


OLJUBEZNI 

leto 14 številka 8 

Ženska razkritja identitete in ljuhezni do žensk 
se v našl družbi zde tako redka, da najo njih ne 
bi bilo potrebno pisati nii' več kor morda enkrat , 
letno kak droben članek v lednikih, toliko, da bi 
se časopisje in javnost potrdila v strpnosti do dru
gačnosti, ki so le navidezno drugačne, sicer pa 
povsem življenJske . 

Urednik pri.log POGLEDI in Prizma: MARCELSTEFANCIC, jr. 
To številko so pripravile Suzana , Ron i . F :; k<1 . N a( ;1 Š,; . tl.1arjeta in 
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A nttop o loški 
vidik homoseksualnosti 

~ . ;:! Il ii > , . . l -
Pri preučevanju strukture ;.,;ptim:i

tivnih« in, kakor jih še imenujejo,tni
dicionalnih družb. so antropologi 
zavrgli mit o večnosti in unificirani 
superiornosti zahodne .. ; . !t~l.ture. 
Sorodstveni 'sistemi in spolrtevloge 
oziroma sistemi roda/spola s~ razliku
jejo od kulture do kulture. Tisto. kar 
je lastno eni kulturi. je v drugi popol
noma drugače. Tako Margaret Mead 
pri analiziranju spolnih vlog v treh 
»primitivnih« družbah ugotavlja. da 
dolžnosti in obveznosti. ki jihitnajO 
ženske v eni družbi v drugiprevze
majo moški.1 

V nekaterih plemenih v Afriki so 
poroke dovoljene samo med ženska
mi. medtem ko v Južni Ameriki 
moški lahko prevzamejo vlogo žen
ske. Če imajo zadostno število 
konjev. si s tem " lahko kupijo« status 
ženske. Homoseksualnost je skoraj 
obvezno prisotna v raznih ritualih . še 
zlasti pri obredih odraščanja . Kot 
navaja antropolog Geza Rohcim: 
»Razpoloženje . in običaji HISE 
MOŠKIH so sadistični. usmerjeni k 
moči. lalentno homoseksualni . po
gosto narcisoidni «. c Hiše moških v 
raznih različicah najdemo povsod. 

Znani francoski antropolog Claude 
Levi-Strauss se nevarno približuje 
trditvi o prvotnem obstajanju homo
seksulIlnosti. ki je morala biti tabuizi
rani •. da bi ,e lahko verificir;Ila hete-. 
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rosek~uaindst. Njego~a knjiga »Ele
mentarne strukture sorodstva« je pre
žeta z zavestjo o tem, kako pomemb
na je spolnost v človeški družbi. 
Odkriva; dl! je bistvo sorodstvenega 
sistema V izmenjavi žensk med 
moškimi in · na tem gradi implicitno 
teorijo spolnega podrejanja. 

Dve njegovi šahovski figuri sta še 
posebno važni za ženske - »dar« in 
tabu rodoskrunstva. čigar dvojno 
artikuliranje izraža Straussov pojem 
izmenjave fensko Zanj so poroke naj
pomembnejši vidik izmenjave darov. 
pri čemer ženske predstavljajo naj
dragocenejši dar. Mnoge feministične 
antropologinje kritiZirajo to teorijo in 
dokazujejo na primeru maloštevilnih. 
še vedno obstoječih egalitarnih »pri
mitivnih« skupnosti. da je spolno zati
ranje in seksizem moderna izmišljo
tina zahodnega moškega. to je andro
centrizma in etnocentrizma. 

Vrnimo se zdaj k Levi-Straussovi 
teoriji. Tabu rodoskrunstva deli svet 
spolnega izbora na kategorije dovo
ljenih in prepovedanih spolnih part
nerjev. Natančneje. prepoved porok 
znotraj neke skupnosti pogojuje 
izmenjavo porok med skupnostmi. 
»Izmenjava žensk« je zavajajoča in 
močna ideja. privlačna je. ker zatita
nje žensk uvršča znotraj družbenega 
sistema namesto v biologijo. Ker 
Levi-Strauss trdi, da so tabu ro-
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doskrunstva ln rezultati njegove upo
rabe začetek kulture. se nam vsiljuje 
sklep, da je do svetovnozgodo
vinskegaporaza žensk prišlo z nastan
kom kulture.kar.zopet implicira. da 
bi ženske morale v imenu lastne svo
bode to kulturo uničiti in jo zamenjati 
z nekim novim pojavom/kulturo. 
Dalje Levi-Strauss trdi. da družbeno 
organiziranje spolnosti temelji na 
rodu, obvezni heteroseksualnosti in 
na zatiranju ženske seksualnosti. 

Rod je torej družbeno pogojena 
delitev spolov. Sorodstveni sistemi 
temeljijo na poroki in s tem samce in 
samice spreminjajo v »moške in 
ženske« ,· Vsak od njih je torej okr
njena polovica, ki lahko najde celovi
tost samo. če se spoji z drugo polovi
co. Vendar mOra preastava. da moški 
in ženske ustvarj~jo dve vzajemno 
izključujoči se kategoriji, izhajati iz 
nečesa drugega, ne pa iz neobstoje
čega »naravnega« protislovja. To še 
zdaleč ni izraz naravnih razlik , kajti 
identiteta po rodu predstavlja ukini
tev naravnih podobnosti. Delitev po 
spolu je vzrok zatiranja nekaterih 
osebnostnih lastnosti pri vsakem člo
veškem bitju , tako pri moškem kot 
pri ženski. Na tem mestu se Levi
Strauss nevarno približuje trditvi , da 
je heteroseksualnost nek uveden pro
ces. kajti. če bi bili biološki in hormo
nalni imperativi tako močni. kot to 
trdi popularna mitologija, bi bilo 

komajda potrebno omogočati het ero
seksualne zveze s posredništvom vza
jemne ekonomske odvisno~ti. Razen 
tega tabu rodoskrunstva predpostav~ 

lja nek predhodni manj artikuliran 
tabu homoseksualnosti. Prepoved 
nekaterih heteroseksualnih zvez 
predpostavlja tabu naperjen proti 
neheteroseksualnim zvezam. Rod ni 
samo identifiCiranje z enim spolom, 
ampak pogojuje tudi usmeritev 
spolne želje k drugemu spolu. Zato je 
ukinitev homoseksu~lnega dejavnika 
v človeški seksualnosti rezultat istega 
družbenega sistema. ki neusmiljeno 
uničuje ali pa zapira oči pred homo
seksualnost jo . Človeška seksualnost 
je, kljub velikanskemu razvoju in 
znanstvenim dosežkom, ki so vsak iz 
svojega zornega kota prispevali k 
osvetlitvi tega področja, še vedno 
precej tabuizirana in nekoliko 
mistična . »Zahodnacivilizacija« je od 
propada stare Grčije in Rima (privile
giranost moških homoseksualcev) 
naprej s svojimi mehanizmi zatirala 
homoseksualnost bolj kot katerakoli 
druga znana kultura. Ni torej 
bistveno vprašanje . ali je bila prej 
homo- ali heteroseksualnost (obe sta 
samo izraz človeške seksualnosti), 
temveč je bistveno, kako in zakaj 
neka tako visoko razvita kultura kot 
je naša, zatira in preganja homosek
sualce in navsezadnje, komu so napo
ti. 



