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"Rezultati raziskave naslavljajo zavedanje učiteljev in učiteljic o lastnem strokovnem znanju
s področja diskurza o homoseksualnosti ter njihove pomisleke in zadržke. Ne glede na
osebna stališča mora učitelj znati, objektivno, pluralno in kritično posredovati znanje, zato je
sedaj potreben korak naprej, k pridobivanju strokovnega znanja s tega vsebinskega
področja, ki bo učiteljem pomagalo pri njihovi strokovnosti na eni strani, ter pri soočanju z
lastnimi predsodki na drugi strani."
Dr. Andreja Hočevar,
predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije

Raziskava "Homofobija na naši šoli", katere izvedbo smo aktivno podprli tudi v Uradu RS za
mladino, prihaja v občutljivem, a hkrati pravem času. V svojem bistvu ne odgovarja zgolj na
izziv prisotnosti tovrstnih oblik v srednješolskem prostoru, temveč nastavlja širše ogledalo
sposobnosti aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževalnega procesa, da prepoznavajo
pojave različnih oblik diskriminacije, nasilja, izključevanja ter zlorab v šolah".
Raziskava naravnost nagovarja odločevalce, da v bodoče z več pozornosti in skrbnosti
naslovijo problem usposobljenosti šolskega okolja za soočanje s tovrstnimi problemi ter
ustreznosti socialnega kapitala tako učencev, kot vzgojno-izobraževalnih delavcev. Hkrati pa
daje upanje tistim, ki zaradi svoje drugačnosti (še) nimajo prave domovinske pravice v
šolskem sistemu, da bodo njihovi problemi opaženi. To je nujni prvi korak do pravih rešitev.
mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino,
Ministrstvo za izobraževanje kulturo in šport
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1.Uvod:

Pogovor o homoseksualnosti kot metoda premoščanja
predsodkov ali promocija »radikalne homoseksualne ideologije«?

Novembra 2010 se je Društvo informacijski center Legebitra prvič soočilo z
močnim nasprotovanjem izvedbi enega svojih osnovnih projektov, izvajanju
izobraževalnih delavnic o učenju o človekovih pravicah. S podporo, tudi
nekaterih političnih strank, sta Zavod Kul.si − Zavod za družino in kulturo
življenja ter Civilna iniciativa za družino in pravice otrok obtožila organizaciji
Društvo Legebitra ter Amnesty International Slovenije, da preko teh delavnic v
srednjih šolah promovirata radikalno homoseksualno ideologijo, novačita
mladostnike v lastne organizacije ter jih prepričujeta v prespraševanje lastne
spolne usmerjenosti in spola.
Neutemeljene obtožbe, ki so bile predvsem namenjene širjenju moralne panike v
času razprave pri sprejemanju predloga novega Družinskega zakonika,1 so
doživele vrhunec decembra 2010. Na Ministrstvo za šolstvo in šport sta Zavod
Kul.si ter Civilna iniciativa naslovili zahtevo, naj se Društvu Legebitra in Amnesty
International Slovenija prepove sodelovanje s srednjimi in osnovnimi šolami.
Zaradi jasnega političnega motiva nasprotnikov delavnic je bilo nato v državnem
parlamentu zastavljeno poslansko vprašanje, ki je naslavljalo legitimnost očitne
politizacije šolskega prostora in zlorabe šolskega polja za izrazito politične
namene.
Na kratko, v slovenskem družbenem in političnem prostoru se je konec leta 2010
razpravljalo, ali naj bo razprava o homoseksualnosti in homofobiji v šolah sploh
dovoljena ter kdo je tisti, ki (morebiti) lahko razpravlja o homoseksualnosti in na
kakšen način.
V procesu javne (medijske) razprave se je izpostavila predvsem neodločnost in
neopredeljenost ključnih akterjev, ki delujejo v šolstvu. Medtem ko si leto
kasneje le-ti še vedno zatiskajo oči pred homofobijo v šolskem sistemu in ne
premorejo dovolj zavedanja in volje za prepotrebne spremembe, se je del stroke
opredelil, jasno in soglasno. Med drugim avtorji znanstvenih prispevkov posebne
izdaje Sodobne Pedagogike: Homoseksualnost in šola (2009) brezkompromisno
izpostavijo, da je šolski sistem v Sloveniji heteronormativen, v neskladju z
1

Prenova družinskega zakonika, ki se je začela septembra 2009, je znotraj družinskega prava
prvič urejala pravice istospolnih parov. V prvem predlogu prenove so bile socialne in ekonomske
pravice istospolnih parov popolnoma izenačene s pravicami raznospolnih parov, zaradi
nasprotovanja Zavoda Kul.si, Civilne iniciative za družino in pravice otrok (Civilna iniciativa) ter
Rimsko-katoliške cerkve pa je bil v procesu parlamentarne razprave sprejet kompromis, ki pravice
istospolnih parov v potrjeni različici le deloma enači s pravicami raznospolnih parov. Kompromisni
predlog je bil sprejet v Državnem zboru RS dne 16. 6. Na sprejeto različico zakona je septembra
2011 Civilna iniciativa vložila pobudo za referendum, hkrati pa je slovenska vlada na Ustavno
sodišče vložila prošnjo za presojo ustavnosti tega referenduma. Ustavno sodišče je konec
decembra 2011 dovolilo izvedbo referenduma.
Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_same-sex_unions_in_Slovenia, 15.01.2012

5

Homofobija na naši šoli

Raziskovalno poročilo, Društvo Legebitra

Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ter opozarjajo, da je v skladu s
predpisanimi politikami potrebno že v učne načrte osnovne šole vključiti
eksplicitne cilje in standarde znanja o homoseksualnosti; programi na fakultetah,
ki izobražujejo učitelje, pa bi morali diplomante usposobiti za obravnavo
predstavljene tematike, hkrati pa bi moralo potekati stalno strokovno
izpopolnjevanje učiteljev, ki že poučujejo v šolah (Komidar, Mandeljc v Sodobna
Pedagogika, 2009:178). Tudi Marta Pirnar ugotavlja, da »slovenska mladina ni
nikakršna izjema, ki je vprašanje homoseksualnosti ne bi zadevalo, zato mladi
nikakor ne bi smeli biti prikrajšani za literaturo, ki jim lahko predstavi
homoseksualnost ne zgolj kot tabu, skrivnost in zlo, pač pa kot eno od oblik
ljubezni, pred katero ne bi smeli imeti predsodkov in strahov.« (Pirnar v
Sodobna Pedagogika, 2009:178)
Pri trudu za izboljšanje odnosa homoseksualnost−šola pa je potrebno vključevati
in preučiti različne vidike: vzgojno-izobraževalni sistem kot institucijo, ki
ustvarja pogoje za izobraževalne procese, (so)odvisnost posameznih ustanov
(šol) v/do sistema, zgodbe in izkušnje mladih gejev in lezbijk ter nenazadnje
odnos in mnenje šolskih delavcev in delavk − učiteljev in učiteljic, ki imajo
največji potencial za izboljšanje stanja. Učitelji, namreč, poleg staršev,
ustvarjajo in vodijo učni proces in z vsebino in dejanji postavljajo osnovo, na
kateri bodo mladostniki kasneje gradili svoja življenja. Zato je pomembno, da se
učitelji zavedajo vpliva, ki ga imajo na življenja tistih, ki jih učijo.
V pričujočem poročilu so zbrana sporočila, izkušnje in mnenja 323 srednješolskih
učiteljev in učiteljic. Sodelujoči so se v okviru raziskave neposredno soočili z
informacijami na temo, se (morebiti) spoprijeli z nelagodjem, vsekakor pa
pomembno prispevali k temu, da je zloglasen pedagoški molk o
homoseksualnosti končno prebit. Razen redkih izjem analiza podatkov pri večini
sodelujočih kaže na pomembno distanco do skrajno negativnih percepcij
homoseksualnosti ter pomemben zasuk v priznavanje legitimnosti in
relevantnosti razprave o homoseksualnosti v šolskem okolju. Ne glede na
pomanjkljive informacije, ki jih ima večina respondentov, ter zadržke nekaterih
to razumejo kot etično in moralno odgovornost, ki jim bo pomagala izpolniti
njihovo poslanstvo. Iz pridobljenih informacij pa je tudi jasno čutiti željo po
konkretni podpori učiteljem in učiteljicam in spremembah, ki pa morajo preseči
nivo delovanja šole in posameznika ter potekati na institucionalni, lokalni in
državni ravni.
Pretekle izkušnje so nas naučile, da je vzgojno-izobraževalni sistem, ko gre za
razpravo o homoseksualnosti, svojeglav in mestoma neuklonljiv, še posebej pa,
da je za uspešno delovanje znotraj njega zelo kako pomembna podpora tistih, ki
lahko vplivajo na spremembe od znotraj. Za podporo in pomoč pri raziskovanju
odnosa do homoseksualnosti srednješolskih učiteljev se zato v okviru projekta
zahvaljujemo: Ministrstvu za šolstvo RS, Uradu RS za Mladino, Znanstvenemu
svetu pedagoškega inštituta, Zvezi Društev pedagoških delavcev Slovenije in
SVIZ-u − Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.
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Pri razširjanju spletnega vprašalnika smo intenzivneje sodelovali tudi s Šolo za
ravnatelje, spletnim portalom Mladi Učitelj ter revijo Šolski razgledi.
S poročilom želimo aktivno prispevati k temu, da bo kontinuirana, objektivna,
neideološka in kritična razprava na temo končno dobila svoj prostor tudi znotraj
slovenskega šolskega prostora. Zato se za sodelovanje, predvsem za zaupanje,
še posebej zahvaljujemo vsem 323 sodelujočim, ki ste nam preko spletnega
vprašalnika in/ali fokusnih skupin zaupali svoje izkušnje in mnenja.

