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POVZETEK 

Magistrska naloga sestoji iz teoretičnega in empiričnega dela, kjer sem v prvem delu raziskala 

in razložila koncepte in razlage homoseksualnosti in njenega historično družbenega okvirja. 

Predstavila sem tudi  koncept identitete, kjer sem ločila osebno in družbeno, razložila pa sem 

še koncept homoseksualna spolna identiteta po znanih teoretikih kot so V. Cass in K. Plummer.  

Nadalje sem predstavila proces razkritja, proces razkritja po Romanu Kuharju, coming outa 

pred samim seboj in v družini, pa tudi razkritje partnerske zveze, razkritje pred prijatelji in v 

delovni sferi. Dotaknila sem se tudi heteronormativnosti, nasilja v družinski sferi, homofobije 

in homofobičnih dejanj, ki so lahko velike ovire na poti do razkritja. Dodala sem še koncept 

Marshalla, ki predstavlja ovire na poti do razkritja. Sledi empirični del. Naredila sem 

kvalitativno raziskavo, kjer je sodelovalo deset že razkritih gejev in lezbijk. S strukturiranim 

intervjujem, ki ima vprašanja odprtega tipa, sem želela izvedeti več o razkritju, in sicer kako 

poteka razkritje, kaj vse prinaša s seboj in kaj to za homoseksualno osebo pomeni; s kakšnimi 

težavami, stiskami in dilemami so se spopadali, ko so se razkrili doma, pred prijatelji in v 

delovni sferi; kakšna je bila dinamika razkritja istospolne partnerske zveze in kako so s svojo 

(isto)spolno identiteto pomirjeni danes. 

Ključne besede: heteronormativnost, homoseksualnost, razkritje, istospolna partnerska zveza, 

homofobija. 

  



 

ABSTRACT 

This master thesis consists of theoretical and empiric part, where in the first part, I've 

extensively researched and explained concepts and explainations of homosexuality and its 

historic and social background. The concept of identity has also been presented, where I've 

distinguished personal and social identity and explained the concept of homosexual sexual 

identity after theorhetics like V. Cass and K. Plummer. I've further explained the process of 

disclosure after Roman Kuhar, coming out to yourself and to the family, to friends and at work. 

Also, I've disscused heteronormativity, homophobia and homophobic actions, all of which can 

be an enormous obstacle in the process of coming out and I also added Marshall's concept that 

presents the obstacles on the way to coming out. All this is followed by an empiric part of the 

thesis. I've have conducted a qualitative reasearch, whose participants were already out of the 

closet. In a structured interview, using open type questions, I wanted to learn more about the 

process of coming out. My biggest interests were the course of coming out, the consequences 

it had and what all that meant to the homosexual person in question; what were the most 

common problems, distresses and dilemmas they faced when coming out to the family, friends 

and at work; what were the dynamics of disclosing a homosexual relationship and how are they 

reassured with their sexuality today. 

Key words: heteronormativity, homosexuality, coming out, homosexual relationship, 

homophobia 
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1 UVOD 

Homoseksualnost, gej, lezbijka, istospolna partnerska razmerja, homoseksualna spolna 

identiteta, homoseksualna spolna praksa in podobno so pojmi, ki večini ljudi predstavljajo nekaj 

nenaravnega, odklonskega, nepravega in manjvrednega. S homoseksualnostjo so prepleteni 

mnogi predsodki, stereotipi, žaljivi vici, zbadljivke, nesramni pogledi, fizično nasilje in ostala 

homofobična dejanja. Se mi, homofobi, kdaj vprašamo, kako je istospolno usmerjenim osebam 

težko, ko morajo prenašati cel kup negativnih reakcij, negativnih opazk in žaljivih dejanj? Se 

heteroseksualna večina sploh zaveda, kaj vse prestanejo homoseksualci, da jih sploh lahko 

dojamemo kot take? Sploh vemo, kako jim je, ko se morajo razkriti v okolju, ki je prežeto z eno 

in edino glavno heteronormativno vrednoto? Si sploh znamo predstavljati, kaj pomeni razkritje 

in kaj vse to s sabo prinese? Vemo, da se homoseksualci z razkritjem spopadajo in borijo celo 

življenje? 

Homoseksualnost obstaja v vseh družbah in v vseh državah, ni produkt moderne družbe, saj se 

namreč pojavlja že skozi vso zgodovino. Njenega obstoja ni mogoče zanikati. Pomembno je, 

da ne enačimo razkritja homoseksualne spolne identitete s heteroseksualno, saj slednja nima 

značaja razkrivanja. V družbi je že tako uveljavljena, da gre za samoumevno in prevladujočo 

normo, ki je ni treba razkrivati (Kuhar 2001). Razkritje homoseksualnosti pa velja za 

neobičajno, deviantno in nepravo normo. V družbi ni samoumevna, zato ima veliko težnjo po 

razkrivanju. Razkritje homoseksualnosti je dolg, vseživljenjski proces, ki za večino istospolno 

usmerjenih prinese veliko strahu, dilem, bolečine, kako se bo okolica odzvala na to (Švab in 

Kuhar 2005). Švab in Urek (2006, 129) trdita, da so istospolno usmerjeni »soočeni s procesom 

redefinicije kompulzivne in pričakovane heteroseksualne identitete ter posledično s problemom 

razkritja svoje spolne usmerjenosti, kar heteroseksualcem ni treba storiti«. 

Na dodiplomskem študiju sem se že ukvarjala z omenjenimi vprašanji, saj sem naredila študijo 

primera procesa razkritja. Pa vendar bi rada svoja obzorja razširila, prišla še do boljših, novih 

in bolj obsežnih rezultatov, saj je bil vzorec pri diplomski nalogi precej majhen. Še vedno me 

zanima, kaj geji in lezbijke doživljajo, ko se razkrivajo, kdaj in kako so prepoznali 

homoseksualne občutke pri sebi, kako so se s tem spopadli, kako je potekalo razkritje in kaj 

razkritje pred samim seboj pomeni, kako so potekala vsa nadaljnja razkritja v ozki in širši 

socialni mreži, kaj razkritja prinašajo, s kakšnimi preprekami se srečujejo in podobno. 
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Zato sem se odločila, da naredim kvalitativno raziskavo, kjer sem k sodelovanju povabila deset 

že razkritih homoseksualcev, ki so skupaj z mano soustvarili raziskavo. Raziskala sem 

značilnosti razkritij pred samim seboj, doma, pred prijatelji in v delovnem okolju. Pripravila 

sem intervju, ki ima vprašanja odprtega tipa, saj želim pridobiti čim več podatkov, ki mi bodo 

pomagali razjasniti značilnosti procesa razkritja. Gre za sklope vprašanj, ki zajemajo čas prvih 

zavedanj homoseksualnih občutkov do priznanja samemu sebi, nadalje komu, kdaj in kako so 

se razkrivali naprej, kaj vse je spremljalo te procese in vse do življenja danes. 

Namen moje raziskave je, da raziščem in proučim vseh deset primerov razkritja 

homoseksualnosti. Tako bom spoznala svet in način življenja, ki ga živijo sodelujoči 

respondenti, in značilnosti omenjenega procesa. S to magistrsko nalogo se želim približati vsem 

sodelujočim gejem in lezbijkam v njihovi zgodbi, ki je vsaka zase edinstvena in neponovljiva. 

Razumeti želim, kako so potekali procesi razkritij (spolnih) identitet in partnerstev, vse 

posledice, ki jih razkritje prinaša in ki so jih doživeli. Želim, da so njihove zgodbe slišane, saj 

sem mnenja, da se o homoseksualnosti še vedno premalo ve in govori.  

Raziskovalna vprašanja: 

 Kdaj so se homoseksualci začeli zavedati prvih homoseksualnih občutkov? 

 Kako so homoseksualci reagirali, ko so se razkrili pred samim seboj? 

 Kakšni občutki spremljajo homoseksualce ob razkritju? 

 Kaj je tisto, kar geje in lezbijke spodbudi, da se razkrijejo?  

 Kako so starši reagirali ob razkritju in kakšna je družinska dinamika po tem? 

 Kakšna je dinamika razkritja homoseksualnosti pred prijatelji? 

 Kakšna je dinamika procesa coming outa v delovni sferi? 

 Kako je sprejeta istospolna partnerska zveza v domačem okolju, prijateljski sferi in kako 

v delovnem okolju? 

Cilj magistrske naloge je ugotoviti, kako poteka in kakšna je dinamika procesa razkritja 

homoseksualne spolne identitete pred akterjem samim in v akterjevi domači, prijateljski in 

službeni sferi. 

Pričakujem, da bom razjasnila: 

 sprejemanje istospolne usmerjenosti homoseksualcev pred samim seboj; 

 sprejemanje homoseksualne spolne identitete v domačem okolju; 
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 sprejemanje istospolne partnerske zveze v domačem okolju; 

 ovire in spodbude ob coming outu pred samim seboj in v domačem okolju; 

 sprejemanje homoseksualnosti pred prijatelji in v delovni sferi. 

Struktura naloge: magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega dela, ki sem ga oblikovala s 

pomočjo slovenske in tuje strokovne literature na izbrano temo. Sledi empirični del, kjer sem 

raziskovala deset primerov razkritij, ki je vsak zase drugačen in edinstven. Pri tem sem za 

pridobivanje podatkov uporabila spraševanje. Pripravila sem intervjuje za istospolno usmerjene 

in pridobljene podatke obdelala s kvalitativnim dvostopenjskim odprtim kodiranjem. S 

pridobljenimi podatki sem skušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

2 TEORETIČEN OKVIR 

2.1 Historično družbeni diskurz homoseksualnosti v zgodovini 

Diskurz o homoseksualnosti v zgodovini se deli na tri dele. Prvi je religiozen, drugi družbeno-

kriminalen in zadnji psihiatričen. Greh za cerkev, kaznivo dejanje za civilno pravo, duševna 

bolezen za psihiatrijo, vse to je označevalo homoseksualnost v zgodovini (Kuhar 2001). 

Diskurz je družbeni, kulturni in praktičen fenomen, kjer njegovi uporabniki znotraj diskurza 

prevzemajo družbene vloge in sodelujejo znotraj družbene interakcije. Gre za dialoge in 

pogovore. Interakcije so vpete v različne kontekste, ki so družbeno in kulturno pogojeni (Van 

Dijk 1997). Hall (1997) pa trdi, da diskurz pomeni konstrukcijo znanja, ki se tiče določene teme 

ali prakse. Je veriga idej in praks, ki omogočajo komunikacijo o izbrani temi, s pomočjo tega 

se oblikujejo znanja in vedenja o temi.  

Heteroseksualni diskurz ne obvladuje le načina spolnosti, temveč celotno vedenjsko držo 

in ima na lestvici socialnih dogovorov prednostno mesto. Diskurzivne praktike sovpadajo 

s konstrukcijo realnosti. O čemer se ne govori, piše, ve, misli, tega ni. V diskurzivnih 

obzorjih je dovoljena le tolikšna odklonskost, da so družbeno nevidni fenomeni – tisti, za 

katere v javnem govoru ni jasnega mesta in ki so izključeni iz registrov vsakdanjika – 
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smatrani za slučajne, patološke, neregularne, nestabilne. Eno takšnih votlih mest je 

homoseksualnost (Velikonja 1995, 78). 

Starogrška kultura je sprejemala homoseksualne prakse, prav tako kot heteroseksualne. 

Prepričani so bili, da se vsak človek odzove na erotične dražljaje, pa naj gre za nasprotni ali isti 

spol. V umetnosti, filozofiji in literaturi je bila homoseksualnost zaželena. Iz tega časa pa 

poznamo erotično-filozofske odnose med svobodnim odraslim moškim, ki jih imenujemo 

eratsi, in mladeniči, ki so poimenovani kot eromeni. Erast, torej odrasel moški, je slavil dečkovo 

lepoto, mu nosil darila in bil zanj odgovoren. Medtem ko je eromen, mladenič, javno občudoval 

erasta, mu bil naklonjen in ga spoštoval (Greif 1995). Od dečkov se je zahtevalo, da so si 

poiskali učitelja, varuha in ljubimca v enem. Pri 25 letih so običajno tudi dečki stopili v aktivno 

vlogo (Kuhar 2001). Odnos moškega in dečka je rasel vse od učenja, varovanja, občudovanja 

pa do spolnega stika. Danes bi to označili za pedofilijo (Greif 1995).  

Tudi Rimljani so poznali ljubezen do istega spola. Rekli so ji »grška« ljubezen. Trdili so, da 

spolnost z dečkom prinaša mir duši, pomirja dušo in blaži splošno počutje. Pri tem pa je strast 

do žene pot do neznosnega suženjstva. Spremembe odnosa do homoseksualnosti, še posebej 

strožji morali, pa so vidne v 1. in 2. stoletju n. št., saj se začne poudarjati pomembnost zakonske 

zveze, potomstvo kot nujnost, pri tem pa zmanjšanje moralne vrednosti ljubezni do dečkov. To 

ljubezen skušajo prikazati kot nepopolno. Trdijo, da ji manjka simetrična dejavnost, in pojavi 

se dilema o vzajemnem uživanju. V ospredje stopijo zakonska zveza, devištvo in vzdržnost 

(Greif 1995).  

Informacij in virov o ženski homoseksualnosti ni veliko. Gre za tabu temo pri Grkih, z eno 

rahlo izjemo v Šparti, kjer so obstajali odnosi med ženskami, ki jih lahko primerjamo z odnosi 

med moškim in dečkom, med eromenom in erastom (Dover 1995). Enako razmišlja Greif 

(1995). Trdi, da o lezbični ljubezni ne pri Grkih ne pri Rimljanih ni bilo veliko govora in 

zapisanega. Ljubezen med ženskami je bila v nasprotju z zakonom. Namreč, ženska je morala 

imeti pasivno vlogo, kar pa je v takih odnosih nemogoče, saj se pojavi aktivnost. 

Sledi obdobje krščanstva in hebrejske kulture, kjer je homoseksualnost predstavljena kot slaba 

praksa, kot deviantna praksa. Že leta 200 n. št. je zanjo predvidena smrtna kazen, kjer gre za 

kamenjanje. Zakonska zveza, ki je že pri Grkih dobila večji pomen, tukaj stopi v veljavo kot 

nujnost. Okoli leta 500 n. št. pa je Justinijan zahteval kesanje za homoseksualno spolnost in 
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trdil, da če se grešniki ne bodo pokesali, bo nastradalo vse ljudstvo. To je bila idealna priložnost, 

da so homoseksualci postali grešni kozli za vse težave v družbi (Kuhar 2001). 

Srednji vek dojema homoseksualnost kot greh. Greh proti bogu in naravi. Pomeni pečanje s 

hudičem. Užitek iz spolnosti ni bil dovoljen. Homoseksualnost ni prinašala produkta v korist 

cerkve, zato je bila označena za greh. V 14. stoletju so jo povezovali z demoni in s 

čarovništvom. Homoseksualce so sežigali, kot grešne kozle pa so jih videli za sterilnost, 

impotenco in mrtvorojene otroke (Kuhar 2001). 

Proti koncu 17. stoletja pa smo priča spremembam na področju seksualnosti. V tem času je 

nastala homoseksualnost šele kot družbena norma. Najbolj vplivni protestanti spolnost 

predstavijo kot blagoslov, zavračajo idejo, da je le-ta namenjena samo prokreaciji. Protestanti 

pa zavzamejo krščansko držo do homoseksualnosti, tako le-ta postane kaznivo dejanje, zločin. 

Razsvetljenstvo še vedno istospolnost vidi kot greh. Sledi francoska revolucija, ki ukine smrtno 

kazen za homoseksualnost in spolne zločine ter poudari enakost pred zakonom. Poudarja, da je 

v zasebni sferi dovoljena kakršna koli spolnost med odraslimi. Tako so bila homoseksualna 

dejanja s strani zakona legalna, kar pa ne pomeni, da jih je družba sprejemala. V 19. stoletju je 

homoseksualnost dojeta že kot duševna bolezen. Pri tem se začne potreba po institucionalizaciji 

homoseksualcev in odstranitvi iz družbe. Šlo je za načelo zdraviti homoseksualnost ali ubiti 

(Kuhar 2001).  

20. stoletje je čas, ko najdemo veliko protidiskurzov, ki so vse močnejši, in sicer trdijo, da je 

seks dejanje, ki ima kot rezultat zadovoljitev seksualnega apetita; je legitimna pot do užitka; in 

kar je še posebej važno, nasprotujejo trditvam, da so homoseksualna početja nenaravna početja. 

Za homoseksualnost pa je ključno leto 1970. V Londonu so ustanovili The Gey Liberation 

Front, ki je bil odgovor na osvobodilo gibanje gejev v Ameriki in upor proti Stomewall Inn leta 

1696. Začne se tudi javno zavzemanje za pravice gejev in lezbijk, za katere je zaslužen Magnus 

Hirschfled. To je tudi čas, ko nastanejo prve skupine homoseksualcev, ki so sicer skrite. Henry 

Hal je zaslužen za prvo najvplivnejšo homoseksualno družbo, ki jo je ustanovil konec 40. let 

20. stoletja. Še več, leta 1953 je prvič ustanovil konvencijo, kar pomeni, da je bil to prvi boj 

homoseksualcev za pravice na ameriških tleh. Gre za prelomnico na področju 

homoseksualnosti. Pomeni konec zatiranja gejev in lezbijk in začetek novega. Gre za začetek 

modernega gibanja za pravice in svoboščine homoseksualno usmerjenih ljudi (Kuhar 2001). 
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Sodobni teoretiki o homoseksualnosti razmišljajo sledeče. Sullivan (2008) trdi, da gre pri 

homoseksualnosti za izkušnje homoseksualcev. Pri tem pa ne moremo trditi, ali je stvar izbire 

ali ne, ne moremo je tlačiti v standardiziran okvir dejstev. Gre za usmeritev, ki jo lahko 

istospolna oseba dokaže s svojim življenjem. Trdi, da veliko ljudi išče vzroke za t. i. 

nenormalno spolno identiteto v mladosti oz. v svoji preteklosti. Pri tem pa Velikonja (1995) 

zagovarja, da se homoseksualnosti ne izbira, pač pa se jo odkriva. In nato še sprejme. Lutes 

(2007) razmišlja, da je spolna usmerjenost izkupiček kompleksnih družbenih interakcij, pa tudi 

kognitivnih in bioloških dejavnikov. Le-ti se oblikujejo v zgodnjih letih. Pri tem pa ne obstaja 

dovolj relevantnih podatkov, ki bi dokazovali, da jo je mogoče spremeniti. Goodman (citirano 

v Plummer 1995, 38) poudarja, da so prešli vse stare ideje in trditve o istospolnosti in da v 

sodobnem času homoseksualno usmerjene osebe kreirajo nove življenjske poti, ustvarjajo druge 

načine življenja, pri tem pa tudi nove skupnosti, seksualnosti na lokalni in globalni ravni. 

2.2 Osnovni pojmi 

2.2.1 Koncept heteroseksualnosti v prepletu s konceptom heteronormativnosti in 

homoseksualnosti 

Heteroseksualnost lahko imenujemo za institucionalizirano obliko prakse in odnosov. Zakaj? 

Gre za prevladujoč koncept na vseh vidikih sodobnega družbenega življenja. Z njim je prežet 

ves javni prostor. O njej lahko govorimo v povezavi s spolnostjo, a ne le-to, identificiramo jo 

lahko tudi v drugih neseksualnih vidikih življenja, kot so poslovni ali prijateljski odnosi, odnosi 

med staršem in otrokom, odnosi v šoli med učenci in učitelji (Kuhar 2005). Heteroseksualni 

odnos oziroma par je jasna slika, skozi katero celotna družba vidi, interpretira in razume sama 

sebe (Richardson 2000). Heteroseksualnost je torej videna kot temelj družbe, ki se potrjuje 

skozi prizmo biologizma, ki je zabetonirana v kulturo skozi zakone, običaje, navade, zgodovino 

in z globalno razliko v moči med žensko in moškim, ki je politične in ekonomske narave 

(Cottingham 2009). Prikazana in sprejeta je kot nekaj fiksnega, vodilnega, naravnega in 

normalnega. Je norma, ki je v družbi sprejeta kot samoumevna in ki usmerja vse drugo, vse 

tisto, kar delamo in vrednotimo (Hennessy 1995). Prava seksualnost je določena z dvema 

različnima spoloma. Neheteroseksualne spolne identitete in neheteroseksualne spolne prakse 

so videne odklonsko in kot neprave spolne prakse, poleg tega pa so še v družbi nesprejemljive 

(Pan 2007). Gre za prevladujočo spolno prakso, ki pokriva privlačnost do nasprotnega spola in 

je tako zelo samoumevna, da so vse druge spolne prakse odklonske, nesprejete, nenormalne, 
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čudne. Na tem mestu lahko govorimo o heteronormativnosti, ki kaže, da je heteroseksualnost 

prevladujoča norma v naši družbi. Gre za univerzalno normo (Švab in Kuhar 2005). 

Koncept heteronormativnosti pogosto vrže na plano vprašanje, zakaj se morajo homoseksualne 

spolne identitete razkrivati, saj heteroseksualci tega ne počno. Na prvi pogled naj bi to držalo, 

saj je spolnost stvar zasebne sfere. A gre za slepo argumentacijo, navidezno liberalno. Pri tem 

se pozablja, da je heteroseksualnost sprejeta, normalna in predvsem samoumevna. In vse večja 

kot je samoumevnost tega koncepta, se hkrati povečuje potreba po razkritju drugih, 

neheteroseksualnih (spolnih) identitet (Kuhar 2005). Heteroseksualna normativnost je nevidna, 

a ravno zato, ker je prisotna vsepovsod. Z njo je prežeto naše družbeno življenje in ves javni 

prostor. Tako zelo je samoumevna, da se je ne opazi, vse dokler je kdo ne zadane, je kdo ne 

krši, se kdo ne obregne javno ob njo (Rener 2009). 

Homoseksualnost je koncept, kjer gre za privlačnost do istega spola. V družbi je vidna kot 

odklonski koncept. Tradicionalnega sodomita je zamenjal izraz, ki prihaja iz medicine in se 

imenuje homoseksualec (Moose 2005). Homoseksualen je zloženka, ki izvira iz latinščine in 

grščine. V celoti predstavlja nagnjenost do istega spola. Homo pomeni enak oziroma isti, 

seksualen pa izhaja iz besede spol (Snoj 2003). 

Različni teoretiki homoseksualnost in homoseksualce vidijo drugače. Homoseksualnost je 

opredeljena kot internacionalni fenomen, kjer je prva ideja univerzalna, saj homoseksualci so 

skozi prostor in čas. Druga ideja pa homoseksualnost opredeljuje z izkušnjami gejev in lezbijk, 

ki se oblikujejo v gejevsko obliko (Plummer 1995).  

Homoseksualec je poimenovan kot krivec, ki goji čustva do istega spola in le-teh ne more 

izničiti. Čustva in strast do istega spola imajo homoseksualca za žrtev (Pirnar 2006). Človeku 

nevaren je in še predstavnik fanatičnega tipa psihopata so oznake, ki določajo osebo za 

homoseksualca po teoriji A. Trstenjaka (Kuhar 2003). Medtem pa M. Hirschfeld 

homoseksualca uvršča v kategorijo srednjega spola, nekaj med žensko in moškim. Trdil je, da 

je homoseksualec videti normalno, in bil prepričan, da v njegovem vedenju ni nič 

nenormalnega, nenavadnega. Z njim pa se ni strinjal S. Freud. Ta je bil mnenja, da obstaja le 

heteroseksualna spolna praksa, medtem pa je poudaril, da je človek zrel, ko identificira svojo 

seksualnost. Homoseksualcev ni odobraval na noben način, imel jih je za nezrele in nenormalne 

(Moose 2005).  
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2.2.2 Kdo je gej in kdo lezbijka 

Poznamo veliko besed in terminov, ki negativno ali pozitivno opisujejo osebe, ki so istospolno 

usmerjene. Večinoma gre za žaljive besede, saj je družba sovražno nastrojena do 

homoseksualnosti. Nekatere besede so homoseksualci sprejeli in jim pripisali pozitiven pomen 

(Pirnar 2006). Velikokrat jih poimenujejo žaljivo, npr. buzeranti, odurne babe. Videno je, da je 

terminologija ena izmed velikih ovir pri raziskovanju homoseksualnosti in pri izražanju (Kuhar 

2001).  

Termin homoseksualnosti v pomenu ločene spolne identitete ne obstaja pred koncem 19. 

stoletja, ko ga sestavi madžarski zdravnik Karoly Maria Benkert. Že mogoče, da je vedno 

obstajalo homoseksualno vedenje, ampak homoseksualec kot specifični družbeni subjekt 

je bil oblikovan in se je lahko pojavil šele znotraj moralnega, legalnega, medicinskega in 

psihiatričnega diskurza, praks in institucionalnih aparatov poznega 19. stoletja (Kuhar 

2001, 10). 

Gej je oseba moškega spola, ki ga privlačijo moški, medtem ko je lezbijka ženska, ki jo 

privlačijo druge ženske (LGBTQ slovar 2017). Freud trdi, da »je lezbijka ženska, ki je z 

genitalnim kontaktom zapletena z drugo žensko« (Cottingham 2009, 24).  

Kot pridevnik pa beseda gej opisuje mavričnost, barvitost, odprtost, pomeni veselo, vedro, 

živahno. Z njo poimenujemo več stvari: lahko gre za poimenovanje homoseksualca ali pa se z 

njo opiše osebo, ki deluje v skladu s homoseksualnimi načeli in je z njimi zadovoljen, in še 

človeka, ki je podpornik gibanj, ki se dogajajo v podporo istospolnih polj (Primorac 2002). 

Pederastija je izvorna beseda besedi peder, ki kaže na odnos med dečkom in odraslim moškim. 

Najdemo ga v grški in rimski homoseksualnosti (Kuhar 2006), kjer deček ni smel uživati v tej 

spolnosti, pač pa je bil le podrejen in je s tem odslužil svobodo državljanstva (Kuhar 2001). 

Peder pa predstavlja tudi psovko, ki poudarja drugačnost homoseksualcev in je provokativne 

narave (Primorac 2002). 

Naši strokovnjaki pogosto uporabljajo besedo poimenovanje »istospolna usmerjenost« in 

»istospolno usmerjeni«, s tem se izognejo poimenovanju, kot so gej, lezbijka, homoseksualci. 
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A več tovrstno omenjenih poimenovanj naših strokovnjakov opisuje še druge spolne prakse in 

vedenja, na katere se običajno pozabi. Gre za biseksualnost in trans seksualnost (Pirnar 2006). 

2.3 Identiteta 

2.3.1 Identiteta kot osebni in družbeni konstrukt 

Obstaja veliko poimenovanj in opisov, kaj identiteta sploh je. Pri vprašanju in oblikovanju 

lastne identitete se pojavi vprašanje, kdo sem, pri čemer lahko identiteto definiramo tudi s 

tistim, kar identiteta ni. Identiteta je proces, del pogajanja in konstruiranja. Znanih je veliko 

definicij za omenjen pojem, med njimi tudi interakcijske definicije, ki zajemajo psihološko 

notranjost in socio-kulturni kontekst, kjer je posameznik kot unikaten individuum del družbene 

entitete, na katerega ima vpliv okolje (Ule 2000).  

»Identiteta je predvsem odraz odnosa, ki ga človek vzpostavi do samega sebe in do skupine, v 

kateri živi. Izoblikuje se v vzajemnem odnosu in vplivu med posameznikom in kulturo/družbo« 

(Lukšič-Hacin 1995, 35). Identiteta kot element subjektivne realnosti in procesa se odvija celo 

življenje. Namreč, odvija se v odnosu z družbo, ta pa se ves čas spreminja (Giddens 1991).  

Identiteta je zaznavanje in doživljanje sebe kot ločenega in različnega od drugih, kot 

doslednega samemu sebi, doživljanje celovitosti in kontinuiranosti sebe v času 

(progresivna kontinuiteta nad tem, kar je posameznik postajal v otroštvu, pa med 

sedanjim stanjem in pričakovanim stanjem v prihodnosti), ter občutek psiho socialne 

recipročnosti, tj. skladnosti med posameznikovimi predstavami o sebi in o tem, kar 

zaznava, da drugi vidijo v njem in pričakujejo od njega (Kobal 2000, 25).  

Produkt trajnosti skozi čas, pri čemer gre za združitev preteklosti s pričakovanji prihodnosti, je 

identiteta (Giddens 1991). Medtem ko spet tretja teorija trdi, da gre pri identiteti za mehanizem 

prepoznavanja in zavedanja razlik in podobnosti med posamezniki in skupinami. Vsaka osebna 

identiteta je hkrati tudi socialna, saj identitete zajemajo pomene, ti pa ne obstajajo sami po sebi. 

Potrebna so interaktivna delovanja, na primer konvencije v sodelovanju z inovacijami, 

trgovanje v povezavi s pogajanji itd. (Jenkins 1996).  
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Ločimo lahko subjektivno in objektivno identiteto, kjer slednja določa karakteristike (npr. ime 

posameznika, biografske značilnosti, fizične značilnosti itd.), medtem ko je subjektivna osebna, 

psihična in izkustvena. Še več, imamo lahko tudi globalno ali na drugi strani artikulirano 

identiteto. Globalna nosi občutek o zavesti o kontinuiteti posameznika, artikuliran občutek 

identitete pa se nanaša na momentalne reprezentacije predstav o značilnostih fizične in psihične 

narave, posebnostih in biografiji (Erikson, citirano v Ule 2000, 84-87).  

Usoda identitete posameznika je posledica procesa selekcije, ki ga je moč razumeti kot načrtno 

izbiro. Le-ta usmerja posameznikovo delovanje, ki se sklada z njegovimi potrebami, željami in 

predvsem predstavami. Tako se ustvarja lastna komunikacijska mreža, ki oblikuje identiteto 

posameznika (Kudirja 2000). Sebstvo se razvija in oblikuje v času doživljanja, dejavnosti in 

izkustva socializacije. Socialno doživljanje lahko razumemo kot družbeni vpliv na 

posameznikovo identiteto, kjer imajo množični mediji veljavo biti del družbe, zato lahko 

trdimo, da si sebstva, ki je zunaj okvirja socialnega doživljanja, ne moremo oblikovati (Mead 

1997). »Identiteta predstavlja kompromisno tvorbo med samovoljo posameznika in 

prilagajanjem družbi« (Ule 2000, 88). 

Južnič (1993) opisuje dvojnost osebne identitete, ki jo prepletajo avtoidentifikacija in 

identifikacije iz okolja. Avtoidentifikacija je tisti del identitete oziroma je subjektiviteta, ki si 

jo posameznik piše sam. Medtem ko gre pri tistem drugem delu za identifikacije, ki so dane iz 

okolja, gre za družbeno dodeljeno identiteto, ki je lahko tudi kdaj vsiljena skozi prizmo ugleda, 

položaja, dolžnosti in pravic, ki pestijo družbo. V času adolescence pride identifikacija iz okolja 

še bolj v ospredje kot avtoidentifikacija, čeprav sta za oblikovanje identitete pomembna oba 

spektra. Polje med omenjenima spektroma je vir številnih napetosti, saj občutek pripadanju 

skupnosti utaplja individualnost in obratno. Pomembno je zavedanje, da se opisano dogaja z 

vsemi identitetami in da je za opredelitev ene identitete pomemben obstoj drugih identitet. 

Lahko trdimo, da gre za identifikacijsko odvisnost.  

2.3.2 Osebne identitete v odnosu s kolektivnimi identitetami 

Kolektivna identiteta je eden izmed delčkov posameznikove identitete. Odraža se v odnosu z 

ostalimi v skupnosti. Zajema občutek pripadnosti nekemu kolektivu, skupini in ima kolektivno 

entiteto. Prek kolektivne identitete se izražajo posameznikova občutja do kolektiva, skupnosti 

oziroma skupine; skupinska pripadnost in se predstavljajo kot mi, saj sledijo določenim 
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(političnim ali družbenim) skupnim ciljem, ki jih ima skupina. To ustvarja solidarnost med 

pripadniki skupine, krepi skupinsko identiteto in prispeva k zavezujočemu odnosu do kolektiva 

(Žagar 2003). 

Kolektivne identitete niso le socialni konteksti, po katerih se posameznik uvršča med njih, 

odnosi do drugih, pač pa so tudi lastni odnosi posameznika do sebe, odražajo telesno vedenje 

itd. Utelesijo se v posamezniku in vplivajo na njegove duševne lastnosti. Tako posameznik živi 

identitete, ki mu pripadajo. Drugi posamezniki družbe se odzivajo na vedenje posameznika v 

skladu s svojimi identitetami. Z identiteto dobimo še trajne, simbolno posredovane navade 

skupaj s pravili, ki odražajo delovanje in obvladovanje našega telesa, pa tudi sebstva in 

družbeno-socialne dejavnosti (Ule 2000). Vsak posameznik ni le pripadnik ene skupine ali 

kolektiva, članstvo ima v več, različnih skupinah, zato ima več kolektivnih identitet. Le-te se 

lahko med seboj dopolnjujejo ali pa izključujejo, nasprotujejo. So situacijske narave in 

prehajajo kontekstualno. Kolektivna identiteta temelji na izključevanju, mi in vi, na procesu 

inkluzivnosti in ekskluzivnosti. Zanje je značilno, da nenehno nastajajo, se spreminjajo, 

preoblikujejo ali pa nehajo obstajati. Zato lahko o kolektivni identiteti govorimo kot o 

družbenem procesu, ki je del individualne identitete (Žagar 2003). 

2.3.3 Pluralnost identitete sodobnega posameznika 

(Post)moderna družba ustvarja pogoje, kjer identitete postajajo negotove in s tem premakljive. 

To so nestalne in prilagodljive identitete, lahko jim rečemo že nekonkluzivne (Južnič 1993). 

Lokalne, nacionalne, nadnacionalne, kulturne, spolne, identitete potrošnikov, starih, mladih, 

marginalne identitete, privzete, difuzivne, večinske, normalne, odklonske, homoseksualne, 

krize identitet, šibke identitete in še mnoge druge so danes prava eksplozija identitet, med 

katerimi lahko posameznik izbira in so ga doletele zaradi nacionalne pripadnosti, spola, rase, 

vere in starosti. V preteklosti niso imeli težav z iskanjem lastne identitete, ki je bila fiksna in 

vnaprej določena. Danes je moč zaznati visoko stopnjo fluidnosti in s tem nestabilnosti v polju 

identitet (Ule 2000). Identitete se spreminjajo časovno in kontekstualno, nanje pa vse bolj 

vplivajo kompleksni družbeni konteksti (Švab in Kuhar 2005). V moderni dobi naj bi bile 

identitete destabilizirane in transformirane. Dojete so kot nekaj negotovega in razdrobljenega. 

Izgubijo pomen naravnega, koherentnosti in nesprejemljivosti. Identiteta postane 

samorefleksivna, treba jo je oblikovati, zgraditi in je rezultat izbire (npr. obleke, hrane), pri tem 

pa je akter samozavedni center dejanj. Velika sprememba je v tem, da se ne identificira glede 
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na razred, ki mu v družbi pripada. Še več, ta je že skoraj zanemarljiv. V ospredje stopijo 

identifikacija s stilom življenja, osebni videz, glasbeni okus, imidž itd. Identiteta je bolj kot 

kadar koli prej v posttradicionalni družbi postala stvar izbire, družba je vse bolj pluralna in 

stopnja pluralnosti identitet v družbi narašča (Rose 1997). 

Fluidnost identitet v postmoderni družbi pa omogoča ukvarjanje z lastnimi občutki in 

emocionalnimi stanji. Poleg tega akterji temu namenjajo vedno več pozornosti in časa, kar prej 

ni bilo mogoče, saj so tradicionalne vloge zapisovale potrebe in čustvene odnose. Sedaj so v 

ospredju lastne notranje potrebe in emocionalna stanja, tako so čustva postala prednostna 

vrednota modernega posameznika (Šadl 1997). 

Pirnar (2006) piše, da so identitete rezultati igre razlike, ki jih gradijo razlikovanja med 

posamezniki, medsebojna ocenjevanja in izključevanja. So večplastno strukturirane prek 

različnih diskurzov, praks in položajev. Švab in Kuhar (2005) podpirata idejo o pluralnosti 

identitet in trdita, da so homoseksualci skupina posameznikov, ki imajo med seboj različne stile 

načina življenja. Ule (2000) pa trdi, da se skozi različne stile kaže potreba po identiteti, ki so iz 

različnih situacij, in številne druge identitete. Pri tem Švab in Kuhar (2005) poudarjata, da so 

posamezne osebne identitete homoseksualcev zaznamovane v razmerju z družbenimi 

identitetami, saj ne sovpadajo z družbenimi identitetami. 

2.3.4 Oblikovanje spolne identitete in biološka ali družbena determiniranost spola 

Spolna identiteta je družbeni konstrukt, s čimer se porazdelijo tudi družbene norme, pozicije, 

statusi in njihovi pomeni. Socialni nadzor ponuja heteroseksualno spolno identiteto, razdeljene 

vloge glede na biološki spol in vse to z namenom, da spodbuja in težki k reprodukciji. Navkljub 

vsemu pa je veliko posameznikov, ki se ne najdejo v zgornjem opisu (Kuhar 2001). Seksualnost 

postaja diskurz, ki določa kategorije spola in z njim povezane spolne identitete (Pirnar 2006).  

»Spol in družbeni spol sta v tej formulaciji tako tesno povezana, da ju razumemo kot dejansko 

neločljiva. Družboslovci ženskost in moškost sicer razumejo kot kulturno variabilni kategoriji, 

a družbene vloge so v popularni družbeno-spolni shemi, ki se uporablja v vsakdanjem življenju, 

še vedno razumljene kot tesno povezane z biološkim spolom« (Devor 1987, 13–14). 
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Na oblikovanje spolne identitete vpliva družba. Če je posameznik v njej prepoznan kot ženska, 

se bo tako tudi vedel. Zanemaril bo biološki spol in razvil žensko spolno identiteto. Omejevanje 

na dva spola je preozko. Posamezniki, ki kromosomsko ne ustrezajo nobenemu spolu, 

prevzamejo spol, ki se sklada z zunanjimi spolnimi organi. Pri tem se oglasijo še medkulturne 

raziskave, ki poudarjajo vpliv kulturno pogojenih vplivov. Ne sprejemajo absolutne moškosti 

in ženskosti. Trdijo, da so moške spolne karakteristike kulturno pogojene in se od kulture do 

kulture razlikujejo. Lahko se zgodi, da moške spolne karakteristike v kulturi A pripadajo v 

kulturi B ženski. Tako socialne interakcije, socialni vplivi in družbeni vplivi prekosijo 

hormonsko shemo in so bolj bistveni pri razvoju spolne identitete (Kuhar 2001). 

2.3.5 Freudova psihoanaliza v povezavi z razvojem spolne identitete 

S. Freud pri oblikovanju spolne identitete poudarja pomen biološkega determinizma. Otrokom 

so vrinjene izhodiščne točke za identifikacijo s staršem istega spola. Vzgoji pripiše le pomen 

poglabljanja biološke determiniranosti. Njegova logika o konstrukciji družbenega spola, 

identitete in naučenih družbeno-spolnih razlik temelji na pomenu prisotnosti ali odsotnosti 

moškega spolnega uda. Imeti penis pomeni biti deček, ne imeti penisa pomeni biti deklica. Pri 

vprašanju moškosti in ženskosti ima penis tudi simboličen pomen. Zanj je pomembna ojdipska 

faza, očeta sprejeme kot nadrejenega, zavrne erotične občutke do matere, identificira se z 

očetom in se zave moške identitete. Deklice pa po Freudovi logiki vzamejo mamo za 

drugorazredno zaradi odsotnosti penisa in z identifikacijo prevzamejo njeno dediščino (Kuhar 

2001). Feministična teorija psihoanalize pa poudarja, da je le redko prisotna vloga očeta kot 

otroškega skrbnika, zato se deček ne more identificirati z njim, pač pa se identificira od njega. 

Gre torej za negacijo identifikacije z mamo, s tem pa povrednotenje ženskosti. Le-ta se prenese 

na kulturno in institucionalno raven. Ključno je poudariti, da bi prisotna identifikacija z obema 

staršema omogočala večjo fleksibilnost v izražanju spolne identitete otroka (Giddens 1991). 

2.4 Homoseksualna spolna identiteta 

2.4.1 Znanost proti homoseksualcem 

Poskusi psihologije, sociologije, medicine in drugih znanosti, ki so želele raziskati izvor 

homoseksualnosti, so se naselili v predstave množice in njihovega vsakdana. S tem pa se je 

razvila še potreba po pojasnjevanju družbene realnosti (Kuhar 2001). Govorili so, da so 
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homoseksualci pač taki rojeni, da so jih v ta greh zapeljali odrasli, da so istospolno usmerjeni 

zato, ker pri vzgajanju ni bilo močnega starša, da so nezmožni pritegniti pozornost nasprotnega 

spola, da so preveč seksualni, da so na nižjem nivoju človeškega razvoja kot ostali normalni 

ljudje (heteroseksualci) ali pa da so to posledice, ker so v preteklosti doživeli travmatično 

izkušnjo (Bullough 1979). Odnos znanosti do homoseksualnosti je bil hkrati polje za ustvarjanje 

diskriminacije, tabujev in hkrati so homoseksualce vedno obravnavali kot poseben primer. 

Slabo pa je, da so homoseksualnost spregledali takrat, ko je imela pozitiven diskurz. Največ 

tega se je pojavljalo v umetnosti (Tratnik in Segan 1995). Novejše raziskave se ne ukvarjajo 

več z vzroki za obstoj istospolne usmerjenosti, pač pa so šli korak višje. Raziskujejo, kako se 

oblikuje homoseksualna spolna identiteta (Kuhar 2001). Večina socioloških raziskav o 

homoseksualnosti pa se je nanašala na moške. Še več, teh niso objavljali v t. i. uglednih 

socioloških publikacijah, le v interdisciplinarnih časopisih (Risman in Schwartz 1988). 

Omenjene raziskave so se ukvarjale predvsem z vprašanji, kako postane oseba homoseksualec, 

kaj jo pripelje do tega in zakaj. Zgodnji raziskovalci so trdili, da je homoseksualnost osebnostna 

motnja, inverzija. Psihiatrični model homoseksualca jih je opisoval kot perverzne, abnormalne 

ljudi. Kasneje je Kinsey z redefinicijo seksualnosti izpodbil omenjeni model, tako pa prispeval 

k raziskovanju homoseksualnosti zunaj patološkega. Etiologija homoseksualne orientacije je 

glavno zanimanje sociologov, le-ti uporabljajo novo retoriko, namesto vzrokov pa dajejo v 

ospredje predispozicije. Ob koncu 17. stoletja se oblikuje homoseksualna vloga, kot jo 

poznamo danes. Konstruktivistično zanimanje daje poudarek na razvoj homoseksualnosti v 

družbi in na identifikacijo posameznika s svojo homoseksualnostjo (Kuhar 2001). Sociološke 

raziskave so začele z iskanjem družbenih faktorjev, ki sooblikujejo homoseksualno identiteto, 

zanimanje pritegne tudi vprašanje družbenih vlog v povezavi s spolom in pa homoseksualne 

skupnosti oziroma zveze (Seidman 1996). 

2.4.2 Kako se oblikuje homoseksualna spolna identiteta 

Različne razprave v vodah sociologije in psihologije so vse od 70. let prejšnjega stoletja 

oblikovale modele homoseksualne identitete, kjer so pojasnjevale, kakšna je linija 

posameznika, ki je soočen s prisilno heteroseksualnostjo in na drugi strani s svojimi občutki, ki 

pa se ne skladajo s pričakovanji družbe. Znani avtorji, ki so se ukvarjali s teorijami oblikovanja 

homoseksualne spolne identitete, so Dank, Cass, Ponse, Troiden in Plummer (Švab in Kuhar 

2005). Dva zanimiva teoretika in njuni teoriji bom v nadaljevanju tudi predstavila. 
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Omenjeni modeli oblikovanja homoseksualne spolne identitete se dotikajo razmišljanj 

posameznika o lastni istospolni usmerjenosti, povezovanja le-teh v identiteto in njenega 

prevzema (La-Placa 2000). Teoretiki Queer pa opozarjajo, da ti modeli preveč poenostavijo 

prehode iz ene faze v drugo in s tem dajejo občutek, da je oblikovanje in sprejemanje istospolne 

identitete enostavno prehajanje skozi faze (Švab in Kuhar 2005). La-Placa (2000) opozarja na 

individualne in skupinske vidike oblikovanja identitet. Individualni zajema sprejetje 

homoseksualnih občutenj, a pred tem jih je treba še prepoznati. Druga raven pa zajema soočenje 

z družbo, s stigmo, ki vlada v družbi. 

2.4.3 Šest stopenj razvoja homoseksualne spolne identitete po Vivienne Cass 

Cass je leta 1979 oblikovala model, po katerem prikaže šest stopenj, kako se oblikuje 

posameznikova homoseksualna spolna identiteta. V njenem konceptu gre za medsebojno 

skladnost med jazom individuuma, vedenjem individuuma in sprejemanjem omenjenih 

faktorjev v zunanji sferi. Interakcije, ki se dogajajo med zapisanimi tremi faktorji, morajo biti 

konsistentne. Cass piše, da je individuum sprva prepričan, da je heteroseksualec, v kar ne 

dvomi, saj ga tako uči okolje. Nastopijo stopnje razvoja, kot so opisane v nadaljevanju. 

I. Konfuzija identitete individuuma – gre za obdobje zmedenosti, za čas, ko posameznik 

začne občutiti homoseksualna čustva, jih prepozna in razume. Začne razmišljati, da je 

mogoče istospolno usmerjen. Ker je to zanj nekaj novega, neznanega, posameznik pade 

v krizo in začne iskati pravi jaz (Kuhar 2001).  

»Potem je trajalo kakšno leto, da sem se s temi občutki začel živeti, a takrat se še nisem 

sprejel. Odraščal sem v katoliški družini, kjer so bile zadeve precej potlačene in zelo 

stereotipizirane« (Švab in Kuhar 2005, 59). To je obdobje, ko se posameznik počuti 

izoliranega, drugačnega. Razmišlja, da bi stopil v kontakt z drugimi homoseksualci, pa 

ne ve, kam naj se obrne, ali pa ni prepričan, če si tega res želi. Medtem si nadene masko 

popolnega heteroseksualca (Kuhar 2001). »To me je izredno krhalo, izredno tlačilo, 

izredno sem bil frustriran« (Švab in Kuhar 2005, 59). 

II. Stopnjevanje identitete – je faza, ko si posameznik gradi nove vrednote, oblikuje 

pričakovanja za prihodnost. Preživlja težke čase, saj se počuti odtujenega od svoje 

družine, prijateljev in vseh ostalih najbližjih. Intenzivno išče stike s homoseksualci, 

nekateri pa se poslužujejo terapij, da bi pregnali t. i. drugačnost (Kuhar 2001). Nastopi 

obdobje samote. Posameznik še ne upa nikomur zaupati o svojih občutkih, zato je vedno 

bolj odtujen od družine. Nekateri na silo vstopajo v heteroseksualno partnerstvo in tako 
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potlačijo svoja čustva, poslužujejo se biseksualnosti ali pa poiščejo strokovno pomoč, 

ker že razmišljajo, da je to bolezen, ki jo je treba pozdraviti (Švab in Kuhar 2005). 

III. Toleranca identitete – v tem obdobju individuum še ne sprejema homoseksualne spolne 

identitete v celoti, ampak jo tolerira. Stiki z drugimi homoseksualci so v tem času nujni, 

saj se s tem zmanjša tesen občutek drugačnosti v heteronormativnem svetu (Kuhar 

2001). »Začel sem komunicirati z ljudmi, ki so mi bili podobni, ravno tako geji kakor 

jaz. Videl sem, da nisem edini na tem planetu. To me je tudi prepričalo, da sem kasneje 

povedal prijateljem« (Švab in Kuhar 2005, 66). 

IV. Sprejemanje identitete – šele v tej fazi individuum začne počasi sprejemati svojo t. i. 

drugačno identiteto. Dobi občutek, da je normalen, pri čemer mu pomagajo stiki z 

drugimi istospolno usmerjenimi posamezniki. To je čas, ko je individuum pripravljen 

na razkritje med prijatelji, doma, oziroma osebe, pred katerimi se bo razkril, skrbno 

izbere (Kuhar 2001). Običajno je to oseba, kateri individuum zelo zaupa in je prepričan, 

da ga ne bo izdala (Švab in Kuhar 2005). 

V. Ponos identitete – pojavi se želja, da individuum javno pokaže svojo identiteto, 

zaključeno je obdobje skrivanja in prikrivanja, kdo sem. Posameznika družbeno 

neodobravanje homoseksualnosti še dodatno spodbuja, da se razkriva, samozavestno 

nastopa proti predsodkom. To vodi v razvrednotenje heteroseksualnosti, kar pripelje do 

manjšega obsega druženja s heteroseksualci. V osredju je neizpodbitno druženje s 

homoseksualci (Kuhar 2001). 

VI. Sinteza identitete – gre za zadnjo fazo, kjer ni več moč zaslediti izolacije stikov s 

heteroseksualci. Homoseksualec se je vsakomur pripravljen razkriti, saj je njegova 

spolna identiteta del njegovega jaza, ni pa več dojeta kot glavna identiteta, kot 

najpomembnejši del jaza. Začne se zavedati, da obstajajo heteroseksualci, ki sprejemajo 

istospolnost, zato ponovno vstopi v stik z njimi (Kuhar 2001). »Moji prijatelji so 

dostikrat komentirali o teh stvareh in bili so zelo negativno nastrojeni proti temu. Jaz se 

tega vprašanja nisem dotikal. Zdaj pa moram reči, da so ravno zaradi mene svoje mnenje 

zelo spremenili. Imam občutek, da me zelo spoštujejo in da sprejemajo mene in mojega 

fanta« (Švab in Kuhar 2005, 71). 

Cass je prepričana, da je posameznik povsem razkrit, ko je razkrit pred svojim družbenim 

okoljem. Njeni teoriji pa nasprotuje R. Troiden. Prepričan je, da odsotnost upoštevanja otroških 

socialnih, emocionalnih in genitalnih izkušenj vodi v krizo identitete. Nadalje nasprotuje tezi, 
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da je razvoj spolne homoseksualne identitete moč enačiti z razkritjem identitete. Zanj je 

razkritje bolj vprašanje upravljanja s (spolno) identiteto (Kuhar 2001). 

2.4.4 Ken Plummer in njegova razlaga oblikovanja homoseksualne spolne identitete kot 

idealno-tipske karierne poti homoseksualca 

Ken Plummer (citirano v Kuhar 2001, 152-153) predstavi štiri stopnje, skozi katere gre 

homoseksualec, da sprejme lastno homoseksualnost in si oblikuje homoseksualno identiteto. 

Pri tem pa poudarja, da je družbena prepoved tista, ki naredi homoseksualnost drugačno. Prav 

tako jo označi za deviantno. Z modelom prikaže vlogo družbenega konteksta, ki sooblikuje 

homoseksualne socializacije. Faze modela so opisane v nadaljevanju. 

I. Senzibilizacija – pot do homoseksualnosti se začne s posameznimi momenti 

(pol)zavedanja, ki posameznika peljejo do čutnega dojemanja samega sebe kot 

morebitnega homoseksualca. Take momente lahko delimo v tri skupine: genitalne (kjer 

gre za spolno navezanost na isti spol), emocionalne (kjer gre za čustveno navezanost na 

isti spol) in socialne (kjer se oseba sreča z neskladjem družbenih spolnih interesov). 

Poudarja predvsem zgodnje otroštvo in adolescenco kot občutljivi obdobji za razvoj 

seksualne identifikacije. Oseba, ki se naveže na akterje istega spola, s katerim spolno 

občuje ali o tem fantazira, razvija tla za morebitno homoseksualnost. Akter lahko razvije 

občutek drugačnosti, ki šele kasneje preide oziroma se kaže kot seksualna drugačnost. 

Homoseksualna občutja kot nenormalna, deviantna in odklonska v družbi ustvarjajo 

homofobija in vse norme, ki so podrejene dominantnemu diskurzu heteronormativnega 

življenja. Ravno zato akter morebitna čustva do istega spola skriva pred okolico. Še več, 

skriva jih tudi pred sabo (Švab in Kuhar 2005). 

Označevanje s strani okolice, češ da je akter drugačen, da je poseben, ker na primer 

fantka bolj zanima šivanje kot dirkanje z avtomobilom, lahko pelje do razmišljanja, da 

ni dovolj definiran, dovolj dober za svoj spol, kar ga lahko pripelje do razmišljanja o 

lastni homoseksualnosti (Plummer, citirano v Kuhar 2001, 154-156).  

Če posameznikov biti ni v skladu z družbenimi normami, dobi stigmo, ki je lahko 

značajske narave, telesna stigma, pripadnost manj vredni skupnosti itd., je označen za 

necelovito osebo, nenormalno in je v očeh drugih manj vreden (Ibarra 1998). 

II. Signifikacija in disorientacija – je čas med razkritjem in minimalnim vključevanjem v 

sfero homoseksualnosti. Gre za vedno večje zavedanje homoseksualnosti in vedno večji 

pomen izkušenj s homoseksualci. Na drugi strani pa se pojavijo občutki zaskrbljenosti 
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in cel kup zmede, kar prinašajo prav izkušnje s homoseksualci. To imenujem 

disorientacija, ko akter ne ve, ne kdo in ne kam. Družbene reakcije na homoseksualnost 

in problemi, ki jih te reakcije prinesejo, vplivajo na proces signifikacije. Avtor med 

njimi omenja: 

a) uročenost homoseksualnosti zaradi prepovedi – homoseksualnost je predstavljena 

kot greh in bolezen, zato ima akter občutke zmedenosti, zaskrbljenosti, sovražnosti, 

občutek krivde (Plummer, citirano v Kuhar 2001, 157). Švab in Kuhar (2005) 

razmišljata podobno in izpostavljata problem pomanjkanja informacij, kar predstavi 

istospolnost kot nekaj nadnaravnega, odklonskega in kot greh; 

b) skrivnost (Plummer, citirano v Kuhar 2001, 158) – homoseksualnost je videna 

čudaško, akter je prepričan, da okolica sumi, da je homoseksualec. To je razlog, da 

se homoseksualnost transformira v skrivnost. »Včasih sem bila tako paranoična, da 

sem mislila, da mi na avtobusu berejo misli« (Švab in Kuhar 2005, 64); 

c) dostop (Plummer, citirano v Kuhar 2001, 158-159) – ker je skrivnost težko dostopna, 

ima akter malo možnosti, da stopi v stik z drugimi osebami, ki se srečujejo z istim 

problemom; 

d) osamljenost in izolacija – sta logična posledica težkega dostopa. Privede lahko do 

frustracij, te pa preprečujejo start procesa signifikacije; 

e) vprašanja o lastni identiteti – so posledica osamljenosti in izolacije, ki jo akter 

doživlja. Občutek ima, da je edini, ki se mu to dogaja, in da ne more nikomur 

zaupati. Akter se v tem primeru sam sreča z družbenimi normami, z družbenim 

poudarjanjem moškosti in ženskosti. Nastopijo problemi deviantne identitete in ni 

zmožen zadovoljevati družbene norme družbospolnih vlog. To pelje do krhke 

samopodobe. 

III. Razkritje – je sinonim za konec skrivnosti o akterjevi spolni usmerjenosti (Kuhar 2003). 

Plummer (citirano v Kuhar 2001, 160-161) razpravlja, da je razkritje dolgotrajen, 

običajno čustveno naporen proces, kjer je akter presegel probleme, ki so nastali v času 

signifikacije. Gre za prerojenje. Identiteta akterja dobi novo podobo, ki jo utrjujejo stiki 

z drugimi homoseksualci. Avtor poudarja, da mora biti akter zmožen vedenja in 

druženja z drugimi homoseksualci, drugače sledi ujetost v prejšnji fazi. 

IV. Stabilizacija – je čas, ko akter zaživi kot homoseksualec, prevzema vloge le-tega in ima 

stike z drugimi homoseksualci. 
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2.5 Coming out of the closet oziroma razkritje 

2.5.1 Problem prevoda  

Coming out of the closet je angleški termin, ki je popularen med slovenskimi homoseksualci. 

Njegov prevod je razodetje oziroma razkritje in je le redko uporabljen med homoseksualci. 

Metaforično predstavlja mejo, ko istospolno usmerjena oseba preneha s skrivanjem spolne 

usmerjenosti. Omenjenega termina večina heteroseksualne družbe ne pozna. Closet je angleški 

termin, katerega prevod v slovenščino je klozet. Predstavlja čas v omari, čas, ko se 

homoseksualec skrije pred svetom (Kuhar 2001).  

2.5.2 Preobrazba intimnosti 

V obdobju pozne moderne so se dogajale velike družbene spremembe (Švab in Kuhar 2005). 

Začelo se je obdobje procesov preobrazbe intimnosti, ki so tesno povezani z individualizacijo 

(Giddens 2000). To pomeni, »da tradicionalni družbeni odnosi, vezi in prepričanj, ki so nekoč 

določali življenje ljudi v najmanjših podrobnostih, danes izgubljajo pomen« (Beck in Beck-

Gernsheim, citirano v Švab in Kuhar 2005, 43). Identitete posameznikov postanejo fluidne in 

so ves čas v procesu spreminjanja. Fenomen se imenuje refleksivni projekt sebstva (Giddens 

2000). To nas vodi do vedno večjih možnosti, da sami odločamo, kdo smo in kako živimo. Še 

več, vedno manj so opazne razlike med heteroseksualnimi in homoseksualnimi partnerstvi, 

vedno več je enakosti med partnerji in povečuje se možnost svobodne izbire. Istospolna 

partnerstva prispevajo k omenjeni preobrazbi intime in hkrati rušijo tradicionalne vzorce 

vedenja, predstave in stile (spolnega) načina življenja. To pripelje do novega fenomena družina 

izbire, ki je še posebej namenjena homoseksualcem (Švab in Kuhar 2005). Tako imajo mladi 

geji in lezbijke vse več prostora, da svoje življenje in t. i. družine izbire organizirajo zunaj 

klozeta (Seidman 2002). Teorija življenja zunaj klozeta pa se dopolnjuje s fenomenom, kjer se 

ne poudarjata več le homoseksualna spolna identiteta in spolnost, pač pa bistvo postanejo 

vprašanja osebnih odnosov: partnerstva, izkušnje v intimni sferi, homoseksualne poroke, enake 

pravice istospolno usmerjenih in podobno (Weeks et al., citirano v Švab in Kuhar 2005, 46). 
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2.5.3 Homoseksualna razmerja kot čista razmerja 

Proces preobrazbe intimnosti, ki ga je moč zaznati v pozni moderni oziroma zadnja desetletja, 

ponuja tudi kreiranje novih oblik partnerstva, ki imajo vedno večjo demokratičnost in hkrati 

refleksivnost. Za preobrazbo zasebnosti in za omenjena razmerja so značilni t. i. čisti odnosi. 

Pogoj obstoja le-tega je zadovoljstvo obeh partnerjev in dokler posameznik v razmerja vstopa 

zavoljo sebe oziroma zavoljo tega, kar lahko iz odnosa pridobi (Giddens 2000). Čista razmerja 

so priložnost za rušenje tradicionalnih vlog in razmerij, saj nimajo jasno določenih spolnih vlog 

(Švab in Urek 2006). Giddens (2000) poudarja, da reprodukcija ni cilj homoseksualne zveze, 

medtem ko je to prioriteta v heteroseksualnih partnerstvih. 

Preobrazba intimnosti pa ni le priložnost za ustvarjanje novih partnerstev v homoseksualni sferi, 

pač pa gre tudi za priložnost, da se preoblikujejo heteroseksualna partnerstva. Pri nas opisanega 

trenda še ni moč zaznati, vedno bolj pa prihajajo do izraza spremembe na področju istospolnih 

partnerstev, saj so v določenih vidikih bolj enakopravna razmerja kot pa heteroseksualna. To 

se kaže pri delitvi dela, enakosti med partnerjema, nenehnem delu na odnosih in refleksivnosti 

odnosov. Pri tem morajo biti upoštevani tudi družbeni konteksti, kjer se dana razmerja 

ustvarjajo, spreminjajo in oblikujejo (Švab in Kuhar 2005). 

Ker je raziskav in podatkov o homoseksualnih in heteroseksualnih partnerstvih premalo, pa še 

veliko obstoječih si med seboj nasprotuje, ne moremo delati primerjav med omenjenimi 

partnerstvi. Lahko pa trdimo, da so vsa partnerstva danes bolj fleksibilna, zahtevajo trud in 

vložek za obstoj in so bolj dovzetna za razpad razmerja (Švab 2001). Švab in Kuhar (2005) 

opozarjata na kontekste v širšem okolju, ki je prežeto s heteronormativnostjo, kjer partnerstva 

obstajajo in živijo. Že sam pravni status na primer ni enak hetero partnerstvom. Dosedanje 

raziskave so pokazale, da so vsa partnerstva danes bolj enakopravna in fleksibilna. Teorija, ki 

jo podaja Jameson (1998), opozarja, da se partnerstva ne oblikujejo samo po fenomenu čistega 

razmerja in da razmerja sama po sebi obstajajo, ampak jih oblikujejo različni (družbeni) razlogi 

v (družbenih) kontekstih. Kohabitacija je tipičen primer partnerstva, ki ga družba prežema z 

manjšo stopnjo stabilnosti. Preprost primer je zakon o istospolnih partnerskih skupnostih. 

Homoseksualci uživajo manjše pravice kot heteroseksualci, pri katerih je moč zaznati upad 

interesa za sklenitev zakonske skupnosti. Z zakonsko ureditvijo partnerske skupnosti pa se pot 

homoseksualcev v boju za pravice na tem področju šele začenja (Švab in Kuhar 2005).  
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Fenomen preobrazbe intimnosti po eni strani vzame homoseksualnim partnerstvom političnost, 

ker izključuje vplive in kontekst iz širšega družbenega okolja. Omenjeni fenomen pa razume 

kot prenos načel demokratičnih značilnosti v zasebno sfero (Giddens 2000). 

2.5.4 Razkritje kot nikoli končan proces 

»Razkritje spolne identitete razumemo kot proces prepoznavanja lastne spolne (seksualne) 

usmerjenosti k sebi enakemu spolu in z njo povezane nastajajoče nove identitete. Ta se udejanja 

in potrjuje s svojim izpričevanjem okolici in s povratno potrditvijo identitete s strani okolja« 

(Kuhar 2001, 190). »Razkritje je proces, katerega končno točko je skoraj nemogoče definirati. 

V življenju vedno znova potekajo interakcije z novimi ljudmi, zato se bo vprašanje, ali razkriti 

svojo spolno usmerjenost novim prijateljem, znancem in sodelavcem, vedno znova pojavljalo« 

(Markowe 1996, 26). 

»Homoseksualni coming out je zelo realen proces s pomembnimi posledicami za spolno 

življenje nasploh. Naznanila ga je popularizacija samoopisne besede gay, ki je primer tega 

refleksivnega procesa, v katerem lahko s kolektivnim angažmajem preoblikujemo družbeni 

pojav, da postane sprejemljiv« (Giddens 2000, 20). »Razkritje (coming out) ne pomeni le 

prvega spolnega odnosa z drugimi moškimi. Gre tudi za psihološko, družbeno in celo javno 

stališče, ki ga nekdo zavzame do svoje homoseksualnosti. V preteklosti je le malo ljudi imelo 

to srečo, da so se lahko razkrili tudi sproščeno. Danes se fantazija in realnost nemara zdita bližje 

ena drugi« (Silverstein in Picano 2008, 190). 

Skozi prizmo homoseksualcev gre za proces, ki zajema samopriznavanje spolne identitete, sledi 

coming out pred drugimi homoseksualci, nato pa so pripravljeni na razkritje v vsem širnem 

svetu, komur koli in kadar koli (Hodges in Hutter 1977). Proces razkritja se lahko razume prek 

treh faz, ki se med seboj dopolnjujejo. Gre za spoznavanje občutkov, ki pripadajo drugačni 

spolni usmerjenosti, kot je heteroseksualnost, in za sprejemanje le-teh; poročanje in udejanjanje 

teh občutij v okolico in zadnja faza je redefinicija identitete posameznika, do katere ga 

privedejo prav ta zavedanja o drugačni spolni usmerjenosti in poročanje (Kuhar 2001). 

Silverstein in Picano (2008) proces razkritja definirata od tistih prvih fantazij do prve istospolne 

izkušnje, do priznanja samemu sebi in priznanja okolici. Le-tega se doseže z vključitvijo v 

homoseksualno skupnost. Prehajanje skozi faze pa je odvisno od tega, kje akter živi, koliko je 

star, homofobne verske vzgoje in krize, ki jo v zadnjih letih povzroča aids. 
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Razkritje kot proces je odvisno od zgodovinskega obdobja, kulturnega in družbenega konteksta, 

karakterja posameznega akterja in relacij, ki jih ima akter (Markowe 1996). Enačimo ga lahko 

s samospoznavanjem in priznavanjem spolne identitete okolici. Ima lahko veliko negativnih 

posledic. Namreč, pripelje lahko do upada samozavesti in do stanja, ko akter sovraži sam sebe, 

ker je t. i. drugačen. Pojavijo se lahko fizične bolezni, akter lahko zapade v alkohol in droge, 

lahko se začne obnašati zelo nasilno. Veliko se jih poslužuje poskusa življenja heteroseksualca, 

še več heteroseksualne poroke. Kot skrajnost pa tudi samomor (Baetz 1984). 

Ker so naša življenja prežeta s samoumevno normo heteronormativnosti, lahko govorimo o 

nujnosti razkritja homoseksualne identitete. Družbena razmerja so definirana s 

heteronormativno predpostavko, zato je razkritje potemtakem nujno. Proces razkritja pa ima 

tako več pomenov. Lahko se dotika politike, sociologije ali psihologije. V političnem smislu ga 

lahko tretiramo kot boj za enakopravnost, kjer so politično nabite naracije, ki omogočajo nove 

oblike bivanja, nove skupnosti. V sociološkem smislu je razkritje kot specifični vzorec 

družbenega etikiranja določenih posameznikov z značilno neheteroseksualno identiteto. In še 

psihološki smisel, ki za homoseksualca pomeni konec dvojnega življenja in vlaganja energije 

v dvojnost. Homoseksualci so znotraj matične skupnosti ves čas pod pritiskom homofobije in 

heteroseksizma, ki zanikajo in obsojajo homoseksualnost. Tak način dojemanja daje 

homoseksualnim občutkom izhodišče zatiranja in neobstoja. To je velikokrat razlog, da se 

homoseksualec sramuje svojih čustev, jih potlači in skriva pred seboj in okolico. Šele kasnejši 

coming out lahko preseže to sovraštvo homoseksualca do samega sebe (Švab in Kuhar 2005). 

