja ideji naravnega reda, povezane z idejami ritualne čistosti, 

 kot nekaj, kar izvira iz motenih, avtoritarnih, restriktivnih osebnosti, 

 grožnja družini v kapitalizmu, 

 kontinuiran odziv na disidenstvo in motnje. 

 

Ponikvar (2000) navaja tri razloge, ki pripeljejo do homofobije: 

 religiozna in družbena prepričanja: obstaja prepričanje, da homoseksualnost ogroža 

splošno sprejete religiozne in družbene vrednote o naravi družine in družbenih vlogah 

moških in žensk v njej, 

 socializacija spolne vloge: v današnji družbi obstajajo merila, kaj pomeni moškost in 

ženskost ter kako se vesti v skladu z določeno vlogo; veliko heteroseksualcev 
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sprejema uveljavljene predstave, da so ženske čustvene in pasivne, moški pa 

racionalni in neodvisni, za resnične, 

 neodvisnost oz. neopaznost: ker so moderne družbe izrazito heteroseksualno 

usmerjene, morajo homoseksualci ostajati skriti, v ozadju, zato je družba o njihovem 

obstoju slabo informirana. 

 

Mahl (v Ponikvar, 2000) enako kot Plummer (v Borštnar, 2011) kot morebiten vzrok za 

homofobijo navaja še posameznikov strah pred možnostjo, da bi tudi sam bil homoseksualec. 

Občutenje fizične ali psihične privlačnosti osebe istega spola namreč lahko izzove 

anksioznost, ko se občutki privlačnosti potlačijo in zanikajo. 

 

Vzroki za homofobijo se spreminjajo znotraj posameznih družb in med njimi ter znotraj 

posameznikov in med njimi. 

 

Tako kot je več različnih vzrokov za homofobijo, tako je tudi več različnih vrst homofobije. 

Institucionalna homofobija proizvaja zakone, ki prepovedujejo homoseksualne odnose. 

Veliko ljudi v vsakodnevnem življenju izvaja različne oblike homofobije, ampak se tega sploh 

ne zavedajo, saj so pod vplivom družbe ponotranjili negativna stališča do homoseksualnosti 

(Ponikvar, 2000). To dobro ponazorita Švab in Kuhar (2005), ki pravita, da v vsakdanjih 

pogovorih prevladuje heteroseksualnost, pogovarjamo se o naših družinah, ljubezenskih 

odnosih in hitro pozabimo, da imamo lahko v družbi koga, ki ima doma partnerja istega spola. 

Že samo z nadležnimi šalami (npr. o »pedrih«) je istospolno usmerjena oseba izpostavljena 

homofobiji (Švab in Kuhar, 2005). 

O družbeni homofobiji razpravlja Popadič (v Sekereš, 2010). Razlaga, da heteroseksualcem ni 

treba poudarjati, da so »straight«, da so normalni, zdravi, saj je to nekaj, kar je pričakovano, 

in se po tem ne sprašuje. Temu bi lahko rekli družbena homofobija, saj naj bi tako bil vsak 

posameznik heteroseksualno usmerjen. O »zanimivem dejstvu«, da se heteroseksualcem ni 

treba razkriti pišeta tudi Švab in Urek (2006). Ne spomnim se, da bi kdaj glasno rekla, npr. 

pred starši, da sem heteroseksualno usmerjena. Avtorici pojasnjujeta, da se heteroseksualcem 

ni treba soočati z razkritjem heteroseksualne identitete, torej svoje spolne usmerjenosti. 

Težava nastopi takrat, ko je kdo že »predolgo« samski; takrat se pojavijo govorice, da je z 

osebo nekaj narobe, da je verjetno ta »tip kar peder ali pa tista punca verjetno lezbijka«. 
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Naj v tem poglavju omenim tudi diskriminacijo in predsodke, ki so homoseksualcem na 

različnih področjih življenja še kako dobro poznani. 

 

Poznamo različne vrste družbenega in zakonskega diskriminiranja. Področja, na katerih je 

diskriminacija zelo pogosta, so zaposlovanje, nastanitev in vojaška služba. Dogaja se, da 

homoseksualcem nočejo dati zaposlitve, pa ne zato, ker ne bi bili sposobni za delo, ampak 

preprosto zato, ker so homoseksualci (Primorac, 2002).  

Pravica do dela brez strahu pred diskriminacijo in nadlegovanjem je osnovna človekova 

pravica, žal pa za geje in lezbijke vsa področja zaposlovanja pomenijo nevarnost 

diskriminacije. Kultura delovnega mesta je prepletena s heteronormnimi predpostavkami, 

kamor so vpete različne oblike skritega nasilja in diskriminacije gejev in lezbijk (Švab in 

Kuhar, 2005).  

Greif (2006) dodaja, da se ti na delovnem mestu lahko srečujejo  s prikritim zasmehovanjem, 

s prikritimi ali vrednostnimi sodbami, zmerjanjem in žaljivimi opazkami, poleg verbalnega pa 

lahko nastopi tudi fizično nasilje. 

Zato se geji in lezbijke v delovnem okolju redko razkrijejo, saj menijo, da to okolje ni dovolj 

varno za razkritje, s tem pa sami poskrbijo za obstoj homofobičnega ozračja zaradi 

heteronormnih predpostavk (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Predsodek definiramo »kot vrsto stališč, ki niso upravičena, argumentirana in preverjena, a jih 

spremljajo intenzivne emocije in so odporna na spremembe« (Rot, v Nastran Ule, 1997, str. 

163). 

 Allport (v Nastran Ule, 1997) razlikuje pet stopenj izražanj predsodkov o homoseksualcih. 

Na prvi stopnji je ogovarjanje, kamor spadajo šale o homoseksualcih. So oblika izražanja 

predsodkov na družbeno sprejemljiv način. 

V drugo stopnjo  spada izogibanje – pomeni ustvarjanje socialne distance do skupin, do 

katerih imamo predsodke (npr. homoseksualci me ne motijo, dokler nimam stika z njimi). 

Na tretji stopnji sledi diskriminacija, ki je neposredno usmerjena proti pripadnikom drugih 

skupin, kaže pa se v preprečevanju in ogrožanju dostopa do dobrin.  

Tretja stopnja se stopnjuje v četrto – nasilje, ko je ogrožena fizična integriteta posameznikov. 

Zadnja stopnja je genocid, fizično iztrebljanje skupin, posameznikov, narodov. Do genocida 

nad homoseksualci je prišlo med 2. svetovno vojno. 
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Škorjanc (2008) sklene, da v družbi vsekakor obstaja še zelo veliko stereotipnih predsodkov o 

istospolni usmerjenosti.  

 
 

2.3 O IDENTITETI 
 

Nastran Ule (2000) pravi, da je pri identiteti ključno vprašanje: kdo sem? Avtorica pravi, da je 

odgovor na to vprašanje temelj odnosa do samega sebe, prepoznavanje sebe kot subjekta. 

Pirnar (2003) doda, da se identiteta vzpostavlja s samoidentificiranjem subjekta. Tomori 

(1988) pa piše, da je sprejemanje in doživljanje sebe kot moškega ali ženske odločilno za 

posameznikovo predstavo o samem sebi. 

 

Nastran Ule (v Šterk, 2000) pojem identitete predstavi kot skupek psihičnih kvalitet, ki 

karakterizirajo in diferencirajo osebo. Po Eriksonu (v Nastran Ule, 2000) je posamezniku 

ključno vzpostavljanje lastne kontinuitete v času in prostoru.  

Identiteta danes ni nekaj, kar bi bilo stalno, je nekaj, kar se ves čas spreminja. Na oblikovanje 

identitete najbolj vplivajo družbeni dejavniki, spreminja se tudi odvisno od časa in konteksta 

(Švab in Kuhar, 2005), tvorjenje identitete pa je proces, ki se nikoli ne konča (Pirnar, 2003). 

Tudi Berger in Luckmann (1988) trdita, da je identiteta v dialektičnem razmerju z družbo in je 

element subjektivne realnosti.  

 

V literaturi ločimo med pojmoma objektivne in subjektivne identitete. Objektivna identiteta 

zajema fizične in biografske značilnosti posameznika, njegovo ime; subjektivna identiteta pa 

je nekaj osebnega, tisto, kar doživlja posameznik sam o sebi (Nastran Ule, 2000). 

 

Švab in Kuhar (2005) razlikujeta tudi osebno in družbeno identiteto. Tu vsekakor ne gre 

zanemariti istospolno usmerjenih oseb, saj se lahko zgodi, da njihova osebna identiteta ni 

skladna z družbeno. Kolikokrat slišimo o posameznikih, ki imajo v zasebnem življenju 

istospolnega partnerja, v javnosti pa se pojavljajo z osebo nasprotnega spola. Tukaj je vpliv 

družbe več kot očiten, gre za prilagajanje heteronormnim okvirom, ki še vedno preveč 

določajo način posameznikovega življenja. 
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2.3.1 OBLIKOVANJE SPOLNE IDENTITETE  

 

»Spolna identiteta je družbeni konstrukt, z njim pa je povezana tudi porazdelitev spolnih vlog 

ter pomenov, pozicij in statusov, ki posamezni vlogi pripadajo.« (Kuhar, 2001, str. 126) 

Otrok spolno identiteto razvija v procesu socializacije, odvisno od priznanj, ki jih je deležen 

od (zunanjih) drugih (Južnič, 1993).  

 

Oblikovanje spolne vloge poteka prek vzgoje, pri kateri otrok sprejema vedenje, ki ustreza 

družbeno prevladujočim in pričakovanim vzorcem delovanja. Sprejema vnaprej določene 

kulturne vrednote in pričakovanja, skladne s spolom posameznika (Kuhar, 2001). 

Tomori (1988) piše, da je sprejemanje in doživljanje sebe kot moškega ali ženske odločilno za 

posameznikovo predstavo o samem sebi. 

 

Spolna identiteta »mora biti« heteroseksualna, vključuje različne družbene vloge in težnjo po 

reprodukciji (Kuhar, 2001). Pirnar (2003) navaja diskurz seksualnosti kot diskurz, ki določa 

kategoriji spola in spolne identitete.  

Odnos med identiteto, spolom in subjektom ni zanemarljiv. Od tod izvira delitev na biološki 

(ang. sex) in družbeni (ang. gender) spol (Hall, v Kuhar, 2001). Giddens (v Kuhar, 2001) zelo 

natančno razloži razliko med družbenim in biološkim spolom.  Biološki spol zajema vse 

fizične razlike med moškim in ženskim telesom, družbeni pa zajema vse psihične, kulturne in 

družbene razlike med moškim in žensko. Razlikovanje je pomembno, saj ni nujno, da biološki 

spol posameznika tudi pomeni, da sprejema spol kot tak.  

Heteroseksualno okolje določa norme družbenega spola, ki so povezane z nekaterimi ideali 

moškega in ženskega spola, kar pa napeljuje na heteroseksualno zvezo. Tu je torej izvir misli, 

da ženska že od rojstva sanja o beli poroki, seveda z moškim (Butler, v Pirnar, 2003).  

 

Vsi ljudje naj bi bili ali ženskega ali moškega spola. Kuhar (2001) in Južnič (1993) 

poudarjata, da na oblikovanje spolne identitete vpliva predvsem družba – pomembno je, kako 

družba prepozna posameznikov spol: če okolje posameznika prepoznava kot moškega, 

zanemari njegov biološki spol, moški pa razvije žensko spolno identiteto. Iz tega sledi, da je 

ločevanje na dva spola zgolj stereotip. Moške in ženske spolne karakteristike so kulturno 

pogojene, na to vplivajo socialne interakcije. Torej na oblikovanje spolne identitete vplivajo 

eksterni dejavniki (družba/okolje) in interni dejavniki (psihološka konstrukcija osebnosti), ki 

so v interakciji. Zato lahko sklenemo, da ženskost oz. moškost nista posledica izbire, temveč 
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posledica »upoštevanja« družbenih norm (Kuhar, 2001). Družba na posameznika izvaja 

pritisk, da sprejme predstave o vedenju skladno s spolom, kulturne vrednote in spolno 

diferencirane obstoječe vzorce kot svoje lastne (Južnič, 1993). 

Kane (2006) doda, da na oblikovanje spolne identitete poleg družbe ključno vplivajo tudi 

starši. Ti namreč z vzgojnimi sporočili in pričakovanji pokažejo otroku, kako naj se vede 

skladno s svojim biološkim spolom. Golombok in Fivush (1994) razlagata, da starši oblačijo 

otroka primerno njegovemu spolu, spodbujajo ga, da razvija hobije in se igra z igračami, 

primernimi njegovemu spolu, ipd.   

Otroci se naučijo konceptov moškosti in ženskosti ter pričakovanega vedenja, ki ustreza 

moškemu in ženskemu spolu v določeni družbi. Agresivnost, heteroseksualnost in omejena 

čustvenost so prevladujoče značilnosti moškosti. Pasivnosti in pretirane čustvenosti naj bi se 

tako moški izogibali (Kane, 2006). Lippa (2008)  po rezultatih raziskave ugotavlja, da so 

sodelujoči anketirani geji sebe opisali kot bolj feminilne, z manj lastnostmi, ki so tipične za 

heteroseksualne moške, lezbijke pa so se nasprotno opredelile kot manj feminilne od 

heteroseksualnih žensk. Seveda pa so lahko ti opisi posledica družbenih predstav o tem, kdo 

in kakšni so homoseksualci. 

 

Ko starši pri otroku opazijo spolno netipično vedenje, se odzovejo skladno s heteronormativi 

kulture, v kateri živijo. Otroci/posamezniki, ki se vedejo drugače, kot narekujeta spol in 

spolna usmerjenost, kaj kmalu postanejo žrtve stigmatizacije. Starše začne skrbeti, da je 

njihov otrok homoseksualec (Pipher, v Kane, 2006). 

 

2.3.2 OBLIKOVANJE ISTOSPOLNE IDENTITETE  

 

»Razvoj homoseksualne identitete je odvisen od pomenov, ki jih subjekt daje konceptu 

homoseksualnosti in homoseksualnega.« (Kuhar, 2001, str. 146) 

Ideja homoseksualnosti kot ločene spolne identitete se je prvič pojavila v 19. stoletju (Kuhar, 

2001). 

 

Škorjanc (2008) pravi, da spolna identiteta ni nekaj, za kar bi se ljudje sami odločili, temveč 

nekaj, za kar nima nihče zaslug. Ni bolezen, ni vzroka v materi ali očetu in ni faza, ki jo bo 

otrok že še prerasel.  

Homoseksualnost kot identiteta se vzpostavi na podlagi heteroseksualnega diskurza o 

seksualnosti in spolu. Homoseksualna identiteta je vedno izpostavljena družbenim vplivom in 
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družbenim normam; ker je torej nasprotna normam, je podvržena različnim družbenim 

sankcijam. Posameznik se zato podredi družbenim normam, kar pa ne pomeni, da nima 

lastnih potreb, želja, prav tako ima potrebo po izražanju in identificiranju samega sebe. Lahko 

bi rekli, da ima istospolno usmerjena oseba »dve identiteti«: intimno, ki je prava in resnična, 

ter družbeno, ki se prilagaja družbenim normam (Kuhar, 2001).  

Spolna identiteta je bistvenega pomena za posameznikove družbene interakcije in njegov 

položaj v družbi. Položaj v družbi je glede na družbeni spol določen s socialno kontrolo, 

posameznik pa mora sprejeti vedenje, ki je skladno z družbenimi pričakovanji in sprejetimi 

vzorci vedenja. Tu pa naletimo na težavo, saj razkritje homoseksualne spolne identitete 

pomeni upor tovrstni socialni kontroli (Kuhar, 2001). 

 

Kuhar (2001) razloži, da za istospolno usmerjeno osebo homoseksualna identiteta ni edina in 

niti ni najpomembnejša. Tako kot vsi ima tudi istospolna oseba različne družbene vloge – je 

hči, sin, sestra, brat, prijatelj, prijateljica … in torej ni prav nič drugačna od heteroseksualno 

usmerjenih oseb.  

 

Razvoj homoseksualne identitete od sedemdesetih let prejšnjega stoletja naprej pojasnjuje 

ogromno različnih teorij (Švab in Kuhar, 2005). Vsi ti modeli opisujejo, kakšna je 

idealnotipska pot posameznika, ki je na eni strani soočen z družbenimi pričakovanji o razvoju 

heteroseksualne identitete in na drugi strani z lastnimi občutji, ki so nasprotna pričakovanim.  

Interakcionistični model zajame tri pomembna področja: posameznikova občutja oziroma 

razmišljanja o lastni istospolni usmerjenosti, vzpostavljanje občutij v identiteto in prevzem 

identitete (La Placa, v Švab in Kuhar, 2005). Po modelu queer sprejemanje identitete ni 

linearen proces in ne poteka zaporedno od začetne do končne faze; je stalen proces, saj je 

seksualna identiteta ves čas v nastajanju. Ta pa je odvisna od družbenih, političnih, 

zgodovinskih kontekstov … Torej identiteta ni fiksen model (Švab in Kuhar, 2005). 

Meyers (v Pirnar, 2003) meni, da je teorija queer model za esencialistične modele, ki 

temeljijo na prepričanju, da je spolna usmeritev nekaj danega, s tem pa pomeni grožnjo 

obstoječim ideološkim vzorcem. Tako v skupino queer ne spadajo samo geji in lezbijke, 

biseksualci in transseksualci, ampak tudi homoseksualni moški in ženske, ki živijo v celibatu, 

heteroseksualci, ki imajo istospolne odnose, in vse istospolno usmerjene osebe, ki so 

nerazkrite in živijo dvojno življenje. 

Troidnov model iz leta 1988 (v Švab in Kuhar, 2005) govori o nastajanju identitete še pred 

puberteto. Takrat posameznik dobiva socialne, emocionalne in genitalne izkušnje, ki ga 
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usmerjajo k razmišljanju o njegovi morebitni homoseksualni usmerjenosti. Tukaj posameznik 

trči na že oblikovane heteroseksualne norme, ki so v neskladju z njegovimi homoseksualnimi 

izkušnjami. Odstopanje od prisilne heteroseksualnosti naj bi v zahodni družbi pomenilo znak 

homoseksualnosti. Lezbijka ni prava ženska in gej ni pravi moški, saj je pri njiju spolna 

identiteta v konfliktu s seksualno. Iz tega izhaja stereotip o lezbijki kot možači in geju kot 

pomehkuženem moškemu. Vse to pa posameznika pahne v zavrnitev svojih homoseksualnih 

občutij. Tako se dejansko obdrži stereotip možače in pomehkuženega moškega. V teh 

predpostavkah ni nič resničnega v biološkem smislu, imajo pa psihične posledice. Kdor ne 

ustreza družbenim okvirom pravega moškega ali prave ženske, je lahko zelo stigmatiziran, kar 

ga lahko pripelje do sovraštva samega sebe.  

V knjigi Neznosno udobje zasebnosti (Švab in Kuhar, 2005) različni homoseksualci opisujejo 

lastno sprejemanje homoseksualne identitete.  Vprašani navajajo, da se s svojimi občutki niso 

mogli takoj sprijazniti, da so bili razklani, frustrirani ipd. Skrivnost nastaja v mladosti in jo 

spremlja občutek strahu pred razkritjem. Nosiš jo v sebi, s samim seboj. 

 

Raziskave kažejo, da večina gejev in lezbijk o svoji usmerjenosti začne razmišljati pred 15. 

letom, moški prej kot ženske. Prav tako mlajša generacija veliko prej razmišlja o svojih 

istospolnih občutjih, kot pa so starejše generacije, kar lahko razlagamo predvsem z vidika 

vedenja o istospolni usmerjenosti (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Kuhar (2001) tudi omenja, da mora istospolno usmerjena oseba pri oblikovanju spolne 

identitete na novo opredeliti koncept stigmatizirane homoseksualnosti, ga sprejeti in vgraditi v 

svojo širšo identiteto. Vse to pa potrebuje družbeno potrditev, ki se udejanja ob razkritju 

posameznikove identitete v homoseksualni in heteroseksualni družbi. 

 

S prvim razkritjem pride na plano prava spolna identiteta, ni pa še konec dvojnega spolnega 

življenja. Širše razkrivanje je zadnja stopnja v procesu oblikovanja istospolne identitete. Kot 

smo videli, gre resnično za proces, ne le razvoj od ene točke do druge. Identiteta je nenehen 

proces. 

 

 

 



20 
 

2.3.3 KRIZA IDENTITETE IN SPREJETJE SAMEGA SEBE 

 

Zaradi družbenih pričakovanj in istospolne identitete se posameznik znajde v krizi, čemur 

lahko rečemo kriza identitete. K temu dodatno pripomore tudi pomanjkanje informacij o 

homoseksualni usmerjenosti, homoseksualna stigma … Ker v preteklosti ni bilo tovrstnih 

informacij, so homoseksualci s porajajočimi se občutki o istospolni usmerjenosti mislili, da je 

z njimi »nekaj narobe«. Homoseksualnost je na neki način še vedno tabu, večina ljudi se o 

tem še vedno ne pogovarja v družini, redko tudi v šoli. Se pa stanje spreminja, saj se termin 

homoseksualnosti vse bolj vpeljuje v pouk v osnovnih in srednjih šolah (Švab in Kuhar, 

2005). Med morebitnimi razlogi za krizo lahko najdemo tudi versko usmerjenost, npr. 

katoliška vera priznava zgolj ljubezen heteroseksualnega poročenega para (Kuhar, 2001).  

 

Raziskave Troidna (1988) in Seidmana (2002) (v Švab in Kuhar, 2005) kažejo, da je za 

vzpostavljanje homoseksualne identitete potrebno definiranje seksualne identitete tudi prek 

drugih vrstnikov, npr. prek spleta. V primeru negativnih izkušenj posameznik znova 

redefinira svojo istospolno usmerjenost. Za današnje mlade homoseksualce je situacija veliko 

lažja, saj jim splet omogoča različne možnosti razvijanja samega sebe, iskanja stikov, 

virtualne gejevske skupnosti … Splet in drugi mediji imajo izobraževalno in socializacijsko 

vlogo v odnosu do homoseksualnosti. Prijatelj, ki mi je pred nekaj leti pomagal pri pisanju 

raziskovalne naloge, je rekel: »Veš, sem vedel, da je nekaj narobe, pa sem se potem silil s 

punco, ampak sem jo kar sovražil, potem pa sem malo pobrskal po spletu in videl, da nisem 

edini, ki ima take občutke …«  

 

V času identitetne krize posameznik doživlja občutke nemira, stres, negotovost glede lastne 

seksualne usmerjenosti. Odzivi na krizo so različni: nekateri občutja potlačijo, želijo samega 

sebe popraviti, nekateri prevzamejo biseksualno identiteto ali pa želijo nasilno postati 

heteroseksualni (Troiden, v Kuhar in Švab 2005). Šterk (2002) pa omenja tudi eskapizem, ko 

se posameznik npr. napije in za homoseksualno stanje krivi svojo alkoholiziranost. Švab in 

Kuhar (2005) navajata rezultate raziskave, v kateri so anketiranci povedali, da so v času krize 

doživljali depresijo, različna vprašanja staršev v slogu »kdaj boš pripeljal/a punco/fanta« pa 

so jo le še poglobila. Pozneje se je pojavil še neznosen strah pred razkritjem. Zaradi tega 

posameznik začne živeti dvojno življenje, prisiljen je v izogibanje in pretvarjanje.  
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Sicer pa so posamezniki krizo prešli tako, da so sledili lastnim pričakovanjem, željam. 

Poiskali so pomoč v različnih družbenih skupinah in dobili pozitivne potrditve lastnih 

pričakovanj (Švab in Kuhar, 2005). 

. 

Ko oseba sprejme svoje občutke in spolno orientacijo, se začne oblikovanje nove identitete, s 

katero se lahko predstavlja v družbi ali med določenimi ljudmi. Tako pride do prvih razkritij, 

kar pa še ne pomeni, da je posameznik popolnoma sprejel svojo identiteto, gre še za toleranco 

homoseksualne identitete. Izsledki  raziskave, navedene v knjigi Neznosno udobje zasebnosti 

(Švab in Kuhar, 2005), kažejo, da posameznik za pot od občutkov homoseksualnosti do 

sprejetja lastne identitete potrebuje povprečno štiri leta.  

 

Ko posameznik razkriva svojo identiteto, potrebuje družbeno potrditev. Takrat je res 

pomembno, kakšne odzive dobiva, saj se lahko zgodi, da bo zelo prizadet, da bo spet doživel 

občutke krivde … Pomembno je, da se ob razkritju zaupa osebi, za katero ve, da ga bo 

spoštovala in ga bo sprejela takšnega, kot je (Švab in Kuhar, 2005). 

 

2.3.4 RAZKRITJE ISTOSPOLNE IDENTITETE  

 

Velikokrat slišim soseda, kako pravi: »Dokler to delajo doma, naj, ko ga bom pa vidu, kako se 

liže z drugmu, ti pa povem, da bom šel po puško …« Po njegovem mnenju si lahko doma gej 

ali lezbijka, v javnosti pa se vedi kot vsi normalni ljudje. Torej nam zasebnost na eni strani 

prinaša nekaj pozitivnega, na drugi strani pa pasivnost, saj se skrivamo za štirimi stenami, 

namesto da bi se soočili z opazkami, se postavili zase … To zasebnost literatura imenuje 

»klozet«. 

»Klozet je oznaka za čas ali obdobje, ko posameznik skriva svojo istospolno usmerjenost.« 

(Švab in Kuhar, 2005, str. 45) Gre za družbeno izolacijo, za zatiranje gejev in lezbijk in je 

oblika upravljanja s stigmatizirano identiteto (Goffman, v Švab in Kuhar, 2005).  

Švab in Kuhar (2005) dodajata, da je klozet prostor med družbeno heteronormativnostjo in 

internalizirano homofobijo. 

 

»To come out of closet« je angleška fraza, ki v dobesednem prevodu pomeni »priti ven iz 

omare«, in je prispodoba za to, da smo se skrivali, se sami sebi smilili, živeli dvojno življenje, 
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se trudili, da bi čim bolj ustrezali pričakovanjem staršev. Geji in lezbijke sicer tudi radi rečejo, 

da so se »autirali« (zloženka Prva lekcija iz homoseksualne/biseksualne angleščine 2010). 

 

Dank (1971, v Kuhar, 2001), ki je med prvimi raziskoval proces razkritja, je dejal, da je to 

posameznikova identifikacija s homoseksualno identiteto, razkritje za osebo pomeni konec 

iskanja lastne spolne identitete. Kuhar (2001) meni, da je razkritje najvišja točka v 

oblikovanju posameznikove homoseksualne spolne identitete. 

Razkritje nekateri strokovnjaki pojmujejo tudi kot dejanje, s katerim hoče istospolno 

usmerjena oseba okolici povedati, da ljudje z drugačno spolno usmerjenostjo obstajajo, hkrati 

pa zahtevajo/želijo, da so priznani in spoštovani (Alonso in Rutan, v Lutes, 2007). 

 

Vsekakor ne morem mimo vprašanja, zakaj vsi homoseksualci tako glasno razglašajo svojo 

usmerjenost. Razmišljam, kako samoumevno je, da s prijateljicami na kavi razpravljamo o 

naših partnerjih. Ko beseda nanese na eno od nas, ki je še vedno samska, jo seveda vse 

vprašamo, ali ima fanta. Nobena ne pomisli, da bi vprašala, ali ima mogoče partnerko.  O tem 

pišeta tudi Švab in Urek (2006) in pravita, da so istospolno usmerjene osebe soočene s 

problemom razkrivanja svoje spolne usmerjenosti, medtem ko se heteroseksualne osebe s tem 

problemom ne srečujejo. 

Odgovor na moje vprašanje podata tudi Švab in Kuhar (2005). Ker je heteroseksualnost tako 

pričakovana in samoumevna, je potreba po razkritju ne-heteroseksualne identitete toliko 

večja. Potreba po razkritju istospolne identitete pa se ne pojavlja samo v družini, temveč tudi 

na drugih področjih, kot so delovno mesto, javnost, mediji ipd. 

Danes so istospolno usmerjeni posamezniki veliko bolj odprti in pripravljeni spregovoriti o 

svojem življenju. S tem se porajajo nove zgodbe, novi življenjski poteki. Včasih je bilo tega 

manj, zato smo mislili, da je tudi manj gejev, v resnici pa so bili bolj omejeni na zasebno 

življenje. 

Razkritje ali po angleško »to come out of closet« lahko razumemo v političnem, psihološkem 

in sociološkem smislu. Politično pomeni boj za enakopravnost. Pojavljajo se nove oblike 

družinske skupnosti (npr. istospolna družina), tem pa se nasproti postavljajo tradicionalno 

oblikovane družine. Psihološko pomeni razkritje konec dvojnega življenja. Istospolno 

usmerjeni ljudje so izpostavljeni homofobiji oz. različnim vedenjem in vrednotenju drugih, ki 

razvrednotijo in obsojajo homoseksualnost. To pomeni, da so istospolna občutja manjvredna, 

zato posamezniki skušajo ta čustva ločiti od sebstva in jih skriti pred drugimi. Tako geji in 

lezbijke ta občutja prezrejo in se jim izogibajo. Posamezniki se ne želijo soočiti s samim 
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seboj. Razkritje pa vse to prekine, saj s tem posameznik prizna vrednost samemu sebi in tudi 

drugim, izboljšajo se tudi medosebni odnosi. Sociološko razkritje pomeni ponovno 

doživljanje in vzpostavljanje lastne stigmatizirane identitete(Švab in Kuhar, 2005). 

 

Razkritje je proces, ki ga homoseksualec dolgo odlaga.  Ko posameznik preseže lastno 

ponotranjeno homofobijo, ko normalizira svoje vedenje, ko homoseksualna občutja 

popolnoma razume in sprejme, šele takrat lahko prevzame novo identiteto, s katero se tudi 

predstavlja v nekaterih družbenih krogih. Gre za toleranco gejevske oz. lezbične identitete 

(Švab in Kuhar, 2005). 

 

Kuhar (2001) glede na to, komu in kakšni okolici se oseba razkrije, razkritje razvršča v štiri 

kategorije. V prvi je razkritje pred samim seboj, sem spadajo procesi ozaveščanja, 

samospoznavanja in samopriznavanja svoje spolne identitete in spolne usmerjenosti. V drugo 

kategorijo spada razkritje gejev in lezbijk kot družbene skupine v smislu organiziranega 

delovanja homoseksualnih skupin. Ti s postavljanjem svojih zahtev skupinsko razkrijejo svojo 

spolno identiteto. Tretja kategorija se nanaša na ožje socialno razkritje, torej razkritje pred 

starši in ožjimi sorodniki, prijatelji in znanci. Četrta kategorija pa je razkritje pred širšim 

socialnim okoljem, kamor spada javno izražanje naklonjenosti do istospolnega partnerja (npr. 

poljubljanje v javnosti), izražanje homoseksualne identitete pred mediji … 

 

Razkritje se povprečno zgodi pri starosti 19 let in pol, neodvisno od spola. Kažejo se razlike v 

generacijah – danes se mladi razkrijejo prej kot v preteklosti. Jasno je, da je bila tedaj 

stigmatizacija močnejša kot danes, na voljo je bilo precej manj informacij. Tudi dvojnega 

življenja je bilo več kot danes; razkritje je bilo mogoče zgolj v ožjih krogih, pred družino. 

Danes je precej drugače. Včasih so bili geji tisti, za katere se je predvidevalo, da je gej, se pa 

ni nihče prav res javno izpostavil (Švab in Kuhar, 2005). 

V raziskavi, ki sta jo opravila Švab in Kuhar (2005), se je izkazalo, da se homoseksualci 

navadno najprej razkrijejo prijateljem, takoj za njimi materi, na koncu pa povedo znancem in 

očetu.  

Ko sem po prebiranju literature vprašala istospolno usmerjenega prijatelja, komu se je najprej 

razkril, je odgovoril: »Povedal sem samo najboljši prijateljici, drugi bi se me gotovo 

sramovali.« Istospolno usmerjena oseba se bo najprej razkrila osebi, ki ji zaupa in za katero 

ve, da bo sprejela njeno usmerjenost (prav tam). 
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Ravno tako se je izkazalo, da so bili skoraj v vseh primerih ob razkritju pozitivno sprejeti, to 

se je zgodilo v 90 %. Teoretiki ugotavljajo, da je odziv na prvo razkritje navadno pozitiven, 

saj je ta odločitev vedno vnaprej natančno določena in pretehtana. Če so prvi odzivi na 

razkritje negativni, npr. zavrnitev, se lahko oseba začne ponovno skrivati, doživlja občutke 

krivde in strahu.  Nekateri celo upajo, da bodo doživeli negativen odziv, ker bi se potem lahko 

spremenili in postali »normalni« ljudje, kakršni so vsi drugi (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Stanje pred razkritjem za posameznika nedvomno pomeni ogromen psihični pritisk in napor. 

Dvojno življenje vse to samo še poslabša. Za nekatere dvojno življenje pomeni, da se 

sramujejo svojega življenja, so napeti in pod nenehnim pritiskom ((http://lgbt-obala.si/lgbt-

obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf). Homoseksualce je strah vseh tistih ljudi, 

ki bi jih lahko zavrnili, ponižali, zasmehovali. Čutijo tudi strah pred tem, da niso popolni in da 

ne ustrezajo pričakovanjem svojih bližnjih. Strah pred razkritjem posameznika sili tudi v to, 

da se izogiba potencialno nevarnim situacijam (ko pogovor nanese na to temo, jo spremeni). 

Klozet človeka ohromi, onemogoča prijateljske stike, zavira iskrenost (Švab in Kuhar, 2005). 

Razkritje velikokrat prinese psihično olajšanje in okrepi prijateljski odnos (Švab in Kuhar, 

2005) ter izboljša duševno zdravje (http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-

content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf). S tem se strinja tudi Lutes (2007), ki pravi, da sta 

razkritje spolne usmerjenosti in s tem povezana iskrenost bistveno pomembna za razvoj in 

ohranitev pozitivnega duševnega zdravja.  

 

Pred razkritjem je pomembno, da je oseba trdno prepričana, da je res istospolno usmerjena. 

Pomembno je izbrati pravi čas za razkritje in biti pripravljen na vse, na vsa mogoča vprašanja, 

kričanje, dileme, jok … Najpomembneje pa je, da si zaupa in sprejme, da je istospolno 

usmerjena, da je to, kar je (http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-

content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf). 

 

Odlašanje z razkritjem se velikokrat prekine, ko posameznik vstopi v partnersko zvezo, s 

čimer potrdi svojo homoseksualno identiteto, dobi potrditev, da je njegova usmerjenost 

resnična in prava. Včasih pa tudi že v samem procesu zaljubljenosti, ko so čustva popolnoma 

drugačna kot v realnem stanju, pride do razkritja, saj je nekaterim, ko so srečno zaljubljeni, 

vseeno, kako se bodo odzvali drugi (Švab in Kuhar, 2005). 

 

http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Coming-out.pdf
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Vsekakor pa s prvim razkritjem še ni popolnoma konec dvojnega življenja. Razkritje pomeni, 

da posameznik polno živi svojo pravo spolno identiteto, v družbenem življenju pa zaradi 

stigmatizacije še ni čisto odkrit in se še vedno skriva. Počasi pride do širšega razkrivanja. Ta 

proces pa ni nikoli končan, saj v življenje vedno vstopajo nove osebe, ki se jim je treba 

razkriti (Švab in Kuhar, 2005). Lahko rečemo, da je posameznik nekaj časa v klozetu, potem 

se razkrije, pride nova oseba, ki ga s svojimi prepričanji spet postavi tja, sledi novo razkritje. 

Zgodba se ponovi …  Temu razmišljanju se pridružuje tudi Pirnar (2003), ki pravi, da je 

razkrivanje večnivojski proces  ter da se mora vsak istospolno usmerjeni posameznik 

razkrivati v različnih okoljih, kjer igra različne družbene vloge. 

 

Kot smo videli, je »coming out« eden tistih pomembnih trenutkov v življenju, ko se človek 

odloči, kdo v resnici je – homoseksualec. Za to pa je potrebno ogromno truda. To je velik 

korak, ko se končno spraviš ven iz omare in poveš, kaj si. Nehaš biti tisto, kar od tebe 

pričakujejo mama, oče ali prijatelj. Si to, kar si. S tem je konec skrivalnic, konec strahu pred 

homofobijo. 

 

2.3.4.1 RAZKRITJE PRED PRIAJTELJI 

 

Pravi prijatelj je tisti, ki te sprejme takega, kot si, je s tabo v dobrem in v slabem.  

Razkritje je najmanj stresno pred homoseksualnimi prijatelji, ravno tako je manj stresno, če 

posameznik ve, da ima na voljo pomoč prijateljev in družine (Doty et al., 2010).  

Ožji krog prijateljev velja za najbolj varnega za razkritje, hkrati pa tudi za tistega, ki ob 

razkritju lahko razpade. Velikokrat se zgodi, da se oseba počuti varno in razkrije svojo 

istospolno usmerjenost, ob razkritju pa se odnos pretrga (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Sicer pa razkritje v skupini prijateljev vpliva tudi na spremembo stališč do homoseksualnosti. 

Vzemimo skupino, ki je negativno naravnana proti gejem in lezbijkam. Ko eden izmed njih 

razkrije, da je gej, lahko celotna skupina doživi preobrat in razkritje razbije homofobičnost. 

Odnos do ljudi, ki nam niso bili všeč, kaj hitro spremenimo, če je taka oseba, ki nam je blizu 

(prav tam). 

 

O razkritju v ožjem družinskem krogu bomo spregovorili malo kasneje, najprej si poglejmo 

nekaj osnovnih teoretičnih postavk o družinskem življenju. 
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2.4 O DRUŽINI IN DRUŽINSKIH ODNOSIH 
 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih opredeli družino kot »življenjsko skupnost 

staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo« (ZZZDR, Ur. l. RS, 69/2004). 

Člani delovne skupine Organizacije združenih narodov so sprejeli naslednjo definicijo 

družine: »Družino tvori vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e in je kot 

taka prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav članic.« (Rener et al., 2006, str. 16) 

Navedeni sta samo dve definiciji družine, obstaja pa jih mnogo več. Tudi Rener (2006) meni, 

da je definicij pojma družine in tipologij družin več. Znanstveniki ugotavljajo, da je težko 

najti eno in edino definicijo pojma družine. Novejše študije zagovarjajo tezo, da je to, kaj je 

družina, odvisno od tega, kar počenja (prav tam).  

 

Dandanes družina ni več to, kar je bila nekoč. O klasični meščanski jedrni/nuklearni družini 

ne moremo več govoriti. K temu so gotovo prispevale spremembe vsakdanjega življenja. 

Velike družbene spremembe močno vplivajo na intimno družinsko življenje, spreminjajo se 

odnosi, ljubezen, vzgoja, starševstvo (Ule in Kuhar, 2003);  spreminjajo pa se tudi 

tradicionalne vloge v družinskem življenju (Musek, 1995). 

 

Lešnik (v Švab in Urek, 2006) navaja, da tradicionalna družina ne more biti model in merilo 

za današnje življenje. Strokovnjaki so uvedli model pluralizacije družinskega življenja, žal pa 

tudi ta pojmovanja izgubljajo jasne definicije (Kuhar in Ule, 2003).  

 

Temeljne naloge moderne družine so bile socializacija otrok, vzgoja, stabilizacija odraslih 

osebnosti ter skrb za materialno in čustveno stabilnost družinskih članov (Švab, 2001). Danes 

so pomembne predvsem emocionalnopodporne in socializacijske funkcije. Na to so vplivale 

demografske spremembe, daljšanje življenjske dobe, spreminjane spolnih in poklicnih vlog 

(Hlebec et al., 2012). 

 

Nuklearnih družin (poročen par zaposlenega očeta in mame gospodinje z dvema otrokoma) je 

bilo po rezultatih raziskave v Evropi leta 2006 manj kot  20 % vseh družin (Parsons, v Rener, 

2006).  

 

Je bilo v preteklosti res veliko več jedrnih družin, so bile te bolj stabilne? Ne, Rener (2006) 

ugotavlja, da so tudi v preteklosti ljudje živeli v številnih in različnih oblikah družin. Vseeno 
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pa konservativne ideologije pravijo, da so bile družine včasih veliko bolj stabilne, zaprte, 

varnejše; družina naj bi bila po njihovem mnenju osnovna celica družbe. Ker danes tega ni 

več, govorijo o krizi družine, s tem pa izražajo nezadovoljstvo in nezaupanje do različnih 

družinskih življenjskih stilov (Rener, v Kuhar, 2008). 

 

Ker je predstava o tem, da naj bi bila nuklearna družina najbolj razširjena oblika družine, v 

družbi pozitivno sprejeta oz. ukoreninjena, so vse druge oblike potemtakem nenavadne oz. 

drugačne, odklonske. Seveda pa različne družinske oblike obstajajo, jih je veliko in so 

povsod. Ljudje živijo v različnih oblikah kohabitacije, istospolnih partnerstvih, so ločeni, 

ponovno poročeni ipd. (Rener et al., 2006).   

Zunajdružinsko življenje pa je v družbi že veliko bolj sprejeto kot pred leti. Pred približno 

petdesetimi leti je bil tak način življenja stigmatiziran, nesprejemljiv, danes pa je nekaj 

samoumevnega (Beck in Beck-Gernsheim, 2006). 

 

Ne glede na vse pa družina ostaja pomembna družbena institucija (Švab, 2006). Rener (2006) 

dodaja, da družina in starši odigrajo ključno vlogo pri otrokovem odraščanju. Pomembno je, 

kaj se v družini dogaja, kakšna je njena vsebina. Tudi Musek (1995) je prepričan, da je 

družina še vedno okolje, kjer posameznik najde ljubezen in čustveno stabilnost, kamor se 

zateče pred hitro spreminjajočim se svetom. 

 

Družbeno bitje postanemo šele z vzgojo – v procesu razvijanja posameznikove osebnosti, 

vključevanja posameznika v družbo, v procesu, v katerem se posameznik prilagaja družbi 

(Kovač Šebart, 1990). Po Berger in Luckmann (1988) je družina skupnost, v kateri se otrok 

sooči s prvimi pomembnimi drugimi, ki so odgovorni za njegovo socializacijo ali vzgojo. Da 

je družina ključna za otrokovo socializacijo, se strinjata tudi Ule in Kuhar (2003), ki pravita, 

da se otrok rodi v družino, staršev in pomembnih drugih si sam ne more izbirati, brez njih pa 

se tudi ne more uspešno razvijati in vključevati v družbo. 

 

2.4.1 DRUŽINSKO ŽIVLJENJE V SLOVENIJI 

 

V Sloveniji se v zadnjih nekaj desetletjih družinsko življenje močno spreminja. Najbolj 

značilne spremembe so: 

 zmanjševanje števila družinskih članov, 
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 zniževanje stopnje rodnosti, 

 povečevanje števila reorganiziranih in enostarševskih družin, 

 povečevanje števila istospolnih družin in enočlanskih gospodinjstev (Rener, 2006). 

 

Švab (2006) dodaja, da v Sloveniji lahko govorimo o pluralizaciji družinskih oblik in 

družinskega življenja. Hkrati družina ostaja temeljna družbena institucija, a se spreminjajo 

družinske vloge in delitev družinskega dela, spreminja se njena spolna in starostna struktura. 

Pluralizacija družinskih potekov se najbolj kaže v povečanem številu razvez in kohabitacij, 

manjšem številu porok, vse več je ponovnih porok, povečuje se število reorganiziranih družin, 

pluralizirajo se prehodi med posameznimi obdobji družinskega življenja. Podaljšuje se 

mladost, aktivno starševstvo pa se krajša. Nekatera obdobja življenjskega poteka se med sabo 

mešajo ali podvajajo (npr. ponovno poročanje) (prav tam). 

 

2.4.2 VLOGA MATERE IN OČETA V DRUŽINI 

 

Vloga matere v družini se je časovno najmanj spremenila. Mati še vedno ostaja ključna oseba 

v družini. Na njeno vlogo pa je vseeno vplivalo množično zaposlovanje (vplivalo je predvsem 

na njeno rodnost in oblikovanje družine) (Švab, 2001). 

Včasih je bilo materinstvo za žensko najpomembnejša identiteta, danes pa ni več tako, saj se 

veliko žensk za materinstvo sploh ne odloči ali pa z njim odlaša do poznejših let (Švab, 2006).  

Rener (2006) pravi, da je mati otrokom tolažnica in svetovalka v hujših življenjskih stiskah in 

pri pomembnejših odločitvah. 

 

Tudi očetovska vloga se z leti spreminja. Danes je opazno aktivno vključevanje očetov v 

družinsko življenje, delo, skrb za otroke. Temu pojavu strokovnjaki pravijo novo očetovstvo 

(Švab, 2006). Očetje so v primerjavi s svojimi očeti veliko bolj aktivni, zavedajo se pomena 

svoje vloge in dela, ki ga prispevajo k družini. Tudi Tomori (1988) meni, da je poleg matere 

za zdrav spolni razvoj nepogrešljiva očetova vloga. 
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2.4.3 RAZKRITJE ISTOSPOLNE IDENTITETE PRED STARŠI  

 

Istospolno usmerjena oseba za razkritje v družini potrebuje veliko poguma, saj so starši v 

večini primerov heteroseksualno usmerjeni in niso v kontaktu s homoseksualnimi osebami. 

Oseba se na ta dogodek pripravlja dolgo časa (Schneider, v Lobnik, 2002).  

 

Green (2000) poudarja, da imajo tisti, ki se nameravajo razkriti, verjetno dobre in pristne 

družinske odnose. Hkrati navaja, da se tisti geji in lezbijke, ki imajo s starši več stikov, odprto 

in čustveno komunikacijo ter manj konfliktov, prej in raje razkrijejo pred njimi kot tisti 

posamezniki, ki tega nimajo. Odločitev za razkritje je torej odvisna od odnosa, ki ga ima 

oseba s starši, od pričakovanega odziva staršev in od pričakovanih posledic, ki jih bo prineslo 

razkritje.  

 

Razkritje pred prijatelji je pomemben dogodek v življenju homoseksualca, a gotovo ne tako 

pomemben, kot je razkritje pred starši, predvsem zaradi tesnih čustvenih vezi in zaradi 

razumevanja in podpore, ki ju pričakujemo v družini. Razkritje pred starši osebi vzame zelo 

veliko energije, je stresno in čustveno obremenjujoče (Kuhar, 2001). 

Pred razkritjem pa lezbijke in geji najprej preverijo, kakšna stališča imajo starši do 

homoseksualcev, npr. ko vidijo koga na cesti, ob prizorih v filmu ipd. (Švab in Kuhar, 2005). 

Martin in sodelavci (2010) tudi pravijo, da se pred razkritjem marsikdo sprašuje, ali bo morda 

izgubil njihovo ljubezen, tako da je v velikih dvomih, ali se razkriti ali ne.  

 

Nekateri starši pravijo, da otrokovo usmerjenost čutijo, še preden se otrok razkrije, si pa ravno 

tako kot otrok, tudi oni ne upajo spregovoriti (Škorjanc, 2008). Kubler-Ross  (v Savin-

Williams in Dube, 1998) meni, da nekateri že prej sumijo na otrokovo istospolno usmerjenost. 

To se navadno zgodi, če opazijo pri njem spolno netipično vedenje ali interese (npr. punčka se 

igra divje fantovske igre), to pa povežejo s homoseksualnostjo. V tem primeru starši ob 

razkritju ne reagirajo s šokom.  

 

Ko se otrok staršem razkrije, to pomeni, da si z njimi želi iskrenega odnosa, da jim zaupa, 

hkrati pa potrebuje njihovo podporo in razumevanje. Za to pa je potrebno veliko poguma 

(Škorjanc, 2008). 
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Markowee (v Švab in Kuhar, 2005) ugotavlja, da je razkritje za družine krizno predvsem 

zaradi grožnje, ki jo pomeni obstoječemu heteronormnemu sistemu, konvencionalnim, že 

sprejetim vrednotam. Starši imajo za otrokovo življenje pod vplivom družbenih norm že 

narejen scenarij, zamišljajo si, da bo heteroseksualec, da bo sin domov pripeljal žensko, in se 

o usmerjenosti niti ne pogovarjajo, saj je heteroseksualnost samoumevna in pričakovana. 

Zamišljajo si, kaj bo otrok študiral, kje in s kom bo živel, koliko otrok bo imel ipd. Ko 

razkrije, da ni heteroseksualec, da je celo zaljubljen v osebo istega spola, je to za starše velik 

šok (prav tam). 

Za starše razkritje pomeni nekaj čisto novega in neznanega; ni primerljivo s tem, da bi se 

otrok npr. odločil za drug poklic, kot so si zanj zamišljali starši; zruši se vse, o čemer so 

sanjali, vsa pričakovanja, mislijo, da so naredili napako pri vzgoji. Prepričani so, da otrok na 

tak način ne bo nikoli srečen, in to jih plaši.  

 

Razkritje pred starši ni stresno samo za tistega, ki se je razkril oz. se namerava razkriti, ampak 

je lahko stresno za celotno družino, saj lahko povzroči čustveno krizo. Družina naj bi ponujala 

oporno in varno okolje, vendar pa je lahko zavirajoči dejavnik pri oblikovanju homoseksualne 

identitete in tovrstnega načina življenja (Lobnik, 2002). Razkritje ja lahko v nekaterih 

primerih neboleče in neproblematično, večinoma pa je to dolgotrajen in stresen proces 

(Kuhar, 2001). 

 

Prek razkritja stigmatizacija otroka preide na celotno družino. Ni več pričakovane 

normalnosti, saj se otrok ne bo poročil, ne bo imel otrok; tako kot istospolno usmerjeni otroci 

so tudi starši potisnjeni v klozet. S tem pa lahko pridejo negativni občutki do lastnega otroka, 

zgodi se tudi, da se otroka sramujejo in o tem ne govorijo s svojimi prijatelji ali sorodniki 

(Švab in Kuhar, 2005). Tudi Sedgwick (v Švab in Kuhar, 2005) razlaga, da posameznik tiste, 

ki se jim razkrije, potisne v klozet konservativne družbe. Torej posameznikova spolna 

usmerjenost ni samo njegova stvar, temveč postane tudi stvar vseh oseb, ki se jim je razkril. 

 

Raziskava Razkritje (Pirnar, 2003) je pokazala, da obstajajo velike razlike v tem, komu 

istospolno usmerjene osebe povedo za svojo usmerjenost. Največ, kar 71 %, se jih je razkrilo 

materi, sledijo razkritja bratu ali sestri, očetu pa se je razkrilo 45 % vprašanih. Kar 35,5 % 

anketirancev se ni razkrilo očetu. Švab in Kuhar (2005) pravita, da se osebe znotraj družine 

najprej razkrijejo materi ali sestri, šele nato očetu ali bratu. Očetu istospolno usmerjene osebe 

velikokrat ostanejo nerazkrite. 
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Robinson s sodelavci (1982) ugotavlja, da so očetje bolj kritični, nestrpni in odklanjajoči, 

medtem ko so matere bolj zadržane in razumevajoče; to pa je tudi razlog, da nekatere 

istospolno usmerjene osebe odlašajo z razkritjem pred očetom. Švab in Kuhar (2005) sem  

prištevata še slabšo ali neobstoječo komunikacijo z očetom, morebitni hladni ali celo odtujeni 

odnos (npr. odsotni ali nedostopni oče) ter zavedanje o pomenu odnosa med očetom ali 

otrokom ter odnosa med materjo in očetom (kdo je tisti, ki je močnejši).  

 

Green (2000) navaja, da je oče načeloma zadnji, ki izve novico, Švab in Kuhar (2005) pa še 

dodata, da je oče tisti, ki se mu otroci najtežje razkrijejo. Po Pirnar (2003) se istospolno 

usmerjene osebe v družini tudi najtežje soočajo z očetovsko avtoriteto. Veliko je primerov, ko 

se otroci z materjo preprosto več pogovarjajo, ne gre pa za to, da se z očetom ne bi imeli radi. 

 

Švab in Kuhar (2005) pišeta, da se očetovska avtoriteta krha. Iz tega lahko sklepamo, da bo 

strahu pred razkritjem istospolne usmerjenosti očetu vse manj. Avtorja še razložita, da se 

mlajši geji in lezbijke pogosteje in prej razkrijejo tako materi kot tudi očetu. 

 

Raziskave so pokazale, da se geji in lezbijke staršem razkrijejo okoli dvajsetega leta. To je 

čas, ko so otroci oz. mladostniki še socialno odvisni od staršev, ostajajo doma, podaljšuje se 

obdobje mladostništva. Starši otrokom pomagajo predvsem finančno, skušajo jih postaviti na 

lastne noge (Švab in Kuhar, 2005). Z življenjem doma pri starših mladi prihranijo denar, ki bi 

ga sicer morali plačevati za najemnino, hkrati pa imajo še vseeno dovolj avtonomije. Temu 

strokovno rečemo »generacijski LAT« (ang. living apart together), živeti skupaj in hkrati 

narazen (Rener et al., 2006). Avtorica nadaljuje, da mladi podaljšujejo življenje s starši in 

odlašajo odhod od doma. Lahko se zgodi, da so tako mladi kot starši v tak način sobivanja 

prisiljeni ali pa ujeti.  

To življenje je postavljeno na preizkušnjo, ko otrok razkrije svojo istospolno usmerjenost. 

Vse to je za mladostnike lahko zelo neugodno, saj so predvsem finančno še vedno odvisni od 

staršev. Zato nekateri odlagajo razkritje in živijo dvojno življenje, npr. med tednom, ko 

študirajo, živijo kot geji ali lezbijke, ob koncu tedna pa doma zadostijo heteronormnim 

pričakovanjem. Vendar pa je, kot že omenjeno, to le začasna rešitev, saj se mlajše generacije 

razkrijejo veliko prej, kot je bilo značilno za starejše generacije (Švab in Kuhar, 2005). 
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2.4.4 ODZIV STARŠEV NA RAZKRITJE 

 

Škorjanc (2008) navaja, da družba staršem ponuja ogromno nasvetov, kako svojemu 

(nerojenemu) otroku omogočiti dobro življenje, kako ga pravilno vzgajati ipd. Lahko bi rekli, 

da je odločitev za otroka skrbno načrtovan projekt. Žal pa ob vseh teh nasvetih družba pozabi, 

da bi starše pripravila na soočenje z otrokovo morebitno istospolno usmerjenostjo. Nalogo jim 

kvečjemu še dodatno oteži. S svojimi odraščajočimi otroki se le redko pogovarjajo o 

homoseksualnosti. Staršem pa je stereotipni vidik homoseksualnosti skoraj edini vir 

informacij, ki ga imajo; v ta okvir pa kaj hitro umestijo tudi svoje otroke. Ravno ta okvir jim 

sporoča, da bodo njihovi otroci žrtev stigmatizacije.  

V Sloveniji tudi ni dobrih zgledov – ni javnih osebnosti, ki bi na glas povedale, da so 

istospolno usmerjene; sodobnejše obravnave tematike imajo priokus nečesa eksotičnega, to pa 

daje vtis, da so istospolno usmerjeni slabi in neuspešni, kar krepi stereotipne predstave 

(Škorjanc, 2008).  

Pomembno je, da se starši znebijo negativnih misli. Naj ne mislijo, da prihajajo težave in da 

bo otrok nesrečen. Dejstva kažejo, da se istospolni srečujejo s čisto enakimi težavami kot vsi 

drugi ljudje (Švab in Kuhar, 2005). V času študija sem v okviru enega izmed predmetov 

opravila raziskavo, v kateri sem raziskovala potrebe mater in očetov, ki so istospolno 

usmerjeni in imajo majhne otroke. V raziskavo sem se podala s predpostavko, da imajo 

gotovo ogromno težav kot starši, ker jih npr. okolica ne sprejme, jih vsi zafrkavajo, skratka 

imajo probleme, ker so homoseksualci. Moja predpostavka je bila napačna, saj se je izkazalo, 

da imajo točno take probleme kot vsi drugi starši, npr. ne najdejo ustrezne varuške, imajo 

premalo časa drug za drugega ipd. 

 

Starši se odzivajo različno. Velikokrat se odzovejo burno, s presenečenostjo, zmedenostjo, 

šokom, zanikanjem, jezo, prevevajo jih občutki krivde in izgube (Škorjanc, 2008).  

 

Včasih se zgodi, da novico takoj sprejmejo. Sprejmejo tako otrokovo usmerjenost kot 

njegovega partnerja. Popolno sprejetje je najbolj pozitiven odziv, a je žal tudi najbolj redek 

prvi odziv. Vsekakor pa je takih odzivov veliko več, kot jih je bilo v preteklosti, saj so se 

uveljavili različni življenjski odnosi, spremenjeni družinski vzorci, homoseksualnost se 

destigmatizira. Za istospolno usmerjeno osebo je pomembno, da jo družina sprejme in ji nudi 

oporo (Švab in Kuhar, 2005). 
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Po tradiciji naj bi družina ponujala varno zavetje, prostor, kjer smo to, kar smo, kjer lahko 

odkrito spregovorimo o svojih čustvih in tudi o svojih morebitnih težavah, vendar žal vedno 

ni tako. Pojavljajo se zatirajoči odnosi, narcisoidni in egocentrični otroci, različne oblike 

nasilja, zlorabe, odtujeni starši ipd. Tako se lahko ob razkritju istospolne usmerjenosti v 

družini starši odzovejo z nasiljem (Lobnik, 2002). Avtorica razlaga, da je nasilje lahko tako 

psihično kot tudi fizično, a je skrito za štirimi stenami doma. Psihično nasilje se kaže v obliki 

čustvenega izsiljevanja s pogojevanjem ljubezni (»če me imaš rad, se boš spremenil, da boš 

spet normalen«), obtoževanja, poniževanja, posmehovanja ali v prekinitvi odnosa. Če ima 

otrok že partnerja, se lahko zgodi, da starši naredijo vse, da bi prekinili zvezo. Predvsem 

matere so opisane kot mojstrice čustvenega izsiljevanja in poskusijo marsikaj, da bi 

spremenile otrokovo odločitev. Nasilje mlade velikokrat spodbudi k odhodu od doma in 

samostojnemu življenju.  

Greif (2006) navaja, da je približno tretjina istospolno usmerjenih mladih, ki živijo pri starših, 

žrtev družinskega nasilja. 

Kot enega izmed možnih odzivov Škorjanc (2008) navaja tudi izključitev iz družine. 

Švab in Kuhar (2005) skleneta, da še tako huda stiska staršev ni opravičilo za nasilje nad 

otrokom. 

 

Seveda pa je tudi nasilja vse manj. Mladi geji in lezbijke se razkrijejo prej, kot so to počele 

starejše generacije, pa tudi starši hitreje in bolje sprejmejo otrokovo usmerjenost (Švab in 

Kuhar, 2005).  

 

Velikokrat se zgodi, da starši po začetnem pretresu informacijo potisnejo na stran, kot bi jo 

hoteli pozabiti. To obdobje imenujemo prozorni klozet. »S prozornim klozetom označujemo 

tiste (družinske) situacije, kjer se lezbijke in  geji, na primer, pred svojo ožjo družino 

razkrijejo, vendar se o tem ne govori in to ostane »družinska skrivnost«. Ta skrivnost tako še 

naprej ovira osebna razmerja v družini.« (Švab in Kuhar, 2005, str. 51)  

Ve se, da je otrok gej ali lezbijka, a se o tem na glas ne razpravlja. Od otroka se pričakuje, da 

svoje usmerjenosti ne bo omenjal, da bo uradno še vedno heteroseksualec, da npr. na 

družinsko slavje ne bo pripeljal svojega partnerja/partnerice. Ker je prozorni klozet za osebo 

zelo stresna situacija, lahko vodi v beg od doma, zlorabo drog in alkohola, samouničevalno ali 

samomorilno vedenje (Švab in Kuhar, 2005, glej tudi v Škorjanc, 2008).  
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Treba je ustvariti varen in domačen prostor, kjer se bodo družinski člani lahko pogovarjali in 

na novo vzpostavili komunikacijo (Škorjanc, 2008). Raziskava Razkritje (Pirnar, 2003) je 

pokazala, da v družinah pogosto vlada molk o zasebnem življenju otrok. 

 

Moramo pa vedeti, da vsi odzivi niso idealnotipski, odvisni so od okoliščin in situacij, 

odnosov med družinskimi člani in njihovih osebnostnih lastnosti. Velikokrat gre za 

prepletanje različnih odzivov in prehajanje od enega k drugemu (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Švab in Kuhar (2005) navajata, da se starši ob razkritju srečujejo z različnimi problemi. 

Vzroke za otrokovo usmerjenost iščejo pri sebi, želijo popraviti napako, iščejo strokovno 

pomoč (zatekajo se k zdravnikom, psihiatrom), saj menijo, da je istospolno usmerjenost 

mogoče odpraviti oz. popraviti. Tudi Williamson (1998) pravi, da skušajo starši spremeniti 

otrokovo spolno usmerjenost in upajo, da je to samo prehodna faza. Postavljajo vprašanja 

glede otrokove prihodnosti, ali bo imel otroke, s kom bo živel, kje bo delal. Škorjanc (2008) 

piše, da starše skrbi, kako bo z otrokovo zaposlitvijo, kariero. Lobnik (2002) in Škorjanc 

(2008) opisujeta tudi skrb glede okolja. Skrbi jih, ali bo okolje sprejela otrokovo usmerjenost, 

kako bo otrok s tem živel v družbi, skrbi jih, ali bodo zaradi otrokove usmerjenosti v svojem 

okolju sami naleteli na problem, predvsem pa se sprašujejo, kako naj se vedejo. Podobna 

vprašanja imajo tudi posamezniki, ki se sprašujejo o svoji spolni usmerjenosti. 

 

Škorjanc (2008) opisuje tudi občutja staršev, ki so jih zbrali v svetovalnice za starše, ki deluje 

v sklopu centra LGBT. Pravi, da so starši svetovalkam opisovali občutja jeze, strahu, sramu, 

zadrege, veliko so jokali. Svetovalec je pogosto prva oseba, s katero so spregovorili o 

otrokovi istospolni usmerjenosti. Izkazalo se je, da je stisko staršev ublažilo že to, da so lahko 

spregovorili o svojem problemu.  

 

Dejstvo je, da se otrok z razkritjem ni čisto nič spremenil, je točno tak, kot je bil. Razkritje 

pred starši je podoben proces kot razkritje otroka, ki ima homoseksualne starše (Garner, 

2004). 

 

Pomembno je, da družina prepozna nastalo situacijo in jo sprejme zavoljo vseh družinskih 

članov. Ustvariti se mora nov prostor, kjer bodo lahko vsi člani odkrito in tolerantno 

spregovorili, hkrati pa se počutili sprejete in varne (Škorjanc, 2008). 
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Kot je bilo že omenjeno, so z razkritjem tudi starši postavljeni v klozet. O tem ne razglabljajo 

ne s svojimi otroki, ne s prijatelji, to postane njihova skrivnost. Potrebujejo ogromno časa, da 

sprejmejo novico. Tako kot prej otroci so zdaj tudi oni postavljeni pred odločitev za »coming 

out« (Švab in Kuhar, 2005).  

Starši potrebujejo nekoga, ki bi se mu zaupali, vendar to lahko storijo le v ožjem krogu 

prijateljev. To zaupajo le tistemu, za katerega so prej presodili, da je vreden zaupanja in se bo 

pozitivno odzval (Švab in Kuhar, 2005). Tudi Škorjanc (2008) pravi, da se starši znajdejo v 

stiski in se o homoseksualnosti ne pogovarjajo. Poznam primer družine, kjer je otrok staršem 

že pred leti razkril, da je istospolno usmerjen. Njegova mati še vedno v družbi o njem mirno 

razpravlja kot o heteroseksualcu, doma pa istospolno usmerjenost ignorira. Ni sposobna 

razkritja, saj se najbrž boji odziva okolja in zavrnitve. 

 

2.4.4.1 ODZIV MATERE 

 

Razkritje otrokove istospolne usmerjenosti starše velikokrat doleti nepripravljene in jih 

preseneti (Škorjanc, 2008). 

Odnos do razkritja je odvisen predvsem od zveze med materjo in očetom. Velikokrat matere 

prevzamejo krivdo za otrokovo usmerjenost, rekoč, da ga niso dovolj dobro vzgajale. S tem 

ga na neki način želijo zavarovati, kot da je to, da je gej ali lezbijka, njihova krivda. To krivdo 

navadno pokažejo navzven, saj menijo, da so najbolj odgovorne za otrokovo vzgojo. Na 

otrokovo homoseksualnost tako gledajo kot na neuspešno opravljeno nalogo (Švab in Kuhar, 

2005). Tudi Škorjanc (2008) navaja, da matere velikokrat mislijo, da je za otrokovo 

usmerjenost kriva napaka v njihovi vzgoji. 

Matere želijo zaščititi tako sebe kot otroke in želijo preprečiti, da bi se razvedelo o otrokovi 

usmerjenosti (prav tam). 

Velikokrat so potrte, sprašujejo se, zakaj otrok ne more biti »normalen«, kako je lahko npr. 

hčerka tako dolgo skrivala svojo usmerjenost – nekatere matere se spominjajo, da je hčerka v 

srednji šoli imela fanta. Sprašujejo se, kje so zagrešile napako, ali so otroka premalo ljubile, 

kaj bo z otrokom v prihodnosti, ali bo imel potomce. Matere ne najdejo knjig, ki bi jim 

pomagale pri razumevanju tega, niso vešče življenjskega stila lezbijk, težko izgovarjajo 

besedo lezbijka (Rafkin, 1987).  
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Pirnar (2003) je zapisala, da samo 38,8 % mater usmerjenost svojega otroka sprejema, 32,7 % 

jo tolerira, 8,4 % jo zavrača, 28 % mater pa o tem molči. Kar 69 % anketiranih mater 

otrokove istospolne usmerjenosti ne more sprejeti. 

 

2.4.4.2 ODZIV OČETA 

 

Tudi očetje imajo čustva in tudi oni doživljajo občutke krivde za otrokovo usmerjenost. 

Medtem ko matere to pogosteje pokažejo navzven, očetje velikokrat to skrivajo v sebi. 

Statistika pravi, da se očetje odzivajo podobno kot matere, je pa statistično gledano več 

negativnih odzivov pri očetih kot pri materah (Švab in Kuhar, 2005). 

Samo 25 % očetov sprejema usmerjenost lastnega otroka, 27,5 % jo tolerira, 3,8 % jo zavrača, 

43,8 % očetov pa molči o tem. Kar 75 % anketiranih očetov otrokove istospolne usmerjenosti 

ne more sprejeti (Pirnar, 2003). 

 

 

2.5 KAJ PA PODPORA STARŠEM? 
 

Imeti otroka je za starše velika naloga, ki prinese ogromno odgovornosti. Otrok uravnoteži 

življenje, je vir sreče in energije. Otrok je nekaj najbolj svetega v življenju staršev. Ljubezen, 

ki naj bi bila brezpogojna, seveda zahteva tudi nekaj v povračilo. Starši v zameno za vzgojo 

nekaj pričakujejo. Otroci naj bi kompenzirali neuresničene ideje in cilje, ohranjali veselje, 

odprtost, spontanost ipd. (Ule in Kuhar, 2003).  

Kaj pa se z vsem tem zgodi, ko starši izvejo, da je njihov otrok gej/lezbijka? 

 

Takrat s svojimi občutki ostanejo skoraj sami. Z njimi so različna neformalna združenja, npr. 

Društvo DIH in Legebitra. Društvo za integracijo homoseksualnosti (DIH) deluje na področju 

integracije in socializacije homoseksualnosti. V njegovem okviru je nastala skupina SPLG, 

pogovorna skupina za starše, prijatelje in sorodnike istospolno in biseksualno usmerjenih 

oseb, kjer lahko varno povejo svojo zgodbo in se učijo od drugih s podobno izkušnjo 

(http://www.dih.si/). 

V okviru Društva informacijski center Legebitra (LGBT) deluje Mavrična svetovalnica, ki 

ponuja oporo, odgovore na vprašanja in pomoč  vsem istospolno usmerjenim osebam, ki se 

http://www.dih.si/
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znajdejo v stiski zaradi svoje usmerjenosti in identitete, pa tudi tistim, ki se znajdejo v stiski 

zaradi dejstva, da je njihov bližnji istospolno usmerjen (http://www.drustvo-legebitra.si/). 

Društvo informacijski center Legebitra je izdalo zloženko za starše Nekaj za starše! 

Informacije za starše in družine istospolno usmerjenih mladih (2010). To je eno redkih besedil 

pri nas, ki je namenjeno staršem istospolno usmerjenih oseb in jim ponuja bistvene 

informacije o istospolni usmerjenosti.  

Trenutno v Sloveniji ne deluje nobena skupina, ki bi staršem gejev in lezbijk ponujala 

strokovno pomoč in informacije. Ker pa starši o homoseksualnosti prej niti niso razmišljali in 

s tem niso dobro seznanjeni, bi bila pomoč nujno potrebna. 

 

Starši naj se poučijo o homoseksualnosti, saj to ni le faza,  skozi katero prehaja otrok. Danes 

so na voljo različni viri, v knjižnici in na spletu obstaja ogromno literature na to temo, vendar 

pa je večina žal v tujem jeziku, naše je zelo malo ali pa je zastarela. Na spletu obstajajo 

skupine za samopomoč staršev gejev in lezbijk (npr. evropska mreža skupin za samopomoč). 

Za pomoč lahko zaprosijo v različnih društvih ali svetovalnicah, kjer jim lahko pomagajo z 

različnimi informacijami ali pa jim priporočijo ustrezno literaturo. 

Starši naj se obrnejo na bližnje prijatelje, sorodnike in predvsem na lastne otroke, ti o 

homoseksualnosti gotovo veliko vedo (Škorjanc, 2008).   

Tudi Švab in Kuhar (2005) pravita, da v Sloveniji za starše gejev in lezbijk nimamo ustrezne 

strokovne pomoči, informacij in skupin za samopomoč. Vsekakor so informacije o istospolni 

usmerjenosti, ki jih imajo starši, v večini negativne in stereotipne, pogosto pa tudi niso 

pretirano vešči raziskovanja po spletu, tako da se lahko pojavijo težave z razumevanjem 

usmerjenosti.  

 

Škorjanc (2008) meni, da so odzivi staršev ob razkritju velikokrat prenagljeni. Svetuje, da je 

takrat otroku treba pokazati, da ga imajo radi, čeprav je homoseksualec. Ti prenagljeni odzivi 

so posledica pomanjkanja vedenj o istospolni usmerjenosti.  

Za razkritje je otrok moral zbrati ogromno poguma. Na to se je dolgo pripravljal. Tako kot 

starši je tudi on zelo prestrašen in zmeden. Starši morajo vedeti, da je razkritje znak njegove 

potrebe po podpori in razumevanju, po iskrenem odnosu. Starši naj ne zavrnejo priložnosti za 

pristen odnos in ljubezen med otroki in starši. Pomembno je, da otroku stojijo ob strani. Kot 

sem že omenila, je dobro, da sprejmejo novo situacijo zavoljo vseh družinskih članov. 

Pomembno je ustvariti odkrit odnos in otroku pomagati v kriznih situacijah. Paziti morajo, da 

otroku s svojim odzivom ne napravijo preveč škode. Če postavijo zid, npr. povedal si, zdaj pa 

http://www.drustvo-legebitra.si/
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se o tem ne bomo več pogovarjali, lahko mladostnik zaide v težave, išče uteho v alkoholu, 

beži od doma ipd. 

 

Otrokovo usmerjenost naj starši skušajo razumeti enakovredno dejstvu, da so materi všeč 

moški, očetu pa ženske; otroku je pa pač všeč oseba istega spola in tako bo vse življenje. Prej 

ko bodo to sprejeli, lažje bo zanje in seveda za njihovega otroka (http://lgbt-obala.si/lgbt-

obala/wp-content/uploads/2013/03/Nekaj-za-starse.pdf). Zavedati se morajo, da to ni bolezen 

in da je to nekaj, za kar nima nihče »zaslug«. 

 

Škorjanc (2008) poziva vse starše, da preprosto morajo sprejeti otroka, morajo se pogovarjati 

in spet odkriti in vzpostaviti odnos. Kljub zmedenosti in presenečenju morajo nujno pokazati, 

da ga imajo radi (http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Nekaj-za-

starse.pdf). 

 

Starši se morajo zavedati, da niso izgubili otroka, temveč zgolj pričakovanja, ki so jih gojili 

do njega. Otrok je še vedno isti, kot je bil, edina razlika je, da zdaj vedo, da je homoseksualec 

(http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Nekaj-za-starse.pdf). 

 

Rafkin (1987) pripoveduje, da je treba svojega otroka sprejeti v celoti, takšnega, kot je in ga 

ljubiti tako kot tisti dan, ko je prijokal na svet. 

 

Starši naj skrivnosti ne zadržujejo zase, ampak naj se o tem pogovarjajo. Nekateri se zaupajo 

najožjim sorodnikom ali prijateljem in razpravljajo o otrokovi usmerjenosti, seveda pa tudi 

sami prej preizkušajo, komu se lahko zaupajo, kdo jih bo pozitivno sprejel (Švab in Kuhar, 

2005). 

 

Tudi istospolno usmerjene osebe pa morajo razumeti, da starši potrebujejo čas, da mora otrok 

učiti starše in jim pomagati pri pridobivanju in razumevanju informacij o istospolni 

usmerjenosti.  Ko se starši obtožujejo s krivdo za njegovo spolno usmerjenost, naj jim otrok 

pojasni, da niso naredili nič narobe. Potrebujejo oporo družinskih članov in zgodbe drugih 

staršev, ki so se znašli v podobni situaciji (Coming out …, 2002). 

 

http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Nekaj-za-starse.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Nekaj-za-starse.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Nekaj-za-starse.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Nekaj-za-starse.pdf
http://lgbt-obala.si/lgbt-obala/wp-content/uploads/2013/03/Nekaj-za-starse.pdf
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Potem ko starši spoznajo življenjski stil svojega istospolno usmerjenega otroka, njegovega 

partnerja, prijatelje, obiščejo klube, pregledajo spletne strani, forume, se udeležijo predavanj, 

povedo, da se je njihovo življenje na podlagi tega le izboljšalo (Rafkin, 1987).  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN RAZISKOVANJA 
 

V svoji raziskavi želim raziskati, kako pri istospolno usmerjenih osebah poteka proces 

razkritja lastnim staršem in okolici.  

Razkritje je v življenju istospolno usmerjene osebe pomemben in prelomen dogodek, saj 

oseba s tem prizna svojo istospolno usmerjenost. Psihološko lahko pomeni razkritje konec 

dvojnega življenja. Posameznik preko razkritja prizna vrednost samemu sebi, pa tudi drugim 

(Švab in Kuhar, 2005). Proces je pomemben zato, ker istospolna usmerjenost ni nekaj 

pričakovanega, samoumevnega. Je nekaj, kar je drugačno, stigmatizirano. Ravno zato je lahko 

razkritje velik šok tako za starše kot tudi prijatelje oziroma ožjo okolico. Razkritje pred starši 

pa je še toliko težje zaradi tesnih čustvenih vezi, hkrati pa razkritje predstavlja grožnjo 

obstoječemu heteronormnemu sistemu – starši razkritja ne načrtujejo.  

V diplomskem delu bom raziskala tudi stigmatizacijo istospolno usmerjenih oseb in njihovih 

staršev, saj kot pravi Markowee (1996, v Švab in Kuhar, 2005), z razkritjem stigmatizacija 

otroka preide na celotno družino.  

 

Namen diplomskega dela je raziskati, kako istospolno usmerjene osebe doživljajo in gradijo 

lastno identiteto in predvsem lastno razkritje ter ugotoviti, katere so bile ključne osebe, ki so 

se jim razkrile oz. zaupale in kako so se te osebe odzvale. Zanima me njihov odnos pred in po 

razkritju. Ker pa so v mnogih primerih ključne osebe starši, je namen naloge raziskati tudi 

njihovo doživljanje in spremembe, ki jih je razkritje prineslo v odnos med starši in otroki. 

Raziskala bom, komu so se starši zaupali (če sploh), hkrati pa me zanima, ali starši zaradi 

otrokove istospolne usmerjenosti potrebujejo in iščejo strokovno podporo (npr. informacije o 

istospolni usmerjenosti, svetovanje ipd.). Starši istospolno usmerjenih otrok so tista skupina 

ljudi, o kateri v Sloveniji še ni veliko znanega.  

Skušala bom pridobiti informacije o morebitni stigmatizaciji tako istospolno usmerjenih oseb 

kot njihovih staršev. 
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Postavila sem naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kako je istospolno usmerjena oseba doživljala in doživlja lastno razkritje? 

2. Kako je potekalo razkritje pred družinskimi člani skozi oči istospolno usmerjene 

osebe? 

3. Kakšne so bile reakcije ožjega in širšega okolja na razkritje? 

4. Kako starši doživljajo otrokovo razkritje? 

5. Kako je razkritje vplivalo na odnos starši – otrok? 

6. Kje so starši dobili vire pomoči glede otrokove istospolne usmerjenosti? 

7. Ali in če da, kako istospolno usmerjene osebe in njihovi starši občutijo stigmatizacijo 

zaradi istospolne usmerjenosti? 

 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

3.3.1 OPIS VZORCA 

 

Vzorčila sem po metodi snežne kepe in s pomočjo poznanstev, zato je vzorec priložnostni. V 

raziskavo sem vključila osem posameznikov, in sicer tri osebe moškega in pet oseb ženskega 

spola. Vzorec predstavlja: 

 5 oseb, ki so sodelovale v fokusni skupini – istospolno usmerjeni odrasli, stari 

od 22 do 26  let, 

 3 osebe, s katerimi sem izvedla individualni intervju – starši istospolno 

usmerjenih odraslih, stari od 40 do 60 let. 

 

Fokusne skupine se je udeležilo pet istospolno usmerjenih oseb, dva moška in tri ženske, 

starih od 22 do 26 let. Vsi že imajo izkušnjo z razkritjem svoje istospolne usmerjenosti. Do 

njih sem prišla preko lastne socialne mreže in s pomočjo obeh mentoric.  

V proces intervjuvanja so bili vključeni slovenski starši, katerim je otrok zaupal, da je 

istospolno usmerjen. Vzorec sestavljajo trije biološki starši, stari od 40 do 60 let, en oče in 

dve mami. Vsakemu od staršev je eden izmed otrok razkril, da je gej oz. lezbijka. Do staršev 
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sem ravno tako prišla preko lastne socialne mreže in s pomočjo istospolno usmerjenih 

prijateljev in znancev. 

 

3.3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Pot do podatkov vsekakor ni bila lahka. Najprej sem naletela na težave pri iskanju ustreznih 

ljudi za fokusno skupino, saj se veliko gejev in lezbijk, ki jih poznam in sem jih prosila za 

sodelovanje, doma še ni razkrilo ali pa o tem ni želelo spregovoriti. Na koncu sem preko 

lastne socialne mreže in s pomočjo mentoric vseeno našla pet primernih kandidatov. Pri 

iskanju staršev sem ponovno naletela na težave. Dva starša sem našla preko lastne socialne 

mreže, potrebno je bilo najti še eno osebo. Kandidata/kandidatko sem iskala preko 

prijateljev/znancev. Kot sem že omenila, je problem nastopil, ker nekateri istospolno 

usmerjeni odrasli še niso bili razkriti in posledično niso mogli staršev prositi za sodelovanje, 

nekateri so se jih bali vprašati, ali bi želeli sodelovati v raziskavi, tretji pa sploh niso želeli 

vpletenosti svojih staršev v raziskavi. Na koncu mi je le uspelo poiskati tri osebe, ki so bile 

pripravljene sodelovati. 

 

Podatke sem zbirala s pomočjo intervjujev in fokusne skupine. Opravila sem tri intervjuje in 

izvedla eno fokusno skupino. Starše sem intervjuvala od februarja do maja 2013, fokusno 

skupino pa sem izvedla v aprilu 2013. 

 

Fokusna skupina je potekala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Intervjuje sem izvedla ločeno 

z vsakim staršem v drugem slovenskem kraju. Ker sta dva starša prosila, da se intervju ne bi 

odvijal pri njih doma, hkrati pa smo bili vsi skupaj mnenja, da nevtralen kraj vsaj malo razbije 

osebnost pogovora, so se intervjuji v vseh treh primerih odvijali v kavarni.  

Vse opravljene pogovore sem s soglasjem vseh sodelujočih snemala na diktafon in jih 

dobesedno prepisala za namen kasnejše kvalitativne analize in interpretacije.  

 

3.3.3 OPIS MERSKEGA INSTRUMENTA IN OBDELAVA PODATKOV 

 

Raziskava je poizvedovalna in kvalitativna. 

Namen kvalitativnega raziskovanja je čim celoviteje spoznati preučevano osebo, institucijo ali 

pojav, pri čemer je pozornost namenjena tudi kontekstu, v katerem se raziskovani pojav 
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oblikuje. Takšen način raziskovanja  je še posebej uporaben za zbiranje informacij iz 

občutljivih področij, zahteva pa oseben pristop in vzpostavitev odnosa z raziskovano osebo 

(Vogrinc, 2008). Zaradi vsega naštetega se mi je zdela takšna vrsta raziskave najbolj primerna 

pri obravnavi teme mojega diplomskega dela. 

 

V individualnih intervjujih s starši in v fokusni skupini istospolno usmerjenih odraslih sem 

uporabila polstrukturirani intervju. Uporabila sem dva polstrukturirana intervjuja, in sicer 

polstrukturirani intervju za fokusno skupino odraslih istospolno usmerjenih oseb in 

polstrukturirani intervju za individualne intervjuje s starši razkritih istospolno usmerjenih 

odraslih otrok. 

Značilnost te metode je, da vsebuje nekaj vnaprej pripravljenih ključnih vprašanj odprtega 

tipa, ki jih izpraševalec najprej postavi sogovorniku, druga vprašanja pa oblikuje sproti med 

intervjujem (Sagadin, 2001). Vnaprej sem si pripravila par ključnih vprašanj, ki sem jih nato 

raziskovala in so me še posebej zanimala. Ravno tako sem si vprašanja pripravila za fokusno 

skupino. Vprašanja so služila kot rdeča nit intervjujev in fokusne skupine. Prilagajala sem jih 

glede na potek pogovora. Med intervjujem, prav tako pa tudi pri fokusni skupini, sem 

postavljala dodatna vprašanja z namenom razjasnjevanja in poglobitve teme pogovora. V 

fokusni skupini je potekala intenzivna interakcija med vsemi sodelujočimi. 

 

Posnete pogovore sem dobesedno zapisala in jih kasneje večkrat prebrala. Imena vseh 

udeleženih in imena mest oz. vasi sem zaradi varovanja podatkov spremenila. Najprej sem 

vsak pogovor na kratko obnovila. Nato sem iz vseh pogovorov izluščila bistvene podatke in 

sporočila. To mi je predstavljalo enote kodiranja. Nato sem po tematikah združevala sorodne 

pojme/kode in tako določila posamezne kategorije.  S pomočjo kategorij sem naredila skupno 

analizo vseh pogovorov, ki sem jo podkrepila z dobesednimi navedki intervjuvancev in 

udeležencev fokusne skupine. Nato sem napisala še bistvene ugotovitve in sklepe raziskave, 

ki sem jih povezala s teoretičnim delom ter dodala še predloge za boljši jutri.  
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3.4 ANALIZA 
 

Intervjuje in fokusno skupino sem analizirala po posameznih kategorijah. Poglavja analize so 

razdelana s pomočjo kategorij. 

 

3.4.1 DOŽIVLJANJE NASTAJANJA ISTOSPOLNE IDENTITETE PRI ISTOSPOLNO 

USMERJENIH OSEBAH  

 

Jure se sam sebi ni zdel nič posebnega. Istospolna usmerjenost je nekaj, kar ga spremlja že 

vse življenje. Pri tem ni občutil nikakršnih prehodov, nikoli ni občutil, da bi moral reči »da 

sem pa zdej neki«. Tako kot Jure tudi Klemen ni imel krize. Pravi, da ni nikoli čutil potrebe, 

da bi bil enkrat z žensko, enkrat z moškim. Vedel je od malega, »da si gej«, a takrat še ni 

poznal izraza za to občutje, »takrat se ne zavedaš tega da je to zdej to, ker ne poznaš  izraza«. 

Tudi Klara ni imela prehoda, »da bi rekla aha zdaj je pa nekaj drugače kot bi moglo biti«. 

Enako je bilo pri Maji, to je vedela že od nekdaj.  

Vsi razen ene udeleženke o svoji istospolni usmerjenosti niso nikoli dvomili.  

Tako popolnoma drugačno izkušnjo predstavi Tina. Pove, da je sama imela »breaktrhrough«, 

saj je bila še 3 leta nazaj popolnoma prepričana, da je »strejt«. Fanta ni imela, a ko je spoznala 

svojo trenutno partnerko, je doživela prej omenjeni »breakthrough«, spoznanje, »da sem 

lezbijka, jaz sem imela točno ta proces ugotovitve in ugotavljanja točne identitete ali sem bi 

ali sem lezbijka ali kaj«. 

Maja meni, da je proces nastajanja istospolne identitete veliko odvisen od okolja. V primeru, 

da je okolje zelo negativno naravnano proti homoseksualcem, ima otrok lahko težave, »je 

lahko otrok ful zbegan«. Več je oseb, ki že od malega vejo, da so istospolno usmerjene, kot pa 

tistih, ki so imele prehode pri nastajanju identitete. Veliko ljudi ravno zaradi pritiska okolja 

skoči v heteroseksualno zvezo, kljub temu da si sami tega ne želijo. 

Udeleženci fokusne skupine mi postavijo vprašanje: »Kdaj si pa ti vedla, da si 

heteroseksualka?« Zanimivo je, kako nam je vsem zelo samoumevno, da smo heteroseksualci 

in nič ne sprašujemo kdaj, kaj, zakaj. Pri istospolni usmerjenosti pa postavljamo vprašanja in 

se kar ne nehamo čuditi, kako se je vse skupaj začelo.  

V fokusni skupini so se zbrali posamezniki, ki v procesu nastajanja istospolne identitete niso 

imeli težav, »ki s svojo usmerjenostjo nimamo težav, imaš pa vseeno ljudi, ki se jim je težko 

sprijaznit z identiteto«, ljudi, ki težko sprejmejo samega sebe in dejstvo, da niso 
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heteroseksualci. Tisti, ki se bojijo okolice oz. njenega odziva, »če ima nekdo homofobijo 

ponotranjeno«, je vse drugače, težje. Ti ljudje po mnenju udeležencev ne bi prišli na fokusno 

skupino, saj jim je o tem pretežko govoriti.  

 

3.4.2 ISTOSPOLNO USMERJENE OSEBE PRED RAZKRITJEM 

 

Tina pravi, da tiste prave potrebe po razkritju ni nikoli čutila, zanjo je bilo to nekaj takega, kot 

da bi se zaljubila v fanta. Ni si želela pompa okoli tega, da je lezbijka, želela je samo 

povedati, da ima punco. Razkritja si nikoli ni zamišljala kot nek problem, nikoli pa ni skrivala 

svoje istospolne usmerjenosti.  

Tudi Klemen nikoli ni čutil potrebe po razlaganju, da je gej, »ker tudi strejti ne razlagajo«. 

Pravi, da ljudje take stvari že sami ugotovijo. 

Jure pravi, da sam nikoli ni razmišljal o tem, »jaz se tudi nisem ne vem kok s tem 

obremenjeval«. Je pa beseda sama nanesla na to in tako se je enkrat razkril prijateljici. Sicer 

zanj to ni bilo nič pomembnega, tega ni nikoli skrival, »ni se mi zdel to nič takega kar bi bilo 

treba skrivat«, mu pa nikoli niso postavili konkretnega vprašanja. 

Maja je potrebovala nekaj časa, da se je razkrila pred najožjimi družinskimi člani. Kar nekaj 

let je najboljšega prijatelja uporabljala kot krinko, »doma so usi mislili, da sva midva par«. Ta 

prijatelj jo je tudi vozil k njeni punci. Pravi, da je bila to njena prva punca, takrat še ni bila 

razkrita, »pri drugi punci sem se pa dokončno  outirala«. 

Klara pravi, da se ni niti skrivala niti nikoli naravnost povedala pred starši, da je lezbijka. 

Razkrivati  se je začela v srednji šoli.  

 

Istospolno usmerjene osebe pravijo, da je bolj kot razkritje samo pomembno dejstvo, da se 

»autirajo« vsak dan znova, »ti se autiraš vsak dan znova«, in sicer na vlaku, v šoli, v 

stanovanju, v službi ... Klara pravi, da se ji ni težko »autirat« vsak dan znova, »jaz nikol ne 

rečem, da sem lezbijka«, pove pa, da ima punco in da sta dve. Razkritje je postalo del njenega 

življenja, zato ji ni neprijetno.  

Homoseksualnost je po Juretovem mnenju za njih nekaj normalnega, nekaj vsakdanjega, »to 

ni nekaj, kar bi mogu posebej poudarjat.« 

 

Menijo, da je razkritje velik dogodek za tiste, ki imajo odklonilno okolje. Klemen pove, da je 

na fokusno skupino povabil prijatelja, a je odklonil, ker se je razkril samo mami, očetu pa še 
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ne, saj ga je strah, poleg tega živi v takem okolju, »k je anti vse skupaj«. Mama je razkritje 

sicer sprejela, a poudarila, da se o tem ne bo govorilo, to pa pospremila še z besedami »pa eno 

punco si najd«. 

 

3.4.3 DOŽIVLJANJE RAZKRITJA ISTOSPOLNE IDENTITETE PRI ISTOSPOLNO 

USMERJENIH OSEBAH PRED DRUŽINSKIMI ČLANI 

 

Za Tino to ni bil noben poseben dogodek, doma je povedala, da se je zaljubila, »ni bila pa to 

potreba po nekem dogodku«, želela si je povedati, da je zaljubljena, da ima partnerko in je v 

zvezi. Stara je bila 22 let. Se pa ni nikoli skrivala. Takrat še ni povedala, s kom je v zvezi, 

ampak je tako ali tako živela v drugem kraju in se ji ni zdelo pomembno razpravljati. Vsi so 

tako novico kot njeno partnerico Klaro dobro sprejeli. Na začetku se je to malo skrivalo, češ, 

naj ostane v družini, kot neki moralni oz. družbeni standard, »mama pravi, da ne bomo 

povedali babici in dedku«. Klarini starši so hčerino istospolno usmerjenost slutili, »tam pri 15 

so začeli kužit, pri 18 so me pa direkt vprašali«. Sama o tem, da je lezbijka, prej ni razlagala, 

to se ji je zdelo nesmiselno, »kdo pa reče, jaz sem heteroseksualec«. Tako jo je mama pri 

osemnajstih letih vprašala, ali je lezbijka. Ker je Klara odgovorila pritrdilno, jo je mama 

prosila, naj zapusti dom, saj tega ni mogla sprejeti, »če je pa to tako, potem je pa bolje, da 

greš. In sem šla.« Največ težav s sprejemanjem je imela mama. 

Pri Klemenu so starši ugotovili sami (star je bil 15 let), saj so našli povezave na računalniku, 

sam o tem ni imel želje govoriti. Po odkritju slik ga niso spraševali o njegovi spolni 

usmerjenosti, »je bilo ok«. Jure staršem ni nič razlagal, »mama je rekla, da je opazila, da ve«. 

Takrat mu je bilo 15 let. Doda še, da je razkritje proces drugih oseb, ne istospolno usmerjene 

osebe. »Nič konkretno ne skrivaš. Pol majo drugi s tem problem, ker ti ga nimaš«. 

Doda še, da je razkritje proces drugih oseb, ne istospolno usmerjene osebe, »nč konkretn ne 

skrivaš, pol majo drugi s tem problem, ker ti ga nimaš«. 

Mama je Majo sama naravnost vprašala, ta pa ji je povedala, da je v zvezi s punco. Takrat je 

bila stara 18 let. Mama je bila zelo vesela. V nasprotju z mamo je Majin oče drugače 

odreagiral, zanj je bil to šok in je potreboval več časa, da je to sprejel. Sicer pa pravi, da sama 

ni izrekla tega, da je namesto nje kar sestra povedala, da je lezbijka in zaključi, da » je bilo 

kar se družine tiče, ok«. 

Istospolno usmerjene osebe povejo, da ob razkritju ni bilo prisotnega nasilja, pogojevanja, 

molka. Tina doda, da ob vseh lepih in pozitivnih zgodbah obstajajo tudi tiste manj rožnate. 
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Obstajajo istospolno usmerjene osebe, ki zaradi svoje istospolne usmerjenosti ostanejo na 

cesti (tako kot npr. Klara). Ni vse tako kot piše v knjigah, da boš ostal zaradi razkritja brez 

vsega. Je pa res, da se je zbrala skupina, ki skoraj da ni imela težav zaradi tega, pravi, da 

»moraš vedit, da se dogajajo tudi slabe stvari«. 

Obstajajo ljudje, ki imajo doma težave zaradi takih ali drugačnih stvari. Eni zaradi študija, ki 

ne ustreza staršem, eni pač zaradi svoje istospolne usmerjenosti: »Mislim, nek procent je pri 

homoseksualcih, ki imajo doma problem zaradi svoje usmerjenosti.« 

 

3.4.4 SLUTNJA STARŠEV PRED RAZKRITJEM OTROKOVE ISTOSPOLNE IDENTITETE 

 

Ani je mož namignil, da se lahko zgodi, da bo otrok homoseksualec in naj ne bo jezna. Sin je 

bil takrat v drugem letniku. Vendar pa je takrat še mislila, da je to zgolj »najstniška 

radovednost«, prehodno obdobje. Ni verjela, da se to lahko zgodi ravno njenemu otroku, 

mislila si je, »saj ne more biti, to pa ne more biti, saj je moj otrok«.  

Tudi Marko je precej dolgo slutil, da je sin homoseksualec. Jasno mu je bilo od otrokovega 

14. leta, saj je na njegovem računalniku našel povezave na temo istospolne usmerjenosti, 

»samo nisva dovolj o tem govorila, samo na internetu oz. računalniku so se pojavile povezave 

na to temo, ker mi je bilo skos to že precej jasno«, vsekakor pa ne bi nikoli sklepal na podlagi 

njegovega videza, »ker vizualno je on čist strejt«.  Pravi, da je slutila tudi njegova žena, saj je 

novica ni močno presenetila.  

Da bo Neja »drugačna«, se je Mojci začelo svitati že zelo zgodaj, najprej ko je bila Neja v 4. 

razredu. Doda, da Neja nikoli ni bila tipična punčka,vedno je imela vedenje fanta, »imela je 

karakter fanta, midve sva šle v trgovino, pa so jo zanimale puške«. Mojca jo je vedno skušala 

navajati na to, da bi bila bolj ženstvena. V 4. razredu se je pojavil šok. Mojco je poklicala 

Nejina razredničarka, saj naj bi Neja svoji učiteljici šla domov izpovedat ljubezen, ji povedat, 

»da je zalublena v njo«. Sledila sta šok in bolečina, »sem bila pa čisto šokirana, takrat me je 

pa notri  tako zabolel, ej«. To je bilo vse, potem pa je vse potihnilo, »to smo čisto pozabili, 

Neja je notri v sebi skrivala«. V srednji šoli je »Neja  imela v prvem letniku fanta in je trajalo 

tri leta«, imela je heteroseksualno zvezo. Takrat je Mojca že mislila, da je vse tako, kot mora 

biti. Ko pa ji je hčerka povedala, da s fantom nimata spolnih odnosov, ji je postalo jasno, »ti 

ne hodiš tri leta z enim, pa da ne bi bilo nič in pol je bilo meni jasno, ampak sem bila tiho«. 

Mama še omeni, da je resnica o hčerini istospolni umerjenosti vedno malo prikrito prihajala 

na površje.  
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Pri Klari se je začelo v srednji šoli, »ko so starši začeli ugotavljat, da sem lezbijka«. 

 

3.4.5 DOŽIVLJANJE RAZKRITJA OTROKOVE ISTOSPOLNE USMERJENOSTI PRI  

STARŠIH 

 

Ana pravi, da se je njen sin najprej razkril možu, saj je bil za te stvari bolj dojemljiv, ker je 

tudi sam imel istospolno usmerjene prijatelje. Razkritje ni potekalo kot neki veliki dogodek, 

»ne, ni bilo tako, da bi se usedu pred nama pa kaj reku«. Ko je bil sin v 4. letniku gimnazije, 

je zagotovo vedela, saj ji je mož povedal, da je sin pred razredom razkril, da je istospolno 

usmerjen. Kmalu se je začel razkrivati tudi pred mamo, saj je odkrito imel partnerske zveze, 

nato pa je le rekel, »da ima pa Nejca rad in je s tem direkt povedal«. Prej ga naravnost ni 

nikoli vprašala, »a veš, ko pa človeka boli pa ga je strah pa noče vprašat«.  

Marko pravi, da je bil sin v prvem letniku gimnazije, ko sta se začela odkrito pogovarjati, 

»sva se pogovarjala čist tako kot prijatla, pa če ima kakšnega tipa pa to, pa mi je sam 

povedal«. Tako je sin razkril, da je istospolno usmerjen. Verjetno pa je tukaj šlo za malo 

drugačno situacijo, saj je tudi Marko istospolno usmerjen: »Skupaj sva se autirala drug 

drugemu, skupaj sva se o tem pogovarjala … K sva mela skup računalnik pa verjetno je tudi 

videl, na katere strani jaz hodim in je bilo to veliko lažje za oba.« 

Mojca je eno manjše razkritje že doživela, nato pa je prišlo tisto pravo, »pol je enkrat Neja 

rekla, da je spoznala eno punco, da se je zaljubila«. Mojca je to popolnoma sprejela. Pravi, da 

je morala sprejeti, da je mama homoseksualke. Ko se je v 4. razredu začelo razkrivati, je 

moralo počakati, da je Mojca postala bolj dojemljiva, »mislim, da že pride taprav cajt, da se 

to razkrije. Če pa ne pride do tega, da en to sprejme, se pa otrok umakne«. 

 

3.4.6 REAKCIJA IN POČUTJE  STARŠEV OB RAZKRITJU  

 

Ena izmed intervjuvank je dejala, da je bila na začetku prisotna tesnoba, nato pa doda, »tudi 

nisem, da bi kaj komplicirala, to je moj otrok«. Tudi njen mož se je s dejstvom, da je njegov 

otrok istospolno usmerjen, sprijaznil. 

Marko pravi, da je za svojo ženo pričakoval, da bo reakcija popolnoma drugačna, »a ni bil tak 

šok, kot sem pričakvol«. Meni, da je bila mogoče to zgolj neka začetniška reakcija in je šele 

kasneje podoživljala vse skupaj. Sicer pa še doda, da je bila žena žalostna, da jo je skrbelo, a 

je vseeno razumela, ne samo da je sin gej, pač pa tudi mož. Marko pravi, da je bil na nekako 
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vesel, ko je izvedel, da je sin gej, verjetno tudi zaradi dejstva ker je sam istospolno usmerjen, 

predvsem pa ga je veselilo spoznanje, da lahko sin svobodno razkrije svojo istospolno 

usmerjenost, »sem bil vesel za njega, da lahko tako svobodno živi, da mu je bilo to 

omogočeno s strani mene in žene«. 

Mojca pravi, da je to čisto sprejela. Verjetno je bilo vse skupaj drugače, ker ji je bilo že prej 

zaradi dogodka v 4. razredu, precej jasno, »ker sem vedla, da če po treh letih s fantom ni nič, 

pol je to to. Ker tista bolečina v 4. razredu ni prišla brezveze.« Ko se je Mojci hči razkrila, jo 

je bila strah, »kaj pa zdaj, kako to sprejet, meni je bila to čisto tabu tema«. Mojca pravi, da to 

ni nekaj samoumevnega. Bilo je veliko strahu in bolečine. Mojčin mož hčerine istospolne 

usmerjenosti ni mogel takoj sprejeti in je potreboval nekaj časa. Hčerka mu je za to povedala 

sama. 

 

Mama je Majo sama vprašala, ta ji je povedala, da je v zvezi s punco, »mami je dobro 

odreagirala, je bila ful navdušena, da je tako«. Mama ji je povedala, da je to slutila in jo 

pozvala, naj punco pripelje domov. Da je Maja lezbijka, je očetu vpričo nje povedala kar 

njena sestra. Zanj je bil to šok, potreboval je nekaj časa, da je to sprejel, »je rabil malo več 

časa«. Oče je punco poznal, bilo mu je malo neprijetno, potem pa je novico sprejel in se 

sprijaznil. 

Klaro je mama sama vprašala, ali je lezbijka. Klarina mama pritrdilnega odgovora ni mogla 

sprejeti, zato jo je prosila, naj zapusti dom. Tako je hčerka odšla od doma. Njena mama je 

imela s sprejemanjem veliko več težav kot oče, ampak po Klarinih besedah se je oče podredil 

mamini volji in se ni potegnil za hčer, »je pustil mami, da naredi tako kot njej paše«. 

Tinina mama je potrebovala nekaj časa, da je sprejela novico o hčerini istospolni 

usmerjenosti, zanjo je bil to nekakšen proces sprejemanja. Zanimalo jo je predvsem, kaj je: »A 

sem biseksualka ali sem lezbijka, če bom še kdaj mela fanta … To so bile tiste prve ure, tako 

da u bistvu ona je rabila neki časa, da je dala skozi cel ta proces.« Ko je mama novico v sebi 

predelala, je lahko povedala sorodnikom, hčerko je prosila, če lahko ona pove babici in 

dedku.  

Tinin oče  je težko sprejel njeno istospolno usmerjenost in je  potreboval čas. 
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3.4.7 SPREJEMANJE OTROKA NE GLEDE NA NJEGOVO SPOLNO USMERJENOST 

 

Ana pravi, da svojega otroka popolnoma sprejema, »to je naš Miha, tak je, nimaš kaj, to je 

moj otrok, jaz ga imam rada, je do mene dober, do mame dober, nič ni nesramen, ful dober 

fant«. Njena sestrična pravi, »da je fejst fant«. Sestrična ga sprejema, je v oporo tako njemu 

kot tudi njegovi mami.    

Tudi Mojca svojo Nejo popolnoma sprejema. Pravi, da je do tega spoznanja, da moraš 

človeka sprejeti takšnega, kot je, prišla na enem izmed srečanj v podporni skupini, ko je tam 

spoznala gospo, katere hčerka je imela motnje prehranjevanja: »In jaz sem tam čist začutila, 

da moraš otroka sprejet takega, kot je, pa tudi če ni tak, kakršni so normativi.« Sedaj ve, da 

so ljudje, ki niso zapadli v normative, ustvarjalni ljudje, hkrati pa morajo biti zelo močni. In 

taki so tudi homoseksualci. Ve, da mora svojega otroka sprejeti takega, kot je, sicer ga lahko s 

tem močno prizadene, ne samo njega, tudi sama sebe. Pove še, da je Nejo zelo težko donosila 

in ko je prijokala na svet, jo je imela najraje. Ta otrok, ki je bil takrat čisto majhen, je danes 

odrasla oseba, če ga je imela rada takrat, kako ga ne bi imela rada tudi danes, »a veš in k imaš 

enkrat to štručko rad, jo imaš skos rad, ker to je ista oseba«. Se pa zaveda, da nekateri starši 

to zelo težko sprejmejo, npr. tisti, ki so zelo verni. Takim staršem sporoča, »da je nekaj nad 

nami vsemi, kar je ustvaril nas in tudi homoseksualce«. Sprejetje otroka takšnega, kot je, je po 

Mojčinem mnenju čisto bogatenje. Je mnenja, da s tem prestopiš meje svojega uma.  

Klemen ne razume, zakaj bi starši zaradi istospolne usmerjenosti zavrnili lastnega otroka, »saj 

si njegov otrok«. 

 

3.4.8 RAZKRITJE OTROKOVE ISTOSPOLNE IDENTITETE PRED OSTALIMI 

DRUŽINSKIMI ČLANI 

 

Anina sestrična je Miho o tem vprašala kar sama, o tem je seznanila tudi Mihovo babico, ker 

ni popolnoma vedela, kaj se dogaja. Babica je sicer slutila, kaj se z vnukom dogaja, a ni 

oteževala stvari, je pa enkrat omenila, »no, mogoče se bo pa premislil«.  

Mojca ne ve, ali je njena tašča vedela za hčerino usmerjenost, saj je bila proti koncu svojega 

življenja že zelo dementna. Ve pa, da ostali sorodniki po moževi strani, predvsem moževa 

sestra in njeni otroci, hčerine istospolne usmerjenosti niso sprejeli. Spominja se, da ko je Neja 

tja prvič pripeljala svojo punco, v smislu, »sem kar sem«, so proti njej zelo žaljivo nastopili, 
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češ, kako si upa pripeljati žensko v hišo. Mojčin partner je dobro sprejel Nejino istospolno 

usmerjenost, Mojca še doda, da v nasprotnem primeru ne bi mogel biti več z njo. 

  

Tinina mama je najprej novico sama predelala, potrebovala je čas, tudi različne informacije, 

da je novico sprejela, nato pa je sama to želela povedati še starim staršem. Ker sta starša 

ločena, je tudi oče želel  prenesti novico svojim staršem, torej Tinini babici in dedku. Pravi, 

da je bil to nekakšen proces in da ni nikoli rekel, da je Tina homoseksualka. Ko je sam pri 

sebi razčistil, je bilo v redu. Tudi ostali družinski člani so sprejeli Tino in njeno partnerico.  

Maja pove, da oče o tem ne govori, mami pa je povedala sestram in vsem sorodnikom, »to so 

usi vedl še preden sem jaz vedla, da vejo«. Pravi, da so jo vsi dobro sprejeli, razen ene izmed 

tet, ki je jehova priča in jo je želela prepričati na podlagi strokovne literature, da istospolna 

usmerjenost nima podlage, »tukaj notr piše da Bog ne podpira homoseksualnosti«. Ostale tete 

so takoj odpravile problem ter se postavile na Majino stran. Pove, da za njeno istospolno 

usmerjenost vejo vsi sorodniki po mamini strani.  

Da je Klemen gej, se je pred ostalimi družinskimi člani razkrilo zelo kmalu, saj je njegov 

partner Jure začel precej zgodaj prihajati na obisk, »sva obiskovala vse sorodnike čist 

normalno«. Kljub vsemu pa je Klemenova babica, s katero skupaj živijo, potrebovala dlje 

časa, da je ugotovila, da je Klemen gej, kljub temu, da je bil Jure veliko pri njih doma, »nismo 

se sploh pogovarjal, mislim, sej mal se ji je sanjal«. Temu je konec naredila Klemenova teta 

in je babici razložila, kdo je Jure in kakšno vlogo ima v Klemenovem življenju, »ji je 

povedala, zakaj se sploh gre«. Klemen pove, da je babica imela svoje teorije, npr. o tem, 

zakaj hodi v Ljubljano, zakaj je v Ljubljani. Novico je brez negodovanja sprejela.  

 

3.4.9 DRUŽINSKI ODNOSI V POVEZAVI Z OTROKOVO ISTOSPOLNO 

USMERJENOSTJO 

 

Ana ima svojega sina rada takega, kot je in ga takega tudi sprejema, »radi ga imamo, ker je 

dober«. Nad sinom ni nikoli izvajala nobenega nasilja, pogojevanja, molka, prav tako tudi 

mož in babica ne. Kljub temu da svojega otroka popolnoma sprejema, pa jo vseeno včasih 

dejstvo o sinovi istospolni usmerjenosti boli, »ne bom rekla, da je fajn, sam brezveze, da bi se 

sekirala«. Ana pravi, da je sprejela tudi sinovega partnerja in se zaradi njega nista oddaljila. Z 

njim ima dober odnos. Sinov partner je po njenem mnenju uslužen, prijazen, veliko pomaga 

pri hišnih opravilih ... Velikokrat se tudi pokličeta, se pogovarjata. Rad pomaga starim 
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ljudem. Z njenim sinom sta si zelo različna, saj le-ta potrebuje čas, da pomaga, medtem ko 

njegov partner priskoči na pomoč takoj, ko ga potrebuješ. Ani ravno tako ni bilo nikoli 

neprijetno, ker sta v hiši dva moška oziroma moški par. Kljub temu jo je na začetku skrbelo, 

kaj bodo rekli sosedje, a nihče ni imel pripomb. 

Marko ima s svojim sinom lep odnos, pogovarjata se o vsem, tudi o sinovih partnerjih in 

njegovih zvezah. Veliko sta se pogovarjala tudi o samem razkritju, o tem, kako bodo reagirali 

prijatelji. Odnos se tekom razkritja ni čisto nič spreminjal, »kvečjemu smo še bolj odkriti drug 

do drugega«. Ko sin domov pripelje partnerja, je ravno tako, kot če bi pripeljal punco. Ni 

razlik, »smo njega isto vesel, je u bistvu naš«. Do sina zaradi njegove istospolne usmerjenosti 

nikoli ni izvajal molka, nasilja ali pogojevanja.  

Ko se je v 4. razredu začela razkrivati Nejina istospolna usmerjenost, se Mojca s hčerko o tem 

ni pogovarjala. Konec koncev je bila Neja takrat še otrok, »Neja na zunaj ni kazala, na notr 

pa je bila gotovo prizadeta«. Mojca ima danes z Nejo lep odnos, veliko se pogovarjata, »edin, 

kar ji želim, je ena res lepa zveza«. Hčerko velikokrat kaj povpraša o homoseksualnosti, saj je 

to zanjo neznano področje, a ji hči samo odgovori, »dej mami, no, o tem se pa ne bova 

pogovarjali«. Hčer ima po razkritju še raje.  

 

Maja ima z mamo lep odnos, saj jo je mama sprejela tako, kot je, »mi tudi stoji ob strani 

vedno, ko jo potebujem«. Z očetom se sicer razumeta, a o tem naravnost ne govorita. Pravi, da 

je oče o njeni zvezi nikoli ne sprašuje. O zasebnem življenju ne govorita, če pa domov na 

obisk pripelje punco,  jo sprejme, se z njo pogovarja,  kaj več pa ne.  

Klara s svojimi starši skoraj nima stikov; odkar je morala pri 18-ih letih zapustiti dom, torej 

pred nekaj leti, so se slišali in videli zgolj nekajkrat, »zdaj pa že več kot eno leto in pol nisem 

šla na obisk«. Pravi, da ji ni hudo, »ni mi zdaj ful bad«. Meni, da je staršem tudi žal, da so jo 

spodili od doma. Ve, da jo ima oče rad, a je podredljiv mami in je obveljala njena volja. Njej 

za to ni več mar, »nimamo več nekega odnosa«. Pravi, da ji je vseeno.  

Klarini starši vejo za njeno zvezo, v kateri je tri leta. Ko ju je babica povabila na obisk, jo je 

kmalu zatem tudi mama, »a veš ta tekmovanje, valda ne boš šla prej k babici«. Zaključi, da 

obisk zaenkrat še ni bil realiziran. Njena partnerica Tina pa pravi, da ji je bilo predvsem na 

začetku zelo neprijetno, »njeni starši so na začetku čisto ignorirali mene«, kljub temu, da sta 

živeli skupaj. Danes pa ugotavlja, da ji kljub temu, da nimajo stikov, nič ne manjka, »ne želim 

si jih spoznat«. Tina še pove, da ima ona s svojimi starši dober odnos, da so vse normalno 

sprejeli, tudi partnerico Klaro. Je pa predvsem oče potreboval veliko časa, da se je sprijaznil 

in navadil. Opisuje dogodek, ko je oče spoznal Klaro, »je zgledalo je kot v filmu«. Dobili so se 
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v lokalu, prisotno je bilo veliko nervoze, živčnosti, napetosti, bilo mu je težko. Tina še razloži, 

da na odnos do homoseksualnosti v družini močno vpliva vera in da so predvsem verne 

družine velikokrat proti, »jaz mislim, da je to velik dejavnik za družine«. 

Klemen navaja, da na njegovega partnerja Jureta doma gledajo čisto normalno, tja hodi že šest 

let, vzeli so ga za svojega. Prizna pa, da se o homoseksualnosti ne govori, »pr nas ni, da bi se 

o tem pogovarjal«. Doda še, da se v primerjavi z njim Jure veliko bolj razume z njegovo 

mamo in da sta veliko več v stiku kot on sam, »po telefonu se skos kličeta, govorita vsak 

dan«. Še bolj pa se Jure razume z mamino sestrično, »skos na telefonu, vsak dan po trikrat«. 

Meni, da ima Jure več stika s sorodniki kot on sam. 

Jure za svojo mamo pove, da ima Klemena zelo rada, »je kr ponosna, da sem jaz srečen v 

zvezi«.  Ker je Klemen pri njih nekaj časa tudi živel, je bilo njegovi mami pomembno, da se je  

tam dobro počutil, »mami oba sprejema, je zadovoljna in to je tud tako že čist vsakdanje«. O 

Juretu nikoli ne govorijo v ednini, ko pogovor nanese nanj, vedno govorijo o njem in 

njegovem partnerju, torej v dvojini. 

 

Mihova mama pove, da je Miha do starih ljudi zelo dober, svojo babico ima zelo rad. Babici 

je težko, ker Miha ne živi več doma, »bolj ji je hudo to, ker ga ni tok doma, kakor pa to, da 

ima fanta«. Miha se dobro razume tudi z mamino sestrično, »ta ima Miha grozno rada, k ji je 

pri srcu pa on jo ima rad pa ji je pomagal pa pravi, da je fejst fant«. 

Markovi mami niso nikoli naravnost povedali, da je njen vnuk istospolno usmerjen, a meni, 

da tudi če bi ji povedali, bi to brez težav sprejela, saj je odprta oseba. Vnuk jo obiskuje skupaj 

s svojim partnerjem. 

Mojca pravi, da njena hči kljub nesprejemanju še vedno vsake toliko časa obišče moževe 

sorodnike, saj živijo v isti hiši. Mojčin partner Nejino usmerjenost sprejema, a je precej 

nedružaben in Neja nerada prihaja na obisk. 

Klarini starši nasprotno z njenimi sorodniki njeno istospolno usmerjenost niso sprejeli. Stike 

ima z babico.  

Tina obiskuje svoje sorodnike skupaj s partnerko, sprejeli so obe, seveda pa so prej šli skozi 

»proces sprejemanja«. Nikoli pa niso bili negativni, »ni bilo, kaj je ona, kaj dela tukaj«. 

Doda, da se v družini nikoli ni izrecno poudarjalo, da je istospolno usmerjena.  

Klemen pravi, da se o njegovi spolni usmerjenosti ne pogovarjajo, vseeno pa imajo  normalen 

odnos, se obiskujejo, kot da bi bila z Juretom heteroseksualen par, »greva skupaj na vse 

rojstne dneve, on je pač naš«. 
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Juretova babica je verna in ga še vedno sprašuje, ali bo večno istospolno usmerjen. A mirno 

pove, da se bo morala s tem sprijazniti že zaradi lastnega miru in da bo morala sprejeti 

dejstvo, da je sveto pismo eno realnost pa drugo. Družina je pričakovala, da bo vedel, da 

istospolna usmerjenost ni tista prava, glede na to, da je 8 let obiskoval verouk. Jure o babici še 

pove, da »si želi, da bi se imel u redu, da mi ne bi težav delala«.  

Klemenova babica ima Jureta rada kot lastnega vnuka.  

 

Med Ano in njenim partnerjem zaradi sinove istospolne usmerjenosti ni prišlo do težav. O tem 

se zakonca tudi pogovarjata.  

Tudi Marko se s svojo ženo pogovarja o sinovi istospolni usmerjenosti, o njegovi trenutni 

zvezi ter o svojih zvezah z moškimi.  

Mojca pove, da je o dogodku iz 4. razreda sicer poročala svojemu možu, a je bil ta več ali 

manj odsoten, veliko je delal in imel težave z alkoholom ter da niti ni dobro razumel, kaj se 

dogaja, »tko, odsoten je bil«. Ko je Neja sama povedala, da je istospolno usmerjena, sta bila 

že ločena.  

 

3.4.10 ŽELJE IN PRIČAKOVANJA STARŠEV DO OTROKA PRED IN PO RAZKRITJU 

NJEGOVE ISTOSPOLNE USMERJENOSTI 

 

Preden je Ana izvedela, da je sin gej, je pričakovala, da se bo poročil in imel družino. Ko pa je 

mož začel namigovati na sinovo istospolno usmerjenost, so ta pričakovanja izginila. Na snaho 

in vnuka niti pomislila ni več. 

 Marko do svojega sina nikoli ni imel nekih tipičnih heteroseksualnih pričakovanj v smislu 

poroke in družine, »bolj smo razmišlal v smeri ali bo naredu študij, si bo uredil življenje, bo 

normalno živel«. Ker je za sinovo istospolno usmerjenost izvedel zelo zgodaj, verjetno tudi na 

podlagi tega ni izoblikoval pričakovanj.  

Mojca pravi, da so od Neje pričakovali, da bo naredila šolo in si potem ustvarila družino. 

Danes so pričakovanja drugačna oziroma jih sploh ni.  

 

Težko želeni vnuki se v tem primeru postavijo pod vprašaj. Ena izmed mam pove, da je 

»soseda govorila, k je pobožna pa tudi zlobna, ja, zdaj pa ne bo nič vnukov«. Mama je 

mnenja, da navsezadnje to nič ne pomeni. Lahko imaš veliko otrok in so vsi heteroseksualci, 

vnukov pa nič. 
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Ana se je o morebitnih vnukih enkrat pogovarjala s svojo sestrično. Pa je bila proti, »da 

posvojitev pa ne, da otrok pa rab mamo.« »Ja otroka itak da bi bilo fajn, samo sej ste še vsi 

mladi.« Ani se trenutni časi ne zdijo ravno primerni za otroke. Ni denarja, ni časa, stari starši 

so še v službah, kdo bi pa pomagal? Razmišlja tudi o posvojitvah, »mislim, lahko ga tudi 

posvoji, zaradi mene«. Vseeno pa meni, da so posvojitve tvegane. Omenja starše, ki so 

posvojili punčko in je ta nenadoma zblaznela, »geni ostanejo, to mi je grozno«.  

Mojca enega vnuka že ima, pričakovanj, da jih bo še imela, pa nima, »če bo, bo, če ne bo, pač 

ne bo«. 

Maja pove, da s partnerico otrok ne bosta imeli. 

Tina se je o otrocih z mamo pogovarjala, to pa je tudi vse, doda, da pri njih neke tradicije 

glede poroke ni, nikoli niso sanjali o tem, da bi se poročila v beli obleki, v cerkvi … Doda še, 

da »zna pa biti v družini problem, če je tradicija«. 

Jure je doma dobil nekaj vprašanj, povezanih z otroki. Zanimalo jih je predvsem, ali si jih želi 

in kako to željo uresničiti, če je odgovor pritrdilen. Njegov Klemen pove, da ju njegova teta 

zelo podpira, a jima je glasno povedala, da naj slučajno ne razmišljata o otrocih, saj otrok 

potrebuje mamo in očeta, »da ne bova kdaj srala s kakšnimi otroki, to ni za naju dva«. 

Posvojitve teta ne podpira. 

Klara razloži, da v Sloveniji istospolni par ne more posvojiti otroka. Kljub temu lahko svojo 

željo uresniči tako, da otroka posvoji v tujini. Omeni tudi dve o lezbijki iz Slovenije, ki sta šli 

na umetno oploditev v tujino ter možnost, da imaš lahko otroka iz prejšnje partnerske zveze.  

 

3.4.11 RAZKRITJE STARŠEV O OTROKOVI ISTOPOLNI USMERJENOSTI 

 

Ana se o razkritju oz. o sinovi istospolni usmerjenosti ni pogovarjala z nikomer, »se nisem 

hotela«. Kar jo teži, reši sama in ne razpravlja z drugimi. Zanjo to ni potuhnjenost ali 

skrivanje. Pravi, da tisto, kar te najgloblje teži, ni enostavno. Se je pa pogovarjala z možem, 

pa tudi s sestrično in hčerko, »drgač se pa jaz to ne pogovarjam, tudi s prijatlcam ne«. Kljub 

temu je že samoumevno, da ima sin partnerja, »tako mislim, da v živlenu je brezveze delat 

paniko«. Ana je mnenja, da je nesmiselno ljudem karkoli razlagati, saj se potem o tem 

pogovarjajo, te obsojajo, na koncu pa ostaneš sam. Če bi jo kdo naravnost vprašal o sinovi 

spolni usmerjenosti, bi o tem odkrito spregovorila. Ker pa je niso spraševali, o tem ni 

razpravljala. V oporo ji je bila prijateljica iz vasi in kot že rečeno sestrična. Z njo se je tudi 

veliko pogovarjala, sicer pa ne, saj pravi, da se informacije v okolju prehitro širijo. Načeloma 
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so to napačne in škodoželjne informacije, različne zgodbe, vse pa moraš predelati oz. razčistiti 

sam. 

Marko pravi, da prijatelji vejo, da je sin istospolno usmerjen in s tem nikoli niso imeli težav, 

ni bilo čudnih situacij, »nikoli niso spraševal, kaj je pa tako, samo to, kako je, pa kje je«. 

Mojca takoj po razkritju tega nikomur ni zaupala, sčasoma pa, predvsem na delovnem mestu, 

»nisem oglašala, ampak z ljudmi, k sem govorila, sem pa priznala da je moja hči lezbijka«. 

Ko je šla na parado ponosa, je to tudi povedala, zraven pa še dodala, da je njena hči lezbijka, 

»če pa pride situacija, pa pač povem«. Mojca čisto na koncu pove, da izkušnje z razkritjem 

nima samo njena hči, ampak prav vsi družinski člani. Izkušnja homoseksualnosti za starše ni 

samoumevna. 

Klara ne ve, ali so starši imeli težave z »autiranjem« ali ne, pravi, da se o tem niso 

pogovarjali, »je pa njihov problem«. 

Tinina mama je povedala prijateljicam in sodelavkam.  

Maja ve, da vsake toliko časa kaka mamina sodelavka reče kašno besedo čez homoseksualce, 

»npr. k je bila recimo parada ponosa«. Njena mama vedno brani in zagovarja: »Tako mami 

posredno pove, da njena hčerka je pa lezbijka.« 

Jure meni, da njegova mama tega sicer ni skrivala, a razlagala tudi ni, »sigurno pa ni hodila 

do prijatelc pa jih obveščala«. Verjetno pa je povedala, če jo je kdo o tem povprašal, »da 

imam jaz fanta«. Jure še doda, da se njegova mama giblje med ljudmi, ki so bolj odprti in 

dojemljivi.  

 

3.4.12 RAZKRITJE LASTNE ISTOSPOLNO USMERJENE IDENTITETE PRED 

PRIJATELJI IN OSTALO OKOLICO 

 

Ana pove, da se je njen sin v 4. letniku razkril pred sošolci in da so ga ti sprejeli verjetno zato,  

ker Miha ni bil skrit, ravno tako je oseba, ki stoji za svojimi prepričanji in ni žaljiv do drugih. 

Markovega sina je najprej skrbelo, kako bodo odreagirali prijatelji. Izkazalo se je, da je bil 

strah odveč, saj »nikoli ni občutu, da bi se do njega odnos prijatlou spremenil, kvečjemu še 

bolje je bilo, ker je bil odkrit«. 

Pri Klemenu so prijatelji med njegovo poletno odsotnostjo ugotovili sami, saj so uporabljali 

njegov računalnik in tako videli določene vsebine, povezane z istospolno usmerjenostjo. 

Njemu je bilo tako razlaganje o tem prihranjeno, saj so se prijatelji kar sami med seboj 

obvestili, »pol pa saj veš, sta povedale enim pa drugim, pol itak še vsi molčijo, pa se ne 
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govori«. Ko je v stanovanje pripeljal partnerja, se je novica še hitreje širila, »kot po optičnem 

kablu«.  

Jure pravi, da sam ni nikoli želel direktno povedati, da je istospolno usmerjen. Ko je bil star 

15 let, je beseda nanesla na to, ko sta se pogovarjala s prijateljico in »sem prijatelci sošolki 

omenil to in njej se je to zdelo zanimivo«. Ker sta si zaupala, sta se kasneje pogovarjala tudi o 

njegovi istospolni usmerjenosti ampak »jaz temu ne bi reku kot razkritje«. Juretu se to ni 

zdelo nič takega, kar bi moral skrivati, ga pa nikoli ni nihče konkretno vprašal.  

Tina pove, da je zaradi razkritja svoje istospolne identitete prekinila stike z dvema osebama, 

»pač z njihove strani, pač ko so zvedeli«. 

Maja pove o izkušnji s sedanjimi sostanovalci. Še preden se je vselila v stanovanje, kjer 

trenutno biva, jim je povedala, da je lezbijka z namenom, da kasneje ne bi bilo težav oz. če bi 

takoj pokazali neodobravanje, se sploh ne bi vselila, »da ne bo pol kakšnih komplikacij, če 

bom punco dam pripeljala«. Problemov ni bilo, danes se vsi dobro razumejo.  

Za Tinino istospolno usmerjenost so prijatelji vedno vedeli.  

 

Starši pravijo, da sosedom niso posebej razlagali, »se mi zdi da je brezveze, da bi šli k sosedu, 

naš Miha je pa to pa to, mislim mi smo bili tiho, tud noben ni nič vprašal, samo saj so pa pol 

videli, pol k je Nejc prišel«.  

Ana pravi, da ljudje to vedno bolj sprejemajo. Sprejemajo tako sina kot tudi njegovega 

partnerja. Pa saj se je to dogajalo tudi včasih, samo da je bilo bolj skrito, »zdaj pa mladi ste 

bolj odkriti, pa priznajo, jaz sem to, pa je«. Ano je na začetku skrbelo, kako bo npr. soseda 

odreagirala, ko bo videla njenega sina skupaj z njegovim partnerjem: »Sem si mislila, bo tista 

soseda gledala, če bo ne vem ga prijel pa tako … Sam ni bilo nič, rekla ni nam nič, mogoče je 

pa komu drugemu.« Sosedje torej niso nič rekli oz. niso imeli pripomb, »ker so to čist sprejel, 

niso spraševal, je to čist normalno«.  

Marko navaja, da z njim zaradi njegove ali sinove istospolne usmerjenosti nihče ni prekinil 

stika. Potem pa se spomni na svojega partnerja. Njegovi starši še danes ne vejo, da je 

istospolno usmerjen. Pravi, da je vera velik problem pri sprejemanju otrokove istospolne 

usmerjenosti. Kljub temu da so iz mesta, jih še vedno skrbi, »kaj bodo pa drugi rekli«. 

Mojca je prej živela v okolju, ki je bilo res »zaplankano, ker živet  v enem takem kraju, kot 

smo živel mi, moraš biti res karakter«. Mojca pravi, da so ljudje sprejeli, »ampak ljudje si 

mislijo svoje«. Vseeno pa se ne skriva in se ne sramuje. Osebnih stvari ne razlaga, pravi, da je 

to hčerino življenje. 
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Klemen izhaja iz vaškega okolja, a ga za okolico ni nikoli skrbelo, »jaz sem flegma, mene to 

sploh ne briga«. Sicer pa pravi, da s strani okolice oz. predvsem sosedov ni nikoli doživel 

kakega negativnega, žaljivega odziva, vedno je bilo vse »ok«. To je najbolj presenetilo 

njegovega partnerja Jureta, saj je pričakoval, da bosta deležna neke stigme, glede na to, da 

Klemen živi v vaškem okolju. Pa ni bilo tako, »nikol ni bilo nič takega«. Jure tam med 

poletjem preživi veliko časa, predvsem zaradi lepe narave, a sosedje to čisto normalno 

sprejemajo, tudi na začetku ko sta bila še svež par, je bilo vse normalno in so ga sprejeli za 

svojega, »da bi bile kakšne pripombe, sploh ne«, tega ni nihče omenjal, nihče se ni pritoževal, 

»meni se zdi, da se navzven obnašajo še bolj strpno kot pa v mestu«. Zdi se mu, da se do njiju 

vedejo zelo korektno. Klemen še doda, da se spominja zgolj ene osebe, za katero pravi, da je 

»osamljen primer«, in je imela pripombe na istospolno usmerjene osebe.  

Maja pravi, da je načeloma razkrita, tudi na delovnem mestu, ni pa povedala šefu, saj je veren, 

a meni, da vseeno ne bi delal težav, »me ne bi odpustu, ker se dobro razumeva«.  

 

3.4.13 PRIDOBIVANJE INFORMACIJ O ISTOSPOLNI USMERJENOSTI IN ISKANJE 

PODPORE 

 

 STARŠI 

Ana informacij ni iskala. Informacije je pridobivala od družinskih prijateljev, ki so tudi 

istospolno usmerjeni. Tako je preko njih dobivala vpogled v njihova življenja, zveze, navade. 

Preko prijateljev je ta način življenja za njih postal sprejemljiv, pravi, »ne, sploh nisem iskala, 

k pol ko so se stvari malo odprle, je postalo jasno«. K njim domov je med drugim hodil tudi 

fant iz gledališča, prav tako istospolno usmerjen, »se je to pol skos bolj razkrivalo«. Vendar 

pa se ji je istospolna usmerjenost v mlajših letih zdela smešna. Spomni se še žaljivih pripomb 

vojakov iz JLA. 

Marko informacij ni iskal, »zase ne, pa tudi potem ko se je Aljaž autiral, tudi ne«. 

Mojca informacije skuša najti kar pri svoji hčerki, a ji ta načeloma ni v pomoč, saj kot pravi 

njena hči, nista prijateljici, »pač ona je tudi zaprta glede teh stvari, pač do mene«. Hči sedaj 

stanuje z gejem, pa jo zanima, »kako to pri njih funkcionira«. To področje ji je neznano, a jo 

zanima. Informacij na spletu ni iskala, vedno se obrne na hčerko.  

 

Ana je dejala, da »to sem pa že tak človek, k karkol moram rešit, rešim sama in ne 

razpravlam«. Društvo LGBT pozna, »ampak se nisem nikoli na njih obrnila«. Tudi 

terapevtske pomoči ni potrebovala, »sem šla sama čez to, sigurno ti je težko, pa kaj bodo 
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ljudje rekli«. Zaključi, da je zanimivo in hkrati žalostno, kako smo ljudje še vedno 

zaskrbljeni, »tako, kaj bodo ljudje rekli«. Tudi Marko in Mojca nista potrebovala terapevtske 

pomoči.  

 

 ISTOSPOLNO USMERJENE OSEBE 

Jure je informacije iskal preko spleta. Da bi o tem govorili v osnovni šoli, se ne spominja, 

»mogoče edino pri etiki«. Tudi Maja doda, da se o homoseksualnosti pri pouku niso 

pogovarjali. Omeni zelo lepo izkušnjo, ki jo je na neki način pomirila in ji dala vedeti, da je 

to, da je istospolno usmerjena, nekaj popolnoma normalnega in da z njo ni nič narobe. Ko je 

njena učiteljica etike in družbe opazila, da je pisala o puncah, jo je povabila v pisarno in ji vse 

razložila. Povedala ji je tudi, da jo lahko kadarkoli obišče, če bo potrebovala pomoč in da so v 

življenju tako slabi kot lepi trenutki. Tako je Maja lažje sprejela samo sebe kot »neki 

normalnega, neki kar ni narobe  in sem pač pri sebi to ful dobro sprejela«. Forumov ne 

pregleduje. Tina v nasprotju z Majo pogleda na kakšen forum z namenom izvedeti, kaj je 

novega, kaj je trenutno aktualno predvsem za namene lastnega društva, za odpravljanje 

neenakosti. 

 

3.4.14 ODNOS STARŠEV DO ISTOSPOLNE USMERJENOSTI, SPOZNANJA O 

ISTOSPOLNI USMERJENOSTI 

 

Ana meni, da spolna usmerjenost ni tista, ki v življenju nekaj pomeni: »Važno je, kaj človek v 

življenju ustvari, naredi, s kom spi ali pa v kašnem razmerju je, pa ni pomembno.« Se pa 

včasih sprašuje, kaj bi se zgodilo, če bi bil njen otrok heteroseksualec. Konec koncev v 

življenju ni zagotovila, da bomo srečni. Lahko da bi mu bilo s partnerko še slabše, moški 

lahko ženski naredi veliko škode: »En ženskar ki zapeljuje mladoletnice naredi več škode kot 

pa nekdo, k je razkrit istospolno usmerjen pa ima pač s fantom čisto, resno razmerje … 

Mogoč bi se pa poroču s kakšno žensko pa bi bilo velik več dreka, kakor pa zdaj, k ima čist 

kul zvezo.« Ana sinovo istospolno usmerjenost popolnoma sprejema, a ji ni čisto vseeno, »je 

ta drugačnost, k a veš, lahko si ne vem kako uspešen, ne vem kaj vse doštudiraš, ampak je ena 

oznaka, senca«.  

Mojca pravi, da je imel njen mož do istospolne usmerjenosti negativen odnos, »je imel ful 

pripomb na te stvari, na toplovodarje, tako žaljive«. A ko se je hči razkrila, se je njegov odnos 

spremenil, od takrat nikoli več ne reče nič žaljivega. Zase pa pove, da ne ve, kako bi gledala 
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na homoseksualce, če se ne bi to zgodilo v njeni družini. Sedaj na njih gleda ljubeče in s 

spoštovanjem: »Stvari ki sem jih probala, lahko stojim za njimi, če pa neki ne probaš, ne 

moreš stat za tem, ti ne moreš ustvarit nekega mnenja. Sem zlo odprt človek, glede sprememb 

sem pa znala bit v življenju tudi pikra za stvari, k jih nisem poznala. In šele ko človek spozna 

določeno vejo v življenju, k jo da skos, pol lahko ustvari mnenje.« Mojca pravi, da si za 

homoseksualce najbolj želi, da bi živeli v enem velikem mestu, kjer so ljudje odprti. Pravi, da 

je njena družina prej živela v okolju, kjer so vsi precej tradicionalni in ozkogledni, 

homoseksualci so bili tam zelo stigmatizirani. V takem okolju moraš imeti karakter, da 

preživiš: »Sam lahko si karakter, na notr pa te boli in se dogaja marsikaj. K ni ti useen, da ti 

nekdo na cesti reče kakšno žaljivko.« Mojca tudi pove, da je hčerina usmerjenost poleg drugih 

razlogov vplivala na to, da je spremenila pogled na svet. »Pa še to moraš vedet, človeku se 

lahko u življenju marsikaj zgodi,« ravno tako pa nimaš pravice, da bi sodil druge. Vedno se 

trudi, da poskuša razumeti sogovorca. Zanjo je značilna velika srčnost. S tem ko je spremenila 

pogled na svet, je izgubila veliko ljudi. A nekaj jih je ostalo in ti so njena »energetska doza«. 

Tisto, česar se najbolj izogibamo, to dobimo. 

 

Ana pripoveduje o fantu, s katerim sta skupaj hodila v avtošolo, bil zelo lep in ko se je 

izvedelo, da je homoseksualec, je bil »tud bum na vasi, ne tako žaljivo ampak bolj v smislu, a 

ga ni škoda«. Razmišlja o tem, kako se v življenju vse hitro spremeni ali pa obrne. Njegov 

oče je bil namreč velik »ženskar, kot mlad je bil zelo privlačen, ampak a si predstavlaš kako 

more biti za takega moškega šok«. Nadaljuje, da je oče ob razkritju za nekaj časa šel v 

planine, ker je potreboval samoto, da je vse skupaj premislil. V življenju res ne vemo, kaj vse 

se zgodi.  

 

Marko meni, da istospolna usmerjenost zagotovo ni povezana z vzgojo. Njegov sin za očetovo 

istospolno usmerjenost kot otrok ni vedel, meni, da je to nemogoče povezati. Ravno tako se je 

sam razkril za sinom. Je mnenja, da je gensko povezano, »ker z moje strani jaz odkritega geja 

ne poznam, z njene strani pa jih je nekaj v sorodu«.  

Mojca razmišlja drugače;  pravi, da jo je mož že v času nosečnosti popolnoma prepričal, da bo 

rodila fantka. Ko se je rodila Neja, je bil to zanjo velik šok, »jaz nisem mogla verjet, da je 

punčka«. Mojca tako verjame, da je njeno prepričanje vplivalo na Nejo, »to je bila zasnova za 

njeno usmerjenost«. Neja je po njenem mnenju ujeta v telo ženske, »prepričanje, da je Neja 

fantek, je bila zasnova za to, da bo Neja drugačna«. 
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Udeleženci fokusne skupine se strinjajo, da je homoseksualnost usmerjenost in ne izbira, 

menijo, da »tak se rodiš, to ni izbira«. Da to ni izbira, podkrepijo tudi z dejstvom, da ljudje 

tega ne bi kar tako izbrali, saj v družbi istospolna usmerjenost načeloma prinaša negativne 

posledice.  

 

3.4.15 O STIGMATIZACIJI IN  HOMOFOBIJI 

 

Ana navaja, da je občutila, da so predvsem sodelavci spremenili odnos, ko so izvedeli, da je 

njen sin homoseksualec: »Veš včasih so Miha ful občudval, ker je bil odličnjak pa s petkam, 

pol pa včasih, ko sem pa kaj rekla, kokr da je bila kdaj ena zadrega.« Pravi, da so predvsem 

sodelavke, ki izhajajo iz bivše Jugoslavije, spremenile odnos, prej so jo stalno nekaj 

spraševale ali govorile o njenem sinu, potem pa se je to spremenilo. Predvsem za eno izmed 

sodelavk navaja, da »Miha v njenih očeh ni bil več to kar je bil«. Sicer pravi, da je ta 

sodelavka tudi precej staromodna, »k je tudi rekla, da se mora njen sin poročit z žensko iste 

narodnosti in ne s Slovenko, no, ampak kaj pa je narobe, če je kaj druzga, človek je človek«. 

Ana meni, da moraš imeti rad vse ljudi, » je že ata reku, vse ljudi moraš spoštovat pa imet 

rad«. 

Marko stigme zaradi sinove usmerjenosti zaenkrat še ni občutil, v službi so seznanjeni tudi z 

dejstvom, da je sam istospolno usmerjen, a nikoli ni imel težav. Pravi, » smo tukaj kar odprti, 

vsi kolegi v službi vejo zame, s prejšnjim fantom sva skupaj hodila po sejmih, pa sva imela 

animacije skupaj, pa so vsi vedli za naju, da sva partnerja«. 

Mojca pravi, da je izgubila veliko stikov, a ne zaradi hčerine istospolne usmerjenosti, pač pa 

zaradi tega, ker je močno spremenila svoj pogled na svet. V okolju, kjer živi, stigme ne 

občuti, se pa zaveda, da bi jo, če bi še živela tam, kjer so živeli skupaj: »Jaz se spomnim, jaz 

sem bila noseča v tistih letih, ko so bili vsi proti temu.« Vesela je, da je zapustila to okolje, saj 

včasih ko gre na obisk, še naleti na kak pogled, »tisto dojemanje, kako te ljudje pogledajo, 

pogledi so sigurno bili«. V nekem trenutku slabosti jo je skrbelo, da bi jo drugi obsojali.  

Vse istospolno usmerjene osebe so mnenja, da stigmatizacije ne občutijo, ravno tako menijo, 

da  tudi njihovi starši niso stigmatizirani.  

 

Ana homofobije sicer ne zaznava, »te pripombe so, ampak ne na račun name, samo vici«. 

Nihče nič ne reče: »Možno, da so tako potuhneni, ampak jaz imam občutek da ne. Mogoče 

kakšni deci, sam to je normalno, a veš ta opravlane, gotovo se kdo obregne.« Meni, da danes 
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ljudje istospolno usmerjenost bolj sprejemajo. Zaradi otrokove istospolne usmerjenosti z njo 

nihče ni prekinil stika.  

Tudi Marko nima težav s homofobijo, »osebno ne, mogoče za hrbtom, ampak ne vem«. Se je 

pa že zgodilo, da je naletel na kako manjšo opazko, »tako ljudje provocirajo na razne načine, 

nihče pa ne upa direktno povedat v obraz«. Vseeno pa se s partnerjem v javnosti ne držita za 

roke, »to se mi zdi provokacija«. Ne skrbi ga, da bi se kdo fizično spravil nanj, bolj ga skrbi, 

da bi on s tem koga prizadel, povzročil neprijetnosti, »razumem druge, k ne sprejemajo 

vsega«. 

Mojca se boji, da bi se hčerki kaj zgodilo, saj se zaveda, da nekateri drugačnosti oz. istospolne 

usmerjenosti pač ne sprejmejo in grdo odreagirajo.  

Klemen pove, da se na ulici s partnerjem ne držita za roke, »mogoče zaradi teh pogledov, da 

jih ne bi bilo«, ostaja strah. S partnerjem se v javnosti ne poljubljata, razen enkrat v KMŠ-ju, 

»samo je bil tudi alkohol zraven«. Jure doda, da se homofobije oz. morebitnega nasilja ne 

boji, držanje za roke se mu ne zdi praktično, zato tega ne počne, »če bi si želel prijet za roko, 

bi se, ne bi imel teh problemov«. Tudi za poljubljanje pravi, da ne čuti potrebe, da bi to počel 

v javnosti, »tudi če bi imel punco, se mi to ne zdi potrebno«, ne počuti pa se obremenjenega z 

mnenjem drugih. Jure še pove, da je včasih tudi na njega letela kakšna opazka, »ko se otroci 

med sabo zbadajo«, niso pa vedeli, da je istospolno usmerjen. Pravi, da je bil opazk verjetno 

deležen zaradi svoje drobne postave in prijaznosti. Ko se s partnerjem pojavita v javnosti, 

opazk ni. Klemen tudi pove, da ga ni strah, da bi mu kdo kaj naredil, niti se ne boji zbadanja s 

strani drugih oz. okolice. Če pa se že zgodi, da pride to tega, pa tega ne vzame zares, »pa 

narediš iz tega hec«. Pove, da je  včasih vrtel glasbo po lokalih. Takrat je naletel na fanta, ki 

je imel pripombe. Zavrtel mu je glasbeno željo in je dal mir.  

Nasprotno punce povedo, da se v javnosti držijo za roke. Tina pove, da včasih ko se s punco 

sprehajata, kdo kaj reče za njima, vendar nikoli niso grožnje, »pač neke neumnosti«, s strani 

mladostnikov ali starejših pijanih oseb, bolj v smislu opazk.  

Vsi skupaj pravijo, da jih ni strah, da bi jih kdo udaril. 

 

3.4.16 O REALNI SLIKI IN ZA BOLJŠI JUTRI 

 

Ko udeležence fokusne skupine povprašam o morebitni povezavi nastajanja istospolne 

identitete s tem, kar pravi teorija, dobim zanimive odgovore. Sullivan (2008) pravi, da je sam 

že kot otrok občudoval fantke in to povezal svojo istospolno usmerjenostjo. Udeleženci 
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fokusne skupine pa menijo, da je to bolj »retrospektivno specifična razlaga … kao, zato sem 

se družil s fantki,  ker sem gej«. Dve osebi sta kritični tudi do teorij dr. Kuharja: »To 

razvijanje in oblikovanje homoseksualne identitete je nekaj, kar moraš gledati zgolj v teoriji, 

načeloma v praksi nikoli ne poteka tako kot v teoriji.« Predvsem oblikovanje identitete je po 

njunem mnenju odvisno od okolja, družbe, staršev, prijateljev. Kot je napisano v knjigi, je 

zgolj »idealnotipski model, da nekdo, ki tega ne da skozi, mogoče lažje razume, ne moreš pa 

tega iskat konkretno«. 

Udeleženci povedo, da je realnost nekaj drugega, »mi ti pa kažemo realno sliko, ki ni 

stereotipna«. Na podlagi literature bi si lahko ustvarili vtis, da je razkritje istospolne identitete 

velik dogodek, v resnici pa ni, načeloma se zgodi mimogrede, ali pa preprosto pripelješ 

partnerja domov: »Ponavadi se to šušlja, ni pa teh big dogodkov, teh coming outov ni, starši 

pa načeloma niti nimajo poguma, da bi te naravnost vprašali.« 

 

Marko pravi, da se sam precej udejstvuje. V kraju, kjer biva, je z njegovo pomočjo kar nekaj 

hotelov postalo prijaznih gejem, »mesto kot turistično mesto sem vključil v mrežo LGBT in 

smo financiral te gay olimpijske igre, pa potem drugi hoteli pa apartmaji so gay friendly,  

takrat smo tud organiziral srečanja in sestanke LGBT«. 

Klara in Tina imata svoje društvo, ki se ukvarja z odpravljanjem neenakosti v družbi. 

Ukvarjata se z vprašanjem, kakšno je realno stanje v družbi, »kako ljudje gledajo na te 

stvari«, skušata pa tudi odpravljati stereotipen pogled na te stvari. Pravita, da se pojavljajo 

komentarji, ki sploh niso realni, v smislu »bognedaj, da bi se držal za roke, boš ob kariero«. 

Forumi so tudi kraj, kjer se producirajo miti in stereotipi, »da te pravljice pa miti, kok je 

nevarno, to se tam producira«. 

 

 

3.5 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

3.5.1  KAKO JE ISTOSPOLNO USMERJENA OSEBA DOŽIVLJALA IN DOŽIVLJA 

LASTNO RAZKRITJE? 

 

Večina istospolno usmerjenih oseb, s katerimi sem se pogovarjala (štiri osebe) pri nastajanju 

svoje identitete ni imela nobene krize oz. težav. Pri oblikovanju niso čutili prehodov, 

istospolna usmerjenost je nekaj, kar jih spremlja že od začetka. Proces razkritja ni proces za 
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istospolno usmerjeno osebo pač pa za tiste, katerim se je ta oseba razkrila. Eden od istospolno 

usmerjenih udeležencev je povedal, da je že od malega vedel, da je istospolno usmerjen, 

vendar takrat še ni poznal izraza za to občutje. Vsekakor je razkritje veliko težje, če 

posameznik živi v okolju, ki je do istospolno usmerjenih naravnano odklonilno. Takrat je 

razkritje napornejše in dolgotrajnejše. Istospolno usmerjene osebe so tudi povedale, da je 

takih primerov veliko manj kot pa tistih, ki nimajo težav pri tvorjenju in oblikovanju 

identitete.  

Le udeleženka Tina je dvomila o svoji usmerjenosti. Ta je šele, ko je spoznala svojo 

partnerico, ugotovila, da je istospolno usmerjena. To je bil zanjo t.i. preporod. Prej pa je bila 

vse svoje življenje prepričana, da je heteroseksualka.  

 

Razkritja nobena od vprašanih oseb ni doživljala kot nekaj zelo pomembnega, Tina tudi pravi, 

da potrebe po razkritju ni nikoli čutila. Zanjo razkritje ni predstavljalo problema, pomenilo je 

zgolj to, da pove, da ima punco. Njenemu razmišljanju se pridružuje tudi Klemen. Jure meni, 

da svoje istospolne usmerjenosti ni nikoli skrival, verjetno tudi zato ni nikoli doživel tistega 

velikega razkritja, o katerem lahko preberemo v različni strokovni literaturi. Nasprotno pa je 

Maja potrebovala malo več časa za razkritje, saj je občutila pritisk heteronormnosti in je zato 

kar nekaj časa trdila, da ima fanta.  

Nihče od udeležencev ni prav svečano stopil pred starše in na glas rekel, da je istospolno 

usmerjen. Tudi Klara se spominja, da pred starši ni nikoli naravnost povedala, da je lezbijka.  

 

Udeleženci fokusne skupine so še poudarili, da razkritje ni enkraten trenutek, pač pa je to 

nekaj, kar te spremlja celo življenje. Dejstvo je, da se istospolno usmerjene osebe razkrivajo 

vsak dan znova (ko gej ali lezbijka pride na novo delovno mesto, ko ga npr. zamenja …). 

Klara in Jure menita, da je homoseksualnost zanje nekaj vsakdanjega in normalnega, zato se 

jim ni težko ves čas znova razkrivati. To je zgolj del življenja, nekaj samoumevnega, tako kot 

je heteroseksualnost samoumevna za heteroseksualce. 

 

3.5.2 KAKO JE POTEKALO RAZKRITJE PRED DRUŽINSKIMI ČLANI SKOZI OČI 

ISTOSPOLNO USMERJENE OSEBE? 

 

Kot sem že omenila zgoraj, istospolno usmerjene osebe, s katerimi sem se pogovarjala, 

svojega razkritja niso občutile kot »dogodek«, pač pa kot nekaj, kar se zgodi kar tako, 

mimogrede. Tina je staršem pri svojih 22-ih letih preprosto povedala, da je zaljubljena in da 
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ima punco. Klaro so starši, ko ji je bilo 18 let, kar sami vprašali, če je lezbijka. Tudi pri 

Klemenu je bilo podobno, saj so na njegovem računalniku videli povezave na temo istospolne 

usmerjenosti. Tistega pravega razkritja ni bilo. Starši so videli slike in potem niso več 

spraševali. Tudi pri Juretu je mama sama opazila in mu pri njegovih 15-ih letih povedala, da 

ve, da je istospolno usmerjen. Zanj to ni predstavljalo težave, saj kot pravi, ni ničesar skrival.  

Podobno zgodbo pove tudi Maja, ki jo je mama ravno tako kar sama vprašala, če je istospolno 

usmerjena. Takrat ji je bilo 18 let.  

Kot vidimo, so starši sami čutili, da je njihov otrok istospolno usmerjen in so sami naredili 

prvi korak, da so dobili potrditev tistega, kar so že slutili.  

 

Vseeno pa razkritje pred ostalimi družinskimi člani (npr. pred starimi starši) ni bilo tako 

enostavno. Pri dveh udeleženkah so starši najprej želeli predelati informacijo, nato pa so sami 

razkrili informacijo še starim staršem. Maja še pove, da je njena mama sama povedala tetam 

in starim staršem, vsi razen ene izmed tet, ki je jehova priča in je želela Majo spreobrniti, so 

novico pozitivno sprejeli.  

Klemen ni nikomur razlagal, da je gej, preprosto je s sabo pripeljal svojega fanta, ko je šel na 

obisk k starim staršem ali sorodnikom. Le njegova babica je potrebovala malo dlje časa, da je 

razumela, kaj se dogaja, saj se z njo ni nikoli pogovoril o tem. Namesto njega je »njegovo 

razkritje« opravila kar njegova teta. 

 

3.5.3 KAKŠNE SO BILE REAKCIJE OŽJEGA IN ŠIRŠEGA OKOLJA NA RAZKRITJE? 

 

Reakcije bom razdelila na 3 poglavja, in sicer na reakcije staršev, reakcije ostalih družinskih 

članov ter reakcije prijateljev in širšega okolja. 

 

 REAKCIJE STARŠEV, KOT JIH NAVAJAJO ISTOSPOLNO USMERJENE 

OSEBE 

Starši so se na razkritje odzivali različno. Nekateri so otrokovo istospolno usmerjenost 

pozitivno sprejeli, še prej pa so potrebovali čas, da so novico dobro premleli. Od petih 

istospolno usmerjenih oseb dober odziv s strani staršev navajajo 4 osebe. Tina razlaga, da je 

svojim staršem preprosto povedala, da je zaljubljena (to, da je zaljubljena v punco, ni takoj 

povedala). Novico so vsi dobro sprejeli, sprejeli so tudi njeno partnerico. Vseeno pa sta starša 

potrebovala nekaj časa, da sta dojela, kaj se dogaja. Mama ji je postavila veliko vprašanj, npr. 
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ali bo še kdaj imela fanta, kaj točno pomeni njena istospolna usmerjenost ipd. Dodaja, da je 

bilo očetu ob razkritju zelo težko. Nekaj časa so za njeno istospolno usmerjenost vedeli le ožji 

družinski člani. 

Ravno tako so tudi Klemenovi starši njegovo istospolno usmerjenost dobro sprejeli, a ga niso 

mučili z raznimi vprašanji. Maja meni, da je tudi njena družina normalno sprejela novo 

situacijo, dodaja pa, da je oče ob razkritju (izvedel je od Majine sestre) doživel šok, nekaj časa 

sta bila zavita v molk,  potreboval je čas, nato pa jo je tudi on sprejel.  

 

Nekateri starši se z otrokovo istospolno usmerjenostjo niso mogli soočiti. Klara pravi, da so jo 

starši po tem ko so jo sami vprašali, ali je lezbijka, prosili, da zapusti dom. Predvsem mama ni 

mogla sprejeti hčerine istospolne usmerjenosti, oče je bil bolj naklonjen, a preveč podredljiv 

mami, zato je obveljala njena beseda. 

 

V večini so bile sodelujoče istospolno usmerjene osebe ob razkritju deležne pozitivnih 

odzivov, nasilja s strani staršev niso doživljale, ni bilo molka ali pogojevanja. Moramo pa se 

zavedati, da obstajajo tudi primeri, ko se take stvari vseeno dogajajo in osebe, ki to doživljajo, 

po njihovem mnenju redko o tem na glas spregovorijo.  

 

 REAKCIJE OSTALIH DRUŽINSKIH ČLANOV 

V skoraj vseh primerih so otrokovo istospolno usmerjenost ostalim družinskim članom 

razkrili kar starši sami ali kak drug ožji družinski član. Večina družinskih članov je novico 

dobro sprejela. Tudi pri Maji je bila mama tista, ki je njeno istospolno usmerjenost razkrila še 

ostalim sorodnikom, ki pa z izjemo tete s sprejemanjem  niso imeli težav. Klemen pravi, da ni 

nikoli dobil občutka, da njegovi sorodniki ne bi sprejeli njega ali njegovega partnerja. Mihova 

babica je novico sprejela z odobravanjem. 

Zgolj v enem primeru sorodniki niso sprejeli istospolne usmerjenosti – Nejini sorodniki po 

očetovi strani so grobo odreagirali, ko je na obisk prišla s svojo punco in je kot lezbijke niso 

sprejeli.  

 

 REAKCIJE PRIJATELJEV IN ŠIRŠEGA OKOLJA 

Prijatelji istospolno usmerjene osebe so istospolno usmerjenost pozitivno sprejeli. Ana in 

Marko vsak za svojega sina povesta, da so ju prijatelji dobro sprejeli, verjetno tudi zato, ker se 

ne eden ne drugi nista nikoli skrivala, bila sta odkrita in poštena, kar je po Markovem mnenju 

med drugim vplivalo tudi na izboljšanje prijateljskega odnosa.  
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Tudi Klemenovi in Juretovi prijatelji so novico normalno sprejeli in niso nič spraševali. 

Klemenovi prijatelji so sami ugotovili, da je istospolno usmerjen in tako se je novica širila od 

enega prijatelja do drugega. Jure sicer ni nikoli čutil potrebe po tem, da bi prijateljem razlagal, 

kaj je. Je pa enkrat svoji prijateljici, ko je beseda nanesla na to, povedal, da je istospolno 

usmerjen in njej se je to zdelo zanimivo.  

Poleg pozitivnih izkušenj s prijatelji pa se seveda zgodijo tudi tiste negativne. Tina razloži, da 

sta dva prijatelja zaradi njene istospolne usmerjenosti z njo prekinila stike. 

 

Ostala okolica v skoraj vseh primerih ni pokazala nejevolje ob razkritju. Nekateri udeleženci 

raziskave povejo, da sosedom niso nikoli nič razlagali, ti pa tudi niso nič spraševali, kaj šele 

da bi kdaj na glas povedali, da vejo, da je otrok istospolno usmerjen. Presenetljivo je dejstvo, 

da predvsem v vaškem okolju ni negativnih odzivov. Klemen, ki prihaja iz vasi, pravi, da so 

sosedje vse mirno sprejeli, vendar pa se sam tudi ni nikoli brigal za te stvari. Nikoli ni doživel 

žaljivega odziva. Tudi ko je pripeljal svojega fanta, so ga sosedje sprejeli tako, kot če bi 

pripeljal punco. Navzven so se obnašali veliko bolj strpno kot pa v mestu. Tudi Ana prihaja iz 

vasi in tudi tam ljudje niso nikoli pokazali, da bi jih karkoli motilo, nikoli niso imeli pripomb. 

Mojca pravi, da so ljudje sprejeli Nejino istospolno usmerjenost, a meni, da imajo vseeno o 

tem svoje mnenje.  

V raziskavi izvem zgolj za en osamljen primer izkušnje žaljivih pripomb na istospolno 

usmerjenost udeleženca fokusne skupine.  

Beseda je nanesla tudi na delovno mesto, kjer je ena oseba razkrita pred sodelavci, ki so jo 

sprejeli, pred šefom pa je še nerazkrita, saj je precej veren, njeno istospolno usmerjenost bi 

verjetno sprejel zavoljo njunega dobrega odnosa.  

 

3.5.4 KAKO STARŠI DOŽIVLJAJO OTROKOVO RAZKRITJE IN NJEGOVO ISTOSPOLNO 

USMERJENOST? 

 

Obe mami sta ob spoznanju, da je njun otrok istospolno usmerjen, doživljali šok, bolečino in 

strah. Ker pa so vsi intervjuvani starši otrokovo istospolno usmerjenost že nekaj časa slutili, 

zanju šok ni bil tako velik.  

Ko je bil Anin sin v 2. letniku, ji je mož namignil, da se lahko zgodi, da bo istospolno 

usmerjen. S tem jo je želel pripraviti na razkritje. Takrat tega ni vzela preveč resno in je 

mislila, da je vse le prehodna faza in da se to ne more zgoditi njenemu otroku, vendar pa ta 
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misel v njej ni nikoli ugasnila. Potem pa ji je mož povedal, da je sin pred razredom razkril, da 

je istospolno usmerjen. Takrat je bil v 4. letniku gimnazije. Sin potem kar nekaj časa o tem ni 

nič rekel, je pa vedela, da ima zveze, nato je enkrat le omenil, da ima fanta. Ana je sina o tem 

že prej želela povprašati, a jo je preveč bolelo. Ob tem je čutila tesnobo, velik šok, a ji je bilo 

jasno, da je to njen otrok in da ga sprejema takega, kot je. Je dober fant in ga ima zelo rada. 

Sina sprejema tudi njen mož. 

Podobno zgodbo pove tudi Marko, ki je ravno tako že nekaj časa sumil, kaj se dogaja s sinom. 

Najdene slike na njegovem računalniku so le še potrdile njegove slutnje. V sinovem prvem 

letniku sta se začela o tem odkrito pogovarjati, nakar ga je Marko kar sam vprašal, če ima 

fanta. Sin je brez zadržkov odgovoril pritrdilno. Vsekakor gre tu za malo drugačno situacijo, 

saj je nekako sočasno tudi Marko svojemu sinu razkril, da je istospolno usmerjen. Tako je bilo 

veliko lažje za oba. Marko je bil zato na neki način vesel, da je otrok gej in da živi v okolju, 

kjer se lahko svobodno razkrije. Za svojo ženo pravi, da je pričakoval, da bo precej šokirana, 

a sploh ni bila. 

Tudi Mojca je dolgo časa vedela, da se nekaj pripravlja. Prva slutnja je prišla zelo zgodaj, ko 

je bila hči v 4. razredu. Takrat je iz šole prejela klic, da je hčerka ljubezen izpovedala, 

učiteljici. Mama je doživljala bolečino in šok. Tako kot Ana je tudi Mojca to v sebi potlačila, 

sploh kasneje, ko je imela hčerka heteroseksualno zvezo. A ji je kmalu postalo jasno, da je 

imela informacija v 4. razredu podlago, saj ji je nekega dne hči povedala, da se je zaljubila v 

punco. Bolečina se je vrnila, bilo jo je strah, ni vedela, kako to sprejeti, to je bila zanjo tabu 

tema, vendar sta novico oba z možem sprejela, čeprav je mož potreboval nekoliko več časa. 

Mojca je tudi povedala, da za razkritje vedno pride pravi čas. Ko se je v Nejinem 4. razredu 

začelo nekaj razkrivati, še ni bila toliko dojemljiva in ni moglo priti do pravega razkritja. Če 

otrok začuti, da ga starši ne sprejemajo, se bo umaknil. 

 

Vsi starši so poudarili, da se njihova ljubezen do otroka z razkritjem ni spremenila, ni izginila, 

še vedno ga ljubijo tako kot prej. Mojca navaja, da ji je popolnoma jasno, da moraš otroka 

vedno sprejeti takega, kot je (to ji predstavlja osebno bogatenje), čeprav odstopa od 

heteronormativnih okvirov, sicer lahko prizadeneš njega in sebe.  

Ana svojega sina popolnoma sprejema, se pa še vseeno včasih sprašuje, kaj bi bilo, če bi bil 

heteroseksualec. Pravi, da se je tem mislim se težko upreti. Ko jih odmisli, se zave, da  

heteroseksualnost ni pogoj za srečo in uspeh. Ni spolna usmerjenost tista, ki določa, kaj bo z 

osebo v prihodnosti, pač pa to določajo njena dejanja.  
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Razkritje je eni od intervjuvank in njenemu možu pomagalo do drugačnega odnosa do 

homoseksualcev. Za ženo so danes istospolno usmerjeni ustvarjalni in zelo močni ljudje, mož 

pa se je znebil žaljivih komentarjev na račun homoseksualcev. Intervjuvanka tudi pravi, da ne 

ve, kako bi gledala na istospolno usmerjenost, če ne bi imela te izkušnje v lastni družini. 

Nikoli ne moreš soditi tistih stvari, ki jih sam ne izkusiš. Danes vse istospolno usmerjene 

osebe spoštuje. Po njenem mnenju homoseksualci najlažje živijo v velikem mestu, kjer so 

ljudje odprti.  

 

Z otrokovim razkritjem so se spremenila tudi pričakovanja staršev. Ana in Mojca sta 

pričakovali, da bosta otroka naredila šolo, se poročila in imela družino. Pri Ani so ta 

pričakovanja potihnila, ko je mož prvič namignil na istospolno usmerjenost. Tudi Mojca nima 

več teh želja, njena največja želja je ena sama, da bi bila hči srečna.  

Nasprotno pa predstavnik moškega spola do svojega otroka nikoli ni gojil heteroseksualnih 

pričakovanj, želel je samo, da bi sin uspešno zaključil šolo, kasneje študij in si uredil 

življenje.  

 

3.5.5 KAKO JE RAZKRITJE VPLIVALO NA ODNOS STARŠI – OTROK? 

 

Intervjuvani starši so se strinjali, da razkritje ni imelo negativnih vplivov na odnos z otrokom, 

v dveh primerih je odnos še boljši, kot je bil pred razkritjem. Otroka sprejemajo takega, kot je.  

Mojca ima svojo hčerko tudi danes ravno tako rada, kot jo je imela, ko je prijokala na svet. 

Ana ima svojega sina sprejema takega, kot je. Odnos se po razkritju ni spremenil,  še vedno se 

dobro razumejo. Svojega otroka popolnoma sprejema. V družini do sina niso bili nikoli 

nasilni, nikoli ga niso ignorirali. Rada ima njegovega partnerja, s katerim se velikokrat 

pokličeta in se pogovarjata. 

Mojca pove, da se v 4. razredu s svojo hčerko še ni pogovarjala o kazalcih na istospolno 

usmerjenost, saj je bila Neja še otrok. Danes se dekleti zelo dobro razumeta, čeprav včasih 

pride do nesoglasij. Zelo veliko se pogovarjata. Želi si, da bi bila hčerka v zvezi srečna in da 

bi jo večkrat videla. Hčer ima danes še raje kot pred razkritjem. 

Marko ima s svojim sinom lep odnos, pogovarjata se o njegovem življenju in partnerju. 

Zaradi razkritja so drug do drugega še bolj odkriti. Družina nad sinom ni nikoli izvajala 

nasilja ali ga ignorirala. Ko je na obisku sinov partner, je ravno tako, kot če bi pripeljal punco, 

obeh so enako veseli.  
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Istospolno usmerjene osebe imajo različne izkušnje. V štirih primerih se odnos ni spremenil, 

so pa potrebovali predvsem očetje več časa, da so se sprijaznili z novo situacijo. V teh 

primerih so starši sprejeli tudi otrokove partnerje. 

Maja ima z mamo lep odnos, podpira jo pri njenih dejanjih in odločitvah. Z očetom se 

razumeta, se pa o njeni istospolni usmerjenosti in zasebnem življenju ne pogovarjata. Če 

domov pripelje partnerico, jo sprejme. Tinini starši so po začetnem šoku potrebovali nekaj 

časa, danes pa se lepo razumejo. Za očeta še pove, da mu je bilo ob prvem srečanju z njeno 

partnerico težko, prisotna je bila napetost. Kljub temu jo je sprejel. V Klemenovi in Juretovi 

družini so sinovega partnerja vzeli že kar za člana družine. Jure se s Klemenovo mamo zelo 

dobro razume, celo bolje kot on sam. Juretova mama dojema oba kot celoto. Sina ima zelo 

rada in je vesela, da je srečen. Vendar pa se znotraj obeh družin o homoseksualnosti nikoli ne 

pogovarjajo.   

 

Žal vse zgodbe niso tako prijetne. V nekaterih družinah razkritje močno zatrese temelje. Klara 

je morala pri svojih 18-ih letih zaradi svoje istospolne usmerjenosti zapustiti dom. Od takrat 

se je z družino slišala in videla zgolj nekajkrat. Danes ji ni več hudo in ji je že vseeno, čeprav 

ima občutek, da je staršem za njihova dejanja žal. Njeni partnerici je bilo na začetku precej 

neprijetno, saj jo je Klarina družina popolnoma ignorirala, a je to sprejela in si jih sploh ne 

želi več spoznati.  

 

3.5.6 KJE SO STARŠI DOBILI VIRE POMOČI GLEDE OTROKOVE USMERJENOSTI? 

 

Nihče od staršev ni nikoli potreboval terapevtske pomoči ali za pomoč prosil v centrih, kjer se 

ukvarjajo z istospolno usmerjenostjo. Ana sicer pozna Društvo informacijski center Legebitra, 

a ni nikoli prosila za nasvet, saj zase pravi, da je človek, ki se s težavami raje sooči sam. Tudi 

drugih virov pomoči ni nikoli iskala.  

 

Vsekakor pa ne Ana ne Mojca nista bili seznanjeni z življenjem gejev in lezbijk in sta imeli 

zato veliko vprašanj. Ana je te informacije pridobivala s pomočjo nekaterih družinskih 

prijateljev, ki so ravno tako istospolno usmerjeni. S spoznavanjem njihovih življenj je 

dobivala vpogled v njihove navade, ljubezenske zveze. Tako ji je ta način življenja postal 

sprejemljiv. Mojca odgovore na vprašanja skuša najti kar pri svoji hčerki, a žal le redko izve 

kaj otipljivega, saj se hči o tem ne želi pogovarjati. Informacij na spletu ne išče.  

Marko informacij ni nikoli iskal.  
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3.5.7 ALI IN ČE DA, KAKO ISTOSPOLNO USMERJENE OSEBE IN NJIHOVI STARŠI 

OBČUTIJO STIGMATIZIRANOST ZARADI ISTOSPOLNE USMERJENOSTI? 

 

Da bi bil kdo od sodelujočih žrtev nasilja, tega ne morem trditi, so pa nekateri doživeli, kaj 

pomeni biti »drugačen«. 

Ana je na delovnem mestu občutila, da so se sodelavci začeli drugače vesti, čutiti je bilo 

zadrego, nič več je niso spraševali po sinu. Ani se to ne zdi pošteno, saj se med ljudmi po 

njenem mnenju ne sme delati razlik. Včasih na to temo sliši vice, nikoli pa ne pripomb. Meni, 

da danes istospolno usmerjenost ljudje že veliko bolj sprejemajo.  

Marko stigme ne zaradi svoje ne zaradi sinove istospolne usmerjenosti ni nikoli občutil, za 

sinovo istospolno usmerjenost vejo tako prijatelji kot tudi sodelavci. Pove pa, da je že naletel 

na kakšno manjšo provokativno opazko. Mojca sicer pravi, da je izgubila precej socialnih 

stikov, vendar pa ne more trditi, da je to posledica hčerine istospolne usmerjenosti. Stigme ne 

občuti, bi jo pa, če bi še živela tam, kjer so živeli skupaj z Nejo, saj ve, da imajo tamkajšnji 

ljudje določene zadržke do istospolno usmerjenih oseb. Tudi ko gre v rodni kraj na obisk k 

sorodnikom, čuti, da jo marsikdo pogleda postrani. Spominja se, da jo je včasih skrbelo, da bi 

jo drugi obsojali, danes pa tega občutka nima več. Se pa boji, da bi se hčerki kaj zgodilo, saj 

se zaveda, da tega vsi ne sprejemajo. 

 

Istospolno usmerjene osebe stigmatizacije niso občutile, ravno tako menijo, da je niso občutili 

njihovi starši.  

Jure opazk na račun svoje istospolne usmerjenosti še ni slišal. Spominja se, da so ga kot 

otroka vrstniki zbadali, ampak verjetno je to letelo bolj na račun njegove drobne postave in 

prijaznosti. Klemena homofobije ni strah niti se ne boji norčevanja na njegov račun. Če pa bi 

se že zgodilo kaj takega, bi to vzel kot šalo in se s tem ne bi obremenjeval.  

 

Nobenega udeleženca fokusne skupine ni strah, da bi kdo želel fizično obračunati z njim.  

 

O izražanju intimnosti na javnem mestu imajo različna mnenja. Nekateri so čisto sproščeni, 

drugi to raje zadržijo za štirimi stenami. Klemen in Jure se na ulici ne držita za roke, saj je 

predvsem Klemena še vedno strah, da bi ju ljudje čudno gledali, Juretu pa se to pač ne zdi 

praktično. Slednjemu se izkazovanje intimnosti v javnem prostoru ne zdi primerno. Tudi 

Marko (oče) se s svojim partnerjem v javnosti nikoli ne drži za roke, saj se mu to ne zdi 

dovolj spoštljivo do drugih oseb.  
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Nasprotno pa se Tina in Klara v javnosti držita za roke in sta tudi že slišali opazko na svoj 

račun, a nič nesramnega, le kakšne neumnosti.  

 

 

3.6 UGOTOVITVE, SKLEPI, PREDLOGI 
 

Pred začetkom pisanja diplomskega dela in pred raziskovanjem sem bila prepričana, da se 

istospolno usmerjene osebe pri razkrivanju svoje spolne identitete srečujejo z mnogimi 

težavami, hkrati pa sem bila prepričana, da tudi njihovi starši doživljajo stisko, se soočajo s še 

več težavami in predvsem res zelo težko sprejemajo spolno usmerjenost svojega otroka. 

Raziskava pa je pokazala drugačne rezultate. Pa tudi še marsikaj drugega sem izvedela. 

Ugotovitve predstavljam zgolj za skupino ljudi, ki so sodelovali v raziskavi. 

 

Raziskava je pokazala, da štiri istospolno usmerjene osebe niso imele nikakršnih težav z 

doživljanjem lastne identitete. Nastran Ule (2000) pojem identiteta predstavi kot skupek 

psihičnih kvalitet, ki karakterizirajo in diferencirajo osebo. To, da jih privlačijo osebe istega 

spola, v njih ni vzbujalo občutkov nelagodja, to je bilo za njih nekaj normalnega in 

samoumevnega, nekaj, kar je bilo preprosto z njimi od začetka. Troiden (v Švab in Kuhar, 

2005) pa ugotavlja, da v času identitetne krize posameznik doživlja občutke nemira, stres in 

negotovost glede lastne seksualne usmerjenosti. Odzivi na krizo so različni: nekateri občutja 

potlačijo, drugi želijo samega sebe popraviti, nekateri prevzamejo biseksualno identiteto ali pa 

želijo nasilno postati heteroseksualci.  

Vsi štirje o svoji usmerjenosti niso nikoli dvomili, ravno tako večina svoje usmerjenosti ni 

nikoli skrivala. Nasprotno Švab in Kuhar (2005) pišeta, da veliko istospolno usmerjenih oseb 

svojo usmerjenost dolgo časa skriva.  

Maja je povedala pozitivno izkušnjo iz šole, ko je ena izmed učiteljic opazila, da piše o 

puncah in ji razložila, da so njena občutja normalna, zato je Maja svojo usmerjenost tudi 

veliko lažje sprejela.  

Le ena istospolno usmerjena oseba je občutila tisto nastajanje identitete in t. i. »breaktrough«, 

saj je bila vse življenje prepričana, da je heteroseksualka, nato pa je ob srečanju svoje trenutne 

partnerke ugotovila, da jo v resnici privlačijo osebe istega spola, občutja pa v njej niso 

sprožila zmedenosti ali nelagodja.  
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Skozi pogovor smo ugotovili, da na nastajanje istospolne identitete močno vpliva okolje. Če 

je okolje negativno naravnano do homoseksualnosti, se bo oseba srečala z različnimi 

vprašanji, z zanikanjem svojih občutij, s sramom, strahom. Ista občutja navajata tudi Švab in 

Kuhar (2005). Take osebe zaradi strahu velikokrat skočijo v heteroseksualno zvezo. 

 

Kuhar (2001) meni, da je razkritje najvišja točka v oblikovanju posameznikove 

homoseksualne spolne identitete, vendar pa smo izvedeli, da istospolno usmerjene osebe 

potrebe po razkritju identitete niso čutile, niso čutile potrebe po tem, da bi na glas 

spregovorile: »Jaz sem pa gej/lezbijka.« Tega niso želele poudarjati. Konec koncev tudi 

heteroseksualci ne razglašajo, da so heteroseksualci. Popadič (v Sekereš, 2010) razlaga, da 

heteroseksualcem ni potrebno poudarjati, da so »straight«, da so normalni, zdravi, saj je to 

nekaj, kar je pričakovano in se po tem ne sprašuje.  

Njihovo razkritje je izgledalo tako, da so preprosto rekli, da imajo partnerja ali so pač 

zaljubljeni v osebo istega spola.  

 

V razpravi pri fokusni skupini je bilo močno čutiti vpliv heteronormnosti. Tudi moja 

vprašanja so to le še podkrepila. Spraševala sem, kako lahko vemo, da je oseba istospolno 

usmerjena in kako čuti vse to, kako se pripravlja na razkritje, v resnici pa sem prepričana, da 

heteroseksualcem ne bi nikoli zastavila vprašanja, kako si npr. vedel, da si zaljubljen v osebo 

nasprotnega spola. Mislim, da se je to zgodilo, ker heteroseksualnost, kot pravi Kuhar (2001), 

zaradi naravnosti ne potrebuje razlage, je samoumevna. 

 

Vpliv heteronormnosti pa se je pokazal tudi s primerom dvojnega življenja, ko je punca 

svojim staršem razlagala, da ima fanta, v resnici pa je bil to le njen prijatelj, ki jo je vozil k 

punci. Zanjo razkritje vseeno ni bilo tako enostavno, usmerjenost je najprej nekaj časa 

skrivala, razkrila se je šele, ko je spoznala drugo partnerko. To je bil, po mnenju avtorjev 

Švab in Kuhar (2005), tudi psihološki vidik razkritja − konec dvojnega življenja. 

 

Moje prepričanje, da je razkritje enkraten dogodek, se je izkazalo za napačno, saj sem 

izvedela, da je razkritje za istospolno usmerjeno osebo nekaj, kar se dogaja celo življenje, saj 

se moraš razkrivati vsak dan znova, v različnih življenjskih okoliščinah. Da proces razkritja ni 

nikoli končan, se strinjajo tudi Švab in Kuhar (2005) ter Pirnar (2003), saj pravijo, da v 

življenje vedno vstopajo nove osebe, ki se jim je potrebno razkriti, hkrati pa posameznik tudi 

vstopa v različna okolja, kjer se mora ravno tako vedno znova razkrivati. 
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Schneider (v Lobnik, 2002) piše, da istospolno usmerjena oseba za razkritje v družini 

potrebuje veliko poguma in se na ta dogodek pripravlja dolgo časa. Posledično sem 

pričakovala, da je razkritje pred starši zelo pomemben in stresen dogodek v življenju 

istospolno usmerjene osebe. Vendar pa razkritje pred starši za večino oseb ni bilo nič 

posebnega. Ena oseba je obema staršema hkrati povedala, da se je zaljubila. Švab in Kuhar 

(2005) pišeta, da se razkritje velikokrat zgodi z vstopom v partnersko zvezo, s tem 

posameznik potrdi svojo homoseksualno identiteto, homoseksualec dobi potrditev, da je 

njegova usmerjenost resnična in prava.  

Švab in Kuhar (2005) pravita, da nekatere osebe med tednom, ko študirajo, živijo kot gej ali 

lezbijka, za vikend pa doma zadostijo heteronormnim pričakovanjem. To potrdi druga 

istospolno usmerjena oseba, ki  je obema staršema hkrati povedala, da je zaljubljena, a ni 

takoj razkrila, da je zaljubljena v punco, saj je z njo živela v kraju, kjer je študirala in je tako 

to doma lahko ostalo še malo skrito. Tretja oseba je povedala mami, nato je sestra povedala 

očetu, četrta oseba je povedala najprej očetu, nato mami, peta oseba je povedala mami, očeta 

pa ne omenja. Starost je bila različna: 15, 15, 18, 18 in 22 let. Švab in Kuhar (2005) navajata, 

da razkritje načeloma poteka pri 19 letih in pol, neodvisno od spola.  

 

V vseh primerih pa so starši že pred tem slutili, da je otrok istospolno usmerjen. V enem 

primeru je oče videl slike na računalniku in je bilo veliko razlaganja s tem prihranjenega. V 

drugem primeru je mož ženi namignil, da bo otrok istospolno usmerjen in je kasneje mama 

otroka kar sama vprašala. V tretjem primeru je mama dobila klic iz šole, da je hčerka 

naznanila, da je zaljubljena v učiteljico (hčerka je bila v 4. razredu), potem pa je čez nekaj let, 

ko je res že vse kazalo, da je hči lezbijka, tudi ona sama načela pogovor. V četrtem primeru so 

starši tri leta slutili, preden so si upali zastaviti vprašanje. Žal se ti z odgovorom niso mogli 

soočiti. Tudi Škorjanc (2008) je zapisal, da nekateri starši pravijo, da otrokovo usmerjenost 

čutijo, še preden se otrok razkrije.  

 

Ko smo se pogovarjali o slutnjah, me je najbolj zanimalo, če so starši posumili na podlagi 

videza. Kubler-Ross (v Savin-Williams in Dube, 1998) je namreč mnenja, da nekateri 

istospolno usmerjenost lastnega otroka že prej sumijo, npr. če opazijo otrokovo spolno 

netipično vedenje ali interese (npr. punčka se igra divje fantovske igre), to pa povežejo s 

homoseksualnostjo. V tem primeru starši ob razkritju ne reagirajo s šokom. Jaz sem bila 

prepričana, da videz človeka takoj izda. Pa sploh ni tako. Istospolno usmerjene osebe so bile 

mnenja, da je to po zunanjosti težko določiti, to pa je dopolnil tudi eden od staršev, saj po 
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njegovem mnenju sin fizično ni nikoli kazal znakov istospolne usmerjenosti, vizualno deluje 

namreč kot vsak heteroseksualec. In v tem trenutku se mi pojavlja vprašanje: »Kako pa deluje 

vsak heteroseksualec?« Lippa (2008)  navaja, da je ugotavljanje usmerjenosti na podlagi 

zunanjosti  posledica družbenih predstav o tem, kdo in kakšni so homoseksualci. 

Ena mama pa pove prav nasprotno. Da je bilo hčerino vedenje popolnoma netipično za njen 

spol. Da je bila njena hčerka že od otroštva drugačna in da se je vedno vedla, igrala in oblačila 

kot fant, kljub temu da ji je kupovala dekliška oblačila in igrače. Njo so raje zanimale puške. 

Golombok in Fivush (1994) razlagata, da starši oblačijo otroka primerno njegovemu spolu,  

spodbujajo ga, da razvija hobije in se igra z igračami, primernimi njegovemu spolu …  

Ko starši pri otroku opazijo spolno netipično vedenje, odreagirajo skladno s heteronormativi 

kulture, v kateri živijo, in ker otrok ne ustreza normativom, se kaj hitro pojavijo slutnje, kaj pa 

če je otrok istospolno usmerjen (Pipher, v Kane, 2006)? 

 

Sicer pa so tudi starši povedali, da razkritje ni bilo nič posebnega, otroci so preprosto 

povedali, da imajo radi osebo istega spola, navajajo pa tudi različen vrstni red razkrivanja. 

V enem primeru je mama novico najprej izvedela od svojega moža, šele potem se ji je razkril 

otrok sam. Tudi v drugem primeru se je sin najprej razkril očetu, v tretjem primeru pa se je 

hči najprej razkrila mami. Kot vidimo, so se istospolno usmerjene osebe razkrivale različno, v 

nekaterih primerih so se najprej razkrile mami, v drugih pa očetu. Vendar pa je raziskava, ki 

sta jo izvedla Švab in Kuhar (2005), pokazala, da se homoseksualci v večini najprej razkrijejo 

svojim prijateljem, takoj za njimi pa mami, čisto na koncu povedo znancem in očetu. 

Vsekakor pa najbolj preseneti primer razkritja, ko se hkrati in drug drugemu razkrivata oče in 

sin. Razkrivala sta se popolnoma sproščeno in prijateljsko. Kar verjetno najbolj preseneča, je 

to, da je starejša oseba še vedno poročena in to z osebo nasprotnega spola. Mislim, da je tu 

pritisk heteronormnih okvirov res zelo velik, saj je gospod tudi sam povedal, da je s tem, ko je 

ostal v zakonu z osebo nasprotnega spola, popolnoma zatrl svojo istospolno identiteto. 

Mislim, da primer najbolje razložita Švab in Kuhar (2005), saj s prvim razkritjem še ni 

popolnoma konec dvojnega življenja. Razkritje pomeni, da posameznik polno živi svojo 

pravo spolno identiteto, v družbenem življenju pa zaradi stigmatizacije še ni čisto odkrit in se 

še vedno skriva.  

Po mnenju intervjuvane mame vedno napoči pravi čas, da se otrok razkrije. Če otrok čuti, da 

ga starši ne bodo sprejeli, se bo umaknil.  
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Kot smo že s pomočjo analize ugotovili, so, razen v enem primeru, starši sprejeli svojega 

otroka. Da je sprejetje najbolj pozitiven odziv, menita tudi Švab in Kuhar (2005), ki pa 

dodajata, da je to žal tudi najbolj redek prvi odziv.  

Sicer pa so bili odzivi različni: veselje, zanikanje (to je zgolj prehodna faza, to se mojemu 

otroku ne more zgoditi), šok, bolečina … Podobne odzive našteva tudi Škorjanc (2008): burne 

reakcije, presenečenost,  zmedenost, šok, zanikanje, jeza, občutki krivde in izgube itd. 

Tudi Williamson (1998) pravi, da starši velikokrat upajo, da je to samo prehodna faza. 

Pri mamah so se pojavljala vprašanja, npr. kako to sprejeti, kako to izgleda, kaj sedaj to 

pomeni, ali je hči biseksualka ali homoseksualka, ali bo še kdaj imela fanta … Za eno od mam 

je bila to tabu tema. To ni nekaj samoumevnega. Rafkin (1987) razlaga, da mame ne najdejo 

literature, ki bi jim pomagala pri razumevanju tega, niso vešče življenjskega stila lezbijk, 

težko izgovarjajo besedo lezbijka. 

 

Le v enem primeru je prišlo do prekinitve odnosa in je morala oseba zapustiti lasten dom. V 

tem primeru je bila mama tista, ki je imela s soočenjem veliko več težav kot oče. Izključitev iz 

družine kot enega izmed možnih odzivov navaja tudi Škorjanc (2008).  

 

Kljub temu da so starši sprejeli svojega otroka, pa so v večini primerov, predvsem očetje, 

potrebovali čas. Zanimivo pa je dejstvo, da literatura navaja, da so istospolno usmerjene osebe 

pred očeti velikokrat nerazkrite (Green, 2000, Robinsonova et al., 1982, Švab in Kuhar, 

2005). Raziskava Razkritje (Pirnar, 2003) je pokazala, da samo 25 % očetov sprejema 

usmerjenost lastnega otroka, 27,5 % jih tolerira, 3,8 % jih zavrača, 43, 8 % očetov pa molči o 

tem. Kar 75 % anketiranih očetov ne more sprejeti istospolne usmerjenosti otroka. Jaz pa sem 

ugotovila, da so vsi očetje, razen enega, sprejeli svojega otroka. 

 

Verjetno je k pozitivni reakciji pripomogla ravno slutnja in to, da čutiš, da je nekaj drugače, 

saj potem ni več tako velik šok in manj boli.  

V nobenem primeru istospolne osebe ob razkritju niso doživele nasilja, pogojevanja, 

izsiljevanja ali molka. Nasprotno pa Lobnik (2002) ugotavlja, da so istospolno usmerjene 

osebe velikokrat žrtve družinskega nasilja.  

Ko sva z očetom Markom razpravljala o tem, da se včasih zgodi, da kot starš preprosto ne 

moreš sprejeti, da otrok ni tisto, o čemer si sanjal celo življenje, Marko pove, da je kaj takega 

nemogoče, da bi on, kot oče, zavrnil svojega otroka. Tudi mama Mojca meni, da je 

nesprejemanje enostavno nesprejemljiva reakcija. Ko otrok prijoka na svet, ga imaš 
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neznansko rad. In ta oseba, ko odraste, je še vedno isti otrok, tudi če je homoseksualec. Enako 

pripoveduje tudi  Rafkin (1987), da je treba svojega otroka sprejeti v celoti, takšnega, kot je in 

ga ljubiti tako kot prvič, ko si ga držal v naročju. 

 

Kot sem že rekla, navedene ugotovitve veljajo zgolj za raziskovano skupino. Kot so povedale 

istospolno usmerjene osebe, obstajajo tudi slabi primeri – tako kot Klarin, ko se lahko zgodi, 

da starši prekinejo odnos z otrokom in ta ostane brez doma itd. Dejstvo je, da obstajajo tudi 

osebe, ki se težko sprijaznijo z dejstvom, da niso heteroseksualci in da verjetno ne bodo 

ustrezali družbi. Osebe, ki imajo ponotranjeno homofobijo, po mnenju udeležencev le redko 

spregovorijo v tovrstnih skupinah, za te osebe pa ima tudi razkritje popolnoma drugačno 

vrednost.  

Švab in Kuhar (2005) pišeta, da so odzivi odvisni od okoliščin in situacij, odnosov med 

družinskimi člani in osebnosti članov. Velikokrat gre za prepletanje različnih odzivov in 

prehajanje od enega k drugemu.  

 

Istospolno usmerjenost so širši družini v večini primerov sporočili kar starši sami ali kak drug 

sorodnik. V enem primeru se je usmerjenost najprej skrivala v ožjem družinskem krogu, 

predvsem toliko časa, da so informacijo starši sami predelali, nato pa jo tudi sami prenesli 

naprej starim staršem. To Švab in Kuhar (2005) imenujeta »prozorni klozet« − to naj bi bile 

(družinske) situacije, kjer se lezbijke in geji, na primer pred svojo ožjo družino, razkrijejo, 

vendar se o tem ne govori in to ostane »družinska skrivnost«.  

 Preostali sorodniki so novico dobro sprejeli. Marsikdo izmed njih je moral najprej 

informacijo v sebi predelati, potem pa je bilo v redu. Zanimiv je Klemenov primer, ki je svojo 

družino vedno obiskoval s svojim partnerjem, a babica ni nikoli opazila, da sta par, saj je za to 

imela svoje razlage. Ko ji je končno sestrična točno razložila, za kaj se gre, je le razumela, je 

pa kasneje enkrat omenila, da si bo mogoče vnuk še premislil. 

 

Sprejeti pa so tudi istospolni partnerji otrok. Znotraj družine zgolj v enem primeru niso 

sprejeli ne hčerke ne njene partnerke, v drugem primeru pa so osorno reagirali, ko je Maja na 

obisk pripeljala svojo punco. Mame so partnerje sprejele lažje in hitreje, medtem ko je bilo 

dvema očetoma zelo težko, ko sta morala spoznati hčerino partnerko. V dveh primerih se 

partnerja tudi veliko kličeta po telefonu s svojo taščo. Jure tudi navede, da njegova mama ni 

nikoli ignorirala njegovega partnerja, vedno je vse v dvojini.  
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Družina je pomembna družbena institucija (Švab, 2006). Tudi Musek (1995) je prepričan, da 

je družina še vedno okolje, kjer posameznik najde ljubezen in čustveno stabilnost, kamor se 

zateče pred hitrim in spreminjajočim se svetom. Mislim, da je za vsakega od nas pomembno, 

da se v družini počuti varnega in sprejetega.  

Odnosi v družini se pod vplivom razkritja niso spreminjali v nobenem raziskovanem primeru, 

razen v tistem, ko so prekinili stike. Starši imajo radi svoje otroke, vseeno pa včasih boli. 

Starši se s svojimi otroki pogovarjajo, nekateri tudi o istospolni usmerjenosti, nekateri pa tega 

nikoli ne omenjajo, o zasebnosti namreč ne govorijo. V večini družin se istospolna 

usmerjenost ni nikoli poudarjala, je nekaj, kar je med njimi, a se o tem ne govori. Tudi 

raziskava Razkritje (Pirnar, 2003) je pokazala, da v družinah pogosto vlada molk o zasebnem 

življenju otrok. 

Škorjanc (2008) pravi, da je potrebno ustvariti varen in domač prostor, kjer se bodo družinski 

člani lahko pogovarjali in na novo vzpostavili komunikacijo.  

V tistem primeru, ko so starši s svojo hčerjo prekinili odnos, so se družinski člani nazadnje 

videli pred letom in pol. Klara pove, da seveda boli, a je vedno lažje, danes ji je že vseeno. 

Njeni partnerki je bilo na začetki težko, saj so jo Klarini starši popolnoma ignorirali, danes pa 

je tudi njej vseeno. Po mnenju staršev se je v dveh primerih odnos po razkritju le še izboljšal, 

opazna je večja odkritost in več ljubezni.  

Intervjuvani starši zaradi otrokove usmerjenosti s svojim partnerjem niso imeli težav, razen v 

enem primeru, ko je bil partner veliko odsoten in niti ni dobro razumel, kaj se dogaja z 

otrokom.  

Tudi odnosi s starimi starši se niso spreminjali, velikokrat so bile omenjene predvsem babice, 

ki imajo svoje vnuke še vedno rade.  

 

Razkritje svoje istospolne usmerjenosti pred prijatelji ni bilo stresno, kar navajajo tudi Doty in 

sodelavci (2010), potekalo je zelo enostavno, nekateri so sami vprašali, nekateri so tudi sami 

ugotovili, so pa prijatelji to vedno sprejeli. Tina je navedla dve osebi, ki sta z njo zaradi 

usmerjenosti prekinili stike. Švab in Kuhar (2005) pravita, da se je že velikokrat zgodilo, da 

se je neka oseba počutila varno, da bi razkrila svojo istospolno usmerjenost, ob razkritju pa se 

je odnos pretrgal. 

 

Tudi okolica je, na moje začudenje, zelo strpna. Sicer sosedom niso nikoli razlagali, ampak ti 

niso bili žaljivi oz. niso pokazali, da bi jih karkoli motilo. Ana meni, da je to verjetno zato, ker 

je homoseksualnost danes bolje sprejeta in sprejemljiva, saj je bila včasih tudi pogosta, a je 
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ostajala skrita za štirimi stenami. Pa tudi mladi so danes veliko bolj odkriti in hitreje priznajo, 

kaj so. Tudi Švab in Kuhar (2005) pravita, da se mlajše generacije veliko prej razkrijejo, kot 

je bilo to značilno za starejše generacije. 

 

Lobnik (2002) in Škorjanc (2008) navajata, da veliko staršev skrbi, kako bo reagirala okolica, 

ali bo sprejela otrokovo usmerjenost ipd. Podobne skrbi je bilo moč ugotoviti tudi v dveh 

intervjujih - kako bo odreagirala okolica, npr. ko bo videla skupaj dva fanta, ki se držita za 

roko. Pa je bil strah odveč.  

 

Predvsem zanimiva je bila ugotovitev, da tudi v vaškem okolju ni bilo nikoli nobenih 

problemov, vsi so sprejeli istospolno usmerjenost.  

Ena oseba je razkrita tudi na delovnem mestu, razen nadrejeni še ne ve za to, saj je precej 

versko zaveden, vendar zavoljo dobrega odnosa verjetno ne bi kompliciral. Švab in Kuhar 

(2005) menita, da se geji in lezbijke v delovnem okolju redko razkrijejo, saj menijo, da to 

okolje ni dovolj varno za razkritje, s tem pa sami poskrbijo za obstoj homofobičnega vzdušja 

zaradi heteronormativnih predpostavk. 

 

Starši imajo za svojega otroka pod vplivom družbenih norm že narejen scenarij, kako bo 

živel, zamišljajo si, da bo heteroseksualec, da bo sin domov pripeljal žensko in se o 

usmerjenosti niti ne pogovarjajo, saj je heteroseksualnost samoumevna in pričakovana. 

Zamišljajo si, kaj bo otrok študiral, kje in s kom bo živel, koliko otrok bo imel (Švab in 

Kuhar, 2005). Heteronormna pričakovanja do svojega otroka sta imeli obe intervjuvani mami. 

Želeli sta si uspešnega dokončanja šole, heteroseksualno zvezo, poroko in seveda vnuke. S 

slutnjo po istospolni usmerjenosti in predvsem z razkritjem so se pričakovanja spremenila. 

Danes si za svoje otroke želita predvsem sreče in lepe zveze. Da se z razkritjem končajo 

pričakovanja, ugotavlja tudi Markowee (v Kuhar in Švab, 2005). 

Oče je že dolgo časa slutil, da je otrok istospolno usmerjen, zato tudi ni izoblikoval 

heteronormativnih pričakovanj, pač pa je le upal, da bo sin dokončal šolanje in si uredil 

življenje.  

Vsekakor se tukaj pojavlja vprašanje o vnukih. Jasno je, da heteroseksualnost ni pogoj za 

otroke. Kolikokrat slišimo o zakoncih, ki se več let trudijo, pa so še vedno sami. Obe 

intervjuvani mami si, razumljivo, želita vnuke, a je ena proti posvojitvi. Pa tudi sicer se s tem 

ne obremenjujeta, saj so otroci še mladi in imajo pred sabo še vse življenje. 
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Istospolno usmerjene osebe pa se v večini strinjajo, da še ne razmišljajo o otrocih in da jih 

verjetno ne bo. Nekateri se v družinah pogovarjajo o otrocih, predvsem o tem, ali si jih želijo 

ter kakšna je pot do njih, so pa v Sloveniji uradne opcije nikakršne, veliko več možnosti je v 

tujini, od umetne oploditve do posvojitve.  

 

Z razkritjem otrokove istospolne usmerjenosti pa pride na vrsto tudi razkritje staršev. Izkušnje 

z razkritjem nimajo samo istospolno usmerjene osebe, ampak prav vsi družinski člani. Da so z 

razkritjem tudi starši postavljeni v klozet in da potrebujejo čas, da se razkrijejo, pišeta tudi 

Švab in Kuhar (2005).  

Večina se o tem ni z nikomer pogovarjala, če pa že, pa ni bilo skoraj nikoli naravnost 

povedano, da je otrok istospolno usmerjen. Tisto, kar človeka najbolj teži, je tudi najbolj 

skrito in se je o tem precej težko pogovarjati. Če ljudem preveč razlagaš, hitro prenesejo 

naprej nepravilne informacije, sodijo, ti pa ostaneš sam. Tudi Škorjanc (2008) pravi, da se 

starši znajdejo v stiski in se o homoseksualnosti ne pogovarjajo. Zato je to gospa Ana zadržala 

zase in rešila sama. Pogovarjala se je edino z možem, sestrično in z mano. Jaz sem tretja 

oseba, s katero se je odkrito pogovarjala o sinovi usmerjenosti, čeprav je od njegovega 

razkritja minilo že približno deset let. Sicer pa teme tudi s prijateljicami ne načenja, če pa je 

že kaj, pa preprosto pove, da je recimo njen sin pri fantu. Švab in Kuhar (2005) staršem 

svetujeta, naj skrivnosti ne zadržujejo zase, ampak naj se o tem pogovarjajo.  

Se je pa izkazalo, da bi starši, če bi jih kdo vprašal, že povedali, a nihče ni nič spraševal.  

Oče Marko je tako svojo kot sinovo usmerjenost razkril pred prijatelji in niso imeli težav, tudi 

niso nič spraševali. Tudi Mojca ni nikomur razlagala, saj je to hčerina zasebnost. Je pa 

kasneje o tem spregovorila na delovnem mestu in tudi če koga kaj zanima, pove.  

Istospolno usmerjene osebe o razkrivanju staršev povejo, da so nekateri starši povedali 

prijateljem in sodelavcem, sicer pa večina tega ne govori kar tako, razen seveda, če kdo kaj 

vpraša. 

 

Med drugim smo se pogovarjali tudi o možnih razlogih za nesprejemanje otrokove 

usmerjenosti. Največkrat so kot razlog navedli vero. Ta zna biti velik problem, predvsem v 

tistih primerih, ko so v družini globoko zakoreninjeni tradicionalni zakoni: bela poroka pred 

oltarjem, otroci rojeni v času zakona … Majina teta je bila mnenja, da bog ne podpira 

homoseksualnosti, torej je njena odločitev napačna. 

Tudi Juretova babica je imela nekaj težav ravno zaradi vere, saj ga velikokrat vpraša, ali je to 

njegova končna odločitev. Pa ji Jure vedno mirno odgovori, da mora to sprejeti že zaradi 
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svojega miru. Jure je tudi 8 let obiskoval verouk in je babica tudi zato pričakovala, da bo 

vedel, da istospolna usmerjenost ni nekaj »naravnega«. Že Tomaž Akvinski je 

homoseksualnost umestil med grehe proti naravi (Kuhar, 2001). Ponikvar (2000) dodaja, da 

obstaja prepričanje, da homoseksualnost ogroža splošno sprejete religiozne in družbene 

vrednote o naravi družine in družbenih vlogah moških in žensk znotraj nje. 

 

Seveda pa sem morala tudi vprašati, od kod po njihovem mnenju izvira homoseksualnost. 

Škorjanc (2008) pravi, da spolna identiteta ni nekaj, za kar bi se ljudje sami odločali, je nekaj, 

za kar nima nihče zaslug. Ni bolezen, ni vzroka v mami ali očetu in ni faza, ki jo bo otrok že 

še prerasel.  

Mi smo prišli do različnih ugotovitev: da homoseksualnost ni povezana z vzgojo, da je gensko 

pogojena, ena ugotovitev pa je bila tudi ta, da je mama, s tem, ko je bila v času nosečnosti 

prepričana, da bo rodila fanta, rodila pa se je punčka, že začrtala zasnovo za njeno 

usmerjenost.  

Istospolno usmerjene osebe enotno potrjujejo navedbe Sullivana (2008), da je to usmerjenost 

in ne izbira, tak se rodiš. Velikonja (1998) pravi, da homoseksualnosti ne izbiramo, jo pa 

odkrivamo in sprejemamo.  

Če bi bila izbira, se za to verjetno ne bi kar tako odločali, saj velikokrat s sabo prinaša tudi 

negativne posledice.   

Homoseksualnost je ravno toliko neprostovoljna, kot je neprostovoljna tudi heteroseksualnost 

za heteroseksualce (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Starši so informacije o istospolni usmerjenosti pridobivali različno. Ana je njihovo življenje 

spoznavala preko prijateljev, ki so tudi istospolno usmerjeni, Mojca pa skuša informacije 

dobiti pri svoji hčeri. Večina pozna Društvo informacijski center Legebitra, a se nanj niso 

obračali, ravno tako niso iskali terapevtske pomoči. Tudi Škorjanc (2008) piše, naj se starši 

obrnejo na bližnje prijatelje, sorodnike in na lastne otroke, ti o homoseksualnosti zagotovo 

veliko vedo.  

Ko starši spoznajo življenjski stil svojega istospolno usmerjenega otroka, njegovega partnerja, 

prijatelje, obiščejo klube, pregledajo spletne strani, forume, se udeležijo predavanj, povedo, 

da se je njihovo življenje na podlagi tega le izboljšalo (Rafkin, 1987).  

 

Istospolno usmerjene osebe so informacije iskale preko spleta, tudi na forumih. Jure in Maja 

se ne spominjata, da bi o tem govorili v šoli, mogoče edino pri predmetu etika.  
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Da se o homoseksualnosti v šoli premalo govori, menita tudi Švab in Kuhar (2005), a 

dodajata, da se trend s časom spreminja, saj se termin homoseksualnosti vedno bolj vpeljuje v 

pouk v osnovne in srednje šole.  

 

Vsekakor se je preko otrokove usmerjenosti spremenil tudi odnos staršev do 

homoseksualnosti, npr. izginile so žaljive opazke na račun homoseksualcev. Homoseksualnost 

ni tista, ki določa, ali bo otrok uspešen ali ne, pač pa to določajo njegova dejanja. Ena mama 

prizna, da jo včasih skrbi, da bi otrok zaradi usmerjenosti trpel, saj ne glede na to, kaj narediš, 

ostaja za tabo neka oznaka.  

Zanimivo mi je bilo tudi spoznanje, ki ga je navedla mama Mojca, in sicer, da ne ve, kakšen 

odnos bi imela do homoseksualnosti, če se ne bi to zgodilo v njeni družini. Pravi, da ne moreš 

soditi stvari, če jih sam ne izkusiš.  

Starši razmišljajo tudi o tem, da heteroseksualna zveza ni pogoj za srečo. Lahko da je moški v 

zvezi z žensko zelo nesrečen in obratno. Predvsem pa nikoli drugemu ne smemo želeti nič 

slabega, saj se lahko to nam še prehitro zgodi.  

 

Glede na to, da je naša družba še vedno heteroseksualna, se lahko kaj hitro zgodi, da 

istospolno usmerjena oseba dobi čuden pogled, pripombo ali kakšno neprimerno vprašanje. 

Tega je včasih strah tudi starše istospolno usmerjenih otrok. 

Sicer pa se zaradi istospolne usmerjenosti nihče ne počuti stigmatiziran. Nekje je bila opazna 

sprememba vedenja s strani sodelavk, ampak bolj v smislu, da niso več toliko spraševale po 

sinu, v drugem primeru je bilo na vasi občutiti kak pogled. Spremembo vedenja si lahko 

razlagamo s pomočjo Sullivana (2008), ki pojasni, da so homoseksualci drugačni že samo 

zaradi tega, ker pač so homoseksualci.  

 

Velikonja (1998) pravi, da homofobija pomeni strah in nestrpnost do homoseksualnosti in je 

posledica predsodkov in vnaprejšnjih sodb, to pa je povezano z nepoznavanjem in odsotnostjo 

kakršnih koli izkušenj s homoseksualci. 

A homofobije udeleženci raziskave skoraj ne zaznavajo. Starši navajajo opazke, npr. vice v 

gostilnah, ki pa niso osebni, mogoče kake manjše provokacije ali kaka neškodljive pripombe s 

strani starejših moških na vasi. Že samo z nadležnimi šalami (npr. vici o pedrih) je istospolno 

usmerjena oseba izpostavljena homofobiji (Švab in Kuhar, 2005). 

Nihče nima izkušnje z nasiljem ali žaljenjem.  
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Večina istospolno usmerjenih si v javnosti ne izkazuje intimnosti. Dogaja se, da istospolno 

usmerjene osebe v javnosti raje prikrijejo svojo usmerjenost, in se npr. dva moška 

zaljubljenca na ulici vedeta kot površna prijatelja. V Sloveniji istospolna usmerjenost še 

vedno predstavlja veliko stigmo (Švab in Kuhar, 2005).  

 

Se je pa predvsem na fokusni skupini izkazalo, da je strokovna literatura zelo stereotipna, 

kritični so bili predvsem do teorij dr. Kuharja, saj naj ne bi bile realne, da so preveč 

idealnotipske in da tega v praksi skoraj ni.  

Vsekakor se moramo zavedati, da so knjige nekaj, realno stanje pa nekaj popolnoma drugega.  

 

Za boljši jutri pa, kot sem opazila, tudi sami veliko naredijo. Oče Marko je v svojem 

domačem kraju zelo dejaven, predvsem mesto in hotele vključuje v mrežo LGBT, hoteli so 

gejem in lezbijkam prijazni; Klara in Tina imata društvo, ki se ukvarja z odpravljanjem 

neenakosti v družbi, skušata pa tudi odpravljati stereotipne poglede. Zanimivo, da povesta, da 

so ravno forumi tisti, kjer se producirajo stereotipi in miti, in da se dogaja, da ravno ti lahko 

prestrašijo marsikatero še nerazkrito istospolno usmerjeno osebo. 

 

 

KAJ PA VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA? 

Mislim, da je naloga socialnega pedagoga kot strokovnjaka (v vlogi svetovalca) omogočiti 

istospolno usmerjeni osebi ali staršu istospolno usmerjenega otroka varen prostor, kjer se bo 

lahko pogovarjal o svojih občutkih in strahovih, ga voditi na poti raziskovanja (predvsem 

starša) lastnih strahov, predsodkov in stališč do istospolne usmerjenosti in pomagati pri 

spoznavanju življenja istospolno usmerjene osebe. Socialni pedagog mora staršem in okolici 

pojasniti, da za usmerjenost ni nihče kriv in da to ni bolezen. Staršem mora povedati, da se 

njihov otrok ni čisto nič spremenil. Hkrati naj tudi spodbuja starše, da se o tem pogovarjajo z 

osebo, ki ji zaupajo. Socialni pedagog naj starše in istospolno usmerjene osebe informira o 

obstoječi strokovni literaturi in usmeri na društva, ki se ukvarjajo s to tematiko. Socialni 

pedagog naj predstavi nove besede in besedna razmerja (gejevsko in lezbično besedno polje) 

in ga usmerja v smeri, da to spoznava tudi s svojim otrokom. Starše naj spodbuja, da spoznajo 

otrokovo življenje, njegove prijatelje in njegovega partnerja. 

Pomaga naj istospolno usmerjeni osebi, da bo izbrala primeren trenutek za razkritje, lahko pa 

tudi organizira srečanje, kjer bodo starši skupaj z otrokom reševali morebitne probleme in 

vprašanja.  
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Vsekakor pa mislim, da se mora socialni pedagog najprej zavedati svojih predsodkov in 

stereotipov, ki jih goji do istospolne usmerjenosti in te, še preden začne s svetovanjem, 

razrešiti.  

 

PREDLOGI ZA PRIHODNOST: 

Starši istospolno usmerjenih otrok sporočajo/predlagajo vsem staršem, naj sprejmejo otroka 

takega, kot je, naj se ne sramujejo njegove usmerjenosti, da je pomembno udejstvovanje za 

boljši jutri, vsem ostalim pa še sporočajo, da nikoli ne moreš soditi o situaciji brez predhodne 

izkušnje.  

 

Istospolno usmerjene osebe pa vsem nerazkritim osebam sporočajo predvsem, naj se ne 

ustrašijo, saj ni vse tako, kot piše v knjigah, naj si upajo povedati, kaj so, saj bodo le tako 

lahko srečni. Družbi pa sporočajo, da smo vsi ljudje, le da ima vsak svojo posebnost, da je 

govora o istospolni usmerjenosti v šoli premalo in da imamo prav vsi ljudje preveč stereotipen 

odnos do istospolne usmerjenosti. 

 

Vsekakor bi bilo v prihodnje potrebno: 

- podrobno raziskati doživljanje staršev gejev in lezbijk, 

- učence o istospolni usmerjenosti osveščati že v osnovni šoli, 

- osveščati starše, da je lahko njihov otrok istospolno usmerjen in jih pripraviti na soočenje s 

tem,  

- približati pomoč staršem istospolno usmerjenih oseb, tudi v manjših slovenskih krajih, 

- narediti priročnik za starše, kjer bi bile objavljene življenjske zgodbe staršev, 

- opozarjati na nevidnost heteronormativnosti, 

- študente na fakultetah (ki bodo kasneje imeli stik z istospolno usmerjenostjo) učiti o delu z 

istospolno usmerjenimi osebami, 

- ljudi opozarjati na empatijo – »kako pa bi se ti počutil kot homoseksualec« in s tem začeti že 

v osnovni šoli. 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Zaključki in rezultati empiričnega dela so bili zame nekaj zares posebnega. Lahko rečem, da 

so me naravnost pretresli. Kot smo videli, je od petih istospolno usmerjenih oseb z razkritjem 

v družini imela težave le ena oseba. To je družina zavrnila. Ostale so ohranile dobre in ljubeče 

odnose s svojimi starši. Tudi intervjuvani starši so navajali, da svoje otroke ljubijo še močneje 

in da so tudi odnosi boljši, seveda pa ne smemo pozabiti, da je bil na začetku v večini 

primerov prisoten šok, pa tudi strah in bolečina, a vse to je sčasoma minilo, saj je prevladala 

ljubezen. Ravno tako se je izkazalo marsikaj. Da ni tiste velike stigme, da ni nasilja, ni grdih 

besed in ni žaljivk. Da se istospolno usmerjene osebe sploh ne iščejo, da je bilo večini (4 

osebam od petih) že od malih nog jasno, da jih preprosto ne privlačijo osebe nasprotnega 

spola. In da tega niso želeli glasno utemeljevati, saj se niti nikoli niso skrivali. Da se niso 

nikoli usedli pred mamo in ji rekli, da niso heteroseksualci. Vse to in še marsikaj drugega sem 

izvedela. In vse to je močno pretreslo meje mojega razumevanja istospolne usmerjenosti. 

Dejstvo je, da sem se v pripravo diplomskega dela vrgla z nekimi predpostavkami, ki so bile, 

na žalost, zelo stereotipne. Preden sem izvedla empirično raziskavo, sem najprej predelala 

nekaj strokovne literature in si že izdelala sliko, kako izgleda življenje geja/lezbijke, 

predvsem pa kako izgleda tisti veliki »comig out«. No, danes vem, da lahko tudi v literaturi 

najdemo stereotipe. Kakorkoli, težava se je pokazala na fokusni skupini, saj sem dajala vtis, 

da sem preveč načitana iz knjig in premalo poučena o realnem stanju, kar je bilo res. Zato je 

imela fokusna skupina pridih stereotipnosti, kar sta mi dve udeleženki tudi povedali. In tega 

mi je resnično žal, saj se zavedam, da sem storila veliko napako. Prišla sem čisto 

neopremljena z informacijami o realnosti in z že izdelanimi pričakovanji in ko jih sodelujoči 

niso izpolnili, sem se počutila izgubljeno in zmedeno. Tako da sem potrebovala nekaj časa, da 

sem ugotovila, kje sem ga polomila. Mislim, da bi morala najprej natančno pregledati forume 

na temo istospolne usmerjenosti. Lahko bi se prej posvetovala s kom od zaposlenih iz Društva 

informacijski center Legebitra, saj imajo ti zagotovo veliko informacij iz resničnega življenja 

istospolno usmerjenih oseb. Med samim pogovorom pa bi lahko drugače zastavljala 

vprašanja, pustila bolj prosto pot za odgovore ipd. Vseeno pa se mi zdi, da sem preko fokusne 

skupine dobila veliko informacij, izvedela, da noben od udeleženih ni doživel tistega glasnega 

razkritja in da je ena oseba doživljala zmedenost pri nastajanju spolne identitete. Vendar pa se 

moramo zavedati, da sem zbrala zgolj pet primerov; pet primerov, ki so popolnoma zrušili 

stereotipe. Nisem pa dobila vpogleda še v druge zgodbe, zato ne morem trditi, da kaj drugega 
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ne obstaja. To so potrdili tudi udeleženci sami, saj po njihovem mnenju na tovrstne raziskave 

ne prihajajo tisti, ki imajo doma hude in boleče izkušnje z razkritjem, saj to, ko te nekdo, ki ti 

je zares blizu, zavrne, neznansko boli.  

Intervjuje sem izvedla, ko sem se počutila že malo bolj izkušeno, vendar pa se zavedam, da so 

to pogovori, ko izkušenj ni nikoli dovolj. Ker sem osebno poznala dva starša, priznam, da sem 

imela neznansko tremo. Strah me je bilo, kako sploh načeti temo, kako kar tako vprašati 

»kako ti je bilo, ko si izvedel/a, da imaš istospolno usmerjenega otroka«. Pri takih stvareh ti 

ne pomaga nobena šola. Samo lastni občutek. Pogovori so bili fantastični, osebni, intimni, 

nabiti s čustvi in velikokrat me je prijelo, da bi zajokala. Zajokala, ker sem čutila njihovo 

bolečino in zajokala od ljubezni, ki jo starši izkazujejo svojim otrokom. Ker vem, da danes 

nima vsak te sreče. Vsekakor menim, da so ti starši heroji. Heroji zato, ker se jim je življenje 

na nek način obrnilo na glavo, heroji zato, ker se ne pustijo grdim pogledom, heroji zato, ker 

niso dovolili, da bi heteronormativna pričakovanja vstopila v njihov dom, predvsem pa heroji 

zato, ker še vedno ljubijo. Sebe in svoje otroke. Kot nam je vsem po prebranih besedah jasno, 

so vsi starši slutili, da se bo nekaj spremenilo in vsi so to novo spremembo vzeli za svojo. In 

tudi okolica je to mirno sprejela. Vseeno pa ne bom nikoli pozabila stavka gospe Ane, ki mi je 

rekla, da sem tretja oseba, s katero je odkrito spregovorila o sinovi usmerjenosti. In dejstva, da 

starši  o tem ne razlagajo in o tem neposredno ne govorijo. Ker še vedno boli. In ker še vedno, 

od nekje zadaj, včasih pride tisti kruti stavek, »kaj pa če …«. 

Ja, kaj pa če. Lahko bi bilo karkoli, lahko bi bil Miha poročen z žensko, ki je ne bi imel rad in 

bi bil celo življenje nesrečen. Pa ni, ker je poslušal svoje srce. In tudi to je tisto, kar me je pri 

vseh teh pogovorih tako močno ganilo, da so vse istospolno usmerjene osebe sprejele, da so, 

kar so in niso tega nikoli skrivale. 

Sicer pa sem tekom analize empiričnega dela ugotovila, da bi lahko vprašala še tisoč vprašanj. 

Da bi se med drugim lahko pozanimala, kakšne družine imajo, kakšno je bilo stanje pred 

razkritjem. Ali bi želeli, da bi otrok drugače naznanil svojo usmerjenost. Lahko bi tudi 

vprašala, ali pričakujejo od šolskega sistema, da bo otroke učil tudi o istospolni usmerjenosti, 

kaj si starši želijo od svojih otrok in še in še. A izvedela sem, kar sem izvedela. Materiala je 

zagotovo veliko. So besede, ki ti dajo misliti in besede, od katerih se lahko vsak izmed nas 

veliko nauči. Pa ne koliko je ena plus ena, ampak predvsem biti to, kar si in ljubiti svojega 

bližnjega ne glede na to, kakšen je.  

Kljub temu, da se naš svet razvija, opažam, da se o istospolni usmerjenosti še vseeno ne 

pogovarjamo dovolj. Še vedno čutimo zadrego in se ubadamo z vprašanjem, »ali mu reči, da 

je gej ali kar nekaj zamomljati«, potem ne vemo, ali bi se delali, kot da nič ni … Zanimivo je, 
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kako še vedno ob besedi gej slišimo poleg še stavek »ta je drugačen«. Pa ni, je ravno tak kot 

jaz in on in mi vsi. Nekdo ima doma psa, drugi mačko, tretji se vozi s kolesom, četrti ima rad 

modro barvo, peti je pa pač istospolno usmerjen.  

 

Ideja o temi diplomskega dela je v meni rasla dolgo časa. Sprva sem želela pisati o 

popolnoma drugih stvareh, o tem, kako je, če ne ustrezaš pričakovanjem staršev. Kmalu sem 

ugotovila, da ne bom našla dovolj ustrezne literature. Iskreno rečeno, sem se ustrašila, da bi 

bila naloga pretežka. Po pogovoru z obema mentoricama pa sem spoznala, da bi se lahko 

navezala tudi še na kaj drugega, a vseeno ohranila izvorno idejo. Lahko bi pisala o tistih 

mladostnikih, ki izberejo drug poklic, o nacionalizmu, zapuščenosti, skratka, bilo je veliko 

tem, ki so kazale podobnost z mojo prvotno idejo. A jih nisem začutila. Problem je bil v tem, 

ker sem si nekoč že dolgo časa nazaj rekla, da ko bom odrasla in diplomirana, bo v moji 

diplomi nekaj čutečega, nekaj mojega. In potem je pogovor nanesel na to, da tudi istospolno 

usmerjene osebe ne ustrezajo pričakovanjem staršev. No, vsaj večini ne. In takrat je v meni 

začelo goreti. Idejo sem res zagrabila in takrat sem že točno vedela, kaj bo tisto, kar me bo 

zanimalo. Razkritje in odnos staršev. Vsekakor. No, potem pa je moje navdušenje žal kmalu 

popustilo. Ideja in želja sicer nista nikoli ugasnili, vendar pa se je proces pisanja vlekel tako 

dolgo, da sem že resno mislila, da ne bo nikoli konec. Le korak za korakom se je delo 

pomikalo naprej, na knjigah pa se je kupček prahu vedno bolj dvigal. Domači so sicer nekaj 

časa vztrajno spraševali »kdaj bo, ali še nisi konec ipd.«. Včasih so me vprašanja res razjezila, 

saj nisem mogla doumeti, da ne razumejo, da na silo ne morem ničesar napisati. Potem pa je 

tudi to prišlo na vrsto. Malo, ker so zunanji dejavniki pripomogli k temu, malo pa, ker sem 

čutila, da je čas, da zadevo pripeljem h koncu. Ker sem vedela, da mora tista velika beseda 

»DIPLOMA« že končno izginiti iz mojega seznama nujnih opravil. In potem je steklo. In 

sedaj, ko pišem še te zadnje besede, se zavedam, da je res konec. Da sem tudi jaz prilezla na 

vrh in zmagala. In da lahko sedaj s svojo zmago dam glas tudi vsem tistim staršem istospolno 

usmerjenih otrok in tistim nerazkritim istospolno usmerjenim osebam, ki se ne upajo soočiti z 

usmerjenostjo, ki jih je strah, ki ne vejo, kam se obrniti in jim pokazati, da ima lahko tudi 

njihova zgodba srečen konec. Saj, kot pravi ga. Mojca, ljubezen do lastnega otroka nikoli ne 

mine: »… in k maš enkrat to štručko rad, jo maš skos rd, ker to je ista oseba …« 
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6 PRILOGE 
 

6.1 PRIPRAVLJENA VPRAŠANJA ZA FOKUSNO SKUPINO 
 

1. Spol, starost, kraj. 

2. O ISTOSPOLNI USMERJENOSTI, IDENTITETI 

2.1 Ali ste imeli kdaj občutek, da nekaj ni ok, da ste drugačni? 

2.2 Kdaj ste se začeli zavedati svoje usmerjenosti? Kako je to izgledalo?  

2.3 Je po vašem mnenju homoseksualnost usmerjenost ali izbira? 

2.4 Kako ste občutili nastajanje lastne homoseksualne identitete? Ste kdaj dvomili v lastno 

usmerjenost? Kakšna so bila prva razmišljanja o lastni homoseksualnosti? 

3. O RAZKRITJU 

3.1 Zakaj in kdaj se je pojavila potreba po razkritju? (značilnosti dogajanja pred 

razkritjem) 

3.2 Kako (če ste) ste načrtovali razkritje? Kakšen odnos imate do samega razkritja? 

3.3 Komu ste se razkrili? 

3.4 Kakšen odnos ste imeli s temi osebami pred in po razkritju? Kakšnega imate danes? 

3.5 Kako so razkritje sprejeli prijatelji? 

3.6 Točen opis razkritja pred starši.  

3.7 Odziv mame, očeta. 

3.8 Se vaši starši o vaši usmerjenosti pogovarjajo z drugim? 

3.9 Kako gledate na življenje pred razkritjem? (DVOJNO ŽIVLJENJE) 

3.10 Je bilo ob razkritju prisotnega kaj nasilja, psihičnega pritiska, izsiljevanja? 

3.11 Ste imeli izkušnjo s prozornim klozetom?  

3.12 Kako na vse to gledata skupaj s partnerjem(če ste v zvezi)? Ste s kom, ki ste se 

mu razkrili, pretrgali odnos? 

3.13 Ali se pojavljajo problemi v družini zaradi vaše usmerjenosti? 

4. HOMOFOBIJA IN INFORMACIJE 

4. Ste (bili) deležni homofobije? 

5. Ste bili kdaj žrtev nasilja? 

6. Ste se v šoli pogovarjali o homoseksualnosti? Kje ste sploh dobili informacije o tem? 
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6.2 PRIPRAVLJENA VPRAŠANJA ZA STARŠE  
 

Mi lahko poveste, kako je potekal  proces razkritja? 

1. Kako sta starša reagirala, kako sta to uredila med sabo? 

2. Kako je odreagirala mama, kako oče? 

3. Kakšna pričakovanja ste imeli do otroka?  

4. Kdaj in kako se je razkril? Ste že prej slutili, da je homoseksualec? 

5. Kakšen odnos ste imeli pred, po razkritju in kakšnega imate danes? 

6. S kom ste se pogovarjali o razkritju? 

7. Kako ste se odzvali na razkritje? (npr. nasilje, molk, pogojevanje) 

8. Se vam dogaja, da ste zaradi otrokove usmerjenosti stigmatizirani? 

9. Ste vi ali vaš otrok deležni homofobije? 

10. Ste iskali informacije o homoseksualnosti? Ste mogoče poiskali pomoč, npr. 

terapevtsko? 

11. Ali je z vami kdo prekinil odnos, ker je vaš otrok homoseksualec? 

 

 

6.3 DEL ZAPISA INTERVJUJA 
 

Intervju je potekal z mamo istospolno usmerjenega sina.  

 

Ana: Ne ni bilo tako, da bi se usedu pred nama pa kej reku, sam je pa kakor vem, povedal prej 

Andreju, kako ne vem, vem pa, da je bil Andrej bolj dojemljiv, ker je imel iz gledališa tako  

družbo tistega profesorja, pol je pa men enkrat samo namignil, da ne bom kaj jezna, če bo 

kdaj kej takega, ker sem jaz enkrat u hecu rekla o tem Janu, našemu prjatlju. No in da ne bom 

jezna če bo to tako, me je kao pripravu, pa sem si mislila, sej ne more bit, to pa ne more bit, 

sej je moj otrok. A veš sem mislila, da so otroc radovedni, pa gleda po računalniku, pa da 

mogoč sam Andrej misli da je to to. 

Tadeja: Kok je bil pa star k si pogruntala? 

Ana: K je Andrej namignil, je bil u drugem letniku, pol sem pa mislila, da je prehodno 

obdobje, no ampak pol sem pa u četrtmu letniku zagotovo vedla. 

Tadeja: Kako si pa zagotovo vedla? 
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Ana: Ja pol je Andrej rekel, da je Miha vsem sošolcem povedal in da ga tudi vsi sošolci 

sprejemajo, ker so bile tudi punce zalublene u Miha, ampak on je dal vedt, da ni to za njega. 

Ker Miha ni bil skrit, ker on je tip človeka, k stoji za svojim in ni žaljiv do drugih, ker je tud 

rekel, da on sprejema vse, da nima predsodkov, ne do debelih ne do nobenega, k ima tud eno 

prjatlco, k je ful debela pa ful lepo ravna z njo. 

Tadeja: A pol ti je zgolj Andrej rekel, prav Miha pa ne? 

Ana: Ja tako pol je ja, pa se je s kom spoznaval, pa ja pa ne, pa z nekom iz xx se je dobival pa 

ne vem kaj sta imela, pol je pa do Nejca prišlo, pol je pa reku, da ima pa Nejca rad in je s tem 

direkt povedal. Samo če bi ga vprašala, bi pa vrjetno rekel da je. Samo a veš k pa človeka boli 

pa ga je strah, pa noče vprašat. Sestrična moja, k se imava skoraj raje k z mojo sestro, ga je pa 

direkt vprašala, ker ona ga ima pa ful rada. To je naš Miha, tak je, nimaš kaj. Je en občutek, 

pa tesnoba … Po drugi strani si pa misliš, a je to sploh važno. Itak da ni. Važno je kaj človek 

v življenju ustvari, naredi, s kom spi ali pa v kašnem razmerju je, pa ni pomembno. Saj kaj pa 

veš, mogoče bi mu bilo pa s kakšno žensko še slabše. To velikokrat zagovarjam, da ljudje pol 

to cenjo, pa ne lih zarad našega Miha, ampak tako za kakšnega rečejo, da je peder. Ampak jaz 

pravim, pa kaj, lej, mogoče pa en ženskar, ki zapeljuje mladoletnice naredi več škode, kot pa 

nekdo, k je razkrit istospolno usmerjen, pa ima pač s fantom čisto, resno razmerje. 

Tadeja: Mislim sej, da ne boš mislila, da me to tako zanima osebno ali kakorkoli, ampak 

mene to pač res zanima, kako ljudje to sprejemajo, pa starši pa to. 

Ana: Ja ja, saj to mi je čist jasno. Mislim, da to ljudje zmer bolj sprejemajo, mislim tam u naši 

soseski. Mi to nismo govoril, se mi zdi da je brezveze, da bi šli k sosedu naš Miha je pa to pa 

to, mislim mi smo bili tiho, tud noben ni nič vprašal, sam saj so pa pol vidl, pol k je Nejc 

prišel. 

Sigurno kdo kej reče, samo zdaj njegov fant hod k nam že 3, 4 leta ampak so to čist sprejel. 

Mislim, da ni več tako kot je bilo včasih. A veš sej to se je tud že prej dogajal lih tako po vas. 

Ne vem en gospod k je 85 let star je imel ženo, pa so rekli, da je imel prijatla. No saj se je 

dogajal, tega je velik, sam včasih se je to skrival. Zdaj pa mladi ste bolj odkriti, pa priznajo, 

jaz sem to pa je. 

Mami je pa sestrična povedala, a veš k je govorila pa te pobje, pa kje so dekliči pa to, no pol ji 

je pa sestrična povedala pa jo je poklicala, pa je rekla saj men se je to zdel. Mama ni nič kaj 

komplicirala. No, meni je pol enkrat rekla, no mogoče se bo pa premislu. No pa se ne bo, to 

ne moreš. 

Vem pa da je ena soseda govorila, k je pobožna pa tud zlobna, ja zdaj pa ne bo nič vnukov. A 

veš, k ena moja prijatlca so trije otroc mojih let, pa še noben nima otrok. To včasih sploh ni 
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važno, kok maš otrok, enega ali nobenega, pa ni otrok pa vnukov. Pa maš posestvo pa kmetijo 

pa deset otrok, pa bodo vsi šli od doma. No, jaz tako razmišlam. Ampak mi pa ni čist useen. 

Bolj tisto, k je ta drugačnost. K a veš lahko si ne vem kako uspešen, ne vem kaj vse 

doštudiraš, ampak je ena oznaka, senca. 

Tadeja: Andrej je dobro odreagiral an? 

Ana: Ja ja, saj jaz tudi nisem, da bi kaj komplicirala, to je moj otrok, jaz ga imam rada, je do 

mene dober, do mame dober, nič ni nesramen, ful dober fant. To naša mama skos prav, k je 

bila na maturancu …  No noben ni šel z babico plesat, naš Miha pa. Do starih ljudi je res 

dober. A veš on jo ima fejst rad, no sej veš kako je, k sta tud vidve z mamo. A veš in to je za 

našo mamo k zdaj k Miha ni več tuki, to je zanjo grozno, en čas je bilo hudo. 

Bolj ji je hudo to, ker ga ni tok doma, kot pa to, da ima fanta. 

Tadeja: A šok je pa bil zate na začetku? 

Ana: To sigurno, to ne bo noben reku da ni. Pomoje za koga ni, ampak vseen smo tako 

normalno živel družine, a veš tudi mi mladi smo mislili se bomo poročil, pač smo mislili, da 

bo družina, ta klasičen princip. 

Tadeja: Sem brala da pol če je otrok gej, da lahko pride do problema med partnerjema … A 

je bilo kej med vama? 

Ana: Oh ne kje pa, vem pa da je lahko problem. 

Tadeja: A pa si do Miha imela kakšna pričakovanja? Pač še preden si izvedla … Da bi imel 

ženo? 

Ana: Ne ne, ker sem to slutila, tako kot sem rekla, nekje od prvega letnika. Ko je enkrat 

Andrej namignu, sem skos slutila. Ne nič nisem, tako kot kakšne ženske, bi mela pa vnuka pa 

to. To jaz niti pomislila nisem. 

Tadeja: Kakšen odnos si imela z Mihm preden se je razkril, pa pol, pa danes? 

Ana: Skos isto, radi ga mamo, ker je dober. 

Tadeja: K je reku da ima fanta, a si se kaj oddaljila od njega? 

Ana: Ne sigurno ne. 

Tadeja: Kakšn odnos imaš pa z njegovim fantom? 

Ana: Ja dober odnos. Ja sem ga takoj sprejela. Je ful uslužen pa prijazen, pa ti bo vse zrihtal, 

da ti bo čim laži, pa ti po hiši pomagal. Pa pokliče, pa pogovori, pa ful mi je podporn zarad 

teh mojih groznih služb … Je zelo prjazen, pa karkol bi pomagal, pa starim ljudem, bo nesel 

čaj, to je pa Miha drugač … Pa čak čak … On bo sam nanesu drva … 

Tadeja: Pa ti je bilo kdaj kaj neprijetno, ker sta bila dva moška v hiši kot par? 
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Ana: Ne ne. No edino na začetku, ko je Nejc hodu, sem si mislila, bo una soseda gledala, če 

bo ne vem ga prijel pa tako … Samo ni bilo nič, rekla ni nam nič, mogoče je pa komu 

drugemu. 

Tadeja: A si se pol s kom pogovarjala o tem? 

Ana: Ne to pa ne. Se nisem hotela. Ker to sem pa že tak človek, k karkol moram rešit, rešim 

sama in ne razpravlam. Pa to ni potuhnenost ali pa skrivanje. Mogoče imam pa le tak značaj, 

tist škorpjonsk. No tisto najglobje kar te teži, ni enostavno. No z možem sem se pogovarjala 

pa s sestrično. No pa s tabo, ti si ta tretja. Drgač se pa jaz to ne pogovarjam. Tudi s prijatlcam 

ne. Čeprou je čisto normalno, pa rečem Miha pa Nejc, pa smo šli s prjatlco pa onadva skupaj 

u Ikeo, pa je čist normalno. 

Tako mislim, da v življenju je brezveze delat paniko. A veš se mi zdi brezveze da neki 

razlagaš, k pol ljudje melejo, pa ljudje sodijo, k konec koncev si ti pol sam. Recimo če bi se s 

tistimi prijatlcam iz srednje šole več družil, bi mogoč povedala, pa če bi kdo direkt vprašal, 

pol bi rekla ja. No ampak ker so to čist sprejel, niso spraševal, je to čist normalno. Ja je Nejc 

pri nas, bo Nejc to kupil pa tako. No ta prijatlca tukaj iz vasi, mi je bila vseeno dost v oporo. 

No veliko sem se pol s sestrično pogovarjala, drugač pa ne. K mi je bila odst v oporo, pa ima 

Miha grozno rada, k ji je pri srcu, pa on jo ima rad pa ji je pomagal. Pa prav da je fejst fant. 

No z njo sem se veliko pogovarjala, drgač pa ne, ne. To pa nisem hotla nikol, ker je brezveze. 

A veš vas, no predstavljaj si, jaz se pogovarjam z eno Katico, pa ona pol naprej nese, pa gre 

hit naprej. Lej tud če bi te mož varal, brezveze je drugim razlagat, nastanejo druge zgodbe, 

čez vse pa moraš sam. 

 

 

6.4 DEL ZAPISA POGOVORA IZ FOKUSNE SKUPINE 
 

Tina: Moja izkušnja je čisto drugačna, ni v smislu vedno sem vedela … No jaz nisem vedela, 

ker sem do treh let nazaj bila prepričana, da sem strejt, do treh let nazaj, sicer nisem imela  

nikoli zveze z moškim, am, ampak sem pa doživela ta breakthrough, to neko ugotovitev, kdo 

sem, da nisem strejt, da sem lezbijka. 

Tadeja: Kako pa? 

Tina: Ko sem Klaro spoznala Ja jaz sem imela točno ta proces ugotovitve in ugotavljanja 

točne identitete ali sem bi ali sem lezbijka ali kaj. 

Maja: Ja jaz tudi nisem mela nobenih problemov. 
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Tadeja: Zanimivo, ker jaz k zdaj pregledujem literaturo, piše čist drugač. Da imajo ljudje na 

začetku misli da neki ni ok, da se bo že uredil in da se šele pr petnajstih začnejo zavedat in da 

na skrivaj opazujejo osebe istega spola. 

Klemen: Najprej je to ful odvisno od okolja. Ker npr. če je okolje ful anti, pol je lahko otrok 

ful zbegan, ker pa če ni takega okolja, pol je pa lahko ok. Ker jaz poznam enega tipa, ki je 

govoru jaz bom imel ženo, pa otroke in tako zaradi okolja, ker se je bal, kako ga bodo sprejeli. 

Ni pa to to. Jaz mislim, da tisti, ki res od majhnega ve, teh je več. 

Klara: Čeprav jaz mislim, da je vprašanje problematično. Ker se samo homoseksualce in 

biseksualce sprašuje,  kdaj si vedel. Kdaj si pa ti vedla, da si heteroseksualka? 

Tadeja: Vem, se opravičujem. Torej ni bilo nobenega momenta, no zdaj pa vem, sem 

homoseksualec? 

Tina: Sam pri meni. Smeh 

Tadeja: A mislite da je homoseksualnost usmerjenost ali izbira? 

Klemen: Torej da si ali si izbereš? 

Klara: Tak se rodiš, to ni izbira. 

Tina: Jaz se strinjam, ker tudi če gledaš kakšne družbene posledice ima, da si ti gej ali 

lezbijka, bi rekla, da si ljudje tega ne bi kar tako izbirali. 

Tadeja: Seveda. Pol me pa zanima, no sicer ne bo primerno, pa vseeno, kako ste občutili 

nastajanje homoseksualne identitete? 

Tina: Jaz mislim, to je od Kuharja an? Veš kaj, midve se ukvarjava z aktivizmom in tako in 

kar se tega tiče, sva zelo dobro podkovani, no jaz mislim da kar piše Kuhar, to razvijanje in 

oblikovanje homoseksualne identitete, je nekaj, kar moraš gledati zgolj v teoriji, zaradi tega 

ker v praksi nikoli ne greš po takem procesu oblikovanja. Tako kot smo rekli, je odvisno že od 

samega okolja, od tvoje družbe, staršev, prijateljev. Ker to oblikovanje identitete po Kuharju 

je zgoj idealnotipski model da nekdo, ki tega ne da skozi, mogoče lažje razume, ne moreš pa 

tega iskat konkretno. Ker v praksi ni tako. Sploh tista njegova verzija je tako po poglavjih, 

dve leti si to in dve leti si to in pol to. 

Tadeja: Razumem ja, sam jaz to moram vprašat ker to je literatura na kateri temeljim. Nikol 

pa niste dvomil. 

Vsi: Ne. 

Tina: Ne jaz sem verjela da sem strejt, zdaj pa verjamem, da sem lezba. 

Tadeja: Saj jaz mam tud kolega k je bil 6 let s punco, pol je pa dobil prjatla, k je gej in pol je 

ugotovil, da je tudi on gej in  zdaj sta skupi pet let, sam je pa reku da če ne bo šlo, bo pa 

probal tud s punco pa tako. 
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Ok, zdej pa gremo pa gremo lahko na razkritje. Pa me zanima, kdaj in zakaj se je pojavila 

potreba po razkritju? Kako ste se počutil, k ljudje še niso vedli za vas, k ste vedli samo vi? 

Tina: Jaz prav potrebe nisem občutila, meni je bilo to dokaj enako kot če bi se zaljubila v 

fanta. Jaz sem povedala doma sem se zaljubila, prijatli so itak vedli, ni bila pa to tista potreba, 

ni bila pa to potreba po nekem dogodku oz. da bi povedala da sem lezbijka, ampak po tem, da 

povem, da imam punco oz. da sem v zvezi. 

Tadeja: Kaj pa ostali? 

Klemen: Nikoli nisem imel nekej potrebe, da bi moral komerkoli kaj razlagat, ker tud strejti 

ne razlagajo. Že sami ugotovijo ljudje. Doma so ugotovil tako, da so razne vsebine najdl na 

računalniku, cimri isto. K so moje cimre med poletjem, k sem imel v Ljubljani računalnik, sta 

cimre brisale pogovore z msnja, bohved kakšne pogovore sta imele ne, ampak med tem k sta 

brisale sta pol najdle moje pogovore in sta ugotovile. Pol pa sej veš sta povedale enim pa 

drugim, pol itak še vsi molčijo, pa se ne govori, pa ostane med nami, pol se pa razvije. No pol 

pa sem pa pripeljal nekoga u stanovanje, pol pa itak gre kot po optičnem kablu. Jaz nisem 

razlagal, vsi so en drugemu razlagal, so tudi sami ugotovil, mi je bilo to prikrajšan oz. 

prizanešen. 

Tadeja: Kaj pa recimo, za Klemena vem, iz kakšnega okolja izhaja, a to pa ni bil nikoli 

problem, da bi kej sosedje težil? Ali da bi te skrbelo, kako bi odreagiral? 

Klemen: Aja, ma ne meni je bilo čisto vseeno. Ma ne, jaz sem flegma, mene to sploh ne 

briga. 

Jure: To sem bil pa tudi jaz presenečen, a veš k je res vaško okolje, ampak nikol ni bilo nič 

takega. K pol sem jaz vedno več časa tam preživljal a veš pa narava, spoznala sva se spomlad, 

pa poleti je bil Klemen tam, pa sem bil jaz tudi celo poletje tam, itak so vsi vedli, pa so čist 

vsi normalno sprejeli, noben ni tega omenjal ali da bi kakorkol opazil, da ima kdo kaj proti, da 

bi bile kakšne pripombe, sploh ne. Men se zdi da se navzven obnašajo še bolj strpno kot pa v 

mestu. Tako kot sem jaz doživel, mi je bilo kul. 

Maja: Ja to kažejo, sam kaj pa za tabo govorijo pa ne veš. 

Jure: Ja to je res, samo oni se ful korektno obnašajo in jaz res nimam nobenih pripomb. 

Klemen: Saj bil je en primer k je totaln primitvec, zdaj celo moja kolegica k smo skupaj hodil 

na morje, zdaj z njim hod, ampak pač to je tako, osamljen primer, pač da je neki zmerjal, 

ampak on bi itak vsakemu kaj rekel. 

Tadeja: Kaj pa recimo da ste bili u zvezi, pa da doma niso vedli, kako se je zgodil to? Kako 

ste to občutl? 
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Maja: No jaz sem imela enega fanta prej, ki me je vozil k punci in so doma vsi mislili, da sva 

midva par, v bistvu sva bila pa najbolša prijatelja. To je bila prva punca, pri drugi punci sem 

se pa dokončno  outirala. 

Tadeja: No in kako je to izgledal? 

Maja: Mama je sama ugotovila, me je tudi sama vprašala, kar direkt. In sem pol kar rekla, da 

sem u zvezi ja. In je bila ful navdušena, da je tako, da je že od nekdaj vedela da je tako in da 

naj jo kar domov pripelem. Ati je pa malo drugače odreagiral, je bil pa malo šok za njega, je 

rabil malo več časa, mu je sestra povedala vpričo mene, je tudi poznal punco, to je bilo malo 

neprijetno, pa malo ignor, pol se je pa sprjaznil. Tako da je bilo kar se družine tiče ok. 

 

 

6.5 PRIMER KODIRANJA INTERVJUJA 
 

14 kod 2. Reda, 110 kod 1. Reda 

Namigovanja, slutnja Mož namigne o otrokovi usmerjenosti; To se ne more 

zgoditi mojemu otroku; Naj bi bilo prehodno obdobje 

Razkritje V 4. Letniku zagotovo ve; Razkrije se sošolcem; Miha 

tip človeka, ki stoji za svojim; Rad imam Nejca (pravo 

razkritje mami); Ko je človeka strah in ga boli, noče 

direktno vprašat; Sestrična vpraša direktno; Babici je 

povedala mamina sestrična; Babica je slutila, ni 

komplicirala; Mogoče si bo premislil (babica); Ne bo si 

premislil, to se ne more; Na začetku je bil šok 

Odnos s sinom Je dober fant, tudi do starih ljudi; Odnos s sinom se ni 

spreminjal; Radi ga imamo, ker je dober; Z njim se ni 

oddaljila; Do sina noben ni nikoli izvajal nasilja, 

pogojevanja …; Moj sin je dober, to je glavno 

Odnosi v družini Babici je hudo, ker vnuka ni več doma; Babici je huje, 

ker ga ni doma, kot pa njegova usmerjenost 

Mamina reakcija na razkritje To je naš otrok, tak je, nimaš kaj; Tesnoba; Nisem 

komplicirala, to je moj otrok; Bilo ji je težko 

Odnos mame do istospolne usmerjenosti usmerjenost ni pomembna, pomembno je, kaj v življenju 

ustvariš; Heteroseksualec lahko naredi veliko škode; 

Usmerjenost ni pogoj za vnuke; Mami ni čisto vseeno; 

Ostane drugačnost, oznaka, senca; Človek je človek; Vse 

ljudi moraš imeti rad; Tesnoba; Razmišlja o mogočih 

variantah; Kaj če bi se poročil z žensko, pa bi bilo hudo?; 

Sedaj ima lepo zvezo; Ni fajn; Brezveze, da bi se 

sekirala 

Okolica ljudje to vedno bolj sprejemajo; Sosedom o sinovi 

usmerjenosti niso razlagali; Sosedom se je že samo 

razkrilo; Sosedje sprejeli tudi partnerja; To se je po vasi 

dogajalo tudi včasih, se je bolj skrivalo; Nesramna 
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soseda – ne bo nič vnukov; Na začetku skrbi, če jih bodo 

sosedje gledali; Sosedje niso nikoli nič rekli; S 

prijateljicami se ni pogovarjala o tem; Sedaj normalno 

reče »moj sin in njegov partner«; V življenju je brezveze 

delat paniko; Ljudje prehitro sodijo, na koncu ostaneš 

sam; Če bi me kdo vprašal, bi povedala; So sprejeli brez 

vprašanj; Informacije se hitro širijo; Fant na vasi, ki je 

gej; Njegov oče doživel velik šok ob razkritju 

Pričakovanja Bila so pričakovanja po klasičnem načinu družine; Ker je 

slutila, heteroseksualnih pričakovanj ni imela; 

Razmišljanje o vnukih; Sestrična je rekla, da posvojitev 

pa ne; Otrok potrebuje mamo; Bi bilo lepo imeti otroka 

(vnuka); Časi niso primerni; Finančno ne gre; Noben ne 

razmišlja o otrocih; Če želi, naj ga posvoji; Posvojitve so 

rizik, geni ostanejo 

Odnos med zakoncema Z možem zaradi usmerjenosti nista imela težav 

Odnos s sinovim partnerjem Odnos z njegovim partnerjem; Ga je takoj sprejela; 

Pokliče, pogovori, prijazen, pomaga; ni je neprijetno; 

Ima resno in dolgo zvezo; Njegov partner jih redno 

obiskuje 

Pomoč, informacije O tem se ni nikoli z  nikomer pogovarjala; Stvari reši 

sama in ne razpravlja; Pogovarjala se je z možem in s 

sestrično; Jaz sem 3. Oseba, s katero se pogovarja o tem; 

Sestrična ji je bila v veliko oporo; Čez vse moraš iti sam; 

Informacij ni iskala; Mož ima homoseksualno usmerjeno 

družbo; Prijatelj homoseksualec – preko njega spoznava; 

Ta način življenja za njih tako postal sprejemljiv; Iz 

izkušenj in ljudi vidi, kako to funkcionira; Prijatelj iz 

gledališča, ki je tudi homoseksualec; Tako se je 

razkrivalo; Pozna LGBT; Na njih se ni obračala; Ni 

potrebovala terapevtske pomoči; Sama je to predelala 

Stigmatizacija Kaj bodo rekli ljudje?; Stigmatizacija; Včasih so sina 

občudovali; Zdi se ji, da je bila potem zadrega; ko govori 

o sinu, je sedaj malo drugače; Sin v očeh sodelavke ni 

več to, kar je bil; ta sodelavka precej staromodna  

Homofobija Nihče ji ni rekel nič grdega; Lahko, da so kake 

pripombe; Zagotovo kdo opravlja, se obregne; Njej nihče 

ne reče direktno; Danes to bolj sprejemajo; Nihče ni 

prekinil odnosa 

Prihodnost Njegova prihodnost; Navezana je na vas in na hišo; 

Groza jo je, da sin ne bo tukaj živel; Skrbi jo, da bo to 

šlo iz njihovih rok; Boli jo, ker to sinu ne pomeni več 

toliko; Ona se naveže na eno stvar 

 

 

 

 

 