Jasna Magić in Simon Maljevac
Društvo informacijski center Legebitra
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2. Raziskava :

Raziskovalno poročilo, Društvo Legebitra

Homofobija na naši šoli?

»Mislim, da se šolski prostor res odpira v zvezi s
tem, da se mogoče končno dela prostor, ko se
bomo o homoseksualnosti lahko pogovarjali
odkrito in brez zadržkov«.2
(Zoja, 56)

Obstoječe domače raziskave, ki se dotikajo področja šolstva in homofobije,
predvsem raziskujejo položaj in nasilje nad istospolno usmerjenimi mladimi v
šoli oziroma ugotavljajo, ali in na kakšen način se razprava o homoseksualnosti
sploh pojavlja v šolskem okolju. V raziskavi o vsakdanjem življenju gejev in
lezbijk (N=445) v Sloveniji (Švab, Kuhar, 2005) je na primer 53 % vprašanih
poročalo o izkušnji nasilja zaradi svoje spolne usmerjenosti v šoli. Do podobnih
ugotovitev je prišla tudi raziskava o vsakdanjem življenju istospolno usmerjenih
mladih Društva informacijski center Legebitra (2007, N=221). Pokazala je, da se
več kot desetina vprašanih istospolno usmerjenih dijakov in dijakinj v šolskem
prostoru pogosto srečuje z nasiljem zaradi svoje spolne usmerjenosti (večinoma
verbalnim), več kot 35 % vprašanih dijakov pa ima vsaj eno izkušnjo nasilja
zaradi svoje spolne usmerjenosti v šoli. Obe raziskavi konkretno izpostavita
šolski prostor kot nevaren prostor za istospolno usmerjene mlade. Da je
Neprijaznost srednješolskega prostora istospolno usmerjenim izpostavi tudi
zadnja raziskava Društva Legebitra, opravljena na temo, »Oprostite, gospa
učiteljica, ste lezbijka?« (N = 123), ki se za razliko od prejšnjih ne osredotoča
več na izkušnje dijakov in dijakinj, temveč na položaj istospolno usmerjenih
vzgojno-izobraževalnih delavcev in delavk.
Raziskava Homofobija na naši šoli? je del mednarodnega projekta Prebijamo
molk: o homoseksualnosti v šoli3, ki raziskuje odnos šolskega prostora, do
homoseksualnosti in homofobije. V Sloveniji je raziskovalni del potekal od aprila
2011 do decembra 2011. Podatke smo pridobivali preko spletnega vprašalnika in
fokusnih skupin. Spletni vprašalnik, ki je bil dostopen med 14. junijem in 21.
novembrom 2011, je osnovan na modelu, ki ga je za srednješolske učitelje leta

2

Izjave sogovornic in sogovornikov v fokusnih skupinah smo iz pogovornega jezika prevedli v knjižno
slovenščino; pri tem smo pazili, da se različni pomeni in odtenki izjav niso spremenili. Imena ob izjavah so
izmišljena. Številka ob imenu predstavlja starost sogovornika oziroma sogovornice.
3
Dvoletni projekt z izvirnim imenom Breaking the walls of Silence poteka v partnerstvu s poljsko organizacijo
Kampania Przeciw Homofobii in Škotsko organizacijo LGBT Youth Scotland. Projekt poteka od aprila 2011 do
aprila 2013. Projektne aktivnosti na Poljskem in v Sloveniji se osredotočajo na raziskovanje izkušenj in znanj
srednješolskih učiteljev in učiteljic o homoseksualnosti in homofobiji, na Škotskem pa so ciljna skupina
projekta študenti in študentke. Glavni namen projekta je definirati in oblikovati podporo, ki bi učiteljem in
učiteljicam pomagala pri premagovanju predsodkov in stereotipov in pri soočanju z razpravo o
homoseksualnosti v razredu.
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2005 razvila organizacija LGBT Youth Scotland.4 Vprašalnik je bil postavljen v
spletnem orodju 1KA, ki omogoča zbiranje in analizo podatkov na strežniku
(SaaS). S prošnjo za posredovanje po kolektivih smo vprašalnik v prvi fazi
projekta (junija) poslali na javno dostopne elektronske naslove vseh javnih
srednjih šol v Sloveniji;5 v drugi fazi (oktobra) pa preko Šole za ravnatelje na
elektronske naslove vseh ravnateljev. V prvih dveh fazah smo skupno pridobili
manj kot polovico vseh končnih respondentov. Največ respondentov, skoraj 60
%, smo pridobili tako, da smo učiteljem in učiteljicam v zadnji fazi (november)
poziv za sodelovanje poslali na javno dostopne službene elektronske naslove.
Poleg spletne ankete smo izvedli tudi tri fokusne skupine s skupno 14 učitelji (3)
in učiteljicami (11), ki so skupaj zastopali tri različne šole. V okviru fokusov smo
želeli pridobiti predvsem konkretne izkušnje in zgodbe respondentov in
respondentk iz njihovega šolskega okolja. Fokusne skupine so potekale z učitelji
in učiteljicami, ki učijo v Osrednjeslovenski regiji, v Savinjski regiji ter z učitelji
iz Podravske regije.
Pri izvedbi raziskave smo upoštevali načela etike. Udeležence smo seznanili z
vsebino, namenom, cilji in potekom raziskave, načinom zbiranja in analiziranja
podatkov ter poročanja o rezultatih. V nobeni fazi raziskave nismo zbirali
osebnih podatkov udeležencev in udeleženk niti ne podatkov posamezne šole v
kateri učijo.
Poročilo je sestavljeno iz treh delov:
(1)

statistične in kvalitativne analize podatkov: spletni vprašalnik in fokusne
skupine,

(2)

povzetka rezultatov.

(3)

V zaključku poročilo vsebuje priporočila za spremembe, ki izvirajo iz
glavnih ugotovitev raziskave.

4

Izvirni vprašalnik je dostopen tu:
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/05/25091604/12, 12.01.2012
5
Seznam javnih srednjih šol Ministrstva za šolstvo in šport: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010,
15.01.2012
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2.1 Metodologija
Spletni vprašalnik je vseboval 42 vprašanj, preko katerih smo naslovili naslednja
področja:
-

seznanjenost šolskih delavcev in delavk s pristopi šole proti diskriminaciji
in nasilju,
pogostost razprave o homoseksualnosti pri pouku,
prepoznavo in zaznavo homofobnega nasilja v šolah in njegovo
obravnavo,
usposobljenost šolskih delavcev in delavk za obravnavo in soočanje s
homofobnim nasiljem ter
potrebe šolskih delavcev in delavk pri soočanju z razpravo o
homoseksualnosti in s homofobijo.

V raziskavi in analizi obravnavamo homofobno nasilje med dijaki (vrstniško
nasilje), razen kjer ni posebej izpostavljeno drugače.
Zaradi zagotavljanja anonimnosti sodelujočih nismo spraševali po imenu šole.
Vzorec tako ne omogoča posploševanja rezultatov na vse slovenske srednje šole,
saj kljub celoviti regijski zastopanosti ni mogoče ugotoviti, koliko različnih šol je
sodelovalo v naši raziskavi.
Kvantitativno analizo podatkov spletnega vprašalnika smo naredili s programom
SPSS (verzija 16.0) in Microsoft Excel 2007.
V uvodu v vprašalnik smo termin homofobija definirali kot iracionalen strah,
sovraštvo ali nestrpnost do istospolno usmerjenih; kot odpor, strah ali sovraštvo
do homoseksualnosti, katerih posledica so lahko predsodki, diskriminacija in
nasilje. Homofobno nasilje/incident smo opredelili kot vsako obliko nasilja, ki
vsebuje elemente homofobije. Oblike homofobnega nasilja vključujejo tako
verbalno in neverbalno (psihično) nasilje, npr: nadlegovanje, izključevanje iz
družbe, ustrahovanje in grožnje ter homofobne opazke in žaljivke (npr. »poglej
ga pedra, homiča, buzija …«) kot tudi fizično nasilje (udarci, brce, pljuvanje), ki
ga običajno spremljajo homofobne zmerljivke. Homofobno nasilje smo opredelili
tudi kot negativne šale na račun gejev in lezbijk in posebej poudarili, da
homofobno nasilje lahko doživljajo tudi osebe, ki podpirajo istospolno usmerjene
in/ali osebe, ki same niso istospolno usmerjene, vendar jih okolica dojema, kot
da so.
Analiza vprašalnika sledi strukturi anketnega vprašalnika (Priloga 1); osnovo za
kvalitativno interpretacijo podatkov ter oblikovanje priporočil pa nudijo
uporabljeni podporni viri (Priloga 2).
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2.2 Vzorec
Spletni vprašalnik je delno izpolnilo 484 respondentk in respondentov. Pri analizi
smo upoštevali le respondente in respondentke, ki so odgovorili na vsa
zahtevana vprašanja. Na to smo opozorili tudi v samem uvodu v vprašalnik.
Končen vzorec, za katerega veljajo vsi v nadaljevanju predstavljeni rezultati
(razen če ni posebej poudarjeno, da gre za zgolj določen segment vzorca), tako
sestavlja 309 respondentk in respondentov.6 Med njimi je 71,8 % žensk in 28,2
% moških. V vzorcu jasno prevladuje zastopanost žensk, kar ni presenetljivo, saj
je v vzgoji in izobraževanju zaposlenih precej več žensk kot moških. Glavnina
respondentov je stara med od 31 do 50 let. (Tabela 1)

Starostni razred
20 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
več kot 70

%
11,0
37,5
34,0
15,9
1,0
0,6

Tabela 1 – Starostni razredi

V vzorcu je bilo zajetih 89 % profesorjev in profesoric, 5 % respondentov je
svetovalnih in socialnih delavcev in delavk, razliko predstavljajo psihologi/-nje,
ravnatelji/-ce, knjižničarji/-ke ter pomočniki/-ce ravnateljev/-ic. Za vse skupine
respondentov v okviru raziskave uporabljamo skupni termin šolski
delavci/delavke.
Številčna razporeditev respondentov in respondentk glede na regijo in vrsto šole,
kjer učijo (tabela 2), kaže, da so v raziskavi zastopane vse regije. Največ
respondentov in respondentk uči v Osrednjeslovenski regiji (28,7 %), kar ni
presenetljivo glede na to, da je le-ta po številu srednjih šol najštevilčnejša. Tja
namreč seznam javnih srednjih šol uvršča 39 od 158 srednjih šol. Ne glede na
številčnost je odzivnost v tej regiji nižja od, npr. odzivnosti v Podravski regiji, ki
ima (glede na seznam) skupno 25 šol, odzivnih pa je bilo 22,6 % respondentov
in respondentk, ter primerljiva z odzivnostjo v Savinjski regiji (glede na seznam
− 21 šol), kjer uči 12,9 % respondentov in respondentk.

