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POVZETEK 

 

Diplomsko delo analizira in predstavlja, kakšen je odnos slovenske družbe in njenih 

prebivalcev do homoseksualnosti. Do rezultatov smo prišli tako, da smo najprej izvedli 

teoretični pregled relevantne literature, nato pa uporabili kvantitativno in kvalitativno 

raziskovanje. 

 

Za slovensko družbo ne moremo reči, da popolnoma sprejema vse vidike homoseksualnosti. 

Sprejema javno izkazovanje homoseksualne spolne usmerjenosti, ne motijo jih homoseksualni 

sosedje, menijo, da bi homoseksualci morali imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih 

željah in podpirajo njihovo zaposlovanje v vojski. Ne sprejemajo pa spolnega odnosa med 

osebama istega spola, saj menijo da je to vedno slabo, ravno tako pa menijo, da 

homoseksualci ne bi smeli imeti možnosti posvojitve otrok saj menijo, da taka vzgoja ni 

enako dobra kot vzgoja heteroseksualnega para. Odnos Slovencev in Slovenk do 

homoseksualnosti se od leta 1991 spreminja in sicer v smeri večjega družbenega sprejemanja, 

za kar so zaslužni predvsem gejevski in lezbični aktivisti s svojim delovanjem, sprememba in 

povečanje medijske pozornosti glede homoseksualnosti, upad vpliva Rimskokatoliške cerkve 

v Sloveniji, pravne spremembe glede ureditve življenja homoseksualcev in to, da je ta 

tematika postala del agende levih političnih strank v Sloveniji.  

 

Ključne besede: homoseksualnost, družba, Slovenija, spolna usmerjenost, odnos. 

 

ABSTRACT 

 

The thesis analyzes and presents the attitude of Slovenian society and its people to 

homosexuality. For results we first carried out a theoretical review of relevant literature, then 

used quantitative and qualitative research. 

 

For the Slovenian society, we can not say that fully accepts all aspects of homosexuality. 

Receives public displays of homosexual sexual orientation, they do not interfere with gay 

neighbors; they believe that homosexuals should have the freedom to make their lives 

according to their own wishes and support their recruitment in the army. They do not accept 

sexual intercourse between persons of the same sex because they believe that this is always 

bad, and they think that homosexuals should not be able to adopt children because they 



 
 

believe that such education is not as good as education heterosexual couple. The attitude of 

Slovenians towards homosexuality since 1991, changes in the direction of greater social 

acceptance, for which the credit goes primarily to gay and lesbian activists with their 

activities, change and increasing media attention regarding homosexuality, the decline in 

influence of the Roman Catholic Church in Slovenia, legal changes regarding organization of 

gay life and that this topic has become part of the agenda of the left political parties in 

Slovenia. 

 

 

Key words: homosexuality, society, Slovenia, sexual orientation, attitude. 
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1 UVOD 

 

 

Področje raziskave diplomske naloge je odnos družbe do homoseksualnosti. Homoseksualnost 

ima dolgo zgodovino in obstaja v vseh družbah in državah. Obstoja homoseksualnosti ni 

mogoče zanikati, zaradi spreminjanja večine družb se počasi zmanjšujejo tudi tabuji povezani 

z njo in se zato o njej več govori (Kuhar, 2008). 

 

Preko naše raziskave ne bomo raziskovali splošnega odnosa ljudi do homoseksualnosti, pač 

pa nas zanimajo bolj konkretni odnosi in sicer kakšen je odnos slovenske družbe do 

homoseksualnosti. Natančnega števila homoseksualcev v svetovni ali slovenski populaciji ni 

mogoče ugotoviti. Govorimo lahko le o približnemu deležu, ki ga predstavlja homoseksualna 

populacija, saj se vsi ne želijo izpostavljati, razkrivati, nekateri imajo le homoseksualne 

spolne odnose, drugi pa si homoseksualnosti zaradi različnih vzrokov ne želijo priznati. 

Homoseksualci so družbena manjšina, a raziskava, ki bi nudila natančne podatke o številu 

homoseksualcev v družbi, ne obstaja. Sprejeta je splošna trditev Američana Kinseya, ki je 

ugotovil, da je približno 10 odstotkov ljudi vsake družbe homoseksualcev, a je mnogo teorij 

in mnenj, ki to trditev izpodbijajo (Mirovni institut, 2006). Nas bolj kot samo število 

homoseksualcev zanima njihovo življenje v slovenski družbi. Dejstvo je, da homoseksualnost 

ni produkt moderne družbe, saj se ta pojavlja skozi celotno zgodovino. Spreminja pa se odnos 

do homoseksualnosti, dogaja se preobrazba intimnosti in s tem tudi življenje homoseksualnih 

oseb. Predvsem je zaradi tega lažje razkrivanje in življenje homoseksualnega življenja mlajši 

generaciji homoseksualcev, saj ga v primerjavi s starejšimi generacijami lahko živijo bolj 

odkrito (Švab in Kuhar, 2005).  

 

Če se osredotočimo na slovensko družbo, zanjo velja, da je v njej uveljavljena 

heteronormativnost. Ta izraz  poenostavljeno opiše kakšno je stanje glede odnosa do te 

seksualne usmerjenosti v Sloveniji. Heteroseksualnost je pričakovana, normativna, saj je 

vseprisotna v celotni družbi. Od leta 1977 homoseksualnost v Sloveniji ni več kriminalno 

dejanje, pa vendar še vedno ni povsem družbeno sprejeta (Kuhar, 2012). 

 

Homoseksualni pari se v Sloveniji do leta 2015 niso mogli poročiti in skleniti zakonske zveze, 

sklenili so lahko le registrirano istospolno partnersko skupnost. Od leta 2006 do leta 2013 je 

bilo takih partnerskih skupnosti preko 50. Čedalje več homoseksualnih parov se odloča za 
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registracijo svoje zveze, tako jih je bilo leta 2006 sklenjenih 8, leta 2013 pa 22 (Statistični 

urad Republike Slovenije 2011; Statistični urad Republike Slovenije 2014). V Sloveniji 

homoseksualni pari do leta 2015 niso mogli posvojiti otroka, samske ženske nimajo pravice 

do umetne oploditve, pa vendar istospolne družine v Sloveniji obstajajo. Bodisi nastanejo s 

posvojitvijo partnerjevega biološkega otroka ali pa so posvojitve ali umetne oploditve 

izvedene v tujini. Tudi število teh je težko določiti, saj so bodisi nevidne ali pa včasih celo 

izključene iz popisov in statistik (Sobočan 2009; Zajc 2011). Marca 2015 se je glede tega 

zgodil premik in sicer od takrat naprej so homoseksualna razmerja izenačena z 

heteroseksualnimi, torej homoseksualci lahko sklenejo zakonsko zvezo in posvojijo otroke 

(Vičič, 2015). 

 

Da bomo izvedli našo raziskavo in s tem pridobili podatke, bomo najprej pregledali 

relevantno literaturo, nato pa uporabili dve metodi raziskovanja. Najprej bomo uporabili 

kvantitativno metodo, pri kateri ne bomo oblikovali lastnega merskega instrumenta, saj bomo 

uporabili sekundarne podatke. Te bomo pridobili iz različnih raziskav izvedenih v sklopu 

Slovenskega javnega mnenja, ki opravlja raziskave na reprezentativnem vzorcu prebivalcev 

Slovenije. Predstavitev zbranih podatkov bomo izvedli s pomočjo statističnega programa 

Excel in rezultate predstavili v obliki grafov. Drugi del raziskovanja pa predstavlja 

kvalitativni del, kjer bomo zaradi osredotočanja na kvantitativni del raziskovanja, izvedli le 

dva intervjuja s homoseksualnima posameznikoma, katerih odgovori bodo služili za dodatno 

podkrepitev ali pa nasprotovanje rezultatom kvantitativnega dela. 

 

Na podlagi tega smo oblikovali raziskovalno vprašanje: Kakšen je odnos slovenske družbe do 

homoseksualnosti? Ker pa vsaka družba skozi zgodovino doživlja različne spremembe nas 

zanima tudi odgovor na raziskovalno podvprašanje: »Ali se odnos slovenske družbe do 

homoseksualcev skozi čas (od leta 1991 do sedaj) spreminja?«. 

 

Preko teoretičnih in empiričnih podatkov in njihovih predstavitev pa bomo zavrnili ali potrdili 

naslednjo hipotezo: Odnos slovenske družbe do homoseksualnosti se spreminja in sicer v 

smeri večjega družbenega sprejemanja, na kar pa vpliva:  

 intenzivnejše delovanje lezbičnih in gejevskih aktivistov v družbi in njihovo 

sodelovanje s politiko, 

 povečanje medijske pozornosti glede homoseksualnosti, 

 upad vpliva rimskokatoliške cerkve v Sloveniji, 
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 pravne spremembe glede ureditve življenja homoseksualcev in 

 to, da je ta tematika postala del agende levih političnih strank v Sloveniji. 

 

Diplomska naloga bo tako sestavljena iz dveh delov. Prvi bo teoretični pregled relevantne 

literature. Ta se najprej nanaša na splošno o homoseksualnosti, na vzroke zanjo, razkrivanje le 

te in splošno dojemanje te spolne usmerjenosti. Nato bomo predstavili glavne stereotipe, ki se 

dotikajo homoseksualnosti, potem pa sledi pregled literature, ki se v večini nanaša na 

homoseksualnost v slovenski družbi. Tako bo opisana kratka zgodovina homoseksualnosti v 

Sloveniji in sedanja ureditev glede razmerij, poroke, družine in preprečevanje diskriminacije 

homoseksualnosti. Drugi del je empirični del, kjer bomo najprej natančneje opisali 

metodologijo naše raziskave. Temu sledi predstavitev rezultatov kvantitativnega dela 

raziskave, nato pa interpretacija rezultatov, ki bo obsegala interpretacijo tako kvantitativnega 

kot kvalitativnega dela raziskave in bo hkrati vsebovala tudi glavne ugotovitve iz teoretičnega 

pregleda literature. V tem poglavju bomo tudi odgovorili na raziskovalno vprašanje in 

podvprašanje ter potrdili ali zavrnili postavljeno hipotezo. Na koncu bo poglavje, ki bo 

vsebovalo sklepne misli, ki bodo rezultat tako teoretičnega kot empiričnega dela diplomske 

naloge. 

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Homoseksualnost 

 

2.1.1 Temeljni pojmi in definicije 

 

V literaturi obstaja veliko različnih definicij, ki pojasnjujejo kaj je homoseksualnost in kdo so 

homoseksualci. Predvsem so te odvisne od samega pogleda na homoseksualnost, mi bomo 

predstavili tiste, ki homoseksualnost predstavijo vrednotno nevtralno. 

 

Madžar Karoly Maria Benkert je prvi uporabil termin homoseksualnost in preko definicije 

»homoseksualnega gona« razložil kaj je homoseksualnost in sicer »žrtvi te strasti 

(homoseksualnega gona) ni mogoče potlačiti občutij, ki jih v njej sprožajo posamezniki 

lastnega spola«. Druga definicija pa je: »homoseksualnost je posnemanje heteroseksualnega 
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odnosa z istospolnim partnerjem ali partnerko«. Homoseksualca pa se opiše kot osebo, ki jo 

določa njegova emocionalna in seksualna privlačnost, ki jo zaznava in čuti do istega spola 

(Prirnar 2006; Sullivan 2008; Tratnik 2013). 

 

Velikokrat pa lahko poleg besede homoseksualen zasledimo tudi besedo »istospolen«, ki pa 

ima širši pomen. Istospolne osebe so lahko homoseksualne, biseksualne ali transseksualne 

(Pirnar, 2006). 

 

Glede poimenovanja oseb, ki so homoseksualno usmerjene obstaja veliko različnih izrazov, 

predvsem je veliko žaljivih izpeljank. Homoseksualne osebe se poimenuje tudi gej (v 

izvirniku gay), ta beseda je na začetku imela negativni pomen, saj je označevala prostitutke, a 

je danes s strani homoseksualcev sprejeta. Za moške homoseksualce se uporablja tudi besede 

»fag«, »faggot«, »homo«, »sissy«, »nancy boy«, ki so uporabljene le kot žaljivke v 

pogovornem jeziku. Ženske homoseksualke pa so prevzele izraz »dyke« (Pirnar, 2006). V 

slovenskem jeziku pa se za moške homoseksualce uporablja žaljivke kot so: »peder«, 

»toplovodar«, »homič«, »buzerant«, »topli bratec«, »rito pik«, »ritodaj«. Za ženske pa: 

»pederica«, »lezba« (Wikipedija, 2014) 

 

Zasledimo lahko tudi izraz »queer«. Queer seksualnosti zanikajo spolno definirane identitete, 

tako pod ta izraz spadajo tako geji, lezbijke, transeksualci, biseksualci in tudi heteroseksualci, 

ki imajo občasne istospolne odnose ali pa nerazkriti geji (Pirnar, 2006). Ta beseda je 

večinoma uporabljena kot žaljivka in zmerljivka v pogovornemu jeziku, saj beseda »queer« v 

svojem izvirniku pomeni nenavaden, čudaški, zgrešen, neprimeren, homoseksualen, 

ponarejen… Lahko pa je razumljena tudi kot »napačno prikazati, nekaj pokvariti, nekoga 

peljati v zmoto«. Kadar nekdo uporablja to besedo, želi predvsem opozoriti na to, da so 

homoseksualci tisti, ki ne spadajo med normalne ljudi, saj odstopajo od normalnosti, hkrati pa 

jo želijo s svojim obstojem  pokvariti, saj niso pristni. Nasprotje pojmu »queer« je »straight«. 

Ta pojem pomeni pristen, pravilen, pošten, nezapleten, neponarejen in pogovorno označuje 

heteroseksualce. S tema pogovornima izrazoma je še bolj vidna delitev na ponaredke 

(homoseksualce) in izvirnike (heteroseksualce) (Tratnik, 2013). 

 

Glede na podane definicije vidimo, da je definicija homoseksualnosti bolj zapletena od 

definicije rase, spola ali invalidnosti. Homoseksualnost nima fizičnih lastnosti kot prej 

omenjeni in je mešanica identitete in vedenja (Sullivan, 2008). 
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Pojem, ki se velikokrat pojavi predvsem v kontekstu zavračanja homoseksualnosti in pri 

diskriminaciji le te, je homofobija. Homofobija je obsodba, odpor, zavračanje 

homoseksualnosti in je hkrati vsaka diskriminacija zoper istospolne osebe. Običajno 

homofobija ni fizični strah, avtor Kuhar izpostavlja tri njene funkcije. Prva je ekspresivno-

shematska funkcija, ki je odvisna od izkušenj, ki jih je oseba imela s homoseksualci. Če je 

nekdo imel v preteklosti negativno izkušnjo z gejem, se potem iz tega razvije stereotipno 

negativno doživljanje vseh homoseksualnih oseb. Druga je samo ekspresivna funkcija, kjer 

posameznik izraža vrednote njegovega razumevanja (npr. verska prepričanja) ali pa izražanje 

stališč, katere podpirajo družina, prijatelji in družba. Tretja pa je defenzivna funkcija, kjer se v 

posamezniku sprosti nelagodnost. Tu gre predvsem za projekcijo lastne nezaželene lastnosti 

(Kuhar, 2006). 

 

2.1.2 Vzroki za homoseksualnost 

 

Različni avtorji navajajo različne vzroke za homoseksualno usmerjenost. Glede na različna 

stališča do te teme se izoblikujejo različne trditve, katere pa velikokrat niso podkrepljene z 

dokazi. 

 

Tako znanost kot psihologija običajno pojasnjujeta izvor homoseksualnosti z neprostovoljno 

odločitvijo ali je ta določena genetsko. Torej vzrok za homoseksualnost leži tako v naravi, 

vzgoji, predispoziciji in volji (Sullivan, 2008). Znanstvena razlaga, ki temelji na študiji 

dosedanjih raziskav s strani biologije, ravno tako zagovarja vpliv naravnih dogodkov pred 

rojstvom homoseksualca in socialno izobraževalne pogoje v njegovem otroštvu, ki vodijo v 

tako spolno usmerjenost (Corselo in Di Donna in Senes in Luotto in Ricciato in Paragliola in 

Pontecorvi, 2011). To pojasnilo je glede na dokaze in napredek znanosti v splošnem najbolj 

verjetno. 

 

Medtem pa obstajajo trditve in stališča, da homoseksualnost sploh ne obstaja. Obstajali naj bi 

le homoseksualni akti, ti pa so konstrukt in ne naravno stanje bitja. Izbira homoseksualnosti je 

tako le upor proti človeški naravi in družbenim konstruktom in ne posledica genetike 

(Sullivan, 2008). 
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Ravno zaradi napačnega obravnavanja homoseksualnosti v preteklosti, znanost težko ovrže in 

spremeni določena mnenja in predstave o homoseksualnosti. Zato rimskokatoliška cerkev, pa 

tudi nekatere druge, še dandanes ne sprejemajo znanstvenih razlag in homoseksualnost 

obravnavajo kot bolezen, ki jo je potrebno zdraviti in zato preprečevati seksualne dejavnosti, 

saj to nasprotuje božjim in naravnim zakonom. To v svoji delih razlagata Kennedy in 

Newcombe (pripadnika katoliške cerkve), ki ostro zavračata tezo, da se posamezniki rodijo 

kot homoseksualci. To popolnoma zavrača reparativna terapija, preko katere se 

homoseksualni posamezniki spremenijo v heteroseksualne. Enako zavračata tudi biološke 

vzroke in genetsko podlago za tako spolno usmerjenost in zanjo navajata naslednje vzroke: 

čustvena travma v zgodnjem otroštvu, hladen ali odtujen/oddaljen odnos z očetom. Pri 

ženskah je običajna spolna zloraba s strani moškega, fantje pa naj bi bili najbolj podvrženi 

homoseksualnosti, če odraščajo v družini, kjer je mama gospodovalna, oče pa šibak/oddaljen 

(zato se ženskam, materam svetuje: »ko v družini ve nosite hlače, morda oblačite svojega sina 

v krilo«). Znanosti nasprotujeta s tem, ko trdita, da je človek več od svojih genov, saj ima 

vsak svobodno voljo in je heteroseksualen, saj ga je ustvaril Bog (Sullivan 2008; Kennedy in 

Newcombe 2012). 

 

Zaradi različnih pogledov in mnenj o tem kaj je vzrok homoseksualnosti, se delijo mnenja o 

tem, ali je možna spreobrnitev posameznika oz. sprememba spolne usmerjenosti. Najbolj 

nasprotna mnenja imata znanost in Rimskokatoliška cerkev. Kot je že omenjeno znanost 

zagovarja tezo o neprostovoljni in nezavestni izbiri svoje spolne usmerjenosti, religiozni 

posamezniki pa trdijo, da Bog in vera lahko pomagata pri spremembi le te. To predstavljajo 

kot »reperativno terapijo«, kar predstavljajo kot dokaz, da se homoseksualnosti ne sme 

sprejeti, pač pa se jo mora preoblikovati, saj je to dokazano mogoče (Sullivan 2008; Kennedy 

in Newcombe 2012). To dilemo je s svojim poskusom želel razjasniti tudi Jones, ki pa je 

prišel do zaključka, da je homoseksualno usmerjenost mogoče spremeniti. A ne pri vseh, saj 

je uspeh spreobrnitve in zamenjava spolne usmerjenosti odvisna od vsakega posameznika, 

njegove želje in motivacije ter od načina in poteka spreobrnitve. Poudarja pa, da so običajno 

homoseksualci z veliko željo po spreobrnitvi tisti, ki so zelo goreči pripadniki veri (Jones, 

2012).  
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2.1.3 Oblikovanje homoseksualne identitete 

 

Najprej je potrebno vedeti, da pojmi seksualna orientacija, vedenje in identiteta nimajo istega 

pomena. Seksualno vedenje in seksualna identiteta sta posledica zavestnih odločitev in ju je 

zato mogoče spreminjati. Seksualna orientacija pa je tako lahko neodvisna od seksualne 

identitete in vedenja. Seksualna orientacija usmerja k določeni seksualni želji, seksualnosti. 

Preko spoznavanja družbenih kategorij seksualnosti, posamezniki prepoznajo, prevzamejo 

seksualno identiteto in se tako tudi vedejo. Sama homoseksualnost ni ločena od ostalih 

seksualnih orientacij ali sama po sebi nekaj odklonskega, nesprejetega. Mnenje in odnos do 

homoseksualnosti določa družbeni odziv nanjo (Švab in Kuhar, 2005). Torej o tem kaj je 

normalno ali ne normalno oziroma odklonsko presoja družba, zato se odnosi do 

homoseksualnosti v različnih družbah razlikujejo.  

