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Povzetek
Homoseksualnost je v družbi že sama po sebi še vedno prežeta s
stereotipi in predsodki, ki pri ljudeh vzbujajo strahove, čeprav se privrženci
tega zelo trudijo, da bi te strahove v družbi odpravili. Dodaten problem pa
se pojavi, ko si istospolni pari želijo imeti otroka. Pogosto pride do razkritja
spolne usmerjenosti šele zaradi želje po otroku in vedno več parov se
takrat tudi javno izpostavi, ob tem pa si želijo glede zasebnosti, zakonske
zveze, reprodukcije in družine enakih pravic, kot jih imajo raznospolni pari.
Družba ima na otroke iz istospolnih družin še posebej velik vpliv. In ker
istospolne družine že obstajajo, je o njih treba govoriti. Vzgoja in
izobraževanje se začneta že v vrtcu in osnovni šoli. Že tam bi morali
otroke seznanjati s homoseksualnostjo, homoseksualnimi družinami in
nasploh drugačnimi, pomembno pa lahko k razumevanju tega pripomorejo
tudi starši, če želijo, da bi se njihovi otroci razvili v strpne in na drugačnost
pripravljene ljudi. Naša družba je namreč še vedno odklonilna do vseh
oblik drugačnosti, ne zgolj do homoseksualcev.
Pojavljajo se vprašanja glede vzgoje otrok, med drugim ali so istospolni
partnerji lahko primerni starši svojim biološkim oziroma nebiološkim
otrokom. Številne raziskave so pokazale, da med otroki, ki odraščajo v
istospolnih družinah, in tistimi, ki odraščajo v raznospolnih, ni statistično
pomembne

razlike

v

kognitivnem,

emocionalnem,

psihičnem

in

zdravstvenem razvoju, pri vključevanju v družbo, razvoju spolne identitete
in vedenju. Vsak otrok si želi staršev, ki ga bodo imeli brezpogojno radi in
mu bodo maksimalno predani, mu zagotavljali oporo in podporo, mu
namenjali svoj čas in mu bodo za zgled. Tako ljubeče, prijetno in
spodbudno družinsko okolje pa se lahko oblikuje tako v razno- kot tudi v
istospolni družini in pri tem ni toliko pomembna oblika družine, temveč bolj
dogajanje v njej.

Ključne besede: družina, istospolnost, starševstvo, vzgoja, morala.

Summary
Homosexuality is still under the influence of stereotypes and prejudice that
incite fear among people, although the supporters are trying very hard to
eliminate these fears. Additional problem appears when same-sex couples
want to have a child. They often reveal their sexual orientation because of
that, and many even publicly expose themselves, usually emphasizing that
they want the same rights as different-sex couples regarding privacy,
marriage, reproduction and family.
The society has especially important influence on children from same-sex
families, and since these types of families already exist, we should talk
about them. Upbringing and education begin already in preschool and
elementary school, where children should be taught about homosexuality,
homosexual families and differentness in general. In addition, parents can
have important contribution to understanding the subject if they want their
children to become tolerant and ready to accept other people’s
differences. In general, our society is still quite negative towards any kind
of differentness, not just towards homosexuality.
One of the main questions regarding same-sex families is related to the
upbringing of children, particularly whether same-sex partners are capable
of being good parents to their biological or non-biological children. Many
research that compared children growing up in same-sex and different-sex
families have shown that there are no statistically significant differences
between these groups of children in their cognitive, emotional, mental and
health development, in their integration into society, in development of
their sexual identity and in their behaviour. What every child mainly wishes
for is to have parents who will love him unconditionally, give him their
undivided attention and support, and be the persons he can look up to.
This kind of loving, pleasant and encouraging family environment can be
achieved in both same- and different-sex families; therefore, family form is
not as important as are the relations within the family.
Key words: family, same-sex, parenting, upbringing, morals.
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1 Uvod
Istospolno partnerstvo se iz tabuizirane teme počasi seli v vsakdanje
debate, saj prihaja v sodobnih družbah do pomembnih družbenih
sprememb tudi na različnih področjih življenja lezbijk in gejev. Tako tudi
čedalje več istospolno usmerjenih partnerjev javno govori o svoji
usmerjenosti in se je ne sramuje več, s tem, ko se izpostavljajo, pa želijo
tudi določene pravice. Z razvojem lezbičnega in gejevskega gibanja je
prišlo tudi do premika v pristopih do njihovega pridobivanja pravic, ki
zadevajo zasebnost, družino, reprodukcijo in zakonsko zvezo. Nekaj teh
pravic bom opredelila s pomočjo raziskave Barbare Rajgelj Sistemske
analize ureditve pravnega položaja istospolnih partnerstev in starševstva v
slovenski zakonodaji, kjer pa je še vedno tudi nekaj nejasnosti. Tudi
istospolno usmerjeni so samo ljudje, ki bi radi živeli normalno, tako kot
raznospolno usmerjeni, z enakimi pravicami. V zvezi s tem je dvignil veliko
prahu novi predlog Družinskega zakonika, po katerem naj bi bila družina
definirana širše, kot je bila zadnja štiri desetletja, in sicer kot »družinska
skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če
ta skrbi za otroka in ima do otroka obveznosti in pravice« (Državni zbor,
2017), s čimer bi pravico do otrok dobili tudi istospolni partnerji. Ob
predlogu so se porajala različna mnenja, zato me je zanimalo, kaj menijo o
istospolnih skupnostih in družinah ljudje iz moje okolice in kaj o tem
povedo raziskave.
Osredotočila se bom predvsem na vzgojo in razvoj otrok ter na vpliv
okolice, ki se mi zdi za to, kako bodo otroci sprejeti, še posebej
problematičen, zakaj menim, da se okolica zaradi predsodkov in
stereotipov, ki so zakoreninjeni v družbi, negativno odziva na otroke iz
istospolnih družin.
Različne raziskave istospolnih družin prihajajo do različnih ugotovitev. Po
pregledu nekaj takih raziskav sem ugotovila, da številne opozarjajo na
razlike v razvoju otrok glede na to, ali prihajajo iz razno- oz. istospolnih
1

družin, vendar izvirajo te razlike iz socialno-ekonomskih razmer v družini,
ne pa toliko iz spolne usmerjenosti staršev. Pregled raziskav o ameriških
družinah pokaže, da se otrok, ki živi z istospolno usmerjenima staršema,
razvija enako, kot če bi živel v tradicionalni1 družini. Tudi raziskava o
avstralskih družinah, objavljena leta 2014 v BMC Public Health, navaja, da
istospolne družine ne zavirajo razvoja otrok, nasprotno, da dosegajo otroci
v teh družinah v razvoju višje standarde kot otroci iz raznospolnih družin.
Pregledala sem še raziskave S. Golombok, F. Tasker, A Crowl, M.
Regnerusa, E. Ruspini in drugih in jih bom podrobneje predstavila v
nadaljevanju. Zdi se mogoče, da so otroci iz istospolnih družin dovzetnejši
za drugačnost in strpnejši do drugačnih od sebe. Literatura kaže, da
večina raziskav istospolnih družin ne obsoja oziroma v njih ne najde
ničesar povsem spornega, obstajajo pa tudi raziskave – še posebej
izstopa raziskava dr. Marka Regnerusa –, ki pozitivnih učinkov istospolnih
družin ne priznavajo, še več, poudarjajo celo zelo negativen vpliv takih
družin na otroke.
Predpostavljam, da bodo raziskave lahko pokazale istospolno starševstvo
tudi kot negativno za otrokov razvoj – takim bom posvetila posebno
pozornost. Dopuščam možnost, da nekatere od naštetih Regnerusovih
predpostavk resnično držijo in da se kažejo razlike v razvoju otrok glede
na to, ali so iz razno- ali iz istospolno usmerjenih družin, vendar menim, da
so te razlike mogoče ne toliko zaradi vzgoje staršev, temveč bolj zaradi
vpliva okolja, v katerem te ali one družine živijo. Iz tega razloga sem se
odločila tudi za izvedbo ankete med študenti mariborske Filozofske
fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko, da bi raziskala, kako
dovzetno je naše okolje za različnost.
Podrobneje bom torej proučila nekaj raziskav in v njih poskusila najti rdečo
nit, posebej pa se bom osredotočila na njihova razhajanja. Zanima me,

1

Termin tradicionalne družine bom uporabljala za heterospolno družino matere, očeta in
otrok.
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zakaj prihajajo različne raziskave do različnih rezultatov, kdo te podatke
tolmači in kako izsledki raziskav potem vplivajo na okolico, ki te raziskave
sprejema. Zdi se, da smo ljudje še vedno pod precejšnim vplivom različnih
stereotipov in da smo vajeni živeti v nekem strahu pred spremembami. Da
bi lahko ta strah ohranili, pa bomo izkoristili tudi najmanjšo priložnost, v
tem primeru manjšino, ki večino moti.
Kako vplivajo istospolno usmerjeni starši na svoje otroke? V magistrskem
delu bom raziskala pedagoške, razvojno-psihološke in etične vidike
istospolnega starševstva in poskusila dokazati, da je vzgoja istospolnih
staršev enakovredna vzgoji raznospolnih staršev.
Istospolne družine obstajajo, vendar se o njih malo govori. Še vedno je to
tabu, kot da bi si v javnosti pred tem pojavom želeli zatiskati oči. In ker se
o tej temi malo govori, ljudje o istospolnih družinah tudi zelo malo vedo.
Tako se v vsakdanjih pogovorih, če se sploh, zelo redko predstavljajo tudi
kakšni pozitivni učinki istospolnega starševstva, po drugi strani pa se
mnogi oklepajo številnih stereotipov in predsodkov, na podlagi katerih
pripisujejo istospolnemu starševstvu negativne učinke. Zaradi tega menim,
da je pomembno predstaviti izsledke nekaj raziskav, po katerih bi lahko
sklepali na pozitiven ali na negativen vpliv istospolnih staršev na vzgojo in
razvoj otrok. Pomembno je, da ugotovimo, od kod ti pozitivni in negativni
učinki izvirajo, kako se istospolni pari in njihovi otroci z njimi spoprijemajo
ter kako jim lahko kot družba olajšamo življenje. Predpostavljam, da tako
pozitivni kot negativni učinki vzgoje izvirajo iz kvalitete starševanja, ne pa
iz spolne usmerjenosti staršev.

3

Predstavitev ciljev in namena:
Cilj 1: Pregledati raziskave o istospolnem starševstvu.
Cilj 2: Poiskati skupne ugotovitve raziskav oziroma ugotoviti, v čem se
razhajajo.
Cilj 3: Raziskati vpliv istospolnih staršev na razvoj otrok.
Cilj 4: Raziskati vpliv okolice na razvoj otrok iz istospolnih družin.
Cilj 5: Poiskati razlike/podobnosti v razvoju otrok, ki prihajajo iz isto- oz.
raznospolno usmerjenih družin.
Predstavitev uporabljenih metod:


Komparativna metoda: Proučevala bom s primerjanjem dejstev,
odnosov in procesov, da bi odkrila podobnosti raziskav in razlike
med njimi.



Primerjalna analiza: Primerjala bom nekaj že opravljenih raziskav in
poiskala skupne ugotovitve.



Logiško-argumentativna in pojmovna analiza



Anketni vprašalnik: V anketo sem vključila študente Filozofske
fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v
Mariboru; skupno 107 študentov, kar je slučajnostni vzorec iz
konkretne populacije; standardizirana kvantitativna tehnika.

.
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2 Teoretični del
V tem poglavju bom predstavila literaturo, ki jo bom uporabila za svoje
magistrsko delo. Začela bom s predstavitvijo osnovnih pojmov, s katerimi
se bomo v tem delu srečevali. Nato bom predstavila nekaj raziskav, ki se
mi zdijo relevantne za mojo raziskavo. Predstavila bom pravice in
dolžnosti istospolnih pa tudi raznospolnih staršev, ki zadevajo družino in
otroke, ter argumente, stereotipe

in predsodke pred istospolnim

starševstvom, ki jih navajajo različni avtorji.
Osrednji del vsebinskega dela bom posvetila razvojnemu, pedagoškemu
in etičnemu vidiku oziroma takemu vplivu na otroke v istospolnih družinah.
I.)

V razvojnem oziroma razvojno-psihološkem delu se bom
posvetila

otrokovemu

kognitivnemu,

emocionalnemu,

psihičnemu in zdravstvenemu razvoju, razvoju njegove spolne
identitete, vedenju in vključevanju v družbo.
II.)

V pedagoškem delu se bom posvetila vzgoji otrok v istospolni
družini. Zanimal me bo način vzgoje, razlike v vzgoji glede na to,
ali gre za raznospolne ali istospolne starše, in kako so na
vključevanje istospolnih družin v izobraževanje pripravljene
vzgojno-izobraževalne ustanove in šolski sistem.

III.)

V etičnem delu pa bom predstavila še etične teorije in moralni
pogled na istospolnost in istospolno starševstvo. Predstavila
bom tako argumente za kot argumente proti, s sklicevanjem na
moralno.

2.1 Predstavitev osnovnih pojmov
V nalogi se bomo večkrat srečali s pojmi homoseksualnost, starševstvo,
družina in istospolna družina. Osnovne pojme bom najprej čim bolj
preprosto razložila.
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2.1.1 Homoseksualnost
Homoseksualnost razložimo kot spolno usmerjenost, seksualno nagnjenje
do oseb istega spola. Beseda homoseksualnost je sestavljena iz dveh
delov, iz grške besede 'homos', ki pomeni 'enak, isti' in latinskega korena
'sex', za 'spol'. Homoseksualci je skupni izraz za moške, ki jih privlačijo
moški, in ženske, ki jih privlačijo ženske. Po SSKJ se definicija glasi:
»homoseksuálnost -i ž (ȃ) spolna nagnjenost do oseb istega spola: bil je
obremenjen s homoseksualnostjo« (Inštitut za sloveski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU). V prvi izdaji SSKJ, iz leta 1970–91 oz. v eni knjigi
leta 1997, je bila homoseksualnost enačena še, v enem, starinskem
pomenu, z 'mutastim grehom': »mútast -a -o prid. (ú) ki ni sposoben
oblikovati besed, stavkov z govorilnimi organi; nem: mutast človek; bila je
mutasta; ekspr. reci že kaj, saj nisi mutast / ekspr. umetnostno mutast čas
● star. mutasti greh sodomija, homoseksualnost« in s perverzijo:
»pervêrzija in perverzíja -e ž (é; ȋ) dejanje, doživljanje, ki je nasprotno
naravnim zakonom, družbenim normam, zlasti na področju spolnosti;
perverznost: ekshibicionizem, fetišizem, homoseksualnost in druge
perverzije« (Inštitut za sloveski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU).Ti drugi
dve definiciji sta imeli očitno negativen prizvok. Ker se je družbena klima v
zadnjih desetletjih precej spremenila, sta bili tudi ti dve slovarski gesli ob
prenovi SSKJ leta 2015 spremenjeni, in omembe homoseksualnosti pri
iztočnicah

mutast

in perverzija

v SSKJ

ni več.

Že

Freud

pa

homoseksualnosti ni razumel kot bolezen, razumel jo je »kot naravno
potezo človekovega psihoseksualnega razvoja« (Tratnik in S. Segan,
1995).
Iz odnosa do homoseksualnosti in homoseksualcev so se že v preteklosti
razvili stereotipi, predsodki in negativna stališča, ki se še zdaj odražajo na
področju političnega, ekonomskega, religioznega, medicinskega idr.
družbenega nadzora. Homoseksualnost se tako srečuje z nestrpnostjo,
zavračanjem,

diskriminacijo

in

drugimi

oblikami

represije

heteroseksualcev. Nekateri jo še vedno opredeljujejo kot nenaravno,
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grešno, navajajo pa tudi prepričanje, da homoseksualci nadlegujejo
otroke, jih spolno zlorabljajo in da zato nikakor ne morejo biti dobri starši.
Prepričani

so,

da

bi

lahko

homoseksualci

otroke

vzgojili

le

v

homoseksualce (Lokar, 2012).
Zornik in K. Mirović povzemata najbolj razširjene mite o vzrokih za
homoseksualnost, ki jih je predstavil Storms (1988) v članku Razvoj spolne
orientacije:


Otroci imajo težave v odnosu s svojimi starši – Nedavne raziskave
to izpodbijajo, saj kažejo, da ni vzorca odnosov med starši in otroki,
po katerem bi lahko napovedali spolno usmerjenost otrok.



Za otroke sta značilna strah ali sovraštvo do predstavnikov drugega
spola – Raziskave niso potrdile, da bi homoseksualci postali
homoseksualni zaradi neujemanja z nasprotnim spolom, saj imajo
mnogi tudi prijatelje nasprotnega spola.



Pojavlja se poudarjena moškost pri ženskah oz. pomehkuženost pri
moških – V nasprotju s to trditvijo stopnja moškosti pri ženskah in
ženskosti pri moških variira, in to ne glede na njihovo spolno
usmerjenost.



Porušeno je kemično ravnotežje hormonov – Raziskave niso
potrdile bistvenih razlik med hormoni homo- in heteresoksualcev,
takih razlik, ki bi lahko vplivale na spolno usmerjenost (Zornik in
Mirović, 1996)

Različnih teorij o tem, kako nekdo postane istospolno usmerjen, je
ogromno. Eni se opirajo na dednost in v veliki meri ravno iz tega razloga
nasprotujejo istospolnim družinam, drugi pa za to krivijo okolje in vidijo
problem v vzgoji (Brajša, 1987).
V Brošuri za starše lezbijk in gejev je lezbijka definirana kot »ženska, ki jo
čustveno, romantično in/ali fizično privlačijo ženske«, gej pa kot »moški, ki
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ga čustveno, romantično in/ali fizično privlačijo moški« (Plahutnik Baloh,
2015).

Slika 1: Homoseksualnost in poimenovanja (Plahutnik Baloh, 2015)

2.1.2 Starševstvo
V najširšem pomenu definira Brajša (1987) starševstvo kot pomoč
odraslega otroku, da se ta lahko razvije v odraslo in zrelo osebo. Pri tem
so po njegovem mnenju osnovne naloge staršev, da:



vključita otroka v širšo človeško skupnost,



vključita otroka v medsebojno krožnost družine in družbe,



usposobita otroka za kakovostne medsebojne odnose,



naučita otroka kakovostne medsebojne komunikacije in



naučita otroka medsebojnega prilagajanja (Brajša, 1987, str. 145,
146).

Starševstvo je bilo nekoč tesno povezano z zakonom, danes pa se zanj
odloča tudi precej neporočenih parov. Pri tem so v ospredju predvsem
čustvene potrebe partnerjev, ki si želita biti odgovorna za otroka,
nemalokrat pa si starši želijo tudi preko svojih otrok uresničiti svoje
neizpolnjene ambicije in sanje in vidijo v njih tudi osmišljanje svojega
8

življenja. V preteklosti so otroke potrebovali za delo v družini – za pomoč
na kmetiji, za nasledstvo, za skrb za starejše ipd., danes pa razume
večina odraslih starševstvo kot obliko življenja in ne kot družbeno
obveznost. V sodobni družbi je postalo starševstvo odgovorna in precej
pretehtana naloga, saj se pri odločanju zanj poraja tudi ogromno vprašanj,
z argumenti bodisi za bodisi proti, pri tem pa so v ospredju trdnost zveze,
čustvena

zrelost,

materialna

sposobnost,

ustreznost

stanovanja,

primernost okolja itd. (Lokar, 2012). Po teh merilih pa so lahko dobri starši
tudi istospolni pari, saj se njim otrok ne more kar 'zgoditi', kar pomeni, da
se ti pripravljajo še odgovorneje in si postavljajo še več vprašanj kot
heterospolni pari. Za istospolne pare predstavlja starševstvo torej še večjo
odgovornost, zato so zanje še bolj značilne odločnost, čustvena zrelost,
pripravljenost na morebitno zavračanje okolice in še veliko več.
Nebiološki starši lahko vzgajajo otroke in skrbijo zanje enako kot biološki,
nimajo pa roditeljskih pravic in ne morejo izraziti starševske identitete niti
sodelovati pri odločitvah, ki zadevajo skrb za otroke, vsi otroci pa
potrebujejo starše, ki jim bodo zagotavljali čustveno, socializacijsko in
ekonomsko podporo, in to ne glede na to, ali so biološki ali socialni,
hetero- ali homoseksualni. Biološka vez med odraslima in otrokom tudi s
filozofskega stališča ni moralno pomembna. Bolj pomembno kot, kdo naj
bo otrokov trajni ali začasni skrbnik, je to, kdo to vlogo že opravlja in kako
dobro mu vzgoja otroka že gre od rok.

2.1.3 Družina
M. A. Sobočan navaja podatke statističnega urada iz leta 2005, po katerih
je bilo leta 2002 v Sloveniji 555.945 družin. Za statistiko je za družino
veljala življenjska skupnost dveh oziroma več oseb, ki živijo v istem
gospodinjstvu in so med seboj povezane s starševstvom, poroko ali

9

partnerstvom. Za družino je tako štel tudi par brez otrok ali en starš2 z
enim oziroma z več otroki, ne pa tudi stari starši z otrokom ali brati in
sestre brez staršev. Kako je bilo z istospolnimi družinami, ni navedeno
(Sobočan, 2009). To sploh ni presenetljivo, saj veljajo istospolna
partnerstva in zlasti istospolne družine pri nas še vedno za precejšen tabu.
Pri istospolnih partnerstvih govorimo o partnerstvu med dvema gejema
oziroma dvema lezbijkama.
Dolžnosti in pravice znotraj družin določa v Sloveniji Zakon o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki definira družino kot »življenjsko
skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo«
(ZZZDR, 2004, 2. člen) in opredeljuje, da so »pravice in dolžnosti staršev
in sorodnikov do otrok /…/ enake ne glede na to, ali so otroci rojeni v
zakonski zvezi ali izven nje« (prav tam, 5. člen).