6

Številka (309) predstavlja skupno število vseh respondentov in respondentk, ki so sodelovali v spletnem
vprašalniku. Končno število vseh sodelujočih v raziskavi je 323, saj je preko fokusnih skupin v raziskavi
sodelovalo dodatno še 14 učiteljev in učiteljic.
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Večina uči v splošni javni gimnaziji ali srednji strokovni šoli. Tisti, ki so pri vrsti
šole označili »drugo«, so izpostavili, da hkrati učijo na več različnih šolah.
Vrsta šole:
Statistična
regija

Splošna
gimnazija
(zasebna)

Splošna
gimnazija
(javna)

Poklicna
šola

Srednja
strokovna
šola

Pomurska

1
7,1 %

2
1,3 %

1
6,7 %

Podravska

1
7,1 %

42
27,8 %

Koroška

1
7,1 %

Tehniška
šola

Drugo:

Skupaj

2
2,0 %

0,0 %

0,0 %

6
1,9 %

5
33,3 %

19
19,0 %

1
10,0 %

2
10,5 %

70
22,7 %

5
3,3 %

0,0 %

4
4,0 %

1
10,0 %

1
5,3 %

12
3,9 %

0,0 %

11
7,3 %

4
26,7 %

17
17,0 %

5
50,0 %

3
15,8 %

40
12,9 %

0,0 %

1
0,7 %

0,0 %

3
3,0 %

0,0 %

2
10,5 %

6
1,9 %

Spodnjeposavska

0,0 %

3
2,0 %

0,0 %

3
3,0 %

0,0 %

0,0 %

6
1,9 %

Jugovzhodn
a Slovenija

0,0 %

11
7,3 %

0,0 %

8
8,0 %

1
10,0 %

1
5,3 %

21
6,8 %

Osrednjeslovenska

9
64,3 %

44
29,1 %

2
13,3 %

27
27,0 %

1
10,0 %

5
26,3 %

88
28,5 %

Gorenjska

1
7,1 %

13
8,6 %

1
6,7 %

10
10,0 %

1
10,0 %

1
5,3 %

27
8,7 %

0,0 %

9
6,0 %

0,0 %

5
5,0 %

0,0 %

4
21,1 %

18
5,8 %

1
7,1 %

4
2,6 %

2
13,3 %

1
1,0 %

0,0 %

0,0 %

8
2,6 %

0,0 %

6
4,0 %

0,0 %

1
1,0 %

0,0 %

0,0 %

7
2,3 %

14
100,0 %

151
100,0 %

15
100,0 %

100
100,0 %

10
100,0 %

19
100,0%

Savinjska
Zasavska

Notranjskokraška
Goriška
Obalnokraška
Skupaj

309
100,0
%

Tabela 2 – Regijska razdelitev/vrsta šole

Večina respondentov in respondentk je navedla, da na šoli uči od 5 do 10 let.
V odprtem vprašanju smo sodelujoče prosili za podatek, kateri predmet/-e učijo.
Posamezne odgovore smo smiselno združili v štiri prevladujoče kategorije, kot
kaže tabela 3.
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Predmetna področja

%

Družboslovje

43,4

Naravoslovje

20,1

Strokovni predmeti

17,2

Športna vzgoja

4,9

Ni odgovora

12,0

Drugo

2,5

Skupaj

100

Tabela 3 – Predmetna področja respondentov in respondentk

Glede na podrobnejšo analizo pridobljenih podatkov so v raziskavi prevladovali
učitelji in učiteljice strokovnih predmetov (17,2 %), tujih jezikov (14,9 %),
slovenščine (9,7 %) in matematike (8,7 %).

2.3 Seznanjenost s pristopi šole proti diskriminaciji in nasilju
Neža Kogovšek Šalamon v članku Šola, homofobija in pravo (Obrazi homofobije,
2011) v pregledu obstoječih predpisov RS, relevantnih za področje šolstva,
ugotavlja, da nobeden od predpisov ne vsebuje določb o prepovedi
diskriminacije v šolah. Le-to omenja le Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah
(Uradni list RS, št. 43/2007), ki v drugem členu določa, da ima vsak dijak
pravico do varnosti in zaščite pred vsemi oblikami nasilja v šoli ter do
enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso in etnično pripadnost,
veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine. (prav tam, 2011:21)
Ker posamezne določbe v pravilnikih ustvarjajo varovalni mehanizem tako za
učence kot tudi za učitelje, je seznanjenost z njimi ključna predvsem, kadar
želimo na zaznano nasilje odreagirati in ga obravnavati.
Iz tabele 4 je razvidno, da je skoraj 70 % respondentov in respondentk
seznanjenih z dejstvom, da obstoječi pravilniki ter njihove določbe urejajo tudi
nasilje in diskriminacijo med in nad dijaki. Kljub temu okoli 30 % respondentov
in respondentk s tem ni seznanjenih. Podatek je zaskrbljujoč, saj ga je mogoče
interpretirati, kot da ti respondenti/-ke tudi niso seznanjeni z dejstvom, da
določbe Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah veljajo za vse srednje šole.
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Ali ima vaša šola pravilnik s
katerim ureja (tudi) nasilje
in diskriminacijo nad in med
dijaki?

%

69,9

Da
Ne

13,6

Ne vem

16,5

Tabela 4 – Seznanjenost respondentov in respondentk s pravnimi določbami o
diskriminaciji in nasilju

Iz tabele 5 je razvidno, da so respondenti/-ke (N=216) relativno slabo
seznanjeni z vsebino posameznih določil o nasilju in diskriminaciji. Pravilnik o
šolskem redu v srednjih šolah namreč, neposredno prepoveduje le diskriminacijo
na podlagi spola, rase, etnične pripadnosti in veroizpovedi, nekateri respondenti
in respondentke pa so tu kot možnost izbrali tudi osebni okoliščini spolne
usmerjenosti (29,6 %) ter invalidnosti/hendikepa (46,3 %).

Ali pravilnik neposredno prepoveduje diskriminacijo
in nasilje na osnovi:

Spola
Spolne usmerjenosti
Invalidnosti/hendikepa
Rase
Etične pripadnosti
Veroizpovedi

Da

Ne

Ne vem

43,1
29,6
41,2
44,9
46,3
45,4

44,4
54,6
45,4
40,3
39,4
39,8

12,5
15,7
13,4
14,8
14,4
14,8

Tabela 5 – Osebne okoliščine, ki jih ureja pravilnik šole (v odstotkih)

Ker pa je vprašanji 2.1 in 2.2 mogoče razumeti, kot da respondente/-ke
sprašujemo po posebnem/dodatnem pravilniku šole, dopuščamo možnost, da
imajo nekatere šole svoje pravilnike o šolskem redu, ki sicer temeljijo na
krovnem dokumentu in vsebujejo podobne, lahko tudi razširjene določbe, ter da
se odgovori respondentov pri teh vprašanjih morebiti nanašajo na njih.
Če bi hoteli tezo preveriti, bi morali pregledati vse pravilnike in določbe o
diskriminaciji in nasilju na šolah, ki jih zastopajo respondenti/-ke, kar pa je
glede na pridobljene podatke v vzorcu nemogoče.
V kontekstu raziskave je, ne glede na možno interpretacijo vprašanj 2.1 in 2.2
(glej Priloga 1), pomenljiv podatek, da je osebna okoliščina spolne usmerjenosti,
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v primerjavi z ostalimi osebnimi okoliščinami, ki
pravilnika/pravilnikov šole, bistveno slabše zastopana.

jih

omenjajo

določbe

Za zmanjševanje in nadzorovanje nasilja v šolskem prostoru nekatere šole
vpeljujejo predvsem preventivne pristope, na primer organizacijo delavnic in
drugih izobraževalnih dogodkov, kjer sodelujejo z lokalnimi in nevladnimi
organizacijami na področju preprečevanja nasilja in diskriminacije. Kot kaže
tabela 6 večina respondentov in respondentk ni seznanjena s tem, da bi na
njihovi šoli potekali kakršnikoli dogodki, delavnice, ki naslavljajo diskriminacijo
in nasilje na podlagi specifične osebne okoliščine.