2.5.5 Razkritja v mednarodnem okvirju 

Ameriška raziskava z naslovom »A Survey of LGBT Americans« iz leta 2013 je pokazala, da 

se je 79 % gejev in 71 % lezbijk razkrilo njim pomembnim osebam. Obstaja pa velika starostna 

razlika v razkrivanju. Homoseksualci pod 45. letom so občutno bolj razkriti v primerjavi s 

tistimi, ki imajo več kot 45 let. Sodelujoči poročajo, da so med 10. in 13. letom mladosti začeli 

čutiti oziroma se zavedati, da so drugačni od drugih. Zanimivo pa je, da je do razkritja pred 

samim seboj prišlo že nekje med 16. in 18. letom (Taylor 2013). 

Heatherington in Lavner (2008) razmišljata, da je razkritje pred domačimi, ki sledi razkritju 

pred samim seboj in pred dobrim prijateljem, zelo naporen proces za homoseksualca. 

Ugotavljata, da svetovne raziskave na splošno kažejo, da je mama prva, ki izve za otrokovo 
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istospolno usmerjenost, in da je oče tisti, ki slabše sprejme istospolno usmerjenost v primerjavi 

z mamo. Pa vendar se omenjena avtorja s tem ne strinjata v celoti. Namreč, naslanjata se na 

avstralsko raziskavo pod okriljem Hillierja iz leta 2002, kjer je moč videti, da je odstotek 

podpore istospolne usmerjenosti otroka doma enak med mamo in očetom. To podpre tudi 

študija iz leta 2005, ki so jo opravili D'Augelli in drugi, kjer so ugotovili, da enak odstotek mam 

in očetov podpre otroka, ki je homoseksualec. Še več, reakcije staršev ocenjujejo na »pozitivne« 

in »zelo pozitivne«. Omenjata pa tudi raziskavo, ki sta jo opravila Savin-Williams in Ream leta 

2003, kjer je bilo ugotovljeno, da je pomanjkanje bližine največkrat razlog, da se razkritje pred 

očetom ne zgodi. Ravno ta bližina pa je motivacija za razkritje pred mamo. Poročajo, da so v 

večini odnosi po razkritju doma ostali približno enaki kot prej. Heatherington in Lavner (2008) 

omenjata tudi, da je zelo pomembna narava razkritja. Izpostavljata, da če se otrok oz. 

mladostnik doma razkrije s prepletom pozitivnih informacij, na primer gej sem in sem srečen; 

obstaja večja možnost, da bodo starši to sprejeli pozitivno.  

Pri vseh teh razkritjih pa se je treba zavedati, da se skriti geji in lezbijke ne razkrijejo vsi v 

mladosti. Nekateri se takrat svoje privlačnosti do istega spola še ne zavedajo, nekatere pa je 

preveč strah, da bi si priznali, da so homoseksualci, in podobno. Zato so starejši geji in lezbijke 

zanimiva in hkrati ogrožena skupina (Neville, Kushner in Adams 2015). 

2.5.6 Potek razkritja po razlagi Kuharja 

Coming out poteka od osebe, ki razkriva svojo spolno usmerjenost, do osebe, kateri je 

homoseksualec zaupal to. Na odločitev, da se bo akter razkril, največkrat vpliva pritisk drugih 

akterjev ali pa posameznikova želja, da se pokaže, kdo je. Običajno homoseksualec to 

informacijo najprej zaupa prijatelju, ki ga dovolj dobro pozna, da lahko predvideva, kako bo le-

ta reagiral. Največkrat se akterji, katerim je zaupana informacija o spolni usmerjenosti, 

odzovejo na to in to informacijo širijo naprej. Srečamo se s terminom prenos jazove dileme. 

Namreč, jaz je postavljen v dilemo, komu sploh lahko zaupa. Po zaupanju te informacije se le-

ta začne ne le več dotikati samo jaza, pač pa tudi akterja in njunega odnosa (Kuhar 2001). 

Reakcije staršev na informacijo o razkritju pa jaz ne more predvidevati, saj je njihov na 

drugačen način bolj tesen in emocionalen kot odnos jaza s prijateljem. Na to vplivajo tudi 

pričakovanja staršev, ki so drugačna od jaza. Ko se jaz postavi iz klozeta pred starši, pa prav 

njih porine v klozet (Kuhar 2001). 
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Kuhar (2001) definira klasifikacijo razkritij skozi štiri stopnje: 

I. razkritje jaza pred samim seboj; 

II. razkritje homoseksualnosti kot družbene podskupine; 

III. razkritja, ki zahtevajo največ časa, napora in energije ter so najbolj naporna za jaz – 

razkritje pred mamo, očetom, bratom, sestro, širšim sorodstvom; 

IV. razkritje pred širšim socialnim okoljem – javno priznavanje svojih čustev, npr. objave 

v časopisu. Javno izražanje čustev, npr. držanje partnerja za roke v javnosti, 

poljubljanje. Sem pa spada tudi nezaželeno razkritje – gre za javno proklamiranje 

homoseksualne spolne identitete akterja, ki je ne želi razkriti in jo skriva. 

Markow (1996) je prepričana, da nezaželeno razkritje ni sprejemljiva opcija, saj gre za 

individualno odločitev akterja o njegovem razkritju. Ne zanika pa, da večje število razkritij 

pozitivno pripomore k boljšemu sprejemanju homoseksualnosti v družbi. 

2.5.7 Razkritje pred samim seboj kot najtežje razkritje 

Razkritje pred samim seboj lahko razumemo kot redefinicijo jaza. Gre za proces in ne enkraten 

dogodek, ko se akter samospoznava, ozavešča in sam sebi prizna pravo spolno identiteto in 

usmerjenost. Običajno je to prvo razkritje jaza, lahko pa se zgodi, da čas samopriznavanja teče 

linearno z razkritjem v okolici (Kuhar 2001). Gre za čas, ko se posameznik s homoseksualno 

spolno identiteto skriva pred homofobičnim okoljem in pred seboj (Švab in Kuhar 2005). 

Silverstein in Picano (2008) trdita, da gre za najbolj mukotrpen del procesa razkrivanja, saj se 

akter sooči sam s sabo, z lastnimi strahovi in dvomi. 

Dani proces lahko enačimo z družbeno izolacijo, kjer se homoseksualec prilagaja 

heteroseksualni t. i. univerzalni normi. Kar je še huje, vse, kar ne spada v heteronormativno 

polje, sproža občutke sramu, strahu, drugačnosti (Seidman 2002).  

Raziskave kažejo, da homoseksualci razmišljajo o lastni spolni usmerjenosti že pred 15. letom. 

Običajno fantje začnejo prej razmišljati o svojih nagnjenjih kakor dekleta. Znano pa je, da 

mlajše generacije prej začno razmišljati o homoseksualnih občutkih, ki jih čutijo, kakor starejše 

generacije. Razlog so različni družbeni konteksti, saj so bile starejše generacije postavljene v 

čas močnega obsojanja istospolnosti (Švab in Kuhar 2005). Silverstein in Picano (2008) pišeta, 

da se običajno prva zavedanja in občutki o privlačnosti do istega spola pojavijo v najstniških 



Bošnak, K. 2018. Razkritje homoseksualnosti pred samim seboj in v družinski sferi, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

25 

fantazijah. Ameriška raziskava A Survey of LGBT Americans iz leta 2013 pa je pokazala, da 

so sodelujoči geji in lezbijke začeli čutiti oziroma so se začeli zavedati, da so drugačni od 

drugih, med 10. in 13. letom. Zanimivo je, da je do razkritja pred samim seboj prišlo že nekje 

med 16. in 17. letom (Taylor 2013). 

Največkrat akterja, ki se začne zavedati svojih homoseksualnih občutkov, ki se še spoznava, 

doleti kriza identitete. Poleg omenjenega krizo identitete podkrepijo še stigma, ki jo nosi 

homoseksualnost, pomanjkanje informacij o homoseksualnosti in potencialne izkušnje 

homoseksualnega vedenja v času heteronormativnega življenja. Raziskava je pokazala, da v 

domačem okolju ni moč zaznati teme pogovora o homoseksualnosti predvsem pri starejših 

generacijah homoseksualcev. Avtorja trdita, da gre za informacijsko blokado, ki pomaga pri 

vzdrževanju stigmatizacije istospolnosti. Malo lažje je mlajšim generacijam, ki uporabljajo 

internet in dostopajo do informacij tudi prek medijev (Švab in Kuhar 2005). 

Troiden (1988) ponuja tipične odgovore na krizo identitete: 

 potlačitev homoseksualnih spolnih želja; 

 zanikanje homoseksualnih občutkov; 

 nasilni vstop v heteroseksualno partnersko zvezo; 

 oblikovanje biseksualne identitete in 

 iskanje pomoči psihiatra, zdravnika, psihologa. 

Švab in Kuhar (2005) pišeta, da so homoseksualci pod velikim pritiskom ožje socialne mreže 

(očeta, mame, brata ali sestre, babice), da si oblikujejo heteroseksualno partnerstvo. To pomeni, 

da svoja homoseksualna čustva in poželenja popolnoma potlačijo. Hkrati pa se ustvarja strah, 

strah, da bi okolica odkrila, da je akter homoseksualec. Tako svoja čustva še globlje potlači in 

začne se obdobje muk, trpljenja in v velikih primerih nastopi depresija. 

Silverstein in Picano (2008) pišeta o depresiji, ki je priučena. Dana je iz okolja, ki je prežeto s 

heteronormativnimi pričakovanji. 

Lezbijke in geji se v povprečju razkrijejo pri 19. letih in pol. Zanimivo je, da med spoloma ni 

razlik. Razlike pa so opažene pri mlajši oziroma starejši generaciji, na kar je bilo nakazano že 

prej. Mlajša generacija se razkriva prej, saj je v primerjavi s starejšo generacijo manj 

stigmatizirana. Razlog za to so še večje zanimanje in govor v medijih za dano temo, lezbični in 
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gejevski aktivizem, dostop do informacij, pogovorne skupine, ki so namenjene nerazkritim 

homoseksualcem, in podobno (Švab in Kuhar 2005). 

Omenjena priučena depresija je praviloma pri homoseksualcih prisotna tudi, ko se razkrijejo. 

Namreč, okolje homoseksualnemu akterju očita, da ni dovolj možat, da je razočaral mamo in 

očeta, ker ne bosta imela vnukov. Vse to pa je plod heteronormativnih pričakovanj (Silverstein 

in Picano 2008).  

2.5.8 Kako naj povem mami in očetu 

Geji in lezbijke se običajno razkrijejo v domači sferi, ko vstopijo v partnerski odnos. Le-ta mu 

ves čas daje potrditev, da so njegova homoseksualna občutja prava, da z njim ni nič narobe, 

pomaga tudi pri oblikovanju identitete. To daje homoseksualcu moč, da se razkrije tam, kjer je 

čustveno polje najbolj močno. Za homoseksualca je razkritje v domači sferi največja 

prelomnica v njegovem homoseksualnem življenju (Švab in Kuhar 2005). 

Razkritje pred domačimi je zelo težko, ker so predsodki in stereotipi edini vir informacij o 

homoseksualnosti, ki jih starši običajno imajo (La-Placa 2000). Razkritje pred starši je zelo 

težko, še posebej, če akter živi doma. Proces razkritja je potreben za vse večje spoštovanje gejev 

in lezbijk (Silverstein in Picano 2008). Z razkritjem pa se porušijo tudi pričakovanja staršev, ki 

so jih imeli o svojih otrocih. Ponikne ideja o reprodukciji in izginejo spolne vloge, ki so 

družbeno konstruirane. Ker pa se starši in otroci v večini doma ne pogovarjajo o istospolnosti, 

je za starše opcija, da je otrok homoseksualec, nepoznana in posledično nesprejemljiva 

(Markowe 1996). Tako homoseksualec z razkritjem v klozet potisne še starše, saj se razkritje 

sedaj tiče tudi njih. Tako so tudi oni tarča homofobičnega okolja. Heteronormativna 

pričakovanja okolice starša držijo zaprtega v klozetu, kjer se razvijata strah in sram (Švab in 

Kuhar 2005). 

Pogosto pri tovrstnih razkritjih pride do šoka in psihičnega nasilja, kot sta izsiljevanje in 

obtoževanje, ko se zadeva pomiri, pa pride do molka. Že res, da se je homoseksualec doma 

razkril, ampak o tem se običajno ne razpravlja več. Pride obdobje molka, tišine in ignoriranja 

dane teme. Tako kot homoseksualci se tudi nekateri straši zaupajo prijatelju, ki ga dobro 

poznajo in vedo, da je vreden zaupanja. Spet drugi molčijo in ne poiščejo nobene pomoči ali 

informacije o tem. Prav ti prvi odzivi na akterjevo razkritje v domači sferi in prijateljskem krogu 
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so ključni za oblikovanje njegove identitete. Ponovno lahko nastopi klozet, če so reakcije 

negativne. Zraven pa pride še kriza identitete, skrivanje, sramovanje itd. (Švab in Kuhar 2005). 

2.5.9 »Kaj sem zgrešila v vzgoji, da je moj sin gej?« 

Pirnar (2006) poroča o raziskavi Razkritje, kjer je 60 % gejev in lezbijk razkritih pred mamo in 

45 % pred očetom. V raziskavi A Survey of LGBT Americans iz leta 2013 pa so zabeležili, da 

se je kar 70 % gejev in 65 % lezbijk razkrilo pred mamo. Pred očetom pa 53 % gejev in 45 % 

anketiranih lezbijk. Njihova povprečna starost ob razkritju je 20 let (Taylor 2013). Švab in 

Kuhar (2005) poročata podobno, da se geji in lezbijke običajno razkrijejo najprej pred mamo, 

nato sestro, sledi brat in kot zadnji nastopi oče. Znano je, da se homoseksualci ne le nazadnje 

razkrijejo očetu, pač pa tudi redkeje. V raziskavi A Survey of LGBT Americans so 

homoseksualci navajali, da se redkeje razkrijejo pred očetom. Tisti, ki se v domači sferi sploh 

ne razkrijejo, pa so zapisali slednje razloge: ker je mama že sama sumila prej; ker ni nikoli 

nanesla debata na to temo; strah jih je bilo, da bi jih starši zavrnili in bi naleteli na 

neodobravanje, tako bi se njihovi odnosi poslabšali (Taylor 2013). Približno 40 % gejev in 

lezbijk je doživelo negativen odziv staršev ob coming outu. Raziskavi kažeta na to, da so geji 

in lezbijke soočeni z veliko mero neodobravanja v domačem okolju. Slaba ali celo neobstoječa 

komunikacija med očetom in otrokom ter relacija moči med materjo in očetom pripomoreta k 

temu, da je oče zadnji na seznamu. Oče je kot simbol avtoritete, skozi katero se kaže patriarhalni 

obstoj v družinskem krogu. Tako je otroka strah, da bi se razkril pred očetom. Pomembno je 

poudariti, da se v zadnjih nekaj desetletjih kaže napredek pri razkrivanju pred očetom in družino 

nasploh, saj je moč patriarhalnega modela vedno manjša (Švab in Kuhar 2005). S tem pa je 

moč zaznati, da upada avtoriteta očeta v družini (Kuhar 2001). Mame se običajno dojemajo kot 

glavno krivko za otrokovo homoseksualnost, saj naj bi bila ona tista, ki je v prvi vrsti vzgajala 

otroka in posledično nosi odgovornost za njen neuspeh. Tako razmišljanje je zelo stereotipno, 

napake iščejo v vzgoji in se samoobtožujejo. Teorija piše, da se tudi oče čuti odgovornega za 

vzgojo otrok, a tega ne pokaže (Švab in Kuhar 2005).  

Pomembno je, da akter ob razkritju poudari, da je enaka oseba kot prej, da z njim ni nič narobe 

in da jih ima neizmerno rad. Ob razkritju se staršem rodijo nove ideje in skrbi. Običajno 

sprašujejo, ali ne boš osamljen, če boš homoseksualec, in pa kako se boš zaščitil pred aidsom 

(Silverstein in Picano 2008).  
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Švab in Kuhar (2005) sklepata, da se starši ob razkritju otroka srečujejo s tremi sklopi 

problemskih vidikov: 

 odziv okolice – preganja jih, kaj bo rekla okolica na to, da je njihov otrok 

homoseksualec. Skrbi jih, kakšno bo življenje otroka v takem okolju; 

 iskanje krivca – največkrat starši iščejo krivca v sebi, popraviti želijo t. i. napako. 

Prepričani so, da je homoseksualnost le muha v otrokovem življenju, da bo minilo, da 

se otrok išče, in poiščejo pomoč, da bi se otrok tega ozdravil; 

 reprodukcija – skrbi jih, ker bo otrok živel z istospolnim partnerjem. Zavedajo se, da ne 

bo potomcev, kar vodi v razočaranje. 

Razkritje pred starši in ožjim sorodstvom homoseksualcu vzame ogromno energije in je za 

posameznikov jaz zelo naporno (Kuhar 2001). Ko so lezbijske in geji stari okrog 20 let, se 

običajno začnejo razkrivati pred starši. Ravno to pa je obdobje, ko najstniki nimajo dovolj 

ekonomskega, kulturnega, psihološkega in socialnega kapitala. Značilna je t. i. podaljšana 

mladost. Mladostniki 90. let živijo skupaj s starši, a hkrati ne (Švab in Kuhar 2005). Gre za 

poldružinsko življenje. Srečamo se s fazo LAT, ki pomeni živeti skupaj, a hkrati ne. 

Mladostniki so ekonomsko (pol)odvisni od staršev, a imajo popolno socialno neodvisnost. K 

temu prispevajo podaljšan čas študija, brezposelnost, cenejše življenje doma in podobno (Rener 

1996). To kaže na ranljivost mladostnika, ki je še toliko bolj dovzeten za potencialno nasilje. 

Na eni strani lagodno življenje pri starših lahko hitro uniči neodobravanje otrokove 

homoseksualne spolne identitete s strani staršev. To je povod, ki veliko mladih popelje v 

samostojno življenje (Švab in Kuhar 2005). 

Starši običajno nimajo veliko informacij o homoseksualni identiteti, razen predsodkov in 

stereotipov. Manjkajo primeri dobrih praks oziroma dobri zgledi iz javnosti, kjer bi se ljudje 

razkrili, pokazali svojo spolno usmerjenost skupaj z vsemi svojimi dosežki in znanji. Ker pa je 

pri nas moč čutiti pomanjkanje dobre prakse, se potencirajo negativne predstave o gejih in 

lezbijkah. To je eden izmed razlogov, zakaj se starši burno odzovejo na razkritje (Škorjanc 

2008). 

Švab in Kuhar (2005) sta odzive staršev razvrstila v skupine, in sicer: 

 prekinitev odnosov – starši zahtevajo, da otrok homoseksualnost opusti in za čas 

njenega obstoja z otrokom prekinejo stike; 
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 čustveno izsiljevanje – gre za prepričevanje, da homoseksualna identiteta ni prava 

identiteta. Otroka silijo k t. i. zdravljenju, če jih ima dovolj rad; 

 popraviti napako – gre za predlog staršev, da gre otrok k zdravniku ali psihiatru, da bodo 

to napako popravili in ga ozdravili; 

 sprejetje s pogoji – v tem primeru starši ne izpodbijajo homoseksualne identitete niti o 

njej ne dvomijo. Želijo pa, da ostane skrivnost; 

 popolno sprejetje – je redkost. Lahko se zgodi kasneje, kot prvi odziv na razkritje 

otrokove istospolne usmerjenosti pa je redkost. 

Škorjanc (2008) piše, da so prve reakcije staršev ob spoznanju, da je njihov otrok 

homoseksualec, negativne. Prepletajo jih razočaranje, jeza, jok, agresija, zanikanje, občutek 

krivde. Še preden pride do ubeseditve razkritja, starši sumijo, kaj se dogaja z otrokom v večini, 

a si tega ne upajo priznati. Hkrati pa mladostnik ne upa povedati, da je gej ali lezbijka. Taka 

sprenevedanja vodijo v občutke nepripadnosti in odrinjenosti. 

Ko pri starših mine prvi šok, ko se napetost malo sprosti, nastopi obdobje pomiritve, ki pelje 

do prozornega klozeta ali v sprejetje. Prozorni klozet pomeni, da je homoseksualnost postala 

družinska skrivnost. Od razkritega posameznika se pričakuje, da doma ne bo načenjal dane 

teme, da ne bo pripeljal partnerja, kljub temu da so vsi seznanjeni z njegovim razkritjem. 

Sprejemanje homoseksualnosti po pomiritvi pa je vedno bolj značilno za mlajše generacije. 

Zasluga gre spremembam generacijskih odnosov in procesom destigmatizacije v družbi (Švab 

in Kuhar 2005). 

Taylor (2013) je v raziskavi A Survey of LGBT Americans zabeležil, da po razkritju doma 

večina homoseksualcev poroča, da se je njihov odnos z mamo izboljšal, da imata bolj tesne 

stike kot prej ali pa je odnos enak. Za očeta pa večina trdi, da je njihov odnos enak, le majhen 

delež jih poroča, da je odnos po razkritju slabši. 

2.5.10 Razkritje pred prijatelji 

Običajno homoseksualec za razkritjem pred seboj izbere prijatelja, ki ga dobro pozna in ve, da 

mu lahko zaupa. Odzivi na razkritje so v večini primerov pozitivni, homoseksualci so sprejeti 

s strani prijateljev. A tu je treba opozoriti, da veliko homoseksualcev molk in tišino vzame za 

pozitiven odziv na njegovo spolno usmerjenost (Švab in Kuhar 2005). 
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Preden se bo akter razkril v domačem okolju, se bo praviloma razkril v skrbno zbranem ozkem 

prijateljskem krogu, kjer bo lahko predvidel reakcijo prijatelja. Ob njem se počuti varno in 

običajno je homoseksualna spolna usmerjenost prijatelja v omenjenih krogih pozitivno 

vrednotena (Kuhar 2001).  

Švab in Kuhar (2005) opozarjata, da je največkrat razkritje pred prijateljem pomenilo pogoj, ali 

se bo prijateljevanje nadaljevalo. Kajti skrivanje slabi zaupanje in komfortno cono v prijateljski 

sferi. Še več, razkritje ni samo priložnost redefinicije identitete homoseksualca, pač pa tudi 

priložnost resocializacije za družbeno okolje v ožjem smislu. Raziskava, o kateri poročata, je 

pokazala, da se kar 91 % gejev in lezbijk najprej razkrije pred prijatelji. 

Taylor (2013) je v raziskavi A Survey of LGBT Americans beležil podobne podatke kot Švab 

in Kuhar, saj poročajo, da so se skoraj vsi homoseksualci razkrili najprej pred tesnim 

prijateljem, ko jim je bilo približno 20 let. Večina poroča o pozitivnem odzivu in podpori. 

2.5.11 Tiho psihično nasilje v ožji družinski sferi 

Večina homoseksualcev ima strah povedati v domačem okolju za svojo spolno usmerjenost, 

strah jih je iti domov, trdijo, kar lahko štejemo pod homofobijo (Duncan 1996). Razkritje v tem 

kontekstu je tema zasebne sfere, skrito očem javnosti, ravno tako vse reakcije staršev, med 

katerimi je najpogostejše psihično nasilje, čeprav fizično ni izključeno. Zajema izsiljevanje, 

jok, obtoževanje, posmehovanje, ponujanje zdravniške pomoči, da se ta bolezen ali prehodna 

najstniška faza pozdravita, in prekinitev odnosov. Hkrati pa je psihično nasilje nenehen strah 

pred nasiljem (Švab in Kuhar 2005). Kuhar (2001) slednje potrdi. Dodaja, da tovrstno nasilje 

lahko primerjamo z nasiljem moških do žensk v zasebni sferi, o katerem več pišejo feministične 

pripadnice, kjer ima moški v rokah vse resurse moči in tako kontrolira zasebno sfero. Podobno 

je z razkritjem, kjer so starši tisti, ki imajo moč, saj so odnosi staršev in otrok odnosi moči. 

Najstniki so tako v ranljivi situaciji, saj so še vedno ekonomsko odvisni od staršev in s tem se 

ranljivost še poveča. Zdi se, kot da želijo starši s svojo močjo in psihičnim nasiljem spreminjati 

usmerjenost otroka oziroma najstnika. Homoseksualci so velikokrat izsiljevani s strani staršev, 

naj prenehajo s tem čim prej, zaključijo ali pa naj ne hodijo domov. Izsiljujejo jih z ljubeznijo, 

češ, če me imaš res rada, si boš našla fanta in svojo punco pustila. Švab in Kuhar (2005) pišeta 

o pogojni ljubezni. Starši velikokrat otroka prepričujejo, da gre le za eksperimentiranje s 
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spolnostjo in da vedo, da ga bo minilo. Zopet gre za psihično nasilje, kjer mladostnikova 

identiteta ni sprejeta in samoopredelitev izpodbijana (Kuhar in Sobočan 2009).  

Veliko homoseksualcev pa psihičnega nasilja ne prepozna. Trdijo, da starši rabijo čas, da se 

navadijo, da sprejmejo to. Siljenje staršev, naj poskusijo v heteroseksualni zvezi, 

homoseksualci razumejo kot nemoč in obup staršev, čeprav gre za nasilje (Švab in Kuhar 2005). 

Homoseksualci imajo pravico, da se sami opredelijo, kaj in kdo so, in da sami poimenujejo 

svojo identiteto (Richardson 2000). Namreč, prav starši so običajno tisti, ki ovirajo otrokovo 

samoopredelitev. Izvajajo nasilje, ko trdijo, da je zaljubljenost v isti spol le faza, ki bo minila. 

Homoseksualne spolne identitete ne jemljejo resno in je za njih nesprejemljiva (Švab in Kuhar 

2005). Močan občutek pripadnosti eni skupini lahko enačimo z izključitvijo pripadnosti v drugi 

skupini, kar pomeni, da identiteta lahko tudi ubija. Homoseksualec ima močno pripadnost 

homoseksualni identiteti in se sočasno s tem oddaljuje heteroseksualni identiteti, kar ubija 

odnos s starši (Sen 2009). 

2.5.12 V službi sem povedal, kdo sem – razkritje na delovnem mestu 

Delovno mesto je javna sfera, kjer ne manjka heteronormativnih pričakovanj in norm, ki so 

včasih zabrisane in hkrati vse povsod, tako da se je ne zavedamo. Družbeni odnosi, reakcije in 

pogovori na delovnem mestu slej kot prej nanesejo na področje vprašanj in debat, ki presegajo 

delovno tematiko. Pogovor o intimi, zasebnosti in družinskih razmerjih običajno nanese med 

neformalnimi druženji s sodelavci, npr. med malico. Heteronormativni odnosi so v službeni 

sferi dojeti avtomatično, logično in kot nekaj običajnega. Nevednost in predvsem nezavedanje 

o obstoju morebitne homoseksualnosti v službi vodi v nenehno homofobijo. Najbolj pogost 

način izražanja so vici o pedrih (Švab in Kuhar 2005). 

Silverstein in Picano (2008) sta prepričana, da je razkritje na delovnem mestu nujno. Je način, 

kjer se odraža pravica za razkritje v javnem prostoru poleg družine in prijateljev. Poudarjata, 

da imajo geji in lezbijke vso pravico, da jih sodelavci sprejmejo take, kot so, brez prikrivanja o 

homoseksualnosti. Kot piko na i pa dodajata, da z vedno večjim številom razkritij lahko 

heteronormativni svet uvidi, koliko LQBT-identitet obstaja. 

Švab in Kuhar (2005) sta potrdila, da je delež nerazkritih gejev in lezbijk v delovnem okolju 

visok, namreč skoraj vsak drugi skriva svojo spolno usmerjenost. Dobra tretjina pa je razkrita 
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pred vsemi sodelavci. Tisti, ki so se (delno) razkrili, s sodelavci niso imeli težav. 84 % odnosov 

je ostalo nespremenjenih. Razlogi za nerazkritje na delovnem mestu pa so diskriminacija, strah 

pred izgubo službe, konec možnosti za napredovanje, posmehovanje, zbadanje, šikaniranje, 

nasilje itd.  

Raziskava A Survey of LGBT Americans kaže, da je dobra polovica gejev in lezbijk v 

delovnem okolju razkrita pred sodelavci, s katerimi imajo dober odnos. Poročajo tudi, da so 

razkriti geji in lezbijke naleteli na večinsko odobravanje v službenem okolju, ocenjujejo na 

dobri dve tretjini sprejemanja (Taylor 2013).  

Dano potrjuje tudi Trodinova teorija, ki trdi, da bi posameznik z razkritjem ogrozil nedelovno 

mesto in zaslužek, pač pa tudi lastno kredibilnost in učinkovitost (Pirnar 2006). Pri tistih, ki so 

bili diskriminirani zaradi spolne usmerjenosti, je v 75 % nasilje ali diskriminacijo izvajala 

nadrejena oseba (Švab in Kuhar 2005). Teorija pravi, »da se diskriminacija nanaša na konkretno 

obnašanje večine do posameznikov oziroma družbenih skupin zaradi njihove posebnosti, ki je 

označena kot drugačna oziroma odklonska v primerjavi z določeno večinsko normo« (Ule 1997, 

184). Medtem ko Kuhar (2009) pravi, da gre pri diskriminaciji za nedopustno razlikovanje, ki 

je (ne)posredne narave, in najbolj pogosto zaznana kategorizacija je diskriminacija, povezana s 

spolno usmerjenostjo. Diskriminacija na osnovi homoseksualne spolne identitete pa nastaja 

zaradi zunanjega pritiska k skrivanju stigmatizirane, manj vredne, slabše, neprave identitete. Še 

več, pogosto je razlog za izključevanje. Velikokrat gre za nenamensko diskriminacijo, ker 

identitete pogosto niso vidne. Na tem mestu mora potencialno stigmatizirana oseba sama 

postaviti mejo, kaj sprejme in česa ne. Beseda peder je dober primer opisanega. Lahko gre za 

žaljivko, ker oseba ni dobro opravila dela in je heteroseksualno usmerjena. Hkrati pa se izrečena 

beseda dotakne morebitnega zaposlenega geja v istem delovnem okolju, ki skriva lastno spolno 

usmerjenost. 

Zanimivo je, da Švab in Kuhar (2005) pišeta, da kar 95 % ljudi, ki so se razkrili, v njuni 

raziskavi ni doživelo diskriminacije na trenutnem delovnem mestu, ali bolje rečeno, le-te niso 

prepoznali. Že sama šala na račun homoseksualnosti je diskriminacija, kar le redki prepoznajo. 

Pirnar (2006) v svojem delu poroča o analizi raziskave Razkritje, ki je pokazala kar 16,6-

odstotno diskriminacijo zaradi homoseksualnosti na delovnem mestu. Omenja še podobno 

raziskavo s področja diskriminacije na osnovi istospolne usmerjenosti, kjer je bilo 

diskriminiranih kar 20,3 % vprašanih gejev in lezbijk. Skoraj vsak četrti gej v omenjeni 
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raziskavi je imel težave s sodelavci po razkritju, medtem ko sta Švab in Kuhar (2005) ugotovila 

prav nasprotno, kjer večina ni imela težav po razkritju in se njihovi odnosi s sodelavci niso 

poslabšali. 

2.5.13 »To je moj fant.« – razkritje istospolne partnerske skupnosti 

Čas med 21. in 24. letom je obdobje, ko geji najpogosteje vstopajo v prvo partnerstvo, lezbijke 

pa v obdobju, ko so stare 22 do 23 let, kar kaže na to, da homoseksualci kasneje vstopijo v 

partnersko zvezo kot hetero usmerjeni najstniki (Kuhar 2001). Eden izmed razlogov je družbeni 

pritisk, da posameznik kloni heteronormativnemu načinu življenja in pod prisilo proba 

heteroseksualno partnersko razmerje. Še več, posameznike je strah pokazati homoseksualno 

spolno identiteto, saj se bojijo stigmatizacije, če in ko bi pokazali, da so istospolno usmerjeni. 

Pri tem je treba poudariti, da proces oblikovanja in razkritja istospolne identitete vzame čas, saj 

ne gre zgolj za enkraten dogodek. Dodatna ovira pa je ozek socialni prostor, kjer se lahko geji 

in lezbijke spoznavajo. Značilno je, da so ti prostori v središčih mesta. Običajno gre za zaprte 

in intimne prostore, ki se oblikujejo v zasebnih krogih (Švab in Urek 2006). Kuhar in Švab 

(2005) pišeta, da so omenjeni zasebni prostori in prijateljske vezi varen prostor pred 

stigmatizacijo homoseksualnih partnerstev, omogočajo intimo in diskretnost. 

Veliko gejev in lezbijk razkrije istospolno partnersko razmerje sočasno z razkritjem 

homoseksualne identitete. Kljub temu da teorija piše, da so homoseksualci vedno bolj sprejeti 

v domači in prijateljski coni, pa ne smemo zanemariti, da imajo homoseksualci še vedno strah 

pred razkritjem partnerske zveze. Partnerja svojim domačim najprej predstavijo samo po imenu, 

za razkritje njunega odnosa pa se nekateri odločijo šele po tehtnem premisleku, ko imajo 

občutek, da so varni v danem okolju. Vse to pa je odraz visoke stopnje homofobije v družbeni 

sferi. Približno 25 % staršev (v večji meri mame) se pozitivno odzove na razkritje istospolnega 

partnerstva, kljub temu da to ne vpliva na odnose na dolgi rok. Zatem nastopi čas, ko družina 

pade v prozorni (družinski) klozet (Švab in Kuhar 2005). Gre za čas, ko posameznik potlači 

čustva sam pred seboj in jih skrije pred svetom v omaro (Kuhar 2001). Švab in Kuhar (2005) 

pišeta, da se v času klozeta v družini ne govori o razkritju, čeprav so s tem seznanjeni vsi člani 

družine. Še več, družina dejstva razkritja v vsakdanjiku ne upošteva. Tako nastopi obdobje 

molka in tišine. Pogosto se zgodi, da starši zahtevajo, da se informacije o otrokovem razkritju 

partnerstva ne govori znancem, sosedom, prijateljem, sorodstvu ali pa še celo drugemu staršu. 

To imenujemo družinski klozet. Velik problem nastane tudi takrat, ko je eden od partnerjev 
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nezaželen v krogu družine drugega partnerja. Slednje lahko vodi v razpad zveze (Švab in Kuhar 

2005). Veliko staršev napade akterjevo partnersko skupnost, zganjajo paniko, so napadalni in 

obtožujejo partnerja, da je on/-a njihovega/njihovo sina/hčerko naredil/-a homoseksualca/-ko 

(Silverstein in Picano 2008). 

Navkljub vsemu pa mnogim parom uspe, da zaživijo običajno življenje, kot so ga živeli pred 

razkritjem, saj večina staršev po prvem šoku in zavračanju sprejme otrokovo istospolno zvezo. 

Ker pa je vsako razkritje homoseksualnih partnerstev znak za podporo in možnost 

preoblikovanja tradicionalnih družinskih razmerij, se s tem oblikujejo nove družinske oblike, 

ki jih imenujemo družina izbire (Švab in Kuhar 2005). Silverstein in Picano (2008) družino 

izbire poimenujeta gejevska oziroma lezbična družina, kjer si člane družine geji in lezbijke 

izberejo sami. Trdita, da se omenjene skupine oblikujejo nezavedno. Ule in Kuhar (2003) trdita, 

da take družine mladim predstavljajo prostor, kjer se ustvarjajo občutek varnosti in podpore, 

stabilnost, čustvena podpora, socialna integracija, emocionalna podpora, boljši ekonomski 

položaj in občutek, da tak, kot si, te ima nekdo rad. Silverstein in Picano (2008) družino izbire 

opišeta še kot prostor, kjer se lahko akterji brezkompromisno izražajo. Imenujeta jo tudi 

gejevske in lezbične družine, kateri člani so izbrani s strani dveh lezbijk ali gejev, ki začneta 

življenje skupaj. 

V javnem prostoru geji in lezbijke svojo partnersko zvezo pogosto redefinirajo. Zgleda, kot da 

gre med dvema posameznikoma za prijateljski odnos. Le redki upajo pokazati spolno 

usmerjenost in partnerja v javnosti poljubiti, držati za roko in podobno. Želijo se izogniti 

homofobičnemu odzivu okolice, kar pomeni fizičnemu nasilju, šikaniranju, žaljenju, grdim 

pogledom itd. Homoseksualci govorijo tudi o tem, da se samokontrolirajo v javnosti, da ne 

pokažejo partnerja oziroma zgleda kot prijatelj, da se izognejo homofobiji. Poročajo, da tak 

način samokontrole oziroma nadzora postane del vsakdanjika, ko vstopijo v javnost (Švab in 

Kuhar 2005). 

2.5.14 Družbeni kontekst kot ovira na poti do razkritja 

Proces razkritja vedno poteka v stiku z drugimi ljudmi, pri čemer akterji, ki so heteroseksualno 

usmerjeni, predstavljajo družbeni kontekst. Le-ta dojema neenakost med nasprotnima spoloma, 

ima prevladujočo idejo o normalnosti in naravi človeštva. In prav tak družbeni kontekst najbolj 

ovira homoseksualce, da se opogumijo in razkrijejo (Markowe 1996). 
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Homofobija, pritisk reprodukcije, pomanjkanje pozitivnih modelov homoseksualnih vlog in 

predstavljanje homoseksualnosti kot vulgarne so elementi družbenega konteksta, ki zavirajo 

razkritje homoseksualcev (Kuhar 2001). 

Tudi Marshall (1995) vidi družbeni kontekst kot oviro na poti do razkritja. Prepričan je, da je 

odnos družbe do homoseksualcev tisti, ki jih ovira pri razkritju s predsodki, stereotipi, 

homofobijo, družbenimi pričakovanji, elementi religije in zgodovine. Našteti elementi 

povečujejo stopnjo strahu akterja, da se razkrije. 

Zametki predpostavk o homoseksualnosti v nasprotju s heteroseksualnostjo predstavljajo ovire 

na poti do razkritja. Gre za odsotnost vzorcev, homofobične elemente, pritisk iz prijateljskih 

krogov in mehanizme skritega kurikuluma. Poleg tega, da omenjene ovire pripeljejo do nizke 

samopodobe, nizkega samospoštovanja in izolacije, to pelje še do težjega dostopa stikov s 

homoseksualci, ki si jih akter želi (Plummer 1995). Da pa bi bilo razkritje lažje, bi morali delati 

na večji fleksibilnosti družbenih predstav o spolu in spolnosti (Markowe 1996). 

2.5.15 Marshallove ovire na poti do coming outa 

Poleg že omenjenega družbenega konteksta kot ovire na poti do razkritja po Marshallu pa 

njegova teorija predpostavlja še naslednje ovire (Marshal, citirano v Kuhar 2001, 201-202):  

 družbene predstave in stereotipi o homoseksualnosti kot dediščina časa in prostora naše 

vzgoje so internalizirana homofobija; 

 sledi projicirana homofobija. Predstavlja nezmožnost akterja, da sprejme lastno 

seksualnost, pri tem pa potiska nezaželene lastnosti na druge; 

 kopica izgovorov, ki jih navaja homoseksualec, npr. saj se heteroseksualci tudi ne 

razkrivajo, da se ne razkrije. Pogosto slišimo od akterja, ki ga je razkritja strah, reči: 

»Ali je res potrebno?«; 

 akterjev odnos do domačih: tu se srečamo z nemimi družinami, kjer se starš in otrok 

nikoli nista pogovarjala o težavah otroka. Tako je akterju še težje zaupati skrivnost o 

spolni usmerjenosti doma, saj se z njimi ni vajen pogovarjati o čustvih. 
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2.5.16 Starost kot ovira na poti do razkritja 

S starejšimi homoseksualci se je ukvarjala zelo zanimiva raziskava, ki je bila izvedena na Novi 

Zelandiji, kjer je sodelovalo 12 starejših gejev nad 65 let. Pokazala je, da so omenjene 

istospolno usmerjene osebe ob razkritju doživljale veliko stresa, nelagodja, tesnobe, travme in 

nizko raven sprejemanja v družbi, ob tem pa je bilo ogroženo tudi njihovo zdravje, saj je 

homoseksualnost v tistem času pri njih veljala za kaznivo dejanje. Družba jih je videla kot 

deviantne in perverzne osebe. Tisti, ki je bil homoseksualec, je imel po njihovem duševne 

motnje, saj je bila vse do leta 1973 na Novi Zelandiji homoseksualnost veljavna kot mentalna 

motnja. Raziskava je pripeljala do treh pogostih in pomembnih pojavov v omejeni sferi. Prvi je 

prikrivanje istospolne usmerjenosti z vstopom v heteroseksualno zakonsko zvezo in ob tem »ne 

biti gej«. Namreč, tako so si homoseksualci pridobivali spoštovanje okolice in za njih je to 

pomenilo preprosto preživetje v homofobični družbi. Še več, omenjeni geji so bili ustrahovani, 

kako jim bo bog odpustil greh homoseksualnosti, zato je bila heteroseksualna poroka dobra 

rešitev in odrešenje. Drugi pogosti pojav, ki ga poudarja raziskava, pa so zgodnje 

homoseksualne izkušnje in zavedanja. Kolektivne zgodbe kažejo, da so se privlačnosti do istega 

spola pri sodelujočih začele pri različnih starostih, pri nekaterih v zgodnjem otroštvu, pri 

nekaterih pa mnoga leta kasneje. Zato trdijo, da je homoseksualnost individualne narave in se 

lahko pojavi na kateri koli stopnji v življenju. Kot tretji pogost pojav v raziskavi pa navajajo 

»sprejemljivost in razkritje«. Mnogi so po dolgih letih heteroseksualnega partnerstva sami sebi 

priznali, da so geji, sprejeli svojo spolno identiteto in se razkrili pred družino. Večina razkritih 

gejev omenja olajšanje, začetek življenja in svobodo, ki so jo ob tem doživeli. Na drugi strani 

pa je to za njihove družine, partnerje, otroke pomenilo veliko šoka, jeze, razočaranja in joka. 

Starejši geji se soočajo z dvojnim tveganjem. Prvo je spolna identiteta in poleg tega še starost. 

Le-ti so zaradi svoje starosti manj vidni v družbi, bolj podvrženi pritiskom in imajo večja 

tveganja za negativne posledice v njihovem zdravju. Navkljub vsemu pa danes vsi sodelujoči 

živijo kot razkriti geji in so sprejeli ter ozavestili svojo spolno identiteto (Neville, Kushner in 

Adams 2015). 
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2.6 Homofobično okolje 

2.6.1 Kaj je homofobija in kaj pri tem predstavlja heteroseksizem 

Homofobija je pojem, ki ga srečamo leta 1967 in ga je oblikoval psiholog G. Weinberg. 

Označeval je gnus, odpor in predvsem strah pred osebami, ki so se identificirale kot 

homoseksualci. Posledice takšnega negativnega in diskriminitornega odnosa so odpor, nasilje 

in deprivacija (Britton 1990). Dobesedno homofobija pomeni strah pred istostjo. Sestavljena je 

iz grške besede phobos, ki pomeni fobija, in predpone homo, ki izhaja iz besede homoseksualec 

in ne izhaja iz grške besede homo kot človek, saj bi v tem primeru to pomenilo strah pred 

človekom. Danes jo razlagamo kot obliko nestrinjanja, ki sega v politiko, na osebno raven, vse 

tja do morale. Zajema strah, odpor, obsojanje, nestrinjanje, fizični odpor in diskriminatorno 

vedenje do istospolno usmerjenih oseb (Kuhar 2006). Pri tem gre za velik problem, kako se 

okolica odziva na razlike v spolnosti. Glavna poanta je zavračanje človeškega obstoja skozi 

prizmo homofobije (Plummer 1995). Pri tem pa se opozarja, da gre za ozko dojemanje 

homofobije. Namreč, ne upoštevajo se širše družbene strukture, pač pa le posameznikova. Zato 

se uveljavlja nov, primernejši izraz, ki se glasi heteroseksizem. Primernejši je iz tega razloga, 

ker poleg hierarhičnega odnosa med spoloma poudarja še hierarhični odnos ene spolnosti nad 

drugo (Zorn 2000).  

Treba je poudariti, da pri homofobiji ne gre le za strah pred homoseksualci, pač pa za strah pred 

lastno homoseksualnostjo, da bi bil posameznik s strani družbe prepoznan in označen za 

homoseksualca, da bi bil označen kot tisti »drugi«. Omenjeni strah je sestavljen iz predsodkov, 

stereotipov, sovražnega govora, nepoznavanja omenjene tematike, odsotnosti stikov s 

homoseksualci, odsotnosti izkušenj s homoseksualci. Dejstvo je, da večina homofobičnih ljudi 

nikoli ni imela stika s homoseksualci, vendar je njihov strah pred njimi ogromen (Kuhar 2006). 

Problem pri razlaganju homofobije je v tem, da je omenjeni pojem fobije znan oziroma omenjen 

kot posamezni pojav, kjer pa v ozadje stopijo širše družbene implikacije, kamor spada tudi 

diskriminacija. Zato je na tem mestu najbolj govoriti o obliki diskriminacije na podlagi spolne 

usmerjenosti o heteroseksizmu (Rothblum in Blum, citirano v Kuhar et al. 2011, 30). 

Homofobija se od drugih fobij razlikuje v tem, da ostale fobije običajno nimajo za posledico 

nasilja, medtem ko se homofobija izraža na nasilen način. Največkrat pride do verbalnega, 

fizičnega ali spolnega nasilja (Kuhar 2006). 
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Klasična analiza in razlaga homofobije pripadata Hereku, ki trdi, da gre za funkcionalistično 

teorijo, ideološki sistem, in poudarja heteroseksizem. Zanika vse, kar ne spada pod okrilje 

heteroseksualnosti. Poznamo kulturni in psihološki heteroseksizem, ki ga teorija Queer 

dandanes združuje. Predstavlja heteronormativne vidike življenja v naši družbi. Pred tem pa je 

kulturni heteroseksizem predstavljal na institucionaliziran način izključitev neheteroseksualne 

seksualnosti. Psihološki heteroseksizem pa predstavlja internalizacijo norm, ki pripadajo 

heteroseksualcem, kot ideologijo. To se pogosto kaže v homofobičnih predsodkih (Kuhar et al. 

2011).  

Heteroseksizem je povezan s podrejanjem generacije, spola, razreda in rase. Razumemo ga kot 

sestavljanko različnih družbenih praks, kjer hetero prevladuje nad homo. Sestavljanka razlogov 

za homofobijo sestoji iz produkta židovsko-krščanske cerkve, iz ideje naravnega, iz 

kapitalistične ideologije o družini in otrocih, pomembna je ideja o moškosti, strah in trepet za 

lastno homoseksualnost, ki je lahko priznana ali pa ne, in še mnogi drugi razlogi (Plummer 

1995). Zagovorniki heteroseksizma heteroseksualno spolno prakso imenujejo za edino in 

legitimno, kjer je tovrstna praksa superiorna, edina v veljavi, nepremagljiva in edina prava 

(Zorn 2000). 

Veliko homofobov enači boj proti heterosekusalnosti z bojem proti homofobiji. A temu ni tako. 

Gre za boj proti heteronormativnosti, boj proti fiksni, edini pravi, sprejeti družbeni normi spolne 

prakse in odnosov (Kuhar 2006). Heteroseksizem in homofobija mečeta negativno luč na 

podobo istospolno usmerjenih. Kar pa je še huje, izključujeta njihove stile življenja in ubijata 

pozitivno podobo homoseksualcev (Zorn 2000). »Homofobija gre pogosto z roko v roki z 

drugimi predsodki, recimo s seksizmom, rasizmom in ksenofobijo« (Pan 2007, 30). A mnogi 

trdijo, da sami homoseksualci nosijo kulturo homofobije v sebi, saj le-ta predstavlja tudi strah 

pred lastnimi občutki, strah pred nagnjenji in željo po osebi istega spola (Kuhar 2006). 

2.6.2 Navidezno (ne)sprejemanje homofobije 

Dandanes je moč v Sloveniji videti večjo sprejemanje in odobravanje homoseksualnosti v 

primerjavi s prej. Moč je opaziti večjo mero strpnosti do istospolnih skupnosti, spremembe v 

delovanju in oblikovanju homofobije, kar pomeni, da se oblikuje t. i. nova homofobija (Kuhar 

et al. 2011). Omenjene spremembe opisuje teoretičarka T. Rener, in sicer trdi, da gre za tri vrste 

premikov (Rener 2009): 
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 premik predsodkov – gre za to, da so predsodki postali bolj prikriti. Pojavila se je 

politična korektnost, saj se seksizem, ksenofobija, rasizem, antisemitizem in homofobija 

ne opredeljujejo več javno. Še vedno pa imajo svoje privržence, ki tovrstne koncepte 

podpirajo; 

 premik tarč predsodkov – gre za nove tarče predsodkov. Pod tiste stare so šteti Romi, 

ženske itd., pod okrilje novih tarč pa spadajo muslimani, geji, lezbijke, ljudje s 

prekomerno težko itd. Način, skozi katerega se predsodki izražajo, so vici, ki spadajo 

pod »blago« obliko izražanja predsodkov. Stopnjuje pa se z nasiljem, ki lahko pusti 

hude posledice za same tarče. Treba je poudariti, da je nov način izražanja nasilja težje 

prepoznati in se proti njemu boriti, saj gre za bolj kulturen in t. i. sprejemljiv način 

izražanja le-tega. Ob tem se pojavlja občutek »presežne enakosti« in do fenomena 

selekcije tistih Drugih, kjer se delijo na tiste »dobre« in »slabe« znotraj ene skupine tarč. 

Homoseksualci so tako čisto v redu, vse dokler se ne ve, da so istospolno usmerjeni, 

potem postanejo označeni za slabe, nasilne, čudne, posiljevalce itd.; 

 ideologija varnosti – gre za najbolj potuhnjeno idejo, kjer nastopi beseda »ampak«. 

Značilni so prikriti vzorci kulturnega rasizma, ki so izraženi na prefinjen način. Lep, 

pogost primer tega je, ko ljudje rečejo, da sprejemajo homoseksualce, da nimajo nič 

proti njim, ampak za sosede pa jih ne želijo imeti. 

2.6.3 Nasilje na javnem mestu 

Kuhar (2001) poroča, da je kar 53 % gejev in lezbijk doživelo nasilje na javnem mestu zaradi 

spolne usmerjenosti. Izstop iz klozeta na javnem mestu in držanje istospolnega partnerja za 

roko ali pa poljubljanje istospolnega partnerja lahko privedejo do hude reakcije neznancev, ki 

največkrat izvajajo nasilje nad homoseksualci v javni sferi. Švab in Kuhar (2005) poudarjata, 

da je psihično nasilje najpogostejša oblika, ki se izvaja na homoseksualcih, in to kar v 91 %, 

sledi fizično z dobrih 20 % in spolno nasilje 6 %. Tu je na mestu omeniti še mimikrije, kar 

povezujemo z visoko stopnjo udobnosti. Namreč, nekateri geji in lezbijke svoje istospolne 

partnerje predstavijo kot prijatelje, češ da je treba spoštovati norme družbe, ki so absolutno 

heteronormativnega značaja, in da je le-te nesmiselno izzivati. To lahko razumemo kot zaščito 

pred homofobičnimi dejanji. Še več, gre za družbeni nadzor, katere identitete so sprejemljive 

in katere ne. Pojavi se ponotranjena homofobija. Avtorja pa izpostavita problem, kako javno 

nasilje privede do nasilja homoseksualca samega nad seboj. Nenehni očitki, metanje hetero 

norm v ospredje zaznamujejo tudi homoseksualce. Če ti nekdo ves čas govori, da nisi normalen, 
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da si devianten, da ne spadaš sem, se lahko zgodi, da akter začne počasi verjeti v to in stereotipi, 

žaljivke in podobno padajo na plodna tla ter ustvarjajo strah pred lastnimi seksualnimi željami, 

vedenji, identitetami. To vodi do raznih oblik nasilja, ki ga homoseksualec izvaja nad sabo. 

2.6.4 Molčečnost ni boljša izbira od sovražnega govora 

Zgovornost sporočil v kontekstu neizrečenega ni nič manj boleča in nič manjša od izrečenih 

sporočil. Včasih je še hujša. Molk res lahko ubija (Tratnik 2013). Kljub temu da je sovražni 

govor tisti, ki oblikuje sovražne mentalitete, ustrahuje, vzbuja občutke nelagodja, vpliva na 

družbeni položaj, vzbuja nasilne reakcije, je podlaga za vse ostale sovražnosti in oblikuje 

realnost ter je ne le odsev; moramo biti nadvse pozorni na molk (Leskošek 2005).  

Jezik je znak »problema«, iz katerega stereotipno izhajajo določene lastnosti in sposobnosti 

(Kuhar 2009, 71). Besede, ki izražajo nedostojanstvo in razčlovečijo, ob tem pa soljudi 

postavljajo v manj vreden položaj, so tretjerazredne besede, ki vplivajo na to, kakšen položaj 

bodo pripisali tisti ljudje drugim, ki jih želijo ponižati (Leskošek 2005). Ob tem se pojavi 

diskurzivna diskriminacija. Gre za manj ugodno obravnavanje manjšine, določenih 

posameznikov. Poteka prek uporabe jezika (Boréus 2006). 

Večinska družba še danes verjame, da je molk najboljša izbira za preživetje manjšine. Socialna 

smrt naj bi jim predstavljala najboljšo možno strategijo. Tak način razmišljanja poudarja 

homofobno strategijo, ki trdi, da če bodo homoseksualci protestirali, bo njihova verodostojnost 

najboljša tarča javnosti, kjer se bo zahtevalo, da se zazrejo vase in premislijo, da spolne 

usmerjenosti ne izrabljajo za pridobitev privilegijev in časti. Takšna javna homofobična drža 

pa le omogoča, da se ponotranjena homofobija homoseksualcev okrepi. Tako znajo le še večkrat 

popustiti nasilju družbe in se le še poveča možnost, da verjamejo, da je homoseksualnost 

motnja, ki jim dela težave; da je norost; da začno razmišljati, da so geni tisti, ki so jih peljali v 

homoseksualni svet itd. (Tratnik 2004). 
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3 METODOLOGIJA 

3.1 Vrsta raziskave 

Raziskava je kvalitativna in deskriptivna. Raziskovala sem deset primerov razkritja pred samim 

seboj in razkritja v družinski sferi, pred prijatelji in v delovni sferi.  

Pri kvalitativni analizi je poanta podrobno proučevanje problemske situacije primerov, ki si jih 

izberemo, kjer gre za besedne opise in podatki niso podani številčno. Proučujemo družbeni 

pojav, pri katerem raziskujemo konkretne lastnosti in delovanje danega sistema ali več sistemov 

in ne ugotavljamo splošnih značilnosti niti ne uporabljamo že vnaprej določenih elementov 

proučevanja (Mesec 1998). 

»V tem primeru ne analiziramo splošnih vzorcev vedenja na makro (nacionalnem) ali mikro 

(organizacijskem) nivoju, ampak se poglobimo v določen fenomen z opazovanjem, z (delno) 

strukturiranim intervjujem ali s skupinskimi intervjuji (fokusne skupine)« (Lamut in Macur 

2012, 39).  

3.2 Merski instrument 

Podatke za raziskavo sem pridobila s spraševanjem, kjer sem pripravila strukturirane intervjuje, 

ki so bili za vse respondente enaki. Intervju je razdeljen na osem sklopov, kjer so vprašanja 

odprtega tipa in zastavljena za vse respondente v istem vrstnem redu. Omenjeni sklopi si sledijo 

po življenjskem obdobju. 

Intervjuje z respondenti sem posnela z njihovimi dovoljenji in jih kasneje pretipkala. 

3.3 Populacija – vzorec 

Moj vzorec predstavlja deset respondentov, kjer je polovica žensk in polovica moških. Pravih 

imen zaradi varstva podatkov nisem navajala, sem pa osebe označila s črkami, in sicer prva 

oseba je A, druga B in tako dalje do zadnje osebe, ki je označena s črko J.  
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Izbrane sodelujoče v vzorcu druži mnogo stvari, kot so istospolna identiteta, (ne)sprejemanje 

lastne identitete, ovire in dileme na poti do razkritja, (ne)sprejemanje njihove spolne identitete 

in prav tako istospolne partnerske skupnosti. Vsi sodelujoči so danes razkriti homoseksualci in 

živijo v istospolnih partnerskih razmerjih. 

Starost izbranih respondentov se giblje od 19 do 49 let. Štirje sodelujoči od desetih presegajo 

starostno mejo 30 let. 

Štirje sodelujoči prihajajo iz Domžal, eden iz Mengša, eden iz Škofje Loke, eden iz Kranja, 

eden iz Ljubljane, eden iz Zagorja in eden iz Kamnika.  

Stopnja izobrazbe se med njimi razlikuje. Šest sodelujočih ima univerzitetno stopnjo izobrazbe, 

trije imajo dokončano srednjo šolo, eden pa je študent. 

3.4 Zbiranje podatkov 

Podatke sem zbirala z intervjuji. Izvajala sem jih od začetka meseca novembra 2017 do konca 

januarja 2018. Pri tem so sodelovali vsi respondenti. Intervjuje sem snemala pri njih doma, saj 

sem želela, da se vsak počuti dobro, udobno in sproščeno. Da pa bi respondenti dobili občutek 

varnosti, da mi lahko zaupajo in podajo informacije, smo se, preden sem izvajala intervju, dobili 

na neformalnem druženju. Tako smo navezali stike in se bolje spoznali. 

3.5 Obdelava podatkov 

Obdelave podatkov sem se lotila po metodi kvalitativnega, odprtega dvostopenjskega 

kodiranja. »To je postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem posameznim 

delom besedila pripisujemo pojme; besedila, ki smo jim pripisali isti pojem, zberemo, jih 

ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in tako organiziramo podatke« (Mesec 1998, 

106). 

Zaradi ogromne količine pridobljenih podatkov sem le-te razdelila na sklope, ki si smiselno 

sledijo po življenjskih obdobjih, vsak sklop pa je razdeljen še na vprašanja. Kodirala sem vsako 

vprašanje v posamičnem sklopu posebej. Sprva sem v vseh desetih intervjujih podčrtala 

smiselne podatke in vsako izjavo vsake osebe posebej oštevilčila. Na primer: prva oseba je 
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oseba A in njene izjave so označene s črko A, kjer sem začela označevati pri prvi izjavi s 

številko 1: (A/1), druga oseba in njena prva izjava sta označeni z (B/1) itd. 

»Bistvo kvalitativne analize vsebine je iskanje tem (pojmov in kategorij) v empiričnem gradivu. 

Osrednji del kvalitativne analize vsebine je proces kodiranja, znotraj katerega raziskovalec 

interpretira oziroma določa pomen (s pripisovanjem pojmov in kategorij) posameznih 

segmentov besedila« (Lamut in Macur 2012, 168).  

Sledila je prva stopnja kodiranja, kjer sem vsaki označeni izjavi pripisala kodo oziroma pojem. 

Primer kodiranja 1. stopnje je prikazan v Tabeli 3.1. 

Tabela 3.1: Prva zavedanja o homoseksualnih občutkih 

1 A V vrtcu mi je bila všeč sošolka ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 A pa mi ni bilo jasno, zakaj je meni všeč 

sošolka, sošolki je pa všeč sošolec, a jaz 

rada gledam sošolko, ko se smeji, ko 

govori itd. 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

1 B Prvič sem posumil, ko sem bil še majhen, 

praktično otrok. 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

Nato sem v drugi stopnji omenjenega kodiranja vse izjave uredila v skupine po pojmih in nato 

združila pojme v kategorije po skupnih kodah. Primer kodiranja 2. stopnje, je prikazan v Tabeli 

3.2. 

Tabela 3.2: Čas prvih zavedanj 

Čas prvih zavedanj: 

 (A/1): v vrtcu 

 (B/1): majhen, praktično otrok 

 (C/1): od malih nog 

 (C/4): v osnovni šoli 

 (D/1): v srednji šoli, prvi letnik 

 (E/1): v vrtcu 

 (F/1): kot mala punčka, ko sem bila stara 5 ali 6 let 

 (G/1): v osnovni šoli 
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 (H/1): v vrtcu 

 (I/1): na začetku osnovne šole 

 (J/1): 3. razred osnovne šole 

 

»Kvalitativna analiza vsebine se ne zadovolji z iskanjem in preštevanjem kategorij v 

frekvenčnih tabelah, kajti njen poglavitni namen je pojasnitev raziskovalnega pojava s 

formulacijo teoretične razlage – "utemeljitvene teorije"« (Lamut in Macur 2012, 168).  

Opisani postopek dvostopenjskega odprtega kvalitativnega kodiranja mi je omogočil, da sem 

napisala poskusno oziroma utemeljitveno teorijo. 

4 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

4.1 Prva zavedanja o istospolni identiteti 

Vsi respondenti razen enega so se začeli zavedati svojih homoseksualnih občutkov že v rani 

mladosti ali v vrtcu ali na začetku osnovne šole. Oseba B: »Prvič sem posumil, ko sem bil še 

majhen, praktično otrok. Že v vrtcu in v začetku osnovne šole sem se zavedal, da sem drugačen, 

da nisem tak kot drugi.« Oseba F: »Že kot mala punčka, ko sem bila stara 5 ali 6 let, sem se po 

tiho v sebi nekje začela zavedati prvih občutkov privlačnosti do žensk.« Le eden se je teh 

občutkov zavedal šele v srednji šoli.  

Okoliščine prvih zavedanj šest od desetih respondentov opisuje, da so jih začutili ob gledanju 

filmov in nanizank, kjer so igrali privlačni moški. Oseba B: »Ko smo doma gledali kakšen film, 

sem občutil čudne stvari, ko so se v filmu pojavili razgaljeni moški (B/3). Ko so bili na TV-ju 

privlačni moški, se je v mojem telesu naredil nemir.« Štirje trdijo, da ob pogledu na sošolce oz. 

sošolke v osnovni šoli, pri čemer je eden izpostavil še zavedanja homoseksualnih občutkov ob 

pogledu na učitelja. Oseba H: »Bili smo na taboru in učitelj se je takrat slačil v garderobni 

sobi, ko smo šli smučat. Začutil sem čudna čustva, nekaj se je dogajalo v meni, kar nisem 

poznal.« 
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Reakcije, ki so se dogajale ob prvih zavedanjih na lastne homoseksualne občutke, pa kar devet 

od desetih opiše kot negativne, in sicer sram, strah, zbeganost, občutek drugačnosti, čudni 

občutki. Oseba I: »Počutil sem se zelo drugačnega.« Oseba H: »Bilo me je strah /…/ pa še 

sram.« Oseba B: »Bilo mi je čudno, nenavadno. Neznani občutki. Na čase sem se počutil prav 

zoprno, ker nikoli nisem nikogar slišal, da bi se počutil enako kot jaz. Neprijetno mi je bilo. 

Sram pred samim seboj sem občutil mnogokrat, ker sem se zdel sam sebi čudaški.« Le en 

respondent je reagiral pozitivno, saj se s tem ni obremenjeval in temu ni namenjal pozornosti, 

kar je redkost. Ob negativnih reakcijah na prva zavedanja lastne homoseksualne identitete pa 

kar trije respondenti razlagajo, da sprva niso prepoznali homoseksualnih občutkov, niso vedeli, 

kaj čutijo in kaj se jim dogaja. Oseba F: »Čudno, da me zaščemi, da mi postane toplo, ko vidim 

lepo žensko. Nisem vedela, kaj je to.« Oseba G: »Teh občutkov nisem poznal.« 

Kar vseh deset sodelujočih se nikomur ni zaupalo, kakšni občutki se jim porajajo in kaj se jim 

plete po glavi. Prevladoval je molk. Oseba C: »Ne, nikomur se nisem zaupala, kaj čutim in kaj 

predvidevam, da se dogaja z mano.« Oseba H: »Res naporno, da nimaš prav nikogar, ki bi mu 

zaupal.« Kot razlog za nezaupanje sta dva respondenta izpostavila strah in dva sram. Oseba I: 

»Takrat nisem zaupal nikomur, kje pa, saj nisem niti upal pomisliti na to.« 

Vsi respondenti so se zaradi tega počutili drugačne, neobičajne. Oseba H: »Sam sebi sem se 

zdel pošast, ki ga privlačijo moški.« Osem od desetih jih je ob tem doživljalo stisko, zanikali so 

svoje homoseksualne občutke, niso sprejeli morebitne homoseksualne spolne identitete in ob 

tem so se pojavljala negativna čustva. Navkljub temu pa dva respondenta trdita, da stisk nista 

doživljala ob spoznavanju in ob prvih zavedanjih homoseksualnih občutkov. Oseba A: »Ob tem 

nisem doživljala posebnih stisk in pritiskov.« 

V tem težkem obdobju, da bi premagali strah, obup, žalost, depresijo, si pridobili 

(samo)spoštovanje itd., se je ena oseba zatekla v delo, trije so si izbrali šport kot izhod v sili. 

Oseba B: »Zatekel sem se v tek. Veliko sem tekel kot mulc, da sem tako pozabil na težave.« Na 

drugi strani pa sta se dva respondenta zatekla v umetnost. Oseba G: »Skrivaj. Slikal sem slikice 

moških teles, moških na delu, različne položaje in situacije iz vsakdana.« Kar štirje od desetih 

trdijo, da se niso zatekli ne v šport ne v delo in ne v umetnost, da bi pozabili na težave in si na 

tak način pridobivali (samo)spoštovanje. 
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4.2 Razkritje pred samim seboj 

Zanimive so razlike v času, kdaj so respondenti sami sebi priznali, da so homoseksualno 

usmerjeni, in se dejansko razkrili sami pred seboj. Kar osem jih ta čas umešča med 16 in 20 let. 