POaLIEDI-----

Psihološki 
vidik homoseksualnosti 

Antropologija in opisi sorodstve
nih sistemov ne pojasnjujeta meha
nizmov, ,s katerimi se otrokom vtis
nejo konvencije spola in rodu. Po 
drugi strani pa je psihoanali1;a teorija 
reprodukcije sorodstva. Psihoanaliza 
opisuje to, kar posamezniku pusti 
njegov konflikt s pravili in predpisi o 
spolnosti družbe, v kateri se je rodil. 
Ko človek sprejme svojo homosek
sualnost, večino časa porabi za raz
mišljanje kdaj, kako in zakaj je to 
postal. Vse do konca dvajsetih let psi
hoanalitično gibanje ni imelo kakšne 
posebne teorije o razvoju žensk. 
Predlagali so variante »Elektrinega 
kompleksa« - dekle ljubi očeta, ven
dar se mu odreče zaradi strahu pred 
materinim maščevanjem. Ta formu
lacija je predpostavljala, da sta 
otroka obeh spolov biološko usmer
jena k heteroseksualnosti, in dasta še 
pred edipalno fazo »mali moški in 
mala ženska«. Odkrivanje prededi
palne faze je omogočilo Freudu in 
Jeannu Lampl de Grootu, da artikuli
rata klasično psihoanalitično teorijo 
ženskosti. Prededipaina faza je opi
sana kot dvospolna. Oba spola sta 
izražala cel razpon libidioznih stališč, 
aktivnih in pasivnih, skupni predmet 
želje pa je bila mati. Tu se začenja mit 
o F ALUSU, bogu vseh bogov, falus
na kultura in falusna.ideologija. 

Falus ni samo »nekaj«, kar razliku
je spola, je utelešenje moškega sta
tusa, ki ga moški prevzemajo in po 
katerem jim pripadajO določene pra
vice - med njimi tudi pravica do 
ženske. Falus je izraz prenašanja 
moške premoči, prehaja skozi žensko 
in končno počiva v moških. Sledovi, 
ki jih pušča, vključujejo identiteto po 
rodu in delitev po spolu. Vendar 
pušča še več kot to, pušča »zavist 
zaradi penisa«, ki v neki falusni kul
turi pridobi bogat pomen ženskega 
nemira. V edipalni krizi otroci odkri
vajo razlike med spoloma, tabu 
rodoskrunstva in to, da mora vsak 
postati del enega od spolov. Deček se 
odreče materi iz strahu, da bi ga oče 
kastriral (kajti mati pripada.očetu), 
mu odvzel falus in ga tako spremenil v 
deklico. S tem dejanjem odrekanja 
deček potrdi obstoječe odnose, mater 
zamenja za falus, ki mu bo pozneje 
omogočil, da bo dobil lastno ženo. Za 
dečka je ta\>u rodoskruns.a prepo
ved določenih žensk; za deklico je to 
prepoved vseh žensk. Deklica razu
me, da nima falusa in da ga lahko dobi 
samo kot darilo od moškega, sama pa 
ga nikoli ne more posedovati. te.se 
edipalnll kriza normalno odvija, 
deklica sprejme svojo »kastracijo«, , 
njena libidiozna st[J1ktura (zatiranje 
klitoričnega orgazma y prid pasiv
nemu vaginalnemu orgazmu) in izbor 
objekta sta tedaj usklajena z vlogo 

ženskega spola. "Deklica je postala 
mala ženska, ženstvena, pasivna, 
heteroseksualna. 'Freud omenja tri 
alternativne poti iz edipalIie krize. 
Deklica se lahko preprosto »odtrga«, 
tako da popolnoma zatre spolnost in 
postane aseksualna. Lahko se upira in 
se krčevito drži svojega narcisizma in 
želje ter postane »možačasta« ali 
homoseksualna. Lahko pa tudi 
sprejme ta položaj, podpiše družbeni 
dogovor in tako pridobi »normal· 
nost«. 

Freud očitno ni imeloptimističnega 
odnosa do ženske katastrofe. S tem, 
ko je vrhovno moč priznaval Falusu 
(in sebi kot moškemu), je ženskam 
prepustil samo izbiro med falusnimi 
alternativami in tako pripomogel h 
konsolidaciji falusne ideologije. 
Njemu in drugim raziskovalcem 
ženske seksualnosti se lahko zahvali-

mo, da se na lezbištvo še vedno gleda 
kot na problem, to je bolezen, ki jo je 
potrebno klinično zdraviti (s terapija
mi, zdravili, elektro šoki). Ameriška 
kliničarka Charlotte Wolf je psihoa
nalitično teorijo ženskosti pripeljala 
do njenega logičnega konca, ko je 
izjavila, da je lezbištvo zdrava reak
cijll na socializacij o žensk. 

Ce je koga potrebno zdraviti, je to 
v vsakem primeru družba, ki preko 
svojih ekonomskih, političnih in ideo
loških struktur ter mehanizmov one
mogoča izražanje katerekoli seksual
nosti razen heteroseksualnosti. 
Seveda vsaka država drugače obrav
nava homoseksualnost - od naklo
njenosti na Zahodu prekonetole
rantnosti in diskriminacije do prepo
vedi, preganjanja in obravnava kot 
kazensko dejanje. 

Problemi vsiljene 
heteroseksualnosti 

V deželah po svetu imajo ljudje veliko različnih življenjskih 
stilov. Toda družinska enota - najsibo razširjena ali nuklearna 
družina- je še vedno globalni princip družbenega organiziranja 
držav. Ostaj a dejstvo, da moški vladajo in ženske služijo znotraj 
družine. Ženske služijo seksualno s svojimi telesi, služijo 
manuaino in brezplačno s skrbjo za dom in hrano, služijo emo-

. cionalno s svojo podporo drugim članom družine in služijo 
fizično z rojevanjem in vzgajanjem otrok. 

Večinom;t se ženske niso'same zavestno odločile za to vlogo. 
Ponavadi ne dobijo nobene informacije o drugih življenjskih sti
lih. Pogosto so legalni in družbeni pritiski tako močni, da so 
vsakršni poskusi žensk, da bi živele drugače, dejansko onemogo
čeni. 

Problem vsiljene heteroseksualnosti ni samo problem lezbijk. 
Lezbijke ostro izpostavijo ta problem, kajti one hočejo organizi
rati svoje življenje na drugačen način in hočejo svobodo svojih 
lastnih teles in misli., . 

Problem vsiljene heteroseksualnosti je problem za vsako 
žensko, ki ni imela možnosti, da bi sama izbrala način, na kate· 
rega želi živeti. Večina žensk ni dobila nobenih informacij o dru
gih življenjskih stilih, zato je njihov izobrazbeni, družbeni in 
legalni položaj največkrat takšen, da v njem ni bilo nikoli vpraša
nja lastne izbire. 

Vsilje!la, heteroseksu~lnost je problem za lezbijke in vsa 
dekleta ID zenske po vsem svetu. . 

Nedavna Kinseyeva študija je postavila trditev, da ni NOBE
NEqA »vzf(?ka« za homosek.sualnost, niti podedovanega niti iz 
ok.ohce (vključno z dt?lovan]em staršev). Iskanje vzroka obi
čaJno obs.ega h~mofo.blčno predpostavko, da je nekaj narobe v 
tem, da SI lezblJka .ah homoseksualec. Kdo pa išče »vzroke« za 
heteroseksualno'usmeritev? 

V vseh' družbenih ureditvah, v 
katerih je edini elgalizirani in nOf
malni način izražanja seksualnosti 
heteroseksualnost, ki neizbežno 
pogojuje patriarhalnost, seksizem ter 
podrejenost žensk moškim v vsakem 
pogledu, v vseh takih družbah so 
lezbijke sovražnik številka ena, kajti s 
svojim načinom življenja negirajo 
osnovno predpostavko heterosek
sualnosti - prisotnost moškega. 
Rezultat vsega tega je fanatična reli
gioznost, brezpogojna podrejenost 
vrhovnemu bogu ljubezni in seksa, 
vsemogočnemu bogu FALUSU. 

I1ustracija Falusne religije je feno
menalno vidna venem od njenih 
mnogoštevilnih mitov, v mitu o 
božanskem Edenu ter prvih ljudeh. 
Prvo človeško bitje je bil seveda 
moški. Bilo bi neumno, da bi bila to 
ženska. In temu moškemu, ki mu je 
bog Falus dal ime Adam, je nekega 
dne postalo dolgčas ob uživanju 
rajskih lepot. Zaželel si je, da bi tudi 
on imel svojo družico, tako kot vsi v 
raju. In Falus mu je poslal ženo z ime
nom Lilit. 