Ali se v okviru vaše šole organizirajo dogodki,
delavnice ipd., ki specifično naslavljajo diskriminacijo
in nasilje na osnovi:
Spola
Spolne usmerjenosti
Invalidnosti/hendikepa
Rase
Etične pripadnosti
Veroizpovedi

Da

Ne

Ne vem

26,2
21,7
32,4
21,4
24,9
18,8

59,5
61,8
51,8
62,8
57,6
63,1

14,2
16,5
15,9
15,9
17,5
18,1

Tabela 6 – Dogodki/delavnice o diskriminaciji in nasilju na šolah (v odstotkih)

Nasilje in diskriminacija na splošno nista priljubljeni temi šolskega diskurza, kar
ugotavljajo tudi avtorji raziskave Nasilje v šolah: konceptualizacija,
prepoznavanje in modeli preprečevanja (2008). Avtorji izpostavijo še, da skoraj
polovica slovenskih šol (42 %) pri preprečevanju nasilja med učenci ne sodeluje
z zunanjimi institucijami (prav tam, 2008:166).
Izkušnje sogovornikov in sogovornic v fokusnih skupinah tu deloma potrjujejo
rezultate spletnega vprašalnika. V eni od skupin je bilo izpostavljeno, da šola ne
organizira delavnic ali dogodkov na temo nasilja niti ne sodeluje z zunanjimi
izvajalci. V tej skupini je prevladovalo splošno prepričanje, da so tovrstne
dejavnosti lahko koristne, vendar ne kot preventiva, temveč kot rešitev za
obvladovanje in obravnavo nasilja, ko se le-to že zgodi. V nasprotnem primeru
bi lahko že sama omemba potencialno sporne teme sprožila nepotrebne
konflikte. V kontekst »kar je nevidno, ne obstaja in posledično ni problem« so
učiteljice v skupini še posebej umestile razpravo o homoseksualnosti, ki je po
njihovem mnenju smiselna takrat, ko se na šoli ali v razredu zazna konflikt na
temo:
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»Včasih se mi zdi, da če se preveč razpravlja o tem
[homoseksualnosti, op.a.], se samo podpihuje tiste, ki temu
nasprotujejo. Torej, če ni konflikta na temo, ni potrebe po razpravi
oziroma bi v tem primeru lahko že sama razprava povzročila
konflikt.«
(Pandora, 46)

Nasprotna je izkušnja sogovornikov in sogovornic v drugi skupini, kjer šola
aktivno naslavlja vprašanja o nasilju in diskriminacij ter aktivno naslavlja
predsodke o homoseksualnosti, tako preko sodelovanja z zunanjimi predavatelji
in strokovnjaki, kot tudi preko organizacije ali sodelovanja na različnih dogodkih.
Učitelji so tu poročali o pozitivnih učinkih tovrstnih dejavnosti, ki jih opažajo pri
dijakih, ki pri tem aktivno sodelujejo. Izpostavili so, da je konkreten stik z
različnostjo doprinesel k izkušnji bolj odprtega okolja, ki aktivno promovira
razumevanje in empatijo do položaja manjšin. Pri tem so poudarili, da bi bila
tako visoka angažiranost šole na področju delovanja proti nasilju in diskriminaciji
nemogoča brez aktivne podpore šolskega vodstva.

»Pri pogovorih s kolegi z drugih šol vidim, da je to, da sodelujemo z
zunanjimi izvajalci in da imamo delavnice na temo, skoraj zavidanja
vredno. Zaznavam namreč, da vsa vodstva niso temu naklonjena.«
(Zoja, 56)

V tretji fokusni skupini so učitelji omenjali, da ima njihova šola različne interne
metode, s katerimi kontinuirano spodbujajo razumevanje in spoštovanje
različnosti ter promovirajo strpno in nenasilno vedenje. Pri vpeljavi nekaterih
tem, ki jih redni učitelji ne zmorejo strokovno pokriti, občasno sodelujejo tudi z
zunanjimi predavatelji. Sodelujoči so izpostavili, da razprava o homoseksualnosti
ni pogosta, da pa različne spolne usmerjenosti, sicer ne problematizirajo, in jih
največkrat naslavljajo v kontekstu »drugačnosti« osebnih okoliščin:

»Homoseksualnost kot tema se ne pojavlja eksplicitno, ker
konstantno poudarjamo sprejemanje vseh drugačnosti. Pri nas
imamo namreč vse mogoče, na primer otroke s posebnimi potrebami
… Zato biti gej sploh ni nič posebnega. In če otroci že v osnovni šoli
sprejmejo otroka s posebnimi potrebami, potem je sprejemanje
homoseksualnosti mačji kašelj.«
(Češnja, 60)
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2.4 Homoseksualnost kot tema razprave pri pouku:
Dosedanje raziskave o prisotnosti razprave o homoseksualnosti pri pouku
predvsem kažejo na odsotnost le-te. Razlogi so različni. Redki podatki s strani
učiteljev kažejo na pomanjkanje izkušenj in znanj in nesuverenost učiteljev, kar
zadeva temo. Izkušnje nevladnih organizacij, na drugi strani, izpostavljajo moč
in vpliv staršev, ki želijo vplivati na učni proces in si prizadevajo, da se o
homoseksualnosti ne bi govorilo; kot razlog pa se večkrat navaja tudi odsotnost
teme iz učnih načrtov.
V okviru raziskave je 6,8 % respondentov in respondentk odgovorilo, da v okviru
pouka pogosto razpravljajo o homoseksualnosti, 35 % jih o temi razpravlja
včasih, 24,9 % redko, 12 % je takih, ki menijo, da razprava ne spada v okvir
predmeta, ki ga učijo. Zanemarljiv je delež tistih, ki menijo, da razprava ne
spada v okvir splošnega pouka (1,6 %) (Tabela 7).

Ali v okviru vašega pouka razpravljate tudi o homoseksualnosti in homofobiji?

Moški

4
4,6%

22
25,3%

23
26,4%

16
18,4%

Ne − ne
spada v
predmet,
ki ga
učim
17
19,5%

Ženski

17
7,7%

86
38,7%

54
24,3%

33
14,9%

20
9,0%

3
1,4%

9
4,1%

222
100,0%

Skupaj

21
6,8%

108
35,0%

77
24,9%

49
15,9%

37
12,0%

5
1,6%

12
3,9%

309
100,0%

Spol

Da,
pogosto

Da,
včasih

Da,
redko

Ne − ni
bilo
priložnosti

Ne − ne
spada v
redni
pouk

Drugo

Skupaj

2
2,3%

3
3,4%

87
100,0%

Tabela 7 – Pogostost razprave pri pouku

29,4 % tistih, ki z dijaki razpravljajo o homoseksualnosti, meni, da razpravo v
razredu največkrat začne učitelj; 33,5 %, da razpravo odpirajo dijaki; 35,3 %,
da razpravo enakovredno odpirajo tako dijaki kot učitelji.
V okviru fokusnih skupin so učitelji in učiteljice zelo različno razmišljali o
vključenosti razprave v njihov pouk. Prevladovalo je mnenje, da se v šolskem
prostoru teme ne odpira pogosto. V eni od skupin je potekala razprava, da bi v
okviru lastnih predmetov postopoma začeli s strokovno podprto razpravo, ki
dijake in dijakinje postavlja v položaj, ko morajo o vprašanju razmišljati;
nasprotno so sogovornice v drugi skupini menile, da je temo potrebno nasloviti
izključno takrat, ko se pokaže problem/negativen odnos do teme pri dijakih.
Prav pri vseh fokusih pa so sogovorniki izpostavili, da mora biti učitelj, ki odpira
ali sodeluje pri razpravi, suveren in imeti dovolj informacij o temi. Pomanjkanje
izkušenj in informacij namreč vpliva na to, ali bo učitelj oziroma učiteljica temo v
razredu izpostavil/a ali ne, ter na kakšen način.
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V kontekstu odpiranja razprave, je več sogovornikov in sogovornic izpostavilo
osebne zadržke, ki temeljijo na pomanjkanju informacij, Tanja pa je posebej
poudarila, da se ne počuti dovolj kompetentne, da bi začela razpravo, ter da
temo v razredu naslavlja le, če je to nujno potrebno.
»V nekaterih razredih čutim, da imajo dijaki težnjo, da bi se bolj
odkrito začeli pogovarjati o tem [homoseksualnost, op.a.], zato sem
začutila nek strah oziroma pritisk, mislim, ne upam si odpreti teme,
ker se bojim, da je ne bi znala dobro izpeljati. Ne čutim se suverene.
Je pa to odvisno tudi od tega, kakšno dinamiko in mnenje ima razred
o tem na splošno.«
(Tanja, 34)

Po izkušnjah sodelujočih v fokusih razpravo enakovredno odpirajo tako učitelji
kot tudi dijaki. V kolikor je podajanje snovi celovito in objektivno, se je temi,
vsaj pri nekaterih predmetih, težko izogniti, kar potrjuje izkušnja Leva:
»Razprava v razredu se običajno sproži spontano, saj učim
sociologijo in filozofijo, in se je tej temi težko izogniti. Vprašanja in
mnenja s strani dijakov pridejo sama od sebe in reakcije so seveda
zelo različne. Pomembno se mi zdi že to, da ustvarjam prostor, kjer
se mnenja na temo lahko izrečejo ter da se ta mnenja izrečejo na
način, ki ni žaljiv, ki nobenega ne ogroža.«

(Lev, 36)

2.5 Odsotnost razprave
Skoraj polovica (48,9 %) tistih, ki o homoseksualnosti ne razpravlja (N=92),
meni, da je to zato, ker teme ne poznajo dobro, 19,6 % pa jih meni, da razprava
ne sodi v okvir njihovega pouka.
Na prisotnost razprave v razredu vpliva tudi odsotnost teme iz učnih načrtov, kar
potrjujejo razmišljanja več respondentov in respondentk pod drugo. Ena od
respondentk je tako zapisala: »Za to temo preprosto ni časa oz. je učni načrt ne
predvideva,« drug respondent pa, »Ni bilo še neposredne vsebinske povezave s
to temo, bi pa bila lahko vključena v učni načrt in tako tudi obravnavana (pa
ni).« Pregled po predmetnih področjih v vzorcu razkriva, da med učitelji, ki o
temi med poukom ne razpravljajo, prevladujejo učitelji naravoslovja in
strokovnih predmetov.
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Tako v posebni izdaji revije Sodobna pedagogika: homoseksualnost in šola
(letnik 60, št. 4, 2009) kot tudi v publikaciji Obrazi homofobije (2011) in drugih
raziskavah večkrat zasledimo, da je razprava o homoseksualnosti v šoli še vedno
prepogosto razumljena kot promocija homoseksualnosti. Kljub temu, da je bila
pri vprašanju o odsotnosti razprave to ena od možnosti, v našem vzorcu tako
meni le 1,6 % respondentov in respondentk.