Oseba G: »Kot homoseksualka sem se začela identificirati pri 17 letih.« Oseba I: »Lahko rečem, 

da sem se sam pred seboj razkril nekje pri 16 letih, ko sem bil v srednji šoli, drugi razred.« 

Oseba A, ki trdi, da se je v osnovni šoli začela identificirati kot lezbijka, pa je ena izjema, saj 

se je začela identificirati kot lezbijka že zelo zgodaj. Ob tem je še oseba B zanimivo nasprotje 

osebi A, saj se je razkrila najbolj pozno: »Uf … to je trajalo dolgo. Lahko rečem, da sem sam 

sebi priznal šele okoli 40. leta.« Omenja, da je bil deležen velikega pritiska s strani 

heteronormativnega okolja, saj so ga domači spraševali, kdaj bo pripeljal domov dekle. Zato je 

zanikal svojo spolno identiteto, vstopil s heteroseksualno partnerko v zvezo in uporabljal 

dvojno identiteto: »Bil sem celo v zvezi z eno damo šest let, saj so doma name vršili pritiske, 

kdaj bom pripeljal kakšno žensko domov. Govorili so mi, da imajo že vsi fantje pri 30 letih 

punce, samo jaz ne, da je vse čudno.« 

Kot okoliščine, ki so respondente pripeljale do zavedanja in dejanskega priznanja lastne 

istospolne identitete, pa omenjajo zabave in ples, bližino privlačne osebe istega spola in različna 

druženja. Oseba B: »Ko smo bili na službeni zabavi. Malo smo ga pili in se veselili, takrat mi 

je v oči padel sodelavec. Bil sem ves vzburjen in prepoten, ko smo plesali v krogu, on pa me je 

držal čez rame.« 

Razkritje je dolg, mukotrpen proces in ne enkraten dogodek. Kar šest sodelujočih gejev in 

lezbijk je rabilo več kot deset let, da so se razkrili sami pred seboj in sprejeli homoseksualno 

spolno identiteto. Oseba B: »Dolgo. Predolgo. Zelo dolgo. Saj sem sam sebi priznal, da sem 

gej, šele pri 40 letih.« Oseba C: »Približno 15 let oz. od prvega zavedanja v otroštvu pa vse do 

20. leta, ko sem bila že na faksu.« Oseba F: »Od malih nog pa tja do 15. leta, na približno rečem 

da deset let«. Ostali štirje pa čas razkritja pred samim seboj ocenjujejo na približno pet let. 

Pri identifikaciji lastne identitete so si skoraj vsi respondenti pomagali s stiki z drugimi že 

razkritimi geji in lezbijkami, do katerih so prišli prek interneta in spletnih klepetalnic. Oseba C: 

»Stik z drugimi homoseksualci, katere sem imela le po netu, so bili zame rešitev.« Oseba E: 

»Internet je vsekakor veliko pomagal in sem lahko srečen, da prihajam iz generacije, ko nam 

je informacijska tehnologija približala vse zunanji svet.« Oseba F: »/…/ a v največji meri 



Bošnak, K. 2018. Razkritje homoseksualnosti pred samim seboj in v družinski sferi, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

47 

internet, da sem lahko prišla do stikov z drugimi homoseksualci.« Dva sta izpostavila še medije 

in dostop do informacij prek medijev. Oseba A: »Da sem izvedla za homoseksualnost in imela 

priložnost, da se lahko identificiram kot lezbijka, so mi pomagali mediji, informacije v medijih 

o homoseksualnosti.« Le oseba I je omenila, da je prve informacije in pomoč našla še v knjigah: 

»Da sem se začel imeti za geja, so mi pomagale knjige. Interneta takrat še ni bilo, drugače bi 

mi bilo lažje, saj tako nisem imel stikov z nobenim gejem, ni bilo te možnosti, ne neta, ne chatov. 

Na skrivaj sem hodil brat te knjige, da sem pridobil informacije o homoseksualnosti.« 

V času iskanja samega sebe, v procesu (ne)priznavanja in razkrivanja lastne homoseksualne 

spolne identitete pa so se vsi respondenti srečevali s strahom. Oseba C: »Velikokrat sem bila v 

strahu, kaj bo z mano, kaj bo z mojim življenjem.« Le oseba B pri tem še omenja, da jo je ujela 

depresija: »Depresija me je ujela nekje pri tridesetih,« pri čemer še posebej poudari pritiske 

heteroseksualnega okolja, pričakovanja staršev in pritisk reprodukcije. Sedem jih poudari, da 

so imeli v času procesa razkrivanja veliko dilem o lastni identiteti. Oseba H: »Ves čas sem bil 

v dilemi, kaj je zdaj, kdo sem jaz,« in oseba J: »Pred razkritjem sem se srečevala z dilemami, 

kdo sem jaz.« Dve osebi sta omenili tudi črne misli. 

Prva razkritja so običajno najtežja in zahtevajo veliko poguma, energije in so mnogokrat 

prepletena s stresom, zato je pomembno, da se oseba razkrije nekomu, ki je vreden zaupanja in 

omogoča varen prostor za coming out. Za zaupanja vredno osebo so največkrat izbrani prijatelji, 

kar potrjujejo zgodbe sodelujočih, saj se jih je kar devet od desetih najprej razkrilo pred njimi. 

Oseba B: »Moja prijateljica. Moja najboljša prijateljica je prva izvedela.« Oseba E: »Prvič 

sem se razkril najboljši prijateljici v srednji šoli.« Le oseba D se je prvič razkrila pred stranko 

na delovnem mestu, kjer kot razlog navaja naključje in radovednost stranke. Ostali pa kot razlog 

oziroma spodbudo za prvi comig out navajajo željo, da se ohrani prijateljstvo. Oseba C: »H 

razkritju me je spodbudil strah, strah, če ji ne povem, da imam punco, se moram vedno ločeno 

dobivati z njo na kavici, pa še posebej s partnerico. Vedno sem morala paziti, kaj pred 

prijateljico govorim, da se ne zarečem. Bilo mi je dovolj skrivanja. Saj sem se bala, da se bodo 

tudi najini stiki ohladili in se bova odtujili.« Oseba F: »Želela sem, da moja najboljša 

prijateljica ve. Da se ne bi odtujili, ker bi se jaz začela izmikati in ne bi povedala, kam grem, 

ker do sedaj sva si povedali vse.« Pojavila se je tudi želja po koncu laganja in želja po 

normalnem načinu življenja. Oseba G: »Želja, da živim normalno tudi jaz.« Oseba A je še 

poudarila, da je za razkritje spodbudo našla prav v partnerici. 
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Za okoliščine prvega razkritja sodelujoči opredeljujejo sproščena druženja ob kavi in rekreaciji. 

Oseba F: »Šli sva športat in med tekom sem ji povedala, da me zanimajo punce in da sem se 

dobila z eno punco na zmenku.« Oseba G: »Povedal sem ji na kavi, da imam za njo super 

novico, da sem zaljubljena, da imam metuljček v želodcu in da grem na prvi slepi zmenek s 

fantom.« 

Vsi respondenti opisujejo reakcije na prvo razkritje kot pozitivne. Oseba A: »Objela me je, mi 

ponudila podporo in rekla, da je vesela zame, da sem srečna.« 

4.3 Razkritje doma 

Razkritje pred starši je za vse respondente potekalo po razkritju pred prijatelji oz. za eno osebo 

po razkritju pred stranko. To je bil čas, ko so že stopili v istospolna partnerstva. Za šest 

respondentov se je omenjeni comig out zgodil že v najstniških letih, približno od 16. pa do 

25. leta; za tri je bilo to obdobje od 30. do 35 leta, le eden pa se je razkril šele pri 43 letih.  

Istočasno, ko so doma razkrivali svojo spolno usmerjenost, je kar polovica respondentov 

razkrila še istospolno partnerstvo. Oseba F: »Doma sem se razkrila z vprašanjem mami in očetu, 

če bi želela spoznati mojo punco.« Oseba G: »Doma sem rekel, da grem na zabavo v Kranjsko 

in da me pride iskat moj fant.« 

Osem respondentov poroča, da so njihovi straši na razkritje reagirali negativno. Opisujejo, da 

so mame jokale, da so prevzemale stereotipno vlogo, da so se spraševale, kaj so zgrešile v 

vzgoji, krivdo za otrokovo spolno usmerjenost so valile nase, medtem ko so očetje reagirali z 

jezo ali z molkom. Omenjena razkritja so bila prepletena s šokom, jokom, molkom, strahom, 

jezo, razočaranjem itd. Oseba A: »Oče in mama najprej nista sprejela dobro. Oče je bil jezen. 

Imel me je za nenormalno. Oče ni sprejel, nikakor. Mama je jokala. Ponavljala je, da je zgrešila 

v vzgoji in da, kaj je narobe naredila. Krivdo je valila nase.« Oseba C: »Mama je jokala, oče 

je molčal. /…/ Govorila je, da sem njuna edina hči, pa še to je slabo vzgojila, kje je zgrešila in 

podobno.« 

Osebi B in J poročata, da so starši homoseksualnost opredelili kot minljivo obdobje, kot modno 

muho in kot fazo v odraščanju. Oseba I pa trdi, da je mama homoseksualnost opredelila kot 

bolezen, in trdila, da se jo da pozdraviti. 
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Polovica razkritih gejev in lezbijk se je ob procesu razkritja doma zaupala mami. Povedali so, 

kaj vse so pretrpeli, kakšne stiske so doživljali in ob tem poudarili, da so še vedno isti kot prej, 

da jih imajo radi in da so srečni v istospolni partnerski zvezi. Oseba B: »A hkrati sem vedel, da 

je to priložnost, da ji povem, da imam rad fante. Povedal sem ji, kako se počutim, kam sem 

usmerjen, da je tudi meni težko. Povedal sem ji o vseh mukah.« Oseba G: »/…/ da imam fanta, 

da sem se končno našel, da sem srečen in vesel v srcu, da je zame to končno pravo življenje.« 

V nasprotju z zaupanjem pri mami pa se pri slabi polovici respondentov v odnosu z očetom 

pojavi zaprta komunikacija, homoseksualnost se predstavi kot tabu tema in odkritega pogovora 

o razkritju z očetom ni. 

Osebi H in C sta doživeli tudi postavljanje meja s strani staršev, češ naj ne vozita domov 

partnerjev podnevi, ampak samo zvečer, ko se stemni, in naj se ne držita za roko. Meje so bile 

plod heteronormativnega okolja, saj je bilo starše strah, kaj bodo rekli sosedje, če ju vidijo. 

Zahtevali so, naj svojo spolno usmerjenost skrivata pred sosedi. Oseba C: »Oče mi je rekel, da 

me ima rad in da sem zanj še vedno hčerka, da naj živim tako, da bom jaz srečna, ampak da če 

lahko to skrivam, da ne bodo sosedi vedeli, da sem lezbijka. Da jo lahko pripeljem domov 

naslednjo nedeljo na kosilo, ampak naj se ne drživa za roko zunaj, naj hodiva ločeno, ker ne 

želi, da naju vidijo sosedje.« 

Oseba C je doživela pritisk in izsiljevanje s strani mame, da jo skrbi za reprodukcijo in naj vsaj 

enkrat poskusi v zvezi s fantom: »/…/ me je prosila, naj poskusim s fantom, vsaj enkrat naj 

probam v zvezi s fantom, /…/ da tako ne bo imela nikoli vnukov, da bi jo to najbolj osrečilo, 

sedaj pa ne bo nič iz tega.« 

Trije respondenti pa so se očetu razkrili posredno prek mame, saj so jim le-te povedale same. 

Oseba G: »Izvedel je preko mame, ko sem jaz že odšel od doma.« 

Osebi D in F sta razkritje pred starši doživeli popolnoma drugače kot večina. Njuni starši so 

reagirali pozitivno, sprva so bili malo presenečeni, a so sprejeli. Pravita, da se starši niso 

obremenjevali z njuno spolno usmerjenostjo. Oseba F trdi, da je bil oče tiho, da ni ničesar 

komentiral, in njegovo reakcijo opisal kot pozitivno. Pa je molk res pozitivna reakcija? 
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Razkritje pred starši je bilo za večino strašansko naporno, stresno in bedno. Oseba E: »Počutil 

sem se kot sin, ki je razočaral svoje starše, nek občutek krivde.« Oseba H: »Strašno, tega ne bi 

več rad doživel.« Navkljub temu pa so čutili olajšanje. Oseba F: »Ko sem se razkrila mami in 

očetu, sem se počutila 100 kg lažjo. Olajšanje.« 

Osebe A, G in H poročajo o razkritju pred bratom, ki je izvedel neposredno od njih in v vseh 

treh primerih za starši. Brat osebe A je reagiral negativno, jezno, ni razumel. Osebi G in H pa 

poročata o pozitivni reakciji bratov. Čeprav se sprašujem, če je molk in besede, kot so »delaj, 

kar hočeš, vseeno mi je«, pozitivna reakcija? Oseba H: »Sem mu povedal, ko sva jedla kosilo 

doma. Nič ni rekel posebnega, le da ga to ne zanima in naj delam, kar hočem.« 

Osebi E in J sta se razkrili pred bratom posredno. Prvi prek medijev, drugi prek staršev. Oseba 

E pa pred najmlajšim bratom še danes ni razkrita. 

Osebe B, D in I so doživele razkritje pred sestro. Osebi B in I sta se v celoti razkrili pred sestro 

in sestrin odziv opisujeta kot pozitiven odziv. Oseba B: »Imam sestro. Sam sem povedal ji, da 

če ve, kaj se je doma zgodilo, namreč ona ne živi z nami. Rekel sem, da je bil kreg, ker me je 

kolega pripeljal domov in naju je mama videla se poljubiti. Ob tem je utihnila. Gledala me je 

šokirano. Sam sem nadaljeval pogovor, da sem pač gej, da me je bilo sram povedat, da pa bi 

rad, da se dobro razumeva še naprej. Bila je šokirana, ni jokala ali me nadirala. Mirno mi je 

rekla, da se ji to niti malo ni sanjalo, da sem gej, da ni opazila. Rekla je, da se bo probala 

privaditi in da mi je za pogovor vedno na voljo.« Oseba D pa se je sestri le delno razkrila z 

namigovanji. 

Osebi C in F nimata brata ali sestre. 

Respondenti v večini, ki so doživeli proces razkrivanja spolne usmerjenosti pred bratom ali 

sestro, opisujejo, da so se ob tem počutili olajšano, super, da jim je odleglo. Oseba B: »Olajšano 

sem se počutil, saj me je lepo sprejela, mi je ponudila podporo in pomoč.« Oseba G: »Olajšano. 

Pa še veselo, ker mi ni težil, ker sem imel občutek, da je sprejel. Dobri občutki.« Izjema je oseba 

E, ki trdi, da ga je bilo sram, ko je bil posredno razkrit pred starejšim bratom. Pri tem pa oseba 

D trdi, da ji je vseeno. 
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Družinska dinamika je bila takoj po razkritju za dobro polovico respondentov drugačna. Slabša. 

Nastopil je čas zaprte komunikacije med njimi in starši, čas molka, ignoriranja 

homoseksualnosti, imeli so manj stikov kot prej, odnosi so bili slabši. Oseba C: »Naša 

družinska dinamika se je po mojem razkritju doma spremenila. Nekaj tednov so bili naši odnosi, 

kot da jih ni. Nismo jedli kosila skupaj, očetu in mami sem se načrtno izogibala zjutraj, domov 

sem prihajala pozno, da se ne bi srečali. Veliko sem se učila v knjižnici, ne več doma, samo da 

se ne vidimo.« Oseba I: »Ampak takoj po razkritju je vladala tišina, nismo imeli teme za 

pogovor, nihče ni omenjal homoseksualnosti, ni bilo stikov oz. smo se manj videli. Oče se me 

je izmikal.« Osebi C in H sta mami ob razkritju pomagali s knjigami in internetom, kjer je lahko 

prišla do zgodb drugih že razkritih gejev in staršev, začeli so si zaupati, komunikacija je počasi 

stekla, pri čemer pa očeta nista želela sodelovati. Starša osebe E pa sta si kasneje poiskala 

pomoč terapevta, sama. Navkljub vsemu respondenti poročajo, da so starši, ki so najprej 

negativno in burno reagirali na homoseksualnost v družini, sčasoma sprejeli. Zatem so se odnosi 

zopet izboljšali, stiki s starši so se okrepili in zaupanje med njimi se je okrepilo. Ostali, ki trdijo, 

da se družinska dinamika takoj po razkritju mami in očetu ni spremenila, kljub temu da so 

nekateri doživeli negativno reakcijo staršev na razkritje istospolnosti, so doživeli začetni šok, a 

sta način komunikacije in količina stikov ostala enaka.  

Zanimiva je ugotovitev, da vsi respondenti trdijo, da se njihov odnos z bratom ali sestro po 

razkritju ni spremenil, čeprav so nekateri reagirali negativno na razkritje. Vsi imajo enake stike 

z bratom ali sestro, le-ti se niso zmanjšali ali okrepili. Oseba H: »V stikih z bratom po mojem 

razkritju sva enako kot prej, stiki se niso okrepili, niti poslabšali.« Oseba J: »Stiki so ostali 

enaki, prav nič se ni spremenilo.« Osebi B in I pa še posebej izpostavita podporo sestre ob 

razkritju. 

Psihično nasilje je pogosto prisotno ob razkritju v družinski sferi. Gre za skrito nasilje, ki se 

dogaja za štirimi stenami. Kar tri četrtine sodelujočih je ob razkritju doživelo psihično nasilje, 

kamor uvrščajo izsiljevanje, jok, ignoriranje, molk, zbadljivke, posmehovanje, izražanje 

kletvic. Oseba B: »Ob razkritju sem doživel nasilje, najraje bi zanikal, da ga nisem, a sem ga. 

Ja, psihično. Namreč, oče se je ovil v molk, tišina pa me je ubijala.« Oseba E: »Odvisno, kaj 

štejemo pod psihično nasilje. Če so to zmerljivke in slabšalnice, potem vsekakor.« Oseba H: 

»Ob razkritju sem doživel psihično nasilje v družini. Bilo je s strani očeta, da nisem pravi moški, 

ker še otroka ne znam narediti, da sem gejčina, da sem manj vreden kot maček na cesti, da sem 

gnoj in podobno.« Ugotovila sem, da oseba A ni prepoznala nasilja v družinski sferi ob 
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razkritju. Starša sta ji namreč dala ultimat, da se odseli, pa vendar ona tega ni štela pod 

(psihično) nasilje. Pa vendar oseba A ni edina, ki ni prepoznala nasilja. Še nekaj respondentov 

je poročalo, da so očetje na razkritje reagirali z molkom in da se jim je oče kasneje še kar nekaj 

časa izmikal. Gre za vrsto psihičnega nasilja, kljub temu da niso prisotne izrečene verbalne 

komponente.  

Pred razkritjem v ožji socialni mreži sta osebi A in J skrivali svojo spolno usmerjenost z 

zanikanjem, osebi B in J sta stopili v heteroseksualno partnerstvo. Oseba B: »Skrival sem svojo 

spolno usmerjenost in poskusil s punco.« Kar polovica jih je omejevala stike s heteroseksualci. 

Oseba G: »Dve leti sem skrival pred starši, da sem gej. Lahko rečem, da s skrivanjem 

homoseksualne zveze, izmikanjem družinskih ceremonij, kjer vsi sprašujejo: kje pa je tvoja, kdaj 

bo pa poroka, kdaj pa bomo zibali itd.« Pri tem pa je oseba D izjema, ki potrjuje pravilo, saj le 

ona ni imela potrebe po skrivanju spolne identitete. 

4.4 Razkritje v prijateljski sferi 

Razkritje v prijateljski sferi je za vse potekalo po razkritju v ožji socialni mreži, razen prvega 

razkritja, ko si običajno homoseksualci izberejo dobrega prijatelja, ki mu zaupajo in običajno 

naletijo na pozitivno vrednotenje. 

Oseba A: »Stara sem bila 28 let, ko sem se dobivala s punco. Prijateljicam sem povedala na 

kavi, da imam zmenek in to s punco. Povedala sem direkt. Brez ovinkarjenja.« Oseba C pa svoje 

razkritje pred prijatelji opredeli tako: »Pred prijatelji sem se začela razkrivati po tem, ko sem 

doma razkrila svojo identiteto in ko so doma spoznali mojo punco. Nato so se razkritja pred 

prijatelji začela priložnostno, naključno. Največkrat, ko smo se kje srečali, šli na pijačo, sem 

partnerico predstavila tam. Nisem načrtovala posebej teh razkritij, želela sem, da se pač 

zgodijo, ko bo spontana priložnost za to.« 

Kot najbolj primeren čas za razkritje pred prijatelji respondenti opredeljujejo naključno 

priložnost za pogovor ob druženju, ob kavici in ujeti pravi trenutek, pravo priložnost. Kar devet 

respondentov, slaba večina torej, je svojo spolno identiteto razkrilo hkrati z istospolno 

partnersko zvezo. Oseba G slednje razkritje opiše takole: »Pred ostalimi prijatelji sem se razkril 

priložnostno. Največkrat, ko smo bili na pijači, pa sem rekel, da bom s sabo pripeljal svojo 

novo ljubezen. Tako so spoznali mojega fanta in hkrati izvedeli, da sem gej.« Oseba H pa trdi: 
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»Ko so prišli k meni na obisk v novo stanovanje, sem povedal, da z mano živi tudi moj fant. 

Takrat so izvedeli, da sem gej in da imam fanta.« 

Odzive prijateljev vsi respondenti opisujejo kot pozitivne. Nihče ni naletel na neodobravanje, 

zaničevanje ali prekinitev odnosa. Oseba B je omenjeno razkritje doživela tako: »Ostali 

prijatelji, pred katerimi sem še razkrit poleg moje najboljše prijateljice, so me sprejeli 

pozitivno. Nisem doživel negativnega odziva. Bili so presenečeni, šokirani, ampak veseli zame. 

Pozitivni odzivi skratka.« Oseba C opisuje: »Vsi prijatelji so reagirali pozitivno. Nihče naju ni 

obsojal ali pa posmehoval itd. Večino je še zanimalo, kako sva se spoznali, kako nama je skupaj. 

In zelo sem vesela, ker nisem zaradi spolne usmerjenosti izgubila nobenega prijatelja.« Oseba 

D: »Sama nisem imela nobene negativne izkušnje, prijatelji so me sprejeli.« Podobno je 

doživela oseba J: »Ko sem na kavi povedala, da imam punco, so reagirali pozitivno.« 

Večina sodelujočih ima prijatelje heteroseksualno usmerjene, tri osebe pa imajo vedno več 

stikov s homoseksualno usmerjenimi ljudmi in ocenjujejo, da imajo polovico hetero usmerjenih 

in drugo polovico istospolnih. Oseba J pravi: »Na začetku so bili prijatelji predvsem 

heteroseksualni moški, kasneje sem spoznala veliko heteroseksualnih punc – sodelavke, sedaj 

pa imam zelo mešane prijatelje, ocenila bi, da je polovica homoseksualnih in polovica 

heteroseksualnih.« 

Trdijo, da je prijateljstvo med heteroseksualci in homoseksualci za njih enakovredno. Oseba A: 

»Ampak v prijateljstvu ni razlik. Je enako, ker ni odvisno od spolne identitete.« S tem se strinja 

tudi oseba B: »Razlik v prijateljstvu med homo in hetero ni, to pa res ne. Prijateljstvo je zame 

enakovredno.« Enako prijateljstvo dojema tudi oseba F: »/…/ razlik v prijateljstvu ne opazim. 

Zame je prijateljstvo enako z vsemi, ne glede na to, koga ima oseba rada in s kom živi.« 

4.5 Razkritje na delovnem mestu 

Za razkritje na delovnem mestu se je odločilo sedem od desetih sodelujočih. Tisti, ki so se 

razkrili, pravijo, da so se le pred sodelavci, s katerimi so veliko oziroma največ v stikih. Ujeli 

so spontan trenutek, priložnost za pogovor, na primer med odmorom, med malico. Oseba B se 

spominja: »V službi pred najbližjimi sodelavci sem se razkril, ko smo bili na malici. Bilo je 

okoli božiča in fantje so debatirali, kaj bodo kupili puncam in ženam. Ko sem bil na vrsti jaz, 

da povem, kaj bom kupil svoji ženi, haha, sem povedal, da bom svojemu fantu kupil novo 
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posteljnino, katero si je želel. Nič posebej niso delali panike, niso delali buma.« Oseba C pravi: 

»Na naši kavici, med malico in to povsem naključno.« Oseba I: »V službi sem se razkril za 40. 

rojstni dan, ko sem jih povabil na žur, a le najbližje sodelavce.« 

V delovni sferi pa se niso razkrile osebe E, G in H. Poudarjajo, da se ne počutijo dovolj varne 

in se bojijo, da bi jih sodelavci zavrnili, se norčevali in tako bi bili izključeni iz kolektiva. Oseba 

G pravi: » Na delovnem mestu se še nisem razkril, saj delam tu nekje dve leti in se ne počutim 

tako varno, da bi se razkril, niti svojega fanta ne. S sodelavci nisem v tako dobrih odnosih, da 

bi razdajal sebe /…/, nisem se razkril in se nimam namena, saj se ne počutim dovolj varno, ker 

se ne ujamemo tako dobro karakterno in nismo prijatelji, smo samo sodelavci in to je to. Z njimi 

se ne pogovarjam o privat stvareh.« Oseba H pa opisuje: »/…/ saj sem v službi s samimi moškimi 

in se bojim, da bi me izločili, me ves čas hecali, da se ne bom zaljubil vanje, da me bodo 

zmerjali, zbadali itd.« 

Vsi razkriti na delovnem mestu opisujejo pozitivne odzive in reakcije na njihov coming out. 

Pravijo, da se njihovi odnosi niso spremenili in so enako v stikih. Oseba C opisuje: »Sodelavke 

so me popolnoma sprejele. Naš odnos je bil enak kot prej ali boljši, saj smo si tako postale 

bližje.« Oseba I opiše še: »Zdi se mi, da so me sodelavci sprejeli, saj že dolgo let delamo skupaj, 

smo super ekipa in naj še enkrat poudarim, da ni pomembna spolna identiteta v službi, pač pa 

sposobnost, zagnanost, znanje, izkušnje itd.« Oseba J pa je opisala zanimivo izkušnjo, kjer jo 

do sedaj ni sprejela le ena sodelavka, ostale pa so jo. Rekla je: »Sprejela me do sedaj ni najbolje 

le ena punca, ker je mislila, da jo bom osvajala. A vsi ostali do sedaj pa so to sprejeli dokaj 

normalno, namreč, na začetku imajo malo zadržkov, ker ne poznajo homoseksualnih ljudi, ker 

imajo predsodke iz televizije. A ko jim pokažem, kdo sem, kaj znam, kdo sem jaz kot oseba, je 

moja spolna usmerjenost le še ena izmed mnogih lastnosti in ni več v ospredju.« 

Razkriti geji in lezbijke v službeni sferi ne čutijo nelagodja, niso doživeli šikaniranja ali 

diskriminacije, kar pa ne moremo trditi za nerazkrite respondente. Le-ti čutijo nelagodje, zato 

se tudi ne razkrijejo. 

Respondenti so mnenja, da ima razkrita lezbijka ali gej v službi enake možnosti za napredek v 

primerjavi s heteroseksualno usmerjeno osebo oz. polovica jih trdi, da je to odvisno od vodje, 

od nadrejenih, kako oni gledajo na homoseksualce. Oseba D pravi, da »/…/ če je nadrejena 

oseba proti temu, sem prepričana, da je možnost šikaniranja.« Druga polovica pa je prepričana, 
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da je odvisno od stopnje informiranosti v delovnem okolju. Oseba C trdi: »Ja. Zato ker je kader 

ozaveščen, istospolnost za njih ni tabu; ker sama nisem nazadovala v službi, odkar sem se 

razkrila, ampak je odnos korekten.« Oseba G: »/…/ rekel bi, da ima danes homo ali hetero 

oseba enake možnosti za napredek, saj smo vsi že bolj informirani o homoseksualnosti, več se 

govori o tem, omenjena tema ni več tak tabu kot nekoč.« 

4.6 Istospolna partnerska skupnost 

Skoraj vsi sodelujoči so v domačem okolju razkrili partnerstvo, le oseba H ne. Pravi: 

»Partnerske zveze doma nisem razkril. Strah me je bilo, kako bodo reagirali.« Oseba E pa je 

partnerja razkrila le pred mamo, pred očetom ni upala. Ta je zanj izvedel kasneje prek mame. 

Pri polovici respondentov čas razkritja homoseksualne spolne identitete sovpada z razkritjem 

istospolne partnerske zveze.  

Od osmih respondentov, ki so partnerja oz. partnerico predstavili doma mami in očetu, jih je 

kar sedem doživelo sprejemanje partnerstva, če ne takoj, pa v zelo kratkem času. Oseba B 

izkušnjo razkritja homoseksualne partnerske zveze doma opiše takole: »Ja, sem razkril svojo 

partnersko zvezo. Najprej prijateljici, ki sem jo omenil že prej. Nato še doma, mama ga je 

spoznala, oče ga je videl, a se z njim ne pogovarja. Iz tega razkritja nisem delal buma. 

Prijateljici sem ga predstavil na pijači, na njeno pobudo. Doma pa sem ga želel predstaviti 

sam, zato da bodo imeli več stika s homoseksualnostjo in me bodo morda začeli razumeti, 

predvsem mama in oče. Fanta sem pripeljal na en običajen dan, na kavo in tortico. Bilo je 

normalno, mama se je obnašala, kot da je pri nas nek kolega. Fino. Brez scen.« Oseba F je 

imela podobno izkušnjo in pravi: »Da, punco sem razkrila doma in to še celo v enem stavku, ko 

sem povedala, da sem lezbijka. Povedala sem na običajen dan, je kar šlo samo ven iz mene. 

Rekla sem, da če želita spoznati mojo punco. Oba sta jo želela spoznati, sta jo tudi spoznala in 

lepo sprejela.« Oseba J se razkritja partnerke doma spominja takole: »Svojo partnersko zvezo 

doma sem razkrila na nek navaden dan, ko sem punco pripeljala domov. Mislila sem si, naju 

bodo že nekako sprejeli. Doma so se navadili počasi, sprva pa le besede, da je to faza v 

puberteti, da bo minilo. Tudi drugi člani družine so počasi na družinskih srečanjih začeli 

videvati partnerko. Kar 90 % je sprejelo OK.« 

Vsi respondenti so istospolno partnersko zvezo razkrili pred prijatelji. Večina kar istočasno, ko 

so se razkrili, da so istospolno usmerjeni. Omenjajo, da gre za naključna razkrivanja, da je za 
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to treba ujeti pravi trenutek. Še več, vsi respondenti so doživeli pozitiven odziv na coming out 

partnerske zveze v prijateljski sferi.  

Oseba C opiše svoja doživljanja ob razkritju zveze pred prijatelji takole: »Ja, svojo punco sem 

prijateljem razkrila večini istočasno kot svojo spolno usmerjenost. Razkritja so se zgodila 

naključno, ob raznih priložnostih za druženje. Moram povedati, da so partnerico sprejeli prav 

vsi. Nobenega negativnega odziva. Danes smo pravi prijatelji, na kar sem zelo ponosna.« Oseba 

H pravi: »Da, sem. Ko sem se razkril, da sem gej, sem razkril še najino partnersko skupnost. 

Ko sem se odselil, so prišli k meni na obisk, takrat so izvedeli, da sem gej in da imam fanta. 

Najboljša prijateljica pa je oboje vedela že prej. Ja. Super so ga sprejeli. Smo pravi prijatelji.« 

Oseba J razlaga: »Mojo partnersko zvezo sem razkrila tudi prijateljicam. Na kavici sem jim 

povedala o novi ljubezni. Prijatelji so mojo partnerico sprejeli odprtih rok. Srečni so bili zame, 

da sem jaz srečna.« 

Že prej sem zapisala, da je v delovnem okolju spolno identiteto razkrilo sedem respondentov, 

pri čemer se jih je za razkritje partnerske zveze v delovnem okolju odločilo šest. Štirje pa 

partnerja oz. partnerice niso želeli razkriti, saj se ne počutijo dovolj varne v okolju, kjer delajo. 

Oseba G trdi: »Ne, nisem razkril partnerskega razmerja, saj se ne počutim dovolj varno v 

službi.« Tisti, ki so partnersko skupnost razkrili, govorijo o samih pozitivnih odzivih s strani 

sodelavcev. Opisujejo pozitivne izkušnje in odobravanja v delovnem okolju. 

4.7 Homofobija 

Kar sedem sodelujočih trdi, da niso doživeli oz. da ne doživljajo homofobičnih dejanj v okolici, 

kjer živijo. Sama se s tem v celoti ne strinjam, saj sem skozi pridobljene podatke ugotovila, da 

pet respondentov, ki trdijo, da ne doživljajo homofobičnih dejanj, le-teh ni prepoznalo, kar je 

zelo pogosto. Oseba B trdi, da še ni doživela homofobije, a v isti sapi trdi: »Hm … homofobije 

v domačem okolju nisem doživel. Enkrat sem videl grafit pred šolo, kjer je bilo moje ime in je 

pisalo gej.« Tudi oseba C trdi podobno in ne prepozna žaljivega govora kot homofobijo: 

»Nikoli. Enkrat, ko sva s punco hodili čez stari del Kamnika, je nek najstnik za nama zavpil: 

ubij, ubij pedeta!« 

Trije respondenti pa prepoznajo in priznajo, da so že doživeli homofobijo. Oseba E govori o 

nesmiselnih strahovih, zbadanjih in psovkah, ki jih je doživela ob razkritju doma. Oseba F 
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opisuje homofobične poglede: »Rekla bi, da je ne doživljam pogosto. Sem pa že jo doživela. Ko 

sva bili s punco na sprehodu, sva se držali za roko in so naju starejši pari zelo grdo gledali. 

Homofobični pogledi, buljenje v naju, strmenje v naju in zavijanje z očmi.« Oseba H pa svoje 

izkušnje opiše tako: »Kar pogosto. Zbadanja, žaljivke, grdi pogledi, grdi napisi na šolskem 

dvorišču. Ampak vse to me je okrepilo.« 

Nihče od sodelujočih respondentov ni imel težav in stikov s policijo, kjer bi bila vzrok 

homofobična dejanja. 

Slaba polovica, torej štirje respondenti, so se že udeležili parade ponosa. Trdijo, da je njihov 

povod za udeležbo zabava, druženje, želja po družini in priložnost za ozaveščanje. Oseba C 

pravi: »Ja, sem. Leta 2015, ko je bilo Ljubljana Pride, kjer je bil moto: pridem z družino. Moj 

povod je bila želja po družini, saj si želim postati mamica. Udeležili sva se jo skupaj s 

partnerko.« Oseba D pa je vodila med sodelujočimi s številom udeležbe, saj je bila na paradi 

ponosa že šestkrat. Svojo izkušnjo opiše: »Ja, že šestkrat. S partnerko greva, ker se nama zdi 

to primeren način ozaveščanja ljudi, da nas ni pet, ampak veliko več, in da nimamo enakih 

pravic, kot oni.« Osebi D pa dobro sledi tudi oseba J, saj se parade ponosa udeleži skoraj vsako 

leto, odkar je v istospolni partnerski zvezi: »Da, parade ponosa se udeležim skoraj vsako leto, 

odkar sem v istospolni partnerski vezi. Udeležim se jo s partnerko, sama, če je treba, po navadi 

pa imam tam tudi prijatelje.« 

Zanimiva se mi zdi razlaga osebe E, zakaj se ne udeleži parade ponosa: »Parade ponosa se še 

nikoli nisem udeležil, predvsem v Sloveniji težko verjamem, da se je kdaj bom, ker obstajajo 

dve vrsti parad ponosa, ena je tista, ki je s političnim sporočilom, in tista, kjer je ena velika 

zabava na ulici. V Sloveniji je parada izrazito politično obarvana, sicer do neke mere 

razumljivo, dokler se ne izenači istospolne veze z raznospolno, v tujini so parade medtem 

večinoma bolj samo kot zabava, ljudem je to zdaj že kot nek dan, ko lahko brezskrbno žurajo 

na ulici, pridejo v odštekanih opravah in to tako hetero kot homo, stari in mladi. Praktično 

postaja nek nov praznik »pride day«, kot dan, ko se ulice spremenijo v pisane mavrične barve 

in plesne glasbe. Vseeno se prav parade kot povorke še nisem udeležil, sem se pa udeležil 

večernih zabav po paradi.« 

Respondenti trdijo, da ob razkritju niso poiskali nobene pomoči v različnih organizacijah. 

Poudarjajo, da so bili njihova opora in pomoč internet, knjige, forumi, zgodbe drugih gejev in 
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lezbijk, mavrični portali, mediji in podobno. Oseba E je pri tem dodala, da so starši kasneje 

poiskali pomoč: »Ne, nisem se obrnil na nobeno organizacijo, je pa zanimivo, da so se, kot sem 

kasneje izvedel, starši obrnili na terapevta glede tega problema, kar kaže na to, da vse začetne 

negativne reakcije od njih niso bile iz »zlobe«, ampak strahu, obupa, to, da so poiskali pomoč, 

kaže na to, da jim še kako ni bilo vseeno.« 

4.8 Življenje danes 

»Živim čisto mirno normalno življenje. Povsem sem sprejela sama sebe. Dvomov in težav zaradi 

spolne usmerjenosti sama s sabo nimam. Sem popolnoma sprejela svojo identiteto,« opisuje 

oseba A, pri čemer lahko rečem, da vsi respondenti menijo enako oz. podobno. Niti eden ni 

omenil, da ni popolnoma sprejel in ozavestil lastne spolne identitete. Vsi trdijo, da nimajo 

nikakršnih dvomov in težav zaradi spolne usmerjenosti. Oseba C svoje življenje danes opiše 

naslednje: »Danes živim v istospolni partnerski skupnosti, sem srečna. Svojo identiteto sem 

popolnoma ozavestila in ni me sram se razkrivat, če pride do tega, kot me je bilo nekoč. Ne, 

nimam dilem zaradi spolne usmerjenosti. Vem, kaj sem, srečna sem. Popolnoma sem 

prepričana, kaj sem, in na to ponosna.« Oseba G pa pravi: »Sedaj živim super življenje, sem 

povsem sprejel in ozavestil svojo spolno identiteto. Ni mi žal, da sem se komur koli razkril, saj 

sem res srečen kot gej. To je to.« 

5 RAZPRAVA 

Magistrska naloga obsega kvalitativno deskriptivno raziskavo, kjer je sodelovalo deset razkritih 

gejev in lezbijk. Raziskava temelji na desetih obsežnih intervjujih, ki obsegajo čas prvih 

zavedanj homoseksualnih občutkov, do priznanja samega sebi, do razkritij v ožji in širši socialni 

mreži in vse do življenja danes.  

5.1 Prva zavedanja o istospolni identiteti 

Obdobje rane mladosti, čas vrtca, čas začetka osnovne šole oz. čas še pred 15. letom starosti je 

obdobje, v katerem geji in lezbijke običajno začnejo razmišljati o spolni usmerjenosti (Švab in 

Kuhar 2005). S tem se povsem strinjam, saj je moja raziskava pokazala, da je kar 90 % 
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respondentov začelo razmišljati o spolni usmerjenosti v času vrtca in osnovne šole. Okoliščine, 

ki so pripeljale do teh občutij, pa so pogledi na lepa, privlačna telesa v filmih, bližina privlačne 

osebe in podobno. Dank (citirano v Kuhar 2001, 141) meni podobno, saj čas prvih zavedanj 

homoseksualnih občutkov umešča med 10 in 14 let. Silverstein in Picano (2008) pa obdobje 

zavedanja prvih homoseksualnih občutkov opredeljujeta s časom, ko se pojavijo najstniške 

fantazije.  

Reakcije na lastno homoseksualno identiteto so bile za 90 % sodelujočih negativne. Menim, da 

gre za tipične odzive, kjer pride do zanikanja in nepriznavanja lastnih homoseksualnih občutkov 

in želja. Sodelujoči so opisali sram, strah, zbeganost, občutek drugačnosti in občutek čudnosti. 

Enakega mišljenja je Troiden (citirano v Kuhar 2001, 170-172), ki trdi, da se večina poslužuje 

strategij zanikanja, potlačitev homoseksualnih občutij in si ne prizna, da se pojavljajo 

homoseksualne fantazije, želje, čustva in tudi aktivnosti. Še več, v moji raziskavi jih kar slaba 

polovica, ki je imela negativno reakcijo na prva homoseksualna občutja, le-teh ni prepoznala. 

Gre za obdobje zmedenosti in iskanje prave (spolne) identitete. Cass (citirano v Kuhar 2001, 

147) je prepričana, da je to obdobje zmedenosti, ko se posameznik sooča z novimi, še ne 

znanimi občutji. Zato lahko pade v krizo in začne iskati pravi jaz. Ugotovila sem, da se je 90 % 

sodelujočih ob tem počutilo čudno, imeli so se za neobičajne, saj so odstopali od večine. Bili 

so drugačni kot ostali. Niso spadali v okvir heteronormativnega okolja. Seidman (2002) trdi, da 

vse, kar ne spada v heteronormativno polje, sproža občutke sramu, strahu in drugačnosti. Na 

nek način gre pri začetku procesa razkritja za proces družbene izolacije, saj se homoseksualno 

usmerjen posameznik vedno prilagodi univerzalni normi, ki je heteronormativne narave. 

Na drugi strani negativnih reakcij in zmede zaradi homoseksualnih občutkov pa je le ena izjema 

v moji raziskavi, ki potrjuje pravilo, saj je na prva zavedanja homoseksualnih občutkov reagiral 

pozitivno in se ni srečeval z negativnimi občutji, s krizo ali z zanikanjem čustev in 

homoseksualnih želja, kot to dela večina. Pri tem ni padal v krizo identitete, ki jo Troiden (1988) 

opisuje kot potlačitev homoseksualnih želja, zanikanje homoseksualnih občutkov, oblikovanje 

biseksualne identitete, nasilen vstop v heteroseksualno zvezo in pomoč medicine.  

V tem težkem obdobju, ko se je začel proces soočanja in samopriznavanja lastnih 

homoseksualnih občutkov, se je polovica respondentov zatekla v delo, šport in umetnost, saj so 

tako lažje shajali v procesu razkritja v prvi fazi pred samim sabo. To me ne čudi, saj kot pravi 

Kuhar (2001), je to čas, kjer posameznik doživlja stiske, napore, negativna občutja in bolečino. 
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Nisem bila presenečena, ko sem ugotovila, da se nihče od respondentov ni zaupal prijatelju, 

staršem, učitelju ali komu drugemu, ko se je začel zavedati istospolnih občutkov. Ugotovila 

sem, da gre za dolg proces in ne za enkraten dogodek, ki je poln dvomov, negativnih čustev, 

skrbi, strahu, dilem in podobno, ko se posameznik začne zavedati teh občutkov, sledi priznanje 

samemu sebi in šele nato priznanje drugim. Enakega mišljenja sta Silverstein in Picano (2008), 

ki razkritje opredeljujta skozi faze, ki se začnejo pri prvi homoseksualni spolni izkušnji do 

priznanja samemu sebi, do priznanja v ožji socialni mreži, do priznanja širši okolici in nazadnje 

do identifikacije z gejevskim gibanjem. Kuhar (2001) pa opisuje razkritje skozi tri faze. Za prvo 

pravi, da je obdobje, ko se posameznik spoznava s homoseksualnimi občutki, sledi sprejemanje 

le-teh, zatem poročanje in udejanjanje homoseksualnih čustev v okolico in nazadnje pride do 

redefinicije posameznika. 

5.2 Razkritje pred samim seboj 

Vse dokler posameznik ne sprejme lastne spolne identitete, je v homoseksualnem klozetu 

(Kuhar 2001). Gre za čas, ko se posameznik zaveda homoseksualnih občutkov in 

homoseksualnih želja, pa do točke, ko sam sebe sprejme in se opredeli kot gej ali lezbijka. Švab 

in Kuhar (2005) trdita, da se posamezniki v povprečju razkrivajo pri 19 letih in pol. Prepričana 

sta, da se mlajše generacije razkrivajo lažje in prej, saj so manj stigmatizirani v primerjavi s 

starejšo generacijo. Načeloma se z omenjeno teorijo strinjam, saj sem tudi sama ugotovila, saj 

se je 80 % respondentov razkrilo v obdobju med 16. in 20. letom. Za enega respondenta pa bi 

lahko trdila, da je bil dolgo, kot pravi Dank (citirano v Kuhar 2001, 143) »the closet queen«, 

saj je imel željo po homoseksualnem načinu življenja, a kljub temu homoseksualne identitete 

zelo dolgo ni razkril, saj se je razkril šele pri 40 letih.  

Švab in Kuhar (2005) trdita, da je proces razkritja pred samim seboj eden najdaljših in najtežjih 

razkritij. S tem se tudi sama strinjam, saj sem ugotovila, da je kar 60 % sodelujočih za 

redefinicijo jaza potrebovalo deset let, ostalih 40 % pa približno pet let. Prepričana sem, da gre 

za obdobje strahu, dilem, muk in dvomov, saj so se vsi respondenti v tem obdobju srečevali z 

dilemami in strahom, kaj bo z njihovimi življenji. Strinjam se s teorijo, ki sta jo podala 

Silverstein in Picano (2008) in pravita, da je soočenje z lastnimi strahovi in tudi dilemami 

najbolj zahteven in mukotrpen del procesa. V tem mučnem procesu je enega od respondentov 

ujela depresija, dva pa omenjata še črne misli. Prepričana sem, da je razkrivanje pred samim 

seboj odvisno od vsakega posameznika posebej in je vsako razkritje zgodba zase. Vse zavisi od 



Bošnak, K. 2018. Razkritje homoseksualnosti pred samim seboj in v družinski sferi, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

61 

tega, koliko ima posameznik informacij o homoseksualnosti, v kakšnem okolju živi, kakšen 

karakter ima in koliko (ne)podpore prejme ob razkrivanju. A na koncu koncev, razmišljata Švab 

in Kuhar (2005), vsako razkritje pred samim seboj pripelje do občutka lastne vrednosti, odžene 

strah in nelagodje in premosti sovraštvo do samega sebe.  

Pri identifikaciji lastne (spolne) identitete so si sodelujoči pomagali z internetom, s spletnimi 

klepetalnicami, kjer so izvedeli zgodbe drugih že razkritih gejev in lezbijk, s knjigami, s stiki z 

drugimi homoseksualci, z mediji itd. 

Švab in Kuhar (2005) pišeta, da se homoseksualec običajno za razkritjem pred samim seboj 

razkrije pred osebo, ki jo dobro pozna in ji lahko zaupa. Običajno gre za dobre prijatelje. Odzivi 

v tem primeru so po navadi pozitivni. Poudarjata pa, da veliko gejev in lezbijk za pozitiven 

odziv vzame molk in tišino. Sama popolnoma podprem njuno teorijo in glede na raziskavo 

lahko trdim, da coming outu pred samim seboj sledi razkritje v varni coni. To je razkritje pred 

osebo, kateri homoseksualec najbolj zaupa in ve, da bo t. i. skrivnost pri njem varna. Še več, 

ve, da bo naletel na odobravanje. Moja raziskava je pokazala, da se je 90 % sodelujočih najprej 

razkrilo pred prijatelji, ki jim zaupajo. Prav vsi poročajo o pozitivnih odzivih in reakcijah. Za 

okoliščine razkritja opisujejo skupna druženja, naključne dogodke in poudarjajo spontanost.  

5.3 Razkritje doma 

Razkritje pred starši Silverstein in Picano (2008) opisujeta kot težko razkritje, še posebej če 

homoseksualec živi doma. La-Placa (2000) trdi, da je razkritje pred mamo in očetom najtežje, 

saj so edini vir informacij, ki jih imajo starši o homoseksualnosti, predsodki in stereotipi. Švab 

in Kuhar (2005) pa dodajata, da se geji in lezbijke doma razkrijejo, ko vstopijo v partnerski 

odnos. Namreč, prav ta daje homoseksualcem občutek, da so njihova občutja in čustva prava, 

da so sprejemljiva in da z njimi ni nič narobe. To daje homoseksualcu moč, da se razkrije tam, 

kjer je čustveno polje najbolj močno in hkrati najbolj občutljivo. Z omenjenimi teoretiki se 

popolnoma strinjam, saj je moja raziskava pokazala, da so se vsi sodelujoči respondenti najprej 

razkrili pred dobrim prijateljem in nato doma. Čas razkritja doma pa enačijo s časom, ko so že 

bili v partnerski skupnosti. 60 % sodelujočih se je doma razkrilo do 25. leta, 30 % v obdobju 

od 30. do 35. leta, preostanek pa pri 43 letih. Še več, čas razkritja homoseksualne identitete v 

domači sferi pred mamo in očetom polovica respondentov enači z razkrivanjem istospolne 

partnerske zveze.  
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Kar 80 % že razkritih gejev in lezbijk je naletelo na negativen odziv staršev ob razkritju. Najprej 

so se razkrili mami, nato očetu. V nekaterih primerih pa je oče izvedel posredno od mame. 

Ugotovila sem, da so mame reagirale burno, da so jokale, se spraševale, kaj so naredile narobe 

v vzgoji, da so prevzemale stereotipno držo, da so krivdo, da je njihov otrok homoseksualec, 

valile nase. Očetje pa so po večini reagirali z molkom. Šlo je za preplet molka, jeze, razočaranja 

in cel kup negativnih čustev. Dva starša sta homoseksualnost opredelila kot minljivo obdobje, 

eden pa kot bolezen, ki se jo da pozdraviti. Zagovarjam teorijo, ki sta jo podala Švab in Kuhar 

(2005), kjer pišeta, da so mame tiste, ki sebe dojemajo za glavnega krivca, da se je doma zgodila 

homoseksualnost. Sebe krivijo za slabo vzgojo in posledično nosijo odgovornost za neuspeh, 

za istospolnost. Gre za stereotipno razmišljanje mame, ki napake išče v vzgoji in se 

samoobtožuje. Medtem pa je oče tiho, kar ne pomeni, da se ne čuti odgovornega za to, ampak 

o tem ne govori.  

50 % sodelujočih se je ob razkritju zaupalo mami, kaj vse so pretrpeli, kaj so doživljali, kakšne 

stiske in dileme so imeli, in jim podali nekaj malega informacij o homoseksualnosti. Očetu se 

ni zaupal nihče. Silverstein in Picano (2008) trdita, da je še kako pomembno, da akter ob 

razkritju poudari, da ima starše še vedno rad, da se ni nič spremenil, da je normalen človek in 

da jim poda dobre informacije, predstave o gejih in lezbijkah. Menim, da so pozitivne 

informacije ob razkritju o homoseksualnosti zelo dobrodošle, saj tako starša po začetnem šoku 

lažje sprejmeta. Nezaupanje očetu pa po mojem mnenju kaže na slabo oz. zaprto komunikacijo 

med otroki in očetom. Še več, homoseksualnost se tako poudarja kot tabu. Švab in Kuhar (2005) 

trdita enako, saj kot razlog, da oče izve zadnji ali pa da se mu otrok ne zaupa, vidita v slabi oz. 

neobstoječi komunikaciji in v relaciji moči med mamo in očetom. 

Odzive staršev na razkritje v raziskavi bi opisala še kot postavljanje meja, v smislu, da je v 

redu, če so homoseksualci, vendar naj partner ne hodi domov, naj se ne držita za roko v javnosti, 

naj prideta domov na obisk, ko se stemni, da ne bodo sosedje videli. Izpostavila bi pritisk 

reprodukcije, saj jih doma izsiljujejo, da ne bo vnukov; pa še o siljenju, naj poskusijo s 

heteroseksualnim partnerstvom. Teorija, ki sta jo podala Švab in Kuhar (2005), podobno 

opisuje reakcije staršev. Pravita, da starše skrbi, kaj bo rekla heteronormativna okolica. Skrbi 

jih, kakšno bo njegovo življenje v heteronormativnem svetu. Za otrokovo homoseksualnost 

starši iščejo krivca v sebi, popraviti želijo napako, saj trdijo, da je homoseksualnost le muha, ki 

bo minila, in iščejo pomoč, da se pozdravi. Skrbi pa jih tudi za reprodukcijo, saj se zavedajo, 
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da ne bo potomcev. Nekateri starši ob razkritju prekinejo odnos ali se poslužujejo čustvenega 

izsiljevanja ali predlagajo zdravljenje ali pa sprejemajo homoseksualnost s pogoji. 

V moji raziskavi sta dva primera dobre prakse, kjer so starši pozitivno reagirali na razkritje. 

Prepričana sem, da k pozitivnemu odzivu staršev na homoseksualnost pripomorejo dobre 

informacije, podpora otrok in primeri dobrih praks. Enakega mnenja je Škorjanc (2008). Trdi, 

da starši nimajo pozitivnih informacij o homoseksualnosti. Kot njihov edini vir informacij 

izpostavi predsodke in stereotipe. Poziva, da v javnosti manjkajo zgodbe razkritij in posledično 

dobri zgledi, ne pa da se le potencirajo negativne predstave o gejih in lezbijkah nasploh. 

Ugotovila sem, da je bila družinska dinamika po razkritju za polovico respondentov drugačna, 

kar pomeni slabša. Prišlo je do zaprte komunikacije med njimi in starši, ignoriranja 

homoseksualnosti, imeli so manj stikov in le-ti so bili slabši, s čimer se strinja tudi Škorjanc 

(2008). Pravi, da so reakcije staršev burne. Nekateri se zavijejo v molk in se pretvarjajo, da o 

homoseksualnosti ni bilo slišati prav ničesar. Švab in Kuhar (2005) pa pišeta, da je ob burnem 

razkritju prekinitev komunikacije značilen odziv staršev. Pa tudi ignoriranje homoseksualnosti, 

a le-to istospolnost podkrepi v tem smislu, da postane še večji tabu v družini.  

Kljub temu da je kar 80 % staršev najprej reagiralo burno, so sčasoma sprejeli, da je njihov 

otrok gej oz. lezbijka. Postopoma je prišlo do vedno več komunikacije in stiki so se okrepili. 

Prepričana sem, da starši ob razkritju potrebujejo pomoč v smislu podpore, pogovor s 

strokovnjakom in dober vir dobrih informacij, saj jih prav to kasneje pripelje do sprejetja. Švab 

in Kuhar (2005) čas, ko prvi šok staršev popusti, imenujeta obdobje pomiritve. Pišeta, da lahko 

pride do popolnega sprejetja ali pa do prozornega klozeta. To pomeni, da je homoseksualnost 

postala družinska skrivnost. Ve se, da obstaja, a se o njej ne govori. Od lezbijke oz. geja se 

pričakuje, da domov ne bo pripeljal partnerja, čeprav vsi vedo, da ga ima. Dobra novica ob tem 

je, da je moč vedno bolj pogosto zaslediti sprejemanje. Tudi v moji raziskavi so kasneje, po 

prvih šokih in spremembah v družinski dinamiki, vsi starši sprejeli homoseksualnost in niso 

prešli v prozorni klozet.  

Nadalje, razkritje pred brati in sestrami. Trije respondenti imajo izkušnjo razkritja pred bratom. 

Ena oseba je njegovo reakcijo opisala kot negativno, dve pa kot pozitivno. Pri slednjem pa se 

ne bi strinjala v celoti, saj eden trdi, da je brat reagiral pozitivno, reagiral je z molkom. Sama 

molka ne definiram kot pozitivno reakcijo, na kar opozarjata tudi Švab in Kuhar (2005). Trije 
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respondenti v raziskavi imajo izkušnje z razkritjem pred sestro. Ni me presenetilo, da so vse 

sestre reagirale pozitivno. Vse so sprejele homoseksualnost in poudarile podporo bratu oz. 

sestri. Večina poroča, da so po razkritju pred bratom ali sestro čutili olajšanje. Zanimiva je 

ugotovitev, da nihče ne poroča o spremembah v stikih in odnosih z bratom ali sestro. Vsi trdijo, 

da se ti niso spremenili. 

Družinska sfera je ob razkritju zelo ranljiva in dovzetna za nasilje, ki je drugim nevidno in se 

dogaja samo za štirimi stenami, zato ga je, po mojem mnenju, tudi zelo težko dokazati. 

Raziskala sem, da je kar tri četrtine respondentov doma ob razkritju doživelo nasilje, in sicer 

psihično nasilje. Ugotovila sem, da so bili deležni zbadljivk, psovk, žaljenja, posmehovanja, 

zatiranja, izsiljevanja z jokom in z ljubeznijo, z molkom in podobno. Enakega mnenja sta Švab 

in Kuhar (2005), ki trdita, da je psihično nasilje izsiljevanje, jok, obtoževanje, posmehovanje, 

ponujanje zdravniške pomoči in prekinitev odnosov. Še več, dodajata, da je nenehen strah pred 

nasiljem psihično nasilje. Ugotovila sem, da nekateri respondenti niso prepoznali vseh oblik 

psihičnega nasilja, med katerimi bi lahko izpostavila ignoriranje in izogibanje s strani očeta ob 

razkritju. Kuhar (2001) v tem delu razmišlja, da veliko otrok izsiljevanje in siljenje v hetero 

zveze in podobno dojema kot nemoč staršev in ne kot psihično nasilje. Na tem mestu Švab in 

Kuhar (2005) pišeta o pogojni ljubezni, kjer starši velikokrat prepričujejo otroka, naj neha s tem 

in da gre le za eksperiment. Kuhar in Sobočan (2009) ne sprejemanje in izpodbijanje 

samoopredelitve otroka dojemata kot psihično nasilje. Na tem mestu se strinjam z njima, saj je 

pomembno, da se sprejema posameznikova identiteta, ne glede na to, kako se ta opredeli.  

Še preden pa so se homoseksualci razkrili doma, so skoraj vsi istospolno identiteto pred 

domačimi skrivali z zanikanjem, s poskusom v heteroseksualnem partnerstvu, omejevali so 

stike s homoseksualci. Tudi Švab in Kuhar (2005) pišeta o tem in dodajata, da v takih primerih 

lahko ponovno pride do krize identitete kot pred razkritjem pred samim sabo, če homoseksualec 

nima zadostne podpore. Običajno jo najdejo v partnerstvih. 

Ugotavljam, da v raziskavi večina poroča, da je bilo razkritje pred starši strašansko naporno, a 

je bilo vredno, saj se jim je odvalil kamen od srca. Švab in Kuhar (2005) trdita, da razkritje v 

domači sferi predstavlja največjo prelomnico v življenju homoseksualca. Sama podpiram ta 

teoretski okvir, saj je družina primarna vrednota mnogim. Je prostor, kjer preživimo največ 

časa. Je polje, kjer smo se naučili življenja.  
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5.4 Razkritje v prijateljski sferi 

Kuhar (2001) se zavzema za trditev, da se homoseksualci najprej razkrijejo pred enim ali dvema 

dobrima prijateljema, ki mu lahko zaupajo. Še bolj pomembno pa je to, da je v tem primeru 

homoseksualnost pozitivno vrednotena. Švab in Kuhar (2005) pa dodajata, da je razkritje pred 

prijateljem pogoj, ali se bodo razkritja pred drugimi sploh še zgodila. Razlagata, da se oseba, 

ki se ni razkrila pred prijatelji, počuti osamljeno, odtujeno, saj nikomur ne more zaupati in 

običajno je to razlog, da se začne oddaljevati, zapirati vase in izgubljati stike. Tako rekoč 

razkritje pred prijatelji tudi pogojuje nadaljevanje njihovega odnosa. 

Sama se z omenjenima konceptoma popolnoma strinjam. Namreč, ugotovila sem, da so se 

respondenti v moji raziskavi v 90 % najprej razkrili pred dobrim prijateljem, zatem je sledilo 

razkritje doma in nato še razkritje pred ostalo prijateljsko mrežo. Ocenjujem, da je za razkritje 

pred prijatelji primeren čas druženje z njimi v sproščenem okolju ali pa čas ob različnih 

aktivnostih. Ta razkritja se zgodijo naključno. Pri tem pa se mi zdi ključno to, da so vsi, ki so 

se razkrili pred prijatelji, naleteli na odobravanje, na pozitivne odzive in nihče ne poroča o 

nesprejemanju homoseksualnosti. Večina respondentov ima heteroseksualne prijatelje. Z 

vstopom v homoseksualno partnerstvo pa se njihova prijateljska mreža počasi širi in vedno več 

spoznavajo tudi homoseksualno usmerjene prijatelje. Zatrjujejo, da je prijateljstvo s 

homoseksualcem ali heteroseksualcem enako pomembno in za njih enakovredno. 

5.5 Razkritje na delovnem mestu 

V moji raziskavi se je 70 % homoseksualcev razkrilo na delovnem mestu, čeprav bi lahko rekla, 

da gre za delna razkritja, saj so se razkrili le pred sodelavci, s katerimi imajo dobre odnose. 

Trdijo, da so naleteli na pozitivne odzive, in ne poročajo o spremembi vedenja sodelavcev ali 

o prekinitvi odnosa. Zatrjujejo, da niso bili žrtve kakršne koli diskriminacije, posmehovanja ali 

šikaniranja. Švab in Kuhar (2005) pa raziskujeta, da je običajno delež nerazkritih 

homoseksualcev na delovnem mestu visok, saj se jih razkrije le dobra tretjina. Razlogi za 

nerazkritje pa so diskriminacija, strah pred izgubo službe, posmehovanje, šikaniranje in manjše 

možnosti za napredovanje. Tisti, ki so se razkrili, v visokem deležu poročajo o sprejetju in 

odobravanju sodelavcev. Pri tem teoretika opozarjata, da veliko homoseksualcev ne prepozna 

diskriminacije, ki so je deležni. Že sama šala na račun gejev in lezbijk je del diskriminacije oz. 

neenakega odobravanja. 
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30 % nerazkritih gejev in lezbijk v moji raziskavi kot razlog za nerazkritje podaja, da se ne 

počutijo dovolj varne v okolju, kjer delajo, da se bojijo, da bi jih sodelavci izključili iz kolektiva, 

da bi bili žrtve posmehovanja in norčevanja. Nihče ne omenja straha pred izgubo službe ali 

izgubo možnosti za napredovanje.  

5.6 Istospolna partnerska skupnost 

V moji raziskavi je 80 % homoseksualcev razkrilo partnersko zvezo v domačem okolju. Švab 

in Kuhar (2005) poročata, da razkritja homoseksualne spolne identitete v domačem okolju 

sovpadajo z razkritjem istospolnih partnerstev. Sama se s tem popolnoma strinjam in se mi zdi 

čas razkritja spolne identitete doma dobra priložnost za razkritje partnerstva. Kljub temu pa sem 

v raziskavi ugotovila, da je le polovica ob razkritju (spolne) identitete doma razkrila še 

homoseksualno partnerstvo. Razmišljam, da so razlogi v okolju, ki je prežeto s 

heteronormativnimi normami, vrednotami, pravili in strah pred domačimi, strah, da bi jih 

razočarali in prizadeli. Tisti, ki so partnerja razkrili doma, poročajo o pozitivnih odzivih, če ne 

takoj, pa v zelo kratkem času.  

Ugotovila sem, da so vsi razkrili svojo partnersko zvezo tudi prijateljem, kjer čas razkritja 

partnerske zveze zopet sovpada z razkritjem identitete. Gre za naključna razkrivanja. Vsi 

poročajo o pozitivnih odzivih in dobrih odnosih po razkritju. 

V delovnem okolju je coming out partnerske zveze naredilo 80 % homoseksualcev oz. šest od 

sedmih razkritih. Ostali štirje sodelujoči opisujejo, da zaradi občutka nevarnega okolja niso 

želeli razkriti partnerske zveze. Še več, trije od teh niti ne (spolne) identitete.  

5.7 Homofobija 

Zorn (2000), Švab in Kuhar (2005) ter Kuhar et al. (2011) ugotavljajo, da homoseksualci ne 

doživljajo homofobije oz. homofobičnih dejanj, a v resnici je v tem primeru delež tistih, ki le-

teh ne prepoznajo, zelo visok. Sama se popolnoma strinjam z omenjenimi teoretiki, saj sem v 

raziskavi prišla do ugotovitev, da kar 70 % respondentov trdi, da ne doživljajo homofobičnih 

dejanj v okolju, kjer živijo. Skozi pridobljene podatke sem ugotovila, da jih kar pet od sedmih 

ni prepoznalo vseh oblik homofobije. Pri tem moram opozoriti na sovražni govor, kjer Leskošek 
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(2005) trdi, da če v konceptu kriminalnega dejanja ne prepoznamo sovražnega govora, ne 

moremo prepoznati drugih dejanj kot homofobičnih.  

30 % homoseksualcev je prepoznalo homofobična dejanja in tudi priznalo, da so jih doživeli. 

Gre za sovražni govor, homofobične poglede, buljenje in strmenje v homoseksualni par. Pri 

tem pa Kuhar (2006) trdi, da pri homofobiji ne gre le za homofobični govor, različna 

homofobična dejanja, strah, obsojanje, nestrinjanje in fizični odpor do istospolno usmerjenih, 

pač pa tudi za strah pred morebitno lastno homoseksualnostjo. Strah, da bi bila oseba s strani 

družbe prepoznana kot gej ali lezbijka in označena za tistega t. i. »drugega«. 

Ugotovila sem, da so bili do sedaj le štirje kot aktivisti del parade ponosa, kjer kot povod 

navajajo boj za družino, priložnost za zabavo in nova prijateljstva. Tako preostali delež 

sodelujočih homoseksualcev, torej 60 % sodelujočih ni dokončno razkritih (Silverstein in 

Picano 2008). Namreč, zadnjo fazo v razkritju imenujeta identifikacija z gejevskimi gibanji. 

Sama se z omenjenim konceptom ne strinjam in trdim, da so vsi sodelujoči popolnoma razkriti, 

saj so pomirjeni s svojo identiteto, živijo v istospolnih partnerstvih in so srečni ter zadovoljni z 

izborom (spolnega) življenja. 

5.8 Življenje danes 

Ugotovila sem, da so vsi sodelujoči popolnoma ozavestili svojo (spolno) identiteto, jo sprejeli 

in zaradi nje nimajo dvomov, pomislekov ali težav sami s seboj.  

6 SKLEPI  

Razkritje homoseksualnosti je kontinuiran proces, ki homoseksualno osebo spremlja celo 

življenje, saj zajema čas, ko se posameznik začne zavedati homoseksualnih občutkov, sledi 

priznanje sebi, zatem priznanje prijatelju, ki mu posameznik najbolj zaupa, nato se proces 

razkritja odvija v domači sferi in sledi širša socialna mreža. Vsaka zgodba in proces coming 

outa sta edinstvena, a hkrati homoseksualce povezuje veliko skupnih značilnosti. 
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Sodelujoči so se začeli zavedati homoseksualnih občutkov že v rani mladosti, kar zajema čas 

vrtca in osnovne šole, le ena izjema šele v srednji šoli. Kot okoliščine prvih zavedanj opisujejo 

poglede na gola, privlačna telesa v revijah in filmih, bližino in dotik privlačne osebe. Sram, 

strah, zbeganost, občutek drugačnosti in čudni občutki so reakcije, ki so jih homoseksualci 

doživljali ob razkrivanju pred samim seboj. Občutki ob razkrivanju so po večini najprej bolj 

negativni. Le ena izjema trdi, da ob tem ni doživljala negativnih občutkov. Ostale je bilo strah 

in sram jih je, kaj bo z njihovimi življenji, kaj se bo spremenilo v odnosih, ko se bodo razkrili. 

Pojavljajo se dvomi, ali se bodo odnosi doma končali, porajajo se vprašanja, če se bodo 

prijateljske vezi po razkritju še nadaljevale, skrbi jih, kako bodo to sprejeli sodelavci in 

podobno. Večina je prežeta z negotovostjo. Dva sodelujoča v raziskavi pa s samoidentifikacijo 

in samopriznavanjem nista imela posebnih težav.  

Spodbuda, da so se geji in lezbijke sploh začeli razkrivati, je v želji po normalnem življenju, po 

koncu laganja, da se nadaljuje in ohrani prijateljstvo in ostali stiki v družini. 

Razkritje pred starši je za vse potekalo po razkritju eni osebi, ki ji homoseksualec najbolj zaupa 

in od katerega je pričakoval in dobil tudi pozitiven odziv. Čas razkritja istospolnosti doma je 

bil že čas, ko so bili geji in lezbijke že v istospolnih partnerstvih. Polovica jih je ob razkritju 

homoseksualne (spolne) identitete razkrila še homoseksualno partnerstvo. 80 % staršev je na 

razkritje reagiralo negativno. Mame so prevzemale stereotipno držo, saj so reagirale z jokom, 

glavnega krivca za istospolnost so videle v sebi, spraševale so se, kje so zgrešile pri vzgoji. Ob 

tem pa je le ena mama enega respondenta izsiljevala z reprodukcijo. Očetje so po večini molčali 

ali pa reagirali z jezo. Ni manjkalo jeze, šoka, strahu, razočaranja in podobno. Dva starša sta 

homoseksualnost opredelila kot minljivo obdobje, eden pa kot bolezen, ki se jo da pozdraviti. 

Homoseksualci poročajo, da se je polovica ob razkritju doma zaupala mami. Povedali so ji za 

vse muke in težave, ki so jih prestali, poudarili, da z njimi ni nič narobe, da jo imajo radi. Ob 

tem pa se pri odnosu z očetom pojavlja zaprta, slaba komunikacija, kjer se istospolnost še bolj 

tretira kot tabu. Še več, dva respondenta sta doživela postavljanje meja ob razkritju, saj so starši 

prepovedali, da bi se doma s partnerjem držala za roke, domov sta lahko prišla samo, ko se 

stemni, in podobno. Slaba večina je ob razkritju doživela psihično nasilje: zbadanje, 

zaničevanje, posmehovanje, izsiljevanje, ignoriranje, molk in podobno. Samo 20 % jih je 

doživelo razkritje pred starši pozitivno. Navkljub vsemu večina razkritje doma opiše kot strašno 

naporno. Družinska dinamika je bila za polovico takoj po razkritju slabša. Bili so manj v stikih, 

med seboj niso komunicirali, pogovor o homoseksualnosti je bil prepovedan, drug drugega so 
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se izogibali ... Ko so se strasti umirile, ko je minilo nekaj časa, so starši, ki so najprej negativno 

reagirali, počasi začeli sprejemati homoseksualnost. Obnovili so se stiki, počasi je stekla 

komunikacija in družinska dinamika se je približala tisti prej, pred razkritjem. 

Dinamika razkritja pred prijatelji je v večji meri popolnoma drugačna tisti, ki se je dogajala v 

domači sferi. Razkritja pred prijatelji so se dogajala po razkritju enemu prijatelju, ki mu 

homoseksualec najbolj zaupa, in po razkrivanju doma. Kot najbolj primeren čas za omenjeno 

razkritje opredeljujejo spontana druženja ob klepetu in ob športnih aktivnostih. 90 % je svojo 

spolno identiteto razkrilo prijateljem istočasno s homoseksualno partnersko zvezo. Odzivi 

prijateljev so bili pozitivni. Nihče ne poroča o prekinitvi prijateljstva, o slabših odnosih ali 

podobno.  

Za coming out na delovnem mestu se je odločilo 70 % homoseksualcev. Razkrili so se le 

najbližjim sodelavcem ob pravi priložnosti, precej spontano. Ostali, ki se niso razkrili, trdijo, 

da se v delovnem okolju ne počutijo dovolj varne in se bojijo, da bi jih sodelavci izključili iz 

kolektiva. Razkriti geji in lezbijke na delovnem mestu poročajo, da so doživeli same pozitivne 

odzive s strani sodelavcev, da se odnosi med njimi niso spremenili in so enako v stikih kot prej. 

Še več, razkriti homoseksualci ne čutijo nelagodja, šikaniranja, diskriminacije ali kakršnega 

koli slabšega dojemanja, sprejemanja s strani sodelavcev.  

90 % homoseksualcev je v domačem okolju razkrilo istospolno partnersko zvezo, pri čemer čas 

razkritja homoseksualne zveze doma sovpada z razkritjem identitete. Med njimi je tudi en 

respondent, ki je partnersko zvezo razkril le mami, očetu pa ni upal. Drugi sodelujoči doma ni 

upal razkriti partnerstva, saj ga je bilo strah, kako bodo doma reagirali. V večini so bile 

partnerske zveze pozitivno sprejete, če ne takoj, pa v kratkem času po razkritju. Vse 

homoseksualne partnerske skupnosti so bile v krogu prijateljev istočasno razkrite kot 

homoseksualne identitete. Še več, bile so tudi pozitivno sprejete in deležne odobravanja. Malo 

drugače pa je bilo v delovnem okolju, kjer se je le 60 % homoseksualcev odločilo za razkritje 

partnerske zveze. Ostalih 40 % se za omenjeno razkritje ni odločilo, saj nimajo občutka 

varnosti, bojijo se diskriminacije in slabšega obravnavanja na podlagi istospolnosti. Tisti, ki so 

partnersko zvezo razkrili, poročajo o pozitivnih reakcijah sodelavcev.  

V raziskavi kar sedem od desetih sodelujočih trdi, da niso doživeli homofobije. Sama se s tem 

ne strinjam, saj sem skozi celotno analizo ugotovila, da jih kar sedem od petih ni prepoznalo 
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homofobičnih dejanj. Trije pa so homofobijo prepoznali in poročajo o zbadljivkah, zaničevanju, 

homofobičnih pogledih in podobno.  

Življenje danes za vse sodelujoče, razkrite homoseksualce, poteka brez dilem in strahov o 

(spolni) homoseksualni identiteti. Vsi so jo sprejeli, jo ozavestili in jim ni žal, da so se razkrili.  

7 PREDLOGI IN ZAKLJUČEK 

Ob raziskovanju omenjenih in opisanih različnih primerov razkritja sem ugotovila, da je proces 

coming outa zelo naporen za homoseksualno osebo. Ves čas se mora boriti sam s sabo, s 

strahovi, z dilemami, z nesprejemanji s strani staršev in tudi z lastnim zanikanjem istospolne 

identitete, s heteronormativnimi pričakovanji, s homofobičnimi dejanji, z morebitno 

diskriminacijo v službi, s homofobično okolico itd. Še več, pri vsem tem ni zadeva končana, ko 

se geji in lezbijke razkrijejo pred svojo socialno mrežo, pač pa vsako nadaljnje razkrivanje 

prinese riziko, da bo spet doživel negativne reakcije, neodobravanja in homofobična dejanja.  

Zelo spodbujam idejo, da ima vsak gej in lezbijka možnost, da se razkrije in to čim prej, čim je 

mogoče. Tako se mu lahko prihrani veliko muk, depresije, nespečnosti, dilem, strahu in ostalih 

negativnih stvari. Rekla bi, da je pomembno, da bi imeli v javnosti izpostavljenih več primerov 

dobre prakse, ki bi jih v javnosti pokazali z različnimi družbenimi akcijami, kar bi omogočalo 

podporo gejem in lezbijkam, hkrati pa bi tudi starši uvideli, da to ni nič čudnega in 

neobičajnega. Večja informiranost okolice in družbe je še ena stvar, ki bi zagotovo doprinesla 

k lažjemu procesu razkrivanja.  

Zagovarjam tudi to, da je zelo pomembno, da se staršem ponudi pomoč ob razkritju, saj je le-

to boleče tudi za njih. Prepričana sem, da je pomembno, da starši dobijo občutek, da niso sami 

in da homoseksualnost ni nekaj neobičajnega, nekaj nesprejemljivega. Dobro bi bilo, da bi starši 

imeli možnost podpore in možnost, da se zaupajo nekomu tretjemu, ki ga ne poznajo, npr. 

psihologu, saj je včasih svoje težave najlažje zaupati t. i. tujcu. Tako bi jim bilo lažje, ker tega 

ne bi držali v sebi. Drugo opcijo pa vidim v vključevanju v različna podporna društva. V 

Ljubljani je znana Legibitra. Tam bi starši slišali še zgodbe drugih in uvideli, da se to ne dogaja 

samo njim in da niso čudni, ker imajo doma homoseksualca. 
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Konec koncev sem prepričana, da tako staršem kot otrokom, ki so geji in lezbijke, občutek 

sprejetosti, pripadnosti in ljubljenosti v domačem okolju pomeni največ in je ključen za 

normalno življenje. 

Razmišljam, da bi mojo raziskavo lahko izboljšala tako, da bi v njej sodelovali tudi starši 

razkritih gejev in lezbijk. Tako bi iz prve roke dobili informacije, kaj so doživljali ob razkritju 

in kako nanj gledajo oni. Žal, so starši zelo težko dostopni, saj jih je sram, da je njihov otrok 

lezbijka oz. gej, in nimajo poguma, pa morda ne dovolj podpore, da bi se izpostavili. Kot drugo 

izboljšavo raziskave pa vidim v tem, da bi pridobila večje število sodelujočih homoseksualcev. 

Tako bi lahko naredila primerjavo razkritja po spolu in starosti. Prepričana sem, da bi bila 

primerjava procesa razkritja po starosti zelo zanimiva, saj sem že v mojem primeru, čeprav 

število respondentov ni tako zelo obsežno, našla začetke omenjenega. Morda pa so omejeni 

predlogi dobra priložnost in izhodišče za kakšno drugo, večjo raziskavo v nadaljevanju. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Intervjuji 

1. INTERVJU – oseba A 

SPOL: Ž    STAROST: 31   KRAJ BIVANJA: Domžale IZOBRAZBA: vrtnarski tehnik 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 

V vrtcu mi je bila všeč sošolka (A/1), pa mi ni bilo jasno, zakaj je meni všeč sošolka, sošolki je 

pa všeč sošolec, a jaz rada gledam sošolko, ko se smeji, ko govori, itd. (A/2). 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Zbegana sem bila. (A/3) A nikogar pa nisem nič spraševala (A/4). 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Ne nikomur takrat nisem zaupala, kaj se mi plete po glavi (A/5). O svojih občutkih nisem 

govorila (A/6). Kot otrok ne, šele ko sem spoznala Nino, sem povedala staršem doma, kaj čutim 

in kdo sem (A/7). 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Velikokrat sem se zaradi tega počutila čudno, drugačno od drugih (A/8). A sčasoma sem se 

navadila na to. 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Ob tem nisem doživljala posebnih pritiskov in stisk (A/9), razen da sem se sama sebi zdela 

drugačna od drugih (A/10). 



 

 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

Ne, nisem se zatekala k nobenemu športu, da bi dosegla spoštovanje, ali v karkoli drugega. Sem 

pa se vrgla v delo (A/11). Saj delo krepi človeka, kajne? 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

V osnovni šoli sem se začela identificirati kot lezbijka (A/12), ko sem zvedela da 

homoseksualnost obstaja, ampak povedala pa nisem nikomur (A/13). 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Dokler nisem izvedela za homoseksualnost, torej do konca osnovne šole nekje (A/14). 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Da sem izvedela za homoseksualnost in imela priložnost, da se lahko identificiram kot lezbijka, 

so mi pomagali mediji, informacije v medijih o homoseksualnosti (A/15). 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Ne, pred razkritjem se nisem srečevala z omenjenimi težavami kot so depresija, nespečnost, 

črne misli, dileme. Ne. (A16). 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Prvi sem se razkrila prijateljici. (A/17) Rekla sem ji, da se dobivam s punco. Njena reakcija je 

bila pozitivna (A/18). Objela me je, mi ponudila podporo in rekla, da je vesela zame, da sem 

srečna (A/19). 

 



 

 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

Punca me je spodbudila (A/20). Želela sem vsem povedati, da imam punco, saj sem vedela, da 

drugače ne bom morala živeti (A/21). Enostavno si ne znam predstavljati, da bi se celo življenje 

skrivala. 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Doma sem se razkrila pri 29.letih, (A/22) pri tem mi je pomagala moje sedanja partnerka (A/23). 

Bila mi je v veliko oporo, da sem se sploh razkrila (A/24). Istočasno, ko sem se razkrila, da sem 

lezbijka, sem povedala, da imam punco (A/25). Povedala sem ob priliki, ko sem bila 

pripravljena, brez ovinkarjenja, spontano. Rekla sem, da imam punco in da sem lezbijka. (A/26) 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Oče in mama najprej nista sprejela dobro (A/27). Oče je bil jezen (A/28). Imel me je za 

nenormalno. (A/29). Oče ni sprejel, nikakor. (A/30) Mama je jokala (A/31). Ponavljala je, da 

je zgrešila v vzgoji in da kaj je narobe naredila. (A/32) Krivdo je valila nase (A/33). Dobila sem 

ultimat, da se moram odseliti. (A/34) Potem sem zbolela za rakom in ostala doma, se nisem 

selila. Kasneje, sčasoma, pa sta sprejela, (A/35) se normalno pogovarjamo, imamo enake stike 

kot prej, pred razkritjem (A/36). Zelo dobro sta kasneje sprejela tudi mojo punco, ko sta jo 

dobro osebno spoznala (A/37). 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Ko sem se razkrila mami in očetu, sem se počutila zelo olajšano (A/38). Kot da je iz mene padla 

odvečna teža, veliko breme sem dala stran. (A/39) 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Moj brat je izvedel za starši (A/40). Povedala sem mu sam, ob priliki, ko sva bila malo sama. 

(A/41) Reagiral je jezno (A/42), bil je razburjen (A/43), ni sprejel (A/44). Rekel je, da ne smem 

povedati njegovima otrokoma, da sem lezbijka, ker noče, da o tem kaj vesta (A/45). 

 



 

 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Brat je bil zelo razburjen (A/46), bil je šokiran (A/47). ni razumel, kaj se dogaja. Imela sem 

občutek, da je bil jezen, ker nisem »normalna« (A/48). Velik šok je bil to zanj (A/49). 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Tudi ko sem povedala bratu, sem se počutila olajšano. (A/50) Doživljala sem podobne občutke 

kot pri starših. Odvalila se mi je skala, super sem se počutila. (A/51) 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Prvi šok v družinski dinamiki je bil ta, da sem dobila ultimat, da se moram izseliti, saj za moje 

starše homoseksualnost ni bila sprejemljiva (A/52). Sreča v nesreči pa se je zgodila po tem 

ultimatu, ko so mi odkrili kožnega raka. Takrat sta starša rekla, naj vseeno ostanem doma, da 

se mi ni treba izseliti. Zelo malo smo govorili. (A/53) S časoma sta sprejela, se je počasi 

spreminjalo (A/54). Danes smo v normalnih odnosih kot prej, govorimo o vsem, se hecamo, 

smejimo, itd. (A/55) 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Najin odnos z bratom se po razkritju ni popolnoma nič spremenil. (A/56) Imava korekten odnos 

kot prej. (A/57) 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Stiki z bratom se po mojem razkritju niso okrepili. (A/58) So enaki kor prej. Enako sva v stikih 

kot pred razkritjem. (A/59) 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

V družini nisem nikoli doživela psihičnega nasilja. Niti ne fizičnega. (A/60) 

 



 

 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

Zanikala sem svojo spolno usmerjenost s tem, da se nisem razkrila vse do 30.let. (A/61) 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Stara se bila 28 let, (A/62) ko sem se dobivala s punco. Prijateljicam sem povedala, da imam 

zmenek in to s punco (A/63). Povedala sem direkt. Brez ovinkarjenja. (A/64) 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Reakcija prijateljev na mojo razkritje je bila pozitivna. (A/65) Zaželeli so mi srečo, punce so 

bile vesele zame, da sem srečna, da sem se našla. (A/66) 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Vsi moji prijatelji so heteroseksualci, nekaj jih imam sedaj tudi homoseksualcev. (A/67) Ampak 

v prijateljstvu ni razlik. (A/68) Je enako, ker ni odvisno od spolne identitete. (A/69) 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Na svojem delovnem mestu sem se razkrila, ko sem bila v zvezi s punco, pri 30.letih (A/70). 

Med službo sem se dopisovala z njo in sodelavec je bil zelo radoveden, kako je ime mojemu 

fantu in rekla sem, da je Nina. Pogovor je bil naprej še poln sarkazma. Po razkritju temu 

sodelavcu so izvedeli še ostali in vsi so hoteli videti njeno sliko. Sodelavci, delam samo s fanti. 

(A/71) 

 

 



 

 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Popolnoma so sprejeli (A/72). Med nami ni drugačen odnos po razkritju, vse je ostalo enako. 

(A/73) 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Ker so me sodelavci pozitivno sprejeli, ne čutim nelagodja. (A/74) Niti ne občutim 

diskriminacije. (A/75) 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Mislim da je vse odvisno od njegovega nadrejenega, kako on gleda na homoseksualce(A/76). 

Če jih diskriminira, ni nobene opcije za napredovanje, če pa nima nič proti homoseksualcem, 

ima pa vse možnosti za napredek. (A/77) 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Da, svojo partnersko zvezo sem razkrila tudi doma (A/78). Kar brez ovinkarjenja sem ob pravi 

priložnosti rekla, da imam punco (A/79). To je bil takrat, ko sem povedala, da sem lezbijka 

(A/80). Kasneje sva se tudi zaročili, in tudi to sem povedala doma. 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Seveda, svojo partnersko zvezo sem razkrila tudi prijateljem (A/81). Istočasno, ko sem 

povedala, da grem na zmenek s punco, sem razkrila svojo spolno identiteto in partnerstvo z 

Nino. (A/82) 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Prijatelji so partnerico popolnoma sprejeli. (A/83) 

 



 

 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Pred sodelavci sem razkrila svojo partnersko zvezo, istočasno so tako izvedeli, da sem lezbijka 

(A/84). Vzrok za to je le njihova radovednost, saj so me neprestano spraševali, kako je s tem 

(A/85). Drugače se ne bi razkrila. 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

Homofobije ne doživljam v okolici, kjer živim. (A/86) 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Ne, na srečo nikoli. (A/87) 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Ja, parade ponosa sem se udeležila enkrat (A/88). Šla sem predvsem zaradi druženja in novih 

spoznanstev (A/89). Takrat sem šla pa s punco, s katero sem se takrat družila. 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne, nisem. (A/90) 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Živim čisto mirno normalno življenje. Povsem sem sprejela sama sebe. (A/91) 

 



 

 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Dvomov in težav zaradi spolne usmerjenosti sama s sabo nimam. Sem popolnoma sprejela 

svojo identiteto. (A/92) 

2. INTERVJU – oseba B 

Spol: M   Starost: 48  Kraj bivanja: Domžale  Izobrazba: ekonomist (srednja ekonomska šola) 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 

Prvič sem posumil, ko sem bil še majhen, praktično otrok (B/1). Že v vrtcu in v začetku osnovne 

šole sem se zavedal, da sem drugačen, da nisem tak kot drugi (B/2). Ko smo doma gledali 

kakšen film, sem občutil čudne stvari, ko so se v filmu pojavili razgaljeni moški (B/3). Ko so 

bili na tv-ju privlačni moški, se je v mojem telesu naredil nemir (B/4). Ali pa ko sem kot mali 

gledal časopis, pa je bil tam kakšen urejen tip, ki je bil privlačen (B/5). 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Bilo mi je čudno, nenavadno. Neznani občutki (B/6). Na čase sem se počutil prav zoprno, ker 

nikoli nisem nikogar slišal, da bi se počutil enako kot jaz (B/7). Neprijetno mi je bilo (B/8). 

Sram pred samim seboj sem občutil mnogokrat, ker sem se zdel sam sebi čudaški (B/9). 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Nikomur. (B/10). Bilo me je sram (B/11). O tem se ni govorilo. 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Ja seveda, ker se o spolnosti včasih ni tako govorilo kot danes. Bil sem si smotan, čuden, 

neobičajen. (B/12) 

 

 



 

 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Ja, stiske so bile (B/13). Še posebej takrat, ko se je moje poželenje pojavilo velikokrat, pogosto, 

vedno večkrat.(B/14) Tako sem se začel zavedati, da so mi všeč fantje, moški.(B/15) Tega 

nisem upal povedati doma, nikakor! (B/16) Bilo je sramotno. 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

Zatekel sem se v tek. Veliko sem teke kot mulc, da sem tako pozabil na težave (B/17). Edino 

takrat sem domislil svet, kjer živim, težave, ki me čakajo doma in v glavi. Zame je bil tek res 

izhod v sili (B/18). Pa še dober sem bil, tako sem si malo »pumpal« moj ne moški ego. 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

Uf….to je trajalo dolgo. Lahko rečem, da sem sam sebi priznal šele okoli 40.leta (B/19), ko 

smo bili na službeni zabavi. Malo smo ga pili in se veselili, takrat mi je v oči padel sodelavec 

(B/20). Postal sem vse vzburjen in prepoten, ko smo plesali v krogu, on pa me je držal čez rame 

(B/21). Od takrat naprej si res več nisem mogel tajiti, da nisem gej (B/22). Sem. Prej pa sem 

vedno poskušal z ženskami. Bil sem celo v zvezi z eno damo 6 let (B/23), saj so doma name 

vršili pritiske, kdaj bom pripeljal kakšno žensko domov. govorili so mi, da imajo že vsi fantje 

pri 30. letih punce, samo jaz ne, da je vse čudno (B/24). Ampak ni šlo. Nisem si več mogel tajiti 

sam pred seboj. Nisem zmogel.  

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Dolgo. Predlogo. Zelo dolgo. Saj sem sam sebi priznal, da sem gej šele pri 40. letih (B/25).   

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Definitivno stiki z drugimi homoseksualci (B/26). Do njih pa sme prišel preko interneta. Knjig 

nisem bral, saj bi tako doma lahko videli, kaj berem. Ko pa sem brskal po netu s telefonom, je 

bila moja zgodovina brskanja po netu varna (B/27). 



 

 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Ja. Depresija me je ujela nekje pri 30.letih (B/28), ko mi je mama govorila, če je kaj narobe, da 

nimam punce (B/29). Pa sem jo potem na hitro pripeljal domov, da sem svoje malo pomiril 

(B/30). A nisem zdržal več kot 6 let. Strah je bil prisoten ves čas, od prvih zavedanj in občutkov, 

da so mi mogoče všeč moški pa vse do danes skoraj (B/31). Dileme so me napadale, sem ali 

nisem gej (B/32), je le muha puberteta, ali sem res gej (B/33). Saj nisem vedel, ker sem bil 

popolnoma sam v tem (B/34). Ko sem se s punco razšel, pa se je začela tudi nespečnost, kaj 

zdaj (B/35)? Ves čas sem se iskal, nisem vedel, kaj mi je. Sem gej ali ne, mi je šlo po glavi. 

(B/36) 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Prijateljici. Moja najboljša prijateljica je prva izvedela (B/37). Prav spomnim se, bil je deževen 

dan, poln muk in depresije v meni. Slabo sem se počutil nekaj dni, nič mi ni bilo prav. Obiskal 

sem jo, ker nisem zmogel več. Zelo težko mi je šlo iz ust. Ampak mi je uspelo. Pogovarjala sva 

se o službi in kar na enkrat na zelo ne vmesen način sem rekel: a veš da sem jaz gej (B/38). 

Najprej ni dojela, kaj sem rekel, je čebljala še par sekund od službe, nato pa se ja zavedala, kaj 

sem rekel in utihnila…. Utihnila za par sekund in rekla: čutila sem to veš, pa ti nisem želela 

nikoli povedati, da te ne bi prizadela na kakšen način (B/39). Objela me je močno in se 

nasmehnila. Rekla je, da sem zanjo še vedno prijatelj in me ima še rajši kot prej, ker dejansko 

sem sedaj pred njo to kar sem v resnici (B/40). 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

Želja po koncu muk, po koncu skrivanja, po koncu laganja, kam in s kom grem. Dovolj je bilo. 

Želja po tem, da zadiham in zaživim. (B/41) 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Starši so zame izvedeli kakšne 3 leta po tem, ko sem sam sebi priznal, da sem gej (B/42). Neke 

prekrokane noči v Ljubljani sem prišel domov pozno zjutraj in pred hišo me je pripeljal fant, ki 

sem ga spoznal na žuru. Preden sem izstopil iz avta, sva si izmenjala naklonjenost s poljubom 

in objemom. In kdo je bil takrat firbčen in na oknu? Moja mama. Še danes ne vem, kako sem 



 

 

si upal, da sem ga poljubil na dvorišču, ampak bilo mi je vseeno, bil sem v navalu žura in nisem 

pričakoval, da bo mama zjutraj ob 6 na oknu visela. Ko sem prišel v hišo je strmela v steno. 

Pozdravil sem jo, a je molčala. Pustil sem jo pri miru in šel spat. Nisem niti pomislil, da me je 

videla (B/43). Ko sem se zbudil, je jokala (B/44). Bila je zabuhla od solz. Še danes se 

spominjam, ko sem vstopil v dnevno, je rekla: pa zakaj no, kaj sem naredila s tabo, da si tak 

(B/45)? Vedel sem, za kaj se gre. Videla me je. Bil sem šokiran (B/46). A hkrati sem vedel, da 

je to priložnost, da ji povem, da imam rad fante. Povedal sem ji, kako se počutim, kam sem 

usmerjen, da je tudi meni težko (B/47). Povedal sem ji o vseh mukah (B/48). Zaradi krikov in 

joka je oče prišel v dnevno, pogledati, kaj se dogaja. Takoj mu je bilo jasno, da me je mama 

videla. Bil je tiho. Nič ni rekel. Je pa vse posluša (B/49). Še vse do danes mi ni nič rekel, zavit 

je v molk (B/50)..  

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Mama je jokala (B/51), govorila je, da kaj je naredila narobe, da me je tako vzgojila (B/52). 

Rekla je, da je to gotovo ena modna muha, odkar sem v Ljubljani v službi, da pobiram 

ljubljanske fore in da ona ve, da bo mimo (B/53). Oče je bil tiho (B/54). Nikoli nisva govorila 

o tem. Ovit je bil v molk (B/55). 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Uf…stresno (B/56). Grozno. Bilo me je sram govoriti s starši ob tem (B/57). Ko pa sem se 

razkril, sem čez nekaj dni začutil olajšanje, ko sva se z mamo spet pogovorila (B/58). 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Imam sestro. Sam sem povedal ji, da če ve, kaj se je doma zgodilo, namreč ona ne živi z nami. 

Rekel sem, da je bil kreg, ker me je kolega pripeljal domov in naju je mama videla se poljubiti. 

Ob tem je utihnila (B/59). Gledala me je šokirano (B/60). Sam sem nadaljeval pogovor, da sem 

pač gej, da me je bilo sram povedat, da pa bi rad, da se dobro razumeva še naprej (B/61).  

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Bila je šokirana (B/62), ni jokala ali me nadirala. Mirno mi je rekla, da se ji to niti malo ni 

sanjalo, da sem gej, da ni opazila. Rekla je, da se bo probala privaditi in da mi je za pogovor 

vedno na voljo (B/63). 



 

 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Olajšano sem se počutil, saj me je lepo sprejela, mi ponudila podporo in pomoč (B/64) 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Družinska dinamika se je precej spremenila (B/65). Oče se je oddaljil od mene, z mano ne 

govori (B/66). No komaj da kaj spregovori. Le nujne stvari se mi zdi. Prej sva imela normalen, 

korekten odnos, sedaj pa skoraj da nimava odnosa (B/67). Mama..ja moja mama… hm… kako 

naj to povem. Kaj pa vem. Odnos z mamo je sedaj boljši kot na začetku, ko je izvedela da sem 

gej (B/68). Zdi se mi, da se bo počasi s tem sprijaznila in me sprejela. Namreč, z mamo sva si 

sedaj na kul, ker ko je izvedela, da sem gej, je bil velik halo (B/69). Zdi se mi, kljub temu, da 

se sedaj bolje razumeva kot na začetku razkritja, da pa me včasih še vedno hoče izsiljevati in 

me pošiljati k zdravniku. Ali pa me izsiljuje s svojim zdravjem, da je slaba zaradi mene. (B/70) 

Najin odnos pa je precej drugačen kot pred razkritjem. Sedaj ni slabši, je drugačen. Mogoče 

bolj uraden kot prej. (B/71) 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Enak kot prej oz. še boljši (B/72). Saj mi stoji ob strani, me podpira in velikokrat umiri mamo, 

ko me hoče začeti izsiljevati, naj si še enkrat probam najti punco (B/73). 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Najini stiki s sestro so se okrepili (B/74). Je moja opora in pomoč pri odnosu s starši doma. 

(B/75) Ko imam doma težave, je ona prva, ki me spodbudi in je naš mediator. (B/76). Imava 

več s stikov kot pred razkritjem. (B/77) 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Ob razkritju sem doživel nasilje, najraje bi zanikal, da ga nisem, ampak sem ga. Ja psihično 

(B/78). Včasih je le ta hujši kot fizičen. Namreč, oče se je ovil v molk, tišina pa me je ubijala 

(B/79). To je zame nasilje, no neke take drugačne vrste. Mama pa me je izsiljevala, da naj grem 

k psihologu, da je to le faza, ki mine, naj poskusim s puncami, itd.. (B/80) Fizičnega nasilja pa 

nisem doživel. (B/81). 



 

 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

Zanikal sem svojo spolno usmerjenost, poskušal s punco v zvezi (B/82). V alkohol in droge se 

nisem vdal, sem pa našel uteho v teku (B/83). Takrat, ko sem tekel, sem pozabil na vse. Čisto 

vse. Mislim, da se nisem izmikal stikov s heteroseksualci. 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Po razkritju doma sem se počasi začel razkrivati še pred ostalimi ljudmi, ki so mi blizu. (B/84) 

Pa še to nisem razkrit pred vsem. Namreč, težko se je kar razkriti. Moraš ujeti pravi trenutek in 

priložnost. 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Ostali prijatelji, pred katerimi sem še razkrit poleg moje najboljše prijateljice, so me sprejeli 

pozitivno. (B/85) Nisem doživel negativnega odziva. Bili so presenečeni, šokirani (B/86), 

ampak veseli zame. Pozitivni odzivi skratka. (B/87) 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Moji prijatelji so heteroseksualci in homoseksualci, oboje (B/88). Razlik v prijateljstvu med 

homo in hetero ni, to pa res ne. Prijateljstvo je zame enakovredno (B/89). 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

V službi pred najbližjimi sodelavci sem se razkril, ko smo bili na malici. Bilo je okoli božiča in 

fantje so debatirali, kaj bodo kupili puncam in ženam. Ko sem bil na vrsti jaz, da povem, kaj 

bom kupil svoji ženi, haha, sem povedal, da bom svojemu fantu kupil novo posteljnino, katero 

si je želel. (B/90) Nič posebej niso delali panike, niso delali buma (B/91). 



 

 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Po razkritju je nas odnos enak. (B/92) Se smejimo tudi na račun gejev, pa kaj, me ne gane. Ker 

vem, da ne mislijo nič slabega do mene. Moj odnos do njih je pošten, njihov do mene. Smo 

prijatelji in to je najbolj važno, ne pa kaj je kdo. Vsi sodelavci v naši fermi pa ne vedo za mojo 

spolno usmerjenost, ker se nisem razkrival kar tako vsakemu vsak dan. To moraš ujeti pravi 

trenutek in priložnost. 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Na delovnem mestu ne čutim nič nelagodja ali kakršne koli diskriminacije, ker sem gej. (B/93) 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Mislim da ima razkrit gej ali lezbijka v službi enake možnosti za napredek, kot hetero ljudje. 

(B/94) Vsaj pri meni v službi je tako. Razmišljam, da je temu tako, ker so ljudje bolj ozaveščeni 

kot včasih, ker se o isto spolnosti več govori in mogoče ni povsod tabu tema. (B/95) 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Ja sem razkril svojo partnersko zvezo (B/96). Najprej prijateljici, ki sem jo omenil že prej. Nato 

še doma (B/97), mama ga je spoznala, oče ga je videl, a se z njim ne pogovarja. (B/98) Iz tega 

razkritja nisem delal buma. Prijateljici sem ga predstavil na pijači, na njeno pobudo. Doma pa 

sem ga želel predstaviti sam, zato da bodo imeli več stika s homoseksualnostjo in me bodo 

morda začeli razumeti, predvsem mama in oče (B/99). Fanta sem pripeljal na en običajen dan, 

na kavo in tortico. Bilo je normalno, mama se je obnašala kot da je pri nas nek kolega. Fino. 

Brez scen (B/100). 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Ja sem razkril fanta prijateljem (B/101). Najboljši prijateljici sem na mojo željo, prva ga je 

spoznala (B/102). Ostalim pa sem ga predstavil potem, ko sem ga pokazal doma (B/103). Ujel 



 

 

sem naključne trenutke, največkrat smo šli peš, nekam hoditi pa na kavo, da smo se pogovarjali, 

tremo prebili z aktivnostjo, nato pa kava (B104). 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Mojega fanta so sprejeli popolnoma vsi prijatelji. (B/105) 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Fanta v službi nisem razkril, ker ni bilo priložnosti (B/106).  

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

Hm… homofobije v domačem okolju nisem doživel. Enkrat sem videl grafit pred šolo, kjer je 

bilo moje ime in je pisalo gej (B/107). 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Ne, nisem. (B/108) 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Ne. (B/109) 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne. To takrat še ni bilo tako IN (B/110). Pomagal sem si sam, na skrivaj sem bral časopise 

(B/111). Še interneta nisem imel na začetku. 

 



 

 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Sedaj živim s fantom. S svojo identiteto sem popolnoma pomirjen, sem jo sprejel in ozavestil 

(B/112) Srečen sem. Končno (B/113). 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Nikakor ne. Nimam dvomov o svoji spolni usmerjenosti (B/114). Končno živim, kakor mi paše 

in govori srce.  

3. INTERVJU – oseba C 

Spol: Ženska   Starost: 26   Kraj bivanja: Mengeš   Izobrazba: diplomirana politiologinja 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 

Da sem lezbijka, sem vedela že od malih nog (C/1). Vedno sem se sama sebi zdela drugačna 

(C/2). Spomnim se, ko so v vrtcu vse punčke govorile: »o moj fant je pa Luka, o moj fant je pa 

Jaka«, jaz pa nisem tega govorila, ker mi ni bilo do tega. Niti še nisem vedela kaj je to (C/3). V 

osnovni šoli, proti koncu osnovne šole, pa sem začela v sebi čutiti čustva, ljubezenska čustva, 

neko drugačno naklonjenost do deklet (C/4). Takrat sem vedela, da so mi všeč punce in ne 

fantje (C/5). Pa ko sem gledala po spletnih portalih kake članke, fotke, sem se ob pogledu na 

kakšno dobro žensko naježila, začela sem čutili spolno poželenje (C/6). Bilo me je strah (C/7). 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Bilo me je zelo sram (C/8). Strah me je bilo, kako bom to zvozila vse skupaj (C/9). 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Ne, nikomur se nisem zaupala, kaj čutim in kaj predvidevam, da se z mano dogaja (C/10). Sem 

pa se vrgla v forume. Prečesala vse forume, prebirala, kakšne so zgodbe drugih najstnikov 

C/11). 



 

 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Velikokrat sem se sama sebi zdela čudna, neobičajna, saj v moji okoli nisem poznala nobene 

homoseksualne osebe. (C/12) 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Ja, ob tem sem doživljala stiske (C/13). Zato ker so vse moje kolegice norele za fanti, meni pa 

je bilo to mukotrpno. Jaz pa bi rada norela za puncam, ampak kako naj jim to povem? (c/14) 

Nisem mogla, nisem imela dovolj poguma.  

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

V tem obdobju, ko sem se praktično iskala, sem hodila na gimnastiko. To je bil moj svet. (C/15) 

Svet po mojih željah, brez drugih ljudi. Ne vem, če sem hodila zaradi pridobivanja spoštovanja 

okolice, sem pa tja hodila ker sem se noro sprostila, pozabila na vse težave in skrbi. 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

Moje razkritje je trajalo vse tja do začetka obiska fakultete, stara sem bila 20 let (C/16). Splet 

okoliščin me je vrgel na žur, kjer smo obiskali enega izmed ljubljanskih lokalov, ki je prijazen 

tudi do istospolno usmerjenih. Tam sem spoznala punco, s katero sem se takoj ujela. Zdelo se 

mi je, da je moja sorodna duša. Na kar izvem še, da je lezbijka (C/17). Takrat sem sama sebi 

priznala, da sem lezbijka, da tako pač je (C/18). Odločila sem se, da bom uživala v tem kar sem 

in v tem kar imam. 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Približno 20 let oziroma od prvega zavedanja v otroštvu pa vse do 20.leta, ko sem bila že na 

faksu (C/19). 

 



 

 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Definitivno je bil internet (C/20) in stiki z drugimi homoseksualci moje odrešenje, da sem se 

razkrila sama pred seboj (C/21). Siki z drugimi istospolno usmerjenimi, katere sem imela le po 

internetu, so bili zame rešitev (C/22). Spoznali smo se virtualno po klepetalnicah (C/23). 

Uvidela sem, da nisem edina, da nas je veliko, ki trpimo, ker se ne upamo in ne moremo razkriti. 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Ja, pred razkritjem sem imela veliko dilem, kdo sem kaj sem. Spraševala sem se, so mi res všeč 

punce? Sem res edina v tem? Kaj je z mano?  (C/24). Velikokrat sem bila vsa v strahu, kaj bo 

z mano, kaj bo z mojim življenjem (C/25). Depresije nisem imela, mislim pa, da so me iz nje 

stran držali stiki z drugimi homoseksualci po spletu. 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Moje prvo razkritje je bilo pred najboljšo prijateljico (C/26). Povedala sem ji kar hitro po tem, 

ko sem spoznala mojo sedanjo partnerico na zabavi in sem se razkrila sama pred seboj. Kakšne 

4 mesece po tem pa sem se razkrila še njej (C/27). Bilo je tako, da sva se dobili na kavi, in sem 

bila kar precej slabe volje, vprašala me je, kaj se mi je zgodilo. Povedla sem ji, da ne morem 

več skrivati t.i. skrivnosti in da se ji moram zaupati. Nadaljevala sem, da ne morem več skrivati, 

da imam punco, da želim, da jo spozna, ker želim, da se družimo vse, ker mi je dovolj laži 

(C/28). Še danes se v živo spomnim, kako se je lepo nasmehnila, me objela, zajokala in rekla: 

»končno«. (C/29). Njen se je zdelo, da sem jaz lezbijka in imam punco, ker sem se začela 

drugače obnašati (C/30). Imela sem vedno manj časa, bila sem vedno bolj urejena. Rekla je, da 

je vesela, da sem ji sama priznala, da ni rabila vrtati vame (C/31). Še sama je rekla, da jo želi 

spoznati.(C/32) Kakšno odrešenje sem doživela! (C/33). 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

K razkritju me je spodbudil strah, strah, če ji ne povem, da imam punco, se moram vedno ločeno 

dobivati z njo na kavici, pa še posebej s partnerico (C/34). To gre veliko časa, veliko 

usklajevanja. Vedno sem morala paziti, kaj pred prijateljico govorim, da se ne zarečem. Bilo 

mi je dovolj skrivanja (C/35). Saj sem se bala, da se bodo tudi najini stiki ohladili in se bova 

oddaljili (C/36). 



 

 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Doma sem se razkrila po razkritju prijateljici (c/37). To razkritje sem načrtovala, dolgo zbirala 

pogum. S starši se zelo dobro razumem, so zelo cool starši in imamo super odnos. (c/38). Ravno 

zato me je bilo strah razkritja doma, da ne bi porušila našega odnosa Dolgo sem zbirala pogum 

in moč (c/39).  Moja partnerka in prijateljica sta mi pri tem zelo pomagali, me spodbujali, me 

podpirali (C/40). Neko nedeljo pa sem doma kar na enkrat ustrelila: »Mami, kaj če bi danes k 

nam na kosilo povabili mojo punco? » (C/41). Najprej sploh ni dojela, kaj sem jo vprašala. 

Mislila je, da se hecam, pa sem bila resna. Nisem se smejala, kot ona. Ne mami, ni šala. Ko je 

dojela, da mislim resno, je planila v jok (C/42). Rekla je, da je od nekdaj imela občutek, da sem 

drugačna, samo ni vedela, kam se bo ta drugačnost obrnila (C/43). Jokala je in jokala. (C/44). 

Vprašala me je, če mi noben fant do danes ni bil všeč? Prosila me je, če lahko vsaj poskusim s 

fantom, itd. (C/45). Tisti dan, ni nehala jokati. Ko je oče slišal, da mami joka, je prišel v kuhinjo 

in nič mu ni bilo jasno. Rekla sem mu: »oči, mami joka, ker imam punco, veš« (C/46). Tudi 

njemu ni bilo jasno, nastopil je šok (C/47). Oče je utihnil. Nič ni rekel. (C/48) Samo zabodeno, 

šokirano me je gledal (C/49). 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Mama je jokala (C/50), me prosila naj poskusim s fantom, vsaj enkrat naj probam v zvezi s 

fantom (C/51).  Rekla mi je tudi, da je to ena moja muha, da me bo minil do 30.leta, da je 

prepričana o tem (C/52). Govorila je, da sem njuna edina hči, pa še to je slabo vzgojila, kje je 

zgrešila in podobno (C/53). Rekla je, da tako ne bo imela nikoli vnukov, da bi jo to najbolj 

osrečilo, sedaj pa ne bo nič iz tega (C/54). Bila je v šoku (C/55). Oče pa je reagiral z molkom. 

(C/56). Gledal je in molčal. Nič ni rekel (C/57). Isti dan zvečer, me je oče poklical k sebi in me 

spraševal, zakaj je do tega prišlo, da ne razume, da ne ve, kaj mi je . In kdo je ta punca, ga je 

zanimalo. Povedala sem mu vse, in ja, ni mu bilo prav, da sme lezbijka, ampak ni me obsojal, 

ni me napadal, le molčal je dolgo časa (C/58). Ko sem hotela vstati in oditi od njega, ker je 

molčal, mi je rekel, da me ima rad in da sem zanj še vedno hčerka, da naj živim tako, da bom 

jaz srečna, ampak da če lahko to skrivam, da ne bodo sosedi vedeli, da sem lezbijka (C/59). Da 

jo lahko pripeljem domov naslednjo nedeljo na kosilo, ampak naj se ne drživa za roko zunaj, 

naj hodiva ločeno, ker ne želi, da naju vidijo sosedje (C/60). 



 

 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Razkritje pred mamo in očetom je bilo zame strašansko naporno, stresno in mučno (C/61). 

Počutila sem se bedno (C/62). Videla sem, da nista dobro sprejela, zato mi je bilo hudo, ker sta 

me na nek način zavrnila (C/63), in še hudo mi je bilo, ker sta onadva trpela (C/64). Prizdela 

sta me, ko je oče rekel, naj se skrivam pred sosedi, ko je mam rekla, da ne bo vnukov (C/65). 

Počutila sem se pod pritiskom (C/66). 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Nimam brata ali sestre. (C/67) 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Nimam brata ali sestre. (C/68) 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Nimam brata ali sestre (C/69). 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Naša družinska dinamika se je po mojem razkritju doma spremenila (C/70). Nekaj tednov so 

bili naši odnosi, kot da jih ni (C/71). Nismo jedli kosila skupaj, očetu in mami sem se načrtno 

izogibala zjutraj (C/72), domov sem prihajala pozno, da se ne bi srečali (C/73). Veliko sem se 

učila v knjižnici, ne več doma, samo da se ne vidimo. Po dobrem mesecu pa je mama rekla, da 

tako ne gre več naprej, da ji je hudo. Hudo zame, ker trpim, ker ju izogibam (C/74). Njen pristop 

k meni, naju je obe spodbudil, da sva se veliko začeli pogovarjati o homoseksualnosti (C/75). 

Povedala sem ji za vse stiske, ki sem jih doživljala (C/76). Takrat je začela počasi razumeti 

(C/77). Oče ni sodeloval. On je bil tiho (C/78). Z mano se o homoseksualnosti ni nikoli 

pogovarjal. Mislim pa, da mu je mama vse povedala, kar sva se midve pogovarjale (C/79). 

Danes lahko rečem, da je družinska dinamika pri nas doma drugačna kakor pred mojim 

razkritjem, ni pa slabša (C/80).. Vmes je bila, sedaj pa je boljše. Zdi se mi, da sta se sčasoma 

navadila. Spodbujala sem ju pri branju forumov, kako so to prenesli drugi starši. Zdi se mi, da 

sta tega prebrala ogromno in da jima je pomagalo razmeti.(C/81) 



 

 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Nimam brata ali sestre. (C/82) 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Nimam brata ali sestre. (C/83). 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Ja, na nek način sem doživela psihično nasilje, saj me je mama izsiljevala, naj poskusim s 

fantom. Pa da ne bo imela vnukov, ker sem lezbijka. Pa da je to le muha, da me bo minilo. 

(C/84). Fizičnega nasilja pa nisem doživela (C/85). 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

Pred domačimi sem spolno usmerjenost skrivala z omejevanjem stikov s heteroseksualci 

(C/86). V droge in alkohol nisem nikoli zašla. 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Pred prijatelji sem se začela razkrivati po tem, ko sem doma razkrila svojo identiteto in ko so 

doma spoznali mojo punco (C/87). Nato so se razkritja pred prijatelji začela priložnostno, 

naključno. Največkrat, ko smo se kje srečali, šli na pijačo, sem partnerico predstavila tam 

(C/88). Nisem načrtovala posebej teh razkritij, želela sem, da se pač zgodijo, ko bo spontana 

priložnost za to (C/89). 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Vsi prijatelji so reagirali pozitivno (C/90). Nihče naju ni obsojal, ali pa posmehoval, itd. večino 

je še zanimalo, kako sva se spoznali, kako nama je skupaj (C/91). In zelo sem vesela, ker nisem 

zaradi spolne usmerjenosti izgubila nobenega prijatelja. 



 

 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Moji prijatelji so homo in hetero (C/92). Razlik v prijateljstvu ni (C/93). Zame je vsako 

prijateljevanje enako vredno. Važno, da je človek z mano dober, me ne zanima, kakšne so 

njegove identitete (C/94). 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Razkrila sem se na naši kavici med malico, in to povsem naključno. Ena sodelavka je 

spraševala, kaj naj kupi fantu za obletnico. Jaz sem pogumno povedala, da bom svoji dragi za 

najino obletnico podarila savnanje (C/95). Vse 3 sodelavke so me pogledale, ena je rekla: ti 

maš punco? Vau, drugi dve nista rekli nič. Po malo neprijetni tišini, pa je ena rekla: svaka ti 

čast, carica si, da si nam tole povedala, da se ne skrivaš. Rekla je, da je ponosna name. To mi 

je bilo zelo všeč in počutila sem se sprejeto (C/96). 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Sodelavke so me sprejele (C/97). Naš odnos je bil enak kot prej ali boljši, saj smo si tako postale 

korak bližje (C/98). Velikokrat me vprašajo za partnerko, kje sva bile za vikend, kaj kuhava in 

podobno. 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Popolnoma nič. Zato, ker sem lezbijka, me ne diskriminirajo (C/99). Niti name ne gledajo kot 

na grožnjo, da bi njih ogrožala, se jih dotikala, zaljubila vanje ali podobno. Super se počutim v 

službi. 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Ja. Zato ker je kader ozaveščen, isto spolnost za njih ni tabu; ker sama nisem nazadovala v 

službi odkar sem se razkrila, ampak je odnos korekten (C/100). 



 

 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Ja sem. Razkrila sem jo skupaj s svojo spolno usmerjenostjo (C/101). Dvojni šok za starše. 

Ampak je bila ravno taka priložnost. Ko sem mamo vprašala neko nedeljo, če lahko danes na 

kosilo pride moje punca. Še danes ne vem, od kje mi je bil dan pogum, ampak sem zmogla. 

(C/102) 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Ja, svojo punco sem prijateljem razkrila večini istočasno kot svojo spolno usmerjenost (C/103). 

Razkritja so se zgodila naključno, ob raznih priložnostih za druženje (C/104). 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Moram povedati, da so partnerico sprejeli prav vsi (C/105). Nobenega negativnega odziva. 

Danes smo pravi prijatelji, na kar sem zelo ponosna. 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Partnersko zvezo v službi sme razkrila isto časno s svojo spolno identiteto (C/106). Ko smo se 

pogovarjale, kaj bo sodelavka kupila fantu za obletnico, sem jaz povedala, da bom svoji punci 

za obletnico kupila savnanje (C/107). Posebnih vzrokov za to ni, zgolj prava priložnost se je 

pokazala, spontano. In vesela sem, da sem jo razkrila, saj so pozitivno sprejele (C/108). Odleglo 

mi je, ker sem z njimi to, kar dejansko sem (C/109). 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

Nikoli. Samo enkrat, ko sva s punco hodili čez stari del Kamnika, je nek najstnik za nama 

zavpil: »Ubij ubij pedera!« (C/110). Drugače pa teh izpadov ni, je pa res, da se tudi ne mečeva 

ven. Sva normalen par, kot vsak hetero par. Ne iščeva pozornosti v javnosti. 



 

 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Ne, nisem. (C/111). 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Ja, sem. Leta 2015, ko je bilo LJUBLJANA PRIDE, kjer je bil moto: pridem z družino (C/112). 

Moj povod je bila želja po družini, saj si želim postati mamica. Udeležili sva se je skupaj z 

mojo partnerico (C/113). 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne nisem, moja opora so bili forumu in internet. (C/114). 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Danes živim v istospolni partnerski skupnosti, sem srečna (C/115). Svojo identiteto sem 

popolnoma ozavestila in ni me sram se razkrivat, če pride do tega, kot me je bilo nekoč (C/116). 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Ne, nimam dilem zaradi spolne usmerjenosti. Vem kaj sem, srečen sem. Popolnoma sem 

prepričana kaj sem in na to ponosna. (C/117) 

4. INTERVJU – oseba d  

SPOL: ženski  STAROST: 35  KRAJ BIVANJA: Ljubljana  IZOBRAZBA: univerzitetna (6. 

stopnja) 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 



 

 

Prvič sem na to pomislila v srednji šoli, tretji letnik (D/1). Pri sošolki sem bila čez počitnice 

(njenih staršev ni bilo doma) in zelo smo se imeli dobro in potem sem v nekem momentu 

ugotovila, da mi je sošolka všeč. (D/2) 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Joj, slabo, bi rekla (D/3). Tisti trenutek mi itak ni bilo jasno, kaj se dogaja (D/4), čez čas pa mi 

je potegnilo in mi je bilo ful grozno (D/5). Se spomnim, da sem še v svoj dnevnik napisala, da 

upam, da nisem lezbijka, ker se mi bojo vsi smejali (D/6). 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Takrat ne. (D/7). 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Ja, itak. Ampak itak nič ni bilo, nisem niti poskušala, tako da so ti slabi občutki za nekaj časa 

poniknili. (D/8) 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Pa neke stiske ravno ne, ker se takrat nič ni dogajalo na tem področju. Ni bilo tako, kot da sem 

se zaljubila in potem nisem mogla izkazat svoje ljubezni; ampak sem očitno malo potlačila 

občutke (D/9),  ker se mi je v podzavesti zdelo, da itak ne bo nič s sošolko. Ne vem, nimam 

nekih groznih spominov na to obdobje, samo tisti prvi trenutek, ko sem dojela, da me ženske 

privlačijo, me je malo ruknilo, pa še to ne za dolgo (D/10).  

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

Nikamor se nisem zatekla, mi ni bilo panike (D/11). 

 

 

 



 

 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

V zgoraj opisanem trenutku sem dojela, da mi je sošolka všeč, verjetno pa sem res dojela, da 

sem lezbijka, ko sem začela s prvo punco. Saj ne vem, koliko sem bila stara … 19? (D/12). 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Pa, ko sva se prvič lupčkali, sem dojela, da je to to. (D/13) 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Glede na to, da nisem imela nobenega istospolnega prijatelja (no, vsaj ne da bi vedela), si z 

okolico nisem kaj prida pomagala. Sem si kar sama povedala, da je to to. (D/14). 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Pa ne. Ne vem. Ne bi rekla. Mislim, saj mi je bil kak fant všeč, pa itak nič ni bilo, saj nisem bila 

nekaj priljubljena pri fantih, tako da to, da so mi bile v resnici punce všeč, ni nič spremenilo 

situacije. Tako da, če je že bila kaka dilema, ni bilka zaradi istospolne usmerjenosti, ampak 

kvečjemu zato, ker nisem bila nikomur všeč. To je tisti pritisk, ko so vse prijateljice že seksale, 

ti pa pač ne. (D/15) 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Če ne štejem očitnega (svoje punce), je bila to ena stranka (D/16). Obe sva delali v McDonaldu, 

to je leglo istospolno usmerjenih, in en tip je z enim prijateljem non stop hodil okoli dveh, treh 

zjutraj sem, ker sta imela take nočne službe. In smo klepetali in se spoprijateljili. Model me je 

večkrat peljal domov (punca je živela blizu in je šla peš) in potem mi je vedno bolj začel težit, 

če bi ga kušnila ipd. Moji punci seveda to ni bilo všeč in sva se odločili, da mu poveva. Enkrat 

naju je peljal v svojo službo ponoči in sva mu povedali (D/17). Delal je na televiziji in bil 

zadolžen za nočni program. Seveda je prišel na idejo, kaj če bi se midve tam na kavč ulegli in 

se božali in poljubljali, on pa bi snemal. 



 

 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

No, saj to že zgoraj piše. V bistvu je postajal vedno bolj vsiljiv in sem rekla punci, da mu res 

morava povedat, ker ga ne morem več poslušat. (D/18) 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Očetu sem povedala čez nekaj mesecev. 

Jaz: ful bi ti nekaj povedala, pa ne vem, kako boš reagiral 

Fotr: ja, probaj 

Jaz: a veš Maja? (smo bili že večkrat skupaj na kavi) 

Fotr: ja? 

Jaz: no, maja ni samo moja prijateljica. A razumeš, kaj govorim? 

Fotr: ja, hodita. Jaz sem za take stvari čisto odprt. (D/19) 

Z mami takrat nisva bili v stikih, ji je pa moja sestra povedala in bojda ni najbolje reagirala. Je 

jehova priča in to je pri njih no go. (D/20). 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Očetu je bilo res vseeno, dobro je sprejel (D/21). Mami pa malo manj, šokirana je bila (D/22), 

ampak zdaj je kul. 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Pri očetu mi je odleglo, ker me je res skrbelo, kaj bo rekel, potem mi je odleglo, ko je sprejel 

(D/23); za mati mi je bilo pa v bistvu vseeno, ker takrat nisva bili v najboljših odnosih in mi je 

bilo tudi vseeno, če izve ali ne (D/24). Itak nisem živela doma od 17. leta. 

 



 

 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Ko sem začela hodit s prvo punco, sem svoji sestri začela govorit malo o tem, ampak se nisem 

čisto outirala. Ne vem, kje je dejansko izvedela, ampak mi je bilo v bistvu vseeno, če ve. (D/25) 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Nimam pojma. Za tisti trenutek ne vem. Kasneje mi je razložila, da pri njih to ni ok (D/ 26), pri 

njih muslimanih – ja, vem, imam barvito družino, ampak to ne pomeni, da se ne družijo s tabo 

ali kaj. Pač, za njih živiš v grehu.  

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Mislim, bolje bi mi bilo, da bi me brezpogojno sprejemala, ampak verskim fanatikom itak ne 

moreš dopovedat, da se nisi odločila, da si lezbijka, ampak da taka pač si (D/27). Ne vem, saj 

mi nikoli ni nič rekla glede tega v negativnem smislu in do moje žene (ki ni Maja) je bila čisto 

kul (zdaj nisva v kontaktu s sestro, ampak ne zaradi tega).  

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Nikakršnih (D/28). No, še enkrat, ne zaradi tega. Je veliko dinamike v naši familiji, za knjigo 

napisat, ampak moja spolna usmerjenost ni igrala in ne igra nobene vloge.  

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Takrat enak, (D/29). zdaj se ne pogovarjava. In spet – ne zaradi moje usmerjenosti. 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Enako v tistem trenutku (D/30). Ma, ti najini stiki niso bili nič odvisni od tega, so bile druge 

reči vmes, ampak niso pomembne. 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Ne. (D/31) 



 

 

11.  Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

Nič od naštetega. Nisem skrivala. Ko sem sama dojela, sem očetu povedala, za ostale mi je bilo 

vseeno, ker nismo bili v stikih. (D/32) 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

V bistvu, ko sva s prvo punco (Majo) povedali prvi osebi (tistemu kolegu), sva potem povedali 

še prijateljem v službi in svojim bližnjim prijateljem priložnostno, ko je bila priložnost in pravi 

čas (D/33). 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Sama nisem imela nobene negativne izkušnje, prijatelji so me sprejeli (D/34). Če se še tako 

trudim, se v bistvu sploh ne spomnim, kako sem jim prvič povedala oz. kaj so rekli. Že ni bilo 

nič groznega, če se ne spomnim …  

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

V bistvu imava s partnerko več heteroseksualnih prijateljev, kot istospolnih (D/35). Sama ne 

opazim nobene razlike v prijateljstvu med enimi in drugimi (D/36). V bistvu niti ne razumem, 

zakaj bi bile razlike…(D/37) 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Ja, ne grem ravno do šefov in rečem: »Alo, jaz sem lezbijka«,  ampak, ko se s sodelavci (ki jih 

že nekoliko spoznam in oni mene) pogovarjamo o kaki primerni temi, rečem: »Ja, midve s 

partnerko sva pa …« ali pa (ravno zadnjič sem se razkrila v službi dvema tajnicama – od 

septembra sem v novi službi v šoli – pogovarjale smo se o zdravilih oz. če je najina hči že 



 

 

zdrava): »Moja žena je pa farmacevtka in potem vedno prebere navodila na zdravilih …«. 

Razkrivanje je priložnostno (D/38) 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Pri tem specifičnem je ena tajnica nadaljevala pogovor (očitno je že vedela za to novico), druga 

pa je rekla Čaki, kdo? In sem rekla Moja žena! Kje pa živiš, v 19. stoletju? Sem mislila, da bo 

tečno od takrat naprej, pa sva se naslednji dan normalno smejali naprej (D/39). Res nisem imela 

nobene negativne izkušnje (D/40). Kvečjemu so ljudje veseli, ko jim povem. Predvidevam, da 

se počutijo rahlo počaščene, da jim tako zaupaš, da jim to poveš ali kaj. Ne vem. Glede na to, 

da je Slovenija še precej daleč od sprejemanja istospolnih in izenačevanja naših pravic s 

pravicami ostalih, so res veseli, ali kako bi opisala to. Zmeraj so dobre volje, res. Vsaj pri meni. 

Ampak jaz jim dam novico sredi stavka in dejansko nimajo časa dojeti. Ja, je res zabavno gledat, 

kako se jim pogled odmakne stran od tvojih oči, ker začnejo študirat, kaj si dejansko povedal 

zdajle. Večina pa potem reče in potem imaš razna vprašanja. Trenutno so na prvem mestu ta, 

kako sva prišli do otroka.  

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Ko sem začela delati v šolstvu, sem zelo razmišljala, ali naj se razkrijem ali ne, ker sem slišala 

veliko zgodb, kjer so se starši pritoževali, da ne želijo, da njihove otroke poučuje lezbijka ali 

gej, in so imeli ti učitelji potem veliko težav. Ampak jaz se res tega ne sramujem in povem 

vsem (seveda, ko nanese prilika) (D/41). Ko sem bila noseča, sem delala v podaljšanem bivanju 

4. razreda, pa so me otroci spraševali o nosečnosti in možu, pa sem rekla, da ga nimam. »Ja pol 

pa fant. Ne, ga nimam. Ja, pa če ste rekli, da ste poročeni! Ja, res je …« in jim je potegnilo. Je 

bil cel dogodek iz tega. So tekli po dvorišču in govorili ostalim učiteljicam »Učiteljica Katja je 

pa lezbijka!« Sem za vsak slučaj tisti dan pisala pomočnici, če bi dobila kak jezen telefonski 

klic od staršev, pa je rekla, da je vesela, da sem ji povedala in da je to čisto moja stvar.  

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Ne povsod. Če je nadrejena oseba proti temu, sem prepričana, da je možnost šikaniranja (D/42). 

Dvomim, da bi se kdo tožil zaradi pravic do enake obravnave. Ne vem. In potem dobiš na 



 

 

sodišču tožbo in moraš delati s temi ljudmi, ki si jih tožil … Ajde, če tožiš šefa, pa je nad njim 

še kak šef, ok. Ne vem, jaz imam verjetno res srečo. 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Ja sem. Preprosto. Doma sem očetu povedala to je Jana in to je to. (D/43) 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Preprosto sem povedala, ko smo se videli, to je Jana in to je to. (D/44) 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Ja. Zelo! (D/45) 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Da. Priložnostno (D/46). Razlog je v bistvu samo to, da sem sama mnenja, da če se bom jaz 

obnašala, kot da je kaj narobe z istospolno zvezo, bojo tudi drugi tako mislili, zato se 

pogovarjam enako, kot ostali, ko govorijo o možu/partnerju, jaz pač rečem žena in je to to 

(D/47). 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

V bistvu ga res ne. (D/48) Vsaj ne, da bi vedela. Če govorijo za mojim hrbtom, me pa v resnici 

ne gane. 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Ne. (D/49) 



 

 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Ja, že šestkrat (D/50). Ali pa večkrat, saj ne vem več. S partnerko greva, ker se nama zdi to 

primeren način ozaveščanja ljudi, da nas ni 5, ampak veliko več in da nimamo enakih pravic, 

kot oni. (D/51) 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne, nisem. (D/52) 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Ja, že dolgo nazaj (D/53). Super je. Mislim, da je še lažje, odkar imava hčerko (D/54), pa sem 

mislila, da bo huje, da bova dobili čudne poglede. Zdaj, spet, če govorijo za najinim hrbtom, ne 

vem, kaj si mislijo, ampak nama v obraz nihče nič ne reče in tudi od drugih ne slišim, da bi imel 

kdo kaj proti. In tudi, če bi. Boli me. Razen, če bi kdo žele povzročat kake težave zaradi tega 

… potem bi pa znorela.  

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Dvomov sigurno ne (D/55).Se pa še vedno kdaj ujamem, da pomislim, kako bi bilo, če bi bila 

ena od naju moški. Definitivno bi morali misliti na manj stvari. Ampak v resnici se nimava za 

pritoževat. Nama gre zelo dobro v življenju.  

5. INTERVJU – oseba e 

Spol: M  Starost: 26   Kraj bivanja: Domžale    Izobrazba: dipl. ekonomist 

 

 

 



 

 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja?  

Kot še otrok, že v vrtcu (E/1). 

2. Kako si na to reagiral/a? 

 Čeprav še kot otrok v vrtcu, sem se že zavedel, da moram to »skriti« oziroma potlačiti v sebi 

(E/2). Enostavno sem videl, da so vsi odrasli moški poročeni z ženskami in sem posledično 

torej sklepal, da to ni normalno in da moram to skriti (E/3). 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi?  

Ne, nikomur se nisem zaupal (E/4). Prvič sem se zaupal v srednji šoli, pred tem nikomur.  

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba?  

Na začetku še kot otrok niti ne, z leti in najstniškim obdobjem je to postalo težje, takrat sem 

doživljal občutke neobičajnosti (E/5). Težje sem se vklopil v družbo, zdaj vem, da tudi zato, 

ker nisem bil to kar sem bil, ker sem moral skrivati identiteto (E//6). Težko je biti sproščen z 

ljudmi, ves čas neka skrivanja, če moraš vedno paziti da se ti kaj na zareče, če nisi to kar si, je 

pa res da še dandanes težko kar vsakemu povem, da sem gej. (E/7) Tudi še dandanes mi je 

čudno videti dve osebi istega spola hoditi z roko v roki po ulicah v tujini, okolica v kateri si 

odraščal enostavno pusti tako močan vtis, da ti to v podzavesti za vedno ostane.  

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Bili so bolj neki posredni pritiski, da to ni OK, oziroma če že moraš biti tak, to prikriješ, ostaneš 

za štirimi stenami (E/8). Stiske pa vsekakor, v smislu odtujenosti (E/9), počutiš se kot edini tak 

»čuden«, sploh v obdobju, ko internet in ta tematika še ni bila tako razvita (E/10). Je pa problem 

predvsem med sovrstniki, osnovnošolci in srednješolci, saj znajo biti zelo negativni do 

sovrstnikov, ki odstopajo od okolice, šele na fakulteti nekako človek dozori do te stopnje da ne 

»nagaja«, ampak razume ali pa se vsaj odmakne če mu nekaj ne odgovarja. (E/11)  

 



 

 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

Niti ne, v bistvu sem hotel ostati čim bolj v povprečju, to je vse, da ne bi privabljal pozornosti 

in tvegal razkritja ob raznih situacijah. (E/12) 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

Težko reči točno kdaj, v začetku srednje šole. (E/13) 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Ne dolgo, na začetku se še vprašaš, če si res to ali je samo neko obdobje, kot je bilo velikokrat 

zaslediti pri raznih pogovorih (E/14). Vendar sem se kmalu zavedel da to ne bo samo 

»obdobje«, ampak nekaj kar je del mene, moje osebnosti (E/15).  

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Prvi stiki z ostalimi geji vsekakor najbolj pomagajo, ker sem se zavedel takrat da nisem edini 

tak, da so tudi drugi ljudje ki čutijo isto, mislijo isto, še posebno je to pomembno če prihajaš iz 

ruralnega okolja, izven mest, kjer je to še manj sprejeto (E/16). Internet je vsekakor veliko 

pomagal in sem lahko srečen, da prihajam iz generacije, ko nam je informacijska tehnologija 

približala ves zunanji svet (E/17), videl sem lahko kako odprto lahko geji živijo v nekaterih 

zahodnih državah in vsako leto je bilo teh držav, ki so to sprejemale več (E/18). Pred tem je 

bilo še toliko težje in težko si predstavljam, kako so geji živeli pred tem obdobjem, veliko jih 

je verjetno zaradi okolice živelo življenje v laži vse do smrti. Sam šolski program in učbeniki 

so v moji generaciji ravno začeli dodajati temo homoseksualnosti, zdaj je verjetno to bolje, vsaj 

upam.  

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi?  

Predvsem dileme, kdo sem, (E/19), strahovi, kaj sem, (E/20), črne misli (E/21), vedno sem se 

skušal osredotočiti ne ostale življenjske stvari, navsezadnje je spolna usmerjenost samo ena od 



 

 

njih in ne določa osebnosti v celoti (E/22). Niso vsi geji odeti v mavrične zastave, oprijete 

majčke in krilastimi rokami, kot je marsikje še vedno stereotip, ampak so tudi med njimi vse 

možne vrste osebnosti. Obstajajo celo taki, ki so sami kot geji na primer proti istospolnim 

porokam, želim samo ponazoriti, da biti gej določa tvoje osebnosti, niti tvojega življenja, mnogi 

geji zgledajo kot povsem običajni »boy next door«, imajo ali imamo svoje hobije, zanimanja, 

vprašanja… kot vsi ostali (E/23). Verjetno je s tega vidika bolj problematično za tiste, ki 

»zledajo« geji, torej bolj feminilni moški, ki jih okolica bolj opaža in so toliko bolj v tveganju, 

da jih okolica zavrača in zasmehuje, pa čeprav niso sami krivi da imajo take lastnosti ali pa kar 

je še bolj ironično včasih, sploh niso geji. Tudi to se je že dogajalo, zato so stereotipi lahko 

včasih tako škodljivi. Sam nikoli nisem pustil da bi me to toliko določalo, da bi bil depresiven, 

ni pa lahko na momente, to vsekakor.  

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Prvi sem se razkril svoji najboljši prijateljici v srednji šoli (E/24), čeprav mislim da je že sama 

prej to vedela, navsezadnje sem se vedno raje družil s puncami kot fanti (E/25). Na poti domov 

iz šole sem ji povedal, da mislim da mi všeč fant iz sosednjega razreda in med nama se ni nič 

spremenilo. Bilo je precej čustveno, tudi solze so bile, mislim da sem res prvič z nekom sploh 

govoril o tem normalno iz oči in oči in seveda so občutki nepopisni, kot da bi prišel iz kletke, 

še vseeno pa ta občutek osvobajanja mešan s strahom, ker govoriš nekaj kar naj ne bi bilo prav, 

sprejemljivo (E/26). Zelo je pomembno, da se nekomu zaupaš o svojih tudi najglobjih občutjih, 

drugače to lahko vodi v grozljive situacije, verjetno tudi zaradi tega v Sloveniji toliko 

alkoholizma, samomorov, ljudje se potem sprašujejo kako je do tega prišlo, saj je bil ja čisto 

OK in miren fant, ali punca.  

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

To, da mi je bila zelo blizu(E/27) in da pač enostavno to moram dati ven iz sebe, drugače ni šlo 

več naprej, želja, da zaživim (E/28).  

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

U bistvu so izvedeli že v najstniških letih (E/29), ko so mi enkrat videli sporočila na telefonu 

in pa računalniku. (E/30) 



 

 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Se mi zdi da so na začetku to hoteli ne nek način potlačiti, ostala je tabu tema (E/31), bolj med 

vrsticami, ko so se pogovarjali o tem z družinskimi prijatelji, so mi dali vedeti da to pač ni ok 

(E/32). Ko so še v drugo spet videli sporočila je bila reakcija bolj burna, ker so videli verjetno 

da je stvar resna, bili so jezni,  razočarani, (E/33), predvsem oče v smisli jeze (E/34), mami se 

bolj spraševala v smislu, kaj je narobe naredila v vzgoji (E/35), kar pomeni da je bila tudi ona 

ena tistih, ki je verjela da gej postaneš in se ne rodiš, kar je seveda povsem nesmiselno. 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Počutil sem se kot sin, ki je razočaral svoje starše, nek občutek krivde, ponižanosti celo, 

manjvrednosti. (E/36) 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Starejši brat je izvedel preko interneta, ko sem bil medijsko izpostavljen (E/37), mlajši mislim 

da še zdaj ne ve (E/38).  

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka?  

Odreagiral je zelo vredu, brez kakšnih težav, je pa res da o tem kljub vsemu nisva veliko 

govorila (E/39).  

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Bilo me je sram, ampak sem vedel, da je zelo pameten in mi zato ni povzročal skrbi (E/40).  

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Predvsem v tem, da smo manj govorili (E/41), nek občutek da te gledajo s prezirom, 

razočaranjem (E/42), verjetno so imeli več vprašanj kot odgovorov, vendar si nihče ni upal o 

tem odkrito spregovoriti (E/43), nazadnje sem od doma tudi odšel, čeprav to ni bil edini razlog.  

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro? 

 Z bratom je bil OK, vse kot prej (E/44), o moji usmerjenosti nisva veliko govorila oziroma nič 

(E/45). 



 

 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih? 

Ne verjamem, da je to kakorkoli vplivalo na odnose z bratom, za razliko od staršev. Sva enako 

v stikih kot prej. (E/46) 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Odvisno kaj se šteje pod psihično nasilje, če so to razne zmerljivke, slabšalnice, potem vsekakor 

(E/47), kaj hujšega od tega pa na srečo ne, čeprav je bil predvsem oče večkrat na robu tega da 

bi me udaril, vendar je k sreči razum prevladal (E/48).  

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…).  

V bistvu na ta način, da sem se odselil, že pri 18ih (E/49).  

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Kot že omenjeno, sem se razkril samo najboljši prijateljici še iz otroštva, drugim ne (E/50). Ujel 

sem pravi trenutek, spontano se je to zgodilo (E/51). 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Pred ostalimi sošolci, prijatelji se nisem razkrival tako da ne morem reči. (E/52) 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Večina so bili hetero seveda, šele potem ob koncu najstniških let, ko sem začel zahajati ven z 

ostalimi geji, sem tako dobil tudi prvo homoseksualno družbo (E/53) in od takrat naprej se 

večina gibljem med homoseksualci. Mi je pa prijateljstvo povsem enako med hetero in homo 

ali obratno (E/54). 

 



 

 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Na delovnem mestu se nikoli nisem razkrival prav vsem (E/55), samo v dveh primerih, ko je 

šlo za dve dobri prijateljici in sta to tudi obdržali zase (E/56) in pa v primeru, ko sem bil 

medijsko izpostavljen, zaradi mojega pojavljanja v medijih (E/57). Takrat so večinoma izredno 

lepo sprejeli (E/58), razen nekaj posameznikov, vendar bilo še vedno prijetno presenečen.  

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Zelo lepo so me sprejeli, celo organizirali so se in mi predali darilo in lepe želje (E/59).  

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Težko rečem, ker sem že nekaj let sam svoj šef. A v prejšnjih službah pa ne. (E/60) 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Mislim, da dandanes da, še nekaj let nazaj pa ne. Danes so zakoni napisani že tako dobro, da so 

predstavniki manjšin zaščiteni do te mere, da se lahko brez težav branijo, včasih to žal ni bilo 

tako in možnosti da pritožbe ni bilo. (E/61) 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Delu družine da, ne pa še vsem. Samo povedal sem, da imam fanta, nič posebnega (E/62). In to 

še samo mami (E/63). 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Glede na to da se zdaj gibljem predvsem med homoseksualno družbo, to ni bil problem. Družbi, 

ki sem jo imel prej, pa ne, nisem razkril svoje homoseksualne partnerske zveze. (E/64) 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli 

 Brez težav sedanja družba ja. V prejšnji ga nisem razkril. (E/65) 



 

 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Če bi bil še vedno podrejen v nekem delovnem okolju, tega verjetno ne bi razkrival oziroma bi 

to storil šele po daljšem obdobju. Prej pa nisem. (E/66) 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

V okolju, kjer sem živel prej z družino, je bilo homofobije vsekakor ogromno, ne samo veliko 

in ogromno tudi nesmiselnih strahov. Zbadanja, zaničevanje (E/67). Zdaj je nekoliko bolje, 

predvsem pa ne živim več tam in je v tujini zdaj mnogo bolje. Vsekakor pa nikjer ni povsem 

brez homofobije, vedno se bodo našli vsaj posamezniki, ki tega ne bodo sprejemali.  

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Ne, k sreči nikoli iz tega razloga. (E/68) 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Parade ponosa se še nikoli nisem udeležil (E/69), predvsem v Sloveniji težko verjamem da se 

je kdaj bom, ker obstajajo dve vrsti parad ponosa, ena je tista ki je s političnim sporočilom in 

tista, kjer je ena velika zabava na ulici. V Sloveniji je parad izrazito politično obarvana, sicer 

do neke mere razumljivo, dokler se ne izenači istospolne veze z raznospolno, v tujini so parade 

medtem večinoma bolj samo kot zabava, ljudem je to zdaj že kot nek dan ko lahko brezskrbno 

žurajo na ulici, pridejo v odštekanih opravah in to tako hetero kot homo, stari in mladi. 

Praktično postaja nek nov praznik »pride day«, kot dan ko se ulice spremenijo v pisane 

mavrične barve in plesne glasbe. Vseeno se prav parade kot povorke še nisem udeležil, sem se 

pa udeležil večernih zabav po paradi.  

 

 



 

 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne, nisem se obrnil na nobeno organizacijo (E/70), je pa zanimivo da so se, kot sem kasneje 

izvedel, starši obrnili na terapevta glede tega problema (E/71), kar kaže na to da vse začetne 

negativne reakcije od njih niso bile iz »zlobe«, ampak strahu, obupa, to da so poiskali pomoč 

kaže na to da jim še kako ni bilo vseeno. (E/72)  

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Da, povsem sem sprejel in sploh ni nobenega dvoma da sem in bom homoseksualec, s tem ni 

nobenih težav. (E/73) 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Nikakršnih dvomov (E/74), so pa določene težave tudi v istospolnih skupnostih, nikjer ni 

popolno, verjamem da nas pestijo čisto isto težave, hetero kot homo pare oziroma skupnosti. 

6. INTERVJU – oseba f 

SPOL: Ž   STAROST: 19       KRAJ BIVANJA: Škofja Loka     IZOBRAZBA: študentka 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 

Že kot mala punčka, ko sem bila stara 5 ali 6 let, sem se po tiho v sebi nekje začela zavedati 

prvih občutkov privlačnosti do žensk (F/1). Še posebej se mi je to dogajalo, ko sva skupaj z 

babi gledali mehiške nadaljevanke, kjer so bile vse dame, gospe, najstnice urejene in lepe. (F/ 

2)  

 

 



 

 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Bilo mi je čudno, da me zaščemi, da mi postane toplo, ko vidim lepo žensko (F/.3) Nisem vedela 

kaj je to. (F/ 4) Malo nenavadno vse skupaj. Čudni občutki, res, ko ne veš še točno, kaj ti je 

(F/5). 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Nikomur nisem povedala, kaj čutim, kaj se mi dogaja, ko gledam dekleta, lepa urejena, 

privlačna, na pol gola(F/6). 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Malo sem se imela za čudno, ampak temu nisem posvečala veliko pozornosti, saj sem bila še 

premlada. (F/7) 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Malo stiske, ker nisem vedla, kaj je to, povedala pa nisem nikomur. Sama sem bila v tem oblaku 

nevedanosti. (F/8) 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

V tem obdobju se nisem posebej nikamor zatekala, niti ne v šport, niti ne v umetnost (F/9), vem 

pa, da veliko ljudi najde uteho nekje, ampak se mi zdi, da to bolj starejši ne razkriti geji in 

lezbijke. 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

Pri 15.letih sem se uvidela, da sem lezbijka (F/.10)  To je bilo obdobje, ko sem začela počasi 

hoditi ven, spoznavati okolico, zabave, ljudi, nočno življenje. Na neki zabavi sem se poljubila 

s punco in videla, da je to to (F/11). 

 



 

 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Od malih nog pa do 15.leta, na približno rečem da 10 let. (F/12) 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Da sem se začela identificirati kot lezbijka, so mi pomagali mediji (F/13), a v največji meri 

internet (F/14), kjer sem prišla do stikov z drugimi homoseksualci. (F/15) 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Preden sem se razkrila in si priznala, me je bilo malo strah ja, priznam, saj je bilo to zame nekaj 

novega, nekaj svežega, kar še nisem poznala (F/16). 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Prvi sem se razkrila prijateljici, že takoj ko sem poljubila tisto punco. (F/17) Šli sva športat in 

med tekom sem ji povedla, da me zanimajo punce in da sem se dobila z eno punco na zmenku 

(F/18).  

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

Želela sem, da moja najboljša prijateljica ve. Da se ne bi odtujili, ker bi se jaz začela izmikat in 

ne bi povedala, kam grem, ker do sedaj sva si povedali vse (F/19). Pa tudi želja po normalnem 

življenju me je spodbudila. (F/20) 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Doma sem povedala takrat, ko sem že imela partnerko, stara sem bila 16 let. (F/21) Doma sem 

se razkrila z vprašanjem mami in očetu hkrati, če bi želela spoznati mojo punco. Nisem nič 

ovinkarila, kar ustrelila sem. Malo me je bilo strah odziva in zato je kar na enkrat izletelo iz 

mene to vprašanje (F/22). 

 



 

 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Sprva sta bila malo presenečena (F/23), oče je naredil take velike oči (F/24) , mami pa se je 

nasmehnila in rekla: kako prosim. Povedala sem, da imam čustva do punce in da tako pač je in 

se nasmejala. Oba sta lepo sprejela (F/25), mami še lepše, nikoli mi ni rekla grde besede (F/26), 

podprla me je in objela kot še nikoli (F/27). Oče sicer ni bil tako vesel kot mami, ampak rekel 

tudi ni več veliko. Bil je tiho (F/28), samo sedel je in poslušal naju z mami (F/29). 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Ko sem se razkrila mami in očetu, sem se počutila 100 kg lažjo. Olajšanje (F/30). Ker je mami 

tako dobro sprejela, sem bila zadovoljna, zelo srečna (F/31). Malo me je skrbelo za očeta, kaj 

bo z najinim odnosom. (F/32) 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Jaz nimam brata in niti sestre (F/33). 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Jaz nimam brata in niti sestre.(F/34) 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

 Jaz nimam brata in niti sestre. (F/35) 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Družinska dinamika v večji meri ostaja popolnoma enaka. (F/36) Mami je lepo sprejela, najin 

odnose se je le še bolj poglobil, sva zaveznici (F/37), sva enako v stikih, se dobro razumeva, 

enako dobro kot prej ali še celo bolje. (F/38) Nikoli me ni zavrnila. Oče pa se je ob mojem 

razkritju malo zaprl vase (F/39), o tem ni govoril, homoseksualnost je bila zanj tabu tema 

(F/40). A sčasoma, ko je spoznal mojo punco, ko je dobil dobre informacije, ko je videl da sva 

srečni skupaj, se je sprostil in se nazaj odprl. Sedaj lahko rečem, da sva danes v enako dobrih 

odnosih kot prej. (F/41) 

 



 

 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Nimam brata ali sestre. (F/42) 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Nimam brata ali sestre. ((F/43) 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Ne, nisem doživela nasilja v družini, ko sem se razkrila (F/44). 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

Pred domačimi nisem dolgo skrivala svojo spolno usmerjenost. Ko pa sem jo, o tem nisem 

govorila. Bila sme tiho. (F/45) 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Najboljši prijateljici sem povedala prvi, nato doma, nato pa še parim dobrim prijateljem. (F/46) 

Povedala sem jim, da pridem na rojstni dan ali žur ali na druženje s spremstvom, da imam 

punco. (F/47) 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Vse moje prijateljice so me kot lezbijsko sprejele. (F/48) Zanimala jih je celo zgodba, kako sva 

se s punco spoznali, kaj se je dogajalo v meni, kako sem vedela, da sem lezbijka. Pozitivni 

odzivi in dobre emocije so bile. Super res, ponosna sem na njih, da so me sprejele (F/49). 

 



 

 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Moji prijatelji so večinoma hetero usmerjeni, (F/50) razlik v prijateljstvu ne opazim. Zame je 

prijateljstvo enako z vsemi, ne glede na to, koga ima oseba rada in s kom živi. To nima glave 

vloge pri prijateljstvu (F/51). 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Delam preko študentskega servisa v hotelu, kjer sem se razkrila samo eni sodelavki, s katero 

sem v rednih stikih, z ostalimi se ne družim (F/52). Povedala sem ji na malici, ko je bil 

priložnost, ko je debata nanesla na partnerstva. (F/53) 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Po razkritju je najin odnos še boljši kot prej (F/54), ona me je sprejela in mi povedala zgodbo, 

da je njen brat gej. Veliko sva govorili o homoseksualnosti, v odnosih doma in se tako še bolj 

povezali. Me je sprejela in postali sva prijateljici. (F/55) 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Nikakor ne čutim šikaniranja, diskriminacije ali nelagodja. (F/56) 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Razkrita oseba ima po mojem mnenju enake možnosti za napredek kot večina heteroseksualcev, 

saj je za pričakovati, da bo dan danes vodstvo tako izobraženo in odprto, da ne bo dopustilo, da 

spolna usmerjenost vpliva oziroma pretehta znanje in veščine osebe, ki bi bila sposobna 

napredovanja, boljše pozicije. (F/57) 

 

 



 

 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Da, punco sem razkrila doma in to še celo v enem stavku, ko sem povedala, da sem lezbijka. 

(F/58) Povedala sem na običajen dan, je kar šlo samo ven iz mene. Rekla sem, da če želita 

spoznati mojo punco. (F/59) Oba sta jo želela spoznati, sta jo tudi spoznala in lepo sprejela. 

(F/60)  

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Da sem, to se je zgodilo kar skupaj z razkrivanjem moje spolne usmerjenosti (F/61). Sem rekla, 

na primer, da danes na žur pride še moja punco. (F/62) 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Prijateljice so ne izmerno lepo sprejele mojo punco, jo spoštujejo in so postale prijateljice. 

Veliko se družimo. (F/63) 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Da sem, eni sodelavki, ko sva bili na malici, je pogovor nanesel na partnerstva in sem povedala. 

(F/64) Vzrok je to, da se ne sramujem punce pa še varno sem se počutila z njo in ob njej. (F/65) 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

Rekla bi, da je ne doživljam pogosto. Sem pa že jo doživela. (F/66) Ko sva bili s punco na 

sprehodu, sva se držali za roko in je so naju starejši pari zelo grdo gledali. (F/67) Homofobični 

pogledi, buljenje v naju, strmenje v naju in zavijanje z očmi. (F/68) 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Ne, nikoli. (F/69) 



 

 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Ne, do sedaj ne, ampak morda pa kdaj v prihodnosti. (F/70) 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne, nisem prišla v stik z nobeno organizacijo, saj to ni bilo potrebno. (F/71) Ker sem ima 

internet za iskanje in podpro, za starša pa tudi ni bilo potrebno, na srečo. (F/72) 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Povsem sem sprejela. Sedaj živim super. Normalno življenje, kot paše meni. (F/73) 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Nikoli nimam dvomov. Sem kar sem. (F/74) 

7. INTERVJU – oseba g 

SPOL: M       STAROST: 30       KRAJ BIVANJA: Kranj     IZOBRAZBA: dipl. soc. del. 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 

Da sem gej, sem prvič posumil v osnovni šoli. (G/1) Ko smo doma gledali filme, mi je pogled 

na moškega, še posebej če je bil na pol slečen, pripeljal rdečico na obraz (G/2)  

2. Kako si na to reagiral/a? 

Takrat teh občutkov nisem poznal in bilo mi je čudno. (G/3) Sam sem bi sem se zdel čuden, ker 

o tem nisem prej nič slišal (G/4). Bil sem totalno zmeden. (G/5) 



 

 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Nikomur se nisem zaupal, kaj se mi plete po glavi, nisem upal. (G/6) 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Malo sem se zdel sam sebi čuden, ker o tem mi ni noben prej nič rekel, da se mu to dogaja. 

(G/7) 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Malo stiske pa res ja, saj nisem vedel, kaj mi sploh je, nikjer še nisem nič takega videl ali 

doživel, kar se je takrat dogajalo v meni. (G/8) 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

V tem obdobju, v času osnovne šole, sem začel risati (G/9). Skrivaj. Slikal sem skice moških 

teles, moških na delu, različne položaje in situacije iz vsakdana. (G/10) 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

Kot homoseksualec sem se začel identificirati pri 17.letih. (G/11) Sam sebi sem nehal lagati in 

si priznal, da sem gej. (G/12) Bil sem na neki predstavi, ko se je zraven mene usedel mladi 

moški, takrat malo starejši od mene. Ko je sedel na sedež poleg mene, je po nesreči s svojo roko 

zdrsnil po moji dlani in naprej po stegnu. V meni je zavrelo. Konec. Eksplozija. Postal sem 

nemiren, hkrati vesel, čustva so eksplodirala v meni, nori občutki, ki so se mi dogajali prvič. 

Takrat sem se zavedel, da imam v sebi nagon do fantov, da me pač privlačijo fantje (G/13). 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Hm… nekako 10 let. (G/14) 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 



 

 

Internet mi je pomagal pri identifikaciji (G/15). Prebral sem veliko člankov, forumov (G/16), 

ki so jih pisali že razkriti geji. Prebiral sem zgodbe drugih, tako sem videl, da nisem sam, to mi 

je dalo dober občutek, da se ne dogaja to samo meni, da nisem sam, da nisem čuden (G/17). 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Hm… ja, lahko bi rekel, da preden sem se razkril sam pred seboj, sem bil v dilemi, kaj sem, 

kdo sem, kako bom živel (G/18). Seveda me je bilo strah, saj nisem imel nobene dobre 

informacije o homoseksualnosti (G/19). Do njih mi je pomagal internet. (G/20) 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Prvi sem se razkril prijateljici in to kar hitro, ko sem sam sebi priznal, da sem gej. (G/21) 

Povedal sem ji na kavi, da imam za njo super novico, da sem zaljubljen, da imam metuljčke v 

želodcu, in da grem na prvi slepi zmenek s fantom. Povedal sem ji, da sem ga spoznal na spletu, 

v neki klepetalnici. (G/22) Najprej je bila zelo resna, ko sem to govoril, nato pa se je nasmejala, 

me močno objela, kot še nikoli in mi zašepetala, če sem srečen. (G/23) Sem rekel, da ja. Potem 

je rekla, da je srečna in vesela zame, da sem se našel. Od dobrih pozitivnih reakcij in emocij 

sva oba jokala. (G/24) 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

Želja, da je ne pustim v laži in da bova ohranila prijateljstvo. (G/25) Želja, da živim normalno 

tudi jaz. (G/26) Želja, da se ne bova odtujila, če se bom skrival, saj je ona zame res veliko sonce. 

(G/27) 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Starša sta izvedela da sem gej, ko sem bil star 19 let (G/28). Tega nikoli ne bom pozabil… Bilo 

je obdobje novega leta, ko sem se s fantom odpravljal v Kranjsko Goro. Doma sem rekel, da 

grem na zabavo v Kranjsko in da me pride iskat moj nov fant (G/29). Mami je debelo pogledala 

in rekla: kaj? Bila je šokirana (G/30). Rekla je, če se hecam. Povedal sem da ne, da imam fanta, 

da sem se končno našel, da sem srečen in vesel v srcu, da je zame to končno pravo življenje 

(G/31). Mama je planila v jok (G/32). Govorila je, da ne razume, kako je to mogoče, da sem 



 

 

imel dobro vzgojo, da je lepo skrbela zame, da kaj je zgrešila (G/33). Očeta ni bilo zraven, 

izvedel je preko mame, ko sem jaz že odšel od doma (G/34). Nikoli mi ni nič rekel. Tišina. 

Ignoriranje te teme iz njegove strani (G/35). 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Mama z jokom (G/36). Bila je obupana, sama sebe je krivila za mojo spolno usmerjenost. 

(G/37) Ampak kasneje, v zelo kratkem času, je ona sprejela (G/38). Veliko sva govorila o tem, 

prinašal sem ji knjige, na netu iskal dobre članke z informacijami. Mami je na to sprejela, ko 

sva se pogovarjala veliko. (G/39) Oče pa ne. In mislim, da še danes ni sprejel (G/40). Še vedno 

je zavit v molk. (G/41) 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Zelo olajšano. Super. Bil sem ponosen sam nase, da sem zmogel to. (G/42) 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Bratu sem povedal sam, ko sem prišel iz Kranjske Gore, torej je izvedel za mamo in očetom 

(G/43). Rekel je, da se mu je zdelo (G/44), da mu je malo neprijetno, ampak da jaz že vem, kaj 

delam (G/45). 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Bil je presenečen, ampak nič nasilen, ne pa tudi najbolj vesel (G/46). Dvakrat pa mi je rekel, da 

mi bo stal ob strani ne glede na to, kaj se zgodi, ker sva le brata. (G/47) 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a? 

Olajšano. Pa še veselo, ker ni težil, ker sem imel občutek, da je sprejel. Dobri občutki. (G/48) 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Družinska dinamika se je precej spremenila (G/49). To leti na očeta. Oče, po tem ko sem se 

razkril mami in mu je ona povedala, da sem gej, z mano ni več govoril veliko (G/50). Le najbolj 

nujne stvari. O homoseksualnosti med nama ni bilo govora (G/51). Nič več šal med nama, nič 

več pogovorov ob večerih, najini stiki so se ohladili (G/52). Z mamo je bil drugače. Mama je 



 

 

po začetnem šoku sprejela mene in mojega fanta. (G/53) Danes je najin odnos enak tistemu 

prej, super se razumeva. (G/54) 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Odnos z bratom je enak kot prej. Sva zaveznika, vedno si pomagava. Imava dober odnos. (G/55) 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Najini stiki so približno enaki kot prej, odnos se ni spremenil. (G/56) 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Fizičnega nikoli (G/57). Psihičnega pa lahko rečem da ja, če štejem ignoriranje in molk od očeta 

pod to, ko sem se razkril in tudi kasneje. Ubija to, res ni prijetno. (G/58) 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

2 leti sem skrival pred starši, da sem gej. Lahko rečem, da s skrivanjem homoseksualne zveze 

(G/59) in izmikanjem družinskih ceramonij, kjer sprašujejo: kje pa je tvoja, kdaj bo pa poroka, 

kdaj pa bomo zibali, itd. (G/60) 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Pred ostalimi dobrimi prijatelji sem se razkril priložnostno (G/61). Največkrat, ko smo bili na 

pijači pa sem rekel, da bom s sabo pripeljal svojo novo ljubezen (G/62). Tako so spoznali 

mojega fanta in hkrati izvedeli, da sem gej. (G/63) 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Moram s ponosom priznati, da so prav vsi prijatelji sprejeli pozitivno, nihče mi ni obrnil hrbta. 

Jasno so mi dali vedeti, da me podpirajo. In da so veseli, če sem srečen jaz. (G/64) 



 

 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Heteroseksualci so večinoma moji prijatelji, seveda pa imava zdaj s fantom tudi kakšne 

homoseksualne prijatelje. (G/65) In razlik v prijateljstvu ni, saj to, kdo tebe privlači, moški ali 

ženska, v prijateljstvu ni glavna stvar, niti ni pomembna, niti prijateljstva ne pogojuje (G/66). 

Zame je prijateljstvo s homo in hetero ljudmi popolnoma enako, seveda! (G/67) 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Na delovnem mestu se še nisem razkril, saj delam tu nekje 2 leti in se ne počutim tako varno, 

da bi se razkril, niti svojega fanta ne. S sodelavci nisem v tako dobrih odnosih, da bi tam razdajal 

sebe. (G/68) 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Nisem se razkril in se za enkrat nima namena, saj se ne počutim dovolj varno, ker se ne 

ujamemo tako dobro karakterno in nismo prijatelji, smo normalno sodelavci in to je to. Z njimi 

ne govorim o privat stvareh. (G/69) 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Na delovnem mestu ne čutim diskriminacije (G/70). Malo pa čutim nelagodja, zato se ne 

razkrijem. (G/71) 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Hm… rekel bi, da ima danes homo ali hetero oseba enake možnosti za napredek, saj smo vsi že 

bolj informirani o homoseksualnosti, več se govori o tem, omenjena tema ni več tak tabu kot 

nekoč, vedno več je javno znanih oseb, ki se razkrivajo, itd. Pri napredku šteje profesionalnost, 

izkušnje, znanje, ne pa spolna identiteta. (G/72) 

 



 

 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Da, partnersko zvezo sem razkril družini, in to takrat ko sem povedal, da sem gej. (G/73) 

Normalno sme povedal, da grem s fantom za novo leto v Kranjsko Goro. Bila je ravno prilika, 

ki sem jo izkoristi. (G/74) 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Da, fanta sem razkril prijateljem. (G/75) Večini istočasno kot svojo spolno usmerjenost. Večini 

sem se razkril ob druženjih, ko sem rekel, da z mano pride moj fant. (G/76) 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Prav vsi prijatelji so mojega fanta sprejeli. To mi je res dalo moč in same dobre občutke je 

prebudilo v meni. (G/77) 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Ne, nisem razkril partnerskega razmerja s fantom na delovnem mestu (G/78). Vzroki za to so, 

ker se ne počutim varno v službi, saj se karakterno ne ujamem s sodelavci, ves čas smo v 

konfliktih. (G/79) 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

Homofobije ne doživljam v okolici, kjer živim. (G/80) Edino enkrat, ko sva šla s fantom v 

trgovino, sva se malo držala za roke, pa je en mladostnik pred vstopom v trgovino rekel: o lej 

jih pederajse. Pa se nisva dala motiti. (G/81) 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Nikoli. (G/82) 



 

 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Ne, parade ponosa se nisem udeležil in me tudi ne vleče, da bi se je (G/83). 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ob razkritju nisem podpore iskal v nobenem društvu (G/84), moja podpora je bil internet, 

(G/85) stiki z drugimi geji po klepetalnicah in različni forumi. (G/86) 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Sedaj živim super življenje, sem povsem sprejel in ozavestil svojo spolno identiteto. Ni mi žal, 

da sem se komurkoli razkril, saj sem res srečen kot gej. To je to. (G/87) 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Nikoli nimam dvomov v svojo spolno usmerjenostjo. (G/88) 

8. INTERVJU – oseba h 

SPOL:  M   STAROST: 27   KRAJ BIVANJA: Zagorje IZOBRAZBA: dipl. strojnik 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 

Da sem gej, sem prvič posumil v vrtcu. (H/1) Bili smo na taboru in učitelj se je takrat slačil v 

garderobni sobi, ko smo šli smučat. Začutil sem čudna čustva, nekaj se je dogajala v meni, kar 

nisem poznal. (H/2) 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Bilo me je strah (H/3). Pa še sram, saj ni nihče nikoli o tem govoril. (H/4) 



 

 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Nikomur se nisem zaupal, ker se mi je zdelo, da se to dogaja samo meni. Nisem upal se zaupati. 

(H/5) 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Ja seveda. Sam sebi sem bil pošast, ki ga privlačijo moški (H/6). 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Ob tem sme doživljal hude stiske (H/7). Saj je res naporno, da nimaš prav nikogar, ki bi mu 

zaupal in povedal (H/8). Mučno je bilo, saj nisem vedel, kaj naj s stisko. (H/9). 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

Ne, mislim da se nisem nikamor zatekal. Hotel sem biti čim bolj neviden. (H/10) 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

Težko rečem točno kdaj, bi pa ocenil da nekje v gimnaziji, cca 18 let sem imel (H/11). 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Lahko bi rekel da od vrtca pa tja do gimnazijskih let. (H/12) 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Definitivno stiki z drugimi homoseksualci To je res olajšanje, ko spoznaš nekoga, ki se srečuje 

z istimi stvarmi kot ti. Končno te nekdo razume. To je neprecenljivo. (H/13) 

 



 

 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Ja. Ves čas sem bil v dilemi, kaj je zdaj, to, kdo jaz sem (H/14). Ampak kaj kmalu sem se 

spoznal in uvidel, kaj me privlači oziroma kdo. Na začetku srednje šole me je dejala depresija 

(H/15). Črne misli pa so bile prisotne ves čas. (H/16) Strah pa je postal stalnica, kdo sem. (H/17) 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Prijateljici (H/18). Ko sva šla z busom domov, sem ji rekel, da mi je všeč pripravnik, ki nas je 

takrat učil slovenščino, da se mi zdi simpatičen. Ona je to popolnoma sprejela in rekla, da se ji 

je že prej to dozdevalo, da sem gej. (H/19). Zelo lepo mi je bilo, da sem se lahko nekomu zaupal 

in dobil še pozitiven odziv (H/20). 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

Želja po koncu muk, koncu trpljenja (H/21). Vedno sem moral skrivati, kaj bom rekel, da se ne 

bi slučajno zarekel. Mučno. 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Starši so izvedeli, ko so videli klepet na facebooku, saj sem se pozabil izpisati iz računalnika. 

(H/22) To je bilo nekje na faksu, star sem bil  okoli 22 let. (H/23) Jaz sem sedel na kavču z 

očetom, mama pa je bila na računalniku in kar na enkrat njen zgrožen obraz in vprašanje: »Kaj 

je to?«, tako sem takoj vedel, za kaj se gre. Rekel sem, da sem si pisal s prijateljem, no fantom. 

(H/24) 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Mama je bila v šoku. (H/25) Jokala je in mi rekla (H/26), zakaj sem ji to naredil (H/27). Ves 

čas je ponavljala, kaj bodo rekli sosedje (H/28). Trdila je, da me je slabo vzgojila in da je kriva 

ona (H/29). Oče je debelo gledal, me 100x vprašal, sine a je to res? Ne, ni mogoče, je ponavljal. 

Začel me je zbadati (H/30). Zmerjati. Bil sem vse najslabše, kar se da. (H/31) Grozni spomini. 

 



 

 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Grozno (H/32), ker me je oče ves čas poniževal (H/33). Mama pa je jokala (H/34). Smilila se 

mi je, a hkrati ji nisem mogel pomagati. Bilo je strašno, tega ne bi več rad doživel (H/35). 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Malo po tem dogodku s starši (H/36). Sam sem mu povedal, ko sva jedla kosilo doma. Nič ni 

rekel posebnega, le da ga to ne zanima in naj delam kar hočem. (H/37) 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Nič posebnega. Ni jokal, ni se smejal. Zdi se mi, da je reagiral normalno. Je sprejel, rekel, naj 

delam, kar mi paše. (H/38) 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Vredu, ker me ni zbadal tako kot oče (H/39). Na nek način sem dobil občutek olajšanja, da se 

vsaj na nekoga lahko obrnem, če bo doma hudo. Občutek podpore je v tistih trenutkih pasal. 

(H/40) 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Razlike v družinski dinamiki so bile ogromne (H/41). Skoraj nič nismo govorili (H/42), hodili 

smo en mimo drugega. Kot da živim z duhovi. (H/43) Zato sem se tudi odselil. Po nekaj časa 

je mama pristopila k meni in mi rekla, da tako ne more več, da bi se rada pogovorila, da bi mi 

rada zaupala (H/44). Zaupala mi je, da bi rada obiskala psihologa, ker rabi nekoga tretjega, da 

se mu zaupa. (H/45) Prinesel sem ji tudi nekaj knjig na omenjeno temo. (H/46) Čez čas mi je 

povedala, da je vse 3 knjige 2x prebrala in našla v njih oporo. Z očetom sva stike prekinila. 

(H/47) Tudi odselil sem se. Še danes z mamo govoriva, z očetom pa ne. 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Popolnoma enka kot prej (H/48). Moj brat se že prej ni vtikal v druge ljudi in stvari, se drži bolj 

zase. Imava korekten odnos, nikoli nisva bila zelo povezana. (H/49) 

 



 

 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

V stikih z bratom po mojem razkritju sva enako kot prej, stiki se niso okrepili, niti poslabšali. 

(H/50) 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Ob razkritju sem doživel psihično nasilje v družini. (H/51) Pa ne enkrat. Večkrat sem ga 

doživljal, zato sem se tudi odselil. Bilo iz strani očeta, da nisem pravi moški, (H/52) ker še 

otroka ne znam narediti (H/53); da sem gejčina, (H/54),  da sem manj vreden kot maček na 

ulici, da sem gnoj in podobno (H/55). To je zelo vplivalo na mojo samopodobo. Bila je na 

podnu. (H/56) 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

Skrival sem jo s tem, da sem se izmikal družinskim srečanjem, (H/57),  kjer so me spraševali, 

kje maš pa ti punco, kdaj bo ohcet, kdaj bodo pa vnuki, itd. tudi doma sem se izmikal pogovoru 

o zvezi, pa če imajo moji prijatelji punce. (H/58) To je bilo zame vedno mučno, sploh v 

najstniških letih. 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Razkril sem omenjeni prijateljici in še dvema (H/59). Ko so prišli k meni na obisk v novo 

stanovanje, sem povedal, da z mano živi tudi moj fant (H/60). Takrat sta izvedela da sem gej in 

da imam fanta. (H/61) 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Sprejela sta z začudenjem, ampak pozitivno. Veliko sta spraševala o nama, kje sva se spoznala, 

koliko časa sva skupaj, itd. (H/62) 



 

 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Moji prijatelji so večinoma heteroseksualci, čeprav se družim tudi z istospolno usmerjenimi. 

(H/63) Razlik v prijateljstvu res ni. (H/64) Zame je prijateljstvo enako vredno, ali je prijatelj 

gej ali ima ženo, saj spolna identiteta ni edina, ki določa, kdo in kakšen je človek. Je le ena 

izmed mnogih lastnosti. (H/65) 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Na delovnem mestu se nisem razkril (H/66), saj sem v službi s samimi moškimi in se bojim, da 

bi me izločili, me ves čas hecali, da se ne bom zaljubil vanje, da me bodo zmerjali, zbadali, itd. 

(H/67) In prepričan sem, da moški težje sprejmejo homoseksualca kot ženske. 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Nisem se razkril. (H/68) 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Ne vem, ker se nisem razkril (H/69). A mislim, da če bi se jaz razkril v moji službi, bi bilo 

veliko nelagodja, ker sem v prostoru s samimi moškimi in občutek imam, da ne sprejemajo 

geje. Tudi velikokrat povedo vice o pedrih, a me ne gane. 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Odvisno od podjetja, odvisno, kako je vodstvo odprte glave in izobraženo, posledično to vpliva 

tudi na zaposlene. Če pa pomislim bolje, menim, da ima gej/lezbijka iste možnosti za napredek 

kot hetero osebe, saj nas ščiti tudi že zakon, pa tudi nekatere ferme so ozaveščene. (H/70) 

 

 



 

 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Partnerske zveze družini nisem razkril (H/71), saj me je strah, kako bodo reagirali. (H/72) Oče 

vem da ne bi dobro, pa še v stikih nisva več. Mami pa tudi še nisem povedal. Ker to pomeni 

spet ne kup težav in sekiranja. 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Da sem. (H/73) Ko sem se razkril da sem gej, sem razkril še najino partnersko skupnost. (H/74)  

Ko sem se odselil, so prišli k meni na obisk, takrat so izvedeli, da sem gej in da imam fanta. 

Najboljša prijateljica pa je oboje vedela že prej. (H/75) 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Ja. Super so ga sprejeli. Smo pravi prijatelji. (H/76) 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Nisem je razkril, saj niti ne vedo, da sem gej. (H/77)  Ker delam v malo manj urbanem okolju, 

s samimi moškimi. Prepričan sem, da ne sprejemajo gejev in lezbijk in ne bi rad več prenašal 

žaljiv, zbadanj, pa ne bi rad, da me izključijo iz družbe. (H/78) 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

Kar pogosto (H/79). Zbadanja, žaljivke, grdi pogledi, grdi napisi na šolskem dvorišču. Ampak 

vse to me je okrepilo. (H/80) 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Ne. (H/81) 



 

 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Ne, nisem se je udeležil, ker se mi zdi, da to ni zabava, nek dogodek, dan na OFF, pač pa so 

interesi politični, to pa me ne zanima. (H/82) 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne nisem (H/83). Zatekal sem se v internet (H/84) in v stike z drugimi homoseksualci. (H/85) 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Danes živim kot srečen gej v samostojnem gospodinjstvu. Sem povsem ozavestil in sprejel 

svojo identiteto. Nimam pomislekov in težav glede tega in sam s sabo. (H/86) 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Nimam nikakršnih dvomov v mojo spolno usmerjenost. Zdaj je res kristalno jasno, kam pes 

taco drži. (H/87) Težave pa so tako ali tako povsod, v vsaki partnerski skupnosti, katere je treba 

reševati sproti. A navkljub vsemu sem srečen, kjer živim in s komer živim. 

9. INTERVJU – oseba I 

SPOL:  M    STAROST: 49   KRAJ BIVANJA: Kamnik IZOBRAZBA: dipl. ekonomist  

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 

Na začetku osnovne šole so se mi začele dogajati stvari, ki jih nisem razumel. Vešč so mi bili 

fantje. (I/1) Čudno, sošolkam tudi fantje, a sošolcem punce. Ko smo se hecali med seboj, kdo 

je v koga zaljubljen, ko so meni rekli, da sem v sošolko, nikakor v glavi nisem mogel narisati 

te slike s sošolko. Moja čustva so bila za fante. (I/2) 



 

 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Nobenemu nisem o tem nič povedal, bil sme tiho, zdelo se mi je precej čudno vse skupaj. (I/3) 

Počutil sem se zelo drugačnega. (I/4) 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Takrat se nisem zaupal nikomur, kje pa, saj nisem niti upal pomisliti na to. (I/5) 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Ja, sam sebe sem imel za čudnega, drugačnega. (I/6) 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Ob tem nisem doživljal pritiskov (I/7), sem pa kdaj stisko(I/8), ker nisem upal nikomur 

povedati, kaj se mi dogaja (I/9). Včasih sem bil za to žalosten. (I/10) 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

V tem obdobju sem se zatekal v šport, kjer sem pozabil na vse težave in črne misli, ki me pestijo. 

(I/11) 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

Lahko rečem, da sem se sam pred seboj razkril nekje pri 16.letih, ko sem bil v srednji šoli, 

2.razred. (I/12) Všeč mi je bil učitelj telovadbe in vedno bolj močna čustva sem čutil v sebi do 

njega, še posebej, ko sem ga videl. Srce notri mi je zaigralo. Takrat sem vedel, da je to to. (I/13) 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Od začetka osnovne šole pa do približno 16.leta. (I/14) 

 



 

 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Da sem se začel imeti za geja, so mi pomagale knjige (I/15). Interneta takrat še ni bilo, drugače 

bi mi bilo lažje, saj tako nisem imel stikov z nobenim gejem, ni bilo te možnosti, ne neta, ne 

chatov. Na skrivaj sem hodil brati te knjige, da sem pridobil informacije o homoseksualnosti. 

(I/16) 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Ja s strahovi sem se srečeval, saj nisem vedel, kaj bo z mano, ker sem gej, ker sem drugačen od 

večine (I/17). Strah me je bilo, kaj bo sploh z mojim življenjem. (I/18) 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Prvemu sem se razkril prijatelju, ko sem bil že v službi, nekje pri 35 letih, pred tem pa nobenemu 

prej. (I/19) Na tenisu sem mu povedal, da imam skrivnost, ki jo želim deliti z njim. Rekel sem, 

da grem danes v kino s fantom. Pokazal sem mu sliko, povedal ime in poudaril, da sem srečen 

z njim (I/20). Sprva me je čudno gledal, bil je šokiran. Ni vedel kaj naj reče. Ko je lahko kaj 

rekel, je rekel, da je vesel zame, da upa, da vem kaj delam in da sem okej. (I/21) 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

Želja po normalnem življenju (I/22). Želja po koncu skrivanja. (I/23) 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Staršem sem povedal kar direkt, mami in očetu na enkrat, kar brez ovinkov in sicer takrat, ko 

sem se preselil od doma. Rekel sem, da imam najeto stanovanje in da bom tam živel skupaj z 

mojim novim fantom. (I/24) To je bilo po razkritju prijatelju, star sem bil 35 let. (I/25) 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Oba sta bila v šoku. (I/26) Čudno sta me pogledala. Mama je postala popolnoma rdeča v obraz 

in rekla je: kako prosim, oče pa je rekel: kaj se pa greš, kaj je zdaj to. Razložil sem jim, da so 



 

 

mi vešč fantje, da to vem že nekaj časa, da imam sedaj dovolj skrivanja, da sem jima povedal 

prvima od domačih, da sem srečen z njim, da mi je odleglo (I/27). Oče je rekel, da njemu ni 

odleglo, začel me je zmerjati (I/28), butati z roko po mizi. (I/29) Bil je jezen, razočaran(I/30). 

Mama pa je jokala (I/31). Nič ni rekla. (I/32) Kasneje, ko sem se že odselil, po kakšnih 14 dneh, 

je rekla, da če bi šel k zdravniku, da me pregleda, kaj mi je. Da se da to pozdravit. (I/33) Nisem 

se jezil, vedel sem, da je prizadeta, ker ne bo vnukov in podobno, ampak sem ji razložil, da sem 

srečen, da sem gej, da imam ljubečega fanta in da tako pač je. (I/34) 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Olajšano. Začutil sem, da je to priložnost za življenje, da ga začnem uživati. (I/35) 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Isti dan kot starši je izvedela še sestra, ko je prišla iz šole (I/36). Sam sem ji povedal, šel sem k 

njej v sobo, preden sem odšel od doma. Rekel sem ji, da se selim. Da bom živel skupaj s fantom. 

Kar debelo me je pogledala in rekla: a res? (I/37) Nato sva govorila nekaj časa in na koncu me 

je objela in rekla, vedela sem veš, da si gej. Mene imaš. Ne skrbi. (I/38) 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Sestra je reagirala pozitivno (I/39). Dala mi je vedeti, da imam njeno podporo. (I/40) 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Super, olajšano (I/41). Bil sem srečen, zelo vesel (I/42). Poln motivacije za nadaljnje podvige. 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Družinska dinamika je sedaj podobna prejšnji pred razkritjem, dobro se razumemo (I/43). 

Ampak takoj po razkritju pa je vladala tišina med nami (I/44), niso imeli teme za pogovor, nihče 

ni omenjal homoseksualnosti (I/45), ni bilo stikov oz manj smo se videli (I/46). Oče se me je 

izmikal (I/47), mama pa je bila brez besed, kakor da se nimava o ničemer za pogovarjat. (I/48). 

S časoma se je začelo izboljševati, sprejela sta mene, prišla sta k nama na obisk in spoznala 

mojega fanta. (I/49) Tako smo prebili led in počasi smo se začenjali razumeti enako dobro kot 

prej. (I/50) 



 

 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Najin odnos s sestro se po razkritju ni spremenil. Je enako dober kot prej. (I/51) 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Sva enako v stikih kot prej. Odnos se ni poslabšal. (I/52) Ona je edina, ki mi je doma ob razkritju 

jasno in glasno ponudila podporo. (I/53) 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Ne, fizičnega nasilja doma nisem doživljal (I/54). Lahko pa rečem, da sem psihično ob razkritju. 

(I/55) Oče je klel, kričal name, kaj mi je, kaj je narobe z mano, če sem nor. Tudi poniževal me 

je. (I/56) 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

Preden sem se doma razkril, sem zanikal, da sem gej oz niti ne zanikal, prikrival sem (I/57). 

Imel se namišljeno punco. (I/58) 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Prvemu sem se razkril prijatelju, ko sem bil že v službi, nekje pri 35 letih, pred tem pa nobenemu 

prej. Na tenisu sem mu povedal, da imam skrivnost, ki jo želim deliti z njim. Rekel sem, da 

grem danes v kino s fantom. Pokazal sem mu sliko, povedal ime in poudaril, da sem srečen z 

njim. Sprva me je čudno gledal, bil je šokiran. Ni vedel kaj naj reče. Ko je lahko kaj rekel, je 

rekel, da je vesel zame, da upa, da vem kaj delam in da sem okej. 

Ostali prijatelji pa so izvedeli kasneje, priložnostno na kavi, ko sva prišla oba s fantom, ali pa 

sem prej povedal, da pridem s fantom. (I/59) 

 



 

 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Moram reči, da nisem naletel na niti en negativen odziv med najbližjimi prijatelji, ko sem se 

razkril in zraven še povedal, da imam fanta. (I/60) 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Večinoma so heteroseksualci, sedaj imava tudi homoseksualne prijatelje. (I/61) Razlik v 

prijateljstvu ne opazim, ni logično, da bi jih (I/62). Zame je to enako dobro prijateljstvo, saj tu 

ni pomembna spolna identiteta, ampak da je človek dober z mano. (I/63) 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

V službi sem se razkril za 40.rojstni dan, ko sem jih povabil na žur, a le najbližje sodelavce 

(I/64). Povedal sem jim, da bo tam tudi moj fant. Spoznali so tudi njega. (I/65) Nihče mi ni 

rekel nič slabega, odnosi med nami so po tem isti. (I/66) 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Zdi se mi, da so me sodelavci sprejeli, saj že dolgo let delamo skupaj, smo super ekipa in še 

enkrat naj poudarim, da ni pomembna spolna identiteta v službi, pač pa sposobnost, zagnanost, 

znanje, izkušnje, itd. (I/67) 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Na delovnem mestu ne čutim nobenega nelagodja (I/68). Me ne diskriminirajo. (I/69) 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Menim, da danes v teh časih ja, da imajo homo in hetero osebe enake možnosti za napredek in 

uspeh v službi (I/70). Homoseksualnost postaja vedno manjši tabu, vedno več se govori o gejih 

in lezbijkah, tudi javnost večkrat izpostavi kakšno zgodbo, primer dobre prakse. Včasih, na 



 

 

primer, ko sem se jaz prvič zaposlil, 18 let nazaj, temu ni bilo tako. Takrat, če bi se že razkril, 

bi naletel na diskriminacijo, saj so geji in lezbijke bili še zelo tabu tema. (I/71) 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Ja, fanta sem razkril družini, (I/72) ko sem se razkril prvič doma in povedal, da se bom odselil. 

(I/73) 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Da, partnersko zvezo sem razkril prijateljem istočasno s spolno usmerjenostjo (I/74). Povedal 

sem jim na kavi, preden so prišli k nama na obisk. Najboljšemu prijatelju pa na tenisu. 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Vsi prijatelji so mojega fanta sprejeli (I/75). Danes smo dobra klapca. Nihče naju ne zaničuje, 

daje v slabši položaj zaradi tega, ker sva geja. (I/76)  

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Ja, partnersko zvezo sem v delovnem okolju razkril (I/77), ko sem sodelavce povabil na 40.let, 

sem povedal da bo tam tudi moj partner. (I/78) Tako so še izvedeli, da sem gej. Vzorki za to so, 

da ne bi bili šokirani na zabavi. Pa še odleglo mi je, da se rabim skrivati. (I/79) 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

Razmišljam, da  v okolju, kjer sem, ne doživljam homofobije. Najbrž tudi zato, ker večina ni 

vedela, da sem gej, saj sem res dolga leta to skrival in vedel samo jaz. (I/80) 

 



 

 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Ne, nisem. (I/81) 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Parade ponosa se nisem udeležil še nikoli, nekako se ne želim javno izpostavljati (I/82). Pa še 

ne maram, ker se eni načičkajo in so kot maškare. S tem pa se meče taka luč še na vse nas ostale 

homoseksualce, ki se oblečemo normalno. 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne, ob razkritju nisem poiskal pomoč pri nobeni organizaciji (I/83). Moja pomoč in opora so 

bile knjige (I/84), šele kasneje, ko je bil internet, sem šel na kakšen chat (I/85), da sem prišel v 

stik s homoseksualci in tako mi je bilo malo lažje, ker sem uvidel, da nisem sam, da nisem edini, 

ki se mu to dogaja. (I/86) 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Danes živim povsem mirno, ozavestil sem svojo spolno identiteto, jo popolnoma sprejel. Živim 

s partnerjem in sva srečna. Imava pa težave, tako kot vsak drug hetero par. (I/87) 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Nikoli. (I/88) 

10. INTERVJU – oseba j  

SPOL: Ž   STAROST: 26   KRAJ BIVANJA: Domžale    IZOBRAZBA: kozmetičarka 

 



 

 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih 

okoliščinah je prišlo do tega spoznanja? 

Da sem homoseksualka, sem prvič pomislila v 3.razredu osnovne šole (J/1), ko je šla mimo 

mene najlepša punca z najbolj dišečim mehčalcem z imenom Alja. (J/2) 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Nisem se preveč obremenjevala (J/3), temu nisem posvečala veliko pozornosti, sploh se nisem 

spraševala, kako bo to vplivalo na moje življenje v puberteti. (J/4) 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Ne, nisem se nobenemu zaupala takrat (J/5), kot sem prej omenila sem verjetno človek, ki se 

ne obremenjuje s takimi stvarmi. 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Da, od nekdaj sem se tudi zaradi tega počutila drugačno. Težje sem bila razumljena v okolici. 

(J/6) 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

V otroštvu nisem doživljala stisk. Edina dilema, ki sem jo čutila, je bila kasneje, ko sem bila 

stara 15 let, ko sem se ponovno zaljubila v punco, vendar sem bila v razmerju s fantom. (J/ 7). 

Spraševala sem se, kako je to mogoče, če pa so mi všeč moški in sedaj mi punce mešajo glavo. 

(J/8) 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali 

dejavnost, kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

Zatekla sem se k umetnosti in poglobila sem sama vase. Začela sem dojemati okolico zelo 

drugače in bolj globoko. (J/9) 

 



 

 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a 

pred seboj?  

Moje razkritje je bilo zanimivo, od heteroseksualke do bi-seksualke, po tem ko sem bila v 

dolgoletnem razmerju s takratno partnerko, sem se predstavljala kot lezbijka in sedaj se 

identificiram kot queer oziroma lezbijka (J/10), odvisno kdo me sprašuje-itak ni pomembno. 

To je bilo okoli 17 leta, ko sem vstopila v zvezo s partnerko. (J/11) 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Cel postopek približno 5 let (J/12). In sicer od ponovnega zavedanja, ko sem bila v zvezi s 

fantom, všeč pa so mi bile punce, kaj me dejansko privlači, do prvega koraka, ki ga me ga je 

bilo na nek način strah, to je spolnost s punco. (J/13) 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Najbolj sem dojela vse skupaj preko druge punce, da sem lezbijka (J/14). Ona je bila v tem že 

dolgo, bila je razkrita lezbijka. Pomagala mi je, da sem začela razmišljati o tem, kdo sem, kaj 

sem in preko nje sem ponovno začela razmišljati o puncah. Za piko na i, pa mi je bila one še 

noro všeč. (J/15) 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne 

misli, dileme, strahovi? 

Pred razkritjem sem se srečevala z dilemami, kdo sem (J/16), malo tudi s strahovi, kaj bo z 

mano (J/17), a vendar mislim oziroma vem, da niso bile direktno povezane z mojo spolno 

usmerjenostjo. Povezane so bile s tem, da me ljudje, ki so me obkrožali, niso razumeli. (J/18) 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Najprej sem se razkrila pred sošolci v šoli oziroma prijatelji v šoli. (J/19) To razkrivanje se je 

začelo, ko sem pred vsemi poljubila punco, tega nisem skrila. Pa je bilo vse bolj v hecu. (J/20). 

Razkrila pa sem se stricu, njemu sem povedala, saj se je srečeval s podobnimi stvarmi kot jaz 

in je razumel. (J/21) 



 

 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

Res razkrila sem se samo stricu, kateri je tudi gej. Vedela sem, da me bo stric razumela, da ne 

bom naletela na ne odobravanje (J/22). Želja, da neham skrivat, kdo sem. (J/23) 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Najprej je videl oče, ko me je pobral iz ene zabave v Ljubljani. Za adijo sem poljubila sošolko 

(takrat sem imela se fanta), (J/24) kasneje, ko sem spoznala takratno partnerko, sem jo prvi 

teden pripeljala domov. Takrat so izvedeli, da imam punco (J/25), vendar so mislili da je le faza 

(J/26). Sploh nisem razmišljala kako bo, kaj bo. Bila sem zelo podivjana pubertetnica. 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete?  

Govorili so mi, da sem v puberteti, da je to samo faza, da bo minilo. (J/27) 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Ponosno sem jim predstavila svojo boljšo polovico, nisem čutila sramu, bede, ničesar. (J/28) 

Ponosna sem bila in se danes sem, da sem lezbijka. (J/29) 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Brat je izvedel približno istočasno kot starši. Izvedel je preko staršev (J/30) Njemu je bilo 

vseeno, ni se vtikal vame.. (J/31) 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Vseeno mu je bilo (J/32), sem pa opazila da je rad prijateljem povedal da ima sestro lezbijko. 

Verjetno je bil bolj zanimiv pri prijateljih. 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Počutila sem se normalno, saj nisem bolna. Počutila sem se kot prava jaz. (J/33) 

 



 

 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne 

razlike si opazil/a v vaših odnosih? 

Predvsem mami je dobila občutek, da sem se odtujila (J/34). Kar sem se res. Mislila je, da je 

samo faza (J/35) in me je zaradi tega na šaljiv način zbadala pred partnerko, kdaj si mislim najti 

fanta in pa da je to samo faza, da bo minilo (J/36). Strah jo je bilo, da ne bom nikoli imela otrok 

(J/37). Trajalo je par let, da je mami čisto sprejela (J/38). Danes ima čisto drugačen odnos do 

mene, dober odnos (J/39). Oče se ni nikoli vtikal vame, je bil bolj tiho. (J/40) 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Z bratom imava popolnoma enak odnos kot prej. (J/41) Poredko se vidiva, on se samo zabava. 

Imava se rada na svoj način. Popolnoma nič drugačen odnos nimava, razen to da sva oba 

odrasla. (J/42) 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Stiki so ostali enaki, prav nič se ni spremenilo. (J/43) 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in 

kdaj? 

Ne, nisem doživela nobenega fizičnega nasilja. (J/44) Psihično ni bilo ravno nasilje,  je bilo pa 

zbadanje. (J/45) 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno 

usmerjenost? (Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, 

heteroseksualna zveza, beg v droge, beg v alkohol,…). 

Zanikala sem, s kom hodim ven (J/46). Na skrivaj sem poljubljala punce, čeprav sem bila takrat 

še v razmerju s fantom. (J/47) 

SKLOP D – Razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Takrat so prijatelji vedeli vse. Vedeli so od začetka vse, saj tega nisem nikoli skrivala (J/48). 

Že v osnovni šoli sem se poljubila s punco pred vsemi, od takrat jim je bilo jasno, da sem kar 



 

 

sem. Sicer po mojem niso verjeli, da bom na koncu res s punco, a ko sem jim na kavi povedala 

za punco, so sprejeli. (J/49) 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Sprejeli so me malo za šalo malo za res. (J/50) Nihče si ni mislil, da bo dejansko to to. Pa vendar 

so me imeli vsi isto radi, odnosi so ostali isti. (J/51)  Ko sen na kavi povedala, da imam punco, 

so reagirali pozitivno. (J/52) 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne 

razlike v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in 

heteroseksualci? 

Na začetku so bili prijatelji predvsem heteroseksualni moški, kasneje sem spoznala veliko 

heteroseksualnih punc-sodelavke, sedaj pa imam zelo mešane prijatelje, ocenila bi da je 

polovica homoseksualnih in polovica heteroseksualnih. (J/53). In razlik v prijateljstvu ni. (J/54) 

Vsako prijateljstvo je enako dragoceno in pomembno. (J/55) 

SKLOP E – Razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Delo vedno jemljem resno, zato nikoli ne govorim o spolni usmerjenosti prvič, ko spoznam 

nove sodelavce ali menjam delo (J/56). Vedno počakam toliko da ljudje spoznajo mene osebno. 

Kasneje lahko, npr. po 1tednu povem, kako in kaj. Lahko pa traja mesece. Odvisno kako 

začutim ljudi ki delajo z mano. Če pa sem že se razkrila, pa sem se razkrila v pogovoru, ko je 

debata nanesla na to, nisem se načrtno. (J/57) 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Sprejela me do sedaj ni najbolje le 1 punca, ker je mislila da jo bom osvajala (J/58). A vsi ostali 

do sedaj, pa so to sprejeli dokaj normalno, namreč, na začetku imajo malo zadržkov, ker ne 

poznajo homoseksualnih ljudi, ker imajo predsodke iz televizije. A ko jim pokažem, kdo sem, 

kaj znam, kdo sem jaz kot oseba, je moja spolna usmerjenost le še ena izmed mnogih lastnosti 

in ni več v ospredju. (J/59) 

 



 

 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali 

diskriminirajo? 

Ne, imam živahen karakter in ne čutim, da bi me zaradi tega diskriminirali. (J/60) Niti ne 

občutim nelagodja. (J/61) 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Odvisno od delavnega mesta in seveda od same osebe, kakšno energijo oddaja oziroma kakšen 

značaj ima. (J/62) Verjetno je kar nekaj delavnih mest, ki diskriminirajo, vendar je to, kako te 

bo delodajalec ali sodelavec dojemal, odvisno od vsakega posameznika posebej. (J/63) 

SKLOP F – Istospolna partnerska zveza 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Svojo partnersko zvezo doma sem razkrila na nek navaden dan, ko sem punco pripeljala domov. 

Mislila sem si, naju bodo že nekako sprejeli(J/64). Doma so se navadili počasi, sprva pa le 

besede, da je to faza v puberteti, da bo minilo. (J/65) Tudi drugi člani družine so počasi na 

družinskih srečanjih zaceli videvati partnerko. Kar 90% je sprejela ok. (J/66) 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Mojo partnersko zvezo sem razkrila tudi prijateljicam. (J/67) Na kavici sem jim povedala o 

novi ljubezni. (J/68) 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Prijatelji so mojo partnerico sprejeli odprtih rok. Srečni so bili zame, da sem jaz srečna. (J/69) 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za 

to. 

Po navadi kar sami rečejo: kako pa izgleda tvoja, po tem ko se jim že razkrijem (J/70). Sem. 

Kot sem že prej omenila, najprej želim da sodelavci spoznajo mene, šele na to, da sem lezbijka. 

In ker sem zgovorna, ni problem, da povem, da imam punco. Brez težav, spotoma. Ker jih 

zanima, povem. (J/71) 



 

 

SKLOP G – Homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer 

živiš? 

K sreči homofobije ne doživljam v okolici, kjer živim. Sklepam, da zato, ker niti na videz ne 

oddajam podobe, da bi bila lezbijka. (J/72) 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se 

odzvali? 

Na srečo ne. (J/73) 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si 

se jo udeležil? 

Da, parade ponosa se udeležim skoraj vsako leto od kar sem istospolni vezi. Udeležim se jo s 

partnerko, sama če je treba, po navadi pa imam tam tudi prijatelje. (J/74) Grem pa tja za zabavo. 

(J/75) 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, 

katero organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si 

izvedel za izbrano organizacijo? 

Ne, nisem se obračala na nobeno organizacijo (J/76). Edina pomoč, ki sem jo ob razkritju imela 

so mavrični portali, (J/77) da sem bila seznanjena z zgodbami drugih(J/78) in internet, razni 

forumi, članki, nasveti, itd. (J/79) 

SKLOP H – Življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Sem najsrečnejše dekle na svetu. Ne bi menjala nobene izkušnje. Vse me je okrepilo. Svojo 

identiteto pa sem odlično sprejela in ozavestila. Z njo nikoli nisem imela težav. (J/80) 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Ne nimam nobenih težav zaradi svoje spolne usmerjenosti. (J/81)  



 

 

Priloga 2: Analiza podatkov – dvostopenjsko kodiranje 

KODRIANJE – 1.stopnja 

SKLOP A – Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih okoliščinah 

je prišlo do tega spoznanja? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

1 A V vrtcu mi je bila všeč sošolka ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 A pa mi ni bilo jasno, zakaj je meni všeč 

sošolka, sošolki je pa všeč sošolec, a jaz 

rada gledam sošolko, ko se smeji, ko 

govori, itd. 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDEANJ 

1 B Prvič sem posumil, ko sem bil še majhen, 

praktično otrok 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 B Že v vrtcu in v začetku osnovne šole sem 

se zavedal, da sem drugačen, da nisem 

tak kot drugi 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

3 B Ko smo doma gledali kakšen film, sem 

občutil čudne stvari, ko so se v filmu 

pojavili razgaljeni moški 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

4 B Ko so bili na tv-ju privlačni moški, se je 

v mojem telesu naredil nemir 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

5 B Ali pa ko sem kot mali gledal časopis, pa 

je bil tam kakšen urejen tip, ki je bil 

privlačen 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

1 C Da sem lezbijka, sem vedela že od malih 

nog 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 C vedno sem se sama sebi zdela drugačna OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

3 C Spomnim se, ko so v vrtcu vse punčke 

govorile: »o moj fant je pa Luka, o moj 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 



 

 

fant je pa Jaka«, jaz pa nisem tega 

govorila, ker mi ni bilo do tega. Niti še 

nisem vedela kaj je to 

4 C V osnovni šoli, proti koncu osnovne 

šole, pa sem začela v sebi čutiti čustva, 

ljubezenska čustva, neko drugačno 

naklonjenost do deklet 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

5 C Takrat sem vedela, da so mi všeč punce 

in ne fantje 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

6 C Pa ko sem gledala po spletnih portalih 

kake članke, fotke, sem se ob pogledu na 

kakšno dobro žensko naježila, začela 

sem čutili spolno poželenje 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

7 C Bilo me je strah STRAH 

1 D Prvič sem na to pomislila v srednji šoli, 

tretji letnik 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 D Pri sošolki sem bila čez počitnice (njenih 

staršev ni bilo doma) in zelo smo se imeli 

dobro in potem sem v nekem momentu 

ugotovila, da mi je sošolka všeč 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

1 E Kot še otrok, že v vrtcu ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

1 F Že kot mala punčka, ko sem bila stara 5 

ali 6 let sem se po tiho v sebi nekje začela 

zavedati prvih občutkov privlačnosti do 

žensk. 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 F Še posebej se mi je to dogajalo, ko sva 

skupaj z babi gledali mehiške 

nadaljevanke, kjer so bile vse dame, 

gospe, najstnice urejene in lepe 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

1 G Da sem gej, sem prvič posumil v osnovni 

šoli 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 



 

 

2 G Ko smo doma gledali filme, mi je pogled 

na moškega, še posebej če je bil na pol 

slečen, pripeljal rdečico na obraz 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

1 H Da sem gej, sem prvič posumil v vrtcu. ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 H Bili smo na taboru in učitelj se je takrat 

slačil v garderobni sobi, ko smo šli 

smučat. Začutil sem čudna čustva, nekaj 

se je dogajala v meni, kar nisem poznal. 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

1 I Na začetku osnovne šole so se mi začele 

dogajati stvari, ki jih nisem razumel. 

Všeč so mi bili fantje. 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 I Čudno, sošolkam tudi fantje, a sošolcem 

punce. Ko smo se hecali med seboj, kdo 

je v koga zaljubljen, ko so meni rekli, da 

sem v sošolko, nikakor v glavi nisem 

mogel narisati te slike s sošolko. Moja 

čustva so bila za fante 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

1 J Da sem homoseksualka, sem prvič 

pomislila v 3.razredu osnovne šole 

ČAS PRVIH ZAVEDANJ 

2 J ko je šla mimo mene najlepša punca z 

najbolj dišečim mehčalcem z imenom 

Alja 

OKOLIŠČINE PRVIH 

ZAVEDANJ 

 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

3 A Zbegana sem bila REAKCIJA 

4 A A nikogar pa nisem nič spraševala  MOLK 

6 B Bilo mi je čudno, nenavadno. Neznani 

občutki 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 



 

 

7 B Na čase sem se počutil prav zoprno, ker 

nikoli nisem nikogar slišal, da bi se 

počutil enako kot jaz 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

8 B Neprijetno mi je bilo REAKCIJA 

9 B Sram pred samim seboj sem občutil 

mnogokrat, ker sem se zdel sam sebi 

čudaški 

REAKCIJA 

8 C Bilo me je zelo sram REAKCIJA 

9 C Strah me je bilo, kako bom to zvozila vse 

skupaj 

REAKCIJA 

3 D Joj, slabo, bi rekla REAKCIJA 

4 D Tisti trenutek mi itak ni bilo jasno, kaj se 

dogaja 

REAKCIJA 

5 D čez čas pa mi je potegnilo in mi je bilo 

ful grozno 

NE SPREJEMANJE LASTNE 

SPOLNE IDENTITETE 

6 D Se spomnim, da sem še v svoj dnevnik 

napisala, da upam, da nisem lezbijka, ker 

se mi bojo vsi smejali 

STISKA 

2 E Čeprav še kot otrok v vrtcu, sem se že 

zavedel, da moram to »skriti« oziroma 

potlačiti v sebi 

ZANIKANJE 

HOMOSEKSUALNIH 

OBČUTKOV 

3 E Enostavno sem videl, da so vsi odrasli 

moški poročeni z ženskami in sem 

posledično torej sklepal, da to ni 

normalno in da moram to skriti 

HETERONORMATIVNO 

OKOLJE 

3 F Bilo mi je čudno, da me zaščemi, da mi 

postane toplo, ko vidim lepo žensko 

NEPREPOZNAVANJE 

PRVIH HOMOSEKSUALNIH 

OBČUTKOV 

4 F Nisem vedela kaj je to. NEPREPOZNAVANJE 

PRVIH HOMOSEKSUALNIH 

OBČUTKOV 

5 F . Čudni občutki, res, ko ne veš še točno, 

kaj ti je 

REAKCIJA 



 

 

3 G Takrat teh občutkov nisem poznal in bilo 

mi je čudno 

NEPREPOZNAVANJE 

PRVIH HOMOSEKSUALNIH 

OBČUTKOV 

4 G Sam sem bi sem se zdel čuden, ker o tem 

nisem prej nič slišal 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

5 G Bil sem totalno zmeden REAKCIJA 

3 H Bilo me je strah REAKCIJA 

4 H Pa še sram, saj ni nihče nikoli o tem 

govoril 

REAKCIJA 

3 I Nobenemu nisem o tem nič povedal, bil 

sem tiho, zdelo se mi je precej čudno vse 

skupaj 

MOLK 

4 I Počutil sem se zelo drugačnega OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

3 J Nisem se preveč obremenjevala REAKCIJA 

4 J temu nisem posvečala veliko pozornosti, 

sploh se nisem spraševala, kako bo to 

vplivalo na moje življenje v puberteti 

REAKCIJA 

 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

5 A Ne nikomur takrat nisem zaupala, kaj se 

mi plete po glavi 

MOLK 

6 A O svojih občutkih nisem govorila MOLK 

7 A Kot otrok ne, šele ko sem spoznala Nino, 

sem povedala staršem doma, kaj čutim in 

kdo sem 

RAZKRITJE 

10 B Nikomur. MOLK 

11 B Bilo me je sram SRAM 

10 C Ne, nikomur se nisem zaupala, kaj čutim 

in kaj predvidevam, da se z mano dogaja 

MOLK 



 

 

11 C Sem pa se vrgla v forume. Prečesala vse 

forume, prebirala, kakšne so zgodbe 

drugih najstnikov 

OPORA V ZGODBAH 

DRUGIH  

7 D Takrat ne MOLK 

4 E Ne, nikomur se nisem zaupal MOLK 

6 F Nikomur nisem povedala, kaj čutim, kaj 

se mi dogaja, ko gledam dekleta, lepa 

urejena, privlačna, na pol gola 

MOLK 

6 G Nikomur se nisem zaupal, kaj se mi plete 

po glavi, nisem upal 

MOLK 

5 H Nikomur se nisem zaupal, ker se mi je 

zdelo, da se to dogaja samo meni. Nisem 

upal se zaupati. 

MOLK 

4 I Takrat se nisem zaupal nikomur, kje pa, 

saj nisem niti upal pomisliti na to. 

MOLK 

5 J Ne, nisem se nobenemu zaupala takrat MOLK 

 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

8 A Velikokrat sem se zaradi tega počutila 

čudno, drugačno od drugih 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

12 B Ja seveda, ker se o spolnosti včasih ni 

tako govorilo kot danes. Bil sem si 

smotan, čuden, neobičajen. 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

12 C Velikokrat sem se sama sebi zdela 

čudna, neobičajna, saj v moji okoli 

nisem poznala nobene homoseksualne 

osebe 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

8 D Ja, itak. Ampak itak nič ni bilo, nisem 

niti poskušala, tako da so ti slabi občutki 

za nekaj časa poniknili 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 



 

 

5 E Na začetku še kot otrok niti ne, z leti in 

najstniškim obdobjem je to postalo težje, 

takrat sem doživljal občutke 

neobičajnosti 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

6 E Težje sem se vklopil v družbo, zdaj vem, 

da tudi zato, ker nisem bil to kar sem bil, 

ker sem moral skrivati identiteto 

ZANIKANJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE 

7 E Težko je biti sproščen z ljudmi, ves čas 

neka skrivanja, če moraš vedno paziti da 

se ti kaj na zareče, če nisi to kar si, je pa 

res da še dandanes težko kar vsakemu 

povem, da sem gej. 

ZANIKANJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE 

7 F Malo sem se imela za čudno, ampak 

temu nisem posvečala veliko pozornosti, 

saj sem bila še premlada 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

7 G Malo sem se zdel sam sebi čuden, ker o 

tem mi ni noben prej nič rekel, da se mu 

to dogaja. 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

6 H Ja seveda. Sam sebi sem bil pošast, ki ga 

privlačijo moški 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

6 I Ja, sam sebe sem imel za čudnega, 

drugačnega 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

6 J Da, od nekdaj sem se tudi zaradi tega 

počutila drugačno. Težje sem bila 

razumljena v okolici 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

9 A Ob tem nisem doživljala posebnih 

pritiskov in stisk 

ODSOTNOST STISKE 



 

 

10 A razen da sem se sama sebi zdela 

drugačna od drugih. 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 

13 B Ja, stiske so bile STISKA 

14 B Še posebej takrat, ko se je moje 

poželenje pojavilo velikokrat, pogosto, 

vedno večkrat 

STISKA 

15 B Tako sem se začel zavedati, da so mi 

všeč fantje, moški 

ZAVEDANJE LASTNE 

SPOLNE IDENTITETE 

16 B Tega nisem upal povedati doma, 

nikakor! 

MOLK 

13 C Ja, ob tem sem doživljala stiske STISKA 

14 C Zato ker so vse moje kolegice norele za 

fanti, meni pa je bilo to mukotrpno. Jaz 

pa bi rada norela za puncam, ampak kako 

naj jim to povem? 

HETEROSEKSUALNO 

OKOLJE 

9 D ampak sem očitno malo potlačila 

občutke 

NE SPREJAMNJE LASTNIH 

HOMOSEKSUALNIH 

OBČUTKOV 

10 D ker se mi je v podzavesti zdelo, da itak 

ne bo nič s sošolko. Ne vem, nimam 

nekih groznih spominov na to obdobje, 

samo tisti prvi trenutek, ko sem dojela, 

da me ženske privlačijo, me je malo 

ruknilo, pa še to ne za dolgo 

STISKA 

8 E Bili so bolj neki posredni pritiski, da to 

ni OK, oziroma če že moraš biti tak, to 

prikriješ, ostaneš za štirimi stenami 

HETEROSEKSUALNO 

OKOLJE 

9 E Stiske pa vsekakor, v smislu odtujenosti STISKA 

10 E počutiš se kot edini tak »čuden«, sploh v 

obdobju, ko internet in ta tematika še ni 

bila tako razvita 

OBČUTEK DRUGAČNOSTI 



 

 

11 E Je pa problem predvsem med sovrstniki, 

osnovnošolci in srednješolci, saj znajo 

biti zelo negativni do sovrstnikov, ki 

odstopajo od okolice, šele na fakulteti 

nekako človek dozori do te stopnje da ne 

»nagaja«, ampak razume ali pa se vsaj 

odmakne če mu nekaj ne odgovarja 

NE SPREJEMANJE 

HOMOSEKSUALNOSTI 

MED VRSTNIKI 

8 F Malo stiske, ker nisem vedla, kaj je to, 

povedala pa nisem nikomur. Sama sem 

bila v tem oblaku nevednosti 

STISKA 

8 G  Malo stiske pa res ja, saj nisem vedel, kaj 

mi sploh je, nikjer še nisem nič takega 

videl ali doživel, kar se je takrat dogajalo 

v meni. 

STISKA 

7 H Ob tem sme doživljal hude stiske STISKA 

8 H Saj je res naporno, da nimaš prav 

nikogar, ki bi mu zaupal in povedal 

MOLK 

9 H Mučno je bilo, saj nisem vedel, kaj naj s 

stisko 

STISKA 

7 I Ob tem nisem doživljal pritiskov ODSOTNOST PRITISKA 

8 I sem pa kdaj stisko STISKA 

9 I ker nisem upal nikomur povedati, kaj se 

mi dogaja 

MOLK 

10 I Včasih sem bil za to žalosten NEGATIVNA ČUSTVA 

7 J Edina dilema, ki sem jo čutila, je bila 

kasneje, ko sem bila stara 15 let, ko sem 

se ponovno zaljubila v punco, vendar 

sem bila v razmerju s fantom 

ZMEDENOST 

8 J Spraševala sem se, kako je to mogoče, če 

pa so mi všeč moški in sedaj mi punce 

mešajo glavo.  

ZMEDENOST 

 



 

 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali dejavnost, 

kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

11 A Ne, nisem se zatekala k nobenemu 

športu, da bi dosegla spoštovanje, ali v 

karkoli drugega. Sem pa se vrgla v delo 

DELO KOT IZHOD V SILI 

17 B Zatekel sem se v tek. Veliko sem teke kot 

mulc, da sem tako pozabil na težave 

ŠPORT KOT IZHOD V SILI 

18 B Zame je bil tek res izhod v sili  ŠPORT KOT IZHOD V SILI 

15 C V tem obdobju, ko sem se praktično 

iskala, sem hodila na gimnastiko. To je 

bil moj svet. 

ŠPORT KOT IZHOD V SILI 

11 D Nikamor se nisem zatekla, mi ni bilo 

panike 

ODSOTNOST ZATEKANJA 

V ŠPORT, DELO 

12 E Niti ne, v bistvu sem hotel ostati čim bolj 

v povprečju, to je vse, da ne bi privabljal 

pozornosti in tvegal razkritja ob raznih 

situacijah 

ODSOTNOST ZATEKANJA 

V ŠPORT, DELO 

9 F V tem obdobju se nisem posebej 

nikamor zatekala, niti ne v šport, niti ne 

v umetnost 

ODSOTNOST ZATEKANJA 

V ŠPORT, DELO 

9 G V tem obdobju, v času osnovne šole, sem 

začel risati 

UMETNOST KOT IZHOD V 

SILI 

10 G Skrivaj. Slikal sem skice moških teles, 

moških na delu, različne položaje in 

situacije iz vsakdana. 

UMETNOST KOT IZHOD V 

SILI 

10 H Ne, mislim da se nisem nikamor zatekal. 

Hotel sem biti čim bolj neviden 

ODSOTNOST ZATEKANJA 

V ŠPORT, DELO 

11 I V tem obdobju sem se zatekal v šport, 

kjer sem pozabil na vse težave in črne 

misli, ki me pestijo 

ŠPORT KOT IZHOD V SILI 



 

 

9 J Zatekla sem se k umetnosti in poglobila 

sem sama vase. Začela sem dojemati 

okolico zelo drugače in bolj globoko 

UMETNOST KOT IZHOD V 

SILI 

 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a pred 

seboj?  

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

12 A V osnovni šoli sem se začela 

identificirati kot lezbijka 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

13 A ampak povedala pa nisem nikomur MOLČEČNOST 

19 B Uf….to je trajalo dolgo. Lahko rečem, da 

sem sam sebi priznal šele okoli 40.leta 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

20 B ko smo bili na službeni zabavi. Malo 

smo ga pili in se veselili, takrat mi je v 

oči padel sodelavec 

OKOLIŠČINE 

IDENTIFICIRANJA 

21 B Postal sem vse vzburjen in prepoten, ko 

smo plesali v krogu, on pa me je držal 

čez rame 

OKOLIŠČINE 

IDENTIFICIRANJA 

22 B Od takrat naprej si res več nisem mogel 

tajiti, da nisem gej 

RAZKRITJE PRED SAMIM 

SEBOJ 

23 B Sem. Prej pa sem vedno poskušal z 

ženskami. Bil sem celo v zvezi z eno 

damo 6 let, 

POSKUS S 

HETEROSEKSUALNO 

ZVEZO 

24 B saj so doma name vršili pritiske, kdaj 

bom pripeljal kakšno žensko domov. 

govorili so mi, da imajo že vsi fantje pri 

30. letih punce, samo jaz ne, da je vse 

čudno 

PRITISKI 

HETEROSEKSUALNEGA 

OKOLJA 



 

 

16 C Moje razkritje je trajalo vse tja do 

začetka obiska fakultete, stara sem bila 

20 let 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

17 C Splet okoliščin me je vrgel na žur, kjer 

smo obiskali enega izmed ljubljanskih 

lokalov, ki je prijazen tudi do istospolno 

usmerjenih. Tam sem spoznala punco, s 

katero sem se takoj ujela. Zdelo se mi je, 

da je moja sorodna duša. Na kar izvem 

še, da je lezbijka 

OKOLIŠČINE 

IDENTIFICIRANJA 

18 C Takrat sem sama sebi priznala, da sem 

lezbijka, da tako pač je  

RAZKRITJE PRED SAMIM 

SEBOJ 

12 D V zgoraj opisanem trenutku sem dojela, 

da mi je sošolka všeč, verjetno pa sem 

res dojela, da sem lezbijka, ko sem 

začela s prvo punco. Saj ne vem, koliko 

sem bila stara 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

13 E Težko reči točno kdaj, v začetku srednje 

šole 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

10 F Pri 15.letih sem se uvidela, da sem 

lezbijka 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

11 F To je bilo obdobje, ko sem začela počasi 

hoditi ven, spoznavati okolico, zabave, 

ljudi, nočno življenje. Na neki zabavi 

sem se poljubila s punco in videla, da je 

to to. 

OKOLIŠČINE 

IDENTIFICIRANJA 

11 G Kot homoseksualec sem se začel 

identificirati pri 17.letih 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

12 G Sam sebi sem nehal lagati in si priznal, 

da sem gej 

RAZKRITJE PRED SAMIM 

SEBOJ 

13 G Bil sem na neki predstavi, ko se je zraven 

mene usedel mladi moški, takrat malo 

starejši od mene. Ko je sedel na sedež 

OKOLIŠČINE 

IDENTIFICIRANJA 



 

 

poleg mene, je po nesreči s svojo roko 

zdrsnil po moji dlani in naprej po stegnu. 

V meni je zavrelo. Konec. Eksplozija. 

Postal sem nemiren, hkrati vesel, čustva 

so eksplodirala v meni, nori občutki, ki 

so se mi dogajali prvič. Takrat sem se 

zavedel, da imam v sebi nagon do fantov, 

da me pač privlačijo fantje 

11 H Težko rečem točno kdaj, bi pa ocenil da 

nekje v gimnaziji, cca 18 let sem imel 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

12 I Lahko rečem, da sem se sam pred seboj 

razkril nekje pri 16.letih, ko sem bil v 

srednji šoli, 2.razred 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

13 I Všeč mi je bil učitelj telovadbe in vedno 

bolj močna čustva sem čutil v sebi do 

njega, še posebej, ko sem ga videl. Srce 

notri mi je zaigralo. Takrat sem vedel, da 

je to to. 

OKOLIŠČINE 

IDENTIFICIRANJA 

10 J od heteroseksualke do bi-seksualke, po 

tem ko sem bila v dolgoletnem razmerju 

s takratno partnerko, sem se 

predstavljala kot lezbijka in sedaj se 

identificiram kot queer oziroma lezbijka 

IDENTIFICIRANJE 

11 J To je bilo okoli 17 leta, ko sem vstopila 

v zvezo s partnerko 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

14 A Dokler nisem izvedela za 

homoseksualnost, torej do konca 

osnovne šole nekje 

ČAS IDENTIFICIRANJA 



 

 

25 B Dolgo. Predlogo. Zelo dolgo. Saj sem 

sam sebi priznal, da sem gej šele pri 40. 

letih 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

19 C Približno 20 let oziroma od prvega 

zavedanja v otroštvu pa vse do 20.leta, 

ko sem bila že na faksu 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

13 D Pa, ko sva se prvič lupčkali, sem dojela, 

da je to to. 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

14 E Ne dolgo, na začetku se še vprašaš, če si 

res to ali je samo neko obdobje, kot je 

bilo velikokrat zaslediti pri raznih 

pogovorih 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

15 E Vendar sem se kmalu zavedel da to ne bo 

samo »obdobje«, ampak nekaj kar je del 

mene, moje osebnosti 

ZAVEDANJE LASTNE 

IDENTITETE 

12 F Od malih nog pa do 15.leta, na približno 

rečem da 10 let 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

14 G Hm… nekako 10 let ČAS IDENTIFICIRANJA 

12 H Lahko bi rekel da od vrtca pa tja do 

gimnazijskih let 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

14 I Od začetka osnovne šole pa do približno 

16.leta. 

ČAS IDENTIFICIRANJA 

12 J Cel postopek približno 5 let ČAS IDENTIFICIRANJA 

13 J In sicer od ponovnega zavedanja, ko sem 

bila v zvezi s fantom, všeč pa so mi bile 

punce, kaj me dejansko privlači, do 

prvega koraka, ki ga me ga je bilo na nek 

način strah, to je spolnost s punco 

OKOLIŠČINE 

IDENTIFICIRANJA 

 

 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 



 

 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

15 A Da sem izvedela za homoseksualnost in 

imela priložnost, da se lahko 

identificiram kot lezbijka, so mi 

pomagali mediji, informacije v medijih o 

homoseksualnosti 

POMOČ PRI 

IDENTIFIKACIJI 

26 B Definitivno stiki z drugimi 

homoseksualci 

POMOČ PRI 

IDENTIFIKACIJI 

27 B Ko pa sem brskal po netu s telefonom, je 

bila moja zgodovina brskanja po netu 

varna 

POMOČ PRI 

IDENTIFIKACIJI 

20 C Definitivno je bil internet POMOČ PRI 

IDENTIFIKACIJI 

21 C in stiki z drugimi homoseksualci moje 

odrešenje, da sem se razkrila sama pred 

seboj 

POMOČ PRI 

IDENTIFIKACIJI 

22 C Siki z drugimi istospolno usmerjenimi, 

katere sem imela le po internetu, so bili 

zame rešitev 

POMOČ PRI 

IDENTIFIKACIJI 

23 C Spoznali smo se virtualno po 

klepetalnicah 

POMOČ PRI 

IDENTIFIKACIJI 

14 D Glede na to, da nisem imela nobenega 

istospolnega prijatelja (no, vsaj ne da bi 

vedela), si z okolico nisem kaj prida 

pomagala. Sem si kar sama povedala, da 

je to to. 

SAMOOPOMOČ PRI 

IDENTIFIKACIJI 

16 E Prvi stiki z ostalimi geji vsekakor najbolj 

pomagajo, ker sem se zavedel takrat da 

nisem edini tak, da so tudi drugi ljudje ki 

čutijo isto, mislijo isto, še posebno je to 

pomembno če prihajaš iz ruralnega 

POMOČ PRI RAZKRITJU 



 

 

okolja, izven mest, kjer je to še manj 

sprejeto 

17 E Internet je vsekakor veliko pomagal in 

sem lahko srečen, da prihajam iz 

generacije, ko nam je informacijska 

tehnologija približala ves zunanji svet 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

18 E videl sem lahko kako odprto lahko geji 

živijo v nekaterih zahodnih državah in 

vsako leto je bilo teh držav, ki so to 

sprejemale več 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

13 F Da sem se začela identificirati kot 

lezbijka, so mi pomagali mediji 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

14 F a v največji meri internet POMOČ PRI RAZKRITJU 

15 F kjer sem prišla do stikov z drugimi 

homoseksualci 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

15 G Internet mi je pomagal pri identifikaciji POMOČ PRI RAZKRITJU 

16 G Prebral sem veliko člankov, forumov POMOČ PRI RAZKRITJU 

17 G ki so jih pisali že razkriti geji. Prebiral 

sem zgodbe drugih, tako sem videl, da 

nisem sam, to mi je dalo dober občutek, 

da se ne dogaja to samo meni, da nisem 

sam, da nisem čuden. 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

13 H Definitivno stiki z drugimi 

homoseksualci. To je res olajšanje, ko 

spoznaš nekoga, ki se srečuje z istimi 

stvarmi kot ti. Končno te nekdo razume. 

To je neprecenljivo. 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

15 I Da sem se začel imeti za geja, so mi 

pomagale knjige 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

16 I Na skrivaj sem hodil brati te knjige, da 

sem pridobil informacije o 

homoseksualnosti 

POMOČ PRI RAZKRITJU 



 

 

14 J Najbolj sem dojela vse skupaj preko 

druge punce, da sem lezbijka 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

15 J Ona je bila v tem že dolgo, bila je 

razkrita lezbijka. Pomagala mi je, da sem 

začela razmišljati o tem, kdo sem, kaj 

sem in preko nje sem ponovno začela 

razmišljati o puncah. Za piko na i, pa mi 

je bila one še noro všeč 

POMOČ PRI RAZKRITJU 

 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne misli, 

dileme, strahovi? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

16 A Ne, pred razkritjem se nisem srečevala z 

omenjenimi težavami kot so depresija, 

nespečnost, črne misli, dileme 

ODSOTNOST STISKE PRED 

RAZKRITJEM 

28 B Ja. Depresija me je ujela nekje pri 

30.letih 

DEPRESIJA 

29 B ko mi je mama govorila, če je kaj narobe, 

da nimam punce 

PRITISKI 

HETEROSEKSUALNEGA 

OKOLJA 

30 B a sem jo potem na hitro pripeljal domov, 

da sem svoje malo pomiril 

PRITISKI 

HETEROSEKSUALNEGA 

OKOLJA 

31 B Strah je bil prisoten ves čas, od prvih 

zavedanj in občutkov, da so mi mogoče 

všeč moški pa vse do danes skoraj 

ISKANJE LASTNE 

IDENTITETE 

32 B Dileme so me napadale, sem ali nisem 

gej 

DILEMA O LASTNI 

IDENTITETI 

33 B je le muha puberteta, ali sem res gej DILEMA O LASTNI 

IDENTITETI 



 

 

34 B Saj nisem vedel, ker sem bil popolnoma 

sam v tem 

ODSOTNOST OPORE 

35 B Ko sem se s punco razšel, pa se je začela 

tudi nespečnost, kaj zdaj 

NESPEČNOST 

36 B Ves čas sem se iskal, nisem vedel, kaj mi 

je. Sem gej ali ne, mi je šlo po glavi. 

ISKANJE LASTNE 

IDENTITETE 

24 C Ja, pred razkritjem sem imela veliko 

dilem, kdo sem kaj sem. Spraševala sem 

se, so mi res všeč punce? Sem res edina 

v tem? Kaj je z mano 

ISKANJE LASTNE 

IDENTITETE 

25 C Velikokrat sem bila vsa v strahu, kaj bo 

z mano, kaj bo z mojim življenjem 

STRAH 

15 D To je tisti pritisk, ko so vse prijateljice že 

seksale, ti pa pač ne 

PRITISK VRSTNIKOV 

19 E Predvsem dileme, kdo sem, DILEMA O LASTNI 

IDENTITETI 

20 E strahovi, kaj sem, STRAH 

21 E črne misli NEGATIVNE MISLI 

22 E vedno sem se skušal osredotočiti ne 

ostale življenjske stvari, navsezadnje je 

spolna usmerjenost samo ena od njih in 

ne določa osebnosti v celoti 

ISKANJE DRUGIH 

LASTNOSTI LASTNE 

IDENTITETE 

23 E Obstajajo celo taki, ki so sami kot geji na 

primer proti istospolnim porokam, želim 

samo ponazoriti, da biti gej določa tvoje 

osebnosti, niti tvojega življenja, mnogi 

geji zgledajo kot povsem običajni »boy 

next door«, imajo ali imamo svoje 

hobije, zanimanja, vprašanja… kot vsi 

ostali 

ISKANJE DRUGIH 

LASTNOSTI LASTNE 

IDENTITETE 

16 F Preden sem se razkrila in si priznala, me 

je bilo malo strah ja, priznam, saj je bilo 

STRAH 



 

 

to zame nekaj novega, nekaj svežega, kar 

še nisem poznal 

18 G Hm… ja, lahko bi rekel, da preden sem 

se razkril sam pred seboj, sem bil v 

dilemi, kaj sem, kdo sem, kako bom 

živel 

ISKANJE LASTNE 

IDENTITETE 

19 G Seveda me je bilo strah, saj nisem imel 

nobene dobre informacije o 

homoseksualnosti 

STRAH 

20 G Do njih mi je pomagal internet POMOČ PRI RAZKRITJU 

14 H Ja. Ves čas sem bil v dilemi, kaj je zdaj, 

to, kdo jaz sem 

DILEMA O LASTNI 

IDENTITETI 

15 H Na začetku srednje šole me je dejala 

depresija 

DEPRESIJA 

16 H Črne misli pa so bile prisotne ves čas. NEGATIVNE MISLI 

17 H Strah pa je postal stalnica, kdo sem STRAH 

17 I Ja s strahovi sem se srečeval, saj nisem 

vedel, kaj bo z mano, ker sem gej, ker 

sem drugačen od večine 

STRAH 

18 I Strah me je bilo, kaj bo sploh z mojim 

življenjem 

STRAH 

16 J Pred razkritjem sem se srečevala z 

dilemami, kdo sem 

DILEMA O LASTNI 

IDENTITETI 

17 J malo tudi s strahovi, kaj bo z mano STRAH 

18 J Povezane so bile s tem, da me ljudje, ki 

so me obkrožali, niso razumeli 

HETEROSEKSUALNO 

OKOLJE 

 

 

 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 



 

 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

17 A Prvi sem se razkrila prijateljici PRVO RAZKRITJE 

18 A Rekla sem ji, da se dobivam s punco. 

Njena reakcija je bila pozitivna  

POZITIVEN ODZIV 

19 A Objela me je, mi ponudila podporo in 

rekla, da je vesela zame, da sem srečna 

POZITIVEN ODZIV 

37 B Prijateljici. Moja najboljša prijateljica je 

prva izvedela 

PRVO RAZKRITJE 

38 B Obiskal sem jo, ker nisem zmogel več. 

Zelo težko mi je šlo iz ust. Ampak mi je 

uspelo. Pogovarjala sva se o službi in kar 

na enkrat na zelo nevmesen način sem 

rekel: a veš da sem jaz gej 

OKOLIŠČINE PRVEGA 

RAZKRITJA 

39 B Utihnila za par sekund in rekla: čutila 

sem to veš, pa ti nisem želela nikoli 

povedati, da te ne bi prizadela na kakšen 

način 

PREDVIDEVANJA DRUGIH 

40 B Objela me je močno in se nasmehnila. 

Rekla je, da sem zanjo še vedno prijatelj 

in me ima še rajši kot prej, ker dejansko 

sem sedaj pred njo to kar sem v resnici 

POZITIVEN ODZIV 

26 C Moje prvo razkritje je bilo pred najboljšo 

prijateljico 

PRVO RAZKRITJE 

27 C Povedala sem ji kar hitro po tem, ko sem 

spoznala mojo sedanjo partnerico na 

zabavi in sem se razkrila sama pred 

seboj. Kakšne 4 mesece po tem pa sem 

se razkrila še njej 

ČAS PRVEGA RAZKRITJA 

28 C Bilo je tako, da sva se dobili na kavi, in 

sem bila kar precej slabe volje, vprašala 

me je, kaj se mi je zgodilo. Povedla sem 

ji, da ne morem več skrivati t.i. 

OKOLIŠČINE PRVEGA 

RAZKRITJA 



 

 

skrivnosti in da se ji moram zaupati. 

Nadaljevala sem, da ne morem več 

skrivati, da imam punco, da želim, da jo 

spozna, ker želim, da se družimo vse, ker 

mi je dovolj laži 

29 C Še danes se v živo spomnim, kako se je 

lepo nasmehnila, me objela, zajokala in 

rekla: »končno« 

PREDVIDEVANJA DRUGIH 

30 C Njen se je zdelo, da sem jaz lezbijka in 

imam punco, ker sem se začela drugače 

obnašat 

PREDVIDEVANJA DRUGIH 

31 C Imela sem vedno manj časa, bila sem 

vedno bolj urejena. Rekla je, da je vesela, 

da sem ji sama priznala, da ni rabila 

vrtati vame 

POZITIVEN ODZIV 

32 C Še sama je rekla, da jo želi spoznati ŽELJA PO SPOZNANJU 

33 C Kakšno odrešenje sem doživela POZITIVNA ČUSTVA 

16 D Če ne štejem očitnega (svoje punce), je 

bila to ena stranka 

PRVO RAZKRITJE 

17 D In smo klepetali in se spoprijateljili. 

Model me je večkrat peljal domov 

(punca je živela blizu in je šla peš) in 

potem mi je vedno bolj začel težit, če bi 

ga kušnila ipd. Moji punci seveda to ni 

bilo všeč in sva se odločili, da mu 

poveva. Enkrat naju je peljal v svojo 

službo ponoči in sva mu povedali 

OKOLIŠČINE PRVEGA 

RAZKRTIJA  

24 E Prvi sem se razkril svoji najboljši 

prijateljici v srednji šoli  

PRVO RAZKRITJE 

25 E čeprav mislim da je že sama prej to 

vedela, navsezadnje sem se vedno raje 

družil s puncami kot fanti 

PREDVIDEVANJA DRUGIH 



 

 

26 E Bilo je precej čustveno, tudi solze so 

bile, mislim da sem res prvič z nekom 

sploh govoril o tem normalno iz oči in 

oči in seveda so občutki nepopisni, kot 

da bi prišel iz kletke, še vseeno pa ta 

občutek osvobajanja mešan s strahom, 

ker govoriš nekaj kar naj ne bi bilo prav, 

sprejemljivo 

OKOLIŠČINE PRVEGA 

RAZKRITJA 

17 F Prvi sem se razkrila prijateljici, že takoj 

ko sem poljubila tisto punco 

PRVO RAZKRITJE 

18 F Šli sva športat in med tekom sem ji 

povedla, da me zanimajo punce in da 

sem se dobila z eno punco na zmenku 

OKOLIŠČINE PRVEGA 

RAZKRITJA 

21 G Prvi sem se razkril prijateljici in to kar 

hitro, ko sem sam sebi priznal, da sem 

gej 

PRVO RAZKRITJE 

22 G Povedal sem ji na kavi, da imam za njo 

super novico, da sem zaljubljen, da 

imam metuljčke v želodcu, in da grem na 

prvi slepi zmenek s fantom. Povedal sem 

ji, da sem ga spoznal na spletu, v neki 

klepetalnici 

OKOLIŠČINE PRVEGA 

RAZKRITJA 

23 G Najprej je bila zelo resna, ko sem to 

govoril, nato pa se je nasmejala, me 

močno objela, kot še nikoli in mi 

zašepetala, če sem srečen 

POZITIVEN ODZIV 

24 G Sem rekel, da ja. Potem je rekla, da je 

srečna in vesela zame, da sem se našel. 

Od dobrih pozitivnih reakcij in emocij 

sva oba jokala. 

POZITIVEN ODZIV 

18 H Prijateljici PRVO RAZKRITJE 

19 H Ko sva šla z busom domov, sem ji rekel, 

da mi je všeč pripravnik, ki nas je takrat 

OKOLIŠČINE PRVEGA 

RAZKRITJA 



 

 

učil slovenščino, da se mi zdi 

simpatičen. Ona je to popolnoma 

sprejela in rekla, da se ji je že prej to 

dozdevalo, da sem gej. 

20 H Zelo lepo mi je bilo, da sem se lahko 

nekomu zaupal in dobil še pozitiven 

odziv 

POZITIVEN ODZIV 

19 I Prvemu sem se razkril prijatelju, ko sem 

bil že v službi, nekje pri 35 letih, pred 

tem pa nobenemu prej 

PRVO RAZKRITJE 

20 I Na tenisu sem mu povedal, da imam 

skrivnost, ki jo želim deliti z njim. Rekel 

sem, da grem danes v kino s fantom. 

Pokazal sem mu sliko, povedal ime in 

poudaril, da sem srečen z njim 

OKOLIŠČINE PRVEGA 

RAZKRITJA 

21 I Sprva me je čudno gledal, bil je šokiran. 

Ni vedel kaj naj reče. Ko je lahko kaj 

rekel, je rekel, da je vesel zame, da upa, 

da vem kaj delam in da sem okej. 

POZITIVEN ODZIV 

19 J Najprej sem se razkrila pred sošolci v 

šoli oziroma prijatelji v šoli. 

PRVO RAZKRITJE KOT 

ŠALA 

20 J To razkrivanje se je začelo, ko sem pred 

vsemi poljubila punco, tega nisem skrila. 

Pa je bilo vse bolj v hecu 

PRVO RAZKRITJE KOT 

ŠALA 

21 J Razkrila pa sem se stricu, njemu sem 

povedala, saj se je srečeval s podobnimi 

stvarmi kot jaz in je razumel 

PRVO RAZKRITJE 

 

 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 



 

 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

20 A Punca me je spodbudila OPORA PARTNERJA / 

PARTNERICE 

21 A Želela sem vsem povedati, da imam 

punco, saj sem vedela, da drugače ne 

bom morala živeti 

ŽELJA PO NORMALNEM 

ŽIVLJENJU 

14 B Želja po koncu muk, po koncu skrivanja, 

po koncu laganja, kam in s kom grem. 

Dovolj je bilo. Želja po tem, da zadiham 

in zaživim 

ŽELJA PO NORMALNEM 

ŽIVLJENJU 

34 C K razkritju me je spodbudil strah, strah, 

če ji ne povem, da imam punco, se 

moram vedno ločeno dobivati z njo na 

kavici, pa še posebej s partnerico 

SKRB, DA SE NE KONČA 

PRIJATELJSTVO 

35 C Vedno sem morala paziti, kaj pred 

prijateljico govorim, da se ne zarečem. 

Bilo mi je dovolj skrivanja 

SKRB, DA SE NE KONČA 

PRIJATELJSTVO 

36 C Saj sem se bala, da se bodo tudi najini 

stiki ohladili in se bova oddaljili 

SKRB, DA SE NE KONČA 

PRIJATELJSTVO 

18 D V bistvu je postajal vedno bolj vsiljiv in 

sem rekla punci, da mu res morava 

povedat, ker ga ne morem več poslušat. 

VSILJIVOST 

SOGOVORNIKA 

27 E To, da mi je bila zelo blizu SKRB, DA SE NE KONČA 

PRIJATELJSTVO 

28 E da pač enostavno to moram dati ven iz 

sebe, drugače ni šlo več naprej, želja, da 

zaživim  

ŽELJA PO NORMALNEM 

ŽIVLJENJU 

19 F Želela sem, da moja najboljša prijateljica 

ve. Da se ne bi odtujili, ker bi se jaz 

začela izmikat in ne bi povedala, kam 

grem, ker do sedaj sva si povedali vse 

SKRB, DA SE NE KONČA 

PRIJATELJSTVO 



 

 

20 F Pa tudi želja po normalnem življenju me 

je spodbudila 

ŽELJA PO NORMALNEM 

ŽIVLJENJU 

25 G Želja, da je ne pustim v laži in da bova 

ohranila prijateljstvo 

SKRB, DA SE NE KONČA 

PRIJATELJSTVO 

26 G Želja, da živim normalno tudi jaz. ŽELJA PO NORMALNEM 

ŽIVLJENJU 

27 G Želja, da se ne bova odtujila, če se bom 

skrival, saj je ona zame res veliko sonce 

SKRB, DA SE NE KONČA 

PRIJATELJSTVO 

21 H Želja po koncu muk, koncu trpljenja TRPLJENJE 

22 I Želja po normalnem življenju ŽELJA PO NORMALNEM 

ŽIVLJENJU 

23 I Želja po koncu skrivanja ŽELJA PO NORMALNEM 

ŽIVLJENJU 

22 J Res razkrila sem se samo stricu, kateri je 

tudi gej. Vedela sem, da me bo stric 

razumela, da ne bom naletela na ne 

odobravanje 

RAZUMEVANJE 

SOGOVORNIKA 

23 J Želja, da neham skrivat, kdo sem ŽELJA PO KONČANEM 

SKRIVANJU IDENTITETE 

 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

22 A Doma sem se razkrila pri 29.letih RAZKRITJE 

23 A pri tem mi je pomagala moje sedanja 

partnerka 

PODPORA PRI RAZKRITJU 

24 A Bila mi je v veliko oporo, da sem se 

sploh razkrila 

PODPORA PRI RAZKRITJU 

25 A Istočasno, ko sem se razkrila, da sem 

lezbijka, sem povedala, da imam punco 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 



 

 

IDENTITETE IN 

PARTNERSKE ZVEZE 

26 A Povedala sem ob priliki, ko sem bila 

pripravljena, brez ovinkarjenja, 

spontano. Rekla sem, da imam punco in 

da sem lezbijka 

RAZKRITJE 

42 B Starši so zame izvedeli kakšne 3 leta po 

tem, ko sem sam sebi priznal, da sem gej 

RAZKRITJE 

43 B Preden sem izstopil iz avta, sva si 

izmenjala naklonjenost s poljubom in 

objemom. In kdo je bil takrat firbčen in 

na oknu? Moja mama. Še danes ne vem, 

kako sem si upal, da sem ga poljubil na 

dvorišču, ampak bilo mi je vseeno, bil 

sem v navalu žura in nisem pričakoval, 

da bo mama zjutraj ob 6 na oknu visela. 

Ko sem prišel v hišo je strmela v steno. 

Pozdravil sem jo, a je molčala. Pustil 

sem jo pri miru in šel spat. Nisem niti 

pomislil, da me je videla 

RAZKRITJE 

44 B Ko sem se zbudil, je jokala REAKCIJA 

45 B Še danes se spominjam, ko sem vstopil v 

dnevno, je rekla: pa zakaj no, kaj sem 

naredila s tabo da si tak? 

STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

46 B Videla me je. Bil sem šokiran REAKCIJA 

47 B  A hkrati sem vedel, da je to priložnost, 

da ji povem, da imam rad fante. Povedal 

sem ji, kako se počutim, kam sem 

usmerjen, da je tudi meni težko 

ZAUPANJE 

48 B Povedal sem ji o vseh mukah ZAUPANJE 

49 B Zaradi krikov in joka je oče prišel v 

dnevno, pogledati, kaj se dogaja. Takoj 

mu je bilo jasno, da me je mama videla. 

POSREDNO RAZKRITJE 



 

 

Bil je tiho. Nič ni rekel. Je pa vse 

poslušal 

50 B Še vse do danes mi ni nič rekel, zavit je 

v molk 

REAKCIJA 

37 C Doma sem se razkrila po razkritju 

prijateljici 

RAZKRITJE 

38 C To razkritje sem načrtovala, dolgo 

zbirala pogum. S starši se zelo dobro 

razumem, so zelo cool starši in imamo 

super odnos.  

RAZKRITJE 

39 C  Ravno zato me je bilo strah razkritja 

doma, da ne bi porušila našega odnosa 

Dolgo sem zbirala pogum in moč 

RAZKRITJE 

40 C Moja partnerka in prijateljica sta mi pri 

tem zelo pomagali, me spodbujali, me 

podpirali 

PODPORA OB RAZKRITJU 

41 C Neko nedeljo pa sem doma kar na enkrat 

ustrelila: »Mami, kaj če bi danes k nam 

na kosilo povabili mojo punco? » 

RAZKRITJE 

42 C Najprej sploh ni dojela, kaj sem jo 

vprašala. Mislila je, da se hecam, pa sem 

bila resna. Nisem se smejala, kot ona. Ne 

mami, ni šala. Ko je dojela, da mislim 

resno, je planila v jok 

REAKCIJA 

43 C Rekla je, da je od nekdaj imela občutek, 

da sem drugačna, samo ni vedela, kam se 

bo ta drugačnost obrnila 

PREDVIDEVANJA DRUGIH 

44 C Jokala je in jokala REAKCIJA 

45 C Vprašala me je, če mi noben fant do 

danes ni bil všeč? Prosila me je, če lahko 

vsaj poskusim s fantom, itd 

IZSILJEVANJE S 

POSKUSOM 

HETEROSEKSUALNEGA 

ŽIVLJENJA 



 

 

46 C Ko je oče slišal, da mami joka, je prišel 

v kuhinjo in nič mu ni bilo jasno. Rekla 

sem mu: »oči, mami joka, ker imam 

punco, veš« 

RAZKRITJE 

47 C Tudi njemu ni bilo jasno, nastopil je šok REAKCIJA 

48 C Oče je utihnil. Nič ni rekel. REAKCIJA 

49 C Samo zabodeno, šokirano me je gledal REAKCIJA 

19 D Jaz: ful bi ti nekaj povedala, pa ne vem, 

kako boš reagiral 

Fotr: ja, probaj 

Jaz: a veš Maja? (smo bili že večkrat 

skupaj na kavi) 

Fotr: ja? 

Jaz: no, maja ni samo moja prijateljica. 

A razumeš, kaj govorim? 

Fotr: ja, hodita. Jaz sem za take stvari 

čisto odprt 

RAZKRITJE 

20 D Z mami takrat nisva bili v stikih, ji je pa 

moja sestra povedala in bojda ni najbolje 

reagirala. Je jehova priča in to je pri njih 

no go 

POSREDNO RAZKRITJE 

29 E U bistvu so izvedeli že v najstniških letih RAZKRITJE 

30 E ko so mi enkrat videli sporočila na 

telefonu in pa računalniku. 

RAZKRITJE 

21 F Doma sem povedala takrat, ko sem že 

imela partnerko, stara sem bila 16 let 

RAZKRITJE 

22 F Doma sem se razkrila z vprašanjem 

mami in očetu hkrati, če bi želela 

spoznati mojo punco. Nisem nič 

ovinkarila, kar ustrelila sem. Malo me je 

bilo strah odziva in zato je kar na enkrat 

izletelo iz mene to vprašanje 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSKE ZVEZE 



 

 

28 G Starša sta izvedela da sem gej, ko sem bil 

star 19 let 

RAZKRITJE 

29 G Bilo je obdobje novega leta, ko sem se s 

fantom odpravljal v Kranjsko Goro. 

Doma sem rekel, da grem na zabavo v 

Kranjsko in da me pride iskat moj nov 

fant 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSKE ZVEZE 

30 G Mami je debelo pogledala in rekla: kaj? 

Bila je šokirana 

REAKCIJA 

31 G Povedal sem da ne, da imam fanta, da 

sem se končno našel, da sem srečen in 

vesel v srcu, da je zame to končno pravo 

življenje 

ZAUPANJE 

32 G Mama je planila v jok REAKCIJA 

33 G Govorila je, da ne razume, kako je to 

mogoče, da sem imel dobro vzgojo, da je 

lepo skrbela zame, da kaj je zgrešila 

STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

34 G Očeta ni bilo zraven, izvedel je preko 

mame, ko sem jaz že odšel od doma 

POSREDNO RAZKRITJE 

35 G Nikoli mi ni nič rekel. Tišina. Ignoriranje 

te teme iz njegove strani 

REAKCIJA 

22 H Starši so izvedeli, ko so videli klepet na 

facebooku, saj sem se pozabil izpisati iz 

računalnika. 

POSREDNO RAZKRITJE 

23 H To je bilo nekje na faksu, star sem bil  

okoli 22 let 

RAZKRITJE 

24 H Jaz sem sedel na kavču z očetom, mama 

pa je bila na računalniku in kar na enkrat 

njen zgrožen obraz in vprašanje: »Kaj je 

to?«, tako sem takoj vedel, za kaj se gre. 

Rekel sem, da sem si pisal s prijateljem, 

no fantom. 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSKE ZVEZE 



 

 

24 I Staršem sem povedal kar direkt, mami in 

očetu na enkrat, kar brez ovinkov in sicer 

takrat, ko sem se preselil od doma. Rekel 

sem, da imam najeto stanovanje in da 

bom tam živel skupaj z mojim novim 

fantom. 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSKE ZVEZE 

25 I To je bilo po razkritju prijatelju, star sem 

bil 35 let. 

RAZKRITJE 

24 J Najprej je videl oče, ko me je pobral iz 

ene zabave v Ljubljani. Za adijo sem 

poljubila sošolko (takrat sem imela se 

fanta), 

RAZKRITJE 

25 J kasneje, ko sem spoznala takratno 

partnerko, sem jo prvi teden pripeljala 

domov. Takrat so izvedeli, da imam 

punco 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

PARTNERSKE ZVEZE 

26 J vendar so mislili da je le faza HOMOSEKSUALNOST KOT 

MINLJIVO OBDOBJE 

 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

27 A Oče in mama najprej nista sprejela dobro REAKCIJA 

28 A Oče je bil jezen REAKCIJA 

29 A Imel me je za nenormalno REAKCIJA 

30 A Oče ni sprejel, nikakor REAKCIJA 

31 A Mama je jokala REAKCIJA 

32 A Ponavljala je, da je zgrešila v vzgoji in 

da kaj je narobe naredila 

STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

33 A Krivdo je valila nase STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

34 A Dobila sem ultimat, da se moram odseliti PREKINITEV ODNOSOV 



 

 

35 A Kasneje, sčasoma, pa sta sprejela, KASNEJŠE SPREJETJE 

36 A se normalno pogovarjamo, imamo enake 

stike kot prej, pred razkritjem 

KASNEJŠE SPREJETJE 

37 A Zelo dobro sta kasneje sprejela tudi mojo 

punco, ko sta jo dobro osebno spoznala 

KASNEJŠE SPREJETJE 

51 B Mama je jokala REAKCIJA 

52 B govorila je, da kaj je naredila narobe, da 

me je tako vzgojila  

STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

53 B Rekla je, da je to gotovo ena modna 

muha, odkar sem v Ljubljani v službi, da 

pobiram ljubljanske fore in da ona ve, da 

bo mimo 

HOMOSEKSUALNOST KOT 

MILJIVO OBDOBJE 

54 B Oče je bil tiho REAKCIJA 

55 B Nikoli nisva govorila o tem. Ovit je bil v 

molk 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

50 C Mama je jokala REAKCIJA 

51 C me prosila naj poskusim s fantom, vsaj 

enkrat naj probam v zvezi s fantom  

IZSILJEVANJE S 

POSKUSOM 

HETEROSEKSUALNEGA 

ŽIVLJENJA 

52 C Rekla mi je tudi, da je to ena moja muha, 

da me bo minil do 30.leta, da je 

prepričana o tem 

HOMOSEKSUALNOST KOT 

MILJIVO OBDOBJE 

53 C Govorila je, da sem njuna edina hči, pa 

še to je slabo vzgojila, kje je zgrešila in 

podobno  

STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

54 C Rekla je, da tako ne bo imela nikoli 

vnukov, da bi jo to najbolj osrečilo, sedaj 

pa ne bo nič iz tega 

SKRB ZA REPRODUKCIJO  

55 C Bila je v šoku REAKCIJA 

56 C Oče pa je reagiral z molkom. REAKCIJA 

57 C Gledal je in molčal. Nič ni rekel REAKCIJA 



 

 

58 C Povedala sem mu vse, in ja, ni mu bilo 

prav, da sme lezbijka, ampak ni me 

obsojal, ni me napadal, le molčal je 

dolgo časa 

ZAUPANJE 

59 C Ko sem hotela vstati in oditi od njega, 

ker je molčal, mi je rekel, da me ima rad 

in da sem zanj še vedno hčerka, da naj 

živim tako, da bom jaz srečna, ampak da 

če lahko to skrivam, da ne bodo sosedi 

vedeli, da sem lezbijka 

PRIKRITO SPREJEMANJE 

60 C Da jo lahko pripeljem domov naslednjo 

nedeljo na kosilo, ampak naj se ne drživa 

za roko zunaj, naj hodiva ločeno, ker ne 

želi, da naju vidijo sosedje 

HOMOFOBIČNO OKOLJE 

21 D Očetu je bilo res vseeno, dobro je sprejel REAKCIJA 

22 D Mami pa malo manj, šokirana je bila REAKCIJA 

31 E Se mi zdi da so na začetku to hoteli na 

nek način potlačiti, ostala je tabu tema 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

32 E bolj med vrsticami, ko so se pogovarjali 

o tem z družinskimi prijatelji, so mi dali 

vedeti da to pač ni OK 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

33 E bili so jezni, razočarani REAKCIJA 

34 E predvsem oče v smisli jeze REAKCIJA 

35 E mami se bolj spraševala v smislu, kaj je 

narobe naredila v vzgoji 

STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

23 F Sprva sta bila malo presenečena REAKCIJA 

24 F oče je naredil take velike oči REAKCIJA 

25 F Oba sta lepo sprejela REAKCIJA 

26 F mami še lepše, nikoli mi ni rekla grde 

besede 

REAKCIJA 

27 F podprla me je in objela kot še nikoli PODPORA MAME OB 

RAZKRITJU 



 

 

28 F Oče sicer ni bil tako vesel kot mami, 

ampak rekel tudi ni več veliko. Bil je tiho 

REAKCIJA 

29 F samo sedel je in poslušal naju z mami REAKCIJA 

36 G Mama z jokom REAKCIJA 

37 G Bila je obupana, sama sebe je krivila za 

mojo spolno usmerjenost 

STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

38 G Ampak kasneje, v zelo kratkem času, je 

ona sprejela 

KASNEJŠI POZITIVEN 

ODZIV 

39 G Veliko sva govorila o tem, prinašal sem 

ji knjige, na netu iskal dobre članke z 

informacijami. Mami je na to sprejela, 

ko sva se pogovarjala veliko. 

PODPORA MAMI OB 

RAZKRITJU 

40 G Oče pa ne. In mislim, da še danes ni 

sprejel 

REAKCIJA 

41 G Še vedno je zavit v molk REAKCIJA 

25 H Mama je bila v šoku REAKCIJA 

26 H Jokala je in mi rekla REAKCIJA 

27 H zakaj sem ji to naredil  REAKCIJA 

28 H Ves čas je ponavljala, kaj bodo rekli 

sosedje 

HOMOFOBIČNO OKOLJE 

29 H Trdila je, da me je slabo vzgojila in da je 

kriva ona 

STEREOTIPNA DRŽA 

MAME 

30 H Oče je debelo gledal, me 100x vprašal, 

sine a je to res? Ne, ni mogoče, je 

ponavljal.  

REAKCIJA 

31 H Začel me je zbadati, zmerjati. Bil sem 

vse najslabše, kar se da 

VERBALNO NASILJE 

26 I Oba sta bila v šoku. REAKCIJA 

27 I Razložil sem jim, da so mi vešč fantje, 

da to vem že nekaj časa, da imam sedaj 

dovolj skrivanja, da sem jima povedal 

prvima od domačih, da sem srečen z 

njim, da mi je odleglo 

ZAUPANJE 



 

 

28 I Oče je rekel, da njemu ni odleglo, začel 

me je zmerjati 

VERBALNO NASILJE 

29 I butati z roko po mizi REAKCIJA 

30 I Bil je jezen, razočaran REAKCIJA 

31 I Mama pa je jokala REAKCIJA 

32 I Nič ni rekla REAKCIJA 

33 I Kasneje, ko sem se že odselil, po kakšnih 

14 dneh, je rekla, da če bi šel k 

zdravniku, da me pregleda, kaj mi je. Da 

se da to pozdravit 

HOMOSEKSUALNOST KOT 

BOLEZEN 

34 I Nisem se jezil, vedel sem, da je 

prizadeta, ker ne bo vnukov in podobno, 

ampak sem ji razložil, da sem srečen, da 

sem gej, da imam ljubečega fanta in da 

tako pač je. 

ZAUPANJE 

27 J Govorili so mi, da sem v puberteti, da je 

to samo faza, da bo minilo 

HOMOSEKSUALNOST KOT 

MINLJIVO OBDOBJE 

 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

38 A Ko sem se razkrila mami in očetu, sem 

se počutila zelo olajšano 

POZITIVNA ČUSTVA 

39 A Kot da je iz mene padla odvečna teža, 

veliko breme sem dala stran 

POZITIVNA ČUSTVA 

56 B Uf…stresno NEGATIVNA ČUSTVA 

57 B Grozno. Bilo me je sram govoriti s starši 

ob tem 

NEGATIVNA ČUSTVA 

58 B Ko pa sem se razkril, sem čez nekaj dni 

začutil olajšanje, ko sva se z mamo spet 

pogovorila 

POZITIVNA ČUSTVA 



 

 

61 C Razkritje pred mamo in očetom je bilo 

zame strašansko naporno, stresno in 

mučno 

NEGATIVNA ČUSTVA 

62 C Počutila sem bedno NEGATIVNA ČUSTVA 

63 C Videla sem, da nista dobro sprejela, zato 

mi je bilo hudo, ker sta me na nek način 

zavrnila 

REAKCIJA 

64 C in še hudo mi je bilo, ker sta onadva 

trpela 

NEGATIVNA ČUSTVA 

65 C Prizdela sta me, ko je oče rekel, naj se 

skrivam pred sosedi, ko je mam rekla, da 

ne bo vnukov 

HOMOFOBIČNI PRITISK 

66 C Počutila sem se pod pritiskom HOMOFOBIČNI PRITISK 

23 D Pri očetu mi je odleglo, ker me je res 

skrbelo, kaj bo rekel, potem mi je 

odleglo, ko je sprejel 

POZITIVNA ČUSTVA 

24 D za mati mi je bilo pa v bistvu vseeno, ker 

takrat nisva bili v najboljših odnosih in 

mi je bilo tudi vseeno, če izve ali ne 

BREZBRIŽNOST 

36 E Počutil sem se kot sin, ki je razočaral 

svoje starše, nek občutek krivde, 

ponižanosti celo, manjvrednosti 

NEGATIVNA ĆUSTVA 

30 F Ko sem se razkrila mami in očetu, sem 

se počutila 100 kg lažjo. Olajšanje 

POZITIVNA ČUSTVA 

31 F Ker je mami tako dobro sprejela, sem 

bila zadovoljna, zelo srečna 

POZITIVNA ČUSTVA 

32 F Malo me je skrbelo za očeta, kaj bo z 

najinim odnosom. 

SKBR ZA ODNOS Z 

OČETOM 

42 G Zelo olajšano. Super. Bil sem ponosen 

sam nase, da sem zmogel to 

POZITIVNI OBČUTKI 

32 H Grozno NEGATIVNA ČUSTVA 

33 H ker me je oče ves čas poniževal PSIHIČNO NASILJE 

34 H Mama pa je jokala NEGATIVNA ČUSTVA 



 

 

35 H Bilo je strašno, tega ne bi več rad doživel NEGATIVNA ČUSTVA 

35 I Olajšano. Začutil sem, da je to priložnost 

za življenje, da ga začnem uživati 

POZITIVNA ČUSTVA 

28 J Ponosno sem jim predstavila svojo 

boljšo polovico, nisem čutila sramu, 

bede, ničesar 

POZITIVNA ČUSTVA 

29 J Ponosna sem bila in se danes sem, da 

sem lezbijka. 

POZITIVNA ČUSTVA 

 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

40 A Moj brat je izvedel za starši RAZKRITJE BRATU 

41 A Povedala sem mu sam, ob priliki, ko sva 

bila malo sama 

RAZKRITJE BRATU 

42 A Reagiral je jezno REAKCIJA 

43 A bil je razburjen REAKCIJA 

44 A ni sprejel REAKCIJA 

45 A Rekel je, da ne smem povedati 

njegovima otrokoma, da sem lezbijka, 

ker noče, da o tem kaj vesta 

PREPOVED RAZKRITJA 

59 B Imam sestro. Sam sem povedal ji, da če 

ve, kaj se je doma zgodilo, namreč ona 

ne živi z nami. Rekel sem, da je bil kreg, 

ker me je kolega pripeljal domov in naju 

je mama videla se poljubiti. Ob tem je 

utihnila 

RAZKRITJE SESTRI 

60 B Gledala me je šokirano REAKCIJA 

61 B Sam sem nadaljeval pogovor, da sem pač 

gej, da me je bilo sram povedat, da pa bi 

rad, da se dobro razumeva še naprej 

ZAUPANJE 

67 C Nimam brata ali sestre.  OTROK EDINEC 



 

 

25 D Ko sem začela hodit s prvo punco, sem 

svoji sestri začela govorit malo o tem, 

ampak se nisem čisto outirala. Ne vem, 

kje je dejansko izvedela, ampak mi je 

bilo v bistvu vseeno, če ve. 

DELNO RAZKRITJE SESTRI 

37 E Starejši brat je izvedel preko interneta, 

ko sem bil medijsko izpostavljen 

POSREDNO RAZKRITJE 

BRATU 

38 E mlajši mislim da še zdaj ne ve NE RAZKRITJE BRATU 

33 F Jaz nimam brata in niti sestre OTROK EDINEC 

43 G Bratu sem povedal sam, ko sem prišel iz 

Kranjske Gore, torej je izvedel za mamo 

in očetom 

RAZKRITJE BRATU 

44 G Rekel je, da se mu je zdelo PREDVIDEVANJA DRUGIH 

45 G da mu je malo neprijetno, ampak da jaz 

že vem, kaj delam 

RAZKRITJE BRATU 

36 H Malo po tem dogodku s starši RAZKRITJE BRATU 

37 H Sam sem mu povedal, ko sva jedla kosilo 

doma. Nič ni rekel posebnega, le da ga to 

ne zanima in naj delam kar hočem 

RAZKRITJE BRATU 

36 I Isti dan kot starši je izvedela še sestra, ko 

je prišla iz šole 

RAZKRITJE SESTRI 

37 I Sam sem ji povedal, šel sem k njej v 

sobo, preden sem odšel od doma. Rekel 

sem ji, da se selim. Da bom živel skupaj 

s fantom. Kar debelo me je pogledala in 

rekla: a res 

RAZKRITJE SESTRI 

38 I Nato sva govorila nekaj časa in na koncu 

me je objela in rekla, vedela sem veš, da 

si gej. Mene imaš. Ne skrbi 

PREDVIDEVANJA DRUGIH 

30 J Brat je izvedel približno istočasno kot 

starši. Izvedel je preko staršev 

POSREDNO RAZKRITJE 

BRATU 

31 J Njemu je bilo vseeno, ni se vtikal vame..  REKACIJA 

 



 

 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

46 A Brat je bil zelo razburjen NEGATIVEN ODZIV 

47 A bil je šokiran ŠOK 

48 A Imela sem občutek, da je bil jezen, ker 

nisem »normalna« 

NEGATIVNA ČUSTVA 

49 A Velik šok je bil to zanj NEGATIVEN ODZIV 

62 B Bila je šokirana ŠOK 

63 B Rekla je, da se bo probala privaditi in da 

mi je za pogovor vedno na voljo 

POZITIVEN ODZIV 

68 C Nimam brata ali sestre.  OTROK EDINEC 

26 D Nimam pojma. Za tisti trenutek ne vem. 

Kasneje mi je razložila, da pri njih to ni 

OK 

NEGATIVEN ODZIV 

39 E Odreagiral je zelo vredu, brez kakšnih 

težav, je pa res da o tem kljub vsemu 

nisva veliko govorila 

POZITIVEN ODZIV 

34 F Jaz nimam brata in niti sestre OTROK EDINEC 

46 G Bil je presenečen, ampak nič nasilen, ne 

pa tudi najbolj vesel 

ŠOK 

47 G Dvakrat pa mi je rekel, da mi bo stal ob 

strani ne glede na to, kaj se zgodi, ker sva 

le brata 

PODPORA OB RAZKRITJU 

58 H Nič posebnega. Ni jokal, ni se smejal. 

Zdi se mi, da je reagiral normalno. Je 

sprejel, rekel, naj delam, kar mi paše.  

POZITIVEN ODZIV 

39 I Sestra je reagirala pozitivno POZITIVEN ODZIV 

40 I Dala mi je vedeti, da imam njeno 

podporo 

PODPORA OB RAZKRITJU 

32 J Vseeno mu je bilo BREZBRIŽNOST 

 



 

 

6. Kako si se ti ob tem počutil/a?  

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

50 A Tudi ko sem povedala bratu, sem se 

počutila olajšano 

POZITIVNA ČUSTVA 

51 A Doživljala sem podobne občutke kot pri 

starših. Odvalila se mi je skala, super 

sem se počutila 

POZITIVNA ČUSTVA 

64 B Olajšano sem se počutil, saj me je lepo 

sprejela, mi ponudila podporo in pomoč 

POZITIVNA ČUSTVA 

69 C Nimam brata ali sestre.  OTROK EDINEC 

27 D Mislim, bolje bi mi bilo, da bi me 

brezpogojno sprejemala, ampak verskim 

fanatikom itak ne moreš dopovedat, da 

se nisi odločila, da si lezbijka, ampak da 

taka pač si. 

BREZBRIŽNOST 

40 E Bilo me je sram, ampak sem vedel, da je 

zelo pameten in mi zato ni povzročal 

skrbi 

SRAM 

35 F Jaz nimam brata in niti sestre OTROK EDINEC 

48 G Olajšano. Pa še veselo, ker ni težil, ker 

sem imel občutek, da je sprejel. Dobri 

občutki 

POZITIVNA ČUSTVA 

39 H Vredu, ker me ni zbadal tako kot oče POZITIVNA ČUSTVA 

40 H Na nek način sem dobil občutek 

olajšanja, da se vsaj na nekoga lahko 

obrnem, če bo doma hudo. Občutek 

podpore je v tistih trenutkih pasal. 

POZITIVNA ČUSTVA 

41 I Super, olajšano POZITIVNA ČUSTVA 

42 I Bil sem srečen, zelo vesel POZITIVNA ČUSTVA 

33 J Počutila sem se normalno, saj nisem 

bolna. Počutila sem se kot prava jaz. 

POZITIVNA ČUSTVA 

 



 

 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne razlike si 

opazil/a v vaših odnosih? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

52 A Prvi šok v družinski dinamiki je bil ta, da 

sem dobila ultimat, da se moram izseliti, 

saj za moje starše homoseksualnost ni 

bila sprejemljiva 

PREKINITEV ODNOSOV 

53 A Zelo malo smo govorili ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

54 A časoma sta sprejela, se je počasi 

spreminjalo 

KASNEJŠE SPREJETJE 

55 A Danes smo v normalnih odnosih kot prej, 

govorimo o vsem, se hecamo, smejimo, 

itd. 

ODNOS PO KASNEJŠEM 

SPREJETJU 

65 B Družinska dinamika se je precej 

spremenila 

DRUŽINSKA DINAMIKA 

66 B Oče se je oddaljil od mene, z mano ne 

govori 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

67 B Prej sva imela normalen, korekten 

odnos, sedaj pa skoraj da nimava odnosa 

SLABI ODNOSI 

68 B Odnos z mamo je sedaj boljši kot na 

začetku, ko je izvedela da sem gej 

DOBRI ODNOSI 

69 B Zdi se mi, da se bo počasi s tem 

sprijaznila in me sprejela. Namreč, z 

mamo sva si sedaj na kul, ker ko je 

izvedela, da sem gej, je bil velik halo 

KASNEJŠE SPREJEMANJE 

70 B Zdi se mi, kljub temu, da se sedaj bolje 

razumeva kot na začetku razkritja, da pa 

me včasih še vedno hoče izsiljevati in me 

pošiljati k zdravniku. Ali pa me izsiljuje 

s svojim zdravjem, da je slaba zaradi 

mene 

PRIKRITO SPREJEMANJE 



 

 

71 B Najin odnos pa je precej drugačen kot 

pred razkritjem. Sedaj ni slabši, je 

drugačen. Mogoče bolj uraden kot prej 

ODNOSI PO  KASNEJŠEM 

SPREJETJU 

70 C Naša družinska dinamika se je po mojem 

razkritju doma spremenila 

DRUŽINSKA DINAMIKA 

71 C Nekaj tednov so bili naši odnosi, kot da 

jih ni 

SLABI ODNOSI 

72 C očetu in mami sem se načrtno izogibala 

zjutraj 

SLABI ODNOSI 

73 C domov sem prihajala pozno, da se ne bi 

srečali 

SLABI ODNOSI 

74 C Po dobrem mesecu pa je mama rekla, da 

tako ne gre več naprej, da ji je hudo. 

Hudo zame, ker trpim, ker ju izogibam 

SPODBUDA ZA PONOVNE 

DOBRE ODNOSE 

75 C Njen pristop k meni, naju je obe 

spodbudil, da sva se veliko začeli 

pogovarjati o homoseksualnosti 

ZAUPANJE 

76 C Povedala sem ji za vse stiske, ki sem jih 

doživljala 

ZAUPANJE 

77 C Takrat je začela počasi razumeti RAZUMEVANJE 

78 C Oče ni sodeloval. On je bil tiho ODSOTEN OČE 

79 C Z mano se o homoseksualnosti ni nikoli 

pogovarjal. Mislim pa, da mu je mama 

vse povedala, kar sva se midve 

pogovarjale 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

80 C Danes lahko rečem, da je družinska 

dinamika pri nas doma drugačna kakor 

pred mojim razkritjem, ni pa slabša 

ODNOSI PO KASNEJŠEM 

SPREJETJU 

81 C Spodbujala sem ju pri branju forumov, 

kako so to prenesli drugi starši. Zdi se 

mi, da sta tega prebrala ogromno in da 

jima je pomagalo razmeti 

POMOČ MAMI OB 

RAZKRITJU 

28 D Nikakršnih  DRUŽINSKA DINAMIKA 



 

 

41 E Predvsem v tem, da smo manj govorili ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

42 E nek občutek da te gledajo s prezirom, 

razočaranjem 

NEGATIVNA ČUSTVA 

43 E verjetno so imeli več vprašanj kot 

odgovorov, vendar si nihče ni upal o tem 

odkrito spregovoriti  

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

36 F Družinska dinamika v večji meri ostaja 

popolnoma enaka 

DRUŽINSKA DINAMIKA 

37 F Mami je lepo sprejela, najin odnose se je 

le še bolj poglobil, sva zaveznici 

DOBRI ODNOSI 

38 F sva enako v stikih, se dobro razumeva, 

enako dobro kot prej ali še celo bolje. 

DOBRI ODNOSI 

39 F Oče pa se je ob mojem razkritju malo 

zaprl vase 

SLABI ODNOSI 

40 F o tem ni govoril, homoseksualnost je bila 

zanj tabu tema 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

41 F A sčasoma, ko je spoznal mojo punco, ko 

je dobil dobre informacije, ko je videl da 

sva srečni skupaj, se je sprostil in se 

nazaj odprl. Sedaj lahko rečem, da sva 

danes v enako dobrih odnosih kot prej. 

ODNOSI PO KASNEJŠEM 

SPREJETJU 

49 G Družinska dinamika se je precej 

spremenila 

DRUŽINSKA DINAMIKA 

50 G Oče, po tem ko sem se razkril mami in 

mu je ona povedala, da sem gej, z mano 

ni več govoril veliko 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

51 G O homoseksualnosti med nama ni bilo 

govora 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

52 G Nič več šal med nama, nič več 

pogovorov ob večerih, najini stiki so se 

ohladili 

SLABI ODNOSI 

53 G Mama je po začetnem šoku sprejela 

mene in mojega fanta 

KASNEJŠE SPREJEMANJE 



 

 

54 G Danes je najin odnos enak tistemu prej, 

super se razumeva.  

DOBRI ODNOSI 

41 H Razlike v družinski dinamiki so bile 

ogromne 

DRUŽINSKA DINAMIKA 

42 H Skoraj nič nismo govorili ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

43 H hodili smo en mimo drugega. Kot da 

živim z duhovi 

SLABI ODNOSI 

44 H Po nekaj časa je mama pristopila k meni 

in mi rekla, da tako ne more več, da bi se 

rada pogovorila, da bi mi rada zaupala. 

ZAUPANJE 

45 H Zaupala mi je, da bi rada obiskala 

psihologa, ker rabi nekoga tretjega, da se 

mu zaupa. 

POMOČ MAMI OB 

RAZKRITJU 

46 H Prinesel sem ji tudi nekaj knjig na 

omenjeno temo 

POMOČ MAMI OB 

RAZKRITJU 

47 H Z očetom sva prekinila stike SLABI ODNOSI 

43 I Družinska dinamika je sedaj podobna 

prejšnji pred razkritjem, dobro se 

razumemo 

ODNOS PO KASNEJŠEM 

SPREJETJU 

44 I Ampak takoj po razkritju pa je vladala 

tišina med nami 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

45 I niso imeli teme za pogovor, nihče ni 

omenjal homoseksualnosti 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

46 I ni bilo stikov oz. manj smo se videli SLABI ODNOSI 

47 I Oče se me je izmikal SLABI ODNOSI 

48 I mama pa je bila brez besed, kakor da se 

nimava o ničemer za pogovarjat. 

ZAPRTA KOMUNIKACIJA 

49 I S časoma se je začelo izboljševati, 

sprejela sta mene, prišla sta k nama na 

obisk in spoznala mojega fanta 

ODNOSI PO KASNEJŠEM 

SPREJETJU 

50 I Tako smo prebili led in počasi smo se 

začenjali razumeti enako dobro kot prej 

ODNOSI PO KASNEJŠEM 

SPREJETJU 



 

 

34 J Predvsem mami je dobila občutek, da 

sem se odtujila 

SLABI ODNOSI 

35 J Mislila je, da je samo faza HOMOSEKSUALNOST KOT 

MIBLJIVO OBDOBJE 

36 J in me je zaradi tega na šaljiv način 

zbadala pred partnerko, kdaj si mislim 

najti fanta in pa da je to samo faza, da bo 

minilo  

HOMOSEKSUALNOST KOT 

MIBLJIVO OBDOBJE 

37 J Strah jo je bilo, da ne bom nikoli imela 

otrok 

PRITISK REPRODUKCIJE 

38 J Trajalo je par let, da je mami čisto 

sprejela 

ODNOS PO KASNEJŠEM 

SPREJTJU 

39 J Danes ima čisto drugačen odnos do 

mene, dober odnos 

ODNOS PO KASNEJŠEM 

SPREJETJU 

40 J Oče se ni nikoli vtikal vame, je bil bolj 

tiho 

ODSOTEN OČE 

 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

56 A Najin odnos z bratom se po razkritju ni 

popolnoma nič spremenil 

ODNOS Z BRATOM 

57 A Imava korekten odnos kot prej ODNOS Z BRATOM 

72 B Enak kot prej oz. še boljši ODNOS S SESTRO 

73 B Saj mi stoji ob strani, me podpira in 

velikokrat umiri mamo, ko me hoče 

začeti izsiljevati, naj si še enkrat probam 

najti punco 

PODPORA  SESTRE 

82 C Nimam brata ali sestre OTROK EDINEC 

29 D Takrat enak ODNOS S SESTRO 

44 E Z bratom je bil OK, vse kot prej ODNOS Z BRATOM 



 

 

45 E o moji usmerjenosti nisva veliko 

govorila oziroma nič 

ODNOS Z BRATOM 

42 F Nimam brata ali sestre OTROK EDINEC 

55 G Odnos z bratom je enak kot prej. Sva 

zaveznika, vedno si pomagava. Imava 

dober odnos. 

ODNOS Z BRATOM 

48 H Popolnoma enak kot prej ODNOS Z BRATOM 

49 H Moj brat se že prej ni vtikal v druge ljudi 

in stvari, se drži bolj zase. Imava 

korekten odnos, nikoli nisva bila zelo 

povezana 

ODNOS Z BRATOM 

51 I Najin odnos s sestro se po razkritju ni 

spremenil. Je enako dober kot prej 

ODNOS S SESTRO 

41 J Z bratom imava popolnoma enak odnos 

kot prej 

ODNOS Z BRATOM 

42 J Popolnoma nič drugačen odnos nimava, 

razen to da sva oba odrasla. 

ODNOS Z BRATOM 

 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih?  

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

58 A Stiki z bratom se po mojem razkritju niso 

okrepili 

ODNOS Z BRATOM 

59 A So enaki kor prej. Enako sva v stikih kot 

pred razkritjem. 

ODNOS Z BRATOM 

74 B Najini stiki s sestro so se okrepili ODNOS S SESTRO 

75 B Je moja opora in pomoč pri odnosu s 

starši doma. 

PODPORA SESTRE 

76 B Ko imam doma težave, je ona prva, ki me 

spodbudi in je naš mediator 

PODPORA SESTRE 

77 B Imava več s stikov kot pred razkritjem. ODNOS S SESTRO 

83 C Nimam brata ali sestre OTROK EDINEC 



 

 

30 D Enako v tistem trenutku ODNOS S SESTRO 

46 E Ne verjamem, da je to kakorkoli vplivalo 

na odnose z bratom, za razliko od 

staršev. Sva enako v stikih kot prej 

ODNOS Z BRATOM 

43 F Nimam brata ali sestre OTROK EDINEC 

56 G Najini stiki so približno enaki kot prej, 

odnos se ni spremenil. 

ODNOS Z BRATOM 

50 H V stikih z bratom po mojem razkritju sva 

enako kot prej, stiki se niso okrepili, niti 

poslabšali. 

ODNOS Z BRATOM 

52 I Sva enako v stikih kot prej. Odnos se ni 

poslabšal. 

ODNOS S SESTRO 

53 I Ona je edina, ki mi je doma ob razkritju 

jasno in glasno ponudila podporo. 

PODPORA SESTRE 

43 J Stiki so ostali enaki, prav nič se ni 

spremenilo 

ODNOS Z BRATOM 

 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in kdaj? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

60 A V družini nisem nikoli doživela 

psihičnega nasilja. Niti ne fizičnega 

ODSOTNOST NASILJA 

78 B Ob razkritju sem doživel nasilje, najraje 

bi zanikal, da ga nisem, ampak sem ga. 

Ja psihično 

PSIHIČNO NASILJE 

79 B Namreč, oče se je ovil v molk, tišina pa 

me je ubijala 

PSIHIČNO NASILJE 

80 B To je zame nasilje, no neke take 

drugačne vrste. Mama pa me je 

izsiljevala, da naj grem k psihologu, da 

je to le faza, ki mine, naj poskusim s 

puncami, itd 

PSIHIČNO NASILJE 



 

 

81 B Fizičnega nasilja pa nisem doživel.  FIZIČNO NASILJE 

84 C Ja, na nek način sem doživela psihično 

nasilje, saj me je mama izsiljevala, naj 

poskusim s fantom. Pa da ne bo imela 

vnukov, ker sem lezbijka. Pa da je to le 

muha, da me bo minilo. 

PSIHIČNO NASILJE 

85 C Fizičnega nasilja pa nisem doživela FIZIČNO NASILJE 

31 D Ne ODSOTNOST NASILJA 

47 E Odvisno kaj se šteje pod psihično nasilje, 

če so to razne zmerljivke, slabšalnice, 

potem vsekakor 

PSIHIČNO NASILJE 

48 E kaj hujšega od tega pa na srečo ne, 

čeprav je bil predvsem oče večkrat na 

robu tega da bi me udaril, vendar je k 

sreči razum prevladal 

FIZIČNO NASILJE 

44 F Ne, nisem doživela nasilja v družini, ko 

sem se razkrila 

ODSOTNOST NASILJA 

57 G Fizičnega nikoli FIZIČNO NASILJE 

58 G Psihičnega pa lahko rečem da ja, če 

štejem ignoriranje in molk od očeta pod 

to, ko sem se razkril in tudi kasneje. 

Ubija to, res ni prijetno 

PSIHIČNO NASILJE 

51 H Ob razkritju sem doživel psihično nasilje 

v družini 

PSIHIČNO NASILJE 

52 H Bilo iz strani očeta, da nisem pravi moški PSIHIČNO NASILJE 

53 H ker še otroka ne znam narediti PSIHIČNO NASILJE 

54 H da sem gejčina PSIHIČNO NASILJE 

55 H da sem manj vreden kot maček na ulici, 

da sem gnoj in podobno 

PSIHIČNO NASILJE 

56 H To je zelo vplivalo na mojo 

samopodobo. Bila je na podnu 

SAMOPODOBA 

54 I Ne, fizičnega nasilja doma nisem 

doživljal 

FIZIČNO NASILJE 



 

 

55 I Lahko pa rečem, da sem psihično ob 

razkritju 

PSIHIČNO NASILJE 

56 I Oče je klel, kričal name, kaj mi je, kaj je 

narobe z mano, če sem nor. Tudi 

poniževal me je 

PSIHIČNO NASILJE 

44 J Ne, nisem doživela nobenega fizičnega 

nasilja 

FIZIČNO NASILJE 

45 J Psihično ni bilo ravno nasilje,  je bilo pa 

zbadanje. 

 

PSIHIČNO NASILJE 

 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno usmerjenost? 

(Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, heteroseksualna zveza, 

beg v droge, beg v alkohol,…). 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

61 A Zanikala sem svojo spolno usmerjenost s 

tem, da se nisem razkrila vse do 30.let. 

ZANIKANJE SPOLNE 

IDENTITETE 

82 B Zanikal sem svojo spolno usmerjenost, 

poskušal s punco v zvezi 

HETEROSEKSUALNA 

ZVEZA 

83 B sem pa našel uteho v teku ŠPORT KOT IZHOD V SILI 

86 C Pred domačimi sem spolno usmerjenost 

skrivala z omejevanjem stikov s 

heteroseksualci 

OMEJEVANJE STIKOV S 

HETEROSEKSUALCI 

32 D Nisem skrivala. Ko sem sama dojela, 

sem očetu povedala, za ostale mi je bilo 

vseeno, ker nismo bili v stikih 

ODSOTNOST SKRIVANJA 

SPOLNE IDENTITETE 

49 E V bistvu na ta način, da sem se odselil, 

že pri 18ih. 

OMEJEVANJE STIKOV S 

HETEROSEKSUALCI 

45 F Pred domačimi nisem dolgo skrivala 

svojo spolno usmerjenost. Ko pa sem jo, 

o tem nisem govorila. Bila sme tiho. 

SKRIVANJE SPOLNE 

USMERJENOSTI 



 

 

59 G 2 leti sem skrival pred starši, da sem gej. 

Lahko rečem, da s skrivanjem 

homoseksualne zveze 

SKRIVANJE SPOLNE 

USMERJENOSTI 

60 G izmikanjem družinskih ceramonij, kjer 

sprašujejo: kje pa je tvoja, kdaj bo pa 

poroka, kdaj pa bomo zibali, itd. 

OMEJEVANJE STIKOV S 

HETEROSEKSUALCI 

57 H Skrival sem jo s tem, da sem se izmikal 

družinskim srečanjem 

OMEJEVANJE STIKOV S 

HETEROSEKSUALCI 

58 H kjer so me spraševali, kje maš pa ti 

punco, kdaj bo ohcet, kdaj bodo pa 

vnuki, itd. tudi doma sem se izmikal 

pogovoru o zvezi, pa če imajo moji 

prijatelji punce. 

IZMIKANJE 

57 I Preden sem se doma razkril, sem zanikal, 

da sem gej oz. niti ne zanikal, prikrival 

sem 

SKRIVANJE SPOLNE 

USMERJENOSTI 

58 I Imel sme namišljeno punco HETEROSEKSUALNA 

ZVEZA 

46 J Zanikala sem, s kom hodim ven ZANIKANJE SPOLNE 

IDENTITETE 

47 J Na skrivaj sem poljubljala punce, čeprav 

sem bila takrat še v razmerju s fantom. 

SKRIVANJE SPOLNE 

IDENTITETE 

 

SKLOP D – razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

62 A Stara se bila 28 let RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 



 

 

63 A ko sem se dobivala s punco. Prijateljicam 

sem povedala, da imam zmenek in to s 

punco  

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

64 A Povedala sem direkt. Brez ovinkarjenja RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

84 B Po razkritju doma sem se počasi začel 

razkrivati še pred ostalimi ljudmi, ki so 

mi blizu. 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

87 C Pred prijatelji sem se začela razkrivati po 

tem, ko sem doma razkrila svojo 

identiteto in ko so doma spoznali mojo 

punco 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

88 C Nato so se razkritja pred prijatelji začela 

priložnostno, naključno. Največkrat, ko 

smo se kje srečali, šli na pijačo, sem 

partnerico predstavila tam 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

89 C Nisem načrtovala posebej teh razkritij, 

želela sem, da se pač zgodijo, ko bo 

spontana priložnost za to 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

33 D V bistvu, ko sva s prvo punco (Majo) 

povedali prvi osebi (tistemu kolegu), sva 

potem povedali še prijateljem v službi in 

svojim bližnjim prijateljem priložnostno, 

ko je bila priložnost in pravi čas 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

50 E Kot že omenjeno, sem se razkril samo 

najboljši prijateljici še iz otroštva, 

drugim ne 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

51 E Ujel sem pravi trenutek, spontano se je 

to zgodilo 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

46 F Najboljši prijateljici sem povedala prvi, 

nato doma, nato pa še parim dobrim 

prijateljem 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 



 

 

47 F Povedala sem jim, da pridem na rojstni 

dan ali žur ali na druženje s spremstvom, 

da imam punco.  

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

61 G Pred ostalimi dobrimi prijatelji sem se 

razkril priložnostno 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

62 G Največkrat, ko smo bili na pijači pa sem 

rekel, da bom s sabo pripeljal svojo novo 

ljubezen 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

63 G Tako so spoznali mojega fanta in hkrati 

izvedeli, da sem gej 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

59 H Razkril sem omenjeni prijateljici in še 

dvema 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

60 H Ko so prišli k meni na obisk v novo 

stanovanje, sem povedal, da z mano živi 

tudi moj fant 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

61 H Takrat sta izvedela da sem gej in da 

imam fanta. 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

59 I Ostali prijatelji pa so izvedeli kasneje, 

priložnostno na kavi, ko sva prišla oba s 

fantom, ali pa sem prej povedal, da 

pridem s fantom 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

84 J Takrat so prijatelji vedeli vse. Vedeli so 

od začetka vse, saj tega nisem nikoli 

skrivala 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

85 J a ko sem jim na kavi povedala za punco, 

so sprejeli. 

RAZKRITJE 

HOMOSEKSUALNE 



 

 

IDENTITETE IN 

PARTNERSTVA HKRATI 

 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

65 A Reakcija prijateljev na mojo razkritje je 

bila pozitivna 

POZITIVEN ODZIV 

66 A Zaželeli so mi srečo, punce so bile vesele 

zame, da sem srečna, da sem se našla. 

POZITIVEN ODZIV 

85 B Ostali prijatelji, pred katerimi sem še 

razkrit poleg moje najboljše prijateljice, 

so me sprejeli pozitivno 

POZITIVEN ODZIV 

86 B Bili so presenečeni, šokirani ŠOK 

87 B ampak veseli zame. Pozitivni odzivi 

skratka 

POZITIVEN ODZIV 

90 C Vsi prijatelji so reagirali pozitivno POZITIVEN ODZIV 

91 C Nihče naju ni obsojal, ali pa posmehoval, 

itd. večino je še zanimalo, kako sva se 

spoznali, kako nama je skupaj 

POZITIVEN ODZIV 

34 D Sama nisem imela nobene negativne 

izkušnje, prijatelji so me sprejeli 

POZITIVEN ODZIV 

52 E Pred ostalimi sošolci, prijatelji se nisem 

razkrival tako da ne morem reči. 

RAZKRITJE PRED 

PRIJATELJI 

48 F Vse moje prijateljice so me kot lezbijko 

sprejele 

POZITIVEN ODZIV 

49 F Pozitivni odzivi in dobre emocije so bile. 

Super res, ponosna sem na njih, da so me 

sprejele  

POZITIVEN ODZIV 

64 G Moram s ponosom priznati, da so prav 

vsi prijatelji sprejeli pozitivno, nihče mi 

ni obrnil hrbta. Jasno so mi dali vedeti, 

POZITIVEN ODZIV 



 

 

da me podpirajo. In da so veseli, če sem 

srečen jaz 

62 H Sprejela sta z začudenjem, ampak 

pozitivno. Veliko sta spraševala o nama, 

kje sva se spoznala, koliko časa sva 

skupaj, itd 

POZITIVEN ODZIV 

60 I Moram reči, da nisem naletel na niti en 

negativen odziv med najbližjimi 

prijatelji, ko sem se razkril in zraven še 

povedal, da imam fanta 

POZITIVEN ODZIV 

50 J Sprejeli so me malo za šalo malo za res. POZITIVEN ODZIV 

51 J Nihče si ni mislil, da bo dejansko to to. 

Pa vendar so me imeli vsi isto radi, 

odnosi so ostali isti 

POZITIVEN ODZIV 

52 J Ko sen na kavi povedala, da imam 

punco, so reagirali pozitivno 

POZITIVEN ODZIV 

 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne razlike 

v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in heteroseksualci? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

67 A Vsi moji prijatelji so heteroseksualci, 

nekaj jih imam sedaj tudi 

homoseksualcev 

PRIJATELJSTVO 

68 A Ampak v prijateljstvu ni razlik RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

69 A Je enako, ker ni odvisno od spolne 

identitete 

ENAKOVREDNOST 

PRIJATELJSTVA 

88 B Moji prijatelji so heteroseksualci in 

homoseksualci, oboje 

PRIJATELJSTVO 



 

 

89 B Razlik v prijateljstvu med homo in 

hetero ni, to pa res ne. Prijateljstvo je 

zame enakovredno 

RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

92 C Moji prijatelji so homo in hetero PRIJATELJSTVO 

93 C Razlik v prijateljstvu ni RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

94 C Zame je vsako prijateljevanje enako 

vredno. Važno, da je človek z mano 

dober, me ne zanima, kakšne so njegove 

identitete 

ENAKOVREDNOST 

PRIJATELJSTVA 

35 D V bistvu imava s partnerko več 

heteroseksualnih prijateljev, kot 

istospolnih 

PRIJATELJSTVO 

36 D Sama ne opazim nobene razlike v 

prijateljstvu med enimi in drugimi 

RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

37 D V bistvu niti ne razumem, zakaj bi bile 

razlike… 

RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

53 E Večina so bili hetero seveda, šele potem 

ob koncu najstniških let, ko sem začel 

zahajati ven z ostalimi geji, sem tako 

dobil tudi prvo homoseksualno družbo 

PRIJATELJSTVO 

54 E Mi je pa prijateljstvo povsem enako med 

hetero in homo ali obratno 

RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

50 F Moji prijatelji so večinoma hetero 

usmerjeni 

PRIJATELJSTVO 

51 F razlik v prijateljstvu ne opazim. Zame je 

prijateljstvo enako z vsemi, ne glede na 

to, koga ima oseba rada in s kom živi. To 

nima glave vloge pri prijateljstvu  

RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

65 G Heteroseksualci so večinoma moji 

prijatelji, seveda pa imava zdaj s fantom 

tudi kakšne homoseksualne prijatelje 

PRIJATELJSTVO 



 

 

66 G In razlik v prijateljstvu ni, saj to, kdo tebe 

privlači, moški ali ženska, v prijateljstvu 

ni glavna stvar, niti ni pomembna, niti 

prijateljstva ne pogojuje 

RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

67 G Zame je prijateljstvo s homo in hetero 

ljudmi popolnoma enako, seveda 

ENAKOVREDNOST 

PRIJATELJSTVA 

93 H Moji prijatelji so večinoma 

heteroseksualci, čeprav se družim tudi z 

istospolno usmerjenimi. 

PRIJATELJSTVO 

64 H Razlik v prijateljstvu res ni RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

65 H Zame je prijateljstvo enako vredno, ali je 

prijatelj gej ali ima ženo, saj spolna 

identiteta ni edina, ki določa, kdo in 

kakšen je človek. Je le ena izmed mnogih 

lastnosti 

ENAKOVREDNOST 

PRIJATELJSTVA 

61 I Večinoma so heteroseksualci, sedaj 

imava tudi homoseksualne prijatelje 

PRIJATELJSTVO 

62 I Razlik v prijateljstvu ne opazim, ni 

logično, da bi jih 

RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

63 I Zame je to enako dobro prijateljstvo, saj 

tu ni pomembna spolna identiteta, ampak 

da je človek dober z mano 

ENAKOVREDNOST 

PRIJATELJSTVA 

53 J Na začetku so bili prijatelji predvsem 

heteroseksualni moški, kasneje sem 

spoznala veliko heteroseksualnih punc-

sodelavke, sedaj pa imam zelo mešane 

prijatelje, ocenila bi da je polovica 

homoseksualnih in polovica 

heteroseksualnih. 

PRIJATELJSTVO 

54 J In razlik v prijateljstvu ni. RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 



 

 

55 J Vsako prijateljstvo je enako dragoceno 

in pomembno 

RAZLIKE V 

PRIJATELJSTVU 

 

SKLOP E -  razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

70 A Na svojem delovnem mestu sem se 

razkrila, ko sem bila v zvezi s punco, pri 

30.letih 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

71 A Med službo sem se dopisovala z njo in 

sodelavec je bil zelo radoveden, kako je 

ime mojemu fantu in rekla sem, da je 

Nina. Pogovor je bil naprej še poln 

sarkazma. Po razkritju temu sodelavcu 

so izvedeli še ostali in vsi so hoteli videti 

njeno sliko. Sodelavci, delam samo s 

fant 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

90 B V službi pred najbližjimi sodelavci sem 

se razkril, ko smo bili na malici. Bilo je 

okoli božiča in fantje so debatirali, kaj 

bodo kupili puncam in ženam. Ko sem 

bil na vrsti jaz, da povem, kaj bom kupil 

svoji ženi, haha, sem povedal, da bom 

svojemu fantu kupil novo posteljnino, 

katero si je želel. 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

91 B Nič posebej niso delali panike, niso 

delali buma 

REAKCIJA 

95 C Razkrila sem se na naši kavici med 

malico, in to povsem naključno. Ena 

sodelavka je spraševala, kaj naj kupi 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 



 

 

fantu za obletnico. Jaz sem pogumno 

povedala, da bom svoji dragi za najino 

obletnico podarila savnanje 

96 C Po malo neprijetni tišini, pa je ena rekla: 

svaka ti čast, carica si, da si nam tole 

povedala, da se ne skrivaš. Rekla je, da 

je ponosna name. To mi je bilo zelo všeč 

in počutila sem se sprejeto 

POZITIVEN ODZIV 

38 D ko se s sodelavci (ki jih že nekoliko 

spoznam in oni mene) pogovarjamo o 

kaki primerni temi, rečem: »Ja, midve s 

partnerko sva pa …« ali pa (ravno 

zadnjič sem se razkrila v službi dvema 

tajnicama – od septembra sem v novi 

službi v šoli – pogovarjale smo se o 

zdravilih oz. če je najina hči že zdrava): 

»Moja žena je pa farmacevtka in potem 

vedno prebere navodila na zdravilih …«. 

Razkrivanje je priložnostno 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

55 E Na delovnem mestu se nikoli nisem 

razkrival prav vsem 

NE RAZKRITTJE 

DELOVNEM MESTU 

56 E samo v dveh primerih, ko je šlo za dve 

dobri prijateljici in sta to tudi obdržali 

zase 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

57 E in pa v primeru, ko sem bil medijsko 

izpostavljen, zaradi mojega pojavljanja v 

medijih 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

58 E Takrat so večinoma izredno lepo sprejeli POZITIVEN ODZIV 

52 F Delam preko študentskega servisa v 

hotelu, kjer sem se razkrila samo eni 

sodelavki, s katero sem v rednih stikih, z 

ostalimi se ne družim 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 



 

 

53 F Povedala sem ji na malici, ko je bil 

priložnost, ko je debata nanesla na 

partnerstva 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

68 G Na delovnem mestu se še nisem razkril, 

saj delam tu nekje 2 leti in se ne počutim 

tako varno, da bi se razkril, niti svojega 

fanta ne. S sodelavci nisem v tako dobrih 

odnosih, da bi tam razdajal sebe 

NE RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

66 H Na delovnem mestu se nisem razkril NE RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

67 H saj sem v službi s samimi moškimi in se 

bojim, da bi me izločili, me ves čas 

hecali, da se ne bom zaljubil vanje, da me 

bodo zmerjali, zbadali, itd.  

ODSOTNOST VARNEGA 

OKOLJA 

64 I V službi sem se razkril za 40.rojstni dan, 

ko sem jih povabil na žur, a le najbližje 

sodelavce 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

65 I Povedal sem jim, da bo tam tudi moj 

fant. Spoznali so tudi njega 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

66 I Nihče mi ni rekel nič slabega, odnosi 

med nami so po tem isti. 

POZITIVNI ODZIVI 

56 J Delo vedno jemljem resno, zato nikoli ne 

govorim o spolni usmerjenosti prvič, ko 

spoznam nove sodelavce ali menjam 

delo, potem pa 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

57 J Vedno počakam toliko da ljudje 

spoznajo mene osebno. Kasneje lahko, 

npr. po 1tednu povem, kako in kaj. 

Lahko pa traja mesece. Odvisno kako 

začutim ljudi ki delajo z mano. Če pa 

sem že se razkrila, pa sem se razkrila v 

pogovoru, ko je debata nanesla na to, 

nisem se načrtno. 

RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 



 

 

 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

72 A Popolnoma so sprejeli POZITIVEN ODZIV 

73 A Med nami ni drugačen odnos po 

razkritju, vse je ostalo enako 

ODNOSI PO RAZKRITJU 

92 B Po razkritju je nas odnos enak ODNOSI PO RAZKRITJU 

97 C Sodelavke so me sprejele POZITIVEN ODZIV 

98 C Naš odnos je bil enak kot prej ali boljši, 

saj smo si tako postale korak bližje 

ODNOSI PO RAZKRITJU 

39 D Pri tem specifičnem je ena tajnica 

nadaljevala pogovor (očitno je že vedela 

za to novico), druga pa je rekla Čaki, 

kdo? In sem rekla Moja žena! Kje pa 

živiš, v 19. stoletju? Sem mislila, da bo 

tečno od takrat naprej, pa sva se naslednji 

dan normalno smejali naprej 

POZITIVEN ODZIV 

40 D Res nisem imela nobene negativne 

izkušnje 

POZITIVEN ODZIV 

59 E Zelo lepo so me sprejeli, celo 

organizirali so se in mi predali darilo in 

lepe želje 

POZITIVEN ODZIV 

54 F Po razkritju je najin odnos še boljši kot 

prej 

ODNOSI PO RAZKRITJU 

55 F ona me je sprejela in mi povedala 

zgodbo, da je njen brat gej. Veliko sva 

govorili o homoseksualnosti, v odnosih 

doma in se tako še bolj povezali. Me je 

sprejela in postali sva prijateljici 

POZITIVEN ODZIV 

69 G Nisem se razkril in se za enkrat nima 

namena, saj se ne počutim dovolj varno, 

NE RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 



 

 

ker se ne ujamemo tako dobro 

karakterno in nismo prijatelji, smo 

normalno sodelavci in to je to. Z njimi ne 

govorim o privat stvareh 

68 H Nisem se razkril NE RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

67 I Zdi se mi, da so me sodelavci sprejeli, saj 

že dolgo let delamo skupaj, smo super 

ekipa in še enkrat naj poudarim, da ni 

pomembna spolna identiteta v službi, 

pač pa sposobnost, zagnanost, znanje, 

izkušnje, itd. 

POZITIVNI ODZIVI 

58 J Sprejela me do sedaj ni najbolje le 1 

punca, ker je mislila da jo bom osvajala 

NEGATIVEN ODZIV 

59 J A vsi ostali do sedaj, pa so to sprejeli 

dokaj normalno, namreč, na začetku 

imajo malo zadržkov, ker ne poznajo 

homoseksualnih ljudi, ker imajo 

predsodke iz televizije. A ko jim 

pokažem, kdo sem, kaj znam, kdo sem 

jaz kot oseba, je moja spolna 

usmerjenost le še ena izmed mnogih 

lastnosti in ni več v ospredju 

POZITIVEN ODZIV 

 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali diskriminirajo? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

74 A Ker so me sodelavci pozitivno sprejeli, 

ne čutim nelagodja 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 



 

 

75 A Niti ne občutim diskriminacije ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

93 B Na delovnem mestu ne čutim nič 

nelagodja ali kakršne koli 

diskriminacije, ker sem gej. 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

99 C Popolnoma nič. Zato, ker sem lezbijka, 

me ne diskriminirajo 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

41 D Ko sem začela delati v šolstvu, sem zelo 

razmišljala, ali naj se razkrijem ali ne, 

ker sem slišala veliko zgodb, kjer so se 

starši pritoževali, da ne želijo, da njihove 

otroke poučuje lezbijka ali gej, in so 

imeli ti učitelji potem veliko težav. 

Ampak jaz se res tega ne sramujem in 

povem vsem (seveda, ko nanese prilika 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

60 E Težko rečem, ker sem že nekaj let sam 

svoj šef. A v prejšnjih službah pa ne. 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

56 F Nikakor ne čutim šikaniranja, 

diskriminacije ali nelagodja. 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

70 G Na delovnem mestu ne čutim 

diskriminacije 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

71 G Malo pa čutim nelagodja, zato se ne 

razkrijem. 

NE RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

69 H Nisem se razkril NE RAZKRITJE NA 

DELOVNEM MESTU 

68 I Na delovnem mestu ne čutim nobenega 

nelagodja 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 



 

 

69 I Me ne diskriminirajo ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

60 J Ne, imam živahen karakter in ne čutim, 

da bi me zaradi tega diskriminirali 

ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

61 J Niti ne občutim nelagodja ODSOTNOST OBČUTKA 

NELAGODJA ALI 

DISKRIMINACIJE 

 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

76 A Mislim da je vse odvisno od njegovega 

nadrejenega, kako on gleda na 

homoseksualce 

POGLED NADREJENEGA 

77 A Če jih diskriminira, ni nobene opcije za 

napredovanje, če pa nima nič proti 

homoseksualcem, ima pa vse možnosti 

za napredek 

POGLED NADREJENEGA 

94 B Mislim da ima razkrit gej ali lezbijka v 

službi enake možnosti za napredek, kot 

hetero ljudje 

MOŽNOSTI ZA NAPREDEK 

95 B Razmišljam, da je temu tako, ker so 

ljudje bolj ozaveščeni kot včasih, ker se 

o isto spolnosti več govori in mogoče ni 

povsod tabu tema. 

VISOKA STOPNJA 

INFORMIRANOSTI 

100 C Ja. Zato ker je kader ozaveščen, isto 

spolnost za njih ni tabu; ker sama nisem 

nazadovala v službi odkar sem se 

razkrila, ampak je odnos korekten 

VISOKA STOPNJA 

INFORMIRANOSTI 



 

 

42 D Ne povsod. Če je nadrejena oseba proti 

temu, sem prepričana, da je možnost 

šikaniranja 

POGLED NADREJENEGA 

61 E Mislim, da dandanes da, še nekaj let 

nazaj pa ne. Danes so zakoni napisani že 

tako dobro, da so predstavniki manjšin 

zaščiteni do te mere, da se lahko brez 

težav branijo, včasih to žal ni bilo tako in 

možnosti da pritožbe ni bilo 

MOŽNOSTI ZA NAPREDEK 

57 F Razkrita oseba ima po mojem mnenju 

enake možnosti za napredek kot večina 

heteroseksualcev, saj je za pričakovati, 

da bo dan danes vodstvo tako izobraženo 

in odprto, da ne bo dopustilo, da spolna 

usmerjenost vpliva oziroma pretehta 

znanje in veščine osebe, ki bi bila 

sposobna napredovanja, boljše pozicije 

POGLED NADREJENEGA 

72 G Hm… rekel bi, da ima danes homo ali 

hetero oseba enake možnosti za 

napredek, saj smo vsi že bolj informirani 

o homoseksualnosti, več se govori o tem, 

omenjena tema ni več tak tabu kot nekoč, 

vedno več je javno znanih oseb, ki se 

razkrivajo, itd. Pri napredku šteje 

profesionalnost, izkušnje, znanje, ne pa 

spolna identiteta 

VISOKA STOPNJA 

INFORMIRANOSTI 

70 H Odvisno od podjetja, odvisno, kako je 

vodstvo odprte glave in izobraženo, 

posledično to vpliva tudi na zaposlene. 

Če pa pomislim bolje, menim, da ima 

gej/lezbijka iste možnosti za napredek 

kot hetero osebe, saj nas ščiti tudi že 

POGLED NADREJENEGA 



 

 

zakon, pa tudi nekatere ferme so 

ozaveščene 

70 I Menim, da danes v teh časih ja, da imajo 

homo in hetero osebe enake možnosti za 

napredek in uspeh v službi 

MOŽNOSTI ZA NAPREDEK 

71 I Homoseksualnost postaja vedno manjši 

tabu, vedno več se govori o gejih in 

lezbijkah, tudi javnost večkrat izpostavi 

kakšno zgodbo, primer dobre prakse. 

Včasih, na primer, ko sem se jaz prvič 

zaposlil, 18 let nazaj, temu ni bilo tako. 

Takrat, če bi se že razkril, bi naletel na 

diskriminacijo, saj so geji in lezbijke bili 

še zelo tabu tema 

VISOKA STOPNJA 

INFORMIRANOSTI 

62 J Odvisno od delavnega mesta in seveda 

od same osebe, kakšno energijo oddaja 

oziroma kakšen značaj ima 

MOŽNOSTI ZA NAPREDEK 

63 J Verjetno je kar nekaj delavnih mest, ki 

diskriminirajo, vendar je to, kako te bo 

delodajalec ali sodelavec dojemal, 

odvisno od vsakega posameznika 

posebej. 

POGLED NADREJENEGA 

 

SKLOP F – istospolna partnerska zveze 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

78 A Da, svojo partnersko zvezo sem razkrila 

tudi doma 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

79 A Kar brez ovinkarjenja sem ob pravi 

priložnosti rekla, da imam punco 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 



 

 

80 A To je bil takrat, ko sem povedala, da sem 

lezbijka 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

96 B Ja sem razkril svojo partnersko zvezo RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

97 B Najprej prijateljici, ki sem jo omenil že 

prej. Nato še doma 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

98 B mama ga je spoznala, oče ga je videl, a 

se z njim ne pogovarja 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

99 B Prijateljici sem ga predstavil na pijači, na 

njeno pobudo. Doma pa sem ga želel 

predstaviti sam, zato da bodo imeli več 

stika s homoseksualnostjo in me bodo 

morda začeli razumeti, predvsem mama 

in oče 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

100 B Fanta sem pripeljal na en običajen dan, 

na kavo in tortico. Bilo je normalno, 

mama se je obnašala kot da je pri nas nek 

kolega. Fino. Brez scen 

SPREJETJE 

HOMOSEKSUALNE 

PARTNERSKE ZVEZE 

101 C Ja sem. Razkrila sem jo skupaj s svojo 

spolno usmerjenostjo 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

102 C Ko sem mamo vprašala neko nedeljo, če 

lahko danes na kosilo pride moje punca. 

Še danes ne vem, od kje mi je bil dan 

pogum, ampak sem zmogla 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

43 D Ja sem. Preprosto. Doma sem očetu 

povedala to je Jana in to je to 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

62 E Delu družine da, ne pa še vsem. Samo 

povedal sem, da imam fanta, nič 

posebnega 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

63 E  In to še samo mami RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 



 

 

58 F Da, punco sem razkrila doma in to še 

celo v enem stavku, ko sem povedala, da 

sem lezbijka 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

59 F Povedala sem na običajen dan, je kar šlo 

samo ven iz mene. Rekla sem, da če 

želita spoznati mojo punco 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

60 F Oba sta jo želela spoznati, sta jo tudi 

spoznala in lepo sprejela 

SPREJETJE 

HOMOSEKSUALNE 

PARTNERKSE ZVEZE 

73 G Da, partnersko zvezo sem razkril družini, 

in to takrat ko sem povedal, da sem gej 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

 

74 G Normalno sem povedal, da grem s 

fantom za novo leto v Kranjsko Goro. 

Bila je ravno prilika, ki sem jo izkoristi 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

71 H Partnerske zveze družini nisem razkril NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE 

DOMA 

72 H saj me je strah, kako bodo reagirali NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE 

DOMA 

72 I Ja, fanta sem razkril družini, RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

73 I ko sem se razkril prvič doma in povedal, 

da se bom odselil. 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

64 J Svojo partnersko zvezo doma sem 

razkrila na nek navaden dan, ko sem 

punco pripeljala domov. Mislila sem si, 

naju bodo že nekako sprejeli 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

65 J Doma so se navadili počasi, sprva pa le 

besede, da je to faza v puberteti, da bo 

minilo 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 



 

 

66 J Tudi drugi člani družine so počasi na 

družinskih srečanjih zaceli videvati 

partnerko. Kar 90% je sprejela ok. 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE DOMA 

 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

81 A Seveda, svojo partnersko zvezo sem 

razkrila tudi prijateljem 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

82 A Istočasno, ko sem povedala, da grem na 

zmenek s punco, sem razkrila svojo 

spolno identiteto in partnerstvo z Nino. 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

101 B Ja sem razkril fanta prijateljem RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

102 B Najboljši prijateljici sem na mojo željo, 

prva ga je spoznala 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

103 B Ostalim pa sem ga predstavil potem, ko 

sem ga pokazal doma 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

104 B Ujel sem naključne trenutke, največkrat 

smo šli peš, nekam hoditi pa na kavo, da 

smo se pogovarjali, tremo prebili z 

aktivnostjo, nato pa kava 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

103 C Ja, svojo punco sem prijateljem razkrila 

večini istočasno kot svojo spolno 

usmerjenost 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

104 C Razkritja so se zgodila naključno, ob 

raznih priložnostih za druženje 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

44 D Preprosto sem povedala, ko smo se 

videli, to je Jana in to je to. 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

64 E Družbi, ki sem jo imel prej, pa ne, nisem 

razkril svoje homoseksualne partnerske 

zveze 

NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE 

PRIJATELJEM 



 

 

61 F Da sem, to se je zgodilo kar skupaj z 

razkrivanjem moje spolne usmerjenosti 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

62 F Sem rekla, na primer, da danes na žur 

pride še moja punco 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

75 G Da, fanta sem razkril prijateljem RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

76 G Večini istočasno kot svojo spolno 

usmerjenost. Večini sem se razkril ob 

druženjih, ko sem rekel, da z mano pride 

moj fant 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

73 H Da sem. RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

74 H Ko sem se razkril da sem gej, sem razkril 

še najino partnersko skupnost 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

75 H Ko sem se odselil, so prišli k meni na 

obisk, takrat so izvedeli, da sem gej in da 

imam fanta. Najboljša prijateljica pa je 

oboje vedela že prej 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

74 I Da, partnersko zvezo sem razkril 

prijateljem istočasno s spolno 

usmerjenostjo 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

67 J Mojo partnersko zvezo sem razkrila tudi 

prijateljicam 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

68 J Na kavici sem jim povedala o novi 

ljubezni. 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE PRIJATELJEM 

  

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

83 A Prijatelji so partnerico popolnoma 

sprejeli 

POZITIVEN ODZIV 



 

 

105 B Mojega fanta so sprejeli popolnoma vsi 

prijatelji 

POZITIVEN ODZIV 

105 C Moram povedati, da so partnerico 

sprejeli prav vsi 

POZITIVEN ODZIV 

45 D Ja. Zelo POZITIVEN ODZIV 

65 E Brez težav sedanja družba ja. V prejšnji 

ga nisem razkril 

NE RAZKRITJE 

63 F Prijateljice so ne izmerno lepo sprejele 

mojo punco, jo spoštujejo in so postale 

prijateljice. Veliko se družimo 

POZITIVEN ODZIV 

77 G Prav vsi prijatelji so mojega fanta 

sprejeli. To mi je res dalo moč in same 

dobre občutke je prebudilo v meni 

POZITIVEN ODZIV 

76 H Ja. Super so ga sprejeli. Smo pravi 

prijatelji 

POZITIVEN ODZIV 

75 I Vsi prijatelji so mojega fanta sprejeli POZITIVEN ODZIV 

76 I Danes smo dobra klapca. Nihče naju ne 

zaničuje, daje v slabši položaj zaradi 

tega, ker sva geja 

POZITIVEN ODZIV 

69 J Prijatelji so mojo partnerico sprejeli 

odprtih rok. Srečni so bili zame, da sem 

jaz srečna. 

POZITIVEN ODZIV 

 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za to. 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

84 A Pred sodelavci sem razkrila svojo 

partnersko zvezo, istočasno so tako 

izvedeli, da sem lezbijka 

RAZKRITJE PARTNERKSE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

85 A Vzrok za to je le njihova radovednost, saj 

so me neprestano spraševali, kako je s 

tem 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 



 

 

106 B Fanta v službi nisem razkril, ker ni bilo 

priložnosti 

NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE V 

SLUŽBENI SFERI 

106 C Partnersko zvezo v službi sem razkrila 

isto časno s svojo spolno identiteto 

RAZKRITJE PARTNERKSE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

107 C Ko smo se pogovarjale, kaj bo sodelavka 

kupila fantu za obletnico, sem jaz 

povedala, da bom svoji punci za 

obletnico kupila savnanje 

RAZKRITJE PARTNERKSE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

108 C In vesela sem, da sem jo razkrila, saj so 

pozitivno sprejele 

POZITIVEN ODZIV 

109 C Odleglo mi je, ker sem z njimi to, kar 

dejansko sem 

POZITIVNA ČUSTVA 

46 D Da. Priložnostno RAZKRITJE PARTNERKSE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

47 D Razlog je v bistvu samo to, da sem sama 

mnenja, da če se bom jaz obnašala, kot 

da je kaj narobe z istospolno zvezo, bojo 

tudi drugi tako mislili, zato se 

pogovarjam enako, kot ostali, ko 

govorijo o možu/partnerju, jaz pač rečem 

žena in je to to 

RAZKRITJE PARTNERKSE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

66 E Če bi bil še vedno podrejen v nekem 

delovnem okolju, tega verjetno ne bi 

razkrival oziroma bi to storil šele po 

daljšem obdobju. Prej pa nisem. 

NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE V 

SLUŽBENI SFERI 

64 F Da sem, eni sodelavki, ko sva bili na 

malici, je pogovor nanesel na partnerstva 

in sem povedala. 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

65 F Vzrok je to, da se ne sramujem punce pa 

še varno sem se počutila z njo in ob njej. 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 



 

 

78 G Ne, nisem razkril partnerskega razmerja 

s fantom na delovnem mestu 

NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE V 

SLUŽBENI SFERI 

79 G Vzroki za to so, ker se ne počutim varno 

v službi, saj se karakterno ne ujamem s 

sodelavci, ves čas smo v konfliktih.  

NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE V 

SLUŽBENI SFERI 

77 H Nisem je razkril, saj niti ne vedo, da sem 

gej 

NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE V 

SLUŽBENI SFERI 

78 H Ker delam v malo manj urbanem okolju, 

s samimi moškimi. Prepričan sem, da ne 

sprejemajo gejev in lezbijk in ne bi rad 

več prenašal žaljiv, zbadanj, pa ne bi rad, 

da me izključijo iz družbe 

NE RAZKRITJE 

PARTNERSKE ZVEZE V 

SLUŽBENI SFERI 

77 I Ja, partnersko zvezo sem v delovnem 

okolju 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

78 I ko sem sodelavce povabil na 40.let, sem 

povedal da bo tam tudi moj partner 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

79 I Tako so še izvedeli, da sem gej. Vzroki 

za to so, da ne bi bili šokirani na zabavi. 

Pa še odleglo mi je, da se rabim skrivati 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

70 J Po navadi kar sami rečejo: kako pa 

izgleda tvoja, po tem ko se jim že 

razkrijem 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

71 J Brez težav, spotoma. Ker jih zanima, 

povem 

RAZKRITJE PARTNERSKE 

ZVEZE V SLUŽBENI SFERI 

 

SKLOP G – homofobija 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer živiš? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 



 

 

86 A Homofobije ne doživljam v okolici, kjer 

živim 

ODSOTNOST HOMOFOBIJE 

107 B Hm… homofobije v domačem okolju 

nisem doživel. Enkrat sem videl grafit 

pred šolo, kjer je bilo moje ime in je 

pisalo gej 

NE PREPOZNAVANJE 

HOMOFOBIČNIH DEJANJ 

110 C Nikoli. Samo enkrat, ko sva s punco 

hodili čez stari del Kamnika, je nek 

najstnik za nama zavpil: »Ubij ubij 

pedera!« 

NE PREPOZNAVANJE 

HOMOFOBIČNIH DEJANJ 

48 D V bistvu ga res ne. ODSOTNOST HOMOFOBIJE 

67 E V okolju, kjer sem živel prej z družino, 

je bilo homofobije vsekakor ogromno, 

ne samo veliko in ogromno tudi 

nesmiselnih strahov. Zbadanja, 

zaničevanje 

HOMOFOBIJA 

66 F Rekla bi, da je ne doživljam pogosto. 

Sem pa že jo doživela. 

HOMOFOBIJA 

67 F Ko sva bili s punco na sprehodu, sva se 

držali za roko in je so naju starejši pari 

zelo grdo gledali 

HOMOFOBIJA 

68 F Homofobični pogledi, buljenje v naju, 

strmenje v naju in zavijanje z očmi 

HOMOFOBIJA 

80 G Homofobije ne doživljam v okolici, kjer 

živim 

NE PREPOZNAVANJE 

HOMOFOBIČNIH DEJANJ 

81 G Edino enkrat, ko sva šla s fantom v 

trgovino, sva se malo držala za roke, pa 

je en mladostnik pred vstopom v 

trgovino rekel: o lej jih pederajse. Pa se 

nisva dala motiti.  

NE PREPOZNAVANJE 

HOMOFOBIČNIH DEJANJ 

79 H Kar pogosto HOMOFOBIJA 



 

 

80 H Zbadanja, žaljivke, grdi pogledi, grdi 

napisi na šolskem dvorišču. Ampak vse 

to me je okrepilo 

HOMOFOBIJA 

80 I Razmišljam, da  v okolju, kjer sem, ne 

doživljam homofobije. Najbrž tudi zato, 

ker večina ni vedela, da sem gej, saj sem 

res dolga leta to skrival in vedel samo jaz 

ODSOTNOST HOMOFOBIJE 

72 J K sreči homofobije ne doživljam v 

okolici, kjer živim. Sklepam, da zato, ker 

niti na videz ne oddajam podobe, da bi 

bila lezbijka 

ODSOTNOST HOMOFOBIJE 

 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se odzvali? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

87 A Ne, na srečo nikoli STIK S POLICIJO 

108 B Ne, nisem. STIK S POLICIJO 

111 C Ne, nisem STIK S POLICIJO 

49 D Ne STIK S POLICIJO 

68 E Ne, k sreči nikoli iz tega razloga STIK S POLICIJO 

69 F Ne, nikoli STIK S POLICIJO 

82 G Nikoli STIK S POLICIJO 

81 H Ne STIK S POLICIJO 

81 I Ne, nisem STIK S POLICIJO 

73 J Na srečo ne STIK S POLICIJO 

 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si se jo 

udeležil? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 



 

 

88 A Ja, parade ponosa sem se udeležila 

enkrat 

PARADA PONOSA 

89 A Šla sem predvsem zaradi druženja in 

novih spoznanj 

POVOD ZA UDELEŽEBO 

109 B Ne PARADA PONOSA 

112 C Ja, sem. Leta 2015, ko je bilo 

LJUBLJANA PRIDE, kjer je bil moto: 

pridem z družino 

PARADA PONOSA 

113 C Moj povod je bila želja po družini, saj si 

želim postati mamica. Udeležili sva se je 

skupaj z mojo partnerico 

POVOD ZA UDELEŽBO 

50 D Ja, že šestkrat PARADA PONOSA 

51 D S partnerko greva, ker se nama zdi to 

primeren način ozaveščanja ljudi, da nas 

ni 5, ampak veliko več in da nimamo 

enakih pravic, kot oni. 

POVOD ZA UDELEŽBO 

69 E Parade ponosa se še nikoli nisem 

udeležil 

PARADA PONOSA 

70 F Ne, do sedaj ne, ampak morda pa kdaj v 

prihodnosti 

PARADA PONOSA 

83 G Ne, parade ponosa se nisem udeležil in 

me tudi ne vleče, da bi se je 

PARADA PONOSA 

82 H Ne, nisem se je udeležil, ker se mi zdi, da 

to ni zabava, nek dogodek, dan na OFF, 

pač pa so interesi politični, to pa me ne 

zanima. 

PARADA PONOSA 

82 I Parade ponosa se nisem udeležil še 

nikoli, nekako se ne želim javno 

izpostavljati 

PARADA PONOSA 

74 J Da, parade ponosa se udeležim skoraj 

vsako leto od kar sem istospolni vezi. 

Udeležim se jo s partnerko, sama če je 

PARADA PONOSA 



 

 

treba, po navadi pa imam tam tudi 

prijatelje. 

75 J Grem pa tja za zabavo. POVOD ZA UDELEŽBO 

 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, katero 

organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si izvedel za izbrano 

organizacijo? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

90 A Ne, nisem POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

101 B Ne. To takrat še ni bilo tako IN. POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

102 B Pomagal sem si sam, na skrivaj sem bral 

časopise 

POMOČ OB RAZKRITJU 

114 C Ne nisem, moja opora so bili forumu in 

internet 

POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

52 D Ne, nisem POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

70 E Ne, nisem se obrnil na nobeno 

organizacijo 

POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

71 E je pa zanimivo da so se, kot sem kasneje 

izvedel, starši obrnili na terapevta glede 

tega problema 

STARŠI IN POMOČ 

ORGANIZACIJ 

72 E kar kaže na to da vse začetne negativne 

reakcije od njih niso bile iz »zlobe«, 

ampak strahu, obupa, to da so poiskali 

pomoč kaže na to da jim še kako ni bilo 

vseeno 

STARŠI IN POMOČ 

ORGANIZACIJ 

71 F Ne, nisem prišla v stik z nobeno 

organizacijo, saj to ni bilo potrebno 

POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 



 

 

72 F Ker sem ima internet za iskanje in 

podpro, za starša pa tudi ni bilo potrebno, 

na srečo 

POMOČ OB RAZKRITJU 

84 G Ob razkritju nisem podpore iskal v 

nobenem društvu 

POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

85 G moja podpora je bil internet POMOČ OB RAZKRITJU 

86 G stiki z drugimi geji po klepetalnicah in 

različni forumi 

POMOČ OB RAZKRITJU 

83 H Ne nisem POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

84 H Zatekal sem se v internet POMOČ OB RAZKRITJU 

85 H in v stike z drugimi homoseksualci POMOČ OB RAZKRITJU 

83 I Ne, ob razkritju nisem poiskal pomoč pri 

nobeni organizaciji 

POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

84 I Moja pomoč in opora so bile knjige POMOČ OB RAZKRITJU 

85 I šele kasneje, ko je bil internet, sem šel na 

kakšen chat 

POMOČ OB RAZKRITJU 

86 I da sem prišel v stik s homoseksualci in 

tako mi je bilo malo lažje, ker sem 

uvidel, da nisem sam, da nisem edini, ki 

se mu to dogaja 

POMOČ OB RAZKRITJU 

76 J Ne, nisem se obračala na nobeno 

organizacijo 

POMOČ ORGANIZACIJ OB 

RAZKRITJU 

77 J Edina pomoč, ki sem jo ob razkritju 

imela so mavrični portali 

POMOČ OB RAZKRITJU 

78 J da sem bila seznanjena z zgodbami 

drugih 

POMOČ OB RAZKRITJU 

79 J in internet, razni forumi, članki, nasveti, 

itd. 

POMOČ OB RAZKRITJU 

 

SKLOP H – življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 



 

 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

91 A Živim čisto mirno normalno življenje. 

Povsem sem sprejela sama sebe 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

112 B S svojo identiteto sem popolnoma 

pomirjen, sem jo sprejel in ozavestil 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

113 B Srečen sem. Končno POZITIVNA ČUSTVA 

115 C Danes živim v istospolni partnerski 

skupnosti, sem srečna 

POZITIVNA ČUSTVA 

116 C Svojo identiteto sem popolnoma 

ozavestila in ni me sram se razkrivat, če 

pride do tega, kot me je bilo nekoč 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

53 D Ja, že dolgo nazaj SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

54 D Super je. Mislim, da je še lažje, odkar 

imava hčerko 

POZITIVNA ČUSTVA 

73 E Da, povsem sem sprejel in sploh ni 

nobenega dvoma da sem in bom 

homoseksualec, s tem ni nobenih težav. 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

73 F Povsem sem sprejela. Sedaj živim super. 

Normalno življenje, kot paše meni 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

87 G Sedaj živim super življenje, sem povsem 

sprejel in ozavestil svojo spolno 

identiteto. Ni mi žal, da sem se 

komurkoli razkril, saj sem res srečen kot 

gej. To je to 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

86 H Danes živim kot srečen gej v 

samostojnem gospodinjstvu. Sem 

povsem ozavestil in sprejel svojo 

identiteto. Nimam pomislekov in težav 

glede tega in sam s sabo 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

87 I Danes živim povsem mirno, ozavestil 

sem svojo spolno identiteto, jo 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 



 

 

popolnoma sprejel. Živim s partnerjem 

in sva srečna. Imava pa težave, tako kot 

vsak drug hetero par 

80 J Sem najsrečnejše dekle na svetu. Ne bi 

menjala nobene izkušnje. Vse me je 

okrepilo. Svojo identiteto pa sem odlično 

sprejela in ozavestila. Z njo nikoli nisem 

imela težav 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Št. 

izjave 

Oseba Izjava (enota kodiranja Koda / pripisani pojmi (odprto 

kodiranje) 

92 A Dvomov in težav zaradi spolne 

usmerjenosti sama s sabo nimam. Sem 

popolnoma sprejela svojo identiteto 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

114 B Nikakor ne. Nimam dvomov o svoji 

spolni usmerjenosti 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

117 C Ne, nimam dilem zaradi spolne 

usmerjenosti. Vem kaj sem, srečna sem. 

Popolnoma sem prepričana kaj sem in na 

to ponosna 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

55 D Dvomov sigurno ne SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

74 E Nikakršnih dvomov SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

74 F Nikoli nimam dvomov. Sem kar sem SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

88 G Nikoli nimam dvomov v svojo spolno 

usmerjenostjo 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

87 H Nimam nikakršnih dvomov v mojo 

spolno usmerjenost. Zdaj je res kristalno 

jasno, kam pes taco drži. 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 



 

 

88 I Nikoli SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

81 J Ne nimam nobenih težav zaradi svoje 

spolne usmerjenosti 

SPREJETJE LASTNE 

IDETITETE 

 

KODRIANJE – 2.stopnja 

SKLOP A - Prva zavedanja o istospolni identiteti 

1. Kdaj si prvič posumil/a, da si homoseksualec/homoseksualka? V kakšnih okoliščinah 

je prišlo do tega spoznanja? 

Čas prvih zavedanj: 

 (A/1): v vrtcu 

 (B/1): majhen, praktično otrok 

 (C/1): od malih nog 

 (C/4): v osnovni šoli 

 (D/1): v srednji šoli, prvi letnik 

 (E/1): v vrtcu 

 (F/1): kot mala punčka, ko sem bila stara 5 ali 6 let 

 (G/1): v osnovni šoli 

 (H/1): v vrtcu 

 (I/1): na začetku osnovne šole 

 (J/1): 3.razred osnovne šole 

Okoliščine prvih zavedanj: 

 (A/2): a jaz rada gledam sošolko, ko se smeji, ko govori 

 (B/3): gledali kakšen film, sem občutil čudne stvari, ko so se v filmu pojavili 

razgaljeni moški 

 (B/4): tv-ju privlačni moški, se je v mojem telesu naredil nemir 

 (B/5): gledal časopis, pa je bil tam kakšen urejen tip 



 

 

 (C/3): : »o moj fant je pa Luka, o moj fant je pa Jaka«, jaz pa nisem tega govorila, 

ker mi ni bilo do tega 

 (C/6): članke, fotke, sem se ob pogledu na kakšno dobro žensko naježila, začela sem 

čutili spolno poželenje 

 (D/2): in zelo smo se imeli dobro in potem sem v nekem momentu ugotovila, da mi 

je sošolka všeč 

 (F/2): mehiške nadaljevanke, kjer so bile vse dame, gospe, najstnice urejene in lepe 

 (G/2): filme, mi je pogled na moškega, še posebej če je bil na pol slečen, pripeljal 

rdečico na obraz 

 (H/2): slačil v garderobni sobi, ko smo šli smučat. Začutil sem čudna čustva, nekaj 

se je dogajala v meni, kar nisem poznal 

 (I/2): Ko smo se hecali med seboj, kdo je v koga zaljubljen, ko so meni rekli, da 

sem v sošolko, nikakor v glavi nisem mogel narisati te slike s sošolko. Moja čustva 

so bila za fante 

 (J/2): ko je šla mimo mene najlepša punca z najbolj dišečim mehčalcem 

Občutek drugačnosti: 

 (C/2): sama sebi zdela drugačna 

Strah: 

 (C/7): bilo me je strah 

 

2. Kako si na to reagiral/a? 

Reakcija: 

 (A/3): zbegana 

 (B/8): neprijetno 

  (B/9): sram 

  (C/8): sram 

 (C/9): strah 

 (D/3): slaba reakcija 

 (D/4): ni mi bilo jasno, kaj se dogaja 



 

 

 (F/5): čudni občutki 

 (G/5): zmeden 

 (H/3): strah 

 (H/4): sram 

 (J/3): nisem se obremenjevala 

 (J/4): nisem posvečala pozornosti  

Molk: 

- (A/4): nič nisem spraševala 

- - (I/3): nič povedal, bil sem tiho 

Občutek drugačnosti: 

- (B/6): čudno, drugačno 

- (B/7): nisem nikogar slišal, da bi se počutil enako kot jaz 

- (G/4): zdel čuden 

- (I/4): zelo drugačenga 

Ne sprejemanje lastne identitete: 

- (D/5): čez čas pa mi je potegnilo in mi je bilo ful grozno 

Stiska: 

- (D/6): dnevnik napisala, da upam, da nisem lezbijka, ker se mi bojo vsi smejali 

Zanikanje homoseksualnih občutkov: 

- (E/2): moram to »skriti« oziroma potlačiti v sebi 

Heteronormativno okolje: 

- (E/3): sem videl, da so vsi odrasli moški poročeni z ženskami in sem posledično 

torej sklepal, da to ni normalno in da moram to skriti 

Ne prepoznavanje prvih homoseksualnih občutkov: 

- (F/3): čudno, da me zaščemi, da mi postane toplo, ko vidim lepo žensko 

- (F/4): nisem vedela, kaj je to 

- (G/3): teh občutkov nisem poznal 



 

 

 

3. Si komu zaupal/a, kakšni občutki se ti porajajo in kaj se ti plete po glavi? 

Molk: 

- (A/5): nisem zaupala 

- (A/6): nisem govorila 

- (B/10): nikomur 

- (C/10): nisem zaupala 

- (D/7): ne 

- (E/4): nisem zaupal 

- (F/6): nisem povedala, kaj čutim 

- (G/5): nisem zaupal 

- (H/5): nisem zaupal 

- (I/4): nisem zaupal 

- (J/5): nisem se zaupala 

Razkritje: 

- (A/7): šele, ko sem spoznala Nino, sem povedala doma, kaj čutim 

Sram: 

- (B/11): sram 

Opora v zgodbah drugih: 

- (C/11): prebirala, kakšne so zgodbe drugih najstnikov 

 

4. Si imel/a občutek, da si zaradi tega čuden/a, neobičajen/ neobičajna oseba? 

Občutek drugačnosti: 

- (A/8): počutila čudno, drugačno 

- (B/12): smotan, čuden, neobičajen 

- (C/12): sama sebi zdela čudna, neobičajna 



 

 

- (D/8): ja itak 

- (E/5): doživljal občutke neobičajnosti 

- (F/7): imela za čudno 

- (G/7): zdel sam sebi čuden 

- (H/6): sam sebi sem bil pošast 

- (I/6): imela za čudnega, drugačnega 

- (J/6): počutila drugačno 

Zanikanje homoseksualne identitete: 

- (E/6): skrival identiteto 

- (E/7): ves čas neka skrivanja 

 

5. Si ob tem doživljal/a pritiske in stiske? 

Odsotnost stiske: 

- (A/9): nisem doživljala posebnih stisk 

- (I/7): nisem doživljal pritiskov 

Občutek drugačnosti: 

- (A/10): sama sebi sem se zdela drugačna  

- (E/10): počutiš se kot edini tak »čuden 

Stiska: 

- (B/13): stsike 

- (B/14): posebej takrat, ko se je moje poželenje pojavilo velikokrat, pogosto, vedno 

večkrat 

- (C/13): doživljala stistke 

- (D/10): ko sem dojela, da me ženske privlačijo, me je malo ruknilo 

- (E/9): Stiske pa vsekakor, v smislu odtujenosti 

- (F/8): malo stiske, ker nisem vedela, kaj je to 

- (G/8): Malo stiske pa res ja, saj nisem vedel, kaj mi sploh je 

- (H/7): doživljal hude stiske 



 

 

- (H/9): mučno  

- (I/8): doživljala stisko 

Zavedanje lastne spolne identitete: 

- (B/15): se začel zavedati, da so mi všeč fantje, moški 

Molk: 

- (B/16): nisem upal povedati doma 

- (8/H): res naporno, da nimaš prav nikogar, ki bi mu zaupal in povedal 

-  (I/9): upal nikomur povedati, kaj se mi dogaja 

Heteroseksualno okolje: 

- (C/14): vse moje kolegice norele za fanti, meni pa je bilo to mukotrpno 

- (E/8): posredni pritiski, da to ni OK, oziroma če že moraš biti tak, to prikriješ, 

ostaneš za štirimi stenami 

Ne sprejemanje lastnih homoseksualnih občutkov: 

- (D/9): ampak sem očitno malo potlačila občutke 

Ne sprejemanje homoseksualnosti med vrstniki: 

- (E/11): problem predvsem med sovrstniki, osnovnošolci in srednješolci, saj znajo 

biti zelo negativni do sovrstnikov, ki odstopajo od okolice 

Negativna čustva: 

- (I/10): žalosten 

Zmedenost: 

- (J/7): je bila kasneje, ko sem bila stara 15 let, ko sem se ponovno zaljubila v punco, 

vendar sem bila v razmerju s fantom 

- (J/8): kako je to mogoče, če pa so mi všeč moški in sedaj mi punce mešajo glavo. 

 

6. Kam si se zatekal/a v tem obdobju? Si se posvetil/a v kakšnemu športu ali dejavnost, 

kjer bi se lahko dokazoval/a in pridobival/a spoštovanje okolice? 



 

 

Delo kot izhod v sili: 

- (A/11): Sem pa se vrgla v delo 

Šport kot izhod v sili: 

- (B/17): zatekal sem se v tek 

- (B/18): tek izhod v sili 

- (C/15): praktično iskala, se hodila na gimnastiko. To je bil moj svet 

- (I/11): zatekal v šport 

Odsotnost zatekanja v šport, delo: 

- (D/11): nikamor se nisem zatekala 

- (E/12): niti ne 

- (F/9): nisem posebej nikamor zatekala 

- (H/10): Ne 

Umetnost kot izhod v sili: 

- (G/9): sem začela risati 

- (G/10): slikal sem 

- (J/9): zatekala sem se k umetnosti 

 

SKLOP B – Razkritje pred samim seboj 

1. Kdaj si se začel/a identificirati kot gej/ lezbijka in se dejansko razkril/a sam/a pred 

seboj? 

Čas identificiranja: 

- (A/12): v osnovni šoli 

- (B/19): sam sebi priznal šele okoli 40.leta 

- (C/16): stara sem bila 20 let 

- (D/12): srednja šola 

- (E/13): začetek srednje šole 

- (F/10): 15.ih letih 



 

 

- (G/11): pri 17.letih 

- (H/11): 18.let 

- (I/12): nekje pri 16.letih, ko sem bil v srednji šoli, 2.razred 

- (J/11): okoli 17 leta 

Molčečnost: 

- (A/13): nisem povedala nikomur 

Okoliščine identificiranja: 

- (B/20): ko smo bili na službeni zabavi. Malo smo ga pili in se veselili, takrat mi je v 

oči padel sodelavec 

- (B/21): vse vzburjen in prepoten, ko smo plesali v krogu, on pa me je držal čez rame 

- (C/17): izmed ljubljanskih lokalov, ki je prijazen tudi do istospolno usmerjenih. 

Tam sem spoznala punco, s katero sem se takoj ujela. Zdelo se mi je, da je moja 

sorodna duša. Na kar izvem še, da je lezbijka 

- (F/11): na neki zabavi sem se poljubila s punco in videla, da je to to. 

- (G/13): zraven mene usedel mladi moški, takrat malo starejši od mene. Ko je sedel 

na sedež poleg mene, je po nesreči s svojo roko zdrsnil po moji dlani in naprej po 

stegnu. V meni je zavrelo 

- (I/13): všeč mi je bil učitelj telovadbe in vedno bolj močna čustva sem čutil v sebi 

do njega, še posebej, ko sem ga videl 

Razkritje pred samim seboj: 

- (B/22): res več nisem mogel tajiti, da nisem gej 

- (C/18): sama sebi priznala, da sem lezbijka, da tako pač je 

- (G/12): Sam sebi sem nehal lagati in si priznal, da sem gej 

Poskus s heteroseksualno zvezo: 

- (B/23): vedno poskušal z ženskami. Bil sem celo v zvezi z eno damo 6 let 

Pritiski heteroseksualnega okolja: 

- (B/24): vršili pritiske, kdaj bom pripeljal kakšno žensko domov 

Identificiranje: 



 

 

(J/10): od heteroseksualke do bi-seksualke, po tem ko sem bila v dolgoletnem razmerju s 

takratno partnerko, sem se predstavljala kot lezbijka in sedaj se identificiram kot queer 

oziroma lezbijka 

 

2. Koliko časa je trajal »coming out« pred samim seboj? 

Čas identificiranja: 

- (A/14): torej do konca osnovne šole nekje 

- (B/25): torej do konca osnovne šole nekje 

- (C/19): 20 let 

- (D/13): se prvič lupčkali, sem dojela, da je to to 

- (E/15):  ne dolgo, na začetku se še vprašaš, če si res to ali je samo neko obdobje 

- (F/12). 10 let 

- (G/14): 10 let 

- (H/12): od vrtca pa do gimnazijskih let 

- (I/14): osnovne šole pa do 16 leta 

- (J/12): 5 let 

Zavedanje lastne identitete: 

- zavedel da to ne bo samo »obdobje«, ampak nekaj kar je del mene, moje osebnosti 

Okoliščine identificiranja: 

- (J/13): spolnost s punco 

 

3. Kaj ti je pomagalo, da si se začel/a tako dojemati, identificirati (mediji, knjige, 

internet, prvi stiki z drugimi homoseksualci,…)? 

Pomoč pri identifikaciji: 

- (A/15): mediji, informacije v medijih 

- (B/26): stiki z drugimi homoseksualci 



 

 

- (B/27): internet 

- (C/20): internet 

- (C/21): stiki z drugimi homoseksualci 

- (C/22): stiki z drugimi homoseksualci 

- (C/23): virtualni stiki s homoseksualci 

- (E/16): Prvi stiki z ostalimi geji 

- (E/17): internet 

- (E/18): življenja drugih gejev 

- (F/13): mediji 

- (F/14): internet 

- (F15): stiki z drugimi homoseksualci 

- (G/15): internet 

- (G/16): forumi 

- (G/17): zgodbe drugih gejev 

- (H/13): stiki z drugimi homoseksualci 

- (I/15): knjige 

(I/16): prebiranje knjig 

(J/14): vse skupaj preko druge punce, da sem lezbijka 

(J/15): pomagala mi je, da sem začela razmišljati o tem, kdo sem, kaj sem in preko nje sem 

ponovno začela razmišljati o puncah 

Samopomoč pri identifikaciji: 

- (D/14): sama 

 

4. Si se pred razkritjem srečeval/a s težavami kot so depresija, nespečnost, črne misli, 

dileme, strahovi? 

Odsotnost stiske pred razkritjem: 

- (A/16): se nisem srečevala z omenjenimi težavam 

- (H/15): na začetku srednje šole me je dajala depresija 



 

 

Depresija: 

- (B/28): Depresija me je ujela nekje pri 30.letih 

Pritiski heteroseksualnega okolja: 

- (B/29): mama govorila, če je kaj narobe, da nimam punce 

- (B/30): a sem jo potem na hitro pripeljal domov, da sem svoje malo pomiril 

- (J/18): da me ljudje, ki so me obkrožali, niso razumeli 

Iskanje lastne identitete: 

- (B/31): od prvih zavedanj in občutkov, da so mi mogoče všeč moški pa vse do 

danes skoraj 

- (B/36): sem se iskal, nisem vedel, kaj mi je. Sem gej ali ne, mi je šlo po glavi 

- (C/24): veliko dilem, kdo sem kaj sem. Spraševala sem se, so mi res všeč punce? 

Sem res edina v tem? Kaj je z mano 

- (G/18): sem bil v dilemi, kaj sem, kdo sem 

Dilema o lastni identiteti:  

- (B/32): sem ali nisem gej 

- (B/33): je le muha puberteta, ali sem res gej 

- (E/19): dileme, kdo sem 

- (H/14): Ves čas sem bil v dilemi, kaj je zdaj, to, kdo jaz sem 

- (J/16): srečevala z dilemami, kdo sem 

Odsotnost opore: 

- (B/34): ker sem bil popolnoma sam v tem 

Nespečnost: 

- (B/35): začela nespečnost 

Strah: 

- (C/25): sem bila vsa v strahu, kaj bo z mano 

- (E/20): strah, kaj sem 

- (F/16): bilo malo strah 



 

 

- (G/19): strah 

- (H/17): strah je postal stalnica 

- (I/17): Ja s strahovi sem se srečeval, saj nisem vedel, kaj bo z mano 

- (I/18). strah me je bilo, kaj bo z mojim življenjem 

- (J/17): s strahovi, kaj bo z mano 

Pritisk vrstnikov: 

- (D/15): je tisti pritisk, ko so vse prijateljice že seksale, ti pa pač ne 

Negativne misli: 

- (E/21): črne misli 

- (H/16): črne misli so bile prisotne  

Iskanje drugih lastnosti poleg lastne identitete: 

- (E/22): skušal osredotočiti ne ostale življenjske stvari, navsezadnje je spolna 

usmerjenost samo ena od njih in ne določa osebnosti v celoti 

- (E/23): da biti gej določa tvoje osebnosti, niti tvojega življenja 

Pomoč pri razkritju: 

- (G/20): internet 

 

5. Komu si se prvi razkril in kako je to razkritje potekalo? 

Prvo razkritje: 

- (A/17): prijateljici 

- (B/37): Moja najboljša prijateljica 

- (C/27): po tem, ko sem spoznala mojo sedanjo partnerico na zabavi in sem se 

razkrila sama pred seboj. Kakšne 4 mesece po tem pa sem se razkrila še njej 

- (D/16): stranka 

- (E/24): najboljši prijateljici  

- (F/17): prijateljici 

- (G/21): prijateljici 

- (H/18): prijateljici 



 

 

- (I/19): prijatelju, ko sem bil že v službi, nekje pri 35 letih 

- (J/21): stricu 

Prvo razkritje kot šala: 

- (J/19): Najprej sem se razkrila pred sošolci v šoli oziroma prijatelji v šoli. 

- (J/20): To razkrivanje se je začelo, ko sem pred vsemi poljubila punco, tega nisem 

skrila. Pa je bilo vse bolj v hecu 

Pozitiven odziv: 

- (A/18): reakcija je bila pozitivna 

- (A/19): Objela me je, mi ponudila podporo in rekla, da je vesela zame, da sem 

srečna 

- (B/40): Objela me je močno in se nasmehnila. Rekla je, da sem zanjo še vedno 

prijatelj in me ima še rajši kot prej, ker dejansko sem sedaj pred njo to kar sem v 

resnici 

- (C/31): da je vesela, da sem ji sama priznala, da ni rabila vrtati vame 

- (G/24): se je nasmejala, me močno objela, kot še nikoli in mi zašepetala, če sem 

srečen 

- (H/20): pozitiven odziv 

- (I/21): da je vesel zame, da upa, da vem kaj delam in da sem okej. 

Okoliščine prvega razkritja: 

- (B/38): Pogovarjala sva se o službi in kar na enkrat na zelo nevmesen način sem 

rekel: a veš da sem jaz gej 

- (C/27): da sva se dobili na kavi, in sem bila kar precej slabe volje, vprašala me je, 

kaj se mi je zgodilo. Povedla sem ji, da ne morem več skrivati t.i. skrivnosti in da se 

ji moram zaupati. Nadaljevala sem, da ne morem več skrivati, da imam punco, da 

želim, da jo spozna, ker želim, da se družimo vse, ker mi je dovolj laži 

- (D/17): ) in potem mi je vedno bolj začel težit, če bi ga kušnila ipd. Moji punci 

seveda to ni bilo všeč in sva se odločili, da mu poveva. Enkrat naju je peljal v svojo 

službo ponoči in sva mu povedali 

- (E/26): čustveno, tudi solze so bile, mislim da sem res prvič z nekom sploh govoril 

o tem normalno iz oči in oči in seveda so občutki nepopisni, kot da bi prišel iz 

kletke 



 

 

- (F/18): Šli sva športat in med tekom sem ji povedla, da me zanimajo punce in da 

sem se dobila z eno punco na zmenku 

- (G/22): na kavi, da imam za njo super novico, da sem zaljubljen, da imam metuljčke 

v želodcu, in da grem na prvi slepi zmenek s fantom. 

- (H/18): sva šla z busom domov, sem ji rekel, da mi je všeč pripravnik, ki nas je 

takrat učil slovenščino, da se mi zdi simpatičen. 

- (I/20): Na tenisu sem mu povedal, da imam skrivnost, ki jo želim deliti z njim. 

Rekel sem, da grem danes v kino s fantom. Pokazal sem mu sliko, povedal ime in 

poudaril, da sem srečen z njim 

Predvidevanja drugih: 

- (B/39):in rekla: čutila sem to veš, pa ti nisem želela nikoli povedati, da te ne bi 

prizadela na kakšen način 

- (C/29): lepo nasmehnila, me objela, zajokala in rekla: »končno« 

- (C/30): Njen se je zdelo, da sem jaz lezbijka in imam punco 

- (E/25): je že sama prej to vedela, navsezadnje sem se vedno raje družil s puncami 

kot fanti 

Želja po spoznanju: 

       - (C/32): da jo želi spoznati 

Pozitivna čustva: 

- (C/33): odrešenje  

 

6. Kaj te je spodbudilo, da si se razkril? 

Opora partnerja/ partnerice: 

- (A/20): punca 

Želja po normalnem življenju: 

- (A/21): povedati, da imam punco, saj sem vedela, da drugače ne bom morala živeti 

- (B/14): . Želja po tem, da zadiham in zaživim 



 

 

- (E/28): enostavno to moram dati ven iz sebe, drugače ni šlo več naprej, želja, da 

zaživim 

- (F/20): želja po normalnem življenju 

- (G/26): živim normalno 

- (I/22): normalnem življenju 

- (I/23): koncu skrivanja 

- (J/23): neham skrivati, kdo sem 

Skrb, da se ne konča prijateljstvo: 

- (C/34): spodbudil strah, strah, če ji ne povem, da imam punco, se moram vedno 

ločeno dobivati z njo na kavici, pa še posebej s partnerico 

- (C/35): morala paziti, kaj pred prijateljico govorim, da se ne zarečem. Bilo mi je 

dovolj skrivanja 

- (C/36): se bala, da se bodo tudi najini stiki ohladili in se bova oddaljili 

- (F/19): . Da se ne bi odtujili, ker bi se jaz začela izmikat 

- (G/25): da je ne pustim v laži in da bova ohranila prijateljstvo 

- (G/27): da se ne bova odtujila, če se bom skrival 

Vsiljivost sogovornika: 

- (D/18): vedno bolj vsiljiv in sem rekla punci, da mu res morava povedat, ker ga ne 

morem več poslušat. 

Trpljenje: 

- (H/21): koncu muk, koncu trpljenja 

Razumevanje sogovornika: 

- (J/22): Vedela sem, da me bo stric razumela, da ne bom naletela na ne odobravanje 

 

SKLOP C – Razkritje doma 

1. Kako in kdaj so za tvojo spolno usmerjenost izvedeli starši? 

Razkritje: 



 

 

- (A/22): pri 29.ih 

- (A/26): ob priliki, ko sem bila pripravljena, brez ovinkarjenja, spontano 

- (B/42): 3 leta po tem, ko sem sam sebi priznal, da sem gej 

- (B/43): Ko sem prišel v hišo je strmela v steno. Pozdravil sem jo, a je molčala. 

Pustil sem jo pri miru in šel spat. Nisem niti pomislil, da me je videla 

- (C/37): razkrila po razkritju prijateljici 

- (C/38): sem načrtovala, dolgo zbirala pogum. S starši se zelo dobro razumem, so 

zelo cool starši in imamo super odnos 

- (C/39): strah razkritja doma, da ne bi porušila našega odnosa 

- (C/41): »Mami, kaj če bi danes k nam na kosilo povabili mojo punco? » 

- (C/46): »oči, mami joka, ker imam punco, veš« 

- (D/19): »no, maja ni samo moja prijateljica. A razumeš, kaj govorim? Fotr: ja, 

hodita. Jaz sem za take stvari čisto odprt« 

- (E/29): izvedeli že v najstniških letih 

- (E/30): videli sporočila na telefonu 

- (F/21): ko sem že imela partnerko, stara sem bila 16 let 

-  (G/28): 19 let 

- (H/23): star sem bil okoli 22 let 

- (I/25): po razkritju prijatelju, star sem bil 35 let 

- (J/24): Najprej je videl oče, ko me je pobral iz ene zabave v Ljubljani. Za adijo sem 

poljubila sošolko 

Podpora pri razkritju: 

- (A/23): pomagala partnerka 

- (A/24): bila mi je v veliko oporo 

- (C/40): Moja partnerka in prijateljica sta mi pri tem zelo pomagali 

Razkritje homoseksualne identitete in partnerske zveze: 

- (A/25): razkrila, da sem lezbijka, sem povedala, da imam punco 

- (F/22): Doma sem se razkrila z vprašanjem mami in očetu hkrati, če bi želela 

spoznati mojo punco. Nisem nič ovinkarila, kar ustrelila sem 

- (G/29): Doma sem rekel, da grem na zabavo v Kranjsko in da me pride iskat moj 

nov fant 



 

 

- (H/24): mama pa je bila na računalniku in kar na enkrat njen zgrožen obraz in 

vprašanje: »Kaj je to?«, tako sem takoj vedel, za kaj se gre. Rekel sem, da sem si 

pisal s prijateljem, no fantom. 

- (I/24): Rekel sem, da imam najeto stanovanje in da bom tam živel skupaj z mojim 

novim fantom. 

Stereotipna drža mame: 

- (B/45): pa zakaj no, kaj sem naredila s tabo da si tak? 

- (G/33): Govorila je, da ne razume, kako je to mogoče, da sem imel dobro vzgojo, da 

je lepo skrbela zame, da kaj je zgrešila 

Reakcija: 

- (B/44): je jokala 

- (B/46): videla je, bil sem šokiran 

- (B/50): zavit je v molk 

- (C/42): ko je dojela, da mislim resno, je planila v jok 

- (C/44): jokala je 

- (C/47): šok 

- (C/48): Oče je utihnil. Nič ni rekel. 

- (C/49): zabodeno, šokirano me je gledal 

-  (G/30): Bila je šokirana 

- (G/31): planila v jok 

- (G/35): Nikoli mi ni nič rekel. Tišina. Ignoriranje te teme iz njegove strani 

Zaupanje: 

- (B/47): da ji povem, da imam rad fante. Povedal sem ji, kako se počutim, kam sem 

usmerjen, da je tudi meni težko 

- (B/48): povedal sem ji o vseh mukah 

- (G/31): da imam fanta, da sem se končno našel, da sem srečen in vesel v srcu, da je 

zame to končno pravo življenje 

Posredno razkritje: 

- (B/49): Zaradi krikov in joka je oče prišel v dnevno, pogledati, kaj se dogaja. Takoj 

mu je bilo jasno, da me je mama videla 



 

 

- (D/20): mami takrat nisva bili v stikih, ji je pa moja sestra povedala in bojda ni 

najbolje reagirala 

- (G/34): izvedel je preko mame, ko sem jaz že odšel od doma 

- (H/22): Starši so izvedeli, ko so videli klepet na facebooku 

Predvidevanja drugih: 

- (C/43): Rekla je, da je od nekdaj imela občutek, da sem drugačna, 

Izsiljevanje s poskusom heteroseksualnega razmerja: 

- (C/45): Prosila me je, če lahko vsaj poskusim s fantom, itd. 

Razkritje homoseksualne partnerske zveze: 

- (J/25): sem jo prvi teden pripeljala domov. Takrat so izvedeli, da imam punco 

Homoseksualnost kot minljivo obdobje: 

- (J/26): vendar so mislili, da je le faza 

 

2. Kako so starši reagirali ob tvojem razkritju spolne identitete? 

Reakcija: 

- (A/27): nista sprejela dobro 

- (A/28): oče je bil jezen 

- (A/29): imel me je za nenormalno 

- (A/30): oče ni sprejel 

- (A/31): mami je jokala 

- (B/51): mama je jokala 

- (B/54): oče je bil tiho 

- (C/50): mama je jokala 

- (C/55): mama je bila v šoku 

- (C/56): oče je molčal 

- (C/57): gledal in molčal 

- (D/21): Očetu je bilo res vseeno, dobro je sprejel 

- (D/22): Mami pa malo manj, šokirana je bila 



 

 

- (E/33): bili so jezni, razočarani 

- (E/34): predvsem oče v smislu jeze 

- (F/23): Sprva sta bila malo presenečena 

- (F/24): velike oči 

- (F/25): Oba sta lepo sprejela 

- (F/26): mami še lepše, nikoli mi ni rekla grde besede 

- (F/28): Oče sicer ni bil tako vesel kot mami, ampak rekel tudi ni več veliko 

- (F/29): in poslušal naju z mami 

- (G/36): Mama z jokom 

- (G/40): oče še danes ni sprejel 

- (G/41): zavit v molk 

- (H/25): mama je bila v šoku 

- (H/26): jokala je 

- (H/27): zakaj sem ji to naredil 

- (H/30): Oče je debelo gledal, me 100x vprašal, sine a je to res? 

- (I/26): oba sta bila v šoku 

- (I/29): butati z roko po mizi 

- (I/30): jezen, razočaran 

- (I/31): je jokala 

- (I/32): nič ni rekla 

Stereotipna drža mame: 

- (A/32): da je zgrešila v vzgoji in da kaj je narobe naredila 

- (A/33): Krivdo je valila nase 

- (B/52): govorila je, da kaj je naredila narobe, da me je tako vzgojila 

- (C/53): da sem njuna edina hči, pa še to je slabo vzgojila, kje je zgrešila in podobno 

- (E/35): mami se bolj spraševala v smislu, kaj je narobe naredila v vzgoji 

- (G/37): sama sebe je krivila za mojo spolno usmerjenost 

- (H/29): Trdila je, da me je slabo vzgojila 

Prekinitev odnosov: 

- (A/34): ultimat, da se moram odseliti 

Kasnejše sprejetje: 



 

 

- (A/35): sčasoma, pa sta sprejela 

- (A/36): se normalno pogovarjamo, imamo enake stike kot prej, pred razkritjem 

- (A/37): Zelo dobro sta kasneje sprejela tudi mojo punco 

- (G/38): Ampak kasneje, v zelo kratkem času, je ona sprejela 

Homoseksualnost kot minljivo obdobje: 

- (B/53): Rekla je, da je to gotovo ena modna muha, odkar sem v Ljubljani v službi, 

da pobiram ljubljanske fore in da ona ve, da bo mimo 

- (J/27): Govorili so mi, da sem v puberteti, da je to samo faza, da bo minilo 

Zaprta komunikacija: 

- (B/55): Nikoli nisva govorila o tem. Ovit je bil v molk 

- (E/31): na začetku to hoteli na nek način potlačiti, ostala je tabu tema 

- (E/32): bolj med vrsticami, ko so se pogovarjali o tem z družinskimi prijatelji, so mi 

dali vedeti da to pač ni OK 

Izsiljevanje s poskusom heteroseksualnega razmerja: 

- (C/51): me prosila naj poskusim s fantom, vsaj enkrat naj probam v zvezi s fantom 

Skrb za reprodukcijo: 

- (C/54): da tako ne bo imela nikoli vnukov, da bi jo to najbolj osrečilo, sedaj pa ne 

bo nič iz tega 

Zaupanje: 

- (C/58): Povedala sem mu vse, in ja, ni mu bilo prav, da sme lezbijka 

- (I/27): da so mi vešč fantje, da to vem že nekaj časa, da imam sedaj dovolj 

skrivanja, da sem jima povedal prvima od domačih, da sem srečen z njim 

- (I/34): sem ji razložil, da sem srečen, da sem gej, da imam ljubečega fanta in da tako 

pač je 

Prikrito sprejemanje: 

- (C/59): da naj živim tako, da bom jaz srečna, ampak da če lahko to skrivam, da ne 

bodo sosedi vedeli, da sem lezbijka 



 

 

Homofobično okolje: 

- (C/60): lahko pripeljem domov naslednjo nedeljo na kosilo, ampak naj se ne drživa 

za roko zunaj, naj hodiva ločeno, ker ne želi, da naju vidijo sosedje 

- (H/28): Ves čas je ponavljala, kaj bodo rekli sosedje 

Podpora mame ob razkritju: 

3. (F/27): podprla me je in objela kot še nikoli 

Podpora mami ob razkritju: 

4. (G/39): Veliko sva govorila o tem, prinašal sem ji knjige, na netu iskal dobre članke 

z informacijami. Mami je na to sprejela, ko sva se pogovarjala veliko 

Verbalno nasilje:  

5. (H/31): zbadati, zmerjati. Bil sem vse najslabše, kar se 

6. (I/28): začel me je zmerjati 

Homoseksualnost kot bolezen: 

- (I/33): je rekla, da če bi šel k zdravniku, da me pregleda, kaj mi je. Da se da to 

pozdravit 

 

3. Kako si se počutil/a ob omenjenem razkritju pred očetom in mamo? 

Pozitivna čustva: 

- (A/38): olajšano 

- (A/39): veliko breme sem dala stran 

- (B/58): čez nekaj dni olajšano 

- (D/23): Pri očetu mi je odleglo, ker me je res skrbelo, kaj bo rekel 

- (F/30): se počutila 100 kg lažjo 

- (F/31): sem bila zadovoljna, zelo srečna 

- (G/42): zelo olajšano 

- (I/35): olajšano 

- (J/28): nisem čutila sramu, bede, ničesar 



 

 

- (J/29): Ponosna sem bila  

Negativna čustva: 

- (B/56): stresno 

- (B/57): grozno 

- (C/61): Razkritje pred mamo in očetom je bilo zame strašansko naporno, stresno in 

mučno 

- (C/62): bedno 

- (C/64): hudo mi je bilo 

- (E/36): Počutil sem se kot sin, ki je razočaral svoje starše, nek občutek krivde 

- (H/32): grozno 

- (h/35): strašno, tega ne bi več rad doživel 

Reakcija:  

- (C/63): Videla sem, da nista dobro sprejela, zato mi je bilo hudo 

Homofobični pritisk:  

- (C/65): ko je oče rekel, naj se skrivam pred sosedi, ko je mam rekla, da ne bo 

vnukov 

- (C/66): pod pritiskom 

Brezbrižnost: 

- (D/24): za mati mi je bilo pa v bistvu vseeno 

Skrb za odnos z očetom: 

- (F/32): skrbelo za očeta, kaj bo z najinim odnosom skrbelo za očeta, kaj bo z 

najinim odnosom 

Psihično nasilje:  

- (H/33): ker me je oče poniževal 

 

4. Kako in kdaj je za tvojo spolno usmerjenost izvedel/ brat/ sestra? 



 

 

Razkritje bratu: 

- (A/40): brat je izvedel za starši 

- (A/41): ob priliki, ko sva bila malo sama 

- (G/43): Bratu sem povedal sam, ko sem prišel iz Kranjske Gore, torej je izvedel za 

mamo in očetom 

- (G/45): da mu je malo neprijetno, ampak da jaz že vem, kaj delam 

- (H/36): Malo po tem dogodku s starši 

- (H/37): Sam sem mu povedal, ko sva jedla kosilo doma. Nič ni rekel posebnega, le 

da ga to ne zanima in naj delam kar hočem 

Reakcija: 

- (A/42): reagiral je jezno 

- (A/43): bil je razburjen 

- (A/44): ni sprejel 

- (B/60): gledala je šokirano 

- (J/31): Njemu (bratu) je bilo vseeno, ni se vtikal vame.. 

Prepoved razkritja: 

- (A/45): da ne smem povedati njegovima otrokoma, da sem lezbijka 

Razkritje sestri: 

- (B/59): Sam sem povedal ji, da če ve, kaj se je doma zgodilo, namreč ona ne živi z 

nami. Rekel sem, da je bil kreg, ker me je kolega pripeljal domov in naju je mama 

videla se poljubiti 

- (I/36): Isti dan kot starši je izvedela še sestra, ko je prišla iz šole 

- (I/37): Sam sem ji povedal, šel sem k njej v sobo, preden sem odšel od doma. Rekel 

sem ji, da se selim. Da bom živel skupaj s fantom. Kar debelo me je pogledala in 

rekla: a res 

Zaupanje: 

- (B/61): nadaljeval pogovor, da sem pač gej, da me je bilo sram povedat, da pa bi 

rad, da se dobro razumeva še naprej 



 

 

Otrok edinec: 

- (C/67): nimam brata ali sestre 

- (F/33): nimam brata in niti sestre 

Delno razkritje sestri: 

- (D/25): svoji sestri začela govorit malo o tem, ampak se nisem čisto outirala 

Posredno razkritje bratu: 

- (E/37): Starejši brat je izvedel preko interneta, ko sem bil medijsko izpostavljen 

- (J/30): Brat je izvedel približno istočasno kot starši. Izvedel je preko staršev 

Ne razkritje bratu: 

- (E/38): mlajši mislim da še zdaj ne ve 

Predvidevanja drugih: 

- (G/44): Rekel je, da se mu je zdelo 

- (I/36): govorila nekaj časa in na koncu me je objela in rekla, vedela sem veš, da si 

gej 

 

5. Kako je reagiral-a na to, da je njen brat/ sestra gej/ lezbijka? 

Negativen odziv:  

- (A/46): zelo razburjen 

Šok: 

- (A/47): šokiran 

- (B/62): Bila je šokirana 

- (G/46): Bil je presenečen 

Negativna čustva: 

- (A/48): Imela sem občutek, da je bil jezen, ker nisem »normalna« 

- (D/26): Kasneje mi je razložila, da pri njih to ni OK 



 

 

Pozitiven odziv: 

- (B/63): Rekla je, da se bo probala privaditi in da mi je za pogovor vedno na voljo 

- (E/39): zelo vredu, brez kakšnih težav 

- (H/58): Zdi se mi, da je reagiral normalno. Je sprejel 

- (I/39: pozitivno reagirala 

Otrok edinec: 

- (C/68): nimam brata ali sestre. 

- (F/34): nimam brata in niti sestre 

Podpora ob razkritju:  

- (G/47): Dvakrat pa mi je rekel, da mi bo stal ob strani ne glede na to, kaj se zgodi 

- (I/40): Dala mi je vedeti, da imam njeno podporo 

Brezbrižnost: 

- (J/32): vseeno mu je bilo 

 

6. Kako si se ti ob tem počutila? 

Pozitivna čustva: 

- (A/50): sem se počutila olajšano 

- (A/51): Odvalila se mi je skala, super sem se počutila 

- (B/64): Olajšano sem se počutil, saj me je lepo sprejela 

- (G/48): Olajšano. Pa še veselo 

- (H/39): Vredu, ker me ni zbadal 

- (H/40): Na nek način sem dobil občutek olajšanja 

- (I/41): super, olajšano 

- (I/42): srečen, zelo vesel 

- (J/33): normalno, saj nisem bolna. Počutila sem se kot prava jaz 

Otrok edinec: 

- (C/69): Nimam brata ali sestre 



 

 

- (F/35): nimam brata ali sestre 

Brezbrižnost: 

- (D/27): Mislim, bolje bi mi bilo, da bi me brezpogojno sprejemala, ampak verskim 

fanatikom itak ne moreš dopovedat, da se nisi odločila, da si lezbijka, ampak da taka 

pač si. 

Sram: 

- (E/40): Bilo me je sram 

 

7. Kako, na kakšen način se je spremenila družinska dinamika? Kje in kakšne razlike si 

opazil/a v vaših odnosih? 

Prekinitev odnosov: 

- (A/52): je bil ta, da sem dobila ultimat, da se moram izseliti, saj za moje starše 

homoseksualnost ni bila sprejemljiva 

Zaprta komunikacija: 

- (A/53): malo smo govorili 

- (B/66): Oče se je oddaljil od mene, z mano ne govori 

- (C/79): Z mano se (oče) o homoseksualnosti ni nikoli pogovarjal 

- (E/41): da smo manj govorili 

- (E/43): vendar si nihče ni upal o tem odkrito spregovoriti 

- (F/40): (oče) o tem ni govoril, homoseksualnost je bila zanj tabu tema 

- (G/50): Oče, po tem ko sem se razkril mami in mu je ona povedala, da sem gej, z 

mano ni več govoril veliko 

- (G/51): O homoseksualnosti med nama ni bilo govora 

- (H/43): nič nismo govorili 

- (I/44): pa je vladala tišina med nami 

- (I/45): niso imeli teme za pogovor, nihče ni omenjal homoseksualnosti 

- (I/48): mama pa je bila brez besed 

Kasnejše sprejetje: 



 

 

- (A/53): časoma sta sprejela, se je počasi spreminjalo 

- (B/69): Zdi se mi, da se bo počasi s tem sprijaznila in me sprejela 

- (G/53): Mama je po začetnem šoku sprejela mene in mojega fanta 

Odnos po kasnejšem sprejetju: 

- (A/55): danes smo v normalnih odnosih kot prej, govorimo 

- (B/71): Najin odnos pa je precej drugačen kot pred razkritjem 

- (C/80): je družinska dinamika pri nas doma drugačna kakor pred mojim razkritjem, 

ni pa slabša 

- (F/41): se je sprostil in se nazaj odprl. Sedaj lahko rečem, da sva danes v enako 

dobrih odnosih kot prej 

- (I/43): Družinska dinamika je sedaj podobna prejšnji pred razkritjem, dobro se 

razumemo 

- (I/49): začelo izboljševati, sprejela sta mene, prišla sta k nama na obisk in spoznala 

mojega fanta 

- (J/38): Trajalo je par let, da je mami čisto sprejela 

- (J/39): Danes ima čisto drugačen odnos do mene, dober odnos 

Družinska dinamika: 

- (B/65):  se je precej spremenila 

- (C/70): razkritju doma spremenila 

- (D/28): Nikakršnih  

- (F/36): v večji meri ostaja popolnoma enaka 

- (G/40): se je precej spremenila 

- (H/41): Razlike v družinski dinamiki so bile ogromne 

Slabi odnosi: 

- (B/67): Prej sva imela normalen, korekten odnos, sedaj pa skoraj da nimava odnosa 

- (C/71): so bili naši odnosi, kot da jih ni 

- (C/72): se načrtno izogibala zjutraj 

- (C/73): domov sem prihajala pozno, da se ne bi srečali 

- (F/39): Oče pa se je ob mojem razkritju malo zaprl vase 

- (G/52): nič več pogovorov ob večerih, najini stiki so se ohladili 

- (H/47): sva prekinila stike 



 

 

- (I/46): ni bilo stikov oz. manj smo se videli 

- (I/47): oče se je izmikal 

- (J/34): mami je dobila občutek, da sem se odtujila 

Dobri odnosi: 

- (B/68): Odnos z mamo je sedaj boljši kot na začetku, ko je izvedela da sem gej 

- (F/37): Mami je lepo sprejela, najin odnose se je le še bolj poglobil 

- (F/38): sva enako v stikih, se dobro razumeva, enako dobro kot prej ali še celo bolje 

- (G/54): enak tistemu prej, super se razumeva. 

Prikrito sprejemanje: 

- (B/70): še vedno hoče izsiljevati in me pošiljati k zdravniku. Ali pa me izsiljuje s 

svojim zdravjem, da je slaba zaradi mene 

Spodbuda za ponovne dobre odnose: 

- (C/74): Po dobrem mesecu pa je mama rekla, da tako ne gre več naprej, da ji je hudo 

Zaupanje: 

- (C/75): da sva se veliko začeli pogovarjati o homoseksualnosti 

- (C/76): povedala sem ji za vse stiske, ki sem jih doživljala 

- (H/44): Po nekaj časa je mama pristopila k meni in mi rekla, da tako ne more več, 

da bi se rada pogovorila, da bi mi rada zaupala. 

Razumevanje: 

- (C/77): Takrat je začela počasi razumeti 

Odsoten oče: 

- (C/78): oče ni sodeloval 

- (J/40): ni nikoli vtikal vame, je bil bolj tiho 

Pomoč mami ob razkritju: 

- (C/81): branju forumov, kako so to prenesli drugi starši 

- (H/45): da bi rada obiskala psihologa, ker rabi nekoga tretjega, da se mu zaupa. 

- (H/46): tudi nekaj knjig na omenjeno temo 



 

 

Negativna čustva: 

- (E/42): nek občutek da te gledajo s prezirom, razočaranjem 

Homoseksualnost kot minljivo obdobje: 

- (J/35): Mislila je, da je samo faza 

- (J/36): kdaj si mislim najti fanta in pa da je to samo faza, da bo minilo 

Pritisk reprodukcije: 

- (J/37): strah jo je bilo, da ne bom imela otrok 

 

8. Kakšen je tvoj odnos po razkritju z bratom ali s sestro?  

Odnos z bratom: 

- (A/56): razkritju ni popolnoma nič spremenil 

- (A/57): korekten donos 

- (E/44): OK, vse kot prej 

- (E/45): o moji usmerjenosti nisva veliko govorila oziroma nič 

- (G/55): enak kot prej 

- (H/48): enak kot prej 

- (H/49): . Imava korekten odnos, nikoli nisva bila zelo povezana 

- (J/47): popolnoma enak odnos kot prej 

- (J/42): popolnoma nič ni drugače 

Odnos s sestro: 

- (B/72): Enak kot prej oz. še boljši 

- (D/29): enak 

- (I/51): enak kot prej 

Podpora sestre: 

- (B/73): Saj mi stoji ob strani, me podpira in velikokrat umiri mamo 

Otrok edinec: 



 

 

- (C/82): Nimam brata ali sestre 

- (F/42): nimam brata ali sestre 

 

 

9. So se stiki z bratom okrepili ali so slabši kot prej? Ste več ali manj v stikih? 

Odnos z bratom: 

- (A/58): Stiki z bratom se po mojem razkritju niso okrepili 

- (A/59): enaki kot prej 

- (G/56): stiki so približno enaki kot prej 

- (H/50): sva enako kot prej 

- (J/43): stiki so ostali enaki 

Odnos s sestro: 

- (B/74): stiki s sestro so se okrepili 

- (B/77): Imava več s stikov kot pred razkritjem 

- (E/46): enako  

- (I/51): Sva enako v stikih kot prej 

Podpora sestre: 

- (B/75): moja opora in pomoč 

- (B/76): je ona prva, ki me spodbudi in je naš mediator 

- (I/52): ki mi je doma ob razkritju jasno in glasno ponudila podporo 

Otrok edinec: 

- (C/83): nimam brata ali sestre 

- (F/43): nimam brata ali sestre 

 

10. Si ob razkritju v družini kdaj doživel/a psihično ali fizično nasilje? Če je, kje in kdaj? 



 

 

Odsotnost nasilja: 

- (A/60): nikoli doživela psihičnega nasilja. Niti ne fizičnega 

- (D/31): ne 

- (F/44): Ne, nisem doživela nasilja v družini, ko sem se razkrila 

Psihično nasilje: 

- (B/78): Ja psihično 

- (B/79): oče se je ovil v molk, tišina pa me je ubijala 

- (B/80): Mama pa me je izsiljevala, da naj grem k psihologu, da je to le faza, ki 

mine, naj poskusim s puncami, itd 

- (C/84): mama izsiljevala, naj poskusim s fantom. Pa da ne bo imela vnukov, ker 

sem lezbijka. Pa da je to le muha, da me bo minilo. 

- (E/47): to razne zmerljivke, slabšalnice, potem vsekakor 

- (G/58): ignoriranje in molk od očeta pod to, ko sem se razkril in tudi kasneje. Ubija 

to, res ni prijetno 

- (H/51): sem doživel psihično nasilje v družini 

- (H/52): Bilo iz strani očeta, da nisem pravi moški 

- (H/53): otroka ne znam narediti 

- (H/54): da sem gejčina 

- (H755): da sem manj vreden kot maček na ulici, da sem gnoj in podobno 

- (I/55): Lahko pa rečem, da sem psihično ob razkritju 

- (I/56): Oče je klel, kričal name, kaj mi je, kaj je narobe z mano, če sem nor. Tudi 

poniževal me je 

- (J/45): Psihično ni bilo ravno nasilje,  je bilo pa zbadanje 

Fizično nasilje: 

- (B/81): Fizičnega nasilja pa nisem doživel. 

- (C/85): Fizičnega nasilja pa nisem doživela 

- (E/48): kaj hujšega od tega pa na srečo ne, čeprav je bil predvsem oče večkrat na 

robu tega da bi me udaril, vendar je k sreči razum prevladal 

- (G/57): nikoli 

- (I/54): Ne, fizičnega nasilja 

- (J/44): ne 



 

 

Samopodoba: 

- (H/56): bila je na podnu 

 

11. Na kakšen način in kako dolgo si pred domačimi skrival/a svojo spolno usmerjenost? 

(Zanikanje, omejevanje stikov s heteroseksualci, izmikanje, heteroseksualna zveza, 

beg v droge, beg v alkohol,…). 

Zanikanje spolne identitete: 

- (A/61): Zanikala sem svojo spolno usmerjenost s tem, da se nisem razkrila vse do 

30.let 

- (J/46): Zanikala sem, s kom hodim ven 

Heteroseksualna zveza: 

- (B/82): poskušal s punco v zvezi 

- (I/58): imel sem namišljeno punco 

Omejevanje stikov s heteroseksualci: 

- (C/86): Pred domačimi sem spolno usmerjenost skrivala z omejevanjem stikov s 

heteroseksualci 

- (E/49): da sem se odselil, že pri 18ih 

- (G/60): izmikanjem družinskih ceramonij 

- (H/57): da sem se izmikal družinskim srečanjem 

Odsotnost skrivanja spolne identitete: 

- (D/32): Nisem skrivala. Ko sem sama dojela, sem očetu povedala 

Skrivanje spolne usmerjenosti: 

- (F/45): Ko pa sem jo, o tem nisem govorila. Bila sme tiho  

- (G/45): Lahko rečem, da s skrivanjem homoseksualne zveze 

- (I/57): prikrival sem 

- (J/47): na skrivaj 



 

 

Izmikanje: 

- (H/58): tudi doma sem se izmikal pogovoru o zvezi, pa če imajo moji prijatelji 

punce. 

 

SKLOP D – razkritje v prijateljski sferi 

1. Kako in kdaj si se razkril/a še pred najbližji prijatelji? 

Razkritje pred prijatelji: 

- (A/62): stara sem bila 29 let 

- (A/64): Povedala sem direkt. Brez ovinkarjenja 

- (B/84): Po razkritju doma sem se počasi začel razkrivati 

- (C/87): po tem, ko sem doma razkrila svojo identiteto in ko so doma spoznali mojo 

punco 

- (C/89): Nisem načrtovala posebej teh razkritij, želela sem, da se pač zgodijo, ko bo 

spontana priložnost  

- (E/50): sem se razkril samo najboljši prijateljici še iz otroštva 

- (E/51): Ujel sem pravi trenutek, spontano 

- (F/46): Najboljši prijateljici sem povedala prvi, nato doma 

- (G/61): Pred ostalimi dobrimi prijatelji sem se razkril priložnostno 

- (H/59): Razkril sem omenjeni prijateljici in še dvema 

- (J/84): Takrat so prijatelji vedeli vse. Vedeli so od začetka vse, saj tega nisem nikoli 

skrivala 

Razkrije homoseksualne identitete in partnerstva hrkati: 

- (A/63): ko sem se dobivala s punco. Prijateljicam sem povedala, da imam zmenek in 

to s punco 

- (C/88): Nato so se razkritja pred prijatelji začela priložnostno, naključno. 

Največkrat, ko smo se kje srečali, šli na pijačo, sem partnerico predstavila tam 

- (D/33): sva potem povedali še prijateljem v službi in svojim bližnjim prijateljem 

priložnostno, ko je bila priložnost in pravi čas 



 

 

- (F/47): pridem na rojstni dan ali žur ali na druženje s spremstvom, da imam punco. 

- (G/62): ko smo bili na pijači pa sem rekel, da bom s sabo pripeljal svojo novo 

ljubezen 

- (G/63): spoznali mojega fanta in hkrati izvedeli, da sem gej 

- (H/60): na obisk v novo stanovanje, sem povedal, da z mano živi tudi moj fant 

- (H/61): gej in da imam fanta 

- (I/59): priložnostno na kavi, ko sva prišla oba s fantom, ali pa sem prej povedal, da 

pridem s fantom 

- (J/85): na kavi povedala za punco, so sprejeli. 

 

2. Kako so le ti sprejeli in kako so reagirali ob tvojem razkritju? 

Pozitiven odziv: 

- (A/65): razkritje je bila pozitivna 

- (A/66): srečo, punce so bile vesele zame, da sem srečna 

- (B/85): so me sprejeli pozitivno 

- (B/87): veseli zame. Pozitivni odzivi skratka 

- (C/90): so reagirali pozitivno 

- (C/91): ni obsojal, ali pa posmehoval, itd. večino je še zanimalo, kako sva se 

spoznali, kako nama je skupaj 

- (D/34): prijatelji so me sprejeli 

- (F/48): kot lezbijko sprejele 

- (F/49): Pozitivni odzivi in dobre emocije so bile 

- (G/64): vsi prijatelji sprejeli pozitivno, nihče mi ni obrnil hrbta 

- (H/62): pozitivno. Veliko sta spraševala o nama, kje sva se spoznala 

- (I/60): da nisem naletel na niti en negativen odziv med najbližjimi prijatelji, ko sem 

se razkril in zraven še povedal, da imam fanta 

- (J/50): Sprejeli so me 

- (J/51): Pa vendar so me imeli vsi isto radi, odnosi so ostali isti 

- (J/52): so reagirali pozitivno 

Šok: 



 

 

- (B/86): presenečeni, šokirani 

Razkritje pred prijatelji: 

       -      (E/52): Pred ostalimi sošolci, prijatelji se nisem razkrival tako da ne morem reči. 

 

3. So tvoji prijatelji večinoma homoseksualci ali heteroseksualci? Opaziš kakšne razlike 

v prijateljstvu? Je to zate enako prijateljstvo s homoseksualci in heteroseksualci? 

Prijateljstvo: 

- (A/67): Vsi moji prijatelji so heteroseksualci 

- (B/88): so heteroseksualci in homoseksualci 

- (C/92): homo in hetero 

- (D/35): več heteroseksualnih prijateljev kot istospolnih 

- (E/53): so bili hetero seveda, šele potem ob koncu najstniških let, ko sem začel 

zahajati ven z ostalimi geji, sem tako dobil tudi prvo homoseksualno družbo 

- (F/50): prijatelji so večinoma hetero 

- (G/66): Heteroseksualci so večinoma moji prijatelji 

- (H/93): prijatelji so večinoma heteroseksualci, čeprav se družim tudi z istospolno 

usmerjenimi. 

- (I/60): Večinoma so heteroseksualci 

- (J/53): ocenila bi da je polovica homoseksualnih in polovica heteroseksualnih. 

Razlike v prijateljstvu: 

- (A/68): razlik v prijateljstvu ni 

- (B/89): Razlik v prijateljstvu med homo in hetero ni 

- (C/93): Razlik v prijateljstvu ni 

- (D/36): Sama ne opazim nobene razlike v prijateljstvu med enimi in drugimi 

- (D/37): V bistvu niti ne razumem, zakaj bi bile razlike… 

- (E/54): prijateljstvo povsem enako med hetero in homo ali obratno 

- (F/51): razlik v prijateljstvu ne opazim. Zame je prijateljstvo enako z vsemi, ne 

glede na to, koga ima oseba rada in s kom živi 

- (H/64): razlik v prijateljstvu ni 



 

 

- (I/62): Razlik v prijateljstvu ne opazim 

- (J/54): razlik v prijateljstvu ni. 

Enakovrednost prijateljstva: 

- (A/69): enako, ker ni odvisno od spolne identitete 

- (C/94): Zame je vsako prijateljevanje enako vredno. 

- (G/67): Zame je prijateljstvo s homo in hetero ljudmi popolnoma enako 

- (H/65): Zame je prijateljstvo enako vredno, ali je prijatelj gej ali ima ženo 

- (I/63): Zame je to enako dobro prijateljstvo, saj tu ni pomembna spolna identiteta, 

ampak da je človek dober z mano 

- (J/55): Vsako prijateljstvo je enako dragoceno in pomembno 

 

SKLOP E -  razkritje na delovnem mestu 

1. Kako in kdaj si se razkril/a na delovnem mestu? 

Razkritje na delovnem mestu: 

- (A/70): ko sem bila v zvezi s punco, pri 30.letih 

- (A/71): dopisovala z njo in sodelavec je bil zelo radoveden, kako je ime mojemu 

fantu in rekla sem, da je Nina 

- (B/90): pred najbližjimi sodelavci sem se razkril, ko smo bili na malici. Bilo je okoli 

božiča in fantje so debatirali, kaj bodo kupili puncam in ženam. Ko sem bil na vrsti 

jaz, da povem, kaj bom kupil svoji ženi, haha, sem povedal, da bom svojemu fantu 

kupil novo posteljnino 

- (C/95): na naši kavici med malico, in to povsem naključno 

- (D/38): ko se s sodelavci (ki jih že nekoliko spoznam in oni mene) pogovarjamo o 

kaki primerni temi, rečem: »Ja, midve s partnerko sva pa …« 

- (F/52): kjer sem se razkrila samo eni sodelavki, s katero sem v rednih stikih, z 

ostalimi se ne družim 

- (F/53): sem ji na malici, ko je bil priložnost, ko je debata nanesla na partnerstva 

- (I/64): V službi sem se razkril za 40.rojstni dan, ko sem jih povabil na žur, a le 

najbližje sodelavce 



 

 

- (I/65): Povedal sem jim, da bo tam tudi moj fant. Spoznali so tudi njega 

- (J/57): pa sem se razkrila v pogovoru, ko je debata nanesla na to, nisem se načrtno 

Reakcija: 

- (B/91): Nič posebej niso delali panike, niso delali buma 

Pozitiven odziv:  

- (C/96): svaka ti čast, carica si, da si nam tole povedala, da se ne skrivaš. Rekla je, da 

je ponosna name 

- (I/66): pozitivni odzivi 

Ne razkritje na delovnem mestu: 

- (E/55): Na delovnem mestu se nikoli nisem razkrival prav vsem 

- (G/68): Na delovnem mestu se še nisem razkril 

- (H/66): Na delovnem mestu se nisem razkril 

Odsotnost varnega okolja: 

- (H/67): sem v službi s samimi moškimi in se bojim, da bi me izločili, me ves čas 

hecali 

 

2. Kaj se je potem zgodilo po razkritju? So te sodelavci sprejeli? 

Pozitiven odziv: 

- (A/72): popolnoma so sprejeli 

- (C/97): so me sprejele 

- (D/39): Pri tem specifičnem je ena tajnica nadaljevala pogovor (očitno je že vedela 

za to novico), druga pa je rekla Čaki, kdo? In sem rekla Moja žena! Kje pa živiš, v 

19. stoletju? 

- (D/40): nobene negativne izkušnje 

- (E/59): zelo lepo so me sprejeli 

- (F/55): ona me je sprejela 

- (I/67): da so me sodelavci sprejeli 

- (J/59): A vsi ostali do sedaj, pa so to sprejeli dokaj normalno 



 

 

Odnosi po razkritju: 

- (A/73): Med nami ni drugačen odnos po razkritju, vse je ostalo enako 

- (B/92): razkritju je nas odnos enak 

- (C/98): odnos je bil enak kot prej ali boljši 

- (F/54): najin odnos še boljši kot prej 

Ne razkritje na delovnem mestu: 

- (G/69): Nisem se razkril in se za enkrat nima namena 

- (H/68): nisem se razkril 

Negativen odziv:  

- (J/58): Sprejela me do sedaj ni najbolje le 1 punca, ker je mislila da jo bom osvajala 

 

3. Čutiš na delovnem mestu veliko nelagodja ali te kako šikanirajo ali diskriminirajo? 

Odsotnost občutka nelagodja ali diskriminacije 

- (A/74): ne čutim nelagodja 

- (A/75): ne občutim diskriminacije 

- (B/93): ne čutim nič nelagodja ali kakršne koli diskriminacije, ker sem gej 

- (C/99): Popolnoma nič 

- (D/41): Ampak jaz se res tega ne sramujem in povem vsem (seveda, ko nanese 

prilika) 

- (E/60): A v prejšnjih službah pa ne 

- (F/56): Nikakor ne čutim šikaniranja, diskriminacije ali nelagodja 

- (G/70): Na delovnem mestu ne čutim diskriminacije 

-  (I/68): ne čutim nobenega nelagodja 

- (I/69): me ne diskriminirajo 

- (J/60): ne 

- (J/61): Niti ne občutim nelagodja 

Ne razkritje na delovnem mestu: 

- (G/71): Malo pa čutim nelagodja, zato se ne razkrijem. 



 

 

- (H/69): nisem se razkril 

 

4. Meniš, da ima oseba, ki je razkrita na delovnem mestu kot homoseksualna, enake 

možnosti za napredek in uspeh, kot heteroseksualna oseba? Zakaj? 

Pogled nadrejenega: 

5. (A/76): je vse odvisno od njegovega nadrejenega, kako on gleda na homoseksualce 

6. (A/77): Če jih diskriminira, ni nobene opcije za napredovanje, če pa nima nič proti 

homoseksualcem, ima pa vse možnosti za napredek 

7. (D/42): Če je nadrejena oseba proti temu, sem prepričana, da je možnost šikaniranja 

8. (F/57): enake možnosti za napredek kot večina heteroseksualcev, saj je za 

pričakovati, da bo dan danes vodstvo tako izobraženo in odprto 

9. (H/70): Odvisno od podjetja, odvisno, kako je vodstvo odprte glave in izobraženo, 

posledično to vpliva tudi na zaposlene 

10. (J/63): Verjetno je kar nekaj delavnih mest, ki diskriminirajo, vendar je to, kako te 

bo delodajalec ali sodelavec dojemal, odvisno od vsakega posameznika posebej 

Možnosti za napredek: 

- (B/94): razkrit gej ali lezbijka v službi enake možnosti za napredek, kot hetero 

ljudje 

- (E/61): dandanes da, še nekaj let nazaj pa ne. Danes so zakoni napisani že tako 

dobro, da so predstavniki manjšin zaščiteni do te mere, da se lahko brez težav 

branijo 

- (I/70): danes v teh časih ja, da imajo homo in hetero osebe enake možnosti za 

napredek in uspeh v službi 

- (J/62): Odvisno od delavnega mesta 

Visoka stopnja informiranosti: 

- (B/95): Razmišljam, da je temu tako, ker so ljudje bolj ozaveščeni kot včasih, ker se 

o isto spolnosti več govori in mogoče ni povsod tabu tema 

- (C/100): kader ozaveščen, isto spolnost za njih ni tabu 



 

 

- (G/72): rekel bi, da ima danes homo ali hetero oseba enake možnosti za napredek, 

saj smo vsi že bolj informirani o homoseksualnosti, več se govori o tem, omenjena 

tema ni več tak tabu kot nekoč 

- (I/71): postaja vedno manjši tabu, vedno več se govori o gejih in lezbijkah, tudi 

javnost večkrat izpostavi kakšno zgodbo, primer dobre prakse 

 

SKLOP F – istospolna partnerska zveze 

1. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo družini? 

Razkritje partnerske zveze doma: 

- (A/78): da 

- (A/79): brez ovinkarjenja sem ob pravi priložnosti rekla, da imam punco 

- (A/80): bil takrat, ko sem povedala, da sem lezbijka 

- (B/96): ja sem 

- (B/97): Najprej prijateljici, ki sem jo omenil že prej. Nato še doma 

- (B/98): mama ga je spoznala, oče ga je videl, a se z njim ne pogovarja 

- (B/99): . Doma pa sem ga želel predstaviti sam, zato da bodo imeli več stika s 

homoseksualnostjo in me bodo morda začeli razumeti 

- (C/101): Razkrila sem jo skupaj s svojo spolno usmerjenostjo 

- (C/102): Ko sem mamo vprašala neko nedeljo, če lahko danes na kosilo pride moje 

punca. 

- (D/43): Ja sem. Preprosto. Doma sem očetu povedala to je Jana 

- (E/62): Delu družine da, ne pa še vsem. Samo povedal sem, da imam fanta 

- (E/63): samo mami 

- (F/58): sem razkrila doma in to še celo v enem stavku, ko sem povedala, da sem 

lezbijka 

- (F/59): Rekla sem, da če želita spoznati mojo punco 

- (G/73): in to takrat ko sem povedal, da sem gej 

- (G/74): Normalno sem povedal, da grem s fantom za novo leto v Kranjsko Goro 

- (I/72): Ja 

- (I/73): ko sem se razkril prvič doma in povedal, da se bom odselil. 



 

 

- (J/64): ko sem punco pripeljala domov. Mislila sem si, naju bodo že nekako sprejeli 

- (J/65): Doma so se navadili počasi 

- (J/66): drugi člani družine so počasi na družinskih srečanjih zaceli videvati 

partnerko 

Ne razkritje partnerske zveze doma: 

- (H/71): družini nisem razkril 

- (H/72): strah, kako bodo reagirali 

Sprejetje homoseksualne partnerske zveze: 

- (B/100): Fanta sem pripeljal na en običajen dan, na kavo in tortico. Bilo je 

normalno, mama se je obnašala kot da je pri nas nek kolega. Fino. 

- (F/60): sta jo tudi spoznala in lepo sprejela 

 

2. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo prijateljem? 

Razkritje partnerske zveze prijateljem: 

- (A/81): seveda 

- (A/82): ko sem povedala, da grem na zmenek s punco, sem razkrila svojo spolno 

identiteto in partnerstvo 

- (B/101): ja sem 

- (B/102): Najboljši prijateljici sem na mojo željo, prva ga je spoznala 

- (B/103): sem ga predstavil potem, ko sem ga pokazal doma 

- (B/104): naključne trenutke, največkrat smo šli peš, nekam hoditi pa na kavo, da 

smo se pogovarjali, tremo prebili z aktivnostjo 

- (C/103): punco sem prijateljem razkrila večini istočasno kot svojo spolno 

usmerjenost 

- (C/104): Razkritja so se zgodila naključno 

- (D/44): Preprosto sem povedala, ko smo se videli, to je Jana 

- (F/61): sem, to se je zgodilo kar skupaj z razkrivanjem moje spolne usmerjenosti 

- (F/62): , da danes na žur pride še moja punco 

- (G/75): da 



 

 

- (G/76): istočasno kot svojo spolno usmerjenost 

- (H/73): da sem 

- (H/74): razkril da sem gej, sem razkril še najino partnersko skupnost 

- (H/75): sem se odselil, so prišli k meni na obisk, takrat so izvedeli, da sem gej in da 

imam fanta 

- (I/74): partnersko zvezo sem razkril prijateljem istočasno s spolno usmerjenostjo 

- (J/67): sem razkrila 

- (J/68): Na kavici sem jim povedala o novi ljubezni. 

Ne razkritje partnerske zveze prijateljem: 

- (E/64): Družbi, ki sem jo imel prej, pa ne 

 

3. So prijatelji tvojega partnerja/ partnerico sprejeli? 

Pozitiven odziv: 

- (A/83): popolnoma sprejeli 

- (B/105): so sprejeli popolnoma vsi prijatelji 

- (C/105): partnerico sprejeli prav vsi 

- (D/45): ja zelo 

- (F/63): so ne izmerno lepo sprejele mojo punco 

- (G/77): vsi prijatelji so mojega fanta sprejeli 

- (H/76): ja 

- (I/75): so mojega fanta sprejeli 

- (I/76): Nihče naju ne zaničuje, daje v slabši položaj zaradi tega, ker sva geja 

- (J/69): sprejeli odprtih rok 

Ne razkritje: 

- (E/65): nisem ga razkril 

 

 

 



 

 

 

4. Ali si in kako si razkril/a svojo partnersko zvezo v delovnem okolju? Vzroki za to. 

Razkritje partnerske zveze v službeni sferi: 

- (A/84): sem razkrila svojo partnersko zvezo, istočasno so tako izvedeli, da sem 

lezbijka 

- (A/85): Vzrok za to je le njihova radovednost, saj so me neprestano spraševali 

- (C/106): v službi sem razkrila isto časno s svojo spolno identiteto 

- (C/107): kaj bo sodelavka kupila fantu za obletnico, sem jaz povedala, da bom svoji 

punci za obletnico kupila savnanje 

- (D/46): da 

- (D/47): Razlog je v bistvu samo to, da sem sama mnenja, da če se bom jaz obnašala, 

kot da je kaj narobe z istospolno zvezo, bojo tudi drugi tako mislili 

- (F/64): da sem 

- (F/65): Vzrok je to, da se ne sramujem punce pa še varno sem se počutila 

- (I/77): ja 

- (I/78): ko sem sodelavce povabil na 40.let, sem povedal da bo tam tudi moj partner 

- (I/79): Vzroki za to so, da ne bi bili šokirani na zabavi. Pa še odleglo mi je, da se 

rabim skrivati 

- (J/70): da 

- (J/71): Brez težav, spotoma. Ker jih zanima, povem 

Ne razkritje partnerske zveze v službeni sferi: 

- (B/106): Fanta v službi nisem razkril 

- (E/66): ne 

- (G/78): Ne, nisem razkril partnerskega razmerja 

- (G/79): ker se ne počutim varno v službi 

- (H/77): nisem 

- (H/78): Ker delam v malo manj urbanem okolju, s samimi moškimi. Prepričan sem, 

da ne sprejemajo gejev in lezbijk in ne bi rad več prenašal žaljiv 

Pozitiven odziv: 



 

 

- (C/108): pozitivno sprejele 

Pozitivna čustva: 

- (C/109): Odleglo mi je 

 

SKLOP G – HOMOFOBIJA 

1. Kako pogosto in kakšno homofobično obnašanje doživljaš v okolici, kjer živiš? 

Odsotnost homofobije: 

- (A/86): ne doživljam 

- (D/48): ne 

- (J/72): ne doživljam v okolici, kjer živim 

Ne prepoznavanje homofobičnih dejanj: 

- (B/107): homofobije v domačem okolju nisem doživel. Enkrat sem videl grafit pred 

šolo, kjer je bilo moje ime in je pisalo gej 

- (C/110): Nikoli. Samo enkrat, ko sva s punco hodili čez stari del Kamnika, je nek 

najstnik za nama zavpil: »Ubij ubij pedera!« 

- (G/80): ne doživljam 

- (G/81): ko sva šla s fantom v trgovino, sva se malo držala za roke, pa je en 

mladostnik pred vstopom v trgovino rekel: o lej jih pederajse 

Homofobija: 

- (E/67): nesmiselnih strahov. Zbadanja, zaničevanje 

- (F/66). sem pa jo že doživela 

- (F/67): sva se držali za roko in je so naju starejši pari zelo grdo gledali 

- (F/68): Homofobični pogledi, buljenje v naju, strmenje v naju in zavijanje z očmi 

- (H/79): kar pogosto 

- (H/80): Zbadanja, žaljivke, grdi pogledi, grdi napisi na šolskem dvorišču 

 

 



 

 

2. Si zaradi homofobičnega nasilja že kdaj prišel v stik s policijo? Kako so se odzvali? 

Stik s policijo: 

- (A/87): ne 

- (B/108): ne 

- (C/111): ne 

- (D/49): ne 

- (E/68): ne 

- (F/69): ne 

- (G/82): ne 

- (H/81): ne 

- (I/81): ne 

- (J/73): ne 

 

3. Si se že kdaj udeležil parade ponosa? Če ja, kakšen je bil tvoj povod? S kom si se jo 

udeležil? 

Parada ponosa: 

- (A/88): ja, enkrat 

- (B/109): ne 

- (C/112): ja, sem. 

- (D/50): ja, že šestkrat 

- (E/69): se še nikoli nisem udeležil 

- (F/70): ne 

- (G/83): ne 

- (H/82): ne 

- (I/82): se nisem udeležil še nikoli 

- (J/74): Da, parade ponosa se udeležim skoraj vsako leto od kar sem istospolni vezi. 

Udeležim se jo s partnerko. 

Povod za udeležbo: 

- (A/89): zaradi druženja 



 

 

- (C/113): želja po družini, saj si želim postati mamica. Skupaj z mojo partnerko 

- (D/51): S partnerko greva, ker se nama zdi to primeren način ozaveščanja ljudi 

- (J/75): zabavo 

 

4. Si za podporo in pomoč ob razkritju poiskal kakšno organizacijo? Če ja, katero 

organizacijo in kakšno pomoč  oziroma podporo so ti nudili? Kje si izvedel za izbrano 

organizacijo? 

Pomoč organizacij ob razkritju: 

- (A/90): ne 

- (B/101): ne 

- (C/114): ne 

- (D/52): ne 

- /E/70): ne 

- (F/71): ne 

- (G/84): ne 

- (H/83): ne nisem 

- (I/83): ne 

- (J/76): ne 

Pomoč ob razkritju: 

- (B/102): časopisi 

- (F/72): internet 

- (G/85):internet 

- (G/86): stiki z drugimi geji 

- (H/84): internet 

- (H/85): stiki z drugimi 

- (I/84): knjige 

- (I/85): kasneje internet  

- (I/86): stik s homoseksualci 

- (J/77): mavrični portali 

- (J/78): zgodbe drugih 



 

 

- (J/79): internet, forumi, članki 

Starši in pomoč organizacij: 

- (E/71): da so se, kot sem kasneje izvedel, starši obrnili na terapevta 

- (E/72): da so poiskali pomoč kaže na to da jim še kako ni bilo vseeno 

 

SKLOP H – življenje danes 

1. Kako živiš sedaj?  Si svojo identiteto povsem sprejel in jo ozavestil? 

Sprejetje lastne identitete: 

- (A/91): Povsem sem sprejela sama sebe 

- (B/112): sem popolnoma pomirjen, sem jo sprejel in ozavestil 

- (C/116): Svojo identiteto sem popolnoma ozavestila 

- (D/53): ja 

- (E/73): da, povsem 

- (F/73): povsem sem sprejela. 

- (G/87): povsem sprejel in ozavestil svojo spolno identiteto 

- (H/86): Sem povsem ozavestil in sprejel svojo identiteto. Nimam pomislekov 

- (I/87): ozavestil sem svojo spolno identiteto, jo popolnoma sprejel. 

- (J/80): Svojo identiteto pa sem odlično sprejela in ozavestila 

Pozitivna čustva: 

- (B/113): srečen sem 

- (C/115): sem srečna 

 

2. Imaš še kdaj težave ali dvome zaradi spolne usmerjenosti? Če ja, kakšne? 

Sprejetje lastne identitete: 

- (A/92): Dvomov in težav zaradi spolne usmerjenosti sama s sabo nimam 

- (B/114): Nimam dvomov o svoji spolni usmerjenosti 



 

 

- (C/117): Ne, nimam dilem zaradi spolne usmerjenosti. Vem kaj sem, srečna sem 

- (D/55): dvomov sigurno ne 

- (E/74): nikakršnih dvomov 

- (F/74): nikoli nimam dvomov  

- (G/88): nikoli nimam dvomov 

- (H/87): nimam nikakršnih dvomov 

- (I/88): nikoli 

- (J/81): ne nimam nobenih težav zaradi spolne usmerjenosti 

 