Kmalu je Adam spoznal, da je Lilit 
neposlušna in nepokorna in kar je 
najhujše - nekega dne je preprosto 
izginila, ga zapustila. Ko jo je bog 
Falus hotel vrniti,.je bi!a že tako vzne
sena od čutnihstrasti, ki jih je doživ
ljala (z demoni - seveda moškega 
spola) na Rdečem. morju, da se 
seveda ni hotela vrniti in živeti samo z 
enim moškim. In tako so nastale prve 
kurbe, ne zveste žene, ki so ogrožale 
poštene in zveste žene, družine in 
zakone. Da bi ublažil Adamovo bole
čino, mu je bog Falus, kot vsi vemo, iz 
rebra ustvaril Evo (po drugem 
poskusu mu je uspelo ustvariti pra
vo), ki je spet prevarala nesrečnega in 
naivnega Adama. Nekega lepega 
dne, ko se je sprehajala pod dreve
som spoznanja, jo je hudič, ki se je 
spremenil v kačo (falusna simbolika 
je očitna), nagovoril, da je vzela 
jabolko in tako je ,Eva postala prva 
grešnica, zaradi katere je grešen cel 
ženski rod. In tako so ženske krive in 
nosijo moški greh in slabost. 

Lezbijke so predvsem ženske, ki še 
zdaleč ne priznavajo tega »izvirnega 
greha«,še manj pa sprejemajo svojo 
»žensko usodo«. Odpor in neposluš
nost vsemogočnemu bogu Falusu pla
čujejo z izolacijo, odpadništvom, z 
življenjem na družbeni margini, ne 
samo brez pravice do glasu, temveč 
tudi brez pravice do obstajanja. 

1 Margaret Mead, »Spolneuloge utri 
primitivna društva« 

2 »0 ženski in ženskem gibanju«, 23 
zbornik, Krt 26/19&5, str. 26 
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Zenske, ki se identificirajo 

Kaj je leznijka? Leznijka je nes 
,s.:h ž.:nsk. skonkc.:ntriran do eks
plozime točke . To je ženska. ki po
g( )~t o že \' zgodnji mladosti ravna " 
'skladu s svojo notran,jo željo. da bi 
bila bolj popoln in bol,j sH)noden člo
"ck kot pa ji dnižna - včasih že,' 
tistem času. pra" gotOH) pa pozneje 
- dovoljuje , 

"jenc potrebe in de,janja jo skozi 
leta vodijo v noleč konflikt z ljudmi. 
situacij'lIili . s principom boja ,'seh 
proti vsem. z vsem. 'kar jo obdaja in 
večinoma tudi " konflikt s sabo . 
Morda se niti popolnoma ne zaveda 
družbenih implikacij tega. kar se je 
zanjo začelo kot osebna nujnost : na ' 
nekem ni,'oju preprosto ni mogla 
sprejeti zatiranja in meja . ki so ji bile 
vsiljene z bistveno vlogo " družni. z 
žensko vlogo. 

Notr'injiupor. ki ga doživl,ja . pona
vadi vodi v občutek krivde . ki je t.olik
šen. kolikor sama čuti. dane izpol
njuje pričakovanj družbe in/ali vodi v 
to : da začne postavljati pod vprašaj in 
analizirati tisto. kar ostali bolj ali 
manj sprejemajo. Razviti mora svoj 
lastni življenjski stil. pogos~o preživi 
velik dcl življenja sama il1 večinoma 
veliko prej kot njene heteroseksualne 
pri.jatdjice spozna n:alnost iluzij in 
eksistenčno samoto življenja (ki jo 
mit o zakonski zvezi prikriva) . Koli
kor ne more izbrisati globokosdne 
socializacije . ki je povezana s poj
mom »biti ženska«. ne more nikoli 
zares najti notranjega miru . Ujeta je 
med sprejemanje predstave . kijo ima 
o njej družba - v tem primeru sama 
sebe ne more sprejeti - in med razu
mevanje tega. kar ji je naredila sek
sistična družna . in, zakaj je to za to 
družho funkcionalno in potrebno . 

Tiste. ki smo se prebile skozi . smo 
se, znašle na drugem koncu potovanja 
skozi noč. ki lahko traja desetletja. 
Perspekti\'() . ki smo jo dohi le na tem 
potovanju. samoosvoboditev . notra
nji mir. resnično ljuhezen do sebe in 
do vseh žensk - vse to hočemo deliti 
z ,vsemi ženskami. ker smo vse 
ženske . 

Najprej nam mora biti jasno. da je 
lezbičnost. kakor tudi moška homo
seksualnost. 'vedenjsk<l kategorija. ki 
je možna samo v seksisfični družbi. za 
katero so značilne rigidne spolne 
vloge in moška nadvlada. Te spolne 
vloge povzročijo pri ženskah razčlo
večenje. ko nas definirajo kot služeč<> 
kasto nasproti vladajoČi kasti moških: 
pri moških pa povzročijo čustveno 

2', .. ' pohabljenost. ko jih prisilijo v odtuje
II nost svojim telesom in čustvom . da 

kot ženske 
tako lahko učinkovito opravljajo 
svoje ekonomske. politične in milita
ristične funkcije . Homoseksualnost 
,ie stranski produkt določene delitve 
"log (oz. priznanih vedenjskih vzor
cev) . ki temelji na spolu. Kot takšna 
pn:dsta,'lja neavtentično (z realnost
jo neskladno) kategorijo. V družbi. v 
kate ri moški žensk ne hi zatirali in v 
kateri bi se seksualnost smela izražati 
" skladu s čustvi. hi kategorije kot 
homoseksualnost in ' heteroseksual
nostizginilc . 

Lezbičnost se razlikuje od moške 
homoscksualnosti in 'ima v družhi 

, drugačno funkcijo, Beseda »Iezbijka« 
implicira drugo vrsto zaničevanja kot 
oznaka »peder«. čeprav oboje pome
ni. da človck ne igra vloge."'i mujo je 
namenila družba. da torej ni prava 
ženska oziroma pravi moški .•• Lezbij-

ka« je izraz. ki naj bi žensko obdr~1 v 
njenih mejah. Ko ženska dobI to 
oznako. ve. da je šla predaleč . Ve. da 
je prekoračila , strogo mejo svoje 
spolne vloge. umakne se. protestIra. 
spremeni svoje obnašanje. da bi bila 
sprejeta . Etiketo •• Iezbijka« lahko 
moški uporabi za vsako žensko. ki si 
upa biti enakopravna. ki si upa ogro
ziti njegove privilegije . ki si upa vztra
jati pri primarnosti svojih pow,b: 
Uporabljanje te etikete za.žens.ke. ~I 
so aktivne v ženskem gIbanJU, Je 
samo najnovejši primer iz dolge zgo-
dovine. ' 

Starejše ženske se bodo sporimile . 
da še ni dolgo tega. ko je to oznako 
dobila vsaka uspešna. samostojna 
ženska . ki svojega življenja ni v celoti 
posvetila moškemu; kajti v seksistični 
družbi pravij!) , da samostojna ženska 

Pet osnovnih zahtev 
mednarodne organizacije 

ILIS: 
1 ) DEKLETA IN ZENSKE IMAJO BREZPOGOJNO PRA

VICO DO NADZORA NAD LASTNIM TELESOM! 
To pomeni pravico , da svobodno razvijejo in živijo svojo sek
sualno preferenco. pravico do zaščite pred seksualnim izk()
riščanjem in zlorabljanjem, pravico , da se svobodno odločijo 
ali ne odločijo za reprodukcijo in pravico do zaščite pred 
revščino. lakoto in boleznijo . 

2) DEKLETA IN ZENSKE IMAJO PRAVICO DO IZO
BRAZBE, KI NI HETEROSEKSISTIČNA. 
To pomeni , da taka izobrazba vključuje pozitivno informa
cijo in identifikacijo o lezbijkah in lezbičnih življenjskih sti
lih . 

3) LEZBIJKE IMAJO PRAVICO DO LASTNEGA ORGA
NIZIRANJA. 
To pomeni, da se smejo srečevati, objavljati članke in oglase. 

4) VSE VLADE MORAJO OPUSTITI ZAKONODAJO, KI 
KRIMINALIZIRA ALI DISKRIMINIRA HOMOSEK
SUALNE'ZENSKE ALI MOSKE. 
Prvi korak v tej smeri je bil narejen v Evropskem svetu leta 
1981 (predlog Voogd) in bi moral.biti sprejequdiv OZN. 

5) VSE VLADE MORAJO SPREJE.TI ZAKONODAJO O 
ČLOVESKIH PRAVICAH ZA ZASČITO POSAME.ZNI~ 
KOV PRED DISKRIMINACIJO, NA OSNOVI BARVE 
KOZE. RAZREDNE , PRtPADNOSTI':" YERSJ(EQA 
PREPRIČANJA, SPOLAJN SEK:SUALNEPREFEREN~ ' -cr. " , .. ' " 
Evropski parlament je sprejel takšno priporočilo, ki prepove-
duje vsakršno diskriminacijo. ' 

ne more biti prava ženska. pač .pa jt: 
prav gotovo lezbijka. ' 

Ze samo iz tega lahko razberemo. 
'kako se godi ženskam: To namreč 
čisto jasno pomeni. da biti ženska ,in 
biti človek ni isto. Lezbijka ne velja za 
pravo žensko. čeprav obstaja na 
splošno le ena bistvena razlika med 
lezbijko in drugimi ženskami. in ta je 
v spolnem vede~ju. Ce pustimo vse 
olepšave ob strani. to pomeni. da je 
bistveno obstojalbiti ženske v tem. da 
jo pokavsa moški. 

"Lezbičnost« je ena izmed katego
rij. s katerimi so moški razdelili člo
veštvo. Ker so vse ženske poniževane 
kot spolni objekt. so jim kot takim 
dane nekatere možnosti kompenzaci
je . To je identifikacija z njegovo 
močjo , z njegovim egom, z njegovim 
položajem. z njegovo zaščito (pred 
drugimi moškimi), občutek, da je 
prava ženska, družbeno priznanje. ko 
igra svojo vlogo itd. Ce se ženska 
sooči s sabo, tako, da se sooči z drugo 
žensko, ima na razpolago manj racio
nalizacije. manj odboj ne plasti. ki bi 
prestregla globoko grozo ženske nad 
svojo nečloveško situacijo. Tu tiči 
eden izmed, vzrokov za' vseobvladil
jočo bojazen mnogih žensk pred 
lesno zvezo z drugo žensko; , gre za 
,strah, da bi jih ženska uporabila kot 
spolni-objekt in bijim za to ne dala 
niti kompenzacije, ki jo dobijo v zvezi 
z moškim, temveč bi jim kvečjemu 
razkrila praznino resničnega položaja 
ženske. To razčlovečenje pride do 
izraza takrat, ko nelezbična ženska 
izve, da je ena izmed prijateljic lezbij
ka. Lezbično prijateljico začne obrav
navati kot možen spolni objekt in ji 
vsili psevdomoško vlogo. Njena hete
roseksualna · socializacija postane 
jasna, ko se sama postavi v vlogo 
objekta, takoj ko se v odnosu pojavi 
potencialna seksualnost; obenem pa. 
lezbijki odreka poln razcvet iljene 
osebnosti. Ženske, predvsem v žen
skem gibanju, ki na lezbične . prijate
Ijice gledajo skozi moško definicijo 
vlog, s tem sprejemajo moško druž~ 
beno pogoj~vanje in ,zatirajo svoje 
sestre , tako kot so same zatirane od 
moških . Ali bomo šemlptej prevze" 
male ta moški sistem klasifikacije in 

, vs~r~~n~e , 'gIe.de na njihove spolne 
;' A'~~~fil\lirale 'kotnekakšno drugo 
. ,,~tegorii9.)j~i? '; " • 

" ,;<:;i:sone.,$8jno ženske, ki se uresni
:.:·,čuje~ , kofoiebno-sti, ampak tudi vse 
' situacijepristneljuOezni in solidarnoe 
sti ,medžeJlskami označevane t.eti
kefo »Iezbičnost«, so~eilske' IPčerie 

, ·med seboj v Qkvitusvdje~eit8lcevlo~.~ , ' 



ge. Ta zastrasuJocl ' termin ovira 
ženske pri fllzvijanju medsebojne 

, naklonjenosti in pri združevanju v 
skupine in organizacije. 

Zenske v gibanju so se večinoma 
zelo trudile, dabi se izognile diskusi
jam in konfrontaciji z lezbiČnostjo , 
Ta tema razdraži ljudi , Postanejo 
sovražni, izmikajoči ali pa poskušajo 
to temo podrediti »širšen1U kon
tekstu« , Se najraje pa o tem ne govo
rijo: Ko že morajo, skušajo to odpra
viti kot spolni odklon. Vendar W ne 
gre za postranski vidik . Za uspeh 
ženskega osvobodilnega gibanja je 
absolutno bistveno, da se lotimo te 

', teme. ,Dokler etiketa "Iezbijka« 
lahko prestrašiženske do te mere, da 
odstopijo od militantnosti, da se 
lOčijo od sester, dafle dajo ničemur 
prednosti pred moškim ' in družino, 
toliko časa se žens.ke ne bodo znebile 
m~ke dominacije v družbi. 'Dokler 
ie_e "fte ' uvidijo moŽDosti, da se 
:popolnom!l angažirajo ena za drugo 
.... ka,r l!IdjuČllje tudI spolno ljubezen 

'':''';0 takrat si same ~rekajo ljubezen 
.. spoštovanje, kar so tako priprav~ 
Uenedajad moškim, in s tem potrju
Jejo svoj drugorazredni status. 

, DOkler ima priznanje s strani moških 
· prednost, ta'\(o pri posamezni ženski 
kot tudi kar se tiče gibanja, do takrat 
je lahko termin »Iezbijka« učinkovito 
uporabljeriproti ženskam. te hočejo 
ženske dobiti več privilegijev znotraj 
sistema, se ne uprejo moški mOči. 

-Namesto tega iščejo priznanje žen
skega gibanja in poglavitno za prido- " 

· bitev tega priznanja je odklanjanje 
lezbičnosti, kar pomeni odklanjanje 
'fundamentalnega napada na osnovo 
ženske vloge. . , 

Mlajše in bolj 'radikalne ženske so 
začele o lezbičnosti resno razpravlja
ti, vendar do zdaj pretežno le kot o 
seksualni alternativi moškim. To pa 
~ zmeraj pomeni dajanje prednosti 
moškim., ker ideja obsežnega odnosa 
z'ženskami predstavlja v tem primeru 
negativno reakcijo na moške, in ker 
je lezbična zveza označena samo 
preko .seksa, kar je. seksistično in 
ženske med seboj razdružuje , Na 
osebne,m in družberiem nivoju je 
bistvenega pomena, da ženske opu
stijo vedenjske vzorce, ki so jih defi-

· nirali moški. V intimi naše lastne 
duševnosti moramo te vezi prerezati 

Amnesty International in 
zaprti zaradi spolne 

usmeritve 
Amnesty International je mednarodna organizacija, ki skrbi 

za človekove pravice. že dlje časa v Amnesty International 
poteka interna diskusi jao tem, ali naj si otganizaci ja začne priza
devati tudi za takojšnjo in brezpogojno osvoboditev tistih! ki so 
zaprti zaradi svoje spolne usmeritve. V zvezi s tem je CGC začel 
pogajanje z Amnesty ,Intemational ,-V. veliko pom~ pri tem 
pogajanju bi bilo, če bi COClahko nast()pil z !1~kaj !meni'in sta
tističnimi podatki (nobenih sodnih aktov, kajtI raZIskavo prev
zame Amnesty International sama). 

Zato vas prOSimo za statistične podiltke ter imena gayev in 
lezbijk, ki so ali so bili: 

. zaprti zaradi svoje spolne usmeritve 
zaprti zaradi zagovarj anj a enakega ravnanja, ne glede na 
spolno usmeritev ,. " ' , . 
zaprti na osnovi obtožbe zaradi homoseksualnostI, čeprav Je 
bil dejanski vzrok y izjavljanju političnega, verskega ali dru-
gegaprepričanja . 
mučeni ali so bili kako drugače žrtve krutega,nečlovešk,ega 
ali ponižujočega ravnanja v zaporu 
obsojeni ali so bili v nevarnosti, da bi bili obsojenina smrt, ali 
tIsti, kI so Izginili ali so postali žrtve političnih ubojev. 

Prav tako nas zanimajo imena tistih, ki so PQbegriili iz svoje 
domovine zaradi zatiranja homoseksualnosti. 

. te poznate imena aii imate številčne ali druge relevantne 
podatke, vas prosimo, da jih pošljete na naslov: . ' 

N.V.I.B. - CGC 
t.a.v. Maria Pronk (Interpot) 
Rozenstraat 8 . 

1016 NX AMSTERDAM 
The N etherlands 

1, eGe je nizozemska organizacija gayev in lezbijk 

pri koreninah. Kajti ne glede na to, 
kam usmerjamo svojo čustveno in 
seksualno energijo, svoje človeške 
avtonomije ne bomo mogle uresniči
ti, dokler bomo v svojih telesih moško 
orientirane. 

. Toda zakaj se ženske definirajo v 
odnosu do moških in skozi moške? 
Odrasle smo v moški družbi in spre
jele družbeno definicijo žensk. Ta 
definicija nas določa kot relativna 
bitja, ki ne obstajajo sama zase, tem-

vcčzashižcnJc, vzdržcvanje in udo· 
bje moškega. Ta dcfinicija nas omc
jujc na seksualn'c in druzinskc funk
cije in nam ne dovoli, da bi pogoje 
svojcga življenja določale in obliko
vale same. Vzameno za naše psihične 
usluge in izvršcvanje družbenih nedo
nosnih funkcij nam moški daje samo 
eno, to je status sužnja, ki nas legiti
mira v očeh družbe, v kateri živimo; 
T~ potem v našem družbenem 

jeziku pomeni "ženskost" oziroma 
"biti prava ženska-- . Avtentične.legi
timne in resnične smo toliko, kolikor 
smo lastnina moškega, čigar ime nosi
mQ,: .BiJiŽenska, ki ne pripada nobe
r-i'eifi~uino~kemu, pomeni biti nevid
na, pomilovanja vredna, neavten
lična , neresnična. 

On potrjuje našo sliko , kakršno 
sam hoče , ne pa našega resničnega 
jaza. On nas potrjuje kot ženske , 
kakor to definira v odnosu do sebe. ne 
more pa nas potrjevati kot osebo. 
našega jaza kot absolutuma. Dokler 
smo odvisne od moške družbene defi
nicije in od njegove potrditve. ne 
moremo biti svobodne . 

Posledica sprejetja te vloge je ogro
men rezervoar sovraštva do sebe . To 
sovraštvo kot tako seveda ni priznano 
ali sprejeto, v resnici bi ga večina 
žensk zanikala. 

. Sovraštvo . do sebe se izraža kot 
nelagodnost v svoji vlogi, kot občutek 
praznine, kot otopelost, nemir. para
lizirajoč strah globoko v notranjosti . 
Ali pa se izrazi v vnetem zagovarjanju 
slovitih in usodnih spolnih vlog. Ven
dar to sovraštvo obstaja, pogosto v 
podzavesti, Zensko odtujuje od nje 
same, od njenih potreb in jo naredi 
tujko nasproti drugim ženskam. 
Temu ženska poskuša ubežati tako. 
da se identificira s svojim tlačiteljem, 
da živi skozenj ter svoj status 'in ,iden
titeto definira skozi njegov ego in nje
govo, mOč. Na ta način se izogne 
odnosu z drugimi ženskami. ki kot 
ogledalo odsevajo njeno lastno zati
ranost, njen lastni drugorazredni sta
tus in njeno sovraštvo do sebe; kajti 
soočiti se z drugo žensko pomeni 
konec kORcev soočiti se s sabo .... s 
tistim jazom, ki se mu 5 tolikšnim 
naporom izogibamo. V luči tega 
zrcalnega odseva se zavemo, da tiste
ga. za kar so nas naredili, v resnici .ne ' 
moremo spoštovati niti ljUbiti , Naša 
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pomanjkljiva identiteta in sovraštvo 
do sebe izvirata iz identitete. ki so 
nam jn dali mt.ški , zato moramo raz
viti nov občutek zavesti. Dokler se 
'homo oklepale ideje "biti ženska«. 
homo čutile konflikt z našim klij očim 
jazom , z ohčutkom lastne hiti. s slut
nJo celovite osehe. Zelo težko je spo
znati in sprejeti dejstvo. da pojma 
»hiti žensk,\« in hiti celovita oseba 
nista združljiva. Samo ženske lahko 
dajo ena drugi nov občutek zavesti . 

. Novo identiteto mora mo razvit i 
glede na na, same in nc glede na 
moške. Ta Zil ves t jc revolucionarna 

1. Kaj je lezbičnost? 
Lezbičnost pomeni veliko stvari. 
začne pa se s čustvi . Zenska ima 
lahko' zelo rada drugo žensko in 
zač uti spolno privlačnost do nje. 
Lahko se zaljuhl.ja v 'ženske in 
želi ta. čustva. izraziti tudi na sek
sualen :način. Ce Ima takšna Iju- . 
hezen,ka čustva v glavnem do 
ženskah samo do žc nsk. se lahko 
imenuje Iczhijka. 

2. Ali je vsaka ženska lahko lezbij
ka? 
Ni vsaka ženska lezbijka. toda 
veliko žensk ima1czbična čustva . 
Večina žensk ima ljubezensko 
življenje z moŠkimi in/ali so 
poročene. Nekatere med njimi 
so morda lezbi.jkc . Ce se želiska 
odloči, da ho lezbijka. potem to 
je. Veliko 'žensk v svetu nima ' 
svohode pri izbiri svojega način a 

moč . iz katere bo sledilo vse ostalo, 
kajti naša revolucija je organska 
revolucija. 

Zato moramo hiti ena drugi na 
voljo, se med seboj podpirati, se zav
ze ti ena za drugo. si dajati ljubezen in 
čustveno naklonj enost. ki jc potrebna 
za žensko gibanje . Svojo energijo 
moramo usmeriti k svojim sestram in 
ne nazaj k tlačiteljem. Dokler bo 
žensko gibanje poskušalo osvoboditi 
ženske . ne da bi se spoprijelo z 
osnovno hetcroseksualno strukturO, 
bo še naprej porabljeno ogromno 
energije za to , da bi popravile indivi
dualno zvezo z moškim. da bi izholj-

življenja in Ijuhezni, toda tudi te 
so lahko lezbijke . Vsaka ženska , 
ki jo vidiš. bi lahko hila lezbijka: 
tvoja mati , tvoja soseda, tvoja 
zdravnica . tvoja sestra . tvoj a uči
teljica, tvoja hči. 