2.6 Homoseksualnost v učnih načrtih
Iz tabele 8 je razvidno, da več kot 60 % respondentov in respondentk meni, da
bi morala biti razprava o homoseksualnosti sestavni del učnih načrtov vsaj pri
nekaterih predmetih. 12 % respondentov in respondentk meni, da naj bo
razprava sicer del vzgojno-izobraževalnega procesa, vendar v okviru obveznih
izbirnih vsebin, 4 % vprašanih pa meni, da razprava ne sodi v okvir rednega
pouka.

Ali menite, da bi morala biti razprava o homoseksualnosti in
homofobiji vključena neposredno v učni načrt?
Da, pri večini predmetov
4,2%

4,9%

9,7%

Da, pri nekaterih predmetih

12,3%

Ne vem, nisem odločen/-a
8,7%
60,2%

Ne, razprava naj se odvija le v
okviru OIV
Menim, da razprava ne sodi v
okvir rednega pouka
Drugo:

Tabela 8 – Vključenost razprave o homoseksualnosti v učne načrte

Sama vključenost teme v učni načrt pa realno še ne zagotavlja objektivne in
strokovno podprte razprave. Kako bo neka tema predstavljena, je vedno odvisno
od vrednot, znanja ter objektivnosti učitelja, kot razmišlja tudi eden od
respondentov: »Menim, da tema ni nujna v učnem načrtu, mora pa imeti učitelj
pri sebi razčiščen odnos do vseh vrst in oblik nasilja, šele potem se o tem lahko
pogovarja z dijaki. Dijaki se morajo namreč vedno počutiti dovolj varne, da se o
nasilju pogovarjajo, ne glede na to, ali je tema v učnem načrtu ali ne.«
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Na lestvici predmetov, v okviru katerih bi se v okviru učnih načrtov moralo
razpravljati o homoseksualnosti, izrazito prevladujejo družboslovni predmeti
(sociologija, psihologija, umetnostna zgodovina ipd.). Pod drugo so učitelji
naštevali različne predmete, izstopali so predvsem športna vzgoja, zdravstvena
vzgoja, filozofija, etika itd. (Tabela 9).

Predmeti pri katerih naj bi se razpravljalo o
homoseksualnosti:
100,0

98,1

90,3

90,0
80,0
70,0

sociologija
67,6

66,7

psihologija

60,0

umetnostna zgodovina
47,7

50,0

biologija

39,4

40,0

30,1

zgodovina

30,0

materin jezik

20,0

tuji jeziki

10,0
0,0
%
Tabela 9 – Predmeti, v katere naj bo vključena razprava o homoseksualnosti

Kljub vsem formalno-pravnim nastavkom, ki v pouk že sedaj, vsaj, posredno
vpeljujejo tudi razpravo o homoseksualnosti, je po mnenju 73,1 % respondentov
in respondentk razprava premalo prisotna v srednjih šolah (Tabela 10).
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Ali je, po vašem mnenju, razprava o
homoseksualnosti in homofobiji v srednjih šolah
prisotna:
Preveč
0,6

Dovolj
18,4
Premalo

73,1
1,3

Menim, da tema ne spada v
šolski prostor

6,5

Drugo:
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Tabela 10 – Prisotnost razprave v šoli

Med odgovori respondentov pod »drugo« je prevladoval odgovor »ne vem«;
eden od respondentov opaža, da je tema sicer prisotna v šolskem prostoru,
vendar z negativnim in zanikajočim pomenom: »Mislim, da ni prisotna na pravi
način in morda je zato premalo prisotna.« Po izkušnjah drugega respondenta pa
razprava v šolskem prostoru sploh ni prisotna: »Bi rekel premalo, ampak je
pravilni odgovor 'sploh ni prisotna'; bi morala biti bolj? Da.«
Podatki fokusnih skupin tu skorajda v celoti potrjujejo rezultate spletnega
vprašalnika. Več kot dve tretjini sodelujočih je izpostavilo, da sami ne
razpravljajo pogosto o vprašanju, da pa bi to verjetno storili, če bi bila tema del
učnega načrta. Večina sogovornikov se je strinjala, da bi učitelji morali
objektivno in strokovno razpravo pri pouku nasloviti večkrat.
Zadržan odnos do bolj pogoste strokovno argumentirane razprave se je pri
nekaterih sodelujočih pokazal kot posledica globoko zakoreninjenih stereotipov,
ki so posledica ne samo posameznikovega razumevanja te osebne okoliščine,
temveč tudi produkt šolskega sistema, ki te stereotipe utrjuje in poudarja.
Pandora je izpostavila, da se kot učiteljica teh stereotipov zaveda in se na
razumski ravni z njimi poskuša soočiti. Zaveda se, da je njena zadržanost
iracionalna, hkrati pa predsodki ustvarjajo dvom v legitimnost lastnega mnenja o
temi:
»Včasih se ravno v kontekstu te teme sprašujem, kaj je prav in kaj
narobe. O vsebini, ki jo prinesem v razred, imam seveda vedno svoje
mnenje in menim, da imam do spolne usmerjenosti zelo toleranten
odnos. Vendar že v 4. razredu osnovne šole še danes učijo, da je
družina mama oče in dva otroka … No, skratka, tudi to, kaj se učimo,
je potrebno prespraševati.«
(Pandora, 46)
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Tisti, ki temo pogosto naslovijo, so izpostavili, da je to največkrat zaradi
vprašanj ali komentarjev dijakov in dijakinj.
Nekateri učitelji se, kljub odsotnosti teme iz učnih načrtov, dobro zavedajo, da
kurikul vendarle omogoča dovolj prostora za tovrstno razpravo, saj jim to ne
samo omogoča, temveč posredno tudi narekuje načelo človekovih pravic, ki
predstavljajo okvir skupnih vrednot, ki je za javno šolo zavezujoč:

»Razprava o homoseksualnosti je zame del splošnih izobraževalnih
ciljev, spoznavanje te drugačnosti sodi k intelektualni vzgoji in to
lahko kot učitelji naredimo. To avtoriteto imamo, vzgoja k
spoštovanju človekovih pravic je del učnih načrtov. Avtoriteta je na
naši strani.«
(Zoja, 56)

Kot pri spletnem vprašalniku se je tudi pri fokusnih skupinah izpostavila
polarizacija po kategorijah predmetov, kamor po mnenju sogovornikov in
sogovornic sodi razprava o homoseksualnosti. Večina učiteljev je svobodo in
hkrati odgovornost za vključevanje teme pripisovala tistim, ki učijo družboslovne
predmete:
»Menim, da lahko posamezen učitelj že sedaj kar veliko naredi na
temo, če seveda želi. Pri nas imamo odlično metodo prikazovanja
dosežkov znanih posameznikov preko zgodb, anekdot in biografij. Tu
se da pri umetnostni zgodovini, zgodovini ali slovenščini narediti
ogromno. Predvsem pa iz homoseksualnih avtorjev, izumiteljev in
umetnikov postaviti vzor dijakom in jim homoseksualnost približati
na neogrožujoč način.«
(Benka, 45)
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2.7 Prepoznavanje, zaznava in obravnava homofobnega nasilja
»Če me že sprašujete … Razen opazk drugih
oblik homofobije sploh ne zaznam.«
(Zora, 54)

Rezultati raziskave Dijaške organizacije Slovenije7 o nasilju na slovenskih
srednjih šolah (2008) kažejo, da po mnenju in izkušnjah dijakov učitelji nikoli ali
zelo redko pomagajo ustaviti nasilje. Avtorji o razlogih ugibajo, predvidevajo pa,
da učitelji nasilja ne opazijo oz. je to prikrito. Zavedanje o tem, kdo vse je lahko
(tipična) žrtev nasilja, ter poznavanje vzrokov za nasilje lahko vsekakor
ustvarita osnovo za višjo zaznavo nasilja.
Na vprašanje, kdo je (lahko) najbolj izpostavljen homofobiji v šoli, je 82,5 %
respondentov in respondentk menilo, da so v šolskem okolju homofobnemu
nasilju (lahko) najbolj izpostavljeni dijaki in dijakinje, za katere sovrstniki/-ce
in/ali okolica menijo, da bi lahko bili istospolno usmerjeni, 62,5 % respondentov
in respondentk je menilo, da so tovrstnemu nasilju izpostavljeni dijaki/dijakinje,
ki svoje spolne usmerjenosti ne skrivajo, 56,6 % respondentov in respondentk
pa je menilo, da so žrtve homofobije tudi dijaki (fantje), ki niso dovolj »možati«
ter učitelji/učiteljice (in drugi/-e zaposleni/-e), ki opozarjajo na homofobijo v šoli
(52,8 %). Visokemu tveganju so po mnenju in izkušnjah sodelujočih
izpostavljeni tudi učitelji/-ice, ki svoje spolne usmerjenosti ne skrivajo (44,7 %).
Homofobiji pa so lahko izpostavljeni vsi, ki izstopajo iz povprečja ali na
kakršenkoli način spregovorijo o homoseksualnosti, kar je pod drugo izpostavilo
več respondentov. Eden od respondentov je tako zapisal: »Na naši šoli se o
homoseksualnosti ne govori, zato tudi ni veliko homofobije − lahko pa se sreča s
homofobijo vsak, ki o homoseksualnosti spregovori. Vsi, ki izstopajo so hitro
zmerjani (peder, homič, gej ...).«
Glede na opredelitev verbalnega psihloškega in fizičnega homofobnega nasilja v
uvodu raziskave smo respondente/-ke vprašali, ali trenutno na šoli opažajo
verbalno oziroma fizično homofobno nasilje.
Podatki v tabeli 11 kažejo, da 35,5 % respondentov/-k na šoli trenutno opaža
verbalno homofobno nasilje. Fizično homofobno nasilje zaznava skoraj 5 %
respondentov in respondentk.

7

Glavni namen raziskave o nasilju na slovenskih srednjih šolah Dijaške organizacije Slovenije je bilo ugotoviti,
če je nasilje prisotno na slovenskih srednjih šolah in če je, v kolikšni meri je prisotno, na kakšen način se
pojavlja, kako ga občutijo in doživljajo dijaki in dijakinje in kakšno je njihovo mnenje o možnosti preprečevanja
nasilja. Podatke so avtorji raziskave pridobili preko anketnega vprašalnika, ki ga posredovali 135 slovenskim
srednjim
šolam.
V
obdelavo
podatkov
je
bilo
zajetih
600
dijakov
in
dijakinj.
Vir:
http://dos.omnia.si/uploads/dosraziskava-o-nasilju-n.pdf, 15.01.2012
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Ali ste trenutno seznanjeni s
katerimkoli primerom verbalnega
homofobnega nasilja na vaši šoli?

Ali ste trenutno seznanjeni s katerimkoli
primerom fizičnega homofobnega nasilja na
vaši šoli?

Spol
Da

Ne

Ne vem, ali gre za
homofobijo

Da

Ne

Ne vem, ali gre za
homofobijo

Moški

37
42,5%

42
48,3%

7
8,0%

8
9,2%

75
86,2%

4
4,6%

Ženski

72
32,4%

130
58,6%

19
8,6%

7
3,2%

200
90,%

15
6,8%

Skupaj

109
35,3%

172
55,7%

26
8,4%

15
4,9%

275
89,0%

19
6,1%

Tabela 11 – Zaznava verbalnega in fizičnega homofobnega nasilja/spol respondentov

Rezultati v tabeli 11 niso presenetljivi, saj večina obstoječih raziskav na temo
nasilja v šoli ugotavlja, da se med dijaki v povprečju najpogosteje pojavljata
verbalno in drugo psihološko nasilje. Manj je fizičnega in drugih oblik nasilja. V
primerjavi z rezultati raziskave Nasilje v šoli (2008) je zaznava verbalnega
psihološkega nasilja v našem vzorcu manjša za skoraj 10 %, vendar je potrebno
pri tem vedeti, da je zaznava psihološkega nasilja že sama po sebi težavna,
zaznava homofobnega psihološkega nasilja pa zahteva še dodatno
usposobljenost prepoznave tovrstnega nasilja. Zato gre domnevati, da ga učitelji
le deloma zaznavajo, kar pomeni, da je realna pojavnost homofobnega nasilja
nedvomno višja.
Da šolski delavci ne zaznavajo in prepoznavajo homofobije kot nasilja, potrjuje
tudi tudi izkušnja ene od respondentk, ki je zapisala: »V okviru reševanja te
ankete začenjam razmišljati, da je homofobije najbrž več, kot je opazimo,
vendar je (če obstaja) verjetno v šolskih prostorih zelo prikrita.«
Tudi izsledki pogovorov v fokusnih skupinah potrjujejo, da je med učitelji največ
zaznave verbalnega psihološkega nasilja. Sodelujoči so največkrat omenjali šale,
kletvice, zmerljivke ter predsodke, ki jih zaznavajo. Nekateri sogovorniki in
sogovornice pa so poudarili, da tovrstno nasilje največkrat prihaja s strani
dijakov (dečkov):
»Dijaki v zvezi s tem največkrat uporabljajo besede 'peder',
'nagravžno', 'nenaravno'. Ko jim na primer v zvezi s staro Grčijo
omenim grško homoseksualnost, so nekateri v razredu prav
zgroženi, in me sprašujejo, če govorim o pedrih, in potem jim
razmišljanje popolnoma zablokira.«
(Ika, 46)
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»Pri telovadbi sem večkrat doživel, da so fanta zbadali glede na to,
kako dober je bil v nekem športu, ali glede na način, kako se je
gibal. Pri nižjih letnikih, ko še nimajo razvite motorike, je dostikrat
kakšen hecen gib, ki ga sovrstniki hitro označijo za babjega, in
potem že letijo pripombe in potem so ti fantje do konca šolanja
označeni.«
(Zoro, 27)

»Večkrat sem pri urah doživela globoke in odkrite predsodke, največ
s strani dijakov, tudi s strani dijakinj, vendar dijaki tu bolj
prevladujejo. «
(Taja, 28)

Tabela 12 potrjuje hipotetične odgovore, pridobljene preko vprašanja 4.2, saj je
razvidno, da so homofobnemu nasilju, ki ga sodelujoči trenutno zaznavajo, v
veliki večini najbolj izpostavljeni dijaki (dečki). Da so mladi geji idealne žrtve za
različne zmerljivke in žaljivke, ki so posledica stereotipov in predsodkov o moški
homoseksualnosti potrjuje tudi večina mednarodnih in domačih raziskav.
(Maljevac in Magić, 2009, Titley 2004).

Kdo je tisti, ki se sooča s/z:

Dijak

Dijakinja

Par
(dva
dijaka)

Par (dve
dijakinji)

verbalnim homofobnim
nasiljem?

80,7%

28,4%

9,2%

6,4%

fizičnim homofobnim
nasiljem?

62,2%

31,2%

37,5%

6,2%

Tabela 12 – Izpostavljenost homofobnemu nasilju

V primerjavi s podatki iz tabele 11 je zanimiva zaznava homofobnega nasilja za
obdobje zadnjih treh let. Iz tabele 13 je namreč razvidno, da je zaznava nasilja
za obdobje treh let več kot enkrat večja od trenutne zaznave. Skupno namreč
skoraj 30 % respondentov in respondentk poroča, da so homofobno nasilje v šoli
v zadnjih treh letih opazili vsaj 6-krat. Če k temu prištejemo še te, ki so nasilje
zaznali vsaj enkrat, je skupen delež teh, ki so v šoli zaznali homofobno nasilje v
zadnjih treh letih, 72,5 %.
Skoraj 5 % respondentov in respondentk poroča o tem, da so homofobno nasilje
v obdobju zadnjih treh let zaznali več kot 25-krat.
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Kako pogosto ste v šoli, kjer učite, v zadnjih treh letih opazili:
verbalno homofobno nasilje?

%

fizično homofobno nasilje?

%

Nikoli

23,9

Nikoli

83,8

Enkrat

7,4

Enkrat

5,5

2-krat do 5-krat

35,3

2-krat do 5-krat

7,1

6-krat do 10-krat

15,5

6-krat do 10-krat

1,9

11-krat do 15-krat

6,8

11-krat do 15-krat

1,0

16-krat do 20-krat

2,3

16-krat do 20-krat

0,0

21-krat do 25-krat

0,3

21-krat do 25-krat

0,0

Več kot 25-krat

4,9

Več kot 25-krat

0,3

Drugo:

3,6

Drugo:

0,3

Skupaj

100,0

Skupaj

100,0

Tabela 13 - Pogostost zaznave homofobnega nasilja v zadnjih treh letih

Pod »drugo« so respondenti/respondentke poročali o različnih izkušnjah. Skoraj
polovica jih omenja »normalizacijo« verbalnega homofobnega nasilja, kot je
zapisal eden od respondentov: »Opazil sem [homofobno nasilje, op.a], ne vem,
velikokrat. Brezbrižno zmerjanje z vulgarizmi v stilu 'pederski' ipd. je prisotno na
šolskih hodnikih mesečno«. Nekateri od tistih, ki nasilja ne opažajo, se zavedajo,
da to ne pomeni, da tovrstnega nasilja na njihovi šoli ni, kar potrjujejo izkušnje
vsaj dveh respondentk; ena je zapisala: »Nisem opazila, a to ne pomeni, da ga
ni, « druga pa, »Sama ga nisem opazila, so pa dijaki poročali o njem.«
Nevidnost in neprepoznavnost homofobnega nasilja s strani učiteljev pa nista
samo posledici neuspešne zaznave homofobnega nasilja s strani učiteljev in
učiteljic, temveč prepogosto posledica nevidnosti istospolno usmerjenih v
šolskem prostoru, kar nedvomno potrjuje Ikina izkušnja:
»Ker okolje ni permisivno do tega, na naši šoli ni razkritih dijakov,
zato mi kakšnega drugega vzgojnega ukrepa, kot je pogovor ob
homofobni zmerljivki ali grobi šali, do sedaj še ni bilo potrebno
uporabiti. Tudi nisem opazila nobenega resnejšega nasilja.«
(Ika, 46)

Da je nevidnost homofobnega nasilja neposredno povezana z nevidnostjo
istospolno usmerjenih, potrjuje več člankov in raziskav (Magič, 2011; Švab in
Kuhar 2008, Loudes in Paradis, 2008). Nevidnost se namreč lahko interpretira
kot neobstoj kar s seboj nosi dolgoročne negativne posledice, saj med drugim
vpliva tudi na neprepoznavnost specifičnih problemov, s katerimi se soočajo
istospolno usmerjeni, ter neprepoznavnost in nepriznavanje homofobnega
nasilja.
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2.8 Usposobljenost za obravnavo in soočanje s homofobnim nasiljem
Rener v članku Homoseksualnost in šola: stališča študentk in študentov do
obravnave homoseksualnosti pri pouku (2009) izpostavi, da glede na rezultate
mednarodnih raziskav šolsko osebje zelo redko intervenira v primerih
homofobnega nasilja. Razlogi za neodzivnost šolskih delavcev se kažejo v
negativnih občutjih do istospolno usmerjenih in pomanjkljivem znanju o
možnostih podpore istospolno usmerjenim učencem in dijakom. V istem članku
lahko še zasledimo, da je v okviru raziskave s študentkami in študenti predmeta
Gejevske in lezbične študije, ki se je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani
izvajala v poletnem semestru 2009 (N=45), 60 % respondentov menilo, da bi se
morali učitelji za obravnavo homoseksualnosti in z njo povezanih vsebin posebej
izobraževati, 40 % pa, da bi bilo to dobro, vendar ne nujno. (prav tam,
2009:110)
V našem vzorcu se je 33 % respondentov in respondentk v okviru poklicnega
izobraževanja udeležilo izobraževanja o tem, kako se soočati z nasiljem in
diskriminacijo v šoli. V vzorcu tistih, ki so se tovrstnega izobraževanja udeležili,
je 36 % takih, ki so v okviru izobraževanja o nasilju in diskriminaciji prejeli
informacije o homofobnem nasilju.
To pomeni, da je v našem vzorcu natanko 36 respondentov in respondentk, ki so
v okviru izobraževanj/-a prejeli informacije o tam, kako se soočati s homofobijo
v šoli. Ti skupno predstavljajo le slabih 12 % celotnega vzorca.

Ali ste v okviru izobraževanja o nasilju in diskriminaciji prejeli
tudi informacije o tem, kako se spoprijemati s homofobijo v
šoli?
36%
Da

Ne

64%

Tabela 15 – Odstotek respondentov in respondentk (N=101), ki so v okviru
izobraževanj/-a prejeli informacije o tem, kako se soočati s homofobijo v šoli.

Tudi podatki iz fokusnih skupin potrjujejo, da večina sodelujočih nima strokovne
podlage za soočanje s homofobijo in homofobnimi opazkami. Kljub temu, da so v
dveh fokusnih skupinah sogovorniki in sogovornice menili, da imajo informacij
dovolj, se je v nadaljevanju izkazalo, da so le-te pridobljene iz sekundarnih
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virov, preko pogovorov in razprav s kolegi in sodelavci ter preko sledenja
medijskim objavam in razpravam. Le dva sogovornika sta izpostavila, da
občasno posežeta po besedilih in znanstveni literaturi na temo.
Približno polovica sogovornikov in sogovornic ocenjuje, da bi potrebovali več
strokovnih informacij na temo, druga polovica pa je menila, da bi bilo
izobraževanje na temo potrebno, vendar dvomijo, da bi se ga učitelji udeležili.
»Znanje, ki ga imamo, je stvar predvsem osebnega zanimanja in
razgledanosti. Nekega posebnega znanja na temo nimamo in osebno
se tudi nisem udeležila nobenega seminarja na temo. Vem, da sta
Zavod za šolstvo in Ministrstvo [za šolstvo in šport, op.a.]
organizirala usposabljanja na temo nasilja, vendar se tovrstnih
seminarjev in usposabljanj verjetno bolj udeležujejo družboslovci,
mislim, da, vsaj pri nas, učiteljev ta tema ne pritegne toliko.«
(Ana, 55)
»Osebno menim, da imam dovolj informacij o temi. Kar pa se mi zdi
pomembno, je to, da se zavedam, da imam v zvezi s tem tudi še kar
nekaj nerazčiščenih strahov. Kako se soočati s homofobijo pa se v
okviru izobraževanj o nasilju in diskriminaciji ne razlaga posebej. V
najboljšem primeru se homofobijo našteje kot možno obliko nasilja
nad neko ogroženo skupino. Ne spomnim se, da bi kdaj kaj več rekli
na temo.«
(Lev, 36)

Kuhar in Švab v svoji raziskavi ugotavljata, da ima »razkritje pomembno mesto
v procesu posameznikove reinterpretacije in redefinicije svoje lastne
stigmatizirane
identitete«
(2005:54).
Preko
odsotnosti
razprave
o
homoseksualnosti iz vseh področji, predvsem pa iz družinskega in šolskega
okolja, mladi geji in lezbijke odraščajo v nekakšni informacijski blokadi, ki
vzdržuje stigmtizacijo homoseksualnosti (prav tam, 2005:63). Kljub temu, da je
razkritje proces, ki pomembno vpliva na posameznikovo percepcijo sebe in
odnosov z drugimi, skoraj polovica (49,2 %) respondentov in respondentk v
raziskavi meni, da razkrivanje istospolne usmerjenosti dijakov in dijakinj v
šolskem okolju ni potrebno. (Tabela 16)

28

Homofobija na naši šoli

Raziskovalno poročilo, Društvo Legebitra

Kako bi se počutili, če bi bil/-a v vašem razredu istospolno usmerjen/-a
dijak/-inja, ki svoje spolne usmerjenosti ne bi skrival/-a?
Menim, da je pomembno, da se dijaki počutijo varni
Menim, da razkrivanje usmerjenosti ni potrebno
Ob istospolno usmerjenem dijaku bi se počutil neprijetno
Drugo

%

46,6
49,2
1,0
3,2

Tabela 16 – Odnos respondentov do razkritja v šolskem okolju

Razkritje spolne usmerjenosti pa ne vpliva ugodno samo na istospolno
usmerjenega dijaka/dijakinjo (saj mu/ji omogoča življenje v skladu z
njegovo/njeno identiteto), temveč omogoča tudi razbijanje stereotipa o
»drugačnosti« istospolno usmerjenih, kot pripoveduje tudi izkušnja ene od
respondentk, ki je pod »drugo« zapisala: »V tej situaciji sem se znašla večkrat in
razkritje je bila ena najpomembnejših izkušenj za razvoj dijakov in ustvarjanja
tesnih in iskrenih povezav med dijaki.«
Pod »drugo« so respondenti in respondentke zapisovali različna mnenja o
potrebnosti/pomembnosti razkritja v šolskem okolju. Kar nekaj je bilo takih, ki
so poudarjali, da je razkritje spolne usmerjenosti posameznikova zasebna
odločitev, nekaj respondentov pa je zapisalo, da razkritje lahko razumejo in
podpirajo, da pa bi se posameznik/-ca v šoli na račun tega lahko soočala z
različnimi težavami.
Tudi v okviru fokusnih skupin, je to vprašanje sprožilo veliko zanimanja,
izkazalo, pa se je da učitelji in učiteljice praviloma ne vedo, kaj bi storili v
primeru, da bi jih dijak ali dijakinja izbral/a za zaupnika/-co v procesu razkritja
spolne usmerjenosti. Analiza pogovorov kaže na razdrobljenost mnenj in
izkušenj ter zelo različno razumevanje pomena razkritja za posameznika/-co kot
tudi njegovega namena. V kontekstu razprave o razkritju je bilo pri večini
zaznati mišljenje, da gre pri razkritju za vprašanje zasebnosti, ki ne sodi v šolsko
okolje. Pri veliki večini ni bilo zaznati razumevanja individualne potrebe
posameznika po razkritju in tudi ne priznavanja morebitne dodane vrednosti
razkritja za šolo in sovrstnike.
Reakcija na razkritje pa je povezana tudi z občutkom poznavanja in
razumevanja specifičnosti osebne okoliščine spolne usmerjenosti. To dokazuje
izkušnja Pandore, ki meni, da zaradi pomanjkljivega znanja ne bi bila najboljša
zaupnica istospolno usmerjenemu dijaku ali dijakinji:
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»V primeru, da bi se mi dijak razkril, bi se pogovoru izognila in ga
poslala k svetovalni delavki. Čeprav veliko debatiramo o tej temi …
Ne vem, ko bi prišlo do take situacije, če bi se upala v to poglobiti.«
Pandora, 46

Pri eni od skupin pa so sodelujoči razpravljali o konkretnih primerih razkritja s
strani dijakov in dijakinj ter omenjali zbeganost s stališča pomoči in podpore v
primerih, ko niso zmogli opredeliti, ali je razkrijte s strani mladostnika potreba
po pozornosti ali dejansko izražanje spolne usmeritve:

»O tem smo razpravljali tudi, ko smo imeli konkreten primer dekleta,
ki se je opredelila kot lezbijka in se obrnila na enega od učiteljev po
pomoč. Takrat smo na nivoju zbornice razpravljali o tem, ali gre za
resnično soočanje z lastno spolno identiteto ali bolj za neko modno
muho. Ali je morda dekle želelo pozornost zaradi družinskih razmer
… Skratka, kar nekaj časa smo potrebovali, da smo dorekli, kje in
kako bi ji lahko pomagali in ji nudili podporo.«
(Češnja, 60)

V kontekstu razprave o razkritju ter vzpostavljanju podpornega sistema za
istospolno usmerjene dijake se je tako v spletnem vprašalniku kot tudi pri eni od
fokusnih skupin zastavilo vprašanje, ali istospolno usmerjen učitelj/-ica lahko
nudi boljšo in strokovnejšo podporo istospolno usmerjenim dijakom in
dijakinjam.
Rezultati Raziskovalnega poročila o položaju istospolno usmerjenih vzgojnoizobraževalnih delavcev in delavk v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu
»Oprostite, gospa učiteljica, ste lezbijka?«8 (Legebitra, 2011), kažejo da ne.
Sodelujoči v raziskavi, v šolskem okolju razkriti učitelji in učiteljice, zaradi
večinoma neprijaznega šolskega okolja ne zmorejo delovati kot celovita podpora
istospolno usmerjenim mladostnikom. Razpravi o homoseksualnosti pa se še
posebej izogibajo, saj menijo, da bi učenci, sodelavci, starši in lokalno okolje
lahko to stereotipno razumeli kot promocijo homoseksualnosti (prav tam:21).