Slika 2: Primer tradicionalne3 družina (pridobljeno s http://clipartwork.net/single/2080345.html)

2

V nalogi uporabljam samostalnik starš zavestno tudi v ednini, čeprav je to po veljavnem
pravopisu množinski samostalnik. Oblika starš v pomenu 'eden od staršev' se, kot
beremo tudi v Slovarju novejšega besedja, v sodobnem slovenskem jeziku uporablja kot
nevtralna leksikalna enota in je v besedilih, kot je to, edina uporabna za natančno,
enoumno izražanje.
3

Problem poimenovanja 'tradicionalna' je razložen pri razlagi istospolne družine.
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2.1.4 Istospolna družina
Po besedah A. M. Sobočan predstavlja homoseksualnost vseskozi
antitezo družini, kajti družina je zanjo osnovni gradnik družbe, sinonim za
reprodukcijo. Zanjo predstavlja homoseksualnost zato grožnjo za družino,
saj je reprodukcija istospolnih oseb nezaželena, celo onemogočena in
nenaravna. (Sobočan, 2009). Taka trditev se zdi za lase privlečena, saj se
način življenja vseskozi spreminja in smo vedno znova postavljeni pred
nove izzive. Medtem ko vsi stremimo k novemu, boljšemu, lažjemu
življenju, skušamo hkrati to isto nekomu onemogočiti s sklicevanjem na
naravo.
Istospolne družine so družine, v katerih sta starša istospolno usmerjena, tj.
sta dva moška oz. dve ženski, in skupaj vzgajata otroka. Elisabetta
Ruspini je v svojem članku Italijanski homoseksualni očetje med stereotipi
in željo po starševstvu, ki ga je prevedla Ana Marija Sobočan, predstavila
različne možnosti za nastanek istospolnih družin (2010, str. 374). Ti načini
so:


z reorganizacijo – Otrok se rodi v heteroseksualni zvezi, po
razhodu staršev pa odrašča v homoseksualni družini, ki si jo ustvari
eden od bioloških staršev.



s sostarševstvom – Istospolni pari sprejmejo odločitev, da bodo
otroka vzgajali v dveh družinah njegovih bioloških staršev, od
katerih je vsaj ena homoseksualna



s posvojitvijo – To je mogoče v državah, kjer je to dovoljeno.



z umetno oploditvijo – V tem primeru gre za lezbično mater, ki se
je dala umetno oploditi.



z uporabo novih reprodukcijskih tehnik4

4

Nove reprodukcijske tehnike so to, ko se s pomočjo biomedicinske znanosti izvajajo
različni postopki za zanositev, torej na drug način, ne s spolnim odnosom (Černe, 2006,
str. 15).
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z nadomestnim materinstvom – Homoseksualnemu paru lahko
rodi otroka druga ženska (Ruspini in Sobočan, 2010).

Istospolno starševstvo predstavlja za tradicionalno starševstvo tri vrste
izziva (E. Haimes in K. Weiner, 2000, V: Sobočan, 2009):


ideološki izziv – ker zmanjšuje pomen spolno določenih vlog in
fantazij o tem, kdo, kaj in kakšen je oče/mati,



strukturni izziv – ker spreminja družinsko konstelacijo, ki je v
družbenih razmerjih tako dobro 'utečena',



biogenetski izziv – ker izničuje idejo o vsemogočni reproduktivni
potenci znotraj izključno raznospolne družine in pokaže, da se je pri
reprodukciji mogoče izogniti heteroseksualnim spolnim odnosom in
celo pomoči medicine (Sobočan, 2009).

Istospolne družine so v študijah in znanstvenih obravnavah različno
poimenovane,

in

sicer

kot

izbirne

družine,

alternativne

družine,

netradicionalne družine, socialne družine (Sobočan, 2009). M. Urek
imenuje starševanje v istospolnih družinah parastarševanje, to pa še bolj
poudarja odmik od heteronormativnega okolja in vodi v stigmatizacijo. 5 Od
tradicionalnih družin se istospolne družine tako razlikujejo že po imenu,
kar pomeni, da so kot 'druge' ali 'drugačne' zaznamovane že od začetka,
to zaznamovanost pa bi lahko še najbolj čutili prav otroci iz teh družin.
Tradicionalna družina ni namreč v splošni rabi nikoli poimenovana kot
tradicionalna, standardna, heterospolna, prava, je zgolj družina. Družina
istospolnih partnerjev pa bo avtomatsko dobila neki predznak. Istospolne
družine so tako že od vsega začetka prisiljene okolju dokazovati, »da jim
gre dobro in da otroci niso v nevarnosti« (Urek, 2005).

5

»Stigma … ni predstava, pač pa je dejanje, ki temelji na nekih predstavah.
/…/Stigmatizacija je torej kot proces, kjer se stigma realizira v obliki negativne identitete,
hrani s stereotipnimi predstavami in jih istočasno tudi producira, v milejši ali ostrejši
obliki« (Božič, 1991, str. 152).
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Istospolne družine se vrtijo v začaranem krogu družbeno nezaželene
oblike družinskega bivanja in uveljavljanja starševske identitete v javnosti,
pomanjkanja pravnega priznanja in neurejenega pravnega razmerja
staršev, ki v istospolnih družinah niso biološki starši otrok. Pri raznospolnih
starših se o otroku v javnosti ne postavlja vprašanje o njegovih 'pravih'
starših, to pa se pogosto dogaja pri istospolnih starših, kjer začnemo
gledati to biološko vez kot imperativ (Sobočan, 2009). To pa se zdi
nesmiselno, saj bi se verjetno tudi pri posvojenem otroku večini zdelo
nemoralno vprašati, kje sta njegova prava mama oziroma oče, medtem ko
nas začne pri dveh mamah ali očetih to naenkrat zelo zanimati. Namesto
da se ukvarjamo s tem, kako so družine sestavljene, bi se morali bolj
ukvarjati s tem, kako funkcionirajo in kako vplivajo na otrokovo življenje.
Kot piše A. M. Sobočan, bi lahko imeli težave tudi pri razlagi o 'pravih'
starših v primeru otroka, ki ga vzgajata dva neplodna starša: »Za spočetje
otroka sta bila potrebna dva darovalca, moški, ki je daroval seme in je
torej otrokov genski oče, in ženska, ki je darovala jajčece in je torej
otrokova genska mati, in morda še nadomestna mati, ki je otroka donosila
(tudi z njo je otrok biološko povezan). Kdo od teh petih oseb je torej
otrokov 'pravi' starš?« (Sobočan, 2009) Že v primeru enostarševskih
družin veljajo dvostarševske v nekem smislu za bolj 'normalne', saj imamo
v mislih, da je 'družina' predvsem oblika z dvema odraslima različnih
spolov in otrokom. To se dogaja, ker taka oblika družine še vedno
statistično prevladuje. Sčasoma, ko se bodo različne oblike družine po
številu izravnale, pa bomo morda prisiljeni različne oblike družine tudi
jasno opredeliti.
A. M. Sobočan navede izjavo socialne mame, s katero lahko odgovorimo
na vprašanje o drugačnosti oz. enakosti hetero- oziroma homoseksualnih
družin:
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»Preprosto povedano, smo queer67 starši, biološki in nebiološki
starši otrok, ki ustvarjamo ali si želimo ustvarjati čustvena in
spolna razmerja (tudi) z istim spolom. Naše družine niso
vnaprej določene glede na spol in število staršev, zato jih ne
ločimo na popolne in nepopolne, ampak so vse popolne. Naši
otroci imajo lahko enega ali več staršev ženskega in/ali
moškega spola. Starši so biološki in/ali nebiološki, vsi pa smo
starši, ki si za svoje otroke želimo vse najboljše in svoje
starševstvo obravnavamo z veliko mero odgovornosti. Queer
staršem se otrok ne more 'ponesrečiti', ampak ga moramo
skrbno načrtovati, zato pri nas nezaželenih otrok ni Anja,
socialna mama« (Sobočan, 2009).

6

»Izraza queer v postsocialističnih državah ne razume skoraj nihče zunaj lezbične in
gejevske ter feministične skupnosti /…/V Sloveniji še čakamo na prevod. /…/ Poskusna
definicija bi se lahko glasila, da izraz 'queer ' v Sloveniji poimenuje scene, skupine,
prostore in situacije, v katerih prihaja do stika med homo in hetero ljudmi. /…/ Če bi sledili
izvirni rabi, bi queer lahko zajel vse ljudi, ki so v lezbičnem in gejevskem gibanju v
Sloveniji nevidni.« (Hvala, 2011).
7

»Kvir (queer) pomeni kritiko vseh oblik normativnih spolnih usmerjenosti
(heteronormativnost, homonormativnost). Kvir teorija poudarja raznolikost in nasprotuje
tako gejevsko-lezbičnemu gibanju, ki skuša homoseksualnost predstaviti kot enako
'normalno', kot heteroseksualnost. Nasprotuje tudi identitetnim politikam in trdi, da se kot
kvir ni mogoče identificirati, ampak je mogoče kvirovske vrednote le živeti. Kvir zavrača
asimilacijo in normalizacijo, nasprotuje konceptom normalnosti in je kritičen ne le do
heteronormativnosti, temveč tudi do vojne, družine, istospolnih porok in asimilacijske
politike lezbičnih in gejevskih gibanj. Pri tej kritiki se poslužuje nekonvencionalnih
političnih strategij (civilna nepokorščina, performativnost … ) in se aktivno vključuje v
druga socialna gibanja. Pomembno je poudariti, da kvir ni sopomenka za LGBT (čeprav
se jo tako uporablja), temveč je ločena (anti)identiteta. Termin sam pa je reapropriacija
(prisvojitev in transformacija) angleške besede queer, ki je imela zgodovinsko gledano
negativno, žaljivo konotacijo« (LGBT, 2015).

14

Slika 3: Primer istospolne družine (pridobljeno s
https://www.pinterest.com/pin/545709679822060648/)

2.2 Pravice, enakosti in dolžnosti istospolnih družin
A. M. Sobočan (2009) navaja nekaj dokumentov, ki urejajo pravice in
enakosti, na katere se lahko sklicujejo tudi istospolne družine. Ti
dokumenti so:


Deklaracija o človekovih pravicah (1948),



Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
(1950),



Mednarodni sporazum o državljanskih in političnih pravicah (1966),



Mednarodni sporazum o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
(1966),



Konvencija o otrokovih pravicah (1989) in



Listina temeljnih pravic Evropske unije (2000)

2.2.1 Družinsko pravo v Sloveniji
Družinsko pravo je posebna veja prava s pravnimi pravili za urejanje
družinskih razmerij. Sem spadajo vsa osebna in premoženjska razmerja
med člani družine (Rajgelj, 2006).
Februarja 2017, natančneje 24. februarja, je v Sloveniji začel veljati Zakon
o partnerski zvezi (ZPZ8), ki prinaša za istospolne pare in istospolne

8

(Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), 2016)
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družine nekaj novih pravic: »Zakon se približuje popolni izenačitvi pravic z
raznospolnimi pari, vendar z odsotnostjo možnosti, da partnerja ali
partnerici skupaj posvojita otroka, ter upravičenosti do postopkov oploditve
z biomedicinsko pomočjo. /…/ ZPZ se pri obliki sklenitve partnerske zveze
v celoti sklicuje in navezuje na ZZZDR (Zakon o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih« (Istenič, 2016). Simon Maljavec, predstavnik društva
Informacijski center Legebitra, navaja, da je položaj istospolnih parov z
novim

zakonom

veliko

bolj

enakopravno

usklajen

s

položajem

raznospolnih parov, čeprav razlike med partnerskimi in zakonskimi
zvezami še vedno obstajajo. Urejeno je, npr., dedovanje po registriranem
partnerju, pravica do zdravstvenega zavarovanja po partnerju v primeru
brezposelnosti, pravica do odsotnosti z dela in do nadomestila zaradi nege
družinskega člana, uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
(posebna olajšava pri dohodnini), omogočena je sklenitev partnerske
zveze.

Pomembna

razlika

pa

ostaja

pri

kandidiranju

za

status

posvojitelja – istospolni pari še vedno ne morejo kandidirati za ta status,
prav tako pa jim je onemogočen tudi dostop do umetne oploditve žensk
(Ob začetku uporabe Zakona o partnerski zvezi, 2017). V zakonu je v
zadnjih letih viden precejšen napredek, še vedno pa si istospolni pari ne
morejo ustvariti družine, ki bi bila deležna enakih pravic in ugodnosti,
varnosti in sprejetosti kot klasična družina.

2.3 Argumenti proti istospolnemu starševstvu
Netradicionalne družine vzbujajo v širši javnosti neodobravanje, pa čeprav
je

dandanes

mogoče

zaznati

precejšen

upad

števila

klasičnih

heterospolnih družin. Morda pa izvira to neodobravanje ravno iz bojazni,
da bi te popolnoma izginile. Kot se za tradicionalne družine zdi
samoumevno, da so 'zdrave', dobre, je za netradicionalne (heterospolne
dopolnjene, posvojiteljske, etnično mešane, istospolne, rejniške itd.)
normalno, da morajo šele dokazati, da otrok v njih ni v nevarnosti.
Zasledimo

lahko

navajanje

številnih

razlogov

proti

istospolnemu

starševstvu, vsem pa je skupno predvsem to, da take starše že vnaprej
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stigmatizirajo kot neprimerne, v zvezi z njihovo vzgojo pa se pojavlja
vprašanje moralnosti. Nasprotniki istospolnih družin so prepričani, kot
ugotavlja M. Urek, »da so tveganja, ki jih prinašajo življenjske situacije v
takih družinah za otroke, previsoka. Pomoč strokovnih služb je v takih
družinskih primerih bolj verjetno osredotočena na pomanjkljivosti, ki naj bi
izhajale iz osebnih, telesnih, duševnih ali kulturnih značilnosti staršev, kot
pa da bi poskušali tveganja konkretno oceniti, predvsem pa odstraniti
ovire, ki jih doživljajo starši in otroci« (Urek, 2005, str. 2).
Tako zagovorniki kot nasprotniki istospolnega starševstva neprestano
iščejo argumente za oziroma proti, ki jih potem skušajo potrditi s svojimi
teorijami in raziskovanji – ovreči poskušajo nasprotne trditve in dokazati
svoj prav.
V grobem se argumenti proti istospolnemu starševstvu delijo v dve
skupini. M. Urek (2005) navaja glavne predpostavke:
1. Otroci v istospolnih družinah naj bi imeli težave v razvoju spolne
identitete.
2. Otroci v istospolnih družinah naj bi imeli več vedenjskih in
osebnostnih težav.
3. Otroci v istospolnih družinah naj bi bili v družbi diskriminirani zaradi
spolne usmerjenosti svojih staršev.
4. Otrokom v istospolnih družinah naj bi bila taka oblika življenja
vsiljena.
Poleg tega pa navaja še splošne predpostavke:
1. Istospolne družine so nenaravne.
2. Istospolne družine predstavljajo zaradi svoje patološkosti za otroke
grožnjo (Urek, 2005).
Nenaravnost istospolnosti je mišljena kot to, da istospolni par po naravi ne
more zaploditi otroka in zato to ne spada v naravo. M. Urek (2005)
poskuša s svojim raziskovanjem razbiti mite, da so istospolno usmerjeni
17

posamezniki protidružinsko naravnani, družini sovražni, narcistično
usmerjeni nase in indiferentni do otrok. Kajti če velja, da je za istospolne
starše, ker ne morejo imeti otrok, najbolje, da jih sploh nimajo, potem bi
isto veljalo tudi za neplodne heteroseksualne pare, starejše pare in vse
druge, ki zaradi različnih razlogov ne morejo imeti otrok (Lokar, 2012).
M. Urek (2005) citira psihologinjo in raziskovalko netradicionalnih družin
Suzan Golombok, ki pravi, da vsebujejo argumenti proti netradicionalnim
družinam vsaj tri stalne predpostavke, te pa so:
1. Bolj ko se nova oblika družine odmika od tradicionalne,
heterospolne dvostarševske družine, večje tveganje predstavlja za
otroka. Iz tega sledi, da je edino tradicionalna družina varna za
otroka.
2. Bolj kot družinski procesi vpliva na otrokov razvoj struktura družine.
Iz tega sledi, da je za otrokov razvoj pomembnejše, kdo skrbi zanj,
kot to, kako kakovostno je poskrbljeno zanj.
Zaradi stereotipov in predsodkov so netradicionalne družine zaradi svoje
strukture poenostavljeno povezane z negativnimi posledicami na otroka. Iz
tega sledi, da bodo homoseksualci vzgajali homoseksualce, en sam starš
bo vzgojil delinkventnega otroka ipd. Še en zanimiv argument navaja M.
Urek, tj. argument nezrele družbe, kar pomeni, da nimamo pravice, da bi
otroke postavljali v položaj, zaradi katerega bi lahko bili v družbi
stigmatizirani. Zagovorniki tega argumenta so prepričani, da ta oblika
družine ni sprejemljiva, saj si otroci ne izberejo sami življenja v istospolni
družini, pri tem pa pozabljajo na dejstvo, da si noben otrok ne izbira svojih
staršev (Urek, 2005). Do neke mere pa se z argumentom nezrele družbe
strinjam. Naša družba istospolnih družin res še ni pripravljena sprejeti kot
nekaj normalnega, to pa se ne bo spremenilo čez noč. Novosti se morajo
uvajati počasi, da se lahko ljudje nanje pripravijo, za začetek pa je treba o
istospolnosti predvsem sploh govoriti, in to ne z zavračanjem in
zgražanjem, pač pa s stvarnim pogledom na razmere in brez
neutemeljenih predsodkov in stereotipov.
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Argument nemoralnosti je v primeru istospolnih družin jasen – »otroci so
ogroženi, ker naj bi bili priča nemoralnemu spolnemu vedenju svojih
staršev« (Urek, 2005, str. 16). Torej – ker je že istospolnost sprejeta kot
nemoralna, je nemoralno tudi vzgajati otroke v istospolnih družinah.
Kot glavni protiargument predsodkom in pomislekom, ki izvirajo iz
družbenih predstav o tem, zakaj naj otroci ne bi živeli v istospolnih
družinah, navaja A. M. Sobočan argument ljubezni. »Vsi starši so
prepričani, da je prav ljubezen do otrok, pa tudi ljubezen in razumevanje
med partnerjema tisti vir, kjer lahko istospolne družine in otroci iz
istospolnih družin črpajo moč za spopadanje s kakršnimi koli situacijami«
(Sobočan, 2009, str. 74). Strinjam se, da igra ljubezen v takih družinah
zelo pomembno vlogo, saj se pri istospolnih starših otrok ne more
preprosto 'kar zgoditi'. Za starševstvo so potrebni tehtni premisleki, veliko
pogovorov, raziskovanja, potrpljenja, predvsem pa neizmerna želja po
otroku. Da lahko bodoča starša sodelujeta pri sprejemanju odločitev in
načrtovanju skupnega otroka, pa je seveda ključna ljubezen. Po tem
argumentu naj bi istospolne družine z zadostno količino ljubezni nazadnje
le premagale predsodke in druge ovire, s katerimi se bodo morale
spopasti zaradi svoje drugačnosti. Argument predstavlja neke vrste
pomiritev pomislekov o nezreli družbi.

2.3.1 Stereotipi o istospolnem starševstvu
Ni presenetljivo, da dajejo istospolnemu starševstvu negativen prizvok tudi
številni stereotipi, ki so nastali v družbi. Božič pravi: »Stereotip nastane na
podlagi generaliziranih, splošnih informacij, ki krožijo med ljudmi. Z
uporabo stereotipa si prihranimo miselno aktivnost v zvezi z za nas ne
tako pomembnimi informacijami. Na podlagi stereotipov opravljamo
vsakdanje stvari brez naporov in brez naše zavestne udeležbe, včasih
popolnoma avtomatično« (Božič, 1991, str. 152). In čeprav raziskave niso
pokazale občutnih razlik v socialnem razvoju in prilagojenosti med otroki
glede na vrsto njihove družine, se nekateri nasprotniki istospolnega
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starševstva še vedno opirajo na stereotipe. E. Ruspini (2010, str. 375)
navaja nekaj najbolj udarnih, ki jih uvede:


Za zdrav razvoj potrebuje otrok oba starša, in to starša obeh
spolov.



Homoseksualne zveze so manj trdne od heteroseksualnih zvez.



Homoseksualni moški so pedofili.



Homoseksualni moški so lahko okuženi z virusom HIV.



Otroci, ki živijo z istospolno usmerjenimi starši, so podvrženi večjim
psihološkim težavam kot otroci iz tradicionalnih družin.



Otroci, ki jih vzgajajo istospolno usmerjeni starši, imajo večji
potencial, da postanejo tudi sami istospolno usmerjeni (Ruspini in
Sobočan, 2010).

V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na otrokov zdrav razvoj in
poskušala dokazati, da so stereotipi zgolj strah neke družbe pred novimi
oblikami družine. Predstavila bom nekaj avtorjev, ki so proučevali otroke iz
istospolnih družin in dokazovali, da so stereotipi za nasprotnike istospolnih
družin zgolj izgovor, ki pa se ga trdovratno oklepajo.