3. Kolikoj(dezbijk? 
Po raziskavi . ki sta jo naredila 
Kin~ey in Hite (oba v ZDA) je 
lezhijk S do 10 % (ena ali dve od 
dvajsetih žensk). Raziskava je 
tudi pokazala . d.a je imelo 50 % 
anketiranih žensk lezbično iz- : 
kušnjo in čustva: 
Mislimo. da bi hi lo lezbijbeč , če 
bi i'mele ženske resnično svo-

. hodo izbire. Toda zaenkrat v 
vseh družbah pojmujejo hetero
seksualnost kot »normalno« in 
homoseksualnost kot »nenor
malno«. 

šale seks, da bi njega spravile k pame
ti, da bi iz nejga naredile »novega 
moškega«, v iluziji, ' da nam ' bo to 
omogočilo, da bomo me postale nove 
ženske. Jasno je, da to razdvaja našo 
energijo in angažiranje in nam pre
prečuje razvoj novih vedenjskih nači
nov , ki bi nas osvobodili. 

Prioriteta odn'osa z ženskami, 
ženske, ki razvijajo novo žensko . 
zavest z ženskami - to je srce žen· _ 
skegagibanja in temelj našega pri
spevka h kulturni revoluciji. Skupaj 
moramo najti naš avtentični jaz, ga 
okrepiti in uveljaviti. In medtem ko si 

4. Kje v svetu se pojavlja iezbič. 
nost? 
Povsod, v vsaki deželi, kulturi in 
družbi! Toda v nekaterih druž
bah imajo ženske svobodo izbi
re, v drugih pa nimajo nolJene 
izbire. Morda se zdi, da nas je 
več v zahodnih državah, kjer je 
lažje biti lezbijka. vendar to ver
jetno ni res. Lezbični obču.tki so 
mednarodni. Družba vpliva na 
odprtost in 
opaznost lezbičnih . že.nsk in 
družba lahko zatira, toda ne 
more ubiti samih čustev. 
Lezbična . čustva posameznih 
žensk se lahko zalre. Te pOdatke 
dobivamo, ker se širi medna
rodna mreža lezbijk. Na lezbi
ških konferencah pridemo v stik 
z več posameznicami in maj
hnimi skupinami, ki ,nam pri~-

prizadevamo za to, ·v . nas' polagoma 
raste občutek ponosa in moči, pre
grade med nami se podirajo, vse bolj 
čutimo medsebojno solidarnost. ' 
IZhajamo iz sebe in najdetnosrediŠče 
v {las ~ih. ObčUtek Odtujenosti, 
odrezanosti, stanja. ?a " zaprtim 
oknom, nezmožnost uresničiti tisto, 
kat nosimo v sebi - . vse to izginja. 
Cutimo svoj resnični jaz, čutim.o, da 
smo končno v soglasjus.sabo:S,tem 
resničnim jazom, s lO zavestjo zače~ 
njamo revolucijo, da bi se znebite 

. vseh vsiljenih identifikacij in dosegle 
maksimalno človeško samour.esniči-

. tev. ' . 

vedujejo o obStoju skritih skupin 
il} posameznih lezbijk v njihovih 
deželah. . 

S. Kaj Je vzrok ~ IB ali Jo 
je mOl8Če »ozclravitic? .' . ' 
Lahko je veliko 'VZrokov, toda 
zaenkrat jih je nemogočcnajti . 
Verjetno obstaja komplekS VZ! 0-

. kov za lezbičnost,,,~~or obstaja 
kompleks V:iro~()~'-Z4i1i.e~r~k-
suatnost. . " :. '. 
Toda zakaj bi se splqhtrudile z 
iskanjem vzroka? Prav tako bi 
lahko vprašale, "aj je vzrok, da 
je nekdo he.teroseksualen! 
Homoseksualnost je ' · .dolgo 
veljala za boleten . . KOJ.tak~haje 
bila uvričena na 'seznam bolezni 
Svetovne zdravstvene oiganiza" 

. cije WHO. S tega" .stal~§ča . je 
posebno 'medicinska .. tnanOst 
iskala vzroke te !"bolemi«, da bi 
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lahko »ozdravila paciente« . 
Nekateri zdravniki menijo, da je 
homoseksualnost posledica 
neravnovesja hormonov: 
lezbijke rtaj bi imele preveč 
moških hormonov. Ti zdravijo 
lezbijke tako, da jim dajejo žen
ske hormone . Vemo za lezbijke v 
Indoneziji, ki so bile »zdravlje
ne« na ta način. Ti zdravijo 
lezbijke tako, da jih pošljejo v 
rehabilitacijske zavode, kjer naj 
bi jih popravili. Vemo za 
lezbijko v Mozambiku, kije bila 
zdravljena na ta način. Jasno je, 
da zavračamo vsakršen pristop k 
homoseksualnosti na nivoju 
bolezni in zdravljenja . Homo
seksualnost nikakor ni bolezen in 
zato zdravljenje ne more imeti 
drugega učinka, kot da je sred
stvo za fizično in mentalno muče
nje lezbijk. 

6. Kako se lezbljke najdejo/sreča· 
jo? 
Lezbijke verjetno srečuješ IJOv
sod, ne da bi vedel/a. Lezbijke ne 
moreš prepoznati po ' njenem 
nosu. V nekaterih kulturah 
lezbijke zato, da bi bile opazne 
nosijo priponke z rOŽDatim tri· 
kotnikom (znak, ki so ga morali 
nositi homoseksualci v nemških 
koncentracijskih taboriščih v 

. drugi. svetovni vojni. Po vojni je 
gibanje za osvoboditev homo
seksual.cev in lezbijk začelo upo
rabljati rožnati trikotnik kot 
znak ponosa in osvoboditve 
hQmoseksualcev in lezbijk) ali z 
dvema znakoma za žensko (2 Q) 
ali z lezbiškimi napisi. Da je neka 
ženska lezbijka, veš, če ti ona 
sama to pove ali pokaže. V neka
terih delih sveta se lezbijke lahko 

. srečujejo v ženskih barih . ali 
barih in organizacijah' za homo
seksualce in lezbijke, na sreča
njih ali zabavah. Nekatere 
tezbijke se srečujejo na skrivaj, v 
majhnih prijateljskih klubih. 
Toda lahko jih srečaš tudi v 
mestu , na ulici, na delu, v svoji 
~iši . .. 

7. Ali se lezbijke lahko poročijo in 
imajo otroke? 
Kolikor vemo, civilna poroka 
med dvema ženskama (ali dvema 
moški ma) v nobeni državi ni 
mogoča. Bilo pa je nekaj cerkve
nihporok homoseksualnih parov 
in obstaja nekaj cerkev za homo
seksualcein lezbijke, kjer se 
takšni pari lahko poročijo, ven
dar tako 'sklenjen zakon nima 
legalnega statusa. V nekaterih 
državah so skupine, ki se borijo 
za legalnost poroke ho'mosek
sualnih parov. 
Tako kot druge ženske imajo 
tudi lezbijke lahko otroke. 
Nekatere jih imajo že iz zakona z 
moškim. Lezbijke lahko posku
šajo posvojiti otroka, čeprav je 
to zelo težko. Lahko pridejo ,do 
otroka z umetno oploditvijo, 
toda to je zelo drago. Lezbijka 
lahko tudi prosi prijatelja za 

'spermo in se potem sama oplodi 
in zanosi. Na privatni osnovi se 

lezbijke lahk.o dogovorijo s par· 
tnerkami in/ali biološkimi );oče- . 
ti«; namesto legalne poroke 
imajo lahko s svojo parfnerko 
ekonomsko. bazo in sklenejo 
pravne sporazume glede lastni
ne, nasledstva in otrok. 

8. Kako lezbijke skupaj živijo in se 
ljubijo? 
Lezbično razmerje je takšno, 
kak.ršnega si narediš. Obstajajo ' 
samske lezbijke, lezbični pari v 
monogamnem . razmerju, 
lezbijke v odprtem raZmerju, 
kjer imata obe pl\rtnerki odnose 
tudi z drugimi, lezbijke, ki imajo 
razmerja tudi z moškimi. 
Pomembno je, da ima vsakdo 
svobodo izbire pri ustvarjanju 
svojega načina življenja .. 
Nočemo posnemati heterosek
sualnega načina življenja: odkri
ješ, sama in/ali z drugimi 
ženskami, kaj ti je več in česa ne 
maraš. Nobenih obveznosti. ni , 
razen tistih, na katere pristaneš 
sama: sama skleneš dogovore in 
obveze. Same in skupaj lahko 
poskušamo in raziščemo vse 
svoje individualne talente in 
želje in damo svoji lezbičnosti 
lastno obliko. 

9. Kakšne so posledice iaženske, 
ki se razkrijejo kot lezbijke? 
Zenska, ki pove, daje lezbijka in 
da ji je t,ak način življenja všeč, 
na splošno doživi negativne reak-

dje. Clani tvoje družine te lahko 
zlivržejo, prijatelji te ,lahko za
pustijo. Lahko se · srečaš s 
sovražnim odnosom v svojem 
družbenem okolju. Ponekod 
lahko to vpliva na tvoj eko- . 
nomski položaj, lahko izgubiš 
delo. 
V vt;liko državah je še slabše: 
tvegaš kazen v obliki izgona, 
zavoda za prevzgojo, psihiat
rične bolnišnice ali zapora. V . 
nekaterih državah ni zakona, ki 
bi preganjal lezbijke. V teh pri
merih je to zato, ker oblasti negi
rajo sam obstoj ženske seksual
nosti in s tem ženskam tudi odre
kajo zmožnost, da bi se same 
Qdločile, kako hočejo izraziti 
svoje s~ksualne občutke. V 
nekaterih državah so zakoni, ki 
prepovedujejo diskriminacijo 
homoseksualnih Ijudi,moških in 
žensk, vendar se lahko lezbijke 
tudi tam v družbi srečujejo s 
sovražnost jo v drugih oblikah. V 
veliko kulturah in družbah 
lezbijke nimajo popolne svobo
de , da bi bile odkrite lezbijke: 
posledice so navadno zelo težke. 
Na srečo pa obstaja tudi poziti
ven razvoj. Spremembe v družbi 
prinašajo bolj toleranten odnos 
do homoseksualcev in lezbijk . 
To vpliva na politiko, kar bo sča
soma prineslo dobre rezultate. 
Nedavnt raziskava v zahodni 

Predsodki in stereotipi 
o lezbijkah' 

Predsodek: je stališče, ki ne- temelji na nikakršnih dejstvih. 
Tako stališče spremljajo močna čustva, ki jih je 
težko spremeniti. 

Stereotip: je poenostavljena, pogosto docela neutemeljena 
podoba o posameznih človeških skupinah. Posamez
no osebo se običajno zaznava kot člana take skupine 
iri se ji pripisuje lastnosti, ki se jih dostikrat prav tako 
neutemeljeno pripisuje vsej skupini . 
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STEREOTIP: Lezbijke so tiste, ki se usmerijo k ženskam, ker 
so bile razočarane v odnosu z moškim. 

STEREOTIP: Lezbijke so tiste, ki imajo to smolo,da niso nale
tele na »pravega« moškega. 

STEREOTIP: Lezbijke so hormon alno in duševno motene 
osebnosti. 

STEREOTIP: Lezbijke so egoistične, ker se nočejo žrtvovati za 
družino. 

STEREOTIP: Lezbijke ne marajo otrok. 
STEREOTIP: Lezbijke so tiste, ki imajo preveč prostega časa. 
STEREOTIP: Lezbijke se niso sposobne soočiti z »močnejšim« 

moškim spolom. 
STEREOTIP: Lezbijke so bile »neustrezno« vzgojene. 
STEREOTIP: Lezbijke niso oziroma ne znajo biti prave žen-

ske. 
STEREOTIP: -Vse lezbijke so možače. 
STEREOTIP: Lezbični odnos je lahko le prehodne oblike. 
STEREOTIP: Lezbična zveza po čustveni in erotični plati ni 

enakovredna heteroseksualni zvezi. 
STEREOTIP: Prava homoseksualnost se pojavfja le pri 

moških. 

Evropi je pokazala, da 85 ':'0 
popUlacije tolerira ali sprejema 
homoseksualnost, v glavnem 
zaradi prizadevlInj . skupin za 
osvoboditev homoseksualcev in 
lezbijk ter posameznih homosek
sualcevin lezbijk. Ne glede na 
to, če o svojih lezbičnih čustvih ' 

molčiš ali ne, boš plačala ceno , 
ne samo v svojem osebnem živ
ljenj'u, ampak tudi v družbenem 
in historičnem kontekstu. Ce si 
lezbijka in hočeš tako živeti, boš 
plačala ceno, toda veš. da bo to 
prej . ali slej imelo pozitivne 
posledice, zate in za druge lezbij
ke . 

10. Kaj lahko lezbijke naredijo proti 
svoji zatiranosti? 
Trdno smo prepričane, da ima 
vsaka ženska na svetu človeško 
pravico do. nadzora nad lastnim 
telesom. ima pravico, da Ijub.i 
kogar hoče. To pravico ji jem
ljejo moški, ki imajo · moč nad 
ženskami: v politiki, v hiši. v 
postelji. Borimo se proti vsemu 
(zakonom, inštitucijam) in vsa
komur (moškim in ženskam). ki 
omejuje ženske v njihovi svobodi 
izbire; zato smo proti izrezovanju 
klitorisa , vsiljenim in dogovorje· 
nim porokam. posilstvu in Vsem 
drugim oblikam seksualnega 
nasilja nad ženskami. Zatiranj e 
žensk in vsekakor . lezbijk je 
močno povezano z mo~ko nad· 
vlado v vseh naših družbah. Zato 
se mora feminizem boriti proti 
dominaciji moških (belcev). To 
vključuje tudi boj proti nonn i 
heteroseksualnosti. ki jo vsi 
poznamo. Tega ne moreš delati 
sama. Neke vrste or&.anizacija je 
prvi korak k b<!Jju. Ce s'e bodo 
ženske bale razkriti kot lezbijke. 
se ne bo nikoli nič spremenilo . 
Shodi lezbijk so zelo pomembni : 
s komunikacijo ojačamo sebe in 
druga drugo. pogovarjati se 
moramo o svojih čustvih in prob
lemih. Mislimo. da bi morale 
imeti svetovne stike . da bi lahko 
podpirale in pomagale druga dru
gi. Lahko organiziramo akcije 
proti zatiranju na mednarodnem 
nivoju. Organizacija JLIS (inter
national Lesbian Information 
Service) do sedaj ni bila popol
noma mednarodna . Skoraj vse 
udeleženke konferenc JLlS. ki 
so bile vse v Evropi. so prišle iz 
Evrope ali Severne . Amerike . 
Premalo vemo o lezbijkah v Južni 
Ameriki. Afriki in Aziji. Upamo. 
da je prisotnost predstavnic JLIS 
v ,Nairobiju/Kenija začetek sti
kov z lezbijkami s teh celin . 
Prosimo vse lezbijke. tudi tiste . . 
ki se ne motejo organizirati na 
lokalnem innacionahiem nivoju . 
da se nam oglasijo. Ne pozabite . 

. da je na.svetu milijone in miljone 
lezbijkin skupaj smo zelo močne' 
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Povzetek 
poglavja o lezbištvu 

, 

iz knjige »Our bodies, our selves« 
Coming out/razkritje je proces 

sprejemanja in potrjevanja naše 
lezbične identitete in odločitev, kako 
odkrite hočemo biti glede tega. Vsaka 
izmed nas ima glede razvijajoče 
lezbične zavesti' svojo lastno zgodbo . 
Ker odraščamo v kulturi, ki predpos
tavlja, da je vsakdo heteroseksualen. 
je zavedanje in sprejemanje naše 
identitete pogosto postopen proces. 
Priznanje sebi se lahko zgodi v kate
remkoli življenjskem obdobju , 
nadaljnji korak pa jc seveda razkritje 
svoje lezbične identitete ,navzven 
(prijatelji, družina, javno zavzema
nje La pravice homoseksualcev in 
lezbijk) . Mnoge ne bomo nikoli tako 
sv()bodne, da bidelale .vse to. Mnogo 
energije potrošimn, da se odločimo, 
komu in kdaj se bomo razkrile. Če se 

.odločilT'o biti odkrite lezbijke. posta
nemo vidna tarča za fizično in psi
hično nadlegovanje. Lahko nas ozna
čijo kot bolne, ne pustijo nas k otro
kom ipd. Če pa svoje lezbištvo skriva
mo, se soočamo s sramotenjem in 
težavami, ker ljudje domnevajo, da 

- smo heteroseksualne: ginekologi 
hočejo, da uporabljamo zaščito pred 
zanositvijo, prijateljice nas hočejo 
»oskrbeti« z moškimi, moški se nam 
vsiljujejo. Skratka, .živimo v strahu, 
da nas b9do razkrili , mnogokrat odre
zane od ljudi, ki jih imamo rade. 

Zatiranje v našem življenju 
ustvarja dodaten stres . zato je zaleka- ' 
nje v alkoholizem pogosto beg pred 
zunanjim svetom ali pred samo seboj. 
V lezbiški skupnosti bi se morale bolj 
ZlIved<lti tega problema in poskušati 
kaj storiti (organizirati bi morale 
posehne terapevtske skupine za 
pomoč lezbijkam, ki so podvržene 
alkoholizmu) .. . Skoraj vsi ohčasno 
doživljamo čustvene krize, lezbijke 
pa se 'v tej družbi spoprijemamo s 
posebnimi emoeionalnim stresom. 
Pomoč morda lahko dobimo tako, da 
se obrnemo na prijateljice, ki nas res 
poslušajo, ali da se Vključimo v 
ženskQ ali lezbiško skupino. . 

Kot večino starejših žensk , tudi '28 lezbijke motijo različni stereotipi o 
staranju. Na splošno ljudje nočejo 

razmišljati o starejših ženskah kot o 
spolnih bitjih - starejšo lezbijko (s 
hkratnim spolnim pomenom te bese
de) .seveda im.ajo za še bolj nespre
.j emljivo. Vsaka starejša ženska se 
lahko počuti izolirano in ne more 
najti dela, ki bi jo krepilo in zadovo
ljevalo. Za starejše lezbijke to še bolj 
drži, ker nanje poleg seksizma .in dis
kriminacije do starejših oseb vpliva 
tudi homofobija. Zato je za starejše 
lezbijke izredno pomembno, da si 
poiščejo in ustvarjajo prijateljske 
vezi s homoseksualnimi in hete(osek
sualnimi ljudmi, s satrimi in mladimi, 
s katerimi si lahko delijo stvari. za 
katere lahko skrbijo in se med seboj 
spodbujajo. To je še zlasti pomemb-

no za starejše samske lezbijke in za 
tiste, ki so izgubile partnerko ali pa 
živijo v odročnih krajih, kjer težko 
najdejo oporo. 

Vse lezbijke Afr.ičanke, Južnoame
ritanke, Azijke in Indijanke nosijo v 
sebi tradicionalf!a pričakovanja 
ženskosti, ki so v teh kulturah pona
vadi še izrazitejša kot v kulturi belcev. 
Tako te lezbijke v družbi doživljajo 
udarce zaradi barve kože, jezika, 
lezbične identitete itd. 

Invalidne lezbijke so velika in ras
toča skupina, ki jb lezbiška skupnost 
priznava, vendar je vseeno v celoti ne 

. sprejema. Tako je ta skupina lezbijk 
še bolj potisnjena na obrobje. 

Zaključek 
Lezbijke živijo v izolaciji, kamor jih je potisnilaheterosek

sistična družba . Tam, kjer je edino heteroseksualen odnos nor
malen, se o drugih spolnih preferencah komajda razmišlja, kar 
ohranja stereotipe in predsodke. Kadar lezbijke v celoti prista
nemo na svoj marginaini položaj, pr,istanemo tudi na samoizola
cijo. Nismo izolirane samo v družbi; temveč tudi druga od druge. 

Skrajni čas je že , da stopimo iz anonimnosti. Spolna prefe
renca pa ne sme biti ovira za razvoj in samoaktualizacijo. Za 
slednje včasih zadostuje le majhna spodbuda. Zato smo se zdru
žile v delovno lezbično skupino pri ženski sekciji LILIT, pod 
oznako »LL<<. 

Okvirni program delovanja naše skupine: 
medsebojno spoznavanje 
obravnavanje raznih vprašanj po dogovoru 
izdajanje biltena ' . 
sodelovanje z organizacijami iz tujine 
možna so srečanja na mednarodnem nivoju in udeležba na 
lezbičnih srečanjih . 
boj proti vsakovrstni diskriminaciji 
razno 

Tiste, ki želite ,zpostaviti stik z našQ skupino, nam lahko 
pišete na naslov: Sekcija LILIT ~ LL, Kersnikova 4, 61000 Ljub
ljana, ali telefonirate vsak torek od 17. do 19. ure našl.: (061) 
319662. . 

Mnoge lezbijke so matere preden 
se sploh zavej6 svoje lezbiške identi
tete , nekatere pa postanejo matere 
potem. V obeh primerih je biti mati 
zelo lepo. Vendar lezbične matere 
živijo v zelo različnih položajih. 
Mnoge živijo z otroki , nekatere ne. 
Nekatere se otrokom razktij~jo, 
druge ne. Mnoge so samohranilke ~ 
zelo ' različno podporo prejemajo od 
prijateljev , otrokovega očeta, sarodc 

nikov. Heteroseksualni svet zelo 
redko pripozna, da so oboje: lezbijke 
in matere. Celo v lezbiški skupnosti se 
pogosto počutijo kot nevidna manjši
na. Tako njihova potreba, da bi ušle 
izolaciji in se razkrile mnogokrat pri
naša izgubo in bolečino . Razkritje 
pred otroki lahko prinese določene 
težave. Otroci morda čutijo, da 
morajo materino lezbištvo jemati kot 
nekaj zlega, kot nekaj, kar je treba 
skrivati. Sinovi lahko občutijo mate
rino opredelitev za ženske kot zavra
čanje njili , moških. Da ne govorimo o 
morebitnih psiholoških travmatično
stih, ki so posledica homofobičn~ 
družbe, v kateri živimo. Mnoge 
lezbične matere se kljub temu razkri
jejo svojim otrokom. Če pri tem nale
tijo na razumevanje in podporo, jim 
to v veliki meri pomaga, da razvijejo 
zdravo in močno identiteto. Seveda je 
tu vedno prisoten tudi strah, da bo 
takšna ženska izgubila svojega otro
ka, če se bo razvedelo za njeno identi
teto. Oče, stari starši, sorodniki, sose
dje ali socialno skrbstvo lahko kadar
koli nasprotujejo njeni temeljni pra
vici do. vzgoje otrok . Jasno pa se je 
treba zavedati dejstva, da ženski ni 
treba nujno skrbeti za svoje otroke, 
če tega pač ne želi, čeprav je tudi to v 
današnji družbi težko sprejemlijvo. 

Prijateljska pomoč nam vsem olaj
šuje vsakdan. Ponekod je eden od 
načinov podpore ureditev sostar
šcvstva. Sostarševstvo lahko pomeni, 
da ženske , ki si delijo bivalne pros
tore ali živijo blizu, prevzamejo neka- . 
tere odgovornosti za druge otroke. 
Lahko pa tudi pomeni, da obe iezbij
ki, ki živita skupaj kot partnerki, 

. skrbita za otroka , s katerim živita. 
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