8

Glavni namen raziskave »Oprostite, gospa učiteljica, ali ste lezbijka?« Društva Legebitra je bil pridobiti
podatke o tem, ali slovenski šolski prostor omogoča istospolno usmerjenim učiteljem in učiteljicam izpolnjevati
njihovo primarno poslanstvo, jim omogoča nuditi vso možno podporo vsem učencem in učenkam in odprto
dovoljuje poučevati kot celovita osebnost. Podatki so bili pridobljeni preko spletnega vprašalnika in
individualnih intervjujev. V obdelavo je bilo zajetih 139 respondentov in respondentk. Vir: http://www.drustvolegebitra.si/images/stories/Oprostite_gospa_uiteljica_ste_lezbijka.pdf, (22.01.2012)

30

Homofobija na naši šoli

Raziskovalno poročilo, Društvo Legebitra

»Prej, ko še nihče ni vedel zame, sem to temo dostikrat odpirala pri
pouku. Sedaj, ko pa vem, da nekateri vejo, se bojim, da me ne bi
jemali resno, namreč, jasno, da govorim o tem, če pa sem lezbijka –
in sporočilo bi se izgubilo. Lahko bi to tudi napačno dojeli kot
promocijo.«
(Pia, 30, Oprostite gospa učiteljica, 2011:21)

Za različne vrste in oblike nasilja v šolah obstajajo različni načini obravnave. Na
nasilje lahko, na samem mestu incidenta, odreagira učitelj/-ica, ki ga zazna, ali
pa se posvetuje s svetovalno službo oziroma z vodstvom šole, če gre za resnejši
primer. Tabela 17 kaže, da bi se slabih 71 % respondentov in respondentk, v
primeru zaznave verbalnega homofobnega nasilja, z izvajalcem/ko oziroma
izvajalci/kami nasilja o tem pogovorili.

Kaj bi storili, če bi bili priča:
homofobnem verbalnemu nasilju?

%

homofobnem fizičnemu
nasilju?

%

Tako vedenje bi nemudoma
sankcioniral/-a

23,3

Tako vedenje bi nemudoma
sankcioniral/-a

68,6

Z dijakom/-i, dijakinjo/-ami bi se o tem
pogovoril/-a

70,6

Z dijakom/-i, dijakinjo/-ami bi se
o tem pogovoril/-a

18,8

Na dogodek bi opozoril/-a ravnatelja

3,6

Na dogodek bi opozoril/-a
ravnatelja

9,4

Na dogodek ne bi odreagiral/-a

0,3

Na dogodek ne bi odreagiral/-a

0,0

Drugi

2,3

Drugo

3,2

Skupaj

100

Skupaj

100

Tabela 17 – Obravnava homofobnega nasilja

Zelo spodbudno je dejstvo, da bi velika večina respondentov in respondentk
homofobno nasilje obravnavala, če bi ga zaznala. To so poudarjali tudi odgovori
pod »drugo«, kjer so respondenti med drugim še poudarili, da bi homofobno
nasilje sankcionirali/obravnavali kot vsako drugo obliko nasilja. Na osnovi tega bi
lahko predpostavili, da večina respondentov nasilje, ki ga v šoli zazna, tudi
obravnava oziroma nanj odreagira. Trditev lahko delno preverimo v samooceni
usposobljenosti respondentov in respondentk za soočanje s homofobnim
nasiljem.

31

Homofobija na naši šoli

Raziskovalno poročilo, Društvo Legebitra

Podatki v tabeli 18 kažejo, da 42 % respondentov meni, da nima ustreznih znanj
in veščin za soočanje z verbalnim homofobnim nasiljem, 60 % pa se jih ne
počuti kompetentne za soočanje s fizičnim homofobnim nasiljem.

Ali imate, po vašem mnenju, dovolj znanja in veščin, da se ustrezno
spopadate s/z:
verbalnim homofobnim
nasiljem?
Da, dovolj
Da, nekaj
Ne dovolj
Sploh nič
Skupaj

%
22
35,6
40,1
2,3
100

fizičnim homofobnim
nasiljem?
Da, dovolj
Da, nekaj
Ne dovolj
Sploh nič
Skupaj

%
14,9
24,6
48,5
12
100

Tabela 18 – Usposobljenost respondentov in respondentk za soočanje s homofobnim
nasiljem

Kljub temu, da na podlagi pridobljenih podatkov ni mogoče sklepati, v kakšni
meri občutek nekompetentnosti dejansko vpliva na obravnavo homofobnega
nasilja, lahko relativen odgovor na to vprašanje pridobimo v raziskavi Nasilje v
šolah (2008), kjer avtorji ob iskanju povezave med znanjem o nasilju in
posledično reakcijo posameznika nanj zapišejo: »Znanje, veščine in odnos do
nasilja vplivajo na zaznavo in obravnavo nasilja, hkrati pa se krepi tudi občutek
lastne kompetentnosti na tem področju. Brez samozavesti, da zmoremo in
znamo posredovati, ko pride do nasilja, se težje odločamo za posredovanje in
ukrepanje.« (Nasilje v šolah, 2008:155).
Podatki v fokusnih skupinah potrjujejo podatke, pridobljene preko spletnega
vprašalnika. Sodelujoči so ocenili, da na nasilje vedno odreagirajo in ga
obravnavajo, ko ga zaznajo. Kot metodo za obravnavo homofobnega nasilja so
učitelji največkrat omenili pogovor, kar nekaj učiteljev pa je pri obravnavi nasilja
izpostavilo dvom v to, da jim, kljub argumentom, dijake in dijakinje uspe
prepričati v to, da je bilo njihovo dejanje nasilno in nesprejemljivo:

»Pri pouku vedno odreagiram na homofobne pripombe in opazke,
vendar imam občutek, da mi dijaki ne verjamejo. Zdi se mi, kot da
menijo, da jim razlagamo neko teorijo. Da to ni življenjsko in da
pravice niso samoumevne za vse. Dijaki mislijo, da smo mi naučeni,
da tako govorimo. Težko sprejmejo to, da drugače misliš kot oni ali
pa da celo imaš neke argumente, s katerimi izzivaš njihovo
razmišljanje. Opazim, da tu s svojo vsebino ne prodrem do njih.«
(Zoja, 56)
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»Moja izkušnja z učenci je taka, da jih [dijake, op.a.] zelo težko
prepričaš v nekaj, česar nočejo razumeti. O homofobiji smo se kar
veliko pogovarjali, vendar nekateri enostavno ne zmorejo preseči
čustev, ki so s tem povezana.«
(Taja, 28)

Skoraj vsi sodelujoči so poudarjali, da na nasilje, ki ga opazijo v razredu, vedno
odreagirajo, hkrati pa so izpostavili, da se nasilje ne dogaja samo med poukom:

»Veliko trenj med dijaki se dogaja tudi med odmori in ne samo med
uro. Med odmori pa učitelji nismo z dijaki in nimamo niti vpogleda v
to, kaj se dogaja med odmori na šolskih hodnikih.«
(Zora, 54)

2.9
Potrebe
šolskih
delavcev
homoseksualnosti in s homofobijo:

pri

soočanju

z

razpravo

o

»Boljše
poznavanje
problematike
bi
zagotovo
pripomoglo k večji angažiranosti in razumevanju te
specifične osebne okoliščine.«
(Taja, 41)

Iz tabele 19 je razvidno, da je za lažje soočanje s homofobijo in premagovanje
le-te nujna strategija na državnem nivoju, ki eksplicitno vključuje preventivne
ukrepe proti homofobiji; tako namreč meni večina (53,1 %) respondentov in
respondentk. 47,2 % jih ocenjuje, da bi jim pri delu pomagalo več izobraževanj
na temo homoseksualnosti in homofobije, 32 % respondentov pa bi podporo
našli že v vključitvi teme v učne načrte.
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Kaj bi potrebovali, da bi se bolje soočali in
ustrezneje odreagirali na homofobijo v šoli?

100

Strategijo na državnem nivoju, ki bi
jasno vključevala ukrepe proti
homofobiji
Več izobraževanj o
homoseksualnosti in homofobiji
Vključitev razprave o
homoseksualnosti v učni načrt

90
80

Podporo staršev

70
60
50
40
30
20
10
0

47,2
32

26,9

Strategijo na lokalnem nivoju, bi
jasno vključevala ukrepe proti
homofobiji
Nič - imam dovolj podpore in
informacij

26,2
6,8

3,2

Nič - homofobije na šoli, kjer učim,
ni

Tabela 19 – Potrebe šolskih delavcev pri soočanju z razpravo
o homoseksualnosti in s homofobijo

Družinsko okolje dijakov je nedvomno pomemben faktor pri naslavljanju (tudi
homofobnega) nasilja. Dijaki, šolski delavci in starši namreč v šolski prostor in
medsebojne odnose prinašajo lastne vrednote, stališča, stereotipe in predsodke;
to potrjujejo tudi rezultati v tabeli 20, saj so respondenti in respondentke ocenili,
da sta največji oviri pri premagovanju homofobije v šoli negativen odnos/
predsodki staršev (68,3 %) ter negativen odnos/predsodki dