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Načrt 

• Pravno urejanje 
• Istospolnih partnerskih zvez 

• Istospolnih družin 

 

• Medijske reprezentacije homoseksualnosti 
• Tiskani mediji, 1970 - 2000 



Zemljevid politične razprave 
1993: Načrtovana 
presoja ustavnosti 
ZZZDR 

1997: Ekspertna 
skupina na MDDSZ 

1998: Osnutek 
zakona o 
registraciji 

2001: Nova 
ekspertna skupina 

2004 (Marec): 
Levosredinska 
vlada vloži zakon v 
proceduro 

2004 (September): 
Zakon potrjen na 
prvem branju 

2005: Nov predlog 
o registraciji 
istospolnih parov 

2005 (Junij): Zakon 
potrjen v 
parlamentu 

2004 (Oktober): 
Volitve → Nova, 
desnosredinska 
vlada 



Zemljevid politične razprave 
2006: Presoja 
ustavnosti zakona 
(22. člen) 

2009: Ustavno 
sodišče potrdi 
diskriminatornost 
22. člena                          

2009: Predstavitev 
novega 
Družinskega 
zakonika 

2011:  
Kompromisna 
različica Dzak 

December 2011: 
Constitutional 
court allows public 
referendum March 2012: 45% voted in 

favor, 55% voted against 
(30% voted) 

Junij 2011: 
Družinski zakonik 
potrjen (43 ZA, 38 
PROTI) 

Calls for public 
referendum 
(40.000 
signatures) 



Argument (2005) 
• Istospolne skupnosti = “po naravi” drugačne od 

zakonske zveze. 

 “Ne odrekamo jim pravic, ki jim gredo, vendar zakon ne more 
izenačiti nečesa, kar ni mogoče izenačiti. Zaradi fizičnega preživetja 
družbe, mora država dati privilegije družini.” 

 

 

• Obseg pravic naj bo skladen s to razliko 

 

 

• Reprodukcija – osnova za diskriminacijo 

  



Ideologija 

• Zakon ne prizna (tudi) pravic, ki niso povezane z 
reprodukcijo 

 

• Simbolika 
• Uporaba glagola “registrirati” 

• Nesvečani obred (med tednom) → homoseksualci v 
ruralnem okolju 

 



Parada ponosa, 2005 



Načini medijskih reprezentacij 

• Vzorec (1970 – 2000) 
• 644 besedil (1970: 6 besedil / 1980: 84 besedil / 1990: 469 

besedil) 

• Tipi reprezentacij 
• Stereotipizacija 

• Medikalizacija 

• Seksualizacija 

• Skrivnost 

• Normalizacija 



Je vaš sin homoseksualec?  
[Jana, 1989] 

• Se vaš sin čezmerno neguje? 

• Se nemara rahlo liči? … Si barva lase?  

• Ima zelo izostren občutek za modo? 

• Je njegova soba urejena prej 'okusno in umetniško' 
kakor pa 'mladostniško praktično'?  

• Katere oddaje na televiziji gleda? Raje solzave 
ljubezenske filme kakor krute kavbojske filme? 

 

 



Je vaš sin homoseksualec?  
(Jana, 1989) 

• Se ne udeležuje poskušanja poguma, kot je plezanje 
na drevo ali razbijanje šip? 

• Kakšne so njegove kretnje? Ima mehko, prožno hojo? 
… Ali v diskoteki rad pleše ples, ki si ga je sam 
zamislil?  

• Se seznanja z mnogimi ljubkimi dekleti, ki pa imajo 
brez izjeme to napako, da niso pravšnje?  

• Se zgodi, da vidi sliko gole ženske in reče 'kar v redu 
je', ne da bi si sliko prav pogledal? 

• Imate nedoločen občutek, da vam sin nekaj prikriva?  



Stereotipizacija 

• Pogosto edini način razmišljanja 

• Segregacija 
• Družbeni in simbolični red 

• Rigidno razumevanje družbenospolne sheme 
• Geji so feminilni, lezbijke možače 

• Patriarhalna heteroseksualna matrika 
(heteronormativnost) 

• “Kdo je ženska v vajinem odnosu?” 

 

 



Medikalizacija 

• Reduciranje homoseksualnosti na     
medicinski/psihiatrični problem 

 
• Homoseksualnost kot bolezen 

• Izvor homoseksualnosti?  

• Mnenja zdravnikov so alfa in omega medijskih 
reprezentacij 

• Izenačevanje homoseksualnosti z aidsom 

 



Beg pred žensko  
[ITD, 1974 – intervju s psihiatrom] 

  
 “Krive so posestniške matere, ki ovijajo sinove z veliko 

čustvenostjo, jih zaprejo v svoj preveč čustveni ženski 
svet in jim tako omogočijo, da bi se osamosvojili in 
uveljavili svojo moško vlogo. Fant postane negotov, 
nesamostojen, boji se prevzeti tisto vlogo, ki jo ženska 
od moškega pričakuje, zato se v čustvenih odnosih 
rajši zateče v manj 'nevaren', manj odgovoren in 
morda bolj razumljiv moški svet.«  



En sam, ki je ljubil moške 
[Večer, 1993 – intervju s psihologom TO] 

  
 »Na sestanku psihologov smo ta problem preučili in 

enotno mnenje je bilo, da sicer v naši vojski ne 
zagovarjamo homoseksualnosti, tega pa posebej tudi 
ne preprečujemo. … [T]ovrstna spolna usmerjenost je 
pogosto povezana z nekimi drugimi nevrotičnimi ali 
emocionalnimi motnjami. Konkretno je 
homoseksualnost pogosto povezana z uživanjem 
mamil in se kaže v posebnih oblikah vedenja.«   
 



Seksualizacija 

• Redukcija 
homoseksualnosti na 
seks in promiskuiteto 

 

• Homoseksualci kot 
primarno seksualna 
bitja 

 



Skrivnost 

• Tišina 

• Pozicioniranje homoseksualnosti stran od “zdrave 
družbe” 

• Konotativni nivo: vprašanje sprejemljivosti, normalnosti, sramote, 
nenaravnosti ... 

• Pogosta uporaba glagola “priznati” 
• “Elton John je priznal, da je gej.” 

• “Na kulturnem področju je precej žensk, ki so uspele kljub temu, 
da so priznale, da so lezbijke.” 



Skrivnost 



Normalizacija 

• Prekrivanje prejšnjih podob  
• Homoseksualec postne eden izmed nas 

• Pogoj za sprejemljivost je ustrezanje 
dominantnim družbenim normam 

• “Heteroseksualna normalizacija?” 
• Podobe po meri heteroseksualca? 

 



Dve plati normalizacije 

 

• Prispevek k manj homofobični družbi 
• Možno je življenje brez skrivanja 

 

• Vzpostavljanje nove delitve 
• Strpnost le do izbranih posameznikov, ki ne spodjedajo 

“heteronormativnosti” 



Danes? 

• Premeščanje na področje zabave 
• Osebno in spektakularno 

• Aktualna politična vprašanja 
• “Homoseksualna poroke”, “posvojitve”, anti-

diskriminacijska zakonodaja 

• Format: pro et contra 

• Glas ljudstva - arbitrarno določanje definicije in meje 
človekovih pravic 



Družbena distanca 



Tanja Ristič: I FEEL SLOVENIA 