2.4 Razvojno-psihološki vidiki
Maja Zorman ugotavlja, da se število klasičnih družin zmanjšuje in da se
po drugi strani povečuje delež reorganiziranih, enostarševskih, razširjenih,
istospolnih družin (Zorman, 2011). Temu lahko pritrdim, saj prihaja vedno
pogosteje do razhajanja parov ali ločitev, vedno več žensk se odloči za
samohranilstvo, istospolni partnerji so pogosteje pripravljeni razkriti svojo
spolno usmerjenost, vse to pa vodi v razpad klasične družine, ki si jo
predstavljamo kot skupnost očeta, mame in otrok. Strinjam se tudi s
trditvijo M. Zorman, da široka javnost izraža zaskrbljenost, ali je za otroke
življenje v netradicionalnih družinah varno (Zorman, 2011). Javnost še
posebej skrbijo otrokova spolna identiteta, čustvene in mentalne motnje,
uporništvo ipd. Vsem argumentom proti istospolnemu starševstvu pa je
skupno to, da so istospolno usmerjeni z njimi že vnaprej stigmatizirani kot
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slabi starši, in to zgolj na podlagi spolne usmerjenosti (Zorman, 2011).
Čeprav se strinjam s tem, da istospolni par ne more spočeti otroka, pa se
zdi absurdno trditi, da ga ne more tak par vzgojiti v normalnega,
poštenega, pametnega človeka. Tako kot je precej narobe trditi tudi to, da
moškemu in ženski, ki sta otroka spočela, ne more iti pri njegovi vzgoji kaj
zelo narobe. Kakšne otroke bodo starši imeli, je v veliki meri odvisno od
njih samih, njihovega načina vzgoje, učenja, njihove pozornosti,
namenjene otrokom, ne pa od njihove spolne usmerjenosti. Kot so lahko
tako razno- kot istospolno usmerjeni dobri starši in vzgojitelji svojih
potomcev, so oboji pri tem lahko tudi neuspešni, slabi. Pri tej
(ne)uspešnosti bi se morali ukvarjati s tem, 'kaj družine delajo/nudijo',
namesto, da jih ocenjujemo po tem, 'kakšne so/kdo jih sestavlja'. Edino,
kar bi nas moralo zanimati je, ali opravljajo psihološke, pedagoške in
sociološke naloge ter ali posameznik v družini občuti svojo vrednost
(Zorman, 2011).
Andreja Hočevar je v raziskavi Otroci v družinah gejev in lezbijk
predstavila rezultate proučevanja otrok, ki živijo v istospolnih družinah.
Zanimale so jo predvsem ugotovitve enega pomembnejših vprašanj, ki
zadevajo te otroke, tj. ali se in če se, v čem se ti otroci razlikujejo od otrok
iz heteroseksualnih družin. Njene ugotovitve kažejo, da med enimi in
drugimi otroki ni statistično pomembnih razlik pri oblikovanju spolne
identitete, spolni vlogi, čustvenem in kognitivnem razvoju in tudi ne v
njihovi psihološki in vedenjski prilagojenosti (Hočevar, 2009). A. Hočevar
citira Ameriško zvezo psihologov (APA)9: »Podatki ne izpostavljajo
nikakršnih tveganj za otroke, ki bi bila posledica odraščanja v družini z
enim ali več homoseksualnimi starši« (Hočevar, 2009, str. 209, po APA
Policy Statement, 2004, str. 2). Po drugi strani pa navaja, da vse več
raziskav dokazuje, da sta oče in mati za vzgojo otrok nenadomestljiv par.
Otroci, ki odraščajo z mamo in očetom, naj bi bili uspešnejši, srečnejši in
9

APA (Ameriška zveza psihologov) je nepridobitna znanstvena in poklicna organizacija,
ki združuje 155.000 psihologov v ZDA.
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bolj zdravi od otrok, ki odraščajo z dvema mamama oz. očetoma
(Hočevar, 2009).
Raziskave S. Golombok in F. Tasker (1997) so pokazale, da se otroci iz
istospolnih družin ne razlikujejo od otrok iz raznospolnih družin ne v
osebnem in socialnem razvoju, ne v doživljanju kriz ali stisk, v duševnem
razvoju niti v večjem doživljanju vrstniškega nasilja. V istospolnih družinah
pa so pokazale tudi kvalitetnejši odnos med starši in otroki kot v
raznospolnih družinah (Golombok, Tasker, in Murray, 1997).
Na zelo zanimivo in pomembno vprašanje Kako je z vedenjem in počutjem
starejših otrok in adolescentov, ki odraščajo v družini gejev in lezbijk?
(Hočevar, 2009, str. 211) je A. Hočevar poiskala odgovor pri C. J.
Patterson, ki navaja kot edino statistično pomembno razliko med
skupinama adolescentov iz istospolne oz. raznospolne družine večji
občutek povezanosti s sošolci pri otrocih iz istospolne družine. Pri uporabi
drog,

delinkventnosti

ali

vrstniškem

nasilju

ter

pri

raziskovanju

samopodobe, anksioznosti in uspeha v šoli med skupinama adolescentov
ni bilo statistično pomembnih razlik. Iz tega avtorica izpelje, da se
adolescenti iz istospolnih družin razvijajo enako uspešno kot otroci iz
raznospolnih družin (Hočevar, 2009).
Avtorica analizira tudi raziskavo A. Golombok iz leta 1983 in navaja, »da
glede seksualnih preferenc, stigmatizacije, vedenja v zvezi s spolnimi
vlogami, vedenjsko prilagojenostjo in spolno identiteto med skupinama
otrok, starih od 5 do 17 let, ni razlik /…/ Edina razlika je bila, da je imelo
leta 1983 več otrok heteroseksualnih mater simptome psihičnih težav /…/
V raziskavi, ki je potekala štirinajst let pozneje, pa je avtorica ugotovila, da
med primerjanima skupinama ni razlik« (Hočevar, 2009, str. 212).
Raziskave S. Golombok kažejo, da imajo otroci pri razvoju večje težave,
če so izpostavljeni sovražnemu vzdušju med staršema, ločitvi in padcu
življenjskega standarda, prehodu v novo, reorganizirano družino, kot pa če
že od začetka živijo z nebiološkimi starši, tj. kot otroci, ki so posvojeni,
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spočeti z umetno oploditvijo ali rojeni nadomestni materi. Enako tudi otroci
istospolnih staršev, kot navaja M. Urek, »ne kažejo nič več psiholoških
težav kot njihovi vrstniki iz tradicionalnih družin« (Urek, 2005, str. 5).
Pri otrokovem razvoju je pomembna tudi vloga drugega starša, ni pa toliko
pomembno, katerega spola je ta starš. Tako matere kot očetje imajo na
otrokov razvoj pozitiven vpliv, vseeno pa odsotnost enega ali drugega
spola ne prinaša primanjkljaja v razvoju otrokove spolne identitete. Za
otroka naj bi bilo celo pozitivno, da sta starša povsod enakopravna in da
njune spolne vloge ne sledijo tradicionalni delitvi na moško in žensko
(Urek, 2005).
Tudi metaanaliza raziskav Anderssena in sodelavcev (2002) ni pokazala
razlik med otroki, ki živijo v raznospolnih družinah, in tistimi, ki živijo v
istospolnih družinah, in sicer pri čustvenem in kognitivnem delovanju,
seksualnih preferencah, spolni identiteti in spolnih vlogah. Edina razlika, ki
so jo ugotovili, je večja izpostavljenost otrok iz istospolnih družin
norčevanju vrstnikov, pa čeprav je le malo zabeleženih takih primerov
(Hočevar, 2009). Norčevanje in vpliv okolice bi omenila tudi sama, saj sem
v svoji raziskavi namenila temu posebno pozornost, kajti dokler bomo
govorili o drugačnosti, bo obstajala tudi nevarnost, da okolica te
drugačnosti ne bo sprejemala.
A. Hočevar navaja še ugotovitve A. Crowl (2008), podobne zaključkom
njenih predhodnikov, da med otroki iz razno- in istospolnih družin ni
statistično pomembnih razlik »glede njihovega kognitivnega razvoja,
spolnih vlog, spolne identitete, psihološke prilagojenosti ali seksualnih
preferenc«, so pa otroci istospolnih staršev s temi bolj povezani (Hočevar,
2009, str. 213). To se zdi precej smiselno, saj se morajo starši v
istospolnih družinah o takih temah s svojimi otroki najverjetneje več
pogovarjati, da jim razložijo, zakaj tako živijo oz. zakaj ne živijo tako kot
nekateri drugi njihovi prijatelji, sošolci, sorodniki idr. Tudi vpliv okolice bi
lahko vplival na večjo povezanost med otroki in starši, predvsem v primeru
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stigmatizacije, norčevanja, nesprejemanja. Popolnoma se strinjam z
ugotovitvijo A. Hočevar, da »otroci nimajo različnih izkušenj le glede na to,
v kakšni obliki družine živijo, temveč imajo različne izkušnje tudi s tem,
kako okolje sprejema njihovo družino« (Hočevar, 2009, str. 214), ravno
zato pa je pomembno, da se znebimo predsodkov, ki jih je kljub
raziskavam, ki te predsodke odpravljajo, še vedno ogromno. Hierarhični
model, za katerega postavlja normo heteroseksualna družina, že v
izhodišču implicira na razliko med takimi družinami in drugačnimi
družinami, ki se morajo za 'enakovredne' šele dokazati (Hočevar, 2009).
Leta 2001 so v reviji American Sociological Review raziskovali razlike med
otroki hetero- oziroma homoseksualnih staršev in razlik niso potrdili. Deset
let zatem je druga raziskava dokazovala, da so istospolni starši bolj
usposobljeni in da zgradijo otroci z istospolnimi starši boljši odnos kot
otroci, katerih starši so raznospolno usmerjeni. Prav tako ugotavljajo, da
med otroki enih in drugih ni razlike v kognitivnem razvoju, psiholoških
prilagoditvah in spolni identiteti. Ugotovili so tudi, da v istospolnih družinah
ni nobenih dokazov o spolnih zlorabah. Ta trditev je privedla do novih
proučevanj (2010), pri čemer Judith Stacey in Tim Biblarz odkrivata, da bi
bilo mogoče trditi, da sta lahko dve ženski v povprečju boljša starša kot
moški in ženska s tradicionalno delitvijo vlog dela. Po APA (2005) pa ni
prav tako niti ena študija pokazala, da bi bili otroci istospolnih staršev v
slabšem položaju kot otroci raznospolnih staršev (Regnerus, 2012).
Zbornica

kliničnih psihologov Slovenije,

Združenje

psihoterapevtov

Slovenije in Katedra za razvojno psihologijo Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani so podali skupno izjavo, »da empirične psihološke raziskave
dosledno potrjujejo, da se otroci, ki odraščajo v družinah s staršema istega
spola, v psihološkem funkcioniranju, spoznavnih sposobnostih in socialnih
odnosih z vrstniki in odraslimi ne razlikujejo od otrok, ki odraščajo v
družinah s staršema različnega spola; prav tako pri obeh skupinah otrok
poteka

enako

usmerjenosti«

razvoj

spolne

(Zbornica

identitete,

kliničnih
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spolne

psihologov

vloge

Slovenije).

in

spolne
Pri

tem

poudarjajo, da so za otrokov razvoj ključnega pomena kakovost
starševstva in vzgojni slog, kakovost odnosov in zadovoljstvo z njimi,
medsebojna navezanost, sodelovanje, zaupanje, varnost, toplina in
podpora, harmonija med staršema in psihosocialno blagostanje ter
odsotnost konfliktov. Navajajo tudi rezultate empiričnih psiholoških
raziskav v ZDA, Avstraliji, Veliki Britaniji, Nemčiji idr., »/d/a se družine z
istospolno usmerjenima staršema in družine s staršema različnega spola
ter otroci, ki v njih odraščajo, ne razlikujejo v psiholoških značilnostih,
socialni prilagojenosti in duševnem zdravju /…/ Prav tako se otroci iz obeh
skupin med seboj ne razlikujejo v telesnem in gibalnem razvoju ter
spoznavnih sposobnostih, učni uspešnosti, psihosocialni prilagojenosti,
samopodobi, moralnosti in spolnem vedenju. V primerjavi z vrstniki, ki
živijo v družini s staršema različnega spola, se pri otrocih iz družin z
istospolno usmerjenima staršema ne pojavljajo pogosteje duševne motnje,
zloraba prepovedanih drog ali vedenjske motnje ter težave v odnosih z
vrstniki. Razvoj spolne identitete, spolne vloge in spolne usmerjenosti
poteka pri obeh skupinah otrok enako; za otroke z istospolno usmerjenima
staršema ne obstaja večja verjetnost, da bi bili istospolno usmerjeni ali
imeli težave s spolno identiteto, kot za otroke, ki živijo v družinah s
staršema različnega spola« (Zbornica kliničnih psihologov Slovenije).
Projekt NFSS10 je v reviji Social Science Research objavil študijo, v kateri
so 15.000 naključno izbranih Američanov, starih od 18 do 39 let, vprašali,
ali so imeli njihovi starši kdaj lezbično/gejevsko romantično razmerje. Pri
tem

so

opredelili,

da

eno

spolno

razmerje

ne

pomeni

nujno

homoseksualnosti. Dobljeni rezultati so postavili na preizkušnjo trditev, da
med otroki enih in drugih staršev ni razlik. Otroci istospolnih staršev se
namreč počutijo drugačne kot otroci iz stabilnih družin mama-oče. Med
temi otroki je po raziskavi tudi več brezposelnih, bolnih, prestopnikov,
prešuštnikov itd. NFSS je nato teorijo »ni razlik« preizkusil na vprašanih, ki

10

New Family Structure Study.
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so potrdili afero staršev z istospolnim partnerjem – takih je bilo 175 mater
in 73 očetov. V projektu jih je zanimalo življenje teh ljudi in njihovi odnosi
in odkrili so 25 odstopanj, kot npr.: 28 % odraslih otrok žensk, ki so imele
istospolno afero, je bilo brezposelnih (v primerjavi z 8 % tistih iz
tradicionalne družine), 40 % otrok staršev z istospolno izkušnjo je priznalo
varanje (13 % otrok iz tradicionalne družine), 19 % otrok staršev z
istospolno izkušnjo naj bi se zdravilo zaradi psihičnih težav, kot sta
anksioznost in depresija (8 % otrok iz tradicionalne družine). Regnerus
piše še o razlikah v stabilnosti družine in navaja, da živi 14 % otrok staršev
z istospolno izkušnjo v rejništvu, 9 % takih otrok se odseli na svoje pred
18. letom in manj kot 2 % jih živi s svojo mamo in njenim partnerjem/njeno
partnerko vse svoje otroštvo. To je le nekaj razlik, ki jih najdemo v
omenjeni raziskavi (Regnerus, 2012).
Dr. Mark Regnerus, ki ne priznava pozitivnih učinkov istospolnih družin, še
več, ki pri tem omenja celo njihovo zelo negativno delovanje na otroke,
navaja v svoji raziskavi:
1. Večina otrok v gejevskih in lezbičnih skupnostih je temnopoltih oz.
špansko govorečih.
2. Homoseksualne družine so se 4-krat pogosteje soočile z revščino in
bile deležne socialne pomoči. Prav tako so bile 3,5-krat pogosteje
soočene z brezposelnostjo.
3. Zlasti za otroke v lezbičnih skupnostih velja večje tveganje za
kriminalno in asocialno vedenje.
4. Otroci v homoseksualnih skupnostih imajo 3-krat pogosteje izkušnjo
spolnega nasilja.
5. Za te otroke je za 300 % večja verjetnost, da bodo okuženi s spolno
prenosljivimi boleznimi.
6. Za 150 % večje je tveganje za uporabo marihuane in nadpovprečno
uporabo tobaka.
7. Ti otroci imajo pogosteje psihične težave in depresijo ter potrebo po
strokovni psihološki pomoči.
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8. Otroci v lezbičnih družinah se pogosteje soočajo z ločitvijo in
razpadom skupnosti (Regnerus, 2016).
Regnerusove navedbe postavljajo na glavo ugotovitve vseh drugih
raziskav, zato se postavlja vprašanje, ali je bilo z njegovo raziskavo nekaj
narobe ali pa so vsi drugi nekaj spregledali. Njegovo metodologijo pa
lahko kritiziramo, saj je enačil imeti očeta oziroma mater, ki je v
romantičnem razmerju z osebo istega spola, z življenjem v istospolni
družini, poleg tega pa otrok iz zgoraj navedenih razmerij ni primerjal z
otroki, katerih starši so imeli zunajzakonska razmerja (z osebami drugega
spola), pač pa z otroki iz družin, v katerih sta si bila starša vseskozi
zvesta.
Fiona Tasker v članku Children in Lesbian-led Families: A Rewiew na
podlagi raziskav ugotavlja, da se povečuje število otrok, ki zaradi ločitve
staršev odraščajo v lezbični družini ali z lezbično materjo. Z raziskovanjem
pa ni ugotovila za razvoj otroka negativnih posledic odraščanja v istospolni
družini. V večini pogledov je odraščanje v istospolnih družinah zelo
podobno odraščanju v heterospolnih družinah. Pojavijo pa se razlike ob
morebitni družbeni stigmatizaciji in tem, kako starši reagirajo na morebitno
stigmatizacijo otrok zaradi njihove spolne usmerjenosti, s čimer se otroci iz
heterospolnih družin ne srečujejo (Tasker, 1999). Če upoštevam še
izsledke raziskav S. Golombok, lahko ugotovim, da za škodljivo delovanje
dane družine na otroka ni bistvena oblika družine, ampak dogajanje v
družini. Najprej potrebujemo kontekst z vsemi okoliščinami in otrokovim
odzivom nanje, šele nato lahko ugotavljamo kvarni vpliv (Urek, 2005).
Natalija Grom navaja, da tudi E. Ruspini (2010) s svojimi raziskavami
ovrže nekaj mitov o istospolnem starševstvu. Med otroki homo- in
heterospolnih staršev ni občutnih razlik glede socialnega razvoja in
prilagojenosti. Rezultati raziskav (Grom, 2013) pa so pokazali, da:


dobijo otroci homoseksualnih staršev v čustvenem smislu več
podpore,
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se homo- in heteroseksualni očetje v smislu igre z otroki,
spodbujanja neodvisnosti, skrbnosti in reševanja problemov nič ne
razlikujejo,



gejevski očetje bolj poudarjajo potrebe svojih otrok in so manj
avtoritativni,



je velika večina otrok iz istospolnih družin heteroseksualcev,



je

trdnost

odnosa

in

kakovost

vsakdanje

komunikacije

pomembnejša od spolne usmerjenosti staršev,


spolna usmerjenost ni povezana z zdravjem in blaginjo otroka,



predstavlja za otroke problem odziv socialnega okolja oziroma
družbe, v kateri živijo, in ne spolna usmerjenost staršev,



dosega lezbično starševstvo pri vzgoji otrok boljše rezultate,



vpliva ženska vzgoja na toplino odnosov in kvaliteto povezave z
otroki bolj pozitivno,



dva očeta ne predstavljata dvojne doze očetovstva; med njima se
pojavi tudi 'princip matere', kar pomeni, da se pojavlja tudi več
lastnosti ženskega starševstva,



si tako gejevski kot lezbični pari starševstvo delijo bolj enakopravno
kot heterospolni pari (Grom, 2013).

A. M. Sobočan citira Ameriško pediatrično združenje (po Perrin, 2002)
in Ameriško psihološko združenje (po Lesbian in Gay Parenting, 2005),
ki sta opravili številne raziskave o istospolnih družinah in dokazujeta,
»da empirični podatki in spoznanja ne podpirajo splošnih predsodkov in
stereotipov o življenju v istospolnih družinah« (Sobočan, 2009, str. 72).

2.5 Pedagoški vidiki
Po besedah A. M. Sobočan so najpogostejši predsodki pri nasprotovanju
legitimnosti istospolnih družin domnevno kvarni vplivi na otroke (Sobočan,
2009).
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Temu lahko pritrdim, saj tudi v medijih velikokrat zasledimo kot glavni
problem pri obravnavi istospolnih družin slab vpliv istospolnih staršev na
otroke. Pojavljajo se številna domnevanja, da bodo istospolni starši vzgojili
otroke, ki bodo zaradi tega istospolno usmerjeni, da bodo otroci iz
istospolnih družin bolj podvrženi prestopništvu v obliki uporništva in drog,
da bodo taki otroci tudi bolj podvrženi depresiji. Tudi v anketi, ki sem jo
izvajala med študenti na mariborskih fakultetah, se je nekaj teh strahov
potrdilo, vendar jih še nikjer niso dokazali, prej nasprotno – raziskave, ki
sem jih predstavila v prejšnjem poglavju, dokazujejo, da so otroci iz
istospolnih družin glede razvoja in delovanja v družbi precej podobni
otrokom iz raznospolnih družin.
Ameriško pediatrično združenje poroča, da ni nobenih empiričnih dokazov,
da bi bili geji in lezbijke slabši starši kot heteroseksualni pari. Kot
najpogostejša razlika med enimi in drugimi družinami pa se navaja
enakomernejša razdelitev dela pri istospolnih starših (Sobočan, 2009), kar
pa bi bila prej prednost kot slabost. S tem ko si starši enakomerneje delijo
delo, prihaja namreč tudi do manjše delitve na ženska oziroma moška
hišna opravila. A na povezanost spolne usmeritve in delitve dela v družini
se danes tudi ne moremo več sklicevati, saj družinska opravila v sodobnih
družinah niso več tako strogo ločena na moška in ženska, kot so bila
morda nekoč. Iz tega lahko izpeljemo, da pri taki delitvi dela v istospolnih
zvezah ne igra bistvene vloge spolna usmerjenost staršev, ampak da gre
tu predvsem za napredek v družbi. Še vedno pa to navajam tudi kot
prednost.
Konec sedemdesetih in v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so bile
opravljene prve raziskave, ki so obravnavale otroke iz istospolnih družin,
zajemale pa so otroke, ki so se rodili v heterospolni zakonski zvezi in so
po razvezi živeli s homoseksualno oz. heteroseksualno materjo. A.
Hočevar citira C. J. Patterson, ki pravi, da raziskave niso pokazale
statistično pomembnih razlik med otroki, ki so živeli s homoseksualno
materjo, in tistimi, ki so živeli s heteroseksualno materjo, in meni, da so
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taki rezultati posledica tega, da so imeli oboji v zgodnjem otroštvu enak
vzorec, tj. mamo in očeta (Hočevar, 2009). Šele nato v devetdesetih letih
so v Združenih državah Amerike začeli raziskovati otroke, ki se niso rodili
v tradicionalnih družinah in v takih družinah niso nikoli živeli. V raziskave
so vključevali otroke, stare od 4 do 9 let, ki so jih rodile ali posvojile
samske lezbijke. Ti otroci so bili med odraščanjem pogosto v stiku z
odraslimi obeh spolov, igrali so se z vrstniki obeh spolov in so imeli po
podobnih igrah o sebi tudi podobno predstavo kot otroci heterospolnih
mater (Hočevar, 2009). Avtorica navaja nekaj rezultatov raziskav (Green,
1986, in Steckel, 1987). Ena od raziskav je pokazala večjo kritičnost
lezbičnih mater do spolne konformnosti svojih otrok, tj. da pri vzgoji svojih
otrok ne pristajajo na tradicionalne spolne scenarije. Pokazalo se je tudi,
da se hčere lezbičnih mater pogosteje oblačijo, vedejo in igrajo na načine,
ki so za njihov spol netradicionalni (Hočevar, 2009). Te deklice se pogosto
oblačijo bolj fantovsko, ne igrajo se zgolj s punčkami, v igri sodelujejo
predvsem z dečki ipd. Hčere heteroseksualnih mater pa se, po drugi
strani, še vedno bolj zanimajo za dejavnosti, igre, poklice, ki jih družba
pripisuje ženskemu spolu (Hočevar, 2009). Po ugotovitvah raziskav se
sinovi lezbičnih mater iz enostarševskih družin vedejo manj agresivno od
drugih dečkov, medtem ko se pri izbiri poklica precej prilagajajo družbenim
normam in izbirajo poklice, primerne za moške (Hočevar, 2009).
A. Hočevar navaja tudi, da ni dokaza, da bi se otroci iz istospolnih družin v
otroštvu, adolescenci ali odraslosti soočali z negotovostjo glede svoje
spolne usmerjenosti ali da bi bili celo v večjem številu kot otroci iz
heterospolnih družin istospolno usmerjeni; so pa otroci iz istospolnih
družin bolj odprti za različne spolne identitete in za te pokažejo tudi več
zanimanja (Hočevar, 2009).

2.5.1 Šolski sistem
V nadaljevanju bom predstavila ugotovitve, do katerih sta prišli Ksenija
Komidar in Mandeljc Mandeljc, avtorici članka Homoseksualnost skozi
analizo učnih načrtov, šolskih učbenikov in šolske prakse, in to z analizo
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intervjujev z osnovnošolskima učiteljicama biologije ter državljanske
vzgoje in etike. Heteroseksualnost predstavlja v vzgoji neke vrste problem,
saj je »v primerjavi z drugimi oblikami spolne usmerjenosti postavljena
više in se konstituira kot naravna, prava in pravzaprav edina možna«
(Komidar in Mandeljc, 2009).
V vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kot je šola, se v procesu socializacije
prepletata skrb za razvoj posameznikove osebnosti in težnja družbe, da se
razvije v skladu z družbenimi pričakovanji. Nujno bi bilo, da bi se otroci
srečevali z izkušnjo doslednega spoštovanja dostojanstva in enakosti
(Komidar in Mandeljc, 2009), to pa pomeni, da bi morali otroci spoznati
tudi različnost in jo spoštovati kot enakost.
K. Komidar in S. Mandeljc (2009) sta raziskovali, ali

pri vzgoji in

izobraževanju pri nas še vedno prevladuje heteronormativnost. Analizirali
sta (1) nekaj učnih načrtov in eksplicitno zapisane cilje ter standarde
znanja, (2) nekaj šolskih učbenikov za devetletno osnovno šolo in (3)
izvedli anketo med učenci dveh osnovnih šol o njihovem poznavanju
homoseksualnosti. Pri analizi učnih načrtov ju je zanimalo, ali veljavni učni
načrti vsebujejo cilje in standarde znanja, ki so vsaj implicitno povezani z
obravnavo homoseksualnosti. V nekaterih učnih načrtih (razen za
geografijo, glasbeno vzgojo, gospodinjstvo in slovenščino) sta zasledili
nekaj ciljev, ki bi utegnili voditi k obravnavi homoseksualnosti, ni pa nujno.
Točne cilje sta zasledili samo v učnem načrtu za 5. razred, pri predmetu
družba, kjer je kot cilj znanja eksplicitno zapisana obravnava istospolnosti.
Učenci naj bi spoznali razlike med ljudmi po spolu, starosti, religiji, spolni
usmerjenosti, etični pripadnosti ter družbene, socialne in kulturne razlike,
ni pa navedeno, kako naj učitelj te razlike predstavi. V 4. razredu pa naj bi
otroci pri tem predmetu znali našteti tipe družin in spoznali Deklaracijo o
človekovih pravicah in pravicah otrok (Komidar in Mandeljc, 2009, po: Učni
načrt za družbo, 2004). Že tu pa bi bilo smiselno vsaj omeniti tudi
istospolne družine, predstaviti možnosti za njihov nastanek in jih predvsem
ne diskriminirati kot 'neprave' družine.
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Čeprav so nekatere predlagane vsebine v učnih načrtih zapisane tako, da
bi lahko cilje upravičeno napeljali tudi na homoseksualnost, je večina
učnih načrtov naravnana precej heteronormativno; tako npr. učni načrt za
biologijo sploh ne omeni možnosti spolnega odnosa med osebama istega
spola. Zdi se, da se avtorji učnih načrtov homoseksualni problematiki
nekako izogibajo in prepuščajo to poučevanje učiteljevi presoji. Učitelji
imajo tako zelo nehvaležno nalogo, saj pogosto dvomijo o sebi, ali mislijo
pravilno, in to ob tem, da bi se morali pri tem ukvarjati z izredno
tabuizirano temo, ob kateri se ne morejo opirati na uradni kurikul (Komidar
in Mandeljc, 2009). Smiselno se zdi, da bi se o tem govorilo že v vrtcih, kaj
šele šolah, saj so v nekaterih državah poroke med homoseksualnimi pari
že zakonsko dovoljene. Avtorici menita, da bi bilo »nujno v učne načrte
vključiti eksplicitno zapisane cilje in standarde znanja, povezane s to
tematiko, pa tudi primere vsebin, v sklopu katerih bi lahko bili ti cilji
obravnavani. S tem bi dosegli, da se učitelji tej tematiki pri pouku ne bi
izognili in bi jo bili dolžni obravnavati« (Komidar in Mandeljc, 2009). Če bi
se vse to uresničilo, pa bi bili učitelji ob tem tudi razbremenjeni, saj
obravnavanje homoseksualnosti ne bi bilo več njihova odločitev.
Ni presenetljivo, da sta prišli avtorici pri obravnavi učbenikov do podobnih
ali skoraj enakih ugotovitev kot pri analizi učnih načrtov, in sicer »da
homoseksualnost v njih ni tematizirana in ni uvrščena v nobeno od
obravnavanih učnih vsebin« (Komidar in Mandeljc, 2009, str. 171).
Čeprav sta v učnem načrtu za predmet družba za 5. razred zasledili cilje
za obravnavo homoseksualnosti, pa ugotavljata, da zgolj eden od štirih
učbenikov za ta predmet tematizira tudi razlike po spolni usmerjenosti
ljudi. V drugih učbenikih pa sta zasledili vsebine, ki govorijo o družini in
njenih oblikah, ob tem pa je največ pozornosti namenjene nuklearni, tj.
jedrni

družini,

obravnavane

so

še

razširjene,

reorganizirane,

enostarševske družine in družine s posvojenimi otroki ter zunajzakonske
skupnosti, v nobenem od obravnavanih učbenikov pa nista zasledili
istospolne družine (Komidar in Mandeljc, 2009).
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Kot tretji način za ugotavljanje poznavanja homoseksualnosti v šoli sta
avtorici uporabili anketo, v katero je bilo vključenih 166 osnovnošolcev
(45 % deklic in 55 % dečkov). Poleg ankete pa sta izvedli še dva
polstrukturirana intervjuja o tem, kako problematiko istospolnosti v
primerjavi z učenci razumeta učiteljici biologije oz. državljanske vzgoje in
etike. Avtorici se zavedata, da teh rezultatov ni mogoče posplošiti, in sta
odgovore učiteljic navedli kot dopolnitev analize učnih načrtov in
učbenikov. Kot navajata, je bilo glede na analizo učnih načrtov in
učbenikov pričakovano, da se v osnovni šoli o homoseksualnosti le redko
govori. To so potrdili tudi rezultati ankete, saj je po njunih podatkih 68 %
anketiranih osnovnošolcev odgovorilo, da homoseksualnosti v šoli niso
obravnavali, 29 % anketiranih pa, da je homoseksualnost učiteljica zgolj
omenila. Učenci so navedli, da so se pogovarjali o družinah in njihovih
pravicah; da ima veliko ljudi do istospolno usmerjenih predsodke; da imajo
istospolno usmerjeni pravico ljubiti drug drugega; da imajo manjše pravice
pri posvojitvi otrok; da se v nekaterih državah istospolni partnerji lahko
poročijo, v nekaterih pa ne (Komidar in Mandeljc, 2009, str. 175).
Avtorici citirata odgovor učiteljice biologije, ki homoseksualnost navaja pri
'specialnih temah', kjer pove, »da so homoseksualci določen del
populacije, ki je prisoten povsod, tudi v naravi (rastline, živali)« (Komidar in
Mandeljc, 2009), eno uro pa naj bi homoseksualnosti posvetila pri
razrednih urah, pri čemer izhaja iz zmerljivk. Učiteljica po besedah avtoric
meni, da posvečajo izobraževalne ustanova tej temi dovolj pozornosti, da
pa bi ji namenila večjo pozornost, če bi v razredu opazila znake istospolne
usmerjenosti (Komidar in Mandeljc, 2009).
Po povedanem ne preseneča, da, kot ugotavljata avtorici, kar 89 %
anketiranih navaja, da v šoli niso omenili predsodkov do istospolno
usmerjenih, in da jih 72 % ni znalo pojasniti besede homofobija. Učiteljici
naj bi ob tem povedali, da besedo pri pouku pojasnita in da se
problematika predsodkov obravnava na razrednih urah. Na koncu sta
potrdili tezo, da je šolski sistem, kot kažejo tudi te analize, še vedno
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heteronormativen (Komidar in Mandeljc, 2009). S temi ugotovitvami bi se
lahko strinjala, saj se sama tudi ne spominjam, da bi v vrtcu ali v osnovni
šoli, pri katerem od predmetov ali pri razredni uri, kdaj govorili o
homoseksualnosti. Spomnim se sošolca, ki je kazal znake istospolne
usmerjenosti in je bil zato na hodnikih večkrat deležen zasmehovanja, a
se ni to nikjer posebej obravnavalo. Spomnim se tudi, da smo govorili o
stereotipih in predsodkih v smislu različnih kulturnih manjšin, toda za
homoseksualce tega ne bi mogla trditi.

2.6 Etični vidiki
V članku Pravičnost za istospolne pare Friderik Klampfer (2006) predstavi
in zavrne nekaj najbolj razširjenih argumentov proti uzakonitvi porok
istospolnih partnerjev:
1.

argument iz pomena besedne zveze 'zakonska zveza',

2.

argument iz domnevne naravne in/ali družbene funkcije zakonske
zveze,

3.

argument

iz

škodljivosti

izenačitve

istospolnih

porok

z

raznospolnimi ter
4.

argument iz moralne manjvrednosti homoseksualne spolnosti
(Klampfer, 2006).

Osredotočila se bom predvsem na zadnji argument, zakaj težko je ljudi
prepričati, da so poroke ali posvojitve otrok istospolnih partnerjev moralno
sprejemljive, če imajo že samo istospolnost za nemoralno.
Klampfer kritizira stališče, da se osebe istega spola ne morejo poročiti in
potemtakem ne morejo »použiti svoje zveze v telesnem dejanju, s katerim
postanejo skupni subjekt dejanja, ki je ravno kot človeško obnašanje edino
primerno za izmenjavo zakonske ljubezni in spočetja novega življenja«
(Klampfer, 2006, str. 1). Ker preko analnega/oralnega spolnega odnosa ne
morejo spočeti otroka, naj bi bilo nesmiselno, da bi se poročali, saj je v
očeh nekaterih prav poroka pogoj za otroka – čeprav danes mnogi že čisto
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normalno odobravajo tudi nezakonske otroke. Zakonska zveza med
moškim in žensko, ki sta se podala v zakon in sta zvezo izpopolnila s
spolnim odnosom, naj bi bila po mnenju nasprotnikov istospolnih porok
»najprimernejši 'dom' za novo človeško življenje, 'kraj', kjer lahko to
življenje požene korenine in raste v ljubezni in službi drugim« (Klampfer,
2006, str. 2). Zmoti me beseda 'edino', saj postavlja to v neenakopravni
položaj

ne

le

potencialne

istospolne

starše,

ampak tudi starše

samohranilce. Po Klampferju pa je iz raziskav razvidno, da so
homoseksualni pari enakopravnejši od heteroseksualnih parov, kar se
kaže v enakomerneje razdeljenem delu doma in v gospodinjstvu
(Klampfer, 2006). Nekatera opravila so nekoč veljala za izključno ženska
(npr. pranje, likanje, kuhanje), druga pa so bila izključno moška (npr. delo
okoli hiše). Res je, da je take stroge delitve vedno manj, pri
homoseksualnih parih pa spolne diskriminacije skoraj sploh ni. To bi
morali obravnavati kot pozitiven zgled heterospolnim zvezam in družinam.
Homoseksualne zveze naj bi nadalje predstavljale slabo karikaturo pristnih
heterospolnih zvez ali pa celo nevarnost za vsiljevanje sprevrženega,
nemoralnega vrednostnega sistema. Klampfer zapiše, da »zakonska
zveza ni nujna ne za spočetje in ne za vzgojo otrok – za prvo potrebujemo
dve (neporočeni) osebi (različnega spola), za drugo zadošča že ena
sama« (Klampfer, 2006, str. 11). In če lahko vzgaja otroka ena oseba,
zakaj je potemtakem ne bi mogli uspešno vzgojiti tudi dve osebi istega
spola?
V svojem članku nam Klampfer (2006) predstavi naslednji argument za
zakonsko izenačitev homo- in heterospolnih partnerstev:
(1) Zakonska zveza uživa pravno varstvo izključno zaradi svojega
družinskega potenciala ali pa (tudi) zato, ker opravlja še vrsto
drugih družbeno koristnih nalog.
(2) V prvem primeru zakon ne bi smel odreči varstva le istospolnim,
ampak tudi neplodnim življenjskim partnerjem, ki so rodilno in
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vzgojno enako impotentni (torej slednje neupravičeno privilegira
pred prvimi).
(3) V drugem primeru bi moral zakon pravno varstvo razširiti tudi na
istospolna partnerstva, ki (lahko) opravljajo enake družbeno
koristne naloge in niso zato nič manj dragocena od neplodnih
heteroseksualnih zvez.
(4) Zakonodajalec bi moral krivični diskriminaciji homoseksualnih
parov v vsakem primeru

narediti konec – ali tako, da

heteroseksualnim parom brez otrok odtegne obstoječe pravno
varstvo, ali pa tako, da ga razširi tudi na večino homoseksualnih
parov (Klampfer, 2006).
Zagovorniki obstoječe pravne diskriminacije istospolnih so prepričani, da
»je heteroseksualna zakonska zveza najtrdnejša podlaga za zasnovanje
in razvoj družine in da opravlja z vidika interesov širše skupnosti
nepogrešljivo in nenadomestljivo vzgojno, socializacijsko in edukacijsko
vlogo« (Klampfer, 2006, str. 14). Obstoječa diskriminatorna pravna
ureditev daje homoseksualnosti nemoralni prizvok in deluje na ljudi
nekako takole: »Če je zakonska zveza … nekaj dobrega, zakon pa
homoseksualcem poroke ne dovoljuje, potem verjetno zato, ker je
homoseksualnost nekaj slabega (oz. so taki homoseksualci)« (prav tam).
Iz tega lahko izpeljemo, da če so homoseksualci že sami po sebi slabi,
potem tudi ne morejo biti dobri starši. To pa se zdi pretirano, saj bi morali
biti potemtakem vsi heteroseksualci dobri, tako sami po sebi kot tudi kot
starši. Vemo pa, da to še zdaleč ne drži. Osebe so lahko dobre ali slabe,
ne glede na svojo spolno usmerjenost ali življenjski status. Tudi biološki
starši niso vedno najboljši starši in iz tega lahko sklepamo, da tudi
nebiološki starši niso vsi slabi (Klampfer, 2006).
V literaturi lahko zasledimo argument, ki predpostavlja, »da so
raznospolne skupnosti moralno superiorne nad istospolnimi« (Klampfer,
2006, str. 21). Homoseksualni odnos naj ne bi uresničeval tiste dobrine, ki
36

jo lahko realizira odnos heterospolnega para, tj. prokreacijo in prijateljstvo.
Skrajnejša oblika argumenta se glasi: »Ne le da heteroseksualne
skupnosti po svoji moralni vrednosti daleč prekašajo homoseksualne, kot
pravijo njegovi zagovorniki, slednje so tudi posredno moralno zavržene in
sovražne skupnemu dobremu, ki je uresničljivo le v intimni trajni zvezi
heteroseksualnih zakoncev« (prav tam).
Heteroseksualne zveze imajo po mnenju sodobnih naravnopravnih
filozofov veliko in jasno prednost v biološki in osebnostni enotnosti, ki
omogoča uresničitev dobrine, tj. razplod, prijateljstvo in starševstvo. V
primerjavi z njimi naj bi bile istospolne zveze moralno manj vredne ali celo
brezvredne (Klampfer, 2006).
Naravnopravni argument za zakonsko diskriminacijo istospolnih parov in
zvez Klampfer (2006) povzame takole:
(P1) Nekateri človeški smotri/cilji so taki, da zanje hkrati velja, da si
jih ljudje po svoji naravi prizadevamo uresničiti in da bi bilo za
nas (kot ljudi) dobro, da bi jih uresničili.
(P2) Nekatere človeške dobrine so skupne (angl. common), torej
take, da jih je mogoče uresničiti zgolj v točno določenih
medčloveških odnosih, s skupnim, usklajenim in dopolnjujočim
se kolektivnim prizadevanjem oz. v dejavnosti, h kateri vsak
udeleženec prispeva svoje enkratne atribute oz. sposobnosti.
(P3) Skupine, ki izvajajo dejavnost, za katero velja, da vsak član k
njej prispeva drugačne atribute in sposobnosti, hkrati pa
njenega cilja ali smotra ne bi mogli uresničiti vsak zase, z
individualnim prizadevanjem, tvorijo t. i. komplementarne zveze
(angl. complementary unions).
(P4)

Zveza

dveh

(ali

več)

oseb

je

potemtakem

spolno

komplementarna, če prispeva vsaka od njiju k spolni dejavnosti
različne atribute in sposobnosti in če lahko le s takim
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medsebojnim

dopolnjevanjem

uresničita/uresničijo

tej

dejavnosti inherenten (oz. zavestno zastavljen) cilj ali smoter, tj.
razplod ali razmnoževanje.
(P5) Edino

poročena

moški in

ženska

v prostovoljnem

in

nezaščitenem ('za novo življenje odprtem') spolnem odnosu sta
spolno komplementarna, ker se vzajemno dopolnjujeta z atributi
in

sposobnostmi,

ki

vsakemu

od

njiju

za

dejavnost

razmnoževanja (angl. procreation) manjkajo.
(P6) Samo poročena

moški in

ženska v prostovoljnem

in

nezaščitenem ('za novo življenje odprtem') spolnem odnosu
lahko tvorita tako (novo) biološko celoto ali enoto, ki je
edinstveno namenjena razmnoževanju.
(P6') Samo v taki spolno komplementarni zvezi je mogoče uresničiti
izključni

cilj

oz.

smoter

spolne

dejavnosti,

namreč

razmnoževanje/razplod in starševstvo.
(P7)

Starševstvo

služi

človeškemu

razmnoževanju

samo

v

prijateljstvu.
(P8) Samo v zakonski zvezi je torej mogoče uresničiti človeške
dobrine

starševstva,

prijateljstva,

intimnosti,

vzajemne

predanosti, dosmrtne ljubezni itd.
(P9) Navedene notranje dobrine zakonske zveze je mogoče
uresničiti in izkusiti v prav vsaki zakonski zvezi, tudi tam, kjer
sta zakonska partnerja neplodna (pod pogojem seveda, da
spolnega odnosa z ničimer ne zapreta za 'dar' novega življenja).
(P10) Istospolni pari, nasprotno, ne tvorijo spolno komplementarnih
zvez, ker niso spolno komplementarni – partnerja se v
istospolnem odnosu ne dopolnjujeta z atributi in sposobnostmi,
ki bi drugemu manjkali – in ker ni nobenega cilja ali smotra, ki bi
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ga v spolnem odnosu lahko uresničila z medsebojnim
dopolnjevanjem.
(P11) Partnerja istega spola v spolni združitvi ne moreta uresničiti
nobenega skupnega cilja ali smotra, ustvariti nobene skupne
dobrine; služi lahko kvečjemu njuni individualni spolni potešitvi.
(P12) Ker si lahko istospolna partnerja od spolne združitve v
najboljšem primeru obetata le individualno spolno potešitev,
svoji telesi (s tem pa tudi svoji sebstvi, katerih neločljivi del
telesa sta) neizogibno obravnavata izključno kot sredstvo ali
orodje za to, na ta način pa načenjata oz. spodkopavata
enovitost, ki odlikuje delujoče osebe.
(P13) Država je dolžna poskrbeti za okoliščine, v katerih lahko ljudje
edino uresničujejo zanje značilne (skupne) človeške dobrine,
zato sme ljudi odvračati od tistih naravnanosti in stališč, ki
ogrožajo stabilnost zakonske zveze in družine.
(S14)

Država

zakonodajne

torej

sme

ukrepe

sprejeti
(z

izjemo

različne

diskriminacijske

neposredne

zakonske

prepovedi), da bi ljudi spodbudila k vzpostavljanju in ohranjanju
(dragocenih) trajnih heteroseksualnih partnerstev oz. bi jih
odvrnila od (brezvredne ali vsaj manjvredne) homoseksualne
spolnosti in partnerjev (Klampfer, 2006, str. 23, 24).
Zame postane zanimiva predvsem premisa P6'. Res je, da je
razmnoževanje pogojeno z moško in žensko spolno komplementarnostjo
in da dve moški oz. dve ženski spolni enoti nista sposobni ustvariti novega
življenja, ne velja pa, da nista sposobni starševstva. Seveda ne govorim o
biološkem starševstvu, vendar to v premisi ni izrecno navedeno. Po P7
služi starševstvo razmnoževanju. Tudi temu bi ugovarjala – prej bi lahko
veljalo skoraj obratno, razmnoževanje služi starševstvu. Najprej se
razmnožuješ, potem si starš; nisi starš zato, ker se lahko razmnožuješ.
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Poleg tega si lahko tudi nebiološki starš, torej brez razmnoževanja. Tudi
P8 se zdi pretirana, saj sta lahko tako isto- kot raznospolna partnerja
starša, prijatelja, med seboj intimna, vzajemno predana drug drugemu in
dosmrtni ljubezni itd. Res je, kart trdi P9 – enako velja tudi za neplodna
partnerja. Res je tudi, kot trdi P10, da istospolni partnerji niso spolno
komplementarni, in res je, da spolna združitev takega para ne služi
razmnoževanju, temveč zgolj osebni spolni potešitvi (P11). Ker uporabljajo
istospolni pari svoja telesa zgolj za zadovoljevanje lastnih, ne pa tudi
javnih potreb (P12), jih mora država odvrniti od tega, kar bi lahko omajalo
stabilnost heterospolne zveze in njene prvotne funkcije, tj. razmnoževanje
(P13). Sklep, da lahko država diskriminira homoseksualne pare kot manjali celo brezvredne, ker niso sposobni reprodukcije, pa se sliši kot prastara
šala. Morda je res, da istospolni partnerji niso sposobni spočeti otroka, so
pa ga sposobni vzgojiti, če mu tega ne morejo omogočiti biološki starši.
Anca Gheaus (2012) trdi, da imajo tudi ljudje brez otrok temeljno pravico
do starševstva, še posebej, če so primerni kot starši. Zakaj pa nebiološki
starši ne morejo uživati vseh starševskih ugodnosti, kot jih uživajo biološki
starši? Ob tem bi morali upoštevati tudi primernost staršev in jih deliti po
primernosti od manj do bolj primernih (Gheaus, 2012). Zgodi se, da se
otrok rodi staršem, ki si ga niso želeli, staršem, ki so v veliki socialni ali
finančni stiski, uživalcem alkohola ali drugih drog, staršem, ki so tako ali
drugače manj primerni za vzgojo in socializacijo otroka. Na drugi strani pa
imamo pare, ki so primerni za starševsko vlogo, so izobraženi, imajo
službe in primerno opremljeno stanovanje, predvsem pa si otroka želijo. In
zgodi se tudi, da so taki pari istospolno usmerjeni. Bi lahko šteli tudi nje
med manj primerne za starševstvo? So lahko manj primerni starši zgolj
zaradi svoje spolne usmerjenosti? Položaj, ki bi upravičeval tako
razdelitev, bi bil v nasprotju s temeljno pravico do starševstva (Gheaus,
2012). Ampak če potencialnih staršev ne moremo deliti na manj oziroma
bolj primerne, potem tudi homoseksualcem ne bi smeli odrekati
starševstva. Če ima vsakdo pravico, postati starš, in če ta pravica ni
odvisna od primernosti za starševstvo, sledi iz tega, da glede istospolnega
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starševstva ne bi smeli imeti pomislekov. Če si zastavljamo vprašanja, ali
je istospolno starševstvo moralno, ali lahko istospolni starši otroku
privzgojijo nemoralne vrednote in podobna vprašanja, ki se navezujejo na
etiko in moralo vzgoje, bi se morali vprašati tudi, ali je moralno istospolnim
parom odreči pravico do starševstva na podlagi istospolnosti (Gheaus,
2012). Tukaj se ne morem povsem strinjati z A. Gheaus, saj odrasli nimajo
pravice do starševstva v smislu, da bi jim morali otroka priskrbeti, če si ga
zgolj želijo – obratno imajo otroci pravico do starša (vsaj enega), ki jim
omogoči starševsko ljubezen, nego in varnost, s pomočjo katere se lahko
razvijejo v povsem funkcionalno odraslo osebo.
Na splošno vzbujajo moralni argumenti v podporo diskriminaciji nelagodje,
saj predpostavljajo, da bi moral pravni red zrcaliti določen moralni red in
da je »dopustno vsem državljanom omejevati svobodo izbire in delovanja
v imenu moralnih vrednot in načel« (Klampfer, 2006, str. 24). Če se
strinjamo, da je omejevanje svobodne izbire nemoralno, tudi v imenu
moralnih vrednot in načel ne moremo tako delovati. Vsak posameznik bi
moral imeti možnost svobodne izbire za svoje življenje, in ne zdi se
moralno, da je enim ta možnost odvzeta na podlagi njihove spolne
usmerjenosti. Če si ženska otroka želi in se zanj odloči, ji tega ne bi smeli
preprečevati z argumentom, da je njena spolna usmerjenost nemoralna in
da bo to nemoralo prenesla tudi na otroka.
Nasprotniki istospolnih družin razumejo družino kot nekakšno naravno
tvorbo – v njej se lahko zaplodijo otroci, zato je naravna. In ker istospolni
partnerji ne morejo zaploditi otrok po naravni poti, njihove skupnosti niso
naravne. Istospolni partnerji naj bi bili protidružinsko naravnani, družini
sovražni, usmerjeni zgolj nase in svojo korist ter indiferentni do otrok
(Urek, 2005). Kritikom homoseksualnih zvez je sicer uspelo dokazati, da
se homoseksualna spolnost ne ujema z njihovim idealom človeške
spolnosti, še zdaleč pa ne, da je zato že tudi nemoralna ali manjvredna
(Klampfer, 2006).
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Sama spolna usmerjenost staršev še ni tako problematična, bolj sta
problematična odnos in sociokulturno okolje, v katerem živijo istospolne
družine. Homofobni odzivi okolja na homo-, bi- in transseksualce in
zaničevanje teh so glavna spodbuda za stigmo in diskriminacijo njihovih
otrok (Ruspini in Sobočan, 2010). Homoseksualni oče, ki ima otroke iz
prejšnjega, heteroseksualnega razmerja, je povedal (Ruspini in Sobočan,
2010, str. 376):
»Staršem, ki šele po ločitvi spoznajo, da so homoseksualni, ali
ki se odločijo svojo homoseksualnost živeti v zakonu, ni lahko,
čeprav so pravno priznani kot očetje ali matere. Velika
homofobija posameznikov ali družbe jim pogosto onemogoča v
celoti ohraniti svojo starševsko vlogo, če se odločijo živeti svojo
homoseksualnost. Starš zato svojemu otroku pogosto ne pove
za svojo spolno usmerjenost, večinoma tudi ne svojemu
nekdanjemu partnerju/partnerki, družini, prijateljem, to pa vodi v
niz težav v partnerskih odnosih, ki jih ustvari. Stereotipi in
predsodki

glede

neprimernosti

homoseksualnih

oseb

za

starševstvo lahko pri njih zbudijo občutek, da niso primerni za
to, da bi bili oče ali mati, zato se izogibajo stikov z otroki, ki v
homoseksualni skupnosti veljajo za breme, saj naj starševstvo
ne bi bilo del homoseksualnega življenja žensk ali moških.«
Če poskušam na kratko povzeti, kar sem prebrala o moralnem vidiku
istospolnega starševstva, lahko izluščim naslednja argumenta:
(P1) Na eni strani imamo heteroseksualno spolno usmerjenost, ki
omogoča spočetje novega življenja in je naravna, na drugi
strani pa homoseksualno spolno usmerjenost, ki ne omogoča
spočetja novega življenja in je zato nenaravna.
(P2) Če je nekaj naravno, potem je tudi moralno in družbeno
sprejemljivo.
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(P3) Ker je heteroseksualnost naravna, je moralno in družbeno
sprejemljiva. In ker homoseksualnost ni naravna, tudi ni
moralno in družbeno sprejemljiva.
(S) Homoseksualnost je moralno nesprejemljiva.
In:
(P1) Če je homoseksualnost sama po sebi nemoralna, potem so
nemoralni tudi homoseksualci, ki to prakticirajo.
(P2) Samo moralni starši lahko učijo o moralnem vedenju.
(P3) Če je vedenje homoseksualcev nemoralno, potem ne morajo
učiti o moralnem vedenju.
(P4) Če homoseksualci ne morejo učiti o moralnem vedenju, potem
ne morejo vzgojiti otrok, ki bodo moralni.
(P5) Če homoseksualci ne morejo vzgojiti moralnih otrok, potem so
slabi starši.
(S) Homoseksualci so slabi starši.
Ta argument je slab. Prikazati sem hotela samo prehitro sklepanje širše
javnosti, ki kljub številnim raziskavam ne priznava možnosti, da bi lahko
istospolni partnerji vsaj tako dobro skrbeli za svoje otroke kot heterospolni
partnerji. Nekatera prepričanja izvirajo iz Katekizma katoliške cerkve
(Meško, 2012, str. 12): »Opirajoč se na Sveto pismo, ki dejanja
homoseksualnosti prikazuje kot hude zablode.« Zanimivo je, da se
nekateri oklicujejo za ateiste, v etično in moralno vprašljivih situacijah pa
se kljub temu zelo radi zatekajo k religiji.
Tudi če sklepamo, da je homoseksualnost nemoralna, se zdi nemoralno
tudi to, če homoseksualce zaničujemo. Če je nemoralno zaničevanje ljudi
glede na njihovo barvo kože, las, oči ali na spol, je nemoralno tudi
ustvarjati negativno mnenje glede na njihovo spolno usmerjenost.
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V svojem raziskovalnem delu sem v vprašalniku študentom FF in FNM
postavila tudi naslednji vprašanji:


Ali je otroku iz neurejene družine, družine z nasiljem ali alkoholom
nemoralno ponuditi življenje v družini z istospolnima partnerjema?



Ali bi istospolni partnerji kot starši lahko otroku privzgojili nemoralne
vrednote?

Rezultate bom podrobneje obravnavala pri ugotovitvah. Čeprav sem
apelirala na to, da je ljubeča istospolna družina lahko boljša kot težavna
heterospolna družina (raziskave kažejo, da je že sama po sebi lahko vsaj
enako dobra), ne morem mimo dejstva, da so nekateri anketiranci
prepričani, da bi s premestitvijo v istospolno družino otroku odvzeli
možnost izbire spolne usmerjenosti staršev in da bi s tem ravnali
nemoralno. Še več, menijo, da se v taki družini otrok niti ne bi mogel
naučiti moralnih vrednot. Kot protiargument temu, da bi bila otroku tako
odvzeta možnost izbire spolne usmerjenosti staršev, če bi ga premestili v
istospolno družino, lahko navedem, da si pravzaprav noben otrok, tudi
rojen v heterospolni družini, svojih staršev in njihove spolne usmerjenosti
ne more sam izbrati. Otrok ima pravico do ljubeče družine, ki mu nudi
varen dom, to pa je neodvisno od spolne usmerjenosti staršev.

2.6.1 Homoseksualnost kot tveganje za otroka?
Normativne etične teorije lahko razdelimo v dve večji skupini:
(1) deontološke teorije in
(2) utilitaristične teorije.
Deontološke teorije pravijo, da je dejanje dobro, pravilno, če je v skladu z
moralnimi načeli. Če oseba spoštuje pravila in spoštuje pravice ljudi, se
obnaša moralno. Deontološka teorija se ravna po naravnih in božjih
zakonih. Dejanje je pravilno, če je naravno. Posledice, do katerih pride na
poti do cilja, so sekundarnega pomena, pomembno je, da je cilj dosežen
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(Pennings, 2011). S sklicevanjem na naravnost smo se srečali že v
prejšnjih odstavkih.
Utilitaristi pa se osredotočajo na čim večjo dobrobit vseh vpletenih. Za
utilitariste je dejanje dobro (in pravilno), če poveča dobrobit čim večjega
števila akterjev. Dejanje je moralno, če prinese kar največ dobrobiti in če
je prinese več, če se zgodi, kot če se ne bi (Pennings, 2011). To pomeni,
da je istospolno starševstvo lahko moralno, če s tem osreči istospolna
starša, otroka in po možnosti tudi širšo javnost. 'Dobrobit otroka' 11 je
tipičen konsekvencionalističen argument, ki se nanaša na morebitni vpliv
nekaterih ukrepov na srečo posameznika in zajema tako medicinske
(hendikepiranost) kot nemedicinske (psihološke, socialne, ekonomske)
elemente. Deontologi pa lahko vzamejo v zakup posledice za dobrobit
otroka, vendar zanje rezultat ni določen drugače kot s pravili narave ali
vere (Pennings, 2011).
V razpravah o sprejemljivosti reprodukcijskih tehnik z medicinsko pomočjo
in istospolnega starševstva prevladujejo utilitaristični argumenti. Ponovimo
nekaj argumentov proti istospolnemu starševstvu: (i) tveganje, da tudi
otroci postanejo homoseksualci, (ii) stigmatizacija otrok zaradi istospolnih
staršev, (iii) potreba po materi in očetu. Pennings (2011) navaja te
protiargumente:
(P1) Homoseksualcem se v heteronormativni družbi slabo godi.
(P2) V najboljšem interesu otroka je ne biti homoseksualec.
(S) Otroka ne smemo vzgajati v okolju, kjer obstaja veliko tveganje, da
bo postal homoseksualec.
Vzgajanje otroka v istospolni družini v homofobnem okolju, kjer
homoseksualci veljajo za slabe, je povsem v nasprotju z dobrobitjo za

11

Dobrobit otroka mora po Penningsu veljati za sekularni argument, ki je razumljiv vsem,
ne glede na njihov svetovni nazor, tj. ne glede na njihova moralna načela ali versko
tradicijo. Iz tega lahko izpeljemo, da je predpostavka, da je homoseksualnost nemoralna,
ker je v nasprotju v božjimi zakoni, nična, saj ni v skupni rabi z neverniki ali pripadniki
drugih ver (Pennings, 2011).
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otroka. Problem se torej skriva v prvi premisi. Etiki in aktivisti za človekove
pravice želijo pokazati, da negativnega vpliva ne prinašajo dejanja sama,
pač pa reakcije družbe na ta dejanja. Če dejanja istospolnega starševstva
v družbi ne bi bila deležna tolikšnega zavračanja, istospolno starševstvo
samo po sebi najverjetneje ne bi bilo deležno tolikšne diskriminacije
(Pennings, 2011).
Čeprav je argument iz stigmatizacije zaradi istospolnih staršev potrjen, pa
ta stigmatizacija ni prisotna v taki meri, da bi vplivala na otrokov čustveni
ali vedenjski razvoj. V skladu s prevladujočo filozofsko doktrino pa starši
otroku niti niso dolžni nuditi najboljšega možnega okolja za odraščanje,
temveč zgolj dovolj dobro okolje. Vrh tega pa so otroci tarča stigmatizacije
in posmeha tudi zaradi npr. debelosti, starosti ali brezposelnosti staršev.
Najtežje je najti protiargument za to, da otrok potrebuje tako mater kot
očeta. Nasprotniki istospolnih družin menijo, da potrebuje otrok vzor obeh
spolov, da lahko uspešno razvije spolno identiteto. Pri tem pa se postavlja
vprašanje odsotnosti očeta in samoumevnosti matere. Ker so mame za
otroke nekako samoumevne, imajo lezbijke nekaj več možnosti za
moralno sprejetost kot pa geji, ki veljajo samo za sekundarne skrbnike
otrok. To bi lahko izpodbijali s tradicionalno predpostavko o enakosti
spolov (Pennings, 2011).
Pennings zaključi, da je dobrobit otroka lahko ustvarjena v družinah
različnih oblik in da njihova struktura za to ni bistvenega pomena. Čeprav
kažejo

empirični

dokazi

drugače,

pa

imajo

mnogi

tradicionalno,

heteroseksualno družino še vedno za zlati standard moralnega zgleda.
Odpor proti istospolnemu starševstvu tako ne izvira iz izida pričakovane
dobrobiti

za

otroka,

temveč

iz

prirojenih

zmotnih

domnev

o

homoseksualcih. Če želimo spoštovati pravice istospolno usmerjenih in
pravico otrok do dobrega življenja, pa je pomembno, da teh čustvenih
vzgibov ne uporabljamo kot argumente v javnih razpravah in zakonodajnih
pobudah. Dobrobit otrok bi lahko občutno izboljšali tudi s pravnim
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priznanjem in spoštovanjem istospolnih staršev. Če je dobrobit otrok naš
cilj in če otroci že imajo istospolne starše, moramo tudi te obravnavati kot
ustrezne (Pennings, 2011).

2.7 Možne rešitve proti diskriminaciji otrok iz istospolnih
družin
Današnjo družbeno in zasebno sfero sta v veliki meri oblikovali
modernizacija in globalizacija, ki sta prinesli spremembe na različnih
področjih. Istospolne družine so samo ena od oblik v današnji pluralizaciji
družinskih oblik. Ker je heteroseksualnost vpeta v naše vsakdanje življenje
kot družbena norma, je življenje homoseksualcev pri nas precej omejeno,
s tem pa je omejeno, stigmatizirano in diskriminirano tudi življenje
istospolnih družin. Z njihovo večjo vidnostjo in z boljšo pravno ureditvijo se
pogled na istospolne družine sicer počasi spreminja, vendar se
istospolnim družinam še vedno v veliki meri odreka pravica do starševstva
(Zorman, 2011).
Komite Ameriške akademije pediatrov (American Academy of Pediatrics)
se strinja, da bi morali biti otroci, ki so posvojeni ali rojeni v istospolno
partnerstvo, upravičeni do istih pravic kot otroci dveh pravno priznanih
staršev. Vsi otroci morajo imeti možnost vedeti, da so odnosi s starši
stabilni in pravno priznani – tako otroci iz razno- kot tudi iz istospolnih
družin. Komite navaja, da dokazuje pomemben del literature, da imajo
otroci istospolnih staršev enake prednosti in enake možnosti v zdravju,
prilagajanju in razvoju kot otroci iz raznospolnih družin. Otroci iz
istospolnih družin imajo navadno zgolj enega biološkega starša ali pravno
priznanega posvojitelja; to pomeni, da drugi starš nekaterih starševskih
pravic nima. Omenjeni komite zato podpira pravno ureditev, v kateri bi imel
tudi drugi starš možnost postati pravno priznani posvojitelj. Mnoge države
pa še niso sprejele zakonodajnih ukrepov za zagotovitev varnosti otrok iz
istospolnih družin (Committee on Psychosocial Aspects of Child and
Family Health, 2002). To velja tudi za Slovenijo. Drugi starš je pri nas
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prikrajšan za nekatere starševske pravice, s tem pa je za svoje pravice
prikrajšan tudi otrok. Če bi bili istospolni partnerji bioloških staršev otrok
pravno priznani kot njihovi drugi starši, bi jim bile prihranjene številne
nevšečnosti. Ameriški pediatri navajajo naslednje prednosti svojega
predloga:
1. To bi bila za drugega starša garancija za skrbništvo v primeru smrti
biološkega starša.
2. Pomenilo bi pravico obeh staršev in otrok do vzdrževanja odnosov,
če bi prišlo do ločitve.
3. V primeru ločitve bi to pomenilo tudi pravico otroka do preživnine od
obeh staršev.
4. Otrok bi imel pravico do zdravstvene pomoči obeh staršev.
5. S tem bi bila zagotovljena pravna podlaga za odločanje o
zdravstveni oskrbi, zdravstvenem varstvu, izobraževanju in drugih
pomembnih odločitvah v imenu otroka.
6. Na ta način bi bilo poskrbljeno tudi za finančno varstvo otroka in
preživelega starša v primeru smrti enega od strašev (Committee on
Psychosocial Aspects of Child and Family Health, 2002)
Premakniti se moramo naprej in odpraviti predsodke ter svoje občutke 'da
to pač ne bi bilo dobro za otroke' zamenjati s strokovnimi argumenti, pravi
M. Urek. Za pomoč istospolnim družinam bi morali povečati občutek za
njihovo življenje in situacije, s katerimi se dnevno srečujejo, poiskati
metode dela in možne rešitve za depatologizacijo spolne usmerjenosti,
depriviligiranim družinam bi bilo treba ponuditi pomoč in zagovorništvo,
poskrbeti bi morali za ozaveščanje družbe, za zmanjševanje diskriminacije
in za večjo vidnost in priznanje istospolnih družin (Urek, 2005).
Istospolnim družinam bi bila pri vključevanju v družbo v veliko pomoč v
prvi vrsti sprejetost. Po mnenju lezbijk in gejev bi morale že otroške
slikanice vključevati tudi podobe istospolnih družin, da bi se o dveh
mamah oziroma dveh očetih govorilo tudi že v vrtcih in šolah. S prihodom
otroka v istospolno družino postanejo taki pari vidnejši – vključujejo se
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sorodniki, vzgojitelji, učitelji, prijatelji – in otroci se zavedajo tega, da imajo
dve mami oziroma očeta in želijo o tem tudi govoriti (Sobočan, 2009). Če
so ob tem deležni negativnih reakcij, pa lahko to vpliva na njihov osebni
razvoj. S tem ne mislim, da delajo kaj narobe ti starši, ampak apeliram na
družbo, ki nekako poveličuje normalno družino – očeta, mater in otroka.
»Starši pogrešajo javne reprezentacije, ki bi otroke in odrasle učile o tem,
da obstajajo družine, kjer sta oba starša istega spola. /…/ Zagotovo se s
tem postavlja izziv naši družbi in še posebej izobraževalnemu sistemu, ki
zajame otroke v njihovi najzgodnejši dobi, da razširi dosedanje koncepte
in okvire normativnosti, saj je to v korist otrok, ki so temu sistemu zaupani
v varstvo in izobraževanje« (Sobočan, 2009, str. 80). Vprašanje javnega
izpostavljanja rešujejo istospolni starši tako, da se združujejo na forumu
Rozalija in se srečujejo na različnih prijateljskih ali športnih prireditvah.
Tako imajo otroci iz istospolnih družin priložnost, da srečajo še druge
otroke istospolnih staršev in tako krepijo občutek pripadnosti družbi, če se
sicer počutijo na kak način diskriminirane (Sobočan, 2009).
Istospolni starši imajo lahko slab vpliv na svoje otroke, če so preobčutljivi
za negativne vplive in predsodke iz okolice in se z otroki ne pogovarjajo o
tem. Po raziskavah lahko imajo otroci težave tudi, če jim starši ne povedo,
da niso njihovi biološki starši, in se morajo s tem sami spopasti v
odraslosti. Ne gre za to, da bi bila problematična vzgoja kot taka, starši
lahko naletijo na problem, če ne upoštevajo otrokovih pravic in čustev, če
mu ne zaupajo in ga ne oskrbijo s pomembnimi informacijami. M. Urek trdi,
da »otroci niso samo žrtve okoliščin, njihovi odzivi vplivajo na odzive
drugih, in tako bolj, kot jim to pripisujemo, sami spreminjajo svojo
realnost« (Urek, 2005, str. 6).
D. Lokar navaja v svoji diplomski nalogi nekaj predlogov oziroma ukrepov
za odpravo predsodkov in nestrpnosti do drugačnosti, ki jih je leta 2006
predlagal Mladinski forum za raznolikost (Kuhar, 2008, 53–54, V: Lokar,
2012), med njimi:
1. razvijanje in implementacija zakonodaje proti sovražnemu govoru,
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2. redno analiziranje in spremljanje različnih vrst diskriminacije ter
implementacija ukrepov,
3. uzaveščanje stereotipov in predsodkov v medijih in državnih
institucijah,
4. informiranje vseh (tudi migrantov in marginaliziranih skupin) o
njihovih pravicah in dolžnostih, in to na razumljiv način,
5. zagotavljanje tega, da šolski sistemi ne bo reproduciral neenakosti,
predsodkov in stereotipov,
6. vpeljevanje učencev v vseživljenjsko izobraževanje o človekovih
pravicah že od vrtca naprej,
7. spoštljivo promoviranje raznolikosti v mladinski organizaciji,
8. promoviranje

neformalnega

izobraževanja

kot

sredstva

za

promocijo raznolikosti.
Da bi izboljšali družbeni položaj drugačnih, bi bilo treba preoblikovati
zakone in spremeniti družbene norme in vrednote. To bi vplivalo tudi na
njihovo izobraženost in kulturno ozaveščenost, pomembna pa bi bila tudi
večja vključenost teh marginaliziranih skupin v procese vplivanja in
odločanja (Lokar, 2012).
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3 Empirični del
V empiričnem delu naloge bom predstavila rezultate spletne ankete, v
katero sem vključila študente Filozofske fakultete in Fakultete za
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Filozofsko fakulteto bom
v nadaljevanju navajala s FF, Fakulteto za naravoslovje in matematiko pa
s FNM.
Najprej bom predstavila anketni vprašalnik in hipoteze, nato pa še
dobljene rezultate in tako zastavljene hipoteze potrdila oziroma ovrgla, na
koncu pa bom dodala še povzetek z omembo nekaj najbolj zanimivih
rezultatov.

3.1 Metodologija
Zanimalo me je splošno mnenje o istospolnih partnerjih kot starših.
Vprašalnik

ni

vseboval

zgolj

neposrednih

vprašanj

o

istospolno

usmerjenih, temveč tudi vprašanja o drugih diskriminiranih skupinah, kot
so priseljenci, Romi, brezdomci, da bi na podlagi večstopenjskih vprašanj
ugotovila, ali določena merila iz okolice veljalo le za istospolno usmerjene
ali gre za neodobravanje drugačnosti nasploh.

3.2 Predstavitev anketnega vprašalnika
Anketo sem izvajala v obliki spletne ankete, ker sem menila, da bom tako
lažje in hitreje prišla do čim večjega števila anketirancev. Povezavo do
spletnega vprašalnika sem posredovala na vse oddelke Filozofske
fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru,
pri tem pa sem za pomoč prosila predstavnike letnikov in tutorje, da so
študentom posredovali anketni vprašalnik oziroma povezavo do njega. Od
vseh sem dobili povratno informacijo oziroma kopijo poslanega dokumenta
za potrditev, da so to tudi resnično storili.
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Anketo sem izvajala tri mesece, od januarja do marca 2016, vendar sem
večino odgovorov prejela že prvi mesec. Ker se je odzvalo bistveno več
študentov s FF, sem študentom FNM spletni vprašalnik s prošnjo za
sodelovanje posredovala še dvakrat, a se število anketirancev ni bistveno
spremenilo.
Anketni vprašalnik je sestavljalo 13 vprašanj, 5 jih je vsebovalo še
podvprašanje – Utemelji odgovor. Vprašalnik je anketirance razdelil po
spolu, fakulteti in stopnji izobrazbe. Ta tri vprašanja so bila zaprtega tipa,
tri vprašanja so bila kombinirana, z možnostjo izbire 'Drugo', dve vprašanji
pa z mersko lestvico, in sicer pet- oziroma tristopenjsko.
V anketi je sodelovalo 107 anketirancev, od tega 20 predstavnikov
moškega spola in 87 predstavnic ženskega spola. Veliko bolj odzivni so
bili študenti FF – 84, s FNM jih je sodelovalo zgolj 23.

3.3 Hipoteze
H1: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM o vplivu
istospolnih staršev in okolice na razvoj otroka; bolj tolerantni so
študenti FNM.
H2: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM o prednostih in
slabostih pri razvoju otrok v istospolnih družinah; študenti FNM
navajajo v primerjavi s študenti FF več prednosti kot slabosti.
H3: V mnenju o dovolitvi posvojitve istospolnim partnerjem in
primernosti vzgoje istospolnih staršev med študenti FF in FNM
ni razlik.
H4: V mnenju študentov FF in FNM ne obstaja razlika glede
(ne)tolerance do vseh drugačnih nasploh ali samo do istospolno
usmerjenih oseb.
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H5: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM glede moralne
(ne)sprejemljivosti istospolnega starševstva; da istospolno
starševstvo ni nemoralno, meni večji delež študentov FNM.

3.4 Rezultati ankete
V nadaljevanju bom predstavila odgovore na vprašanja anketnega
vprašalnika. Opirala se bom na postavljene hipoteze in jih z dobljenimi
rezultati potrdila oziroma zavrnila. Vprašani se razlikujejo po spolu,
fakulteti in stopnji študija, pri tem pa se bom osredotočila predvsem na
razliko v fakulteti, torej ali gre za študenta Filozofske fakultete ali Fakultete
za naravoslovje in matematiko.
Najprej bom predstavila deleže vprašanih po spolu, fakulteti in stopnji
izobrazbe, nato bom pregledala posamezne hipoteze in vprašanja, s
pomočjo katerih bom te potrdila oziroma ovrgla.
3.4.1 Analiza anketirancev glede na spol, fakulteto in stopnjo
izobrazbe
a) Spol
Preglednica 1: Število in strukturni odstotek anketirancev po spolu
F

f%

Moški

20

18,7

Ženske

87

81,3

Skupaj

107

100,0

χ2(1) = 41,95, p = 0,000.
V spletni anketi je sodelovalo 107 anketirancev. Od tega je bilo 18,7 %
moških in 81,3 % žensk, torej so ženske močno prevladovale.
V številu anketirancev po spolu obstaja statistično pomembna razlika.
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b) Fakulteta
Preglednica 2: Število in strukturni odstotek anketirancev po fakulteti
F

f%

FF

84

78,5

FNM

23

21,5

Skupaj

107

100,0

χ2(1) = 34,78, p = 0,000.
Med anketiranci je bilo 78,4 % študentov s FF in 21,5 % študentov s FNM.
Močno prevladujejo študenti s FF. Rezultat je pričakovan, saj so študenti
FNM večji zagovorniki eksperimentalnih raziskav, medtem ko so študenti
FF bolj navajeni sodelovanja v anketah in takih raziskavah.
V številu sodelujočih študentov s FF in FNM obstaja statistično pomembna
razlika.
c) Stopnja študija
Preglednica 3: Število in strukturni odstotek anketirancev po stopnji študija
F

f%

I. stopnja

37

34,6

II./III. stopnja

70

65,4

Skupaj

107

100,0

χ2(1) = 10,18, p = 0,001.
Anketni vprašalnik so izpolnjevali študenti I., II. in III. stopnje. Ker je bil
med anketiranimi zgolj en študent III. stopnje, sem njegove rezultate
združila z rezultati študentov II. stopnje; to mi je olajšalo nadaljnjo
interpretacijo rezultatov. V vprašalniku je tako sodelovalo 65,4 %
študentov II. ali III. stopnje in 34,6 % študentov I. stopnje. Rezultati so
pričakovani, ker gre tu za zaključno delo II. stopnje.
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Pri številu študentov, vpisanih na I. stopnjo oziroma na II. ali III. stopnjo,
obstaja statistično pomembna razlika.

3.4.2 Analiza razlik anketirancev glede na fakulteto
H1: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM o vplivu
istospolnih staršev in okolice na razvoj otroka; bolj tolerantni so
študenti FNM.
H1 sem preverjala s pomočjo 10. vprašanja: »Pri otrocih istospolnih
staršev se pogosteje opazi … « in dobila naslednje rezultate (na naslednji
strani):
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Preglednica 4: Katere lastnosti se pogosteje opazijo pri otrocih istospolnih
staršev
10) Pri otrocih istospolnih staršev se
pogosteje opazi ( %):
Fakulteta

Da

Ne

Ne vem

istospolna

FF

2,4

58,3

39,3

usmerjenost

FNM

4,3

43,5

52,2

FF

57,1

16,7

26,2

FNM

56,5

21,7

21,7

FF

10,7

59,5

29,8

FNM

13,0

47,8

39,1

FF

7,1

63,1

29,8

FNM

13,0

60,9

26,1

FF

1,2

82,1

16,7

FNM

0,0

78,3

21,7

večja dovzetnost za

FF

75,0

6,0

19,0

drugačnost

FNM

60,9

13,0

26,1

negativna

FF

9,5

52,4

38,1

samopodoba

FNM

4,3

56,5

39,1

težave s

FF

10,7

52,4

36,9

samoidentifikacijo

FNM

21,7

47,8

30,4

večja dovzetnost

FF

21,4

27,4

51,2

za doseganje ciljev

FNM

13,0

34,8

52,2

več tolerance

FF

67,9

7,1

25,0

do drugih

FNM

66,4

7,5

26,2

nesprejetost v družbi

odklonilno vedenje

psihične motnje

zaostalost v razvoju

χ2

p

2,12

0,324

0,41

0,856

1,02

0,654

0,85

0,655

0,86

0,650

2,46

0,271

0,64

0,827

1,96

0,460

0,99

0,609

0,40

0,821

S pomočjo preizkusa hi-kvadrat sem preverila razliko v mnenjih študentov
FF in FNM o posledicah vzgoje istospolnih staršev na razvoj otroka.
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Rezultati kažejo, da pri posameznih možnostih vpliva na razvoj ni
statistično pomembne razlike (p > 0,05). Oboji študenti so menili, da je
verjetnost, da se pri otrocih, ki so jih vzgajali istospolni starši, lahko kaže
več tolerance do drugih, da je lahko večja dovzetnost za drugačnost in
večja nesprejetost v družbi, pri čemer so se s tem v nekoliko večjem
deležu strinjali študenti FF. So se pa študenti obeh fakultet strinjali
predvsem z bolj pozitivnimi učinki vzgoje istospolnih staršev, medtem ko
so bili negativni učinki, kot so odklonilno vedenje, psihične motnje,
zaostalost

v

razvoju,

negativna

samopodoba

in

težave

s

samoidentifikacijo, v odgovorih zastopani z manjšim deležem.
Na podlagi

teh rezultatov ugotavljam, da se kaže tendenca, da ima

istospolno starševstvo po mnenju študentov FF manj negativne posledice
na razvoj otroka, kot velja za mnenje študentov FNM, čeprav razlika ni
statistično pomembna. Na tej podlagi hipotezo H1 ovržem, saj odgovori
niso pokazali statistično pomembne razlike v mnenjih o posameznih
možnostih otrokovega razvoja.
H2: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM o prednostih oz.
slabostih razvoja otrok v istospolnih družinah;

študenti FNM

navajajo v primerjavi s študenti FF več prednosti kot slabosti.
H2 sem raziskovala s pomočjo 9. vprašanja: »Istospolni partnerji so kot
starši lahko enakovredni raznospolnim partnerjem.«

57

Preglednica 5: Ali so istospolni partnerji lahko kot starši enakovredni
raznospolnim partnerjem?

9) Istospolni partnerji so kot starši lahko
enakovredni raznospolnim partnerjem
Drži

Ne drži

Vseeno
Ne vem
mi je

Skupaj

F

61

11

10

2

84

f%

72,6 %

13,1 %

11,9 %

2,4 %

100,0 %

F

14

6

3

0

23

f%

60,9 %

26,1 %

13,0 %

0,0 %

100,0 %

F

75

17

13

2

107

f%

70,1 %

15,9 %

12,1 %

1,9 %

100,0 %

FF
Fakulteta:
FNM

Skupaj
χ2(L. R.) = 3,053, p = 0,426.

Rezultati kažejo, da v mnenju o tem, ali so istospolni partnerji kot starši
lahko enakovredni raznospolnim partnerjem, med študenti FF in FNM ne
obstaja statistično pomembna razlika (p > 0,05). Iz kontingenčne tabele pa
je kljub temu razvidno, da je delež študentov FF, ki menijo, da so
istospolni partnerji kot starši lahko enakovredni raznospolnim partnerjem,
nekoliko večji (72,6 %) od deleža tako mislečih študentov FNM (60,9 %).
Na podlagi tega hipotezo H2 ovržem, saj ne prihaja do statistično
pomembne razlike v mnenju o prednostih oz. slabostih vzgoje istospolnih
partnerjev.
H3: V mnenju o dovolitvi posvojitve istospolnim partnerjem in
primernosti vzgoje istospolnih staršev med študenti FF in FNM
ni razlik.
H3 sem raziskovala s pomočjo 7. vprašanja: »Kakšen je vaš odnos do
istospolnega starševstva, ko je eden od staršev biološki starš?«, 8.
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vprašanja: »Bi dovolili istospolnim partnerjem posvojitev in vzgojo otrok?«
in 11. vprašanja: »Obstaja razlika v vzgoji dveh žensk in dveh moških?«
Najprej sem obdelala vsako vprašanje posebej, nato pa sem ugotovitve
združila in dobila naslednje rezultate:
Preglednica 6: Odnos do istospolnega starševstva, ko je eden od staršev
biološki starš
7) Kakšen je vaš odnos do istospolnega
starševstva, ko je eden od staršev biološki
starš?
Sprejemam
Pozitiven, Negativen,
ga

ga ne

ga, če ga
ne opažam v

sprejemam sprejemam svoji bližini

Drugo

Skupaj

F

70

7

4

3

84

f%

83,3 %

8,3 %

4,8 %

3,6 %

100,0 %

F

15

2

4

2

23

f%

65,2 %

8,7 %

17,4 %

8,7 %

100,0 %

F

85

9

8

5

107

f%

79,4 %

8,4 %

7,5 %

4,7 %

100,0 %

FF
Fakulteta:
FNM

Skupaj

χ2(L. R.) = 4,800, p = 0,267.
Rezultati preizkusa hi-kvadrat kažejo, da v odnosu do istospolnega
starševstva, ko je eden od staršev biološki starš, med študenti FF in FNM
ne obstaja statistično pomembna razlika (p > 0,05). Iz kontigenčne tabele
pa je kljub temu razvidno, da sprejemajo študenti FF istospolno
starševstvo, pri katerem je eden od staršev biološki starš, v večjem deležu
(83,3 %) bolj pozitivno in da je med študenti FNM več takih (17,4 %), ki to
sprejemajo, če tega ne opažajo v svoji bližini.
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Preglednica 7: (Ne)strinjanje z dovoljenjem za posvojitev za istospolne
partnerje
8) Bi dovolili istospolnim partnerjem
posvojitev in vzgojo otrok?
Da

Ne

Ne vem

Skupaj

F

62

14

8

84

f%

73,8 %

16,7 %

9,5 %

100,0 %

F

13

6

4

23

f%

56,5 %

26,1 %

17,4 %

100,0 %

F

75

20

12

107

f%

70,1 %

18,7 %

11,2 %

100,0 %

FF
Fakulteta:
FNM

Skupaj

χ2(L. R.) = 2,495, p = 0,323.
Rezultati kažejo, da pri vprašanju, ali bi istospolnim partnerjem dovolili
posvojitev in vzgojo otrok, med študenti FNM in FF ni statistično
pomembne razlike (p > 0,05). Iz kontingenčne tabele pa je kljub temu
razvidno, da je delež študentov FF, ki bi istospolnim partnerjem dovolili
posvojitev in vzgojo otrok, v primerjavi s študenti FNM večji in da je med
študenti FNM večji delež tistih, ki se niso mogli opredeliti (so izbrali
odgovor 'Ne vem').
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Preglednica 8: Obstoj razlike med vzgojo dveh žensk in dveh moških
11) Obstaja razlika v vzgoji dveh žensk in
dveh moških.
Vseeno mi
Drži

Ne drži

Ne vem

je

Skupaj

F

19

21

39

5

84

f%

22,6 %

25,0 %

46,4 %

6,0 %

100,0 %

F

11

6

5

1

23

f%

47,8 %

26,1 %

21,7 %

4,3 %

100,0 %

F

30

27

44

6

107

f%

28,0 %

25,2 %

41,1 %

5,6 %

100,0 %

FF
Fakulteta:
FNM

Skupaj

χ2(L.R.) = 6,779, p = 0,093.
Rezultati kažejo, da med študenti FF in FNM ne obstaja statistično
pomembna razlika (p > 0,05) v mnenju o tem, ali je razlika v vzgoji otrok,
če gre za vzgojo dveh žensk oziroma dveh moških. Iz kontigenčne tabele
pa je kljub temu razvidno, da študenti FNM v večjem deležu kot študenti
FF menijo, da razlika obstaja, večji delež študentov FF pa se ni opredelil
(izbrali so odgovor 'Ne vem').
Na podlagi tega hipotezo H3 potrdim, saj med študenti FF in FNM ni
statistično pomembne razlike v mnenju o primernosti tega, da bi istospolni
starši posvojili in vzgajali otroke.
H4: V mnenju študentov FF in FNM ne obstaja razlika glede
(ne)tolerance do vseh drugačnih nasploh ali samo do
istospolno usmerjenih oseb.
H4 sem raziskovala s 6. vprašanjem: »Kakšen je vaš odnos do Romov,
brezdomcev, priseljencev?« in s 4. vprašanjem, kjer so se anketiranci
opredelili glede drugačnih in s petstopenjsko lestvico ocenili svoj odnos do
brezdomcev, Romov, priseljencev v svoji bližini..
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Preglednica 9: Odnos vprašanih do Romov, brezdomcev, priseljencev
6) Kakšen je vaš odnos do Romov,
brezdomcev, priseljencev?
Sprejemam
Negativen, jih, če jih ne
Pozitiven, jih

jih ne

opažam v

sprejemam sprejemam svoji bližini

F

43

3

26

f%

51,2 %

3,6 %

31,0 %

F

14

0

7

f%

60,9 %

0,0 %

30,4 %

F

57

3

33

f%

53,3 %

2,8 %

30,8 %

Drugo

Skupaj

12

84

FF
14,3 % 100,0 %

Fakulteta:
2

23

FNM
8,7 % 100,0 %
14

107

Skupaj
13,1 % 100,0 %

χ2(L.R.) = 2,235, p = 0,604.
Rezultati kažejo, da v odnosu do Romov, brezdomcev in priseljencev med
študenti FNM in FF ne obstaja statistično pomembna razlika (p > 0,05). Iz
kontingenčne tabele pa je kljub temu razvidno, da je delež študentov FNM,
ki sprejemajo Rome, brezdomce in priseljence (60,9 %), v primerjavi s
študenti FF večji in da je večji delež študentov FF (3,6 %), ki so izbrali
odgovor, da jih ne sprejemajo
Pri vprašanju 4: »Oceni od 1 do 5, pri čemer je 1 popolnoma se ne
strinjam, 3 sem neodločen in 5 popolnoma se strinjam«, so anketiranci
ocenjevali naslednje povedi:


Za soseda ne želim imeti homoseksualca.



Za soseda ne želim imeti Roma.



Nočem študirati skupaj s priseljenci.



Homoseksualci ne bi smeli biti učitelji.



Rom ne more biti uspešen predavatelj.
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Romi so slabi starši.



Najbolj kvalitetno družino sestavljajo oče, mama in otroci.



Istospolni partnerji ne bi smeli biti starši.



Istospolni starši slabo vplivajo na otroka.

Da bi prišla do rezultatov, sem iskala razlike pri vsakem vprašanju
posebej. Rezultati so na naslednji strani.
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Preglednica 10: Odnos vprašanih do homoseksualcev, Romov in
priseljencev v njihovi bližini

Za soseda ne želim

Fakulteta:

N

Povprečni rang

FF

84

53,11

imeti
homoseksualca

FNM

23

57,24

Za soseda ne želim

FF

84

54,86

imeti Roma.

FNM

23

50,85

Nočem študirati

FF

84

55,65

skupaj s priseljenci.

FNM

23

47,96

Homoseksualci ne

FF

84

52,39

bi smeli biti učitelji.

FNM

23

59,89

Istospolni starši

FF

84

51,58

slabo vplivajo na
otroka

FNM

23

62,83

Rom ne more biti

FF

84

55,38

uspešen
predavatelj.

FNM

23

48,96

Romi so slabi

FF

84

56,64

starši.

FNM

23

44,37

FF

84

52,14

Najbolj kvalitetno
družino sestavljajo
oče, mama in
otroci.
Istospolni partnerji

FNM

23

60,80

FF

84

52,35

FNM

23

60,04

ne bi smeli biti
starši.

χ2(U) = 0,936, p = 0,660.
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U

p

891,50

0,423

893,50

0,572

827,00

0,200

830,50

0,106

763,00

0,690

850,00

0,302

744,50

0,076

809,50

0,211

827,00

0,224

Ker so anketiranci ocenjevali trditve na Likertovi lestvici, ki je ordinalna,
sem za preverjanje razlik med študenti FF in FNM v sprejemanju
drugačnih uporabila Mann-Whitneyjev U-test. Rezultati so pokazali, da se
študenti FF in FNM pri nobeni trditvi ne razlikujejo tako, da bi šlo za
statistično pomembno razliko (p > 0,05). So pa rezultati povprečnih rangov
kljub temu pokazali, da imajo več predsodkov do istospolnih študenti FNM,
saj so pri trditvah, ki so se nanašale na istospolno usmerjenost, dosegli
višji povprečni rang. Po drugi strani pa imajo več predsodkov do Romov in
priseljencev študenti FF, saj so pri teh trditvah oni dosegli višje povprečje,
kar pomeni, da se z njimi bolj strinjajo.
Na podlagi teh testov ugotavljam, da med študenti FNM in FF ne obstaja
razlika v tolerantnosti do drugačnih, zato lahko hipotezo 4 potrdim

H5: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM glede
moralne

(ne)sprejemljivosti

istospolno

starševstvo

ni

istospolnega
nemoralno,

starševstva;
meni

večji

da

delež

študentov FNM.
H5 sem proučevala z 12. vprašanjem: »Ali je otroku iz neurejene družine,
družine z nasiljem ali alkoholom nemoralno ponuditi življenje v družini z
istospolnima partnerjema?« in 13. vprašanjem: »Ali bi istospolni partnerji
kot starši lahko otroku privzgojili nemoralne vrednote?«
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Preglednica 11: Vprašanje moralnosti življenja z istospolnima partnerjema
12) Ali je otroku iz neurejene
družine, družine z nasiljem ali
alkoholom nemoralno ponuditi
življenje v družini z istospolnima
partnerjema?
Da

Ne

Ne vem

Skupaj

F

5

68

11

84

f%

6,0 %

81,0 %

13,1 %

100,0 %

F

2

17

4

23

f%

8,7 %

73,9 %

17,4 %

100,0 %

F

7

85

15

107

f%

6,5 %

79,4 %

14,0 %

100,0 %

FF
Fakulteta:
FNM

Skupaj

χ2(L. R.) = 0,534, p = 0,744
Rezultati kažejo, da med študenti FF in FNM ne obstaja statistično
pomembna razlika (p > 0,05) v mnenju o tem, ali je otroku iz neurejene
družine, družine z nasiljem ali alkoholom nemoralno ponuditi življenje v
družini z istospolnima partnerjema. Iz kontigenčne tabele pa je kljub temu
razvidno, da večji delež študentov FNM (8,7 %) meni, da je otroku iz
neurejene družine, družine z nasiljem ali alkoholom nemoralno ponuditi
življenje v družini z istospolnima partnerjema.
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Preglednica 12: Vprašanje (ne)moralnosti vzgoje istospolnih partnerjev
13) Ali bi istospolni partnerji , kot
starši, lahko otroku privzgojili
nemoralne vrednote?

FF

Da

Ne

Ne vem

Skupaj

F

28

36

20

84

f%

33,3 %

42,9 %

23,8 %

100,0 %

F

9

6

8

23

f%

39,1 %

26,1 %

34,8 %

100,0 %

F

37

42

28

107

f%

34,6 %

39,3 %

26,2 %

100,0 %

Fakulteta:
FNM

Skupaj

χ2(r) = 2,300, p = 0,334
Rezultati kažejo, da med študenti FF in FNM ne obstaja statistično
pomembna razlika (p > 0,05) v mnenju o tem, ali bi istospolni partnerji kot
starši otroku lahko privzgojili nemoralne vrednote. Iz kontigenčne tabele
pa je kljub temu razvidno, da je v primerjavi s študenti FF večji delež
študentov FNM mnenja, da bi istospolni partnerji kot starši otroku lahko
privzgojili nemoralne vrednote, prav tako pa je bil pri njih tudi večji delež
neopredeljenih (izbrali so odgovor 'Ne vem').
Na podlagi analize rezultatov lahko ugotovim, da ne obstaja statistično
pomembna razlika pri pogledu na moralno (ne)sprejemljivost istospolnega
starševstva, zato hipotezo 5 ovržem. Rezultati so pokazali nasprotno od
pričakovanega, saj je večji delež študentov FNM menil, da takšno
starševstvo moralno ni sprejemljivo.

3.4.3 Povzetek rezultatov ankete
V vprašalniku, ki sem ga pripravila v spletni obliki, je sodelovalo 87 žensk
(81,3 %) in 20 moških (18,7 %). 84 vprašanih (78,4 %) je bilo študentov
FF – ti so se na anketo odzvali v večjem številu in tudi v krajšem času.
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Študente

FNM

sem

večkrat

pozvala

k

sodelovanju

s

pomočjo

predstavnikov letnikov in tutorjev, a žal manj uspešno. Vprašalnik je bil
namenjen dodiplomskim in podiplomskim študentom. V največjem številu
so se odzvali študenti II. stopnje (69), en študent je bil s III. stopnje. Zaradi
lažje interpretacije sem ti dve stopnji združila in tako ločila 65,4 %
študentov podiplomskega študija od 37 študentov dodiplomskega študija,
ki so predstavljali 34,6 %.
Postavila sem pet hipotez, ki sem jih z anketo po vrsti potrdila oziroma
ovrgla:
H1: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM o vplivu
istospolnih staršev in okolice na razvoj otroka; bolj tolerantni so
študenti FNM.
H2: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM o prednostih in
slabostih razvoja otrok v istospolnih družinah; študenti FNM
navajajo v primerjavi s študenti FF več prednosti kot slabosti.
H3: V mnenju o dovolitvi posvojitve istospolnim partnerjem in
primernosti vzgoje istospolnih staršev med študenti FF in FNM
ni razlik.
H4: V mnenju študentov FF in FNM ne obstaja razlika glede
(ne)tolerance do vseh drugačnih nasploh ali samo do istospolno
usmerjenih oseb.
H5: Obstaja razlika v mnenju študentov FF in FNM glede moralne
(ne)sprejemljivosti istospolnega starševstva; da istospolno
starševstvo ni nemoralno, meni večji delež študentov FNM.
Ugotovila sem, da prinaša po mnenju študentov FF istospolno starševstvo
nekoliko manj negativnih posledic za razvoj otroka, kot menijo študenti
FNM. H1 pa sem ovrgla, ker med enimi in drugimi ni bilo statistično
pomembne razlike. Sploh pa so negativne učinke istospolnega starševstva
(odklonilno vedenje, psihične motnje, zaostalost v razvoju, negativna
samopodoba, težave s samoidentifikacijo) študenti obeh fakultet navajali v
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manjšem odstotku kot pozitivne (več tolerance do drugačnih, večja
dovzetnost za drugačnost in nesprejetost v družbi).
Ugotovila sem, da med študenti FF in FNM obstajajo manjše razlike v
mnenju o enakovrednosti istospolnih in raznospolnih staršev za razvoj
otroka, vendar je ta delež zanemarljiv. So pa v nekoliko večjem deležu
odgovarjali v prid istospolnih parov študenti FF, skoraj 73 % (študenti FNM
dobrih 61 %). Hipotezo H2 sem zato ovrgla.
Zanimiva je bila ugotovitev, da sprejemajo študenti FF istospolno
starševstvo, če je eden od partnerjev tudi biološki starš otroka, v primerjavi
s študenti FNM v nekoliko večjem deležu, tj. 65 %, čeprav so študenti
obeh fakultet dokaj pozitivno naravnani. Tudi glede posvojitve otrok so
študenti tako FF kot FNM odgovarjali v prid istospolnemu starševstvu, a so
višji odstotek tudi tu dosegli študenti FF, 74 % , v primerjavi s 57 %
študentov FNM. Po drugi strani pa je večji delež študentov FNM (48 %)
menilo, da obstaja razlika med vzgojo dveh žensk in dveh moških,
medtem ko so se študenti FF v večjem deležu (46 %) vzdržali mnenja o
tem in se odločili za odgovor 'Ne vem'. Ker v odgovorih ni statistično
pomembne razlike med študenti ene in druga fakultete, sem hipotezo H3
ovrgla.
K homoseksualcem sem v anketni vprašalnik vključila še nekatere druge
manjšine, da bi ugotovila, ali se potencialna nestrpnost med študenti
razvija samo do homoseksualcev ali do drugačnih nasploh, tj. tudi do
Romov, priseljencev in brezdomcev. Presenetila me je ugotovitev, da
drugačne, marginalizirane skupine ljudi študenti obeh fakultet sprejemajo
bolj pozitivno kot negativno, tj. 53 %, pri tem pa je delež nekoliko večji pri
študentih FNM, 61 %, proti 51 % pri študentih FF. Dobra tretjina, tako z
ene kot z druge fakultete, pa te skupine sicer sprejema, a le če to ni v
njihovi bližini. Čeprav sprejemajo Rome, priseljence in brezdomce v
večjem deležu študenti FNM, pa so rezultati pokazali tudi, da imajo
študenti FNM hkrati več predsodkov do istospolno usmerjenih. Po drugi
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strani pa imajo študenti FF več predsodkov do Romov, priseljencev in
brezdomcev. Statistično pomembne razlike med študenti teh dveh fakultet
ni, zato sem hipotezo H4 ovrgla.
Z zadnjo hipotezo sem proučevala mnenje študentov o moralnosti tega, da
bi otroku iz neurejene družine ponudili posvojitev v istospolno družino. Ne
študentom FF ne študentom FNM se tako nadomestilo ne zdi nemoralno,
so pa z 80 % za odtenek tolerantnejši študenti FF (študenti FNM 74 %).
Kot logično nasprotje tega se zdi premestitev otrok iz neurejene družine v
istospolno družino v večjem deležu nemoralna študentom FNM (9 %) kot
študentom FF (6 %). Poleg tega je večji tudi delež študentov FNM, ki
menijo, da lahko istospolni starši privzgojijo otrokom nemoralne vrednote,
40 %, medtem ko je ta delež pri študentih FF 33 %, dobra tretjina
študentov FNM pa se je vzdržala mnenja z odgovorom 'Ne vem'
(vzdržanih študentov FF je bilo 24 %). Iz obeh analiz razberem, da med
fakultetama ni statistično pomembne razlike, zato sem tudi hipotezo H5
ovrgla.
Vprašanja 8, 9, 11, 12 in 13 vsebujejo še podvprašanje za utemeljitev. Pri
sestavljanju anketnega vprašalnike sem se zavedala, da nekateri
odgovorov morda ne bodo utemeljili, bodisi zaradi nevednosti bodisi zaradi
nezainteresiranosti. Kljub temu sem upala na nekaj dobrih, za raziskovalni
del magistrske naloge uporabnih odgovorov. Pri vseh teh vprašanjih je bilo
skupno 108 utemeljitev, vključno z neuporabnimi. Za lažjo interpretacijo
sem podobne odgovore združila v skupine in jih predstavila v preglednici.
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8. vprašanje: Bi dovolili istospolnim partnerjem posvojitev in vzgojo otrok?
(Obkroži.)
a) Da

b) Ne

c) Ne vem

8.1 Utemelji odgovor:
Ker spletna anketa ni dovolila prehoda na naslednje vprašanje brez
odgovora na to vprašanje, je odgovorilo vseh 108 anketirancev. Od tega
jih je 17 (18,36 %) napisalo »…« ali »/« oziroma nekaj podobnega
(vprašanja namreč ni bilo mogoče preskočiti), kar sem vse pretvorila v »Ni
odgovora.« Na enak način sem združila tudi druge podobne odgovore in
dobila spodnjo preglednico. Pri pregledovanju sem si pomagala z
označevanjem s številkami od 1 do 6.
Preglednica 13: Združeni podobni odgovori na vprašanje Bi dovolili
istospolnim partnerjem posvojitev in vzgojo otrok?
Odgovor
1
2
3
4
5
6

Istospolni partnerji so lahko enako dobri starši kot raznospolni
partnerji, ni razloga da ne bi bili.
Ni odgovora.

f
55
17

Ne strinjam se s posvojitvijo istospolnih partnerjev, saj otrok
potrebuje mamo in očeta.
Vsi so ljudje, morali bi imeti tudi enake pravice.
Vzgoja istospolnih partnerjev je sprejemljiva, če je en starš biološki
starš.
Po raziskavah istospolno starševstvo ne vpliva na razvoj otroka.

20
9
2
6

Interpretacija: Od 108 vprašanjih jih je 55 (59,4 %) odgovorilo, da ni
razloga, da istospolni partnerji ne bi mogli biti enako dobri starši kot
raznospolni partnerji, 6 vprašanih (6,48 %) pa se opira na raziskave, ki ne
dokazujejo slabega vpliva istospolnega starševstva na otroke. Iz tega je
71

mogoče sklepati, da več kot dobra polovica vprašanih nima predsodkov
glede istospolnega starševstva. 9 vprašanih (9,72 %) je odgovorilo, da so
vsi ljudje, tako isto- kot raznospolni partnerji, in da bi zato morali imeti tudi
enake pravice, torej do starševstva. Ta odgovor sem sprva združila s
prvim 'Istospolni partnerji so lahko enako dobri starši kot raznospolni
partnerji, ni razloga da ne bi bili', kasneje pa sem ga ločila kot posebno
kategorijo, saj se tukaj vprašani naslanjajo bolj na pravice kot na samo
sposobnost starševstva. 20 vprašanih (21,6 %) se ne strinja s posvojitvijo
istospolnih partnerjev, saj so prepričani, da otrok potrebuje tako mamo kot
očeta, medtem ko se 2 vprašana (2,16 %) strinjata z istospolnim
starševstvom pod pogojem, da je eden od staršev tudi biološki starš
otroka. Še posebej zanimiva se mi je zdela utemeljitev, ki v nekaj stavkih
razloži, kako naj bi potekala posvojitev otroka v novo družin:
»Izbira pravih posvojiteljev ne bi smela temeljiti na spolni
usmerjenosti,

ampak

na

mnogih

drugih

dejavnikih,

ki

pomembno prispevajo k vzgoji otrok. Otrok ni pravica, otrok je
velika odgovornost. Otrok si zasluži dobre starše. Ali je nekdo
pripravljen skrbeti za otroka, za njegove fizične in psihične
potrebe, bi morali skozi standardizirane postopke (vprašalniki,
intervjuji) presoditi strokovnjaki v strokovnem postopku – in ne
birokratsko okence, kjer označiš svojo spolno usmerjenost.«

12

9. vprašanje: Istospolni partnerji so kot starši lahko enakovredni
raznospolnim partnerjem. (Obkroži.)
a) Drži

12

b) Ne drži

c)Ne vem

d) Vseeno mi je

Pri citiranju odgovorov zavestno nisem popravljala pravopisnih napak.
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9.1.

Utemelji svoj odgovor:

Preglednica 14: Združeni podobni odgovori na vprašanje: Istospolni
partnerji so kot starši lahko enakovredni raznospolnim partnerjem.
Odgovori

f

1

Spol pri vzgoji nima temeljnega pomena, pomembna je ljubezen.

65

2

Vloga raznospolnih staršev je bolj učinkovita.

17

3

Otrok potrebuje tako mamo, kot očeta.

2

4

Ni odgovora.

10

5

Odgovor je enak prejšnjemu.

12

6

Istospolna starša ne moreta biti enakovredna raznospolnima.

2

Interpretacija: Tudi pri tem vprašanju 10 sodelujočih (10,8 %) ni utemeljilo
svojega odgovora, označila sem jih s številko 4. Tako kot pri prejšnjem
vprašanju sem tudi tukaj združila podobne odgovore in jih razvrstila v še
pet kategorij. Trditev, da so istospolni partnerji lahko enako dobri starši kot
raznospolni partnerji, je potrdilo 65 vprašanih (70,2 %) od 108, pravijo pa,
da spol pri vzgoji nima temeljnega pomena. 17 vprašanih (18,36 %) meni,
da je vzgoja raznospolnih partnerjev učinkovitejša, po 2 (2,16 %) pa
menita, da istospolna partnerja ne moreta biti enakovredna starša
raznospolnima oziroma da otrok potrebuje tako mamo kot očeta. Kar 12
vprašanih (12,96 %) je odgovorilo, da je odgovor enak prejšnjemu, vendar
spletna anketa ne omogoča upoštevanja takšnega odgovora.
Iz tega lahko izpeljem, da večina nima konkretnega argumenta, ki bi
govoril proti vzgoji istospolnih partnerjev. Čeprav sama trditev 'Istospolni
partnerji so lahko kot starši enakovredni raznospolnim partnerjem' morda
res že vsiljuje odgovor, me je presenetilo, da med utemeljitvami ni bilo
odgovora 'ne vem', saj je kaj takega brez potrditve raziskav težko trditi –
tako pritrdilno kot nikalno. In čeprav so se nekateri vprašani pri zaprtem
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tipu vprašanja odločili za odgovora c) 'Ne vem' ali d) 'Vseeno mi je', so pri
utemeljitvi vendarle navedli bodisi razlog za bodisi proti. Kot dobro
navajam naslednjo utemeljitev:
»Spol te nikoli ne definira kot dobrega starša, definira te to, kaj
imaš v glavi, otroka kako vzgajaš in kakšne vrednote prenašaš
nanj. Dejstvo, da lahko dve osebi 'naredita' otroka, teh dveh
oseb ne naredi za dobra starša.«
S spolom je tu verjetno mišljena spolna usmerjenost. Takšna utemeljitev
se mi zdi korektna, saj bolj kot primerjavo glede na spol in spolno
usmerjenost poudari pomembnost značaja.
11. vprašanje:

Obstaja razlika v vzgoji dveh žensk in dveh moških.

(Zanimala me je primerjava med žensko in moško vzgojo v istospolni
družini.)
a)

Drži

b) Ne drži

11.1. Utemelji svoj odgovor:
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c) Ne vem

d) Vseeno mi je

Preglednica 15: Združeni podobni odgovori na vprašanje Obstaja razlika v
vzgoji dveh žensk in dveh moških?
Odgovor

f

1

Ni razlike.

12

2

Ne vem.

35

3

Je razlika.

20

4

Ni odgovora.

12

5

Odvisno od človeka, vsak starš vzgaja drugače.

25

6

Otrok potrebuje oba, mamo in očeta.

4

Interpretacija: Enako kot pri prejšnjih vprašanjih je bilo tudi tukaj nekaj
utemeljitev brez odgovora, in sicer 12 od 108 vprašanih (12,96 %).
Predvidevam, da so se za tak odgovor odločili predvsem tisti, ki so pri
prejšnjem vprašanju obkrožili odgovor c) 'Ne vem' ali d) 'Vseeno mi je'. Kar
35 anketirancev ali 37,8 % pa je pri utemeljitvi izbralo odgovor 'Ne vem'.
Tak večinski odgovor sem tudi pričakovala, saj je to težko dokazati. 'Ne
vem' je v tem primeru verjetno tudi najboljši odgovor, če nimamo vpogleda
v resnejše raziskave. Med anketiranci se jih 25 (27 %) strinja, da je vzgoja
odvisna predvsem od človeka kot individuuma – vsak človek vzgaja
drugače, način vzgoje pa ni odvisen od njegovega spola, temveč bolj od
značaja. 20 vprašanih (21,6 %) meni, da obstaja razlika v vzgoji med
dvema ženskama in dvema moškima. Večina navaja, da so ženske bolj
nežne, medtem ko so moški bolj nagnjeni k strogosti. Po drugi strani pa jih
je 12 (12,96 %) menilo, da vzgoja dveh žensk oziroma dveh moških ni
različna. Istospolni partnerji, in to obeh spolov, lahko vzgajajo enako dobro
ali enako slabo, pri tem pa spol ne igra bistvene vloge, pomembna sta
njihov način življenja in temperament. Dober primer take utemeljitve je:
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»Vsak par v obeh oblikah, ima prvotno enake cilje oz.vsaj naj
bi imeli... Zagotoviti otroku ljubece, varno in zdravo okolje ter
mu omogociti zdrav optimalni razvoj... Tak da se v osnovi naj
ne bi razlikovali. Prav tako pa so ze lep cas vloge moskih in
zensk bolj usmerjene proti enakopravnosti in tudi nekateri
moski imako boljsi cut za otroka kot nekatere zenske in
obratno.«
12. vprašanje:

Ali je otroku iz neurejene družine, družine z nasiljem

ali alkoholom nemoralno ponuditi življenje v družini z istospolnima
partnerjema? (Obkroži.)
a) Da

b) Ne

c) Ne morem se opredeliti

12.1. Utemelji svoj odgovor:
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Preglednica 16: Združeni podobni odgovori na vprašanje: Ali je otroku iz
neurejene družine, družine z nasiljem ali alkoholom nemoralno ponuditi
življenje v družini z istospolnima partnerjema?

Odgovor
1

2
3

4

Otroku iz neurejene družine ni nemoralno ponuditi nadomestne

f
61

starše, ki so istospolno usmerjeni.
Vsak otrok ima pravico do urejene družina, prav je, da se

16

upošteva tudi njegova volja.
Ni odgovora.

13

Otroku iz neurejene družine je nemoralno ponuditi nadomestno

8

družino istospolno usmerjenih staršev, morali bi mu ponuditi
tradicionalno urejeno družino.

5

Spol in spolna usmerjenost staršev ne vplivata na vzgojo.

11

6

Ne vem

4

Interpretacija: Pri 12. vprašanju 13 anketirancev (14,04 %) ni utemeljilo
svojega odgovora, z 'Ne vem' pa so odgovorili 4 (4,32 %). Največ
vprašanih, tj. 61 (65,88 %), se strinja, da ni nemoralno, če otroku iz
neurejene družine z nasiljem oziroma alkoholom ponudimo nadomestno
družino istospolnih partnerjev. Vprašanje sem dodala zato, ker me je
zanimalo, ali gledajo študenti na istospolno starševstvo kot na nemoralno
oziroma ga enačijo z neurejenostjo družine. Iz odgovorov lahko sklepam,
da postavlja večina študentov istospolno družino pred družino z nasiljem,
ob tem pa se porajajo tudi mnenja, da so lahko otroci iz istospolnih družin
v družbi deležni verbalnega ali psihičnega nasilja. Taka ugotovitev je
pričakovana, saj kot družba počasi napredujemo v smeri, ko vedno več
ljudi drugačnost sprejema in nanjo ne gleda več s tako velikim
odklanjanjem. Po drugi strani imamo 8 mnenj (8,64 %), da je otroka iz
neurejene družine nemoralno prestaviti v netradicionalno družino.
Odgovori so oblikovani predvsem v smeri, da si vsak otrok zasluži živeti v
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družini z nadomestno mamo in očetom, če mu njegova prava družina ni
bila dovolj naklonjena, in da ga ne smemo ponovno izpostavljati stresu, ki
bi ga utegnila prinesti istospolna družina. Tu gre spet za sklepanje. Ne
moremo namreč z gotovostjo trditi, niti da otroku v istospolni družini ne bi
bilo bolje niti da mu ne bi bilo celo slabše, kot mu je v njegovi neurejeni
družini. Po mnenju 16 vprašanih (17,28 %) ima vsak otrok pravico do
urejene družine, zato se mora pri tem upoštevati tudi njegova volja. Pod
pojmom urejena družina lahko tu razumemo tudi istospolno družino,
čeprav se vprašani o tem ne zdijo povsem prepričani in naj bi bil otrok tisti,
ki se lahko odloči, ali bo živel z istospolnim parom ali ne. 11 vprašanih
(11,88 %) se strinja, da spol in spolna usmerjenost nista povezana z
načinom vzgoje. Iz tega lahko sklepam, da je pomembno predvsem, da
pride otrok v družino, v kateri bo deležen ustrezne vzgoje in ljubezni,
četudi bo to istospolna družina. Tako trditev lahko spet potrdim z eno od
utemeljitev:
»Sama sem dolga leta živela v družini, polni psihičnega nasilja
in alkoholizma. Iz izkušenj rečem, da bi gotovo raje živela
kjerkoli drugje, kjer bi z mano ravnali bolje, ne glede na spol in
spolno usmerjenost teh ljudi.«
S to anketiranko globoko sočustvujem zaradi njene slabe izkušnje, za
raziskavo pa je dobro, da imamo tudi take izkušnje iz prve roke.
13. vprašanje: Ali bi istospolni partnerji kot starši otroku lahko privzgojili
nemoralne vrednote?
a) Da

b) Ne

c) Ne morem se opredeliti

13.1. U temelji svoj odgovor:
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Preglednica 17: Združeni podobni odgovori na vprašanje Ali bi istospolni
partnerji kot starši otroku lahko privzgojili nemoralne vrednote?
Odgovor
1

Istospolno usmerjeni starši bi lahko enako kot raznospolno
usmerjeni starši otroku privzgojili tudi nemoralne vrednote..

f
64

2

Ne vem.

9

3

Nemoralna bi bila reakcija okolice.

4

4

Ni odgovora.

12

5

Ne, istospolni partnerji niso nemoralni.

12

6

Da, istospolni starši bi otroku lahko privzgojili nemoralne vrednote.

5

7

Morale ni.

2

Interpretacija: Tudi pri zadnjem podvprašanju odprtega tipa se je pojavilo
nekaj odgovorov 'Ne vem', tj. 9 (9,72 %), 12 vprašanih (12,96 %) pa
svojega odgovora ni utemeljilo. Večina oziroma kar 64 vprašanih
(69,12 %) je menilo, da bi lahko oboji – tako isto- kot raznospolno
usmerjeni starši – svojim otrokom privzgojili nemoralne vrednote. Iz tega
izhaja, da težava spet ni v isto- oziroma raznospolnosti, temveč v značaju
ljudi, ki otroke vzgajajo. 4 vprašani (4,32 %) so menili, da istospolni starši
svojim otrokom sicer ne bi privzgojili nemoralnih vrednot, bi pa bila do
takih otrok nemoralna okolica, s katero bi se morali soočati. Tukaj lahko
dodam, da je istospolnost pri nas po svoje še vedno tabuizirana tema. Če
bi želeli negativni vpliv okolice na otroke iz istospolnih družin omejiti ali
omiliti, bi morali istospolnost najprej večinsko sprejeti kot nekaj
normalnega in vsakdanjega. 12 vprašanih (12,96 %) meni, da istospolnost
oziroma istospolni partnerji niso nemoralni, 5 anketirancev (5,4 %)

pa

meni, da bi lahko istospolni starši svojim otrokom privzgojili tudi nemoralne
vrednote. Manjšina, tj. 2 vprašana (2,16 %), misli, da morale kot take ni.
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Različni ljudje imamo na moralo različne poglede. Tudi če bo kdo menil,
da živi v skladu z moralo, ga bo lahko kdo drug obtožil nemoralnosti.
Vendar sta spet vzgoja in značaj tisto, kar usmerja človekovo ravnanje, ne
pa njegova spolna usmerjenost. Tako pravi ena od utemeljitev:
»To je težko reči, ker nemoralnost ni povezana z spolno
usmerjenostjo, ampak je odvisna od posameznika, okolja v
katerem odrašča, njegove izkušnje itd. Tudi v "standardni"
družini lahko privzgojijo nemoralne vrednote in bi jih bilo treba
tukaj definirati (kaj se v tem kontekstu smatra za nemoralno).
Načeloma pa mislim oz. gledano na generalne vrednote,
istospolno usmerjeni pod nobenim pogojem ne bi privzgajali
nemoralnosti, razen, kot že rečeno, so sami takšni, ampak je to
lahko tudi v družini z očetom in materjo.«

3.5 Ugotovitve
V tem poglavju bom predstavila nekaj ugotovitev oziroma bom svoje
ugotovitve primerjala z izsledki uporabljene literature.

3.5.1 Primerjava literature z izsledki ankete
Javno mnenje do homoseksualnosti so v Sloveniji, kot navaja D. Lokar,
začeli raziskovati šele v začetku devetdesetih let, tudi z vprašanji kot Koga
ne želite imeti za soseda?, ki sem ga tudi jaz uporabila v svoji anketi.
Rezultat skoraj desetletnega raziskovanja, predstavljen v spodnji tabeli,
kaže, da je za več kot polovico Slovenk in Slovencev homoseksualnost
nesprejemljiva.
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Preglednica 18: Združeni rezultati merjenja socialne distance do
homoseksualcev (Lokar, 2012, po Kuhar, 2003 str. 89)
Ne želim imeti homoseksualca za soseda … ( %)
1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

42,5 %

61,6 %

56,2 %

61,2 %

60,3 %

44,3 %

55,1 %

Če dobljene rezultate primerjam s svojimi, lahko ugotovim, da se stanje ni
spremenilo – tudi več kot polovica vprašanih študentov FF in FNM v letu
2017 za soseda ne bi imela homoseksualca.
Preglednica 19: Delni rezultat socialne distance študentov FF in FNM do
homoseksualcev
Za soseda ne želim

FF

84

53,11 %

imeti homoseksualca

FNM

23

57,24 %

V Sloveniji za istospolna partnerja posvojitev otroka ni mogoča, v Evropi
pa je to mogoče na Nizozemskem, Švedskem, v Belgiji, Veliki Britaniji in
Španiji. Tam lahko istospolni pari posvojijo otroka skupaj ali pa ga posvoji
samo drugi starš (če je prvi otrokov biološki starš). Nebiološki starš pa
lahko posvoji otroka partnerja še na Islandiji, v Nemčiji in na Danskem
(Lokar, 2012).
Nina Tuš (2015) je v svoji raziskavi o istospolnih družinah, opravljeni med
vzgojitelji v vrtcih po Sloveniji, uporabila vprašanji Ali so geji in lezbijke
prav tako dobri starši kot heteroseksualci in Ali so lezbijke bolj primerne za
vzgojo otrok kot geji, ki sem ju v svoji raziskavi med študenti FF in FNM
uporabila tudi sama.
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Preglednica 20: Delni rezultati stališča do homoseksualnosti iz raziskave o
istospolnih družinah, opravljene v vrtcih po Sloveniji (Tuš, 2015)

Stališča o homoseksualnosti

Geji in lezbijke so prav tako
dobri starši kot heteroseksualci.
Lezbijke so bolj primerne za
vzgojo otrok kot geji.

Sploh se ne
strinjam

Niti se
strinjam niti
ne strinjam

Popolnoma
se strinjam

9,3 %

30,2 %

60,5 %

67,4 %

28,5 %

4,1 %

Pri vprašanjih, ki se navezujejo na starševstvo, se je več kot 60 %
anketiranih vzgojiteljev strinjalo, da so lahko geji in lezbijke enako dobri
starši kot heteroseksualci. Po drugi strani pa se jih skoraj 70 % ni strinjalo
s trditvijo, da so lezbijke primernejše za vzgojo otrok kot geji, tj. oboji so
lahko dobri starši, čeprav je bilo pri lezbičnem starševstvu čutiti večje
odobravanje kot pri gejevskem. To morda lahko povežemo z možnostjo
biološkega starševstva (v lezbičnih družinah je večkrat ena od mam tudi
biološki starš otroka kot v gejevskih družinah). Poleg tega pa so ženske že
od nekdaj interpretirane kot boljše skrbnice otrok, že po naravi (Tuš,
2015).
Izsledke N. Tuš lahko primerjam s svojimi.
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Preglednica 21: Delni rezultat enakovrednosti istospolnih in raznospolnih
staršev
9) Istospolni partnerji so kot starši lahko
enakovredni raznospolnim partnerjem
Drži

Vseeno

Ne drži

Ne vem
mi je

Skupaj

F

75

17

13

2

107

f%

70,1 %

15,9 %

12,1 %

1,9 %

100,0 %

Skupaj

Preglednica 22: Delni rezultat mnenja o različni kvaliteti starševstva gejev
in lezbijk
12) Obstaja razlika v vzgoji otroka pri dveh
ženskah in dveh moških.
Drži

Ne drži

Vseeno
Ne vem
mi je

Skupaj

F

30

27

44

6

107

f%

28,0 %

25,2 %

41,1 %

5,6 %

100,0 %

Skupaj

Nekaj več vprašanih, skupaj 70 %, se strinja, da so istospolni starši lahko
enakovredni raznospolnim staršem. To pomeni, da se večina strinja, da
lahko oboji skrbijo za otroke približno enako dobro. Pri vprašanju razlike
med vzgojo lezbijk in gejev pa so študenti v odgovorih nekoliko manj
samozavestni. Ker o tem niso povsem prepričani, se jih je večina v moji
anketi, tj. 41 %, odgovora vzdržalo, medtem ko se je pri raziskavi N. Tuš
tehtnica tu kar močno prevesila na stran vzgoje lezbijk. Ugotavljam, da
moji

vprašani

sicer

dopuščajo

možnost

kvalitetnega

starševstva

istospolnih partnerjev, niso pa o tem povsem prepričani, saj o tem premalo
vedo.
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Na tem mestu lahko dodam še ugotovitve N. Grom, da lahko lezbični
materi podarita otroku dvojno količino skrbstva, komunikacije in intimnosti
in da jima lahko po drugi strani povzročata nekaj več težav doslednost in
odločnost ter da so konflikti lahko večji, vendar redkeje prihaja do njih. Kot
ugotavlja: »Žensko starševstvo /… / pozitivno vpliva na toplino in kvaliteto
povezave z otroki. In to ne samo v primerjavi s samskimi očeti, ampak tudi
v primerjavi z mamami, ki delijo starševstvo s svojim možem, očetom
otroka« (Grom, 2013, str. 26). Gejevski očetje pa ne zagotavljajo otroku
dvojne doze očetovstva, prej bi rekli, da kažejo lastnosti ženskega
starševstva – svoje otroke telesno kaznujejo manj kot heterospolni pari in
celo manj kot lezbične matere. N. Grom navaja: »Za homoseksualne
moške zahteva pot do starševstva (posvojitev, rejništvo, sostarševstvo)
veliko večjo motivacijo kot za heteroseksualne moške in celo večjo kot za
homoseksualne ženske« (Grom, 2013, str. 27).
Iz teh ugotovitev lahko povzamem, da prihaja med lezbično in gejevsko
vzgojo do nekaj razlik. Vprašani sicer niso prepričani, da to res drži, če pa
so prepričani, se zdi, da so bolj naklonjeni lezbični vzgoji.
Dodam lahko rezultate svoje ankete o sprejemanju istospolnega
starševstva v primeru, da je eden od staršev tudi otrokov biološki starš.
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Preglednica 23: Delni rezultat odnosa do istospolnega starševstva, če je
eden od staršev tudi otrokov biološki starš
7) Kakšen je vaš odnos do istospolnega
starševstva, ko je eden od staršev biološki
starš?
Pozitiven, Negativen,
ga

ga ne

sprejemam sprejemam

Sprejemam
ga, če ga ne
opažam v
svoji bližini

Drugo

Skupaj

F

85

9

8

5

107

f%

79,4 %

8,4 %

7,5 %

4,7 %

100,0 %

Skupaj

Večina vprašanih ne nasprotuje istospolnemu starševstvu oz. ga pozitivno
sprejema, če je eden od staršev tudi otrokov biološki starš. To je mogoče
povezati tudi z ugotovitvami N. Tuš, da anketiranci pozitivneje sprejmejo
lezbične pare – v istospolnih družinah je več bioloških mam kot bioloških
očetov, kajti zdi se, da je lažje najti darovalca semena kot pa nadomestno
mater.
Če primerjam rezultate svoje raziskave z rezultati N. Tuš o večji verjetnosti
istospolne usmerjenosti otrok in večji možnosti njihove stigme, če živijo pri
istospolnih starših, dobim zelo podobne rezultate
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Preglednica 24: Delni rezultati stališča do istospolnih družin iz raziskave o
istospolnih družinah, opravljene v vrtcih po Sloveniji (Tuš, 2015)

Stališča do istospolnih družin:

Sploh se ne
strinjam

Niti se
strinjam, niti
ne strinjam

Popolnoma
se strinjam

Večja je verjetnost, da bodo
otroci, ki bodo odraščali v
istospolnih družinah, tudi sami

53,1 %

32,6 %

14,3 %

20,8 %

41,8 %

37,4 %

postali istospolno usmerjeni.
Otroci iz istospolnih družin
bodo stigmatizirani.

Večina vprašanih, tj. 53 %, se ne strinja, da bi istospolno starševstvo lahko
preneslo spolno usmerjenost tudi na otroka, medtem ko dobra tretjina o
tem ni prepričana. Ob tem večina vprašanih, tj. 42 %, tudi ne ve, kako bi
istospolno starševstvo lahko vplivalo na stigmo otrok, 37 % pa jih je
prepričanih, da je istospolno starševstvo povezano s stigmo otrok.
Še moji rezultati:
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Preglednica 25: Delni rezultat mnenja o istospolni usmerjenosti in stigmi
otrok iz istospolnih družin
10) Pri otrocih istospolnih staršev se
pogosteje opazi:
Fakulteta:

Da

Ne

Ne vem

FF

2,4 %

58,3 %

39,3 %

FNM

4,3 %

43,5 %

52,2 %

FF

57,1 %

16,7 %

26,2 %

FNM

56,5 %

21,7 %

21,7 %

Istospolna usmerjenost

Nesprejetost v družbi

Podobno kot vzgojitelji v vrtcih so tudi študenti v večini, tj. 58 %, menili, da
istospolna usmerjenost otrok ni odvisna od istospolne usmerjenosti
njihovih staršev, dobra tretjina jih o tem ni povsem prepričanih, so pa
študenti bolj kot vzgojitelji prepričani o stigmatizaciji otrok zaradi istospolne
usmerjenosti staršev, tj. kar 57 %.
Povzamem lahko, da so rezultati dokaj podobni in da gre le za manjša
odstopanja, ker vprašani preslabo poznajo področje.
Študente sem spraševala o posledicah, ki bi jih otrok občutil zaradi
istospolne usmeritve v družini. N. Grom navaja raziskave Stacey in Biblarz
(Kuhar, 2008, str. 2) ter Jansena (2010), po katerih so otroci iz istospolnih
družin:


osvobojeni tradicionalnih spolnih delitev,



manj obremenjeni s heterospolno zvezo, kar je edino pravilno,



dobro osebnostno, šolsko, poklicno, socialno in čustveno razviti,



enako sposobni spoprijeti se z razvojnimi nalogami kot otroci
heterospolnih staršev,



bolj prepričani o svoji lastni vrednosti kot vrstniki iz heterospolnih
družin,



pogosteje med študenti višjih šol in fakultet,
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enako fantovski kot sinovi iz heterospolnih družin in deklice enko
dekliške kot hčere iz heterospolnih družin,



iskreni s svojimi prijatelji in vrstniki o družinski realnosti,



psihološko gledano zelo močni, saj jih starši pripravijo na
morebitno homofobno obnašanje,



navsezadnje pa tudi močnejši, samostojnejši, bolj odprti in
strpnejši (Grom, 2013, str. 28, 29).

Če primerjam ugotovitve N. Grom z ugotovitvami na podlagi rezultatov
mojega vprašalnika, ugotovim, da so zelo podobne. Študenti ne mislijo, da
bi se lahko homoseksualna nagnjenja staršev prenesla na otroka ali da bi
vzgoja homoseksualnih staršev lahko vplivala na odklonilno vedenje,
psihične motnje ali zaostalost v otrokovem razvoju in na težave z njegovo
identifikacijo in negativno samopodobo. Skrbi jih možnost otrokove
nesprejetosti v družbi, po drugi strani pa menijo, da lahko razvijejo otroci
homoseksualnih staršev tudi večjo toleranco in večjo dovzetnost za
drugačnost. Nekoliko neodločni pa so bili študenti glede dovzetnosti za
doseganje ciljev, čeprav je lahko to relativno. N. Grom pa po drugi strani
ugotavlja, da so otroci iz homoseksualnih družin psihično stabilni, strpnejši
do drugih in ne prevzemajo homoseksualnega obnašanja.
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4 Zaključek
Ob

začetku

pripravljanja

magistrske

naloge

sem

menila,

da

homoseksualnost in homoseksualno starševstvo pri nas nista več tabu,
vendar sem hitro ugotovila nasprotno. Sem pa ugotovila, da večine
vprašanih homoseksualnost ne moti, če niso z njo v neposrednem stiku.
Ne moti jih, če homoseksualcev ne vidijo, če se z njimi ne družijo, če jih ni
v njihovi bližini, če ne vzgajajo otrok. In čeprav se družba trudi, da bi
počasi odpravila stereotipe, predsodke, strahove in fantazme, ki bi jih
lahko zaznali kot vpliv na otroka iz istospolne družine, so ti v družbi še
vedno zakoreninjeni in so premiki zato zelo počasni. Medtem ko je v
nekaterih drugih državah v Evropi in po svetu napredek nekoliko hitrejši,
se istospolni partnerji v Sloveniji še vedno borijo za starševsko pravico, tj.
pravica postati starš, ki naj bi bila temeljna pravica vsakogar.
Številne raziskave, opravljene po svetu, so dokazale, da istospolne
družine nimajo kvarnega vpliva na otroke – ti otroci nimajo psihičnih,
kognitivnih, razvojnih in emocionalnih težav in med njimi in njihovimi
vrstniki iz raznospolnih družin ni statistično pomembnih razlik. Pri razlikah
pa bi lahko več kot slabega naštela dobrega, npr. večjo strpnost do drugih
in večje sprejemanje drugačnosti, večjo toleranco do homofobije,
osvoboditev od tradicionalne delitve vlog in fantovskih oziroma dekliških
iger/poklicev ipd. Čeprav se zgodi, da so otroci iz istospolne družine zaradi
tega večkrat podvrženi stigmatizaciji družbe, jih to ne prizadene nič bolj
kot druge otroke, ki so stigmatizirani zaradi, npr., debelosti, brezposelnosti
staršev ipd. Vrhu tega pa so istospolni starši pripravljeni na stigmatizacijo
in nanjo pripravijo tudi svoje otroke.
Iz številnih pregledanih raziskav in svojih ugotovitev lahko izpeljem, da se
ljubeče, prijetno in spodbudno družinsko okolje lahko oblikuje tako v
hetero- kot tudi v homoseksualni družini. Ni pomembno, kakšne spolne
usmerjenosti so starši, če otroku zagotovijo ljubezen, sprejemanje, toplino
in razumevanje, kar otrok za čim bolj optimalen razvoj najbolj potrebuje.
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Tako kot oče in mama sta mu vse našteto sposobna dati tudi dva očeta
oziroma dve materi. Ni namreč problem v obliki družine, upoštevati je
treba tudi dogajanje v njej. Problem lahko nastane pri neupoštevanju
otrokovih pravic, čustev in čustvenih potreb, v nezaupanju, skrivanju
odnosov ipd. Da bi lahko predstavili negativne učinke istospolnih staršev
na otroka, bi morali sešteti številne dejavnike, pri tem pa bi morali
upoštevati tudi, da otroci niso samo žrtve teh dejavnikov, ampak da s
svojimi odzivi nanje tudi aktivno sodelujejo in sprejemajo oz. zavračajo
svojo realnost.
Ne moremo pričakovati, da bo družba z novim dnem kar začela sprejemati
istospolne starše in da se bodo vsi miti, stereotipi in predsodki kar na
lepem razblinili, a s pravilno vzgojo lahko starši otrokom olajšajo vstop v
nepripravljeno družbo. Dejstvo je, da otroci homoseksualnih parov
obstajajo, in ni prav, da se o njih ne govori in da se išče načine, zakaj jih
ne bi smelo biti. Homoseksualni pari že imajo otroke, take družine so
morda le manj vidne. Tudi vzgojno-izobraževalne ustanove bi lahko
otrokom iz istospolnih družin olajšale vstop v družbo in družbi pomagale
drugačnost sprejeti kot normalnost – že v vrtcu bi otrokom lahko predstavili
lezbične oziroma gejevske družine, šolski učbeniki bi morali vsebovati
temo homoseksualnosti in homoseksualnih družin, heteroseksualni starši
pa bi se s svojimi otroki lahko pogovarjali tudi o različnih vrstah družine. Že
otroke bi namreč morali učiti strpnosti in sprejemanja, pa ne le zaradi
homoseksualcev, pač pa tudi zaradi drugih marginaliziranih skupin, kot so
Romi, priseljenci, migranti in brezdomci.
Za konec ponovno dodajam citat, ki zelo dobro podpira mojo tezo, da ni
največji problem v istospolno usmerjenih starših, temveč prej v okolju in
družbi, ki te sprejema ali pa odklanja:
»Otroci nimajo različnih izkušenj le glede na to, v kakšni obliki
družine živijo, temveč imajo različne izkušnje tudi s tem, kako
okolje sprejema njihovo družino« (Hočevar, 2009, str. 214).
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6 Priloge
1. Anketni vprašalnik
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Anketa
Spoštovani,
sem Karin Krivec, študentka magistrskega študija pedagogike in filozofije na
Filozofski fakulteti v Mariboru. Pišem magistrsko nalogo z naslovom Istospolno
starševstvo – razvojni, pedagoški in etični vidiki. Prosim, da izpolnite vprašalnik in
mi pomagate izvedeti, kakšno je razumevanje istospolnega starševstva med
mariborskimi študenti Filozofske fakultete in Fakultete za naravoslovje in
matematiko. Vprašalnik je anonimen.
1. Spol: (Obkroži.)
a) Moški

b) Ženski

2. Fakulteta: (Obkroži.)
a) Filozofska fakulteta UMB
UMB
3. Stopnja študija: (Obkroži.)
a) I. stopnja

b) Fakulteta za naravoslovje in matematiko

b) II. stopnja

c) III. Stopnja

4. Oceni od 1 do 5, pri čemer je 1 – sploh se ne strinjam, 3 – sem neodločen in
5 – popolnoma se strinjam.
4.1. Za soseda ne želim imeti
homoseksualca.

1

2

3

4

5

4.2. Za soseda ne želim imeti Roma.

1

2

3

4

5

4.3. Nočem študirati skupaj s priseljenci.

1

2

3

4

5

4.4. Homoseksualci ne bi smeli biti učitelji.

1

2

3

4

5

4.5. Rom ne more biti uspešen predavatelj.

1

2

3

4

5

4.6. Romi so slabi starši.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.8. Istospolni partnerji ne bi smeli biti starši. 1

2

3

4

5

2

3

4

5

4.7. Najbolj kvalitetno družino sestavljajo
oče, mama in otroci.
4.9. Istospolni starši slabo vplivajo na
otroka.

1
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5. Kakšen je vaš odnos do homoseksualnosti? (Obkroži ali dopolni.)
a) Pozitiven, jo sprejemam
b) Negativen, je ne sprejemam
c) Sprejemam jo, če je ne opažam v svoji bližini
d) Drugo:_____________________________________________________
6. Kakšen je vaš odnos do Romov, brezdomcev, priseljencev? (Obkroži ali
dopolni.)
a) Pozitiven, jih sprejemam
b) Negativen, jih ne sprejemam
c) Sprejemam jih, če niso v moji bližini
d) Drugo:_____________________________________________________

7. Kakšen je vaš odnos do istospolnega starševstva, ko je eden od staršev
biološki starš? (Obkroži ali dopolni.)
a) Pozitiven, ga sprejemam
b) Negativen, ga ne sprejemam
c) Sprejemam ga, če ga ne opažam v svoji bližini
d) Drugo:_____________________________________________________

8. Bi dovolili istospolnim partnerjem posvojiti in vzgajati otroke? (Obkroži.)
a) Da
8.1.

b) Ne

c) Ne vem

Utemelji odgovor:

9. Istospolni partnerji so lahko kot starši enakovredni raznospolnim staršem.
(Obkroži.)
a) Drži

b) Ne drži

c)Ne vem
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d) Vseeno mi je

9.1. Utemelji svoj odgovor:

10. Pri otrocih istospolnih staršev se pogosteje opazi: (Obkroži.)
10.1. istospolna usmerjenost

Da

Ne

Ne vem

10.2. nesprejetost v družbi

Da

Ne

Ne vem

10.3. odklonilno vedenje

Da

Ne

Ne vem

10.4. psihične motnje

Da

Ne

Ne vem

10.5. zaostalost v razvoju

Da

Ne

Ne vem

10.6. večjo dovzetnost za drugačnost

Da

Ne

Ne vem

10.7. negativno samopodobo

Da

Ne

Ne vem

10.8. težave s samoidentifikacijo

Da

Ne

Ne vem

10.9. večjo dovzetnost za doseganje ciljev

Da

Ne

Ne vem

10.10. več tolerance do drugih

Da

Ne

Ne vem

11. Obstaja razlika v vzgoji dveh žensk oziroma dveh moških. (Obkroži.)
a) Drži

b) Ne drži

c) Ne vem

d) Vseeno mi je

11.1. Utemelji svoj odgovor:

12. Ali je otroku iz neurejene družine, družine z nasiljem ali alkoholom nemoralno
ponuditi življenje v družini z istospolnima partnerjema? (Obkroži.)
a) Da
b) Ne
c) Ne morem se opredeliti

12.1. Utemelji svoj odgovor:
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13. Ali bi istospolni partnerji kot starši otroku lahko privzgojili nemoralne
vrednote? (Obkroži.)
a) Da
b) Ne
c) Ne morem se opredeliti

13.1. U temelji svoj odgovor:

Hvala za sodelovanje,
Karin Krivec
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