 

Posameznik se torej sooča s problemom družbenega pričakovanja o tem, kako naj bi bil 

spolno usmerjen. Identiteta homoseksualnih ljudi se razvije po naslednjem zaporedju in sicer 

posameznik najprej samo razmišlja in čuti lastno istospolno usmerjenost, nato to oblikuje v 

identiteto, šele nato jo prevzame. Temu sledijo kritike, da je s tem poudarjeno sprejetje 

homoseksualne identitete kot nekaj končnega, nespremenljivega, kar pa ni mogoče, saj je 

spolna identiteta vedno v fazi spreminjanja saj nanjo vplivajo družbeni, politični in 

zgodovinski konteksti. Oblikovanje take identitete poteka preko individualnih in skupinskih 

vidikov. Individualna raven je prepoznavanje in nato sprejetje občutij o lastni 

homoseksualnosti. Skupinska raven pa je soočanje z stigmo, ki jo družba pripisuje 

homoseksualcem, hkrati pa ta obsega tudi sprejetje položaja v družbeni skupini, ki je zatirana 

(Švab in Kuhar 2005; Kuhar 2001). Skupinska raven se tako nanaša predvsem na življenje 

posameznika v družbi, kar pomeni, da je odvisna od tega kako družba sprejema 

homoseksualnost. 

 

2.1.4 Razkrivanje homoseksualnosti 

 

Razkritja spolne usmerjenosti se danes dogajajo povsod, vsakdo skorajda pozna 

homoseksualno usmerjenega znanca, saj se razkritja spolne usmerjenosti dogajajo izven 

zasebnosti, torej izven kroga družine in prijateljev. Ljudi, ki so pripravljeni javno spregovoriti 

in se razkriti, je danes veliko več kot v preteklosti. To dokazujejo tudi rezultati raziskave 

Neznosno udobje zasebnosti avtorjev Švab in Kuhar, ki sta ugotovila naslednje: 
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 Istospolno usmerjeni ljudje svojo spolno usmerjenost najpogosteje (77 %) razkrijejo v 

ožjem prijateljskem krogu, temu sledi razkritje družini. 

 Mlajše generacije prej razkrijejo svojo spolno usmerjenost in jo tudi bolj odkrito 

živijo. Starejši so se bolj zatekali v ožje zasebne kroge, kjer so edino lahko živeli 

homoseksualno življenje. 

 

Razkritje homoseksualnosti lahko pomeni boj za enakopravnost v političnem smislu ali pa je 

to končanje dvojnega življenja posameznika, konec prikrivanja spolne usmerjenosti. 

Predvsem je pomembno razkritje, poimenovano tudi »izstop iz klozeta« za posameznika, ki se 

sooča s svojo homoseksualno identiteto. »Klozet tako lahko opredelimo kot prostor med 

družbeno heteronormativnostjo in internalizirano homofobijo«. To pomeni, da je oseba ujeta 

in na eni strani omenjena s heteronormativnostjo, ki prevladuje v družbi ter ga sili k 

heteroseksualnosti, na drugi strani pa je omejen z homofobičnimi predstavami, ki so rezultat 

socializacije (Švab in Kuhar, 2005). 

 

2.1.5 Različno dojemanje homoseksualnosti 

 

Dojemanj, razlag in argumentov za ali proti homoseksualnost je ogromno. Potrebno je vedeti, 

da je to, da določena družba pojmuje par dveh oseb različnega spola za »normalni par«, le 

družbeni dogovor (Streib-Brzič in drugi, 2012). 

 

Andrew Sullivan, tudi sam odkrit homoseksualec, je v svoji knjigi Domala normalen 

predstavil štiri politike homoseksualnosti, ki oblikujejo določene argumente preko analize 

homoseksualnosti in tudi nudijo rešitev za soobstoj heteroseksualcev in homoseksualcev. Teh 

politik, argumentov in vidikov je še veliko več, avtor je izpostavil le najbolj očitne, množične, 

ki jih je tudi poimenoval z umetnimi, izmišljenimi imeni. Te politike bomo predstavili in jih 

razložili, predvsem pa bomo natančneje pogledali, kakšen odnos do homoseksualnosti ima 

Rimskokatoliška cerkev, ki je glede na Statistični urad Republike Slovenije prevladujoča 

religija v Sloveniji. 

 

Prva skupina ljudi s politiko homoseksualnosti so prohibicionisti. Zanje je homoseksualnost 

odklonska, njeni spolni akti pa odvratni in sprevrženi. Homoseksualnost dojemajo kot 

bolezen, ki jo je mogoče ozdraviti, predvsem pa jo je potrebno preprečevati. Taka spolna 

usmerjenost je zločin proti naravi, saj so ljudje heteroseksualni, kajti samo heteroseksualnost 
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lahko zagotovi obstoj civilizacije, kjer sta bistvo ženska in moški. Iz tega izhaja argument, da 

je homoseksualnost nekaj, za kar se posameznik odloči. Kot navajata Kennedy in Newcombe 

je homoseksualnost »rezultat neizpolnjenih potreb, ki so jih povzročili strti odnosi zgodaj v 

življenju in napačne izbire pozneje v življenju«. Najvidnejši prohibicionalisti so tako 

pripadniki Cerkve. Negativni odnos Rimskokatoliške cerkve do homoseksualnosti je 

spodbudil naravni zakon Akvinskega v srednjem veku, ki trdi, da so vsa človeška bitja 

heteroseksualna. Od tukaj izhaja pojmovanje homoseksualnosti kot odklon, nasprotovanje 

samemu sebi in tudi zakonom stvarstva. Zato nasprotujejo temu, da bi bili taki ljudje 

spoštovani ali bi dosegali družbeni ugled, saj živijo nemoralno življenje. V Svetem pismu 

sama beseda »homoseksualnost« ni uporabljena, saj je to novejši termin, pa vendar religiozni 

pripadniki trdijo, da ta vseeno obsoja homoseksualnost, poimenovano kot greh. Pa vendar 

znanstveniki opozarjajo, da sveti spisi niso enoznačni in se njihovi pomeni lahko razlikujejo 

od vernika do vernika. Cerkev se tako do homoseksualnosti opredeljuje na dva načina. 

Homoseksualnost zavrača, a hkrati spodbuja razumevanje in spoštovanje ter nasprotuje 

poniževanju in nestrpnosti do drugačnih oziroma grešnikov, torej homoseksualcev. 

Pomembno je poudariti, da Cerkev poleg homoseksualnosti zavrača tudi masturbacijo, 

zunajzakonsko in predzakonsko spolnosti. Razlog za to je preprost in sicer nobena izmed teh 

oblik spolnega občevanja ne more ustvariti potomstva v svetem zakonu, istospolna poroka pa 

ne more nuditi naravnega potomstva. Ravno zaradi tega sprejemanja in hkrati obsojanja 

homoseksualnosti se pojavlja vprašanje: Kako se naj Cerkev obnaša do vernih 

homoseksualcev? Te ne izobčijo, a bi ti morali prositi za odpuščanje in opraviti pokoro. Tako 

spolno usmerjenost torej dovoljujejo na osebni ravni, a je ne odobravajo v javnosti. (Sullivan 

2008; Donatio 2011; Kennedy in Newcombe 2012). 

 

Tako kot se spreminjajo vse družbe, se spreminja tudi religija. Že kar nekaj let se ugiba in 

občasno napoveduje odprtje rimskokatoliške cerkve do homoseksualcev. Predvsem z zadnjim 

papežem Frančiškom je to postalo bolj verjetno, saj le ta s svojim razmišljanjem deluje boj 

odprt do nekaterih spornih vprašanj, kot so kontracepcija, homoseksualnost, splav, ločitev… 

Čeprav zagovarja tezo, da so homoseksualni odnosi grešni, pa meni, da samo homoseksualno 

nagnjenje ni. Predvsem se nagiba k sprejemanju ljudi, ne glede na njihove lastnosti, kar je 

izrazil z izjavo, ki je dvignila veliko prahu in sicer »Če homoseksualec išče Boga, kdo sem 

jaz, da bi mu sodil?« (Grgič, 2013). Kljub optimističnim napovedim, pa so se leta 2014 vsi 

upi, da bi rimskokatoliška cerkev sprejela homoseksualnost, razblinili. Na izrednem 

zborovanju v Vatikanu so potrdili le sklep, 55. točko, ki se glasi »Vendar je treba može in 
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žene s homoseksualnimi težnjami sprejemati s spoštovanjem, sočutjem in taktom.« in 

»Varovati se je treba, da bi jih kakorkoli krivično zapostavljali. «. To pa nekateri vidijo kot 

propadel poskus modernizacije Cerkve in religije, saj bistvenega napredka ni (Vičič 2014; 

Škofija Koper 2014). Težko rečemo, da je religija bistveno spremenila svoje mnenje glede 

homoseksualnosti, saj se nadaljuje odvzemanje pravic homoseksualcem in priznavanje 

heteroseksualnega razmerja, poroke in družine kot edine pravilne in dovoljene.  

 

Druga skupina oziroma politika homoseksualnosti so liberacionisti, ki trdijo, da 

homoseksualnost ne obstaja. Trdijo, da obstajajo le homoseksualni akti, ti pa so konstrukt in 

ne naravno stanje bitja. Izbira homoseksualnosti je le upor proti človeški naravi in družbenim 

konstruktom. Homoseksualci torej ustvarijo svojo spolno usmerjenost, da lahko s tem 

nadzirajo druge. Homoseksualnost je podrejena heteroseksualnosti, saj je slednja edina, ki 

obstaja. Tretji skupina so konservativci, ki homoseksualnost priznavajo, zagovarjajo 

nezmožnost izbire in dejstvo, da so homoseksualci taki po svoji naravi. Hkrati pa prihaja do 

nasprotujočih si pogledov na to temo. Homoseksualnost je zasebno tolerirana, javno pa ne. Ne 

želijo posegati v zasebnost ljudi, torej spoštujejo in ne nasprotujejo homoseksualnosti, a jo 

hkrati omejujejo v javnosti in v širšem smislu označujejo homoseksualnost kot sramotno. 

Tako nekateri trdijo, da homoseksualnost znižuje kakovost populacije, saj taka zveza ni 

zmožna reprodukcije in s tem spodkopava stabilnost heteroseksualnih družin. S tem sporočajo 

ljudem, da je homoseksualno življenje slabše od heteroseksualnega in lahko škoduje družbi. 

Zadnji pa so liberalci, ki zagovarjajo tezo, da je homoseksualnost družbeni pojav, na katerega 

pa vpliva tudi nagon in izbira posameznika. Ti vidijo kratenje in ogrožanje pravic 

homoseksualcev in izpostavljajo družbene pritiske nanje. Zato se borijo za sprejemanje in 

spreminjanje zakonodaje, ki bi jih ščitila in preprečevala diskriminacijo na podlagi spolne 

usmerjenosti (Sullivan, 2008). 

 

2.2 Homoseksualnost in stereotipi 

 

S stereotipi se srečujemo skorajda vsepovsod. Čeprav velikokrat zabavajo, so lahko tudi zelo 

škodljivi, predvsem za manjšine in lahko povzročijo še večji razkol ter podkrepijo neresnice, 

ki so za družbo ali pripadnike manjšin zelo škodljive. 

 

Družba, ki vsebuje različne subkulture in kulture, uči svoje pripadnike, da morajo različnost 

in drugačnost spoštovati. Različnost narašča, s tem pa tudi straši in vznemirja. Nastajajo 
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stereotipi, neke skupne značilnosti in lastnosti, ki so značilne za belce ali črnce, moške ali 

ženske, heteroseksualce ali homoseksualce. Stereotipi tako ohranjajo družbeni in simbolični 

red in rišejo meje (delijo nekaj na normalno ali odklonsko, sprejemljivo ali nesprejemljivo in 

pa delijo ljudi na »nas« in na »vas«) (Pirnar 2006; Sullivan 2008). 

 

Stereotipov glede homoseksualnosti je ogromno. Izpostavili jih bomo le nekaj, predvsem tiste, 

ki se najpogosteje ponavljajo. Največkrat ljudje pojav istospolne usmerjenosti povezujejo s 

težavami v odnosih med starši in otroki. Nekateri pa vidijo vzrok homoseksualnosti v 

porušenem hormonskem ravnovesju, ki vodi v duševno stisko in zato nenormalno spolno 

usmerjenost. Lezbijke se obravnava kot ženske s poudarjeno moškostjo in pomanjkanjem 

ženskosti, obratno velja za geje. Ti so moški, ki jim manjka moškosti in imajo poudarjeno 

ženskost. Vse predstave o idealni ženski ali moškem so pripeljale do sklepa, da so geji 

pomehkuženi, lezbijke pa možate (Mirović in Zornik, 1996). 

 

Stereotipe močno uveljavljajo in širijo medijske vsebine, od časopisov do radia, predvsem pa 

televizija. Televizijske vsebine imajo običajno velik vpliv na gledalce ravno zato, ker hkrati 

zabavajo in izobražujejo ter informacije podajajo hitro in na enostaven način. Predvaja se 

tisto, kar je najbolj gledano in kar ponuja prevladujoče predstave o svetu. Tako televizija 

utrjuje ali  ruši določene širše sprejete vrednote in prepričanja. V Sloveniji je stereotip 

homoseksualca najbolj prepoznavno uveljavila komercialna televizija POP TV preko serije 

TV Dober dan. Homoseksualec Luka je tako vizualno (oprijete, rdeče hlače, svetleče oprijete 

majice) in karakterno upodobil vse stereotipe. Bil je prikazan kot ženstveni moški, negovan in 

urejen s feministično hojo, mimiko in gestami. Preko homoseksualnih namigov in stereotipnih 

šal so zabavali občinstvo, zato je bilo prezrto večinoma homofobno obnašanje ostalih likov do 

Luka, saj je bilo to zamaskirano v komične situacije. Ravno zaradi humorja, pretiranih situacij 

in dogodkov je bila ta serija v svojem bistvu izjemno stereotipna, kar pa je le še uveljavilo 

podobo homoseksualnosti in dojemanje te v celotni družbi, ki pa je bilo prej negativno kot 

pozitivno (Pirnar, 2006). 

 

V Delu je avtor članka Vezjak zbral nekaj najbolj tipičnih stereotipnih argumentov, ki se 

nanašajo predvsem na homoseksualce in njihovo željo po družini. Nasprotniki istospolnih 

družin najpogosteje trdijo, da otroci nujno potrebujejo očeta in mater, saj imata ta trajni 

odnos. Vzgajanje otrok v istospolnih družinah naj bi vodilo v to, da bi ti otroci postali 

homoseksualci ali pa bi jih družba zaradi njihove družine zavrnila. Glede vzgoje pa se 
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pojavljajo napačne predstave o tem, da bi homoseksualci zlorabljali svoje otroke ali pa bi ti 

odrasli v nekaj slabega, zaradi življenja v nemoralnem okolju (Vezjak, 2010). Zanimivo je 

verovanje v te stereotipe kljub temu, da so bile v zadnjih letih izvedene mnoge študije, ki 

zavračajo te stereotipe in poudarjajo pozitivne lastnosti otrok, ki odraščajo v istospolnih 

družinah. Taki otroci imajo več socialnih kompetenc in spoštljivosti do drugačnosti, a so prav 

oni še vedno diskriminirani in stigmatizirani in to samo zaradi spolne usmerjenosti njihovih 

staršev (Streib-Brzič in drugi, 2012). 

 

2.3 Homoseksualnost v Sloveniji skozi čas 

 

Slovenska homoseksualna subkultura se je glede na zahod pozno organizirala. Predvsem je 

bilo glavno središče vseh dejavnosti v Ljubljani, kar pa velja še danes, vendar pa ji sledijo 

tudi druga večja mesta (Pirnar, 2006). 

 

Homoseksualnost je v Sloveniji postala vidna preko gibanj, ki so se borile za državljanske 

pravice in mir. Začetki segajo v osemdeseta leta dvajsetega stoletja, med najbolj vidne 

skupine, ki so delovale na tem področju pa spadajo Mangus (gejevska skupina ustanovljena 

1984), Lilit (feministična skupina ustanovljena 1985) in LL (lezbična skupina ustanovljena 

1987). Te so predvsem tiskale razne biltene (Lesbozine, Pandora, Lesbo) ali pa organizirale 

različne dejavnosti in dogodke (festivale, predavanja, kulturno družbene prireditve, tabore, 

pogovore, delavnice). 1990 je bila ustanovljena prva politična organizacija lezbijk in gejev 

imenovana Roza klub. Temu je sledil razvoj gibanj in s tem dodatnih dejavnosti ter novih 

področij delovanja gejevskih in lezbičnih aktivistov. Na novo so nastale skupina Lezbična 

sekcija Škuc-LL, gejevsko lezbični Roza klub, gejevska sekcija Škuc-Magnus in mešana 

mladinska skupina Legebitra (Tratnik, 2013). 

 

V tem poglavju se bomo osredotočili predvsem na razvoj in dogodke povezane s 

homoseksualnostjo in slovensko družbo, ki so se dogajali v Sloveniji od leta 1991 naprej. 

Pred tem letom homoseksualna gibanja niso imela veliko moči, njihova prizadevanja pa je 

spodkopaval tudi šolski sistem, saj je bila homoseksualnost do leta 1990 v šolskih učbenikih 

označena kot nenavadno spolno vedenje, kot npr. posilstvo in je bila obravnavana kot odklon, 

značilen za duševno bolne osebe. Pomagali niso niti mediji, ki so homoseksualnost do 

osemdesetih let prikazovali kot zdravstveni, psihiatrični problem ali pa kot kaznivo dejanje. 

(Kuhar 2003; Pirnar 2006). 
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Prva zahteva homoseksualcev v samostojni Sloveniji je bila sprememba Ustave Republike 

Slovenije. Ta diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ni izrecno omenjala, bila je le 

omenjena pod kategorijo »ostale osebne okoliščine«. Leta 1992 je politična organizacija Roza 

klub končala s svojim političnim delovanjem, zato je vlogo v politiki prevzelo neformalno 

združenje parov Yoldashimm, ki pa se je osredotočalo na enakopravnost homoseksualne 

zveze. V letu 1993 je nastal lezbični bilten Pandora. Zaradi zloženke o varnejši 

homoseksualni spolnosti pa je nastala javna in politična debata o tej temi v slovenskem 

prostoru. Zloženka je bila kritizirana s strani Strokovnega sveta za izobraževanje in vzgojo, 

krščanskih organizacij, ostre kritike je podal tudi predstavnik Slovenskega zdravniškega 

združenja. Glavna kritika je bila, da je taka vsebina neprimerna za mladino, da ne upošteva 

slovenske družinske mentalitete in vabi mlade v homoseksualnost. To je bil hkrati tudi prvi 

poskus rimskokatoliške cerkve, da bi vplivala na homoseksualnost in njeno prepoved. Istega 

leta so člani Yoldashimm-a vložili pobudo za oceno ustavnosti členov Zakona o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih. Pobuda se je nanašala na člene, ki niso dopuščali istospolnih 

porok. To je sprožilo prvo odmevno javno razpravo o registriranem partnerstvu in poroki v 

Sloveniji (Velikonja in Greif, 2012). 

 

Aktivnost lezbičnih in gejevskih klubov se je leta 1994 nadaljevala. Aktivisti so premierju 

predložili peticijo s katero so zahtevali prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti. 

Vlada se je temu odzvala z obljubo, da bodo pripravili zakon, ki bo prepovedoval 

diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti na delovnih mestih in zakon, ki bi urejal istospolne 

zveze. Tako je leta 1995 začel veljati nov Kazenski zakonik Republike Slovenije. Novost je 

bil člen, kjer je natančno navedena spolna usmerjenost in prepoved diskriminacije na podlagi 

te. Tega leta je bilo še posebno veliko govora o homoseksualnem zakonu in starševstvu. 

Potekala je medijska vojna, kjer so preko različnih gesel širili predvsem neodobravanje nad 

sprejetjem takih zakonov (Velikonja in Greif, 2012). 

 

Ravno zaradi proti-kampanj leta 1995 in 1996 so lezbični in gejevski aktivisti začeli bolj 

pogosto nastopati v javnem prostoru. Organizirali so javne tribune in hkrati zahtevali 

prisotnost v političnih procesih. Leta 1996 so izmed šestih političnih strank, tri imele do 

homoseksualnosti pozitivno stališče, ravno tako Urad za žensko politiko. Medtem pa je 

homoseksualnost kot negativno označil Varuh človekovih pravic, predsedniku države pa se je 

zdela ta tema preveč obrobna in se z njo ni želel ukvarjati (Velikonja in Greif, 2012). 
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Ker istospolna razmerja še niso bila urejena, so leta 1997 obravnavali prvo pobudo za 

spremembo zakona, ki bi uredila to področje. Tokrat je prvič stekel dialog med 

homoseksualnimi organizacijami in državo, saj so sodelovali pri spreminjanju zakonodaje. 

Tudi v naslednjem letu je bilo okrepljeno sodelovanje z različnimi državnimi uradi in 

ministrstvi, ki so sofinancirali ali podpirali projekte. Homoseksualne organizacije so začele v 

sodelovanju s skupino pravnikov sestavljati poseben zakon o registraciji skupnosti istospolnih 

partnerjev. Še vedno pa se je homoseksualnost v slovenskih medijih obravnavala le v 

kriminalni kroniki, svoje nasprotovanje pa je še vedno glasno izražala katoliška cerkev. 

Predvsem so opozarjali na nujnost ozdravitve homoseksualnosti in preko vere ponudili izhod 

iz grešnega istospolnega življenja (Velikonja in Greif, 2012). 

 

V letu 1998 in 1999 so potekale aktivistične, medijske, kulturne in založniške dejavnosti 

homoseksualnih organizacij. Zaradi približevanja vstopa Slovenije v Evropsko unijo, so se 

začele dejavnosti povezane z obveščanjem o diskriminaciji. Aktivne so bile lezbične in 

gejevske organizacije, manj pa slovenske politične stranke, ki v svoje programe niso 

vključevale mnenj o zakonu glede istospolne zveze ali starševstva. Vedno bolj se je razvijala 

tudi mladinska literatura na tematiko homoseksualnosti. Tako je nastala knjiga Blazno resno o 

seksu (avtorice Dese Muck), ki je prva slovenska knjiga, ki opisuje in odpravlja stereotipe ter 

svetuje kako se odzvati na tujo ali lastno homoseksualnost. Leta 2000 so medijski in policijski 

pritiski na prostore, kjer so se združevali gejevski in lezbični aktivisti postali očitnejši. Istega 

leta je Svet Evrope pozval države članice glede čim hitrejše ureditve zakona o istospolnem 

partnerstvu, a velikega zanimanja Slovenije glede tega ni bilo. V sredini leta pa so se razvile 

medijske in politične razprave glede istospolnega starševstva, kjer so glavno oviro pri 

premiku naprej predstavljale državne institucije. Zavrnjen je bil tudi zakon, ki bi samskim 

ženskam dovoljeval oploditev z biomedicinsko pomočjo, saj bi preko tega ženski v 

istospolnem razmerju lahko imeli otroka. Izvedena je bila raziskava o spolnem vedenju v 

Sloveniji, katere rezultat je bil, da je le 1 % prebivalcev že kdaj imel homoseksualne spolne 

odnose. Rezultate raziskave so homoseksualni aktivisti zavrnili in opozorili na to, da je to le 

poskus marginalizacije (Pirnar 2006; Velikonja in Greif 2012). 

 

Po letu 2000 pa se je v slovenskem medijskem prostoru zgodila še ena sprememba. Gejevske 

in lezbične vsebine so se začele množično pojavljati v komercialnih revijah in tisku. 

Predvsem sta bila začetnika revija Playboy in tabloid Nova. Slednja je homoseksualnost 
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predvsem izkoriščala za gradnjo medijske kampanje preko ugibanja, kdo od slavnih 

Slovencev je gej (Prinar, 2006). Težko rečemo, da je to naredilo uslugo homoseksualcem, saj 

so mediji le izrabljali spolne usmerjenosti za ustvarjanje afer, medtem ko je bilo pisanje 

velikokrat na meji homofobnega izražanja. Kot pa izpostavlja avtor Kuhar, se je glede 

medijev zgodil velik premik naprej. Število besedil s homoseksualno tematiko se je od leta 

1970 povečevalo, predvsem pa je pomembno to, da se je zgodil premik od senzacij in afer, ki 

so vsebovale homoseksualno tematiko, do obravnavanja homoseksualnosti kot resne teme 

(Kuhar, 2003). Tako so gejevski aktivisti dosegli to, kar so želeli, lahko so soustvarjali del 

medijev. Predvsem pa je bilo to pomembno zaradi teženj glede partnerstva, porok in otrok. 

 

V naslednjem letu so se začele premikati zadeve glede določenih zakonov. Gejevske in 

lezbične skupine in Ministrstvo za družino in socialne zadeve sta sklenila dogovor, ki je 

omogočal popravek in nov osnutek Zakona o istospolnih partnerskih zvezah, ki pa se je 

nanašal izključno le na partnerska razmerja. Leta 2001 je na referendumu padel Zakon o 

zdravljenju neplodnosti in postopkih umetne oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki je sprožil 

velik val obsojanja in argumentov proti homoseksualnemu starševstvu. Neokusne pripombe 

določenih poslancev, katoliške cerkve, teološke fakultete, Zdravniške zbornice so povzročile 

velik prepad med zagovorniki in nasprotniki. Velika večina ljudi (72 %) je glasovala proti, kar 

je jasno pokazalo, da je Slovenija nepripravljena na sprejetje kakršne koli drugačne oblike 

družinske skupnosti razen jedrnega tipa družine. Prvič v Sloveniji se je leta 2001 odvijala 

parada ponosa pod geslom »obvoznica mimo nestrpnosti – pohod proti homofobiji«. O 

dogodku so govorile vse večje medijske hiše, tako televizijske kot časopisne. Tega leta se je 

pojavil odmevni intervju z dr. Janezom Rugljem, ki pa je sprožil še druge probleme. Čeprav je 

v svojem govoru diskriminiral homoseksualce, se pristojne institucije na to niso odzvale, bil 

je oproščen vseh obtožb, saj se je skliceval na pravico do svobode govora. Pojavile so se tudi 

težave glede literature homoseksualnih avtorjev, katera je bila zaradi spolne usmerjenosti 

avtorjev označena za nekvalitetno in njihovo delo zato ni imelo enake veljave (Velikonja in 

Greif, 2012). 

 

Dogodek, ki je odmeval leta 2002 je bila zmaga transvestitskega tria Sestre na slovenskemu 

izboru za pesem Evrovizije. Ta zmaga je hkrati pomenila priznanje, premik k sprejemanju, 

vendar je hkrati pokazala kako močna je homofobija v slovenski družbi. Mediji so se 

razpisali, forumi so bili polni negativnih komentarjev, ki so spodbujali k nasilju. Zmaga je 

bila označena kot sramota za Slovenijo, želja po uničenju drugačnosti je bila le del javnih 
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mnenj, ki so navsezadnje tudi spodbudili predlog o razveljavitvi glasovanja na tem izboru. 

Homoseksualne skupine so uspele preprečiti razveljavitev, saj so organizirali proteste in s tem 

dobili podporo Evropske unije. Zaradi tega spora so bile gejevske in lezbične organizacije 

prvič sprejete na višji državni ravni. Leta 2002 je potekala druga parada ponosa z geslom 

»Pohod za strpnost – Država, veš svoj dolg?«. Zopet ni bil uspešen predlog za spremenitev 

oziroma dopolnitev člena Ustave Republike Slovenije, ki bi navajal spolno usmerjenost kot 

dejavnik, na podlagi katerega so zagotovljene človekove pravice. V istem letu je potekalo 

veliko pobud s strani LL na urad Varuha človekovih pravic, ki so se v večini nanašale na 

sovražni govor na radiu, a uspeha ni bilo (Velikonja in Greif, 2012). 

 

Ministrstvo za kulturo je leta 2003 prekinilo finančno subvencijo za izdajanje revij s 

homoseksualno vsebino, kar je bilo s strani homoseksualnih organizacij razumljeno kot ne 

podpora njihovim dejavnostim. Zaradi navodil Evropske unije je Slovenija začela spremembo 

Zakona o partnerski skupnosti, ki bi homoseksualnim parom podeljevala enake pravice kot 

heteroseksualnim parom, iz tega pa je bila izključena možnost posvajanja otrok. Kljub 

premikom naprej in poskusu izenačitve pravic, pa homoseksualci še vedno niso dobili 

možnosti poroke, ampak le možnost registriranega partnerstva. Na to je reagirala škofija in 

katoliška vera, ki je jasno označila take zveze kot nemoralne in je pozivala politiko, da takega 

zakona ne sme sprejeti, kar  pa je povzročilo politični razkol. Potekala je tretja parada ponosa 

in sicer z geslom »Mi drugačni, vi enakopravni«. Istega leta je začel veljati popravljen zakon, 

ki preprečuje diskriminacijo delodajalca zaradi spolne usmerjenosti (Velikonja in Greif, 

2012). 

 

Priprave na sprejetje Zakona o partnerski skupnosti so bile leta 2004 zelo burne. Predvsem je 

celotni proces blokirala stranka SLS, ki so argumentirali svoje stališče s tem, da sklenitev 

istospolnega partnerstva enostavno ni človekova pravica, torej je sklepanje tega zakona v 

škodo družbi. Kot odziv na vse politične in zakonske probleme se je odvijala četrta parada 

ponosa s pomenljivim geslom »Poroka bo!«. Zaradi zamenjave oblasti se je nato proces 

sprejemanja zakona ustavil, kar je mejilo na politično homofobijo, zato je to sprožilo odzive 

in pritožbe s strani lezbičnih in gejevskih organizacij (Velikonja in Greif, 2012). 

 

2005 so se nadaljevale homofobične medijske zgodbe, ki pa so ostale nekaznovane, saj nihče 

od pristojnih organov za preprečevanje diskriminacije zaradi svobode govora ni želel 

ukrepati. Začel se je postopek sprejemanja novega zakona o registraciji istospolne skupnosti, 
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iz katerega pa so v veliki večini izključili homoseksualne organizacije. Parlamentarne 

razprave pa so takrat pokazale na zelo velik problem homofobije v slovenskem političnem 

prostoru. Najostreje in najbolj diskriminacijsko so se odzvali nekateri pripadniki stranke SNS. 

Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti je bil leta 2005 vseeno sprejet, a z 

rezultatom homoseksualne organizacije niso bile zadovoljne. Ker jih niso vključili v pisanje 

novega zakona, so tako močno oklestili različna zavarovanja istospolnih partnerstev. Na to je 

opozarjala tudi peta parada ponosa »Registracija je diskriminacija!« (Velikonja in Greif, 

2012). 

 

Vse odkar so homoseksualne organizacije organizirale različne parade in prireditve, so te 

doživele predvsem nasilne reakcije. Na paradi ponosa »Dovolj! Odvrzimo maske!«, ki je 

potekala 2006, so bili udeleženci fizično napadeni. Prav tako se je nadaljevala homofobična 

medijska vojna, oglasi o nenaravnosti homoseksualnega zakona, žaljivke koprskega župana, 

medtem pa vlada Slovenije še vedno ni želela prisluhniti željam glede spremembe zakona, ki 

bi uredil istospolne partnerske skupnosti. Leta 2007 so se nadaljevali medijski napadi in 

homofobične izjave v televizijskih oddajah. Zgodil se je homofobični incident, kjer je 

varnostnik lokala zaradi javnega izražanja homoseksualnosti zahteval, da homoseksualni 

osebi zapustita lokal, saj naj bi ta bil »heteroseksualni lokal«. Sodišče je v tem prepoznalo 

homofobično ravnanje in obsodilo varnostnika zaradi diskriminacije na podlagi spolne 

usmerjenosti. Organizirana pa je bila tudi prva konferenca istospolnih družin v Sloveniji, kar 

je predstavljalo začetek boja za družinsko življenje in pravico do otrok (Sobočan 2012; 

Velikonja in Greif 2012). 

 

Leta 2008 so bile vse politične stranke skorajda usklajene in nihče izmed njih izrecno ni 

podprl možnosti posvojitve ali vzgajanja bioloških otrok v istospolnih družinah, medtem pa se 

je velika večina strinjala, da je potrebno izenačiti pravice glede partnerske zveze (Velikonja in 

Greif, 2012). 

 

V naslednjem letu so se še naprej odvijali razni programi in projekti v sodelovanju s 

homoseksualnimi organizacijami, državo Slovenijo in Evropsko unijo, katerih glavni cilj je 

bil preprečevanje diskriminacije in vzpostavljanje enakosti. Potekala je tudi parada ponosa 

»rEVOLUCIJA ljubezni«. Zgodile so se spremembe glede spora o Zakonu o registraciji 

istospolne partnerske skupnosti. Vlada se je odločila, da se zakona ne bo popravljalo, pač pa 

se bo ustvarilo nov Družinski zakonik, kjer bodo obravnavane vse teme iz prejšnjega zakona. 
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Tako bi bila zakonska zveza pojmovana kot življenjska skupnost dveh oseb in ne več »med 

moškim in žensko«, kar podeljuje pravico do zakonske zveze tudi istospolnim osebam. 

Podprle so ga lezbične in gejevske nevladne organizacije in koalicija, opozicija pa je 

napovedala referendum. Tako so se začele različne kampanje v podporo ali ne podporo 

Družinskemu zakoniku. Na eni strani se izoblikuje kampanja »Za vse družine! Za pravice 

vseh otrok. Za človekove pravice.«, na drugi strani pa Civilna iniciativa »Za družino in 

pravice otrok«, ki nasprotuje sprejetju tega zakonika. Razprave, ki so potekale leta 2010 v 

Državnem zboru glede Družinskega zakonika so zopet postregle z neokusnimi komentarji, 

predvsem s strani opozicije (posamezniki iz SDS, SNS in NSi). Javno podporo pa je izrazila 

notranja ministrica Kresal. V javno razpravo zaradi prostorske stiske niso vključili nevladnih 

organizacij, ki so se zavzemali za sprejetje zakonika. Obe strani sta aktivno delovali, 

organiziranih je bilo veliko dogodkov, predvsem pa so bile kampanje medijsko naravnane. 

Tako je bil leta 2010 Družinski zakonik glavna politična in družbena tema. Istega leta je 

slovensko sodišče prvič priznalo tujo sodno odločbo o posvojitvi otroka dvema istospolnima 

paroma. Slovenski medijski prostor pa je dal prostor tudi istospolni družini z otokom, ki se je 

javno izpostavila in opozorila Slovenijo, da istospolne družine z otroki tu obstajajo (Sobočan 

2012; Velikonja in Greif 2012). 

 

Leta 2011 je vlada klonila pod pritiskom nasprotnikov in je znova nazadovala pri poskusu 

zagotovitve zakonske istospolne skupnosti, kar so vključili v Družinski zakonik. Namesto 

zakonske zveze bi Družinski zakonik urejal partnersko skupnost, s tem pa so bile izbrisane 

pravice glede posvojitve (homoseksualci bi lahko posvojili le biološke otroke svojega 

partnerja). Zaradi mednarodnih pozivov je bil tak Družinski zakonik v Državnem zboru 

sprejet, saj so presodili, da prinaša še veliko drugih sprememb, ki se ne dotikajo 

homoseksualcev in bi zato moral biti sprejet. Pa vseeno se je proti koncu leta zgodil preobrat, 

Družinski zakonik je pristal na referendumu, ki se je zgodil leta 2012 (Velikonja in Greif, 

2012). 

 

Leta 2012 sta se zgodila dva odmevna medijska dogodka. Katoliška skupnost je v Sloveniji, v 

šolskih prostorih, organizirala predavanje spreobrnjenega geja. To je bilo sporno zaradi 

obravnavanja homoseksualnosti kot bolezni, ki jo je mogoče ozdraviti, čemur je bilo to 

predavanje tudi namenjeno. Gostovanje je na koncu zaradi pritiskov odpadlo. Drugi dogodek 

pa je bil, ko je občina Bovec označila homoseksualne turiste za nezaželene, kar so po 

posredovanju LL nato popravili in se za ta »tiskarski škrat« opravičili. Tega leta je bil izveden 
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referendum o Družinskem zakoniku. Sprejetju tega je nasprotovalo 55 % volivcev in zato 

Družinski zakonik ni bil sprejet. Kritike so bile predvsem zaradi nizke, 30 % volilne udeležbe, 

zato so nekateri postavili vprašanje glede njegove legitimnosti. Ker Slovenija nima volilnega 

praga, je to pomenilo, da je le 16 % volilne baze nasprotovalo Družinskemu zakoniku. To so 

zagovorniki Družinskega zakonika poimenovali kot uzakonjena diskriminacija, poleg tega pa 

so se mnenja delila glede dopustnosti referendumskega glasovanja o človekovih pravicah. Te 

so univerzalne, zato so ta referendum označili za odrekanje pravic manjšini, ki si potemtakem 

teh pravic ne zasluži. Odziv na rezultate referenduma so bili protesti in slogan parade ponosa 

»Naprej v srednji vek?« (Velikonja in Greif, 2012). 

 

Homoseksualni aktivisti so se in se še vedno zavzemajo za pridobitev pravic glede sklepanja 

zakonskih zvez, posvajanja otrok in popolno enakost pred zakonom. Želijo spremeniti 

politične in družbene sile v Sloveniji, ki so razlog, da še vedno prihaja do diskriminacije in s 

tem zatiranjem manjšine. Zaradi vsesplošne krize so njihova prizadevanja malokrat uslišana, 

saj se politika in družba želi ukvarjati le s finančno in gospodarsko krizo. Z geslom parade 

ponosa iz leta 2013 »Svoboda in solidarnost sta istospolni par« so želeli opozoriti na to, da je 

enakost tesno povezana tako s socialno kot z ekonomsko krizo. Enake zahteve pa so bile 

izražene na Paradi ponosa 2014 in se bodo nadaljevale tudi v prihodnje. Za vse tiste, ki 

izražajo neodobravanje, imajo pripravljen odgovor in sicer »Ja, in?« in »Sem gej, so what!« 

(Ljubljana Pride, 2014). 

 

Kot je bilo že omenjeno, je zanimanje političnih strank in politike za ureditev homoseksualnih 

problemov v Slovenije majhno, še posebno v času krize in po neuspelem Družinskem 

zakoniku. Pa vendar so se stvari končno začele spreminjajo na bolje, za kar je po izvolitvi v 

parlament poskrbela poslanska skupina Združena levica, ki ima tudi podporo predsednika 

vlade Mira Cerarja in njegove stranke. V Združeni levici menijo, da razlike med raznospolno 

in istospolno skupnostjo ni, torej ni razloga za diskriminacijo s strani zakonodaje. Zato so 

konec leta 2014 vložili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih. Glavna zahteva je, da morajo istospolni pari imeti enake 

socialne pravice kot raznospolni, kar bi morala sicer že tako urejati ustava, ki vsebuje načela 

enakosti pred zakonom in zagotavlja pravno in socialno državo. Odprava diskriminacije 

istospolno usmerjenih ljudi je bil tudi eden od dogovorov, zapisanih v koalicijsko pogodbo, 

preko katere bi Slovenija končno postala moderna demokratična družba, ki bi začela 

sprejemati spremembe. To dejanje je spodbudil predlog Zakona o partnerskih skupnostih, ki 
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ga je leta 2014 pripravila vlada Republike Slovenije in ki bi urejal pravice v istospolnem 

razmerju, ne glede na sklenjeno ali ne sklenjeno partnersko skupnost. S tem bi postali 

enakovredni raznospolni zvezi (Gračanin 2014; Združena levica 2014). 

 

Zadnja in zelo pomembna sprememba glede pravic homoseksualcev se je zgodila 3.3.2015. 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel prej omenjeno novelo Zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih, zaradi katere je homoseksualnim parom omogočena sklenitev zakonske 

zveze in posvojitev otrok. Tako je zakonska zveza postala skupnost dveh oseb in ni več 

definirana kot skupnost moškega in ženske. Tako kot pri neuspelem Družinskem zakoniku je 

bilo tudi to odločanje napeto, soočali so se zagovorniki in nasprotniki, enako pa se 

napoveduje tudi referendum, ki pa zaradi spremenjene zakonodaje ni verjeten. Tega zahtevajo 

Civilna iniciativa za družino in pravice otrok, Združenje starih staršev Slovenije in pa tudi 

Rimskokatoliška cerkev. Čeprav si poslanske skupine niso bile enotne pa so takemu 

spremenjenemu zakonu nasprotovale samo tri (Nova Slovenija, Slovenska demokratska 

stranka in delno Demokratična stranka upokojencev Slovenije) (Tax-Fin_lex.si 3. Marec 

2015; Vičič 2015). 

 

2.4 Slovenska družba in homoseksualnost 

 

O Sloveniji ne moremo govoriti kot o spolno nevtralni družbi, kljub temu da so 

homoseksualna razmerja izenačena z heteroseksualnimi. Glede na spremembe zakonodaje leta 

2015 je jasno, da se v Sloveniji dogajajo spremembe. A so te glede na spremembe v nekaterih 

drugih modernih družbah dokaj počasne. Lahko rečemo, da so predvsem v zadnjih letih te 

bolj opazne, saj spreminjajo življenja homoseksualcev tudi z vidika zakonodaje. Čeprav je 

spolna usmerjenost osebna in intimna lastnost vsakega posameznika velja, da se vsaka spolna 

usmerjenost nahaja med javnim in zasebnim (Švab in Kuhar 2005; Kuhar 2008). 

 

Tisto kar ustvarja razlike med homoseksualnimi in heteroseksualnimi zvezami je 

heteronormativnost družbe. Pozno moderne družbe, kamor spada tudi Slovenija tako 

heteroseksualnost favorizirajo in s tem stigmatizirajo homoseksualnost. S tem se na 

homoseksualce vrši pritisk, da morajo vstopiti in živeti v heteroseksualni zvezi. Tako ti 

posamezniki doživljajo strah pred družbeno stigmatizacijo in se bojijo oblikovati 

homoseksualno identiteto. V nasprotju z njimi teh težav heteroseksualci nimajo, kajti nanje 

družba ne pritiska, saj izpolnjujejo njena pričakovanja (Švab in Kuhar, 2005). Ta 
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stigmatizacija in strah pred razkritjem je vidna tudi v slovenskem medijskem prostoru, med 

slavnimi in politiki. Čeprav nihče izmed znanih pripadnikov političnih strank še ni razkril 

svoje homoseksualne usmerjenosti, pa politični aktivist Miha Lobnik opozarja, da ti obstajajo 

v slovenski politiki. Bolj odkrito o spolni usmerjenosti govorijo nekateri slavni (npr. maneken 

Dermota, pisateljica Tratnik, aktivistka Greif, estradnica Marlenna, Emparatrizz, Mark 

Žitnik), drugi pa raje o tem ne govorijo v medijih. 

 

Sprejemanje homoseksualnosti je večje v zasebnosti, torej v družinskem in prijateljskem 

krogu. Medtem pa je razkrivanje v javnosti še vedno problematično. Geji in lezbijke se bo jijo 

družbenega odziva na njihovo spolno usmerjenost, saj se to velikokrat pokaže v različnih 

oblikah nasilja (fizično nasilje, žaljenje, ignoriranje, zgražanje…). Homoseksualni pari želijo 

odkrito partnersko razmerje, a ga težko živijo, saj jih ob tem istočasno skrbijo homofobični 

odzivi družbe, kar vodi v samokontrolo. Način, ki omogoča življenje v partnerski 

homoseksualni zvezi, je mimikrija. Tako zvezo preoblikujejo na tak način, da jo v javnosti 

označujejo za prijateljsko in jo nato v zasebnosti spremenijo v intimno. Torej nenehno 

pregledujejo in analizirajo okolico, ter svojo zvezo prilagajajo in se s tem izogibajo 

homofobičnim odzivom. V nasprotju s širšimi družbenimi odzivi so zasebni krogi večinoma 

bolj pozitivni do sprejemanja homoseksualnosti in razkritja le te. Razkritje je najbolj 

neproblematično v prijateljskih krogih, manj v družinskih. Pri družini se velikokrat pojavi 

»prozorni klozet«, kar pomeni, da se družina zaveda spolne usmerjenosti  družinskega člana, a 

ta še vedno ne živi odprtega partnerskega življenja. Popolna sprejetost v družini je bolj 

pogosta pri mlajših generacijah homoseksualcev (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Zato je najpogostejši način, da homoseksualci spoznavajo partnerje in prijatelje preko 

zasebnih omrežij, kjer je manj stigmatizacije. Spoznavanje omogoča tudi internet, ki ravno 

tako nudi določeno stopnjo diskretnosti. Tretji način je spoznavanje v klubih, katerih pa je 

razmeroma malo, večinoma se nahajajo v večjih mestih, predvsem v Ljubljani (Švab in 

Kuhar, 2005). 

 

Družbo določa tudi država in njena politika. Razmerje med državo in njenimi 

homoseksualnimi državljani obstaja. Država ne sme posegati v zasebno sfero, pač pa mora to 

zagotavljati in s tem nuditi svobodo posamezniku, kar se predvsem nanaša na 

dekriminalizacijo homoseksualnosti. Sama besedna zveza »dekriminalizacija 

homoseksualnosti« je le strokovni izraz za tako imenovano pravico posameznika, da ga 
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pustijo pri miru. Drugo razmerje pa se nanaša na aktivnost države, katere naloga je 

preprečevanje diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti. S tem posamezniki lahko 

vstopijo v javni prostor in o tej temi prosto in svobodno govorijo. Torej lahko živijo življenje, 

katero se ne meri in opredeljuje ter omejuje zaradi spolne usmerjenosti (Kuhar, 2008). 

 

Homoseksualne organizacije opozarjajo na to, da je ena izmed velikih blokad postavljena s 

strani slovenske politike. Ta je tista, ki lahko uvede družbene spremembe, a vztrajno ščiti 

heteroseksualno skupnost in ji s tem podeljuje privilegij v družbi. Aktivisti opozarjajo na to, 

da je določen zakon sprejet le če je označen kot normalen in družbeno sprejemljiv, kar pa kot 

omenjeno, blokira družbene spremembe. Kljub poskusom in skorajšnji realizaciji sprememb, 

oblast običajno prekine napredek. Drugi nasprotniki, ki poleg institucionalne politike zavirajo 

spremembe, so rimskokatoliške skupnosti in cerkev. Kljub njeni ločenosti od države, ta še 

vedno nadzoruje del življenja in s tem obvladuje večino družbe. Težava se pojavlja tudi v 

sodni veji oblasti, ki ljudi redko kaznuje zaradi homofobije. Avtorici Velikonja in Greif, 

najvidnejši slovenski lezbični aktivistki, preko lastnih izkušenj opažata, da so predvsem desne 

politične stranke tiste, ki spodbujajo homofobijo, malo manj pa to počnejo levo usmerjene. Za 

celotno politiko pa velja, da je konservativna, saj ne vključuje ampak gradi na ločevanju 

družbenih razlik (Greif 2011; Velikonja in Greif 2012). 

 

Slovenski mediji so nekonsistentni, saj hkrati spodbujajo preprečevanje diskriminacije in 

ozaveščajo o spolni diskriminaciji, nato pa sami pišejo na sami meji homofobnega izražanja. 

Potrebno je poudariti, da so mediji pomembni, saj oblikujejo miselne okvire ljudi, hkrati pa 

oblikujejo in legitimirajo identitete preko reprezentacije sveta. Čeprav se je stanje v zadnjih 

tridesetih letih izboljšalo in se v medijih več piše o homoseksualnosti kot o resni temi, pa 

vidni slovenski sociolog Kuhar opozarja, da so slovenski mediji še vedno preveč nasičeni s 

stereotipi in seksualizacijo homoseksualnosti, kar pa ima za posledico homofobijo v 

medijskem prostoru (Kuhar 2003; Velikonja in Greif 2012). 

 

Kot pišeta Velikonja in Greif ima v slovenski družbi veliko vlogo tudi Rimskokatoliška 

cerkev, ki javno in glasno nasprotuje homoseksualnosti in tako zavira napredek in 

spremembe. Potrebno pa je vedeti, da natančnega popisa ali statistike, ki bi jasno in 

popolnoma natančno pokazala versko strukturo prebivalstva v Sloveniji, ni. Razlog za to je 

ustava države, ki državljanom podeljuje pravico, da se nikomur ni potrebno opredeliti glede 

svojih prepričanj, tudi verskih. Najbolj približno število verskih pripadnikov imamo tako po 
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zaslugi popisa prebivalstva iz leta 1991 in 2002 ter iz različnih družboslovnih raziskav, 

predvsem Slovenskega javnega mnenja.  

 

Večina Slovencev in Slovenk je katoliške veroizpovedi. Vendar se je odstotek tako verujočih 

od leta 1991 do leta 2002 zmanjšal in sicer za slabih 14 odstotnih točk (Popis 2002; Republika 

Slovenija Urad za verske skupnosti 2012). Igor Bahovec opozarja na to, da se predvsem 

spreminja delež tistih ljudi, ki le delno pripadajo Katoliški cerkvi, vendar vseeno zmanjšanje 

vernega prebivalstva ni tako izrazito. Glede na vernost se Slovenija v Evropski uniji nahaja v 

sredini med najmanj vernimi državami  in najbolj vernimi. Sociologi bolj vidijo upad 

zaupanja v Cerkev in ne zmanjšanja vernosti, tako zmanjšanje se pojavlja le pri mladih 

kristjanih. Slovenija naj bi bila polarizirana, kar pomeni, da se pol ljudi hitro opredeli za 

vernike, druga polovica pa počasneje (RTV SLO, 2013). 

 

Skozi zgodovino so se homoseksualci borili, da so se lahko družbeno udejstvovali in delovali 

na različnih področjih. Predvsem se je lezbično in gejevsko udejstvovanje najbolj uveljavilo v 

umetnosti in literaturi, saj ta dovoljuje podelitev glasu tistim, ki ga drugače nimajo. Manj 

sodelovanja je bilo z znanostjo. Veliko je bilo sodelovanja z Univerzo v Ljubljani, a ne v 

takem obsegu kot bi ga moralo spodbujati javno šolstvo (Velikonja in Greif, 2012). 

 

Sicer pa ni res, da homoseksualci nimajo nobenega interesa za ohranjanje družbe. Njihova 

vloga je pri tem drugačna. Družbo lahko kulturno in intelektualno obnavljajo, tudi zato ker 

niso obremenjeni z otroki (Sullivan, 2008). To pa nasprotuje vsem opozorilom o razpadu 

družbe, ki jih nekateri verski ali drugi posamezniki navajajo kot razlog za nasprotovanje 

istospolnim porokam ali vzgajanju otrok. 

 

Če povzamemo kakšno je razmerje med slovensko družbo in homoseksualci, ki v njej živijo, 

lahko kar navedemo rezultat raziskave Neznosno udobje zasebnosti. V družbi je privatizacija 

homoseksualnosti kar pomeni, da so geji in lezbijke v privatnosti sprejeti (predvsem v 

družinskem in prijateljskem krogu), v širši družbi pa se soočajo z nasiljem in zavračanjem 

(Švab in Kuhar, 2005). 
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2.5 Homoseksualna razmerja in poroka 

 

Mnenja o sami homoseksualnosti in o sprejemanju le te so različna, še posebno pa takrat 

kadar je govora o istospolnih porokah in otrocih. Na eni strani so tisti, ki homoseksualna 

razmerja podpirajo in menijo, da je poroka logična sprememba, ki bi jo morala izvesti 

slovenska družba in Slovenija, na drugi strani pa so tisti, ki temu ostro nasprotujejo. Kot 

nasprotovanje nekateri navajajo,da bi taka uzakonitev poroke pomenila obvezno sprejetje 

homoseksualnega življenja, s čimer bi na novo opredelili družino, zakonsko zvezo. Celo 

predpostavljajo, da bi s tem uničili obstoječo poroko med moškim in žensko, kar bi pripeljalo 

kulturo iz civilizacije v barbarstvo. To pojasnjujejo s tem, da bi najprej razpadla družina, nato 

družba, ki bi zaradi istospolnih porok izgubila stalnost, ki jo predstavlja tradicionalna družina. 

Nekateri k temu dodajo še pomisleke, da bi po takšni legalizaciji sledile še legalizacije drugih 

spolnih navad (Kennedy in Newcombe, 2012). 

 

Drži, da raznospolna in istospolna razmerja niso popolnoma enaka. Ljudje v istospolnih 

razmerjih svojega odnosa ne definirajo tako kot je to značilno za razmerje moškega in ženske. 

Tu ni patriarhalne ureditve glede delitve opravil, saj so vloge razdeljene glede na želje, 

obveznosti in ne glede spol. Homoseksualci v svoji zvezi poudarjajo enakost, vendar pa za ta 

razmerja ne velja, da so manj zahtevna kot heteroseksualna. Homoseksualne zveze delujejo na 

enak način kot heteroseksualne, a jih ne posnemajo. Sami homoseksualci si večinoma ne 

želijo skleniti poroke zaradi romantičnih ali ideoloških želja, pač pa zaradi socialne varnosti, 

enostavnejših ureditev, reševanja bivalnih problemov, to pa določa pravo. Pravo ima med 

drugimi tudi funkcijo družbene konstrukcije, saj predpisuje kaj je dovoljeno in kaj ne. S tem, 

ko pravno ni dovoljeno skleniti zakonske zveze, daje pravo homoseksualcem drugorazredni 

položaj in jih tako ne izenačuje s heteroseksualnimi pari. Ne glede na to, ali bi se 

homoseksualni pari odločili za poroko ali ne, je bolj pomembno to, da imajo možnost izbire. 

61 % homoseksualcev, anketirancev v raziskavi Neznosno udobje zasebnosti, bi sklenilo 

istospolno partnersko zvezo, a jih večina navaja najpogostejši vzrok za to odločitev praktični 

vidik poroke (razpisi za neprofitna stanovanja in socialna varnost), drugi vzrok pa je boljše 

družbeno sprejemanje homoseksualcev (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Na življenja vseh ljudi močno vpliva pravo, pa vendar to v določenih segmentih razlikuje 

homoseksualce in heteroseksualce. Poleg preprečevanja spolne diskriminacije ima tudi nalogo 

zagotavljanja njihovih pravic. Ena izmed najočitnejših pravnih želja glede urejanja 
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homoseksualnosti je ureditev istospolnih porok. Tisti, ki takšno poroko zagovarjajo, navajajo 

razloge kot so človekove pravice in enakopravnost. Nasprotniki pa trdijo, da bi to pomenilo 

»denaturalizacijo družbene konstrukcije moškega/ženskega razlikovanja« in bi preoblikovalo 

temeljne institucije in javno dojemanje le teh. Pomembno je poudariti prednosti zakonskega 

življenja. Ko je razmerje pravno priznano, so s tem priznane tudi določene pravice na 

področju dednega, odškodninskega, delovnega, socialnega in davčnega prava. V Sloveniji 

lahko pari sklenejo zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost ali pa registrirano istospolno 

partnersko skupnost. Zadnja je veljavna za homoseksualne pare, ostali dve za 

heteroseksualne. Predvsem velja, da najmanj pravic prinaša registracija istospolne partnerske 

skupnosti. Oseba ne more dedovati po partnerju in v primeru njegove invalidnosti ni 

upravičena do odškodnine. Istospolna partnerja se ne moreta zavarovati preko svojega 

partnerja, saj ta ni obravnavan kot družinski član, ampak je le registriran partner, vdovci niso 

upravičeni do vdovske pokojnine po svojem partnerju. Pri otroškemu dodatku istospolni 

partner ni obravnavan kot družinski član, pač pa se družino obravnava kot enostarševsko 

(biološki oče/mati in otrok, izključi se partnerja). Največ razlik med homoseksualnimi in 

heteroseksualnimi partnerstvi je na področju družinskega prava. Ravno zaradi tega so se 

pojavile težnje po oblikovanju novega Družinskega zakonika z katerim bi istospolna 

partnerstva postala enakovredna različno spolnim (Švab in Kuhar 2005; Rajgelj 2010). 

Izenačitev obeh razmerij je Slovenija vendarle dosegla marca 2015, saj nova novela Zakona o 

zakonski zvezi in družinskih razmerjih istospolnim partnerjem dovoljuje sklenitev zakonske 

zveze in tudi posvojitev otrok, a je ta novela že napadena s strani nasprotnikov, ki pa si 

prizadevajo za referendum in tako razveljavitvi tega zakona (Vičič, 2015).  

 

Vendar se opozarja na to, da dovoljene poroke ne bi ničesar doprinesle k zmanjšanju 

homofobije v družbi, kajti obstaja verjetnost, da teh pravic homoseksualci ne bi izkoristili 

zaradi strahu pred družbo. Nekateri izpostavljajo tudi dejstvo, da bi lahko po uvedbi poroke 

nastal prepad med poročenimi in neporočenimi homoseksualnci, ki bi zaradi svojega stanu 

doživljali še večjo stigmatizacijo (Švab in Kuhar, 2005). Torej težnja po poroki ni zaradi 

odprave homofobije ali zaradi želje po sprejetju, pač pa zaradi občutka enakopravnosti in pa 

zakonsko podeljenih pravic, ki bi jih legalizirana poroka dala homoseksualnim parom. 

 

Istospolne zakonske zveze so dovoljene v naslednjih evropskih državah: Nizozemska (od 

2001), Belgija (od 2003), Španija (od 2005), Norveška (od 2009), Švedska (od 2009), 

Portugalska (od 2010), Irska (od 2010), Danska (od 2012), Francija (2013) in Združeno 



26 
 

kraljestvo (Anglija, Wales in Škotska od 2013). Ostale svetovne države, kjer je dovoljeno 

poročanje istospolnih partnerjev so: Kanada, Severna Afrika, Argentina, Brazilija, Urugvaj, 

Nova Zelandija in del Amerike. Druge oblike partnerstva poleg Slovenije priznavajo še v 

Nemčiji, Češki, Švici, Avstriji in Madžarski. Istospolnih zvez pa sploh ne priznavajo v: Bosni 

in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Makedoniji, Albaniji, Grčiji, Bolgariji, Turčiji, Moldaviji, 

Slovaški, Ukrajini, Rusiji, Litvi, Latviji, Poljski in Belorusiji (Freedom to marry 2014; Grm 

2013). 

 

2.6 Istospolne družine in otroci 

 

Tako kot istospolne poroke tudi istospolno starševstvo postaja vedno bolj aktualno vprašanje, 

ki pa sproža še bolj burne debate. Stališča in odnos do ne heteroseksualnih oblik starševstva 

se spreminjata. V Evropi je v zadnjih dvajsetih letih to postalo bolj vidno in bolj družbeno 

priznano (Streib-Brzič in drugi, 2012). Pri homoseksualnih posameznikih načeloma obstaja 

želja po otrocih, vendar se zavedajo, da je malo možnosti za uresničitev teh želja. Razloga sta 

predvsem dva: prvi je ta, da je že samo razmišljanje in vztrajanje pri izpolnitvi želje preveč 

obremenjujoče, saj se zavedajo, da imajo zelo majhne realne možnosti za starševstvo. Drugi 

pa je ta, da v nekaterih primerih osebe mislijo, da jim zaradi spolne usmerjenosti, pravica do 

otrok ne pripada in zato to željo potlačijo. Predvsem ženske so večinoma tiste, pri katerih je 

želja po otroku bolj prisotna. Tako se zopet pojavi velika razlika med homoseksualnimi in 

heteroseksualnimi pari glede na družbeno pričakovanje o ustvarjanju družine. Na 

heteroseksualne pare družba vrši pritisk, da imajo otroke, medtem ko je pritisk na 

homoseksualne pare ravno nasproten. Družba od njih ne pričakuje ali celo nasprotuje 

starševstvu. Mlajše homoseksualne ženske so glede možnosti vzgoje otrok bolj optimistične 

kot starejše, te se zavedajo, da nimajo možnosti, da bi otroka pridobile s umetno oploditvijo, 

saj nimajo moškega partnerja, posvojitev otrok pa je istospolnim parom bila do leta 2015 

onemogočena. Homoseksualno starševstvo je velikokrat imenovano tudi ne tradicionalno, 

nekonvencionalno, kar zopet kaže na to, da ni enakovredno heteroseksualnemu. Istospolne 

družine pa so velikokrat poimenovane kot »mavrične družine«. Heteroseksualci najpogosteje 

razmišljajo o biološkem starševstvu, medtem ko homoseksualci razmišljajo širše, o različnih 

načinih, ki bi jim omogočili starševstvo. Predvsem je najbolj običajna odpoved biološkemu 

starševstvu in razmišljanje o posvojitvi, kjer bi bil odnos do otroka enakovreden, saj bi bil 

enako podoben obema in ne samo enemu, kot to bi to veljalo za biološke otroke (Švab in 

Kuhar 2005; Sobočan 2012). 
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Glede na raziskavo Neznosno udobje zasebnosti si okoli 40% vprašanih homoseksualcev 

želeli otroka, skoraj enak odstotek pa želje po otroku nima (Švab in Kuhar, 2005). Odsotnost 

otrok je lahko prekletstvo za homoseksualca, lahko je predmet sočustvovanja s strani 

heteroseksualcev, hkrati pa je lahko tudi priložnost (Sullivan, 2008). 

 

Po zakonu sta starša mati, ki rodi otroka in oče, ki je bodisi materin mož ali pa z materinim 

soglasjem prizna očetovstvo, glede katerega pa lahko odloča tudi sodišče. V Sloveniji velja 

enakovrednost starševstva v zakonski zvezi, zunaj nje ali pa če je to starševstvo posledica 

posvojitve. Istospolni partnerji so lahko enostransko posvojili otroka, skupna posvojitev pa je 

možna od leta 2015, ko je bila omenjena novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih potrjena. Enostranska posvojitev je zasnovana tako, da lahko istospolni partner 

posvoji biološkega otroka svojega partnerja. Istospolna skupnost ne rabi biti registrirana, 

vendar mora partner, ki posvaja otroka, izpolnjevati določene posvojitvene pogoje, s tem pa 

mora soglašati tudi partner, ki je biološki oče ali mati. Istospolna partnerja torej nista mogla 

posvojiti otroka, ki ni biološki otrok katerega izmed njiju. Lahko se je izvedla podobna 

posvojitev enostranski in sicer, da najprej en istospolni partner posvoji otroka, nato še drugi, a 

je težava v tem, da samski ljudje redko ali nikoli ne morejo posvojiti otroka. V Sloveniji so 

priznane posvojitve ne bioloških otrok istospolnih partnerjev, ki so bile izvedene v tujini. 

Družinski zakonik, ki ni bil sprejet, je na začetku, pred spremembo, urejal to področje na tak 

način, da bi bila istospolnim partnerjem onemogočena tako enostranska kot skupna 

posvojitev. Torej bi veljali enaki pogoji za posvojitev kot pri razmerju moški in ženska, to pa 

je sedaj popravila novela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je nadgradnja 

Družinskega zakonika in izenačuje homoseksualna in heteroseksualna razmerja glede poroke 

in posvojitev (Rajgelj 2010; Vičič 2015). 

 

Boris Bezjak je v svojem članku z naslovom Sedem predsodkov okoli družinskega zakonika 

zbral najpogostejše argumente proti posvajanju in vzgajanju otrok v istospolnih družinah. 

Nasprotniki posvajanja otrok trdijo, da ti otroci v svojem življenju ne bi imeli matere in očeta, 

ki bi v njihovem življenju odigrala žensko in moško vlogo. Ta argument uvaja dvojna merila, 

saj zagovorniki tega pozabljajo, da tudi otroci samohranilk ali samohranilcev nimajo obeh 

staršev. Temu nekateri dodajo še zahtevo, da lahko le moški in ženska, ki sta poročena, dobro 

vzgajata otroka. S tem se pojavi zahteva po jedrni družini kot edini pravilni in sprejemljivi, a 

iz realnega življenja je jasno razvidno, da se trendi spreminjajo in to nikakor ni merilo za 



28 
 

dobro vzgojo. Nekatere moti ne trajnost homoseksualnih odnosov, kar pa ni primerno za 

starševstvo, a pri tem pozabljajo na zapletene postopke posvojitve, kjer preverijo tudi 

stabilnost razmerja. Ravno tako je nesmiselna teza, da bi otroci posvojeni v homoseksualne 

družine tudi sami postali homoseksualci. Spolna usmerjenost otrok ni odvisna od staršev, saj 

so tudi homoseksualni otroci v veliki večini potomci heteroseksualcev. Prednost odraščanja v 

homoseksualni družini bi bila odprtost do drugačnosti. Tisti, ki pa se osredotočajo na 

sprejemanje otrok v družbi, velikokrat izpostavijo možno družbeno in vrstniško zavračanje 

zaradi odraščanja v istospolni družini. Dejstvo je, da se vrstniški pritiski vršijo zaradi 

različnih stvari (postave, videza, polti, jezika, vere) in bi bilo bolj smiselno, če bi se ljudje bolj 

usmerili v reševanje poniževanj in ne samo poglabljali stereotipe. Ravno tako nobena 

raziskava ne podpira neutemeljenih obtožb, da bi homoseksualni starši zlorabljali otroke. Do 

tega prihaja tudi v heteroseksualnih razmerjih, zato ta skrb nima nobene podlage. Ker je 

homoseksualna spolna usmerjenost še vedno obravnavana kot nenaravna ali nemoralna, je to 

okolje nemoralno in zato neprimerno za vzgojo otrok. Normalnost in nemoralnost je 

subjektivna, vsakdo drugače razume in razloži, kakšno življenje je moralno in normalno. Kot 

izpostavlja Sobočan, mnoge študije dokazujejo, da imajo otroci iz mavričnih družin več 

pozitivnih lastnosti kot ostali. Opozarja pa tudi na to, da otroci, ki odraščajo v istospolnih 

skupnostih dveh oseb, niso razvojno drugačni od tistih, ki odraščajo v družini sestavljeni, iz 

heteroseksualnih staršev, a nekateri tega še vedno ne želijo videti (Vezjak 2010; Sobočan 

2012). 

 

Istospolne družine mnogi ne pojmujejo enako kot heteroseksualne družine, pač pa jim 

pripnejo različne besede kot npr. alternativna, ne tradicionalna, socialna… Opravljena je bila 

raziskava s sedmimi slovenskimi istospolnimi družinami, ker so bili otroci rojeni v 

homoseksualnih zvezah ali preko umetne oploditve (doma ali na tujem) ali so bili spočeti med 

spolnim odnosom z moškim ali pa je otroka donosila nadomestna mama. Ta je pokazala, da 

homoseksualne družine sebe ne dojemajo kot drugačne, pač pa kot običajne družine. A se 

zavedajo, da so za okolico še vedno drugačne, nenavadne, saj so velikokrat nepoznane. 

Vendar to ni ovira za razkritje, saj se vsi vključeni odkrito kažejo v javnosti, ker želijo, da se 

ljudje na take družine navadijo. Velikokrat so te družine nevidne, obravnavane kot skupnost 

posameznice in družine (matere in otroka), zato istospolne družine želijo, da je javnost o tem 

obveščena in se o tem govori. Predvsem so te družine potisnjene v nevidnost zaradi njihove 

pravne neenakopravnosti. Istospolni starši čutijo potrebo po tem, da se morajo zaradi okolice 

nenehno dokazovati, da so dobri starši in da niso škodljivi za družbo. Seveda pa vsi 
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opozarjajo na zakonodajne pomanjkljivosti in omejitve, ki še vedno dajejo prednost sami 

strukturi družini in ne samemu življenju znotraj družine (Sobočan 2009; Sobočan 2012). 

 

Kot pove avtorica Sobočan, bi se morali ljudje bolj ukvarjati s tem, kakšni so procesi znotraj 

družine in ne s samo strukturo družine, saj spolna usmerjenost staršev ne vpliva na razvoj 

otrok in ne pomeni nezmožnost ali slabo starševstvo. Nekateri opozarjajo na manj očitno a 

pogosto obliko homofobije, ki jo doživljajo predvsem homoseksualni starši in otroci. Te se 

pomiluje zaradi spolne usmerjenosti njihovih staršev, starše pa se nenehno presoja kako dobri 

starši so (Zaviršek in Brecht, 2012). 

 

Posvojitev otrok v istospolne družine je dovoljena v naslednjih državah: Argentina, Islandija, 

Španija, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Norveška, Švedska, Belgija, Danska, Brazilija, 

delno Kanada, Francija, Malta, Nova Zelandija in Urugvaj, delno Avstralija in ZDA. Tako 

posvajanje otrok, kot ga ima Slovenija pa imajo še naslednje države: Avstrija, Finska, 

Nemčija, Izrael (Wikipedija 2014; ILGA 2014). 

 

2.7 Diskriminacija homoseksualnosti in njeno preprečevanje 

 

Država, kot je Slovenija, s svojimi družbenimi normami in zakoni otežuje javno izražanje 

predsodkov do določenih skupin. Predsodki z leti ne izginjajo, njihova moč ne upada, le 

spreminja se prostor njihovega izražanja. Predsodki se danes bolj izražajo v zasebnosti, bolj 

prikrito in simbolno. Danes velja, da se ljudje raje izogibajo ljudi do katerih imajo določene 

predsodke kot pa da bi jih izražali neposredno kot so to počeli nekdaj (Nastran Ule, 1999). To 

še posebno velja za homoseksualnost in predsodke ter nasilje, ki jih ti povzročajo. 

 

Več kot polovica, 53 % homoseksualcev v Sloveniji je že bilo deležnih nasilja zaradi svoje 

spolne usmerjenosti, predvsem je najpogostejše psihično nasilje, manj fizično. Ne smemo pa 

pozabiti, da je nasilje tudi siljenje v nevidnost ali molk. Najpogostejši izvajalci nasilja so 

neznanci na javnih mestih, temu sledi družina in sorodstvo, ter nato prijatelji in sošolci. 

Dejstvo je, da se diskriminacija in homofobični odzivi pojavljajo vsepovsod. Rezultati te 

raziskave niso nič presenetljivi saj so ulice heteroseksualizirane, kar pomeni, da 

heteroseksualni pari nimajo omejitev glede izkazovanja naklonjenosti v javnosti, medtem ko 

homoseksualci zaradi različnih oblik nestrinjanja bežijo v mimikrijo ali v zasebnost. 

Istospolni pari zaradi fizičnega ali psihičnega nasilja doživljajo neugodje pri izkazovanju 
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naklonjenosti na javnih prostorih. S tem jim ulica, družba in ljudje sporočajo, da to ni njihov 

prostor, da je javni prostor namenjen le heteroseksualcem. To vodi v samokontrolo 

homoseksualcev, ki preko tega zatrejo lastne želje in se podredijo odzivom okolice. Vsako 

nasilje nad istospolnimi pari še bolj podkrepi heteronormativnost. Tako je homoseksualcem 

odvzeto spontano izkazovanje intimnosti in to postane dejanje, ki je primerno le za varni, 

zasebni prostor (Švab in Kuhar 2005; Streib-Brzič 2012). Tako kot v Sloveniji, je tudi 

polovica evropskih homoseksualcev že doživela diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti, 26 

% jih je bilo napadenih, predvsem na javnih mestih. Enako kot v Sloveniji, je tudi njihov strah 

pred javnimi mesti velik, zato se jih polovica izogiba javnim krajem, dve tretjini pa si na takih 

mestih ne izmenjujejo naklonjenosti (Agencija Evropske unije za temeljne pravice, 2013). 

 

Nekateri tako namesto homofobije uporabljajo izraz »heteronormativno nasilje«, ki je 

razloženo kot sistem neenakosti, kjer je heteroseksualnost razumljena kot norma in se po njej 

ureja družbene odnose in kulturna pričakovanja (Streib-Brzič in drugi, 2012). 

 

Pri homoseksualcih zato prihaja do nasprotnih občutij in prepričanj. Zavedajo se, kakšna je 

družba in njen odziv na njihovo ravnanje in se zato podredijo njihovim zahtevam, torej z 

javnim izkazovanjem homoseksualnosti ne izzivajo neodobravanja ali celo nasilja. Hkrati pa 

se zavedajo, da jih ravno to omejuje, jim onemogoča javno življenje, ki ga morajo prenesti v 

zasebnost (Švab in Kuhar, 2005). 

 

Glede na rezultate različnih raziskav se nasilje nad homoseksualci dogaja, čeprav je to 

prepovedano in tudi kaznivo. Kar nekaj zakonov preprečuje diskriminacijo, saj je to ena 

izmed nalog modernih, demokratičnih držav. Glede na Ustavo Republike Slovenije je 

Slovenija demokratična država, kjer so »zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 

gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno 

okoliščino«. Človekove pravice varuje sodstvo, ki odpravlja njihove kršitve. Vsak človek ima 

pravico do varnosti in nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti. Enako Ustava Republike 

Slovenije ureja pravice in svobodo dela in zaposlitve, kar je pomembno zaradi možne 

diskriminacije na delovnem mestu zaradi spolne usmerjenosti. Na splošno je prepovedano 

spodbujanje h kakršnikoli neenakosti ali nestrpnosti glede opredelitve drugih (Ustava 

Republike Slovenije, 1991). 
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Glede na raziskavo Eurobarometera iz leta 2009 se prebivalci Slovenije zavedajo, da je 

diskriminacija v Sloveniji razširjena, predvsem na podlagi etičnega porekla, sledi jim 

starostna, invalidnostma in nato diskriminacija spolne usmerjenosti. Hkrati pa 45 % 

Slovencev trdi, da si država ne prizadeva dovolj v boju proti diskriminaciji (Eurobarometer, 

2009). 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

S pomočjo teoretskega pregleda in empiričnega dela diplomske naloge bomo odgovorili na 

dva zastavljena raziskovalna vprašanja. Prvo, glavno raziskovalno vprašanje se glasi »Kakšen 

je odnos slovenske družbe do homoseksualnosti?«, drugo raziskovalno podvprašanje pa je 

»Ali se odnos slovenske družbe do homoseksualcev skozi čas (od leta 1991 do sedaj) 

spreminja?«. 

 

Preko teoretičnih in empiričnih podatkov in njihovih predstavitev pa bomo zavrnili ali potrdili 

naslednjo hipotezo: Odnos slovenske družbe do homoseksualnosti se spreminja in sicer v 

smeri večjega družbenega sprejemanja, na kar pa vpliva:  

 intenzivnejše delovanje lezbičnih in gejevskih aktivistov v družbi in njihovo 

sodelovanje s politiko, 

 povečanje medijske pozornosti glede homoseksualnosti, 

 upad vpliva rimskokatoliške cerkve v Sloveniji, 

 pravne spremembe glede ureditve življenja homoseksualcev in 

 to, da je ta tematika postala del agende levih političnih strank v Sloveniji. 

 

 

3.1 Metodologija 

 

V diplomski nalogi bomo uporabili dva metodološka pristopa in sicer kvantitativno 

(pozitivistično) in kvalitativno (fenomenološko) paradigmo. 
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Preko kvantitativnega raziskovanja iščemo splošne vzorce in povezave, preizkušamo teorije in 

napovedujemo, pri čemer pa običajno potrebujemo veliko število enot. Na podlagi splošnih 

vzorcev so nato oblikovane pojasnitve družbenega življenja, predvsem pa je cilj te metode 

preučevanje zvez med spremenljivkami. Kvantitativne metode se uporablja, kadar se preučuje 

veliko število enot, glavno vodilo pa je splošnost in enostavnost (Ragin, 2007). Pri 

kvantitativnemu delu ne bomo uporabili lastne metode zbiranja podatkov, saj bomo uporabili 

sekundarne podatke. Uporaba teh je smiselna, saj so kakovostni, ker je njihov vzorec 

reprezentativen in vsebujejo standardizirana vprašanja in odgovore, ki jih izvajajo kredibilni 

raziskovalci (Lamut in Macur, 2012). Podatke bomo pridobili iz Arhiva družboslovnih 

podatkov, ki so prosto dostopni na spletu, predvsem iz raziskav Slovenskega javnega mnenja. 

Osredotočili se bomo na vprašanja glede tematike homoseksualnosti, ki se v enaki obliki 

pojavljajo od leta 1991 naprej. Merski instrument je tako anketni vprašalnik, ki je izveden na 

populaciji Slovenije. Sekundarne podatke bomo obdelali s statistiko, s pomočjo statističnega 

programa Excel, rezultati bodo tako predstavljeni v obliki grafov. 

 

Kvalitativno raziskovanje pa v nasprotju s kvantitativnim ne uporablja širokih pogledov na 

pojave, ampak jih poglobljeno preučuje. Tako so cilji kvalitativnega raziskovanja predvsem 

dajanje besede, interpretacija pomembnosti (kulturne ali zgodovinske) in razvijanje teorij. 

Kvalitativno raziskovanje je predvsem uporabljeno pri raziskavi pojavov, ki so v družbi 

napačno predstavljeni ali pa so še neraziskani (Ragin, 2007). S kvalitativnim delom 

raziskovanja želimo doseči ravno prvi cilj, dajanje besede. Homoseksualci spadajo med 

marginalizirane družbene skupine, ki zaradi svoje posebnosti niso slišani (Ragin, 2007). Preko 

te metode raziskovanja lahko vsaj delno predstavimo njihovo življenje in odnos družbe do 

njih. Sami bomo izdelali in izvedli kvalitativni del diplomske naloge. Podatke bomo zbirali s 

pomočjo vprašanj v polstrukturiranem intervjuju. Ta je najbolj primeren, saj dovoljuje 

različno število in način zastavljenih vprašanj, da lahko pridobimo želene informacije. Pri 

vzorčenju bomo uporabili namensko vzorčenje, saj bomo intervjuvance izbrali z določenim 

namenom (Lamut in Macur, 2012). Intervjuvanca bosta dva posameznika, ki sta izključno 

homoseksualne spolne usmerjenosti. Te bomo poiskali preko lastnega socialnega omrežja, 

zagotovili pa bomo njuno anonimnost zato jih bomo poimenovali Intervjuvanec 1 in 

Intervjuvanec 2. Pridobljene kvalitativne podatke bomo analizirali s hermenevtičnem 

pristopom. Preučevali bomo pomene analiziranega besedila ter s tem pridobili osebne 

izkušnje homoseksualnih oseb (Lamut in Macur, 2012). Preko tega bomo podkrepili rezultate 

analiz sekundarnih kvantitativnih podatkov, zato smo izbrali le dva intervjuvanca, saj dajemo 
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večji poudarek kvantitativnim podatkom in teoretičnim izhodiščem. Z intervjuji predvsem 

želimo tematiko obravnavati še z drugega zornega kota in sicer, kako homoseksualni ljudje 

doživljajo odnos slovenske družbe do njih.  

 

Preko analize sekundarnih podatkov iz Slovenskega javnega mnenja in dveh intervjujev s 

homoseksualcema bomo odgovorili na raziskovalno vprašanje in podvprašanje ter potrdili ali 

zavrnili postavljeno hipotezo. 

 

3.2 Predstavitev rezultatov kvantitativnega dela 

 

Vse kvantitativne podatke smo pridobili iz raziskav Slovenskega javnega mnenja. Predvsem 

smo se osredotočili na raziskave od leta 1991 naprej in v njih poiskali vprašanja, ki se 

nanašajo na temo homoseksualnosti. Predstavitev pridobljenih podatkov pa smo s pomočjo 

statističnega programa Excel izvedli sami. Tako smo oblikovali grafe, katere bomo predstavili 

v tem poglavju in skupaj s kvantitativnim delom diplomske naloge interpretirali v naslednjem. 

 

Grafikon 3.1: Sprejemanje homoseksualcev 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (1991/1). 
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Graf 3.1 prikazuje kakšno mnenje imajo ljudje v Sloveniji glede homoseksualnih oseb. Na 

vprašanje glede soglašanja s trditvijo »Homoseksualci so ljudje, ki jih je treba sprejeti kot vse 

druge ljudi.« je leta 1991 največ ljudi (40 %) odgovorilo, da s to trditvijo popolnoma 

soglašajo. Odstotek tistih, ki v celoti niso soglašali je bil razmeroma nizek, le 15 %. 31 % 

ljudi, pa je izbralo delno soglašanje ali delno ne soglašanje.  

 

Grafikon 3.2: Spolni odnos med dvema osebama istega spola 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (1991/2; 1993/2; 1998/1; 2009/1). 

 

Tematika, ki jo obravnava graf 3.2 je spolni odnos med dvema odraslima osebama istega 

spola. Od leta 1991 do leta 2009 so prebivalci Slovenije največkrat menili, da je spolni odnos 

med dvema odraslima osebama istega spola vedno nekaj slabega. Leta 1991 je tako menilo 46 

% anketirancev, po osemnajstih letih se ta odstotek ni bistveno spremenil, zmanjšal se je le za 

4 odstotne točke. Leta 1993 je bil odstotek ljudi, ki menijo da je spolni odnos med dvema 

osebama istega spola vedno slabo najvišji (51 %), najnižji pa je bil leta 1998 (39 %). Medtem  

se je odstotek tistih, ki menijo, da to ni nikoli slabo skozi čas skoraj vedno povečeval. Leta 

1991 je 9 % Slovencev in Slovenk menilo, da spolni odnos med odraslima osebama istega 

spola ni nikoli nekaj slabega, leta 2009 jih je tako menilo 20 %. 
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Grafikon 3.3: Opravičevanje homoseksualnosti 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (1992/1; 1995/2; 1999/3; 2005/3+4; 2008/1; 

2011/2). 

 

Iz grafa 3.3 je razvidno, da so Slovenci vse od leta 1992 do leta 2011 večinoma menili, da 

homoseksualnosti ne moremo opravičiti. Vendar je število ljudi, ki tako mislijo, skozi leta 

upadalo. Leta 1992 je več kot polovica ljudi (55 %) menila, da homoseksualnosti ne moremo 

opravičiti, leta 2011 pa jih je tako menilo 31 %. Izjema je leto 2005, saj je bilo takrat tako 

mislečih le 23 %. Odstotek tistih, ki so menili, da homoseksualnost lahko vedno opravičimo 

je bil vedno nižji od odstotkov pri odgovoru »Nikoli ne moremo opravičiti«. Pa vendar število 

ljudi, ki menijo, da homoseksualnost lahko vedno opravičimo, narašča. Leta 1992 jih je tako 

menilo 8 %, leta 2011 pa je ta odstotek višji in sicer 23 %.  

 

Največji razkorak med odgovoroma »Nikoli ne moremo opravičiti« in »Lahko vedno 

opravičimo« je bil leta 1992, najmanjši pa leta 2005 in sicer le 2 odstotni točki, drugi 

najmanjši pa je bil leta 2011 z razliko 8 odstotnih točk. 
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Grafikon 3.4: Svoboda ureditve življenja homoseksualcev 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (2002/2; 2004/2; 2006/1; 2008/2; 2010; 2012/2). 

 

Vse od leta 2002 do leta 2012 so Slovenci in Slovenke bolj soglašali kot ne soglašali s 

trditvijo »Homoseksualci in lezbijke morajo imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih 

željah.«. Velikih odstopanj glede števila ljudi, ki bodisi soglašajo ali ne soglašajo ni. Odstotki 

ljudi, ki soglašajo s prej omenjeno svobodo se večinoma gibljejo okoli 50 %. Izjema je leto 

2008, kjer 67 % ljudi ni podalo odgovora ali pa je izbralo odgovor »Ne vem«, zato se tistega 

leta s trditvijo soglaša le 19 %, ne soglaša pa 7 %. Težko rečemo, zakaj je leta 2008 tak 

rezultat, saj se takrat ni dogajalo nič posebnega, kar bi vplivalo na tako mnenje ljudi. Enako se 

skozi čas bistveno ne spreminja odstotek ljudi, ki ne soglaša z zgornjo trditvijo. Ta se nahaja 

med 21 % in 24 %, izjema je le prej omenjeno leto 2008. 

 

Glede na zbrane rezultate, v desetih letih ni bistvenih sprememb, pa vendar je zaznati manjše 

povečanje (3 odstotne točke) soglašanja s trditvijo »»Homoseksualci in lezbijke morajo imeti 

svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah.« in hkratno zmanjšanje ne soglašanja za 1 

odstotno točko. 
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Grafikon 3.5: Javno izražanje homoseksualne usmerjenosti 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (1995/3; 1997/1; 2001/1; 2002/1). 

 

Podatki v grafu 3.5 se nanašajo na strinjanje ali nestrinjanje državljanov Slovenije glede 

javnega izražanja homoseksualne spolne usmerjenosti. Kot je razvidno, se od leta 1995 do leta 

2002 večina ljudi ne strinja s tem, da bi morali homoseksualcem prepovedati javno izražanje 

svoje spolne usmerjenosti. Leta 1995 se s tem ni strinjalo 40 % ljudi, odstotno točko manj leta 

1997, leta 2001 in 2002 pa je bil ta odstotek višji in sicer je bil 48 % in 46 %. Malo manj pa je 

ljudi, ki so se s tem strinjali oziroma menijo, da bi morali homoseksualcem prepovedati javno 

izražanje spolne usmerjenosti. Leta 1995 jih je tako menilo 38 %, tri odstotne točke manj leta 

1995, leta 2001 in 2002 pa še manj (29 % in 30 %). 

 

V sedmih letih se odstotek tistih, ki se strinjajo ali pa ne strinjajo ni pretirano povečal ali 

upadel. Lahko rečemo le, da je odstotek tistih, ki se ne strinjajo s prepovedjo javnega 

izražanja homoseksualne usmerjenosti, povečal za malo odstotnih točk, za približno enako pa 

se je zmanjšal odstotek ljudi, ki se strinjajo s prej omenjenim javnim izražanjem.  
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Grafikon 3.6: Vojaški poklic in homoseksualci/istospolno usmerjeni 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (2003/3; 2005/2; 2007; 2009/2; 2012/1). 

 

Graf 3.6 predstavlja rezultate mnenj glede zaposljivosti homoseksualcev in istospolnih oseb v 

vojski. Anketiranci so lahko izbirali med dvema možnima odgovoroma. Z izjemo leta 2003 so 

se ljudje v Sloveniji bolj strinjali s trditvijo »V vojski se lahko zaposlijo tudi istospolno 

usmerjeni/homoseksualci.«. Od leta 2005 do leta 2009 se je število tako mislečih ljudi 

nahajalo med 45 in 48 %, leta 2012 pa je tako menilo več kot polovica ljudi (52 %). S 

trditvijo »Istospolni ljudje/homoseksualci ne sodijo v vojsko.« se je največ ljudi soglašalo leta 

2003 in sicer 44 %, kar pa je odstotna točka več kot z nasprotno trditvijo. Nadalje, leta 2005 

pa je tako menilo 32 % Slovencev in Slovenk, naslednje leto za 3 odstotne točke manj, leta 

2012 pa 31 %.  

 

Velikih sprememb v mnenju od leta 2003 do leta 2012 ni. Leta 2003 je bilo več tistih, ki se 

niso strinjali z zaposlitvijo homoseksualcev ali istospolnih oseb v vojski, a le za eno odstotno 

točko. Naslednja leta pa je več ljudi podprlo idejo o vojaškem poklicu in homoseksualcih. 

Število tistih, ki se strinjajo s tem je, naraščalo in sicer iz 43 % (leto 2003) do 52 % (leto 

2012). V primerjavi z letom 2003 je upadel odstotek tistih, ki menijo, da homoseksualci in 

istospolni ne sodijo v vojsko in je bil leta 2012 za 13 odstotnih točk nižji. 
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Grafikon 3.7: Homoseksualni sosedje 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (1992/1; 1993/1; 1995/2; 1998/2; 1999/3; 2000/1; 

2001/2; 2002/1; 2005/3+4; 2008/1; 2011/2). 

 

V grafu 3.7 je prikazano koliko odstotkov ljudi v Sloveniji ne želi imeti homoseksualcev za 

sosede. Leta 1992 so homoseksualni sosedje motili 43 % ljudi, odstotek teh pa se je v 

naslednjih treh letih nato povečal. Leta 1993, 1995 in 1998 je tako menilo okoli 60 % ljudi, v 

naslednjih pa se je odstotek tako mislečih zmanjšal. Od leta 1999 do 2002 se je odstotek gibal 

med 44 in 55. Nadaljnja leta pa je bil odstotek ljudi, ki ne želijo imeti homoseksualnih 

sosedov, nižji, leta 2008 je prej omenjena situacija motila 34 % ljudi. 

 

Skozi 19 let odstotek ljudi, ki ne želijo imeti homoseksualnih sosedov, nikoli ni bil nižji od 34 

% in nikoli višji kot 61 %. Najmanj ljudi bi homoseksualni sosedje motili od leta 2005 naprej, 

najbolj pa med letom 1993 in 1998. Odstotki ljudi, ki ne bi želeli imeti homoseksualcev za 

sosede, so preko let nihali, zato razlika med letom 1992 in 2011 ni velika, le 8 odstotnih točk. 

 

Slovenija se v Evropski uniji glede tega vprašanja homoseksualnih sosedov uvršča med bolj 

strpne države. Najmanj bi homoseksualni sosedje motili prebivalce Švedske, Danske, 

Nizozemske, Luksemburga. Temu sledijo Francija, Belgija, Velika Britanija, Španija, Irska, 

Malta, Nemčija in nato Slovenija. Na vrhu so torej države, ki podpirajo tako poroko, nekatere 

celo posvojitve, zato taki rezultati niso presenetljivi. Na dnu lestvice pa so Latvija, Bolgarija 

in Romunija, ki najbolj nasprotujejo temu, da bi imeli homoseksualne sosede (Agencija 

Evropske unije za temeljne pravice, 2009). 
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Grafikon 3.8: Posvojitev otrok s strani homoseksualnih parov 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (2008/1). 

 

Graf 3.8 prikazuje slovensko stališče glede možnosti, da bi homoseksualci lahko posvojili 

otroka. Večina, 67% ljudi tej možnosti nasprotuje oziroma s tem ne soglaša. 17 % Slovencev 

pa s tem soglaša in meni, da bi homoseksualni pari morali imeti možnost posvojiti otroka. 13 

% ne soglaša, niti soglaša, 3 % pa jih odgovora ni podalo. 

 

Močno 
soglašam

2%

Soglašam
15%

Niti 
soglašam, 

niti ne 
soglašam

13%

Ne soglašam
37%

Sploh ne 
soglašam

30%

Ne vem/Brez 
odgovora

3%

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjo 

trditvijo: Homoseksualni pari bi morali imeti možnost 

posvojiti otroka.



41 
 

Grafikon 3.9: Vzgoja otrok istospolnih staršev 

 

Vir: prirejeno po Slovensko javno mnenje (2012/1). 

 

V grafu 3.10 so predstavljena mnenja glede vzgoje otroka s strani dveh žensk ali dveh 

moških. Ne glede na to, kakšnega spola sta starša (dve ženski ali dva moška), ljudje ne 

soglašajo s tem, da bi lahko bila taka vzgoja prav tako dobra kot pri paru moškega in ženske. 

Bolj jih moti vzgoja dveh moških (59 %) oziroma je ta še manj dobra, kot vzgoja dveh žensk, 

obe pa nista enakovredni vzgoji heteroseksualnega para. 31 % ljudi soglaša s tem, da bi lahko 

dve ženski prav tako dobro vzgajali otroka kot heteroseksualni par, malo manj ljudi (23 %), 

pa soglaša z dobro vzgojo dveh moških.  

 

Če povzamemo, Slovenci in Slovenke večinoma menijo, da istospolna partnerja ne moreta 

enako dobro vzgajati otroke kot heteroseksualni pari. Hkrati pa menijo, da bi se vzgoja otrok s 

strani dveh žensk po kakovosti bolj približala vzgoji para moškega in ženske, kot pa vzgoja 

otrok s strani dveh moških.  
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3.3 Interpretacija rezultatov 

 

V tem poglavju bomo interpretirali rezultate kvantitativnega dela, katerim bomo dodali še 

ključne ugotovitve iz teoretičnega pregleda in kvalitativnega dela. Podatki iz kvantitativnega 

dela so pridobljeni iz raziskav Slovenskega javnega mnenja. Kvalitativni del diplomske 

naloge smo izvedli sami in sicer smo intervjuvali dva homoseksualna posameznika, katera 

bomo zaradi zagotavljanja njune anonimnosti poimenovali Intervjuvanec 1 in Intervjuvanec 2. 

Preko raziskovalnih metod bomo v tem poglavju tudi odgovorili na raziskovalno vprašanje in 

podvprašanje ter potrdili ali zavrnili postavljeno hipotezo. 

 

Najprej bomo odgovorili na prvo vprašanje, ki nas zanima in sicer »Kakšen je odnos 

slovenske družbe do homoseksualnosti?«. Raziskava Slovenskega javnega mnenja iz leta 

1991 kaže, da je 40% Slovencev takrat popolnoma soglašalo s tem, da je homoseksualce 

potrebno sprejeti kot vse druge ljudi. Kar je presenetljiv podatek, saj Slovenija ne sodi med 

družbe, ki so se zgodaj začele spreminjati v smislu sprejemanja homoseksualnosti. Aktivist in 

avtor številnih del s to tematiko, Roman Kuhar, v svojih delih nenehno opozarja na pozen 

razvoj Slovenije in njeno prestrukturiranje intimnosti. Ravno zato je ta odstotek tako mislečih 

visok, glede družbenega dojemanja homoseksualnosti takrat. Tak rezultat je lahko posledica 

tega, da so takrat homoseksualci manj javno razkrivali svojo spolno usmerjenost, kar je bilo 

ugotovljeno v raziskavi Neznosno udobje zasebnosti. Torej je bilo homoseksualcev vsaj 

navidezno manj in ljudje niti niso imeli veliko stikov z njimi. Grafikon, ki prikazuje, kakšno 

je mnenje o spolnih odnosih dveh oseb istega spola, ni povezan samo s homoseksualci. Tu je 

vprašanje postavljeno zelo široko in velja za vse, ki so istospolno usmerjeni ali pa tiste, ki so 

heteroseksualci, a imajo občasne spolne odnose z istim spolom. Večina ljudi take spolne 

odnose med osebama istega spola označuje kot nekaj, kar je vedno slabo. Večinsko mnenje, 

da je spolni odnos med istospolnimi osebami vedno slab, je posledica heteronormativne 

Slovenske družbe, ki predpostavlja, da so le heteroseksualni spolni odnosi nekaj normalnega 

in naravnega. 

 

Pripadniki slovenske družbe so vse od leta 1992 do 2011 bolj številčno menili, da 

homoseksualnosti nikoli ne moremo opravičiti, manj je bilo tistih, ki so menili, da jo lahko 

vedno opravičimo. To zopet izhaja iz ugotovitve avtorja Romana Kuharja, ki je označil 

Slovenijo kot heteronormativno. Homoseksualnost je tako odklonska, saj homoseksualci s 
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svojo spolno usmerjenostjo ne izpolnjujejo pričakovanj družbe. Tako skoraj tretjina 

Slovencev leta 2011 trdi, da homoseksualnosti nikoli ne moremo opravičiti.  

 

Približno polovica Slovencev in Slovenk meni, da bi homoseksualci morali imeti svobodo, da 

si uredijo življenje po lastnih željah. Ti rezultati kažejo na to, da se vsaj polovica prebivalcev 

zaveda, da homoseksualnost ni odklonska, ampak je način življenja, katerega mora družba 

omogočiti. Pa vendar težko rečemo, da želijo državljani Slovenije odpraviti razlike med 

homoseksualnim in heteroseksualnim življenjem, saj ključnih sprememb (predvsem 

zakonskih sprememb), ki bi to omogočile, ne podprejo. 

 

V slovenski družbi so homoseksualci bolj sprejeti v zasebnosti kot v javnosti in širši družbi, 

kjer jih je nasilje doživelo že več kot polovica (Švab in Kuhar, 2005). Pa vendar po zadnjih 

podatkih iz leta 2002 46 % Slovencev in Slovenk meni, da homoseksualcem ne bi smeli 

prepovedati javnega izražanja svoje spolne usmerjenosti. S tem se jih strinja 30 %. Hkrati jim 

torej družba dovoljuje javno izkazovanje spolne usmerjenosti, a jim obenem preko nasilja 

sporoča, da so heteroseksualci s svojim izkazovanjem spolne usmerjenosti bolj zaželeni. 

Enako menita tudi intervjuvanca. Oba o svoji spolni usmerjenosti govorita javno in oba sta 

zaradi tega že doživela različne vrste nasilja. Intervjuvanec 2 je zaradi morebitnega nasilja na 

javnem mestu prenehal z javnim izkazovanjem naklonjenosti do partnerja, medtem pa bi 

Intervjuvanec 1 kljub slabim izkušnjam naklonjenost do partnerja izkazoval. Največ nasilja 

sta doživela na javnih mestih (park, šola), napadalci pa so bili večinoma neznanci.  

 

Leta 2012 se je o zaposlovanju homoseksualcev v vojski strinjalo malo več kot polovica 

prebivalcev Slovenije, približno tretjina, pa jih je menila, da ljudje s tako spolno 

usmerjenostjo ne sodijo v vojsko. V Ustavi Republike Slovenije je vsem ljudem zagotovljena 

pravica do dela, svobodna izbira delovnega mesta in zaposlitve, hkrati pa je prepovedana 

diskriminacija na delovnem mestu zaradi spolne usmerjenosti. Torej se glede na rezultate 

približno tretjina ljudi ne strinja z ustavo in se jim zdi sprejemljivo, da glede možnosti 

vojaškega poklica homoseksualec nima enakih pravic kot heteroseksualec. Tako mnenje je 

lahko povezano tudi s stereotipno predstavo o homoseksualcih. Moški in ženske s tako spolno 

usmeritvijo so pogosto označeni kot manjvredni v primerjavi s heteroseksualni moškimi in 

ženskami ter tako ne ustrezajo predstavi, kakšen naj bi bil vojak ali vojakinja.  
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Glede na raziskavo Slovenskega javnega mnenja iz leta 2011, malo več kot tretjina Slovencev 

in Slovenk ne želi imeti homoseksualne osebe za soseda. Kot je že omenjeno v poglavju kjer 

smo predstavili rezultate grafov, Slovenija v Evropski uniji spada med bolj tolerantne države 

glede homoseksualnih sosedov. Razlog zakaj bi nekoga motila prisotnost homoseksualnega 

soseda je težko ugotoviti, saj glede te situacije ni razširjenih stereotipov. Zavračanje takšnih 

sosedov je bolj posledica stigmatizacije homoseksualcev in samo neodobravanje njihovega 

načina življenja, ki bi v primeru sosedstva postalo enako ali še bolj neprijetno kot srečevanje 

homoseksualcev na javnih prostorih. Z diskriminacijo s strani sosedov intervjuvanca nimata 

izkušenj. Čeprav sta bila oba že žrtev nasilja zaradi svoje spolne usmerjenosti, pa s sosedi 

zaradi tega nimata težav. 

 

Glede na raziskavo Slovenskega javnega mnenja iz leta 2008 več kot polovica (67 %) 

slovenske družbe ne soglaša s tem, da bi homoseksualci lahko posvojili otroka. To so 

Slovenci in Slovenke tudi izrazili s tem, ko leta 2012 niso podprli sprejema Družinskega 

zakonika, pa čeprav je ta dovoljeval le posvojitev bioloških otrok partnerja in ne skupne 

posvojitve. Razlogi za tako številčno nasprotovanje posvojitvi izhajajo iz družbene sodbe o 

tem, da je homoseksualno razmerje neenakovredno heteroseksualnemu in o stereotipih, ki 

krožijo o istospolnih družinah. Tako brez kakšnih koli dokazov ljudje verjamejo, da bi bila 

vzgoja otroka brez očeta in matere slaba, da bi s tem vzgojili homoseksualne otroke in da bi 

bili otroci zaradi istospolnih staršev zasmehovani. Pozabljajo, da posvojitelj ne bi mogel biti 

vsak in da se otroke zasmehuje tudi zaradi drugih okoliščin ter, da je lahko tudi vzgoja otroka 

v tradicionalni jedrni družini lahko slaba (Vezjak, 2010). Pri tej temi je očitno zelo veliko 

nasprotovanje in težnja slovenske družbe k temu, da ostane heteroseksualnost družbena 

norma, saj si lahko le s tako spolno usmerjenostjo posameznik ustvari družino. Pa vendar v 

Sloveniji istospolne družine obstajajo in so dokaz, da je tako življenje možno in da s svojim 

obstojem ne škodijo otroku ali družbi (Sobočan, 2009). Leta 2012 so v raziskavi Slovenskega 

javnega mnenja ljudje odgovarjali na vprašanji glede vzgoje otrok v takih družinah. Pol jih 

meni, da dve ženski ne morata prav tako dobro vzgajati otroka kot heteroseksualni par, 59 % 

pa jih meni enako za vzgojo dveh moških. Razlog za to je prej omenjeni stereotip, ki brez 

prave podlage, označuje homoseksualce za slabe starše. Pri tem pa se pretirano poudarja in 

idealizira družino, ki jo sestavljata moški in ženska. Manj kot tretjina Slovencev in Slovenk 

pa meni, da bi bila vzgoja dveh žensk ali dveh moških enakovredna paru moškega in ženske. 

Zaradi vseh medijskih kampanj, ki so nasprotovale Družinskemu zakoniku in s tem 

istospolnim posvojitvam, so ljudje brez razmišljanja sprejeli stereotipe, ki so bili velikokrat 
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predstavljeni kot dejstva, a to niso. Na togost in malo možnosti za spremembe glede 

istospolnih družin opozarjata tudi intervjuvanca, ki menita da Slovenija na posvojitve še ni 

pripravljena. Intervjuvanec 2 bi se odločil za posvojitev, če bi bila ta mogoča, Intervjuvanec 1 

pa ne, ker meni, da »je slovenska družba mnogo preveč ozkogleda«. Da slovenska družba ne 

podpira vzgoje otrok v istospolnih družinah pa dokazujejo podatki iz leta 2012, kjer 49 % 

ljudi ne soglaša, da dve ženski v partnerski zvezi lahko prav tako dobro vzgajata otroka kot 

par moškega in ženske. 59 % ljudi pa soglaša s tem, da bi lahko dva moška v partnerski zvezi 

prav tako dobro vzgajala otroka kot heteroseksualca. S tem soglaša 31 % ljudi (glede vzgoje s 

strani dveh žensk) in 23 % (glede vzgoje s strani dveh moških). To zopet dokaže, da vzgoja 

istospolnih partnerjev v očeh ljudi ni enakovredna ali enako dobra kot vzgoja otrok 

heteroseksualnega para. 

 

Tako lahko podamo odgovor na zastavljeno raziskovalno vprašanje, ki pa ni enostaven, 

predvsem je odvisen od tega na kater vidik in del življenja se osredotočimo. Družba je do 

določenih situacij zelo odprta, drugje pa je zaznati odpor do sprememb. Slaba polovica ljudi 

meni, da homoseksualci lahko javno izražajo svojo spolno usmerjenost. Okoli tretjine 

Slovencev in Slovenk ne bi želela imeti homoseksualca za soseda. Več kot polovica, pa jih 

meni, da bi homoseksualci morali imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Več 

kot polovica ljudi pa podpira homoseksualce pri delu v vojski. Negativni odnos pa ima 

Slovenija do tega, ali bi homoseksualci lahko posvojili otroka. Skoraj 70 % temu nasprotuje 

in malo manjši odstotek meni, da bi homoseksualci otroke vzgajali slabše kot heteroseksualci. 

Slaba tretjina Slovencev homoseksualnosti nikoli ne more opravičiti, vedno opraviči pa jo 

lahko 23 %. Enako je negativno mnenje glede na spolni odnos med dvema odraslima osebama 

istega spola. Tega 42 % ljudi ne more sprejeti in je ta zanje nekaj slabega. Torej je najbolj 

negativni odnos slovenske družbe do homoseksualcev zaznati pri vprašanju posvojitve otrok 

in njihove vzgoje ter homoseksualnega spolnega odnosa, drugje pa je odnos do 

homoseksualcev manj negativno nastrojen, lahko rečemo, da jih deloma celo podpirajo. 

 

V nadaljevanju bomo podali odgovor na raziskovalno vprašanje »Ali se odnos slovenske 

družbe do homoseksualcev skozi čas (od leta 1991 do sedaj) spreminja?«. Glede na vprašanje, 

ki sprašuje po mnenju ali je spolni odnos med dvema odraslima osebama istega spola slabo ali 

ne, lahko rečemo, da narašča število ljudi, ki mislijo, da tak spolni odnos ni nikoli slab. Leta 

1991 jih je tako menilo 9 %, leta 2009 pa 20%. Medtem pa upada število ljudi (za 4 odstotne 

točke), ki za tak spolni odnos menijo, da je vedno nekaj slabega. Vendar je tu potrebno 
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poudariti, da se to vprašanje ne nanaša samo na homoseksualce in se ga lahko napačno 

interpretira, saj lahko vključuje tudi prevaro in ne definira ali sta osebi v razmerju.  

 

Slovence so vprašali ali menijo, da se homoseksualnost lahko vedno opraviči ali se je ne more 

nikoli opravičiti. Leta 1992 je 55 % ljudi menilo, da je nikoli ne moremo opravičiti, 19 let 

kasneje je ta odstotek manjši za 24 odstotnih točk. Narašča pa število tistih, ki menijo, da jo 

lahko vedno opravičijo in sicer je odstotek narasel iz 8 % (leto 1992) na 23 % (leto 2011). To 

nakazuje na spremembe glede sprejemanja homoseksualnosti, saj jo opravičujejo in s tem vsaj 

delno sprejemajo ter se zavedajo njene prisotnosti, hkrati pa to tudi kaže na prej omenjeno 

počasno spreminjanje slovenske družbe.  

 

Homoseksualci in lezbijke si nenehno prizadevajo za izboljšanje svojega življenja, predvsem 

želijo imeti svobodo, da si uredijo življenje tako kot si ga lahko heteroseksualci. Vse od leta 

2002 do 2012 je bil odstotek Slovencev in Slovenk, ki so nasprotovali temu, da imajo 

homoseksualci svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah, bistveno nižji od tistih, ki so 

s tem soglašali. Leta 2002 jih je polovica soglašala s takšno svobodo, deset let kasneje pa je 

odstotek tako mislečih narasel in sicer za tri odstotne točke. Manjša razlika pa je bila glede ne 

soglašanja, saj se je ta odstotek od leta 2002 do 2012 zmanjšal le za eno odstotno točko. Še 

vseeno lahko rečemo, da se dogaja manjša sprememba na bolje. V tem času so se dogajale 

tudi zelo burne razprave v Slovenskem medijskem in političnem prostoru, saj je bil leta 2005 

sprejet zakon, ki dovoljuje registriranje zunajzakonskih istospolnih partnerstev, kasneje pa je 

bil izveden poskus sprejema Družinskega zakonika. Kljub temu, da je leta 2012 53 % ljudi 

menilo, da bi homoseksualci živeli življenje po lastnih željah, Družinski zakonik istega leta na 

referendumu ni bil sprejet, pa čeprav bi ta homoseksualcem omogočil večjo svobodo in 

ureditev življenja kot si ga lahko uredijo heteroseksualci. To kaže na to, da ljudje dovoljujejo 

svobodo homoseksualcem, a še vedno jim zakonsko ne dovoljujejo enakih možnosti in 

svobode kot jo imajo heteroseksualci.  

 

Odnos ljudi do tega, ali homoseksualci lahko javno izražajo svojo spolno usmerjenost se 

spreminja v smeri večjega odobravanja. Leta 1995 je 38 % ljudi menilo, da bi 

homoseksualcem morali prepovedati javno izražanje spolne usmerjenosti, leta 2002 pa je ta 

odstotek nižji in sicer za 8 odstotnih točk. Povečal se je odstotek tistih, ki se s tem ne strinjajo 

in sicer za 6 odstotnih točk v sedmih letih. Odstotek ljudi, ki so podpirali javno izražanje 

homoseksualne spolne usmerjenosti ni bilo nikoli manjše od 39 %, pa vendar kot opozarja 
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Kuhar, je stopnja nasilja nad homoseksualci v Sloveniji visoka, saj je 53 % homoseksualcev 

že doživelo nasilje zaradi spolne usmerjenosti.  

 

Od leta 2003 do leta 2012 so državljani Slovenije večinoma podpirali zaposlovanje 

homoseksualnih in istospolnih oseb v vojski. Tudi tu je opaziti spremembe v smeri večjega 

sprejemanja homoseksualcev in kar je pomembno zavedanja, da so tudi oni del družbe, da 

imajo pravico v njej delovati tako kot to počnejo heteroseksualci. Odstotek tistih, ki ne 

podpirajo takega zaposlovanja, se je v devetih letih zmanjšal za 13 odstotnih točk, povečal pa 

se je odstotek tistih, ki tako zaposlovanje podpirajo in sicer iz 43 % na 52 %.  

 

Glede na podatke iz leta 2011 35 % ljudi v Sloveniji ne želi imeti homoseksualcev za sosede. 

Odstotek tako mislečih pa je bil v preteklosti višji, med letom 1993 in 1998 je tako menilo 

okoli 60 % ljudi. Leta 1992 pa je tako menilo veliko manj ljudi (43 %). Vzrok za to je lahko 

nepoznavanje homoseksualnosti, o kateri se je bolj začelo govoriti, ko so gejevski in lezbični 

aktivisti in organizacije začeli bolj aktivno delovati v slovenskem družbenem prostoru. Do 

leta 1998 so tako pripravili in medijsko izpostavljali različne predloge in zahteve po 

spremembi. To je sprožilo veliko medijskih bitk med podporniki in nasprotniki, svoja stališča 

pa je glasno oznanjala tudi katoliška cerkev (Velikonja in Greif, 2012). Kot je omenjeno v 

raziskavi Neznosno udobje zasebnosti, je Slovenija pozno začela spreminjati dojemanje 

intimnosti in je to lahko razlog, da število tistih, ki bi jih homoseksualni sosedi motili, upada. 

Med leti 1999 in 2002 je to motilo okoli polovico ljudi, čez devet let pa le okoli tretjino. 

 

Če povzamemo, se mnenje in odnos Slovencev in Slovenk skozi čas spreminja, čeprav te 

spremembe niso drastične. Če odgovorimo na raziskovalno podvprašanje, lahko rečemo, da se 

odnos slovenske družbe do homoseksualnosti večinoma spreminja v smeri večjega 

sprejemanja le te. Z našim odgovorom se ne strinja Intervjuvanec 2, ki meni, da se odnos 

slovenske družbe spreminja na slabše. Intervjuvanec 1, pa je obratnega mnenja in sicer »z 

vsako generacijo so otroci bolj strpnejši, bolj prijazni do vseh, ki ne ustrezajo popolnoma 

merilom starejših generacij«. Če pogledamo raziskave Slovenskega javnega mnenja lahko 

vidimo, da je leta 2002 več ljudi nasprotovalo prepovedi javnega izražanja homoseksualcev 

kot leta 1995, leta 2012 je za 9 odstotnih točk več ljudi podpiralo zaposlitev homoseksualcev 

v vojski kot leta 2003, znižal se je tudi odstotek tistih, ki so temu nasprotovali. Odstotek ljudi, 

ki ne želijo imeti homoseksualcev za sosede, je v devetnajstih letih merjenja nihal, vendar je 

bil leta 2011 35 % in je bil v primerjavi z letom 1992 nižji za 8 odstotnih točk. Leta 1991 je 
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46 % ljudi menilo, da je spolni odnos med osebama istega spola vedno nekaj slabega, leta 

2009 pa 42 %, s 9 % na 20 % pa je narasel odstotek tistih, ki v tem ne vidijo nič slabega. Še 

posebno je velika sprememba pri opravičevanju ali ne opravičevanju homoseksualnosti. Leta 

1992 55 % ljudi homoseksualnosti ni moglo opravičiti, opravičilo pa jo je le 8 %. Devetnajst 

let kasneje, pa je mnenje popolnoma drugačno. Leta 2011 homoseksualnosti ne more 

opravičiti 31 %, opraviči pa jo 23 %. Manj intenzivno pa se je spreminjalo mnenje, da morajo 

imeti homoseksualci svobodo, da si uredijo življenje, kjer je bil odstotek tako mislečih od leta 

2002 do 2012 vedno okoli 50 %. 

 

Na koncu pa bomo potrdili ali zavrnili postavljeno hipotezo: »Odnos slovenske družbe do 

homoseksualnosti se spreminja in sicer v smeri večjega družbenega sprejemanja, na kar pa 

vpliva:  

 intenzivnejše delovanje lezbičnih in gejevskih aktivistov v družbi in njihovo 

sodelovanje s politiko, 

 povečanje medijske pozornosti glede homoseksualnosti, 

 upad vpliva rimskokatoliške cerkve v Sloveniji, 

 pravne spremembe glede ureditve življenja homoseksualcev in 

 to, da je ta tematika postala del agende levih političnih strank v Sloveniji. 

 

Glede na ugotovitve kakšen je odnos slovenske družbe do homoseksualcev in kako se ta skozi 

čas spreminja, ter skozi pregledana teoretična izhodišča lahko hipotezo potrdimo, kar bomo 

obrazložili v naslednjih odstavkih. 

 

Če najprej pomislimo na to kdo se najbolj bori za pravice homoseksualcev, kdo širi 

informacije in izobražuje ter želi homoseksualnost popolnoma vključiti v družbo in ji s tem 

zagotoviti enakovrednost heteroseksualnosti je odgovor jasen – gejevski in lezbični aktivisti. 

Razlog je preprost, saj ti posamezniki na lastni koži čutijo krivice, neenakost in najbolj jasno 

poznajo zahteve ljudi s tako spolno usmerjenostjo. Homoseksualci najpogosteje svoje želje in 

zahteve izražajo preko gibanj, skupin, ki organizirajo različne dogodke, dejavnosti, politične 

aktivnosti, kar velja tudi za Slovenijo. Glede na zgodovino homoseksualnosti v Sloveniji 

vidimo, da so ti aktivisti od leta 1991 naprej nenehno pripravljali razne dogodke, prireditve, 

uspelo jim je organizirati prvo in naslednje Parade ponosa, ustanavljali so klube, politična 

gibanja, kar pa je najpomembnejše začeli so opozarjati družbo nase s tem, ko so začeli 
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spreminjati ustavo in zakone glede partnerstva (Velikonja in Greif, 2012). Pomembno je 

poudariti, da so s svojim delovanjem in informiranjem ne samo spremenili mnenje ljudi, pač 

pa da so začeli z opozorili na krivice in tako začeli sodelovati z deli družbe, ki lahko zelo 

pripomorejo in pomagajo pri spreminjanju mnenja ljudi. To so predvsem mediji, šolstvo in 

politika.  

 

Homoseksualcem je veliko krivico delal tudi tisk in mediji, ki so jih obravnavali le v 

negativnem smislu, saj so iz tega ustvarjali afere ali pa so bili obravnavani kot kriminalci ali 

duševni bolniki. Kot preko analize slovenskih tiskanih medijev ugotavlja Kuhar, pa se je 

glede medijev in njihovega obravnavanja homoseksualnosti zgodil korak naprej. Čeprav se 

dandanes homoseksualnost še vedno izrablja za ustvarjanje afer in senzacionalnih naslovov, 

pa je veliko več informativnega in resnega pisanja na to tematiko, predvsem pa ta spolna 

usmerjenost ni več tabu tema in jo mediji vključujejo v svoje programe. S pravilno 

predstavitvijo homoseksualcev so mediji približali to tematiko ljudem, ki so prej stereotipno 

dojemali homoseksualce, saj z njimi mnogi niso imeli stikov. Hkrati pa Kuhar opozarja, da so 

mediji lahko eden izmed krivcev, ki ustvarjajo homofobijo, a vendar je potrebno poudariti, da 

se homoseksualnost glede na leta pred 1991 danes obravnava bolj resno in bolj premišljeno 

ter tudi izobraževalno. Tudi preko prestavljenih grafov ni opaziti, da bi se zaradi odmevnih 

medijskih dogodkov (npr. zmaga Sester na Emi leta 2002 ali prva parada ponosa 2001) 

mnenje ljudi spremenilo v smeri manjšega sprejemanja. 

 

Kot je opisano v poglavju Različno dojemanje homoseksualnosti, je Rimskokatoliška cerkev 

en izmed nasprotnikov homoseksualnosti, saj te ne sprejema ter jo označuje za greh in tako 

homoseksualce za grešnike. Kot navajata Velikonja in Greif ima ta Cerkev v slovenskem 

prostoru veliko vlogo, zato je spreminjanje le tega velikokrat oteženo. Glede na popise 

prebivalstva vidimo, da je leta 2002 odstotek tako verujočih manjši kot leta 1991. Upad 

vernikov Rimskokatoliške verske skupnosti pa prikazuje tudi Slovensko javno mnenje. Bolj 

kot število pripadnikov te vere pa je pomemben vpliv, ki ga ima Rimskokatoliška cerkev na 

svoje vernike in širše. Sociologi opozarjajo na to, da se njen vpliv zmanjšuje, predvsem med 

mladimi, hkrati pa ljudje izgubljajo zaupanje v Cerkev. Iz tega lahko sklepamo, da zaradi 

takega mišljenja in mnenja ljudi, Rimskokatoliška cerkev ne more več vplivati nanje s svojimi 

načeli proti homoseksualnosti, kar dokazujejo tudi grafi, saj sprejemanje homoseksualnosti po 

večini narašča od leta 1991 naprej. 
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Vsakega državljana omejuje pravo, ki mu hkrati podeljuje tudi določene pravice in svobodo. 

Čeprav so homoseksualci na področju pravnih zahtev zelo dejavni, pa se te ne dogajajo hitro, 

velikokrat se sploh ne, pa je potrebno priznati, da se je od leta 1991 spremenilo kar nekaj 

zakonov. Leta 1995 se je spremenil Kazenski zakonik RS, ki prepoveduje diskriminacijo na 

podlagi spolne usmerjenosti, 2005 je začel veljati Zakon o registraciji istospolne partnerske 

skupnosti, nov Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki od leta 2015 omogoča 

istospolne poroke. Te zakonske spremembe so pomembne predvsem zaradi vsaj delnega 

vključevanja homoseksualcev in podeljevanja pravic. Čeprav je na tem področju še veliko 

pomanjkljivosti ali pa so spremembe zelo počasne, se stvari spreminjajo na bolje. Glede na 

družbeno sprejemanje pa imajo take spremembe zakonov lahko pozitivni učinek. 

Homoseksualci so bolj vključeni v družbo, niso manjšina brez pravic, njihova spolna 

usmerjenosti ne sme biti razlog za diskriminacijo, torej jih mora družba obravnavati enako kot 

ostale, torej je manj možnosti za njihovo izključitev, če je ta zakonsko prepovedana. Po 

osamosvojitvi Slovenije in po vseh sprejetih ali pa padlih zakonih ni bilo zaznati nobenega 

drastičnega nihanja sprejemanja homoseksualcev, tudi leta 2010 ne, čeprav je tistega leta na 

referendumu padel Družinski zakonik, kar je bil korak nazaj glede pravne ureditve življenj 

homoseksualcev. Sedaj, leta 2015 pa je vsaj določen del slovenske družbe in politike dokazal, 

da Slovenija sprejema homoseksualnost in da je pripravljena na izenačitev in enakovredno 

obravnavanje homoseksualnih razmerij s tem, ko imajo možnost sklenitev zakonske zveze in 

posvojitve, tako kot imajo to pravico heteroseksualni pari. Lahko rečemo, da so se in da se 

bodo ljudje začeli zavedati soobstoja in enakopravnosti homoseksualcev, saj jim to pravico 

končno podeljuje tudi pravo in tako ni več razloga, da bi se družba delila na »normalne 

heteroseksualce« in »odklonske homoseksualce«.  

 

Glavne spremembe glede zakonodaje, ki so bile izvedene, so bile rezultat pobude leve 

politične stranke v Sloveniji. O tem govori zadnji del hipoteze in pa tudi avtorici Velikonja in 

Greif, ki opozarjata, da so v slovenskem političnem prostoru največji nasprotniki 

spremembam desne stranke. S tem, ko so predvsem leve politične stranke začele vključevati 

tematiko homoseksualnosti v svojo politiko, se začele zavzemati za spremembe in začele 

intenzivno delovati in s tem spreminjati obstoječo zakonodajo, so se zgodile spremembe. Te 

so vplivale tako na življenje homoseksualcev kot tudi na njihovo sprejemanje in hkrati tudi na 

dolgo pričakovano izenačitev homoseksualnih zvez s heteroseksualnimi. 
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4 SKLEPNE MISLI 

 

 

Raziskovanje izbrane tematike homoseksualnosti je bilo hkrati zanimivo in težko, saj se 

mnenja glede nje razlikujejo, obstaja jih mnogo, ki pa so odvisne od posameznika, njegovih 

prepričanj in odločitev. Hkrati pa se na tem področju dogajajo mnoge spremembe, od novih 

ugotovitev, raziskav in zakonskih sprememb, zato smo diplomsko nalogo morali dopolnjevati, 

saj je to v zadnjih letih ena izmed bolj aktualnih tem v Sloveniji. 

 

V diplomski nalogi smo po pregledu relevantne literature in po izvedenem empiričnem delu 

prišli do ugotovitev, ki smo jih izrazili v obliki odgovora na raziskovalno vprašanje in 

podvprašanje. Poleg tega se ugotovitve nahajajo tudi v potrditvi ali zavrnitvi hipoteze. 

Ključne ugotovitve bomo predstavili v točkah, ki jih bomo tudi utemeljili. 

 

 Slovenska družba ima do določenih vprašanj glede homoseksualnosti različen odnos. 

Zaznati je tako družbeno sprejemanje kot ne sprejemanje homoseksualnosti. 

To trditev smo predstavili z odgovorom na raziskovalno vprašanje, katerega predstavljajo tudi 

grafi. Le okoli tretjino Slovencev in Slovenk bi motila bližina homoseksualnega soseda, pol 

jih ne moti, da homoseksualci javno izražajo svojo spolno usmerjenost, ravno tako tudi 

menijo, da bi morali imeti svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah. Več kot polovica 

jih podpira zaposlovanje istospolno usmerjenih ljudi v vojski. Negativno sprejemanje pa 

slovenska družba izraža v primeru spolnega odnosa med dvema odraslima osebama istega 

spola, več ljudi meni, da homoseksualnost nikoli ne moremo opravičiti. Negativno pa 

prebivalci Slovenije sprejemajo tudi možnost , da bi homoseksualci lahko posvojili otroka in 

da bi bila taka vzgoja lahko enako dobra kot vzgoja s stani heteroseksualnega para. 

 

Na to smo opozorili že v teoretičnem pregledu, saj smo izpostavili ugotovitev Romana 

Kuharja, da v slovenski družbi velja heteronormativnost in da je Slovenija družba, ki se 

počasi spreminja. Ravno zaradi pričakovane heteroseksualnosti in prepričanja o njeni 

naravnosti, je homoseksualnost predvsem z vidika spolnosti in otrok še vedno precej 

odklonska, kar potrjuje tudi mnenje ljudi. Čeprav se v Sloveniji dogajajo spremembe glede 

zakonske ureditve in možnosti posvajanja otrok, pa je družbeno mnenje glede tega še vedno 

ali mogoče še bolj deljeno. O tem, da so homoseksualci s strani družbe ne sprejeti je 

spregovoril tudi Intervjuvanec 2, ki meni da je tudi družba eden izmed razlogov, zakaj v 
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Sloveniji ne prihaja do sprememb. Medtem pa Intervjuvanec 1 meni, da družba postaja odprta 

in da se ne glede na spremembe vedno najdejo ljudje, ki temu nasprotujejo. 

 

 Mnenje in odnos slovenske družbe do homoseksualnosti se skozi čas spreminja, 

večinoma v smeri večjega družbenega sprejemanja. 

To smo zopet dokazali s predstavitvijo kvantitativnih podatkov, pa tudi s teoretičnim 

pregledom, hkrati pa ta trditev predstavlja tudi odgovor na raziskovalno podvprašanje. S to 

trditvijo se strinja Intervjuvanec 1, ki meni da so mlajše generacije veliko bolj strpne kot 

starejše. Obratno pa misli Intervjuvanec 2, ki meni, da se družba bistveno ne spreminja na 

bolje. Grafi prikazujejo naslednje ugotovitve: 

o v primerjavi z letom 1991 danes manj ljudi meni, da je spolni odnos med dvema 

osebama istega spola vedno nekaj slabega,  

o povečal se je odstotek tistih, ki menijo, da homoseksualnost lahko vedno opravičimo, 

padel pa je odstotek tistih, ki menijo, da tega nikoli ne moremo opravičiti, 

o v primerjavi z letom 2002 je leta 2012 več ljudi soglašalo s tem, da morajo imeti 

homoseksualci svobodo, da si uredijo življenje po lastnih željah, odstotek ne 

soglašanja pa je upadel, 

o v primerjavi s prejšnjimi leti se več ljudi ne strinja s tem, da bi morali prepovedati 

javno izražanje homoseksualne spolne usmerjenosti, 

o skozi leta pada odstotek tistih, ki soglašajo s tem, da se homoseksualce ne bi smelo 

zaposlovati v vojski, narašča pa odstotek tistih, ki s tem ne soglašajo, 

o v primerjavi s letom 1992 bi leta 2011 manj ljudi motila bližina homoseksualnega 

soseda. 

 

To trditev torej podpirajo vsi predstavljeni grafi, enako menijo pa tudi nekateri vidni gejevski 

in lezbični aktivisti in sociologi. Vsi opozarjajo na to, da se v Sloveniji spremembe dogajajo, 

da mlajše generacije v družbi bolj sprejemajo drugačnost, a da so te spremembe počasne in ob 

napredku velikokrat blokirane. Zato opozarjajo na institucije in različne dele družbe, ki bi 

lahko spremenile mnenja ljudi in Slovenijo popeljale na raven nekaterih držav, ki so družbeno 

sprejele in pravno izenačile homoseksualnost s heteroseksualnostjo. 

 

 Večje družbeno sprejemanje homoseksualnosti je posledica intenzivnejšega delovanja 

lezbičnih in gejevskih aktivistov, povečanje medijske pozornosti, upad vpliva 

Rimskokatoliške cerkve v Sloveniji, pravne spremembe glede življenja 
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homoseksualcev ter tega, da je ta tematika postala del agende levih političnih strank v 

Sloveniji. 

 

Da bi se lahko družbeno sprejemanje homoseksualcev še okrepilo, je potrebno vedeti, kaj je 

tisto kar ga je spodbudilo in povečalo. Za vnos homoseksualnosti v slovensko družbo so v 

prvi vrsti odgovorni gejevski in lezbični aktivisti. Ti so opozorili nase preko klubov, 

konferenc, prireditev, umetnosti, literature, publikacij, tribun, polit ičnega delovanja … Ne 

samo, da odpravljajo predsodke o homoseksualnosti, informirajo družbo, pač pa dajejo glas in 

podporo tistim homoseksualcem, ki si prej zaradi strahu in nemoči niso upali povzdigniti 

glasu in zahtevati pravic. Ker so od leta 1991 krepili sodelovanje s šolstvom, mediji in 

politiko, so dosegli nekatere zakonske spremembe, predstavili pravilno podobo 

homoseksualnosti in tako dosegli, da je družba začela izenačevati njihove pravice s 

heteroseksualci. Pravilno podobo so ljudem začeli predstavljati tudi mediji, ki so vsaj delno 

odpravili stereotipe in preko svojih dejavnosti informirajo ljudi z namenom, da 

homoseksualnost ni več tabu. Ker se je povečal vpliv medijev so ljudje dobili več informacij, 

več pomoči, kar je olajšalo sprejemanje (lastne ali tuje) homoseksualnosti mlajšim in 

starejšim generacijam. Kljub družbenim spremembam, pa določeni deli družbe ostajajo enaki. 

Primer tega je večinska religija v Sloveniji, Rimskokatoliška cerkev, ki homoseksualnosti ne 

sprejema in lahko preko svojih naukov vpliva na odnos njenih vernikov do homoseksualnosti. 

Ker pa število vernikov te Cerkve v Sloveniji upada, predvsem pa Cerkev izgublja vpliv na 

ljudi in se zmanjšuje zaupanje vanjo, lahko sklepamo, da je je tudi to morebiten razlog za 

povečanje sprejemanja homoseksualnosti. Predvsem pa je pomembno, da se v Sloveniji 

dogajajo spremembe zakonov, ki urejajo življenja homoseksualcev. Tako so se spremenili 

zakoni, ki preprečujejo diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, zakoni o partnerskih 

razmerjih in posvojitvah, ki so na začetku dovoljevali sklenitev registrirane istospolne 

partnerske skupnosti, enostranske posvojitve in sedaj še novela Zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih, ki izenačuje pravice heteroseksualcev s pravicami homoseksualcev 

glede zakonske zveze in posvojitev. Za vse te spremembe so bile v večini primerov zaslužne 

leve politične stranke, ki so to tematiko vključile v svojo politiko in se zavzemale za pravice 

te manjšine. Gejevskim in lezbičnim aktivistom ter vsem drugim pobudnikom sprememb so 

pomagali doseči tisto, kar bi moralo biti zagotovljeno že veliko prej in sicer enakopravnost 

vseh ljudi. Kljub vsakokratnemu nasprotovanju spremembam pa so te pomembne, ker ljudem 

sporočajo, da je homoseksualnost del družbe, ki že dolgo časa obstaja v slovenskem prostoru, 

zato je ne moremo več izključevati, pač pa jo moramo začeti obravnavati enakopravno kot 
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heteroseksualnost. Preko takih zakonov je torej pravno prepovedano razlikovati razmerja med 

sabo, diskriminirati ljudi, kar pa lahko vodi v manj nasilja in sprijaznitvijo ljudi, da družbeno 

sprejemanje homoseksualnosti lahko le doprinese družbi in državi. 

 

Torej lahko rečemo, da je odnos do homoseksualcev s strani slovenske družbe danes boljši 

kot v preteklosti in da je Slovenija na dobri poti, da postane strpna ter homoseksualcem 

prijazna država. Zagotovo ne bomo nikoli popolnoma odpravili diskriminacije ali nasilja 

zaradi spolne usmerjenosti, niti ne moremo pričakovati, da bodo vsi prebivalci slovenske 

družbe sprejeli homoseksualnost in jo obravnavali enako kot heteroseksualnost. Pa vendar 

lahko s sprejemanjem in podporo homoseksualnosti ter opozarjanjem na krivice, ki se dnevno 

vršijo nad pripadniki take spolne usmerjenosti, vsaj malo pripomoremo k temu, da izboljšamo 

življenje homoseksualcev in pokažemo drugim, da smo vsi ljudje enakopravni.  

 

Glede empiričnega dela in raziskave pa menimo, da bi ju lahko izboljšali, če bi imeli še več 

kvantitativnih podatkov. Tako bi pridobili odgovore še na druga vprašanja, ki jih sedaj nismo 

mogli obravnavati (npr. istospolne poroke, diskriminacija na delovnem mestu, preverjanje 

koliko ljudje verjamejo stereotipom…). Pri nekaterih vprašanjih (npr. posvojitev otrok) bi 

bilo zanimivo primerjati rezultate med leti, saj vsa vprašanja niso bila zastavljena pred letom 

2000. Kvalitativni del pa bi lahko izboljšali s tem, da bi intervjuvali več homoseksualnih 

posameznikov ali pa bi še intervjuvali tiste, ki se ukvarjajo s homoseksualnostjo v Sloveniji 

(gejevski in lezbični aktivisti, Varuh človekovih pravic, sociologi…) ter s tem pridobili še 

strokovna mnenja. Tako bi pridobili bolj celosten odgovor na raziskovalno vprašanje, saj bi 

lahko obravnavali več področij in dobili mnenja in izkušnje od različnih ljudi. 

 

Po našem mnenju so raziskave, ki obravnavajo tematiko odnosa prebivalcev Slovenije do 

homoseksualcev, pomembne, tako za družbo kot celoto, kot tudi za homoseksualce. Na 

podlagi rezultatov raziskav, bi družbi lažje predstavili s kakšnimi težavami se v družbi 

srečujejo homoseksualci. Zaradi pomanjkanja tovrstnih raziskav je težje predstaviti, kako 

velik problem je sprejemanje homoseksualnosti in na katerih življenjskih področjih so ti ljudje 

ovirani ali prikrajšani. Mogoče bi dodatni rezultati raziskav spodbudili družbo k večjemu 

zavedanju problema in večji odgovornosti, da na tem področju kaj spremenijo na bolje. 
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Priloga 1: Intervju z Intervjuvancem 1 

 

Spol: moški 

Starost: 18 

Regija bivanja: Primorska/Ljubljana 

Spolna usmerjenost: homoseksualna 

 

1. Kdaj ste ugotovili kakšna je vaša spolna usmerjenost in komu ste se najprej razkrili? 

Kakšna je moja spolna usmerjenost sem ugotovil že zelo zgodaj, saj sem se kot otrok 

navduševal nad pretirano dekliškimi stvarmi. Sama homoseksualnost nikoli ni bila v 

pretiranem ospredju, saj sem odraščal v dokaj liberalni družbi, kjer pričakovani odnos »fant 

naj bi imel dekle« ni ravno veljal zame. Popolnoma sem se razkril v 1. letniku srednje šole, 

najprej prijatelju, ki je bil isto homoseksualec. 

 

2. So se odnosi z družino in bližjimi prijatelji po razkritju vaše spolne usmerjenosti 

spremenili? 

Z družino ne. Od nekdaj so bili starši polni ljubezni, podpirali so me pri popolnoma vseh 

projektih, ki sem se jih lotil in jim moja spolna usmerjenost ni predstavljala nobene ovire. 

Ključno za njih je, da sem srečen, pa naj bom s komerkoli hočem. Družba me je sprejela 

raznoliko. Moj »coming out« je bil indikator tega, kdo so moji pravi prijatelji in kdo me 

podpira ne glede na vse. Nekateri odnosi so propadli, vendar najpomembnejši ostajajo. 

 

3. Ali o svoji spolni usmerjenosti govorite javno (zanjo vedo vaši sodelavci, znanci, 

sorodniki, sosedje)? 

Da. O svoji spolni usmerjenosti govorim javno, ampak istočasno prav tako cenim svojo 

zasebnost. 

 

4. Ali ste že doživeli kakršno nasilje (fizično, psihično) zaradi vaše spolne usmerjenosti?  

Mnogokrat. Predvsem se je takšno nasilje pojavljalo konec osnovne šole in celotno srednjo 

šolo. 

 

5. Bi lahko razložili kakšno nasilje je bilo to, kdo ga je izvajal in kje se je to nasilje dogajalo? 

Predvsem so bili to fizični in verbalni napadi z strani ljudi, ki me pravzaprav nikoli niso 

poznali. Vse skupaj se je dogajalo v javnem prostoru. 



 
 

 

6. Ali ste bili kdaj diskriminirani oz. nesprejeti s strani vaših sosedov zaradi vaše spolne 

usmerjenosti? 

Ne. 

 

7. Javno izkazujete naklonjenost do svojega partnerja (držanje za roke, objemi, poljubi, v 

javnosti naslavljate svojega partnerja kot »fanta/partnerja« ali kot »prijatelja«)?  

Trenutno nimam partnerja, vendar bi v vsakem primeru verjetno izkazoval svojo naklonjenost 

do njega. 

 

8. Vam je kdo omenil ali vam predlagal »spremembo/ozdravitev« vaše spolne usmerjenosti? 

Nikoli. Tisti, ki me podpirajo tega ne bi nikoli predlagali, mnenje ostalih me pa ne zanima. 

 

9. Pravice homoseksualnih ljudi velikokrat niso enakovredne in enake heteroseksualnim 

pravicam. Se zaradi tega počutite diskriminirani, zapostavljeni ali manj cenjeni s strani države 

in družbe? 

S strani države ne. Družba pa postaja odprta za vse poglede, tako da ne morem popolnoma 

trditi da se počutim manj cenjenega, čeprav se seveda najdejo tudi ljudje, ki te poskušajo 

očrniti na vsakem koraku. Vendar za njih ni vredno izgubljati besed. 

 

10. Se vam zdi, da se odnos slovenske družbe do homoseksualnosti spreminja, postaja 

slovenska družba bolj moderna/odprta/strpna do homoseksualcev? Tudi sami opažate 

manj/več diskriminacije? 

Slovenska družba postaja bolj odprta. Z vsako generacijo so otroci bolj strpnejši, bolj prijazni 

do vseh, ki ne ustrezajo popolnoma merilom starejših generacij. Že sam primer, da sem bil 

nekaj let nazaj kot homoseksualec konstantno tarča posmeha, dandanes pa fantje pri 15 letih 

ponosno priznajo svojo istospolno usmerjenost prek spleta, pove veliko. Mladi so liberalni.  

 

11. Menite, da je slovenska družba pripravljena na sprejetje in uvedbo porok istospolnih 

parov in možnost posvojitve ali vzgajanja bioloških otrok v istospolni zvezi?  

Na sprejetje in izvedbo porok da. Slovenska družba je tako strogo katoliška, da bi se verjetno 

še vedno znašli skrajneži, ki bi popolnoma nasprotovali takšni poroki, ampak v celoti, bi jo 

večina sprejela. Na posvojitve še nismo pripravljeni. 

 



 
 

12. Bi se vi odločili za poroko in za posvojitev ali biološke otroke, če bi bilo to omogočeno v 

Sloveniji? 

Za poroko da. Za posvojitev pa vsaj v tem trenutku ne, saj je slovenska družba mnogo preveč 

ozkogleda in bi otroku, ki bi ga posvojil verjetno na tak način naredil več škode kot koristi. 

 

13. Bi želeli dodati še kakšno mnenje, pripombo ali predlog glede tematike homoseksualnosti, 

mogoče kaj, kar se vam zdi pomembno, pa ni vključeno v zgornja vprašanja? 

/ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 2: Intervju z Intervjuvancem 2 

 

Spol: Moški 

Starost: 43 

Regija bivanja: Ljubljana 

Spolna usmerjenost: homoseksualna 

 

 

1. Kdaj ste ugotovili kakšna je vaša spolna usmerjenost in komu ste se najprej razkrili? 

To da sem homoseksualec sem ugotovil, ko sem bil star približno 14 let, oziroma nekje na 

začetku pubertete. Najprej sem se razkril prijatelju, ker sem presodil, da me bo bolj razumel 

kot družina. 

 

2. So se odnosi z družino in bližjimi prijatelji po razkritju vaše spolne usmerjenosti 

spremenili? 

Da, sprememba je bila velika. Odnosi v družini so se spremenili bistveno na slabše. Odnosi s 

prijatelji pa ostali nespremenjeni ali pa so se celo izboljšali, glede prijateljev nimam nekih 

negativnih izkušenj.  

 

3. Ali o svoji spolni usmerjenosti govorite javno (zanjo vedo vaši sodelavci, znanci, 

sorodniki, sosedje)? 

Da. Svoje spolne usmerjenosti ne skrivam, od takrat ko sem se razkril pred družino in 

prijatelji, govorim o tem popolnoma odprto. Tako svoje spolne usmerjenosti ne prikrivam v 

službi, pa tudi ne kadar spoznavam nove ljudi.  

 

4. Ali ste že doživeli kakršno nasilje (fizično, psihično) zaradi vaše spolne usmerjenosti?  

Nasilja nad homoseksualci je po mojem mnenju veliko. Neprijetne znajo biti že šale, zbadanja 

glede homoseksualnosti, pa tudi razne nesramne pripombe. Zaradi svoje spolne usmerjenosti, 

pa sem doživel tudi fizično nasilje. To se je zgodilo na javnem kraju, v parku, kjer so me 

neznanci lažje pretepli. Ni bil organiziran pretep, ampak samo spontano izkazovanje premoči 

ali objestnosti. 

 

5. Ali ste bili kdaj diskriminirani oz. nesprejeti s strani vaših sosedov zaradi vaše spolne 

usmerjenosti? 



 
 

Nikoli, vsaj ničesar takega se ne spomnim. 

 

6. Javno izkazujete naklonjenost do svojega partnerja (držanje za roke, objemi, poljubi, v 

javnosti naslavljate svojega partnerja kot »fanta/partnerja« ali kot »prijatelja«)? 

V mladosti sem naklonjenost javno izkazoval bolj pogosteje. No, to je bolj odvisno od 

partnerja, koliko se on želi javno izpostavljati. Sedaj, ko imam že dolgo letnega partnerja, pa 

skoraj nikoli. Predvsem zato, ker nočeva izzivati kakršnihkoli izpadov nestrpnosti in se zato s 

tem ne izpostavljava še bolj. 

 

7. Vam je kdo omenil ali vam predlagal »spremembo/ozdravitev« vaše spolne usmerjenosti? 

Da. In bil sem užaljen. Počutil sem se kot da bi imel stikalo s katerim lahko preklopim na eno 

od usmerjenosti. 

 

8. Pravice homoseksualnih ljudi velikokrat niso enakovredne in enake heteroseksualnim 

pravicam. Se zaradi tega počutite diskriminirani, zapostavljeni ali manj cenjeni s strani države 

in družbe? 

Da, zagotovo. Že sami zakoni države preprečujejo, da bi lahko postali enakopravni in 

enakovredni heteroseksualcem. Temu sledi še družba in ljudje, ki samo še dodatno 

preprečujejo razvoj in izboljšanje položaja. 

 

9. Se vam zdi, da se odnos slovenske družbe do homoseksualnosti spreminja, postaja 

slovenska družba bolj moderna/odprta/strpna do homoseksualcev? Tudi sami opažate 

manj/več diskriminacije? 

Težko rečem. Pred časom sem bil mnenja, da se spreminja na bolje. Sedaj sem mnenja, da se 

spreminja na slabše. Nekako smo obstali nekje na pol poti, nikamor se ne premakne, nič se ne 

spremeni. Sicer je Slovenija bolj odprta kot je bila prej in mogoče je malo manj 

diskriminacije, a še vedno to ni nobena drastična sprememba na bolje. 

 

10. Menite, da je slovenska družba pripravljena na sprejetje in uvedbo porok istospolnih 

parov in možnost posvojitve ali vzgajanja bioloških otrok v istospolni zvezi? 

Mislim, da je pripravljena na poroko. Čeprav so na to negativni odzivi, mislim da bi Slovenija 

lahko uvedla poroke, bolj problematični so otroci. Glede posvojitev menim, da Slovenija še ni 

pripravljena nanje in dvomim, da bi lahko kaj takega kmalu sprejeli v družbi. 

 



 
 

11. Bi se vi odločili za poroko in za posvojitev ali biološke otroke, če bi bilo to omogočeno v 

Sloveniji? 

Da, odločil bi se za oboje. Ampak kot sem rekel, mogoče se nam obetajo spremembe glede 

uvedbe poroke, glede posvojitev pa zagotovo ne. 

 

12. Bi želeli dodati še kakšno mnenje, pripombo ali predlog glede tematike homoseksualnosti, 

mogoče kaj, kar se vam zdi pomembno, pa ni vključeno v zgornja vprašanja? 

Mogoče bi izpostavil še diskriminacijo o kateri ste bolj malo spraševali in sicer diskriminaciji 

glede spolne usmerjenosti na delovnem mestu, ki je zelo prisotna. Ne samo v času službe, 

ampak tudi ko homoseksualec išče službo. In pa še rad bi omenil to stereotipno namigovanje 

in šale na račun homoseksualcev, ki sicer verjetno ne sodi v nasilje, ampak je lahko zalo 

neprijetno tako za homoseksualce kot za ostale prisotne ljudi, ki jih to v spravlja v zadrego, 

saj ne vedo kako odreagirati na kaj takega, ko je taka oseba poleg. 

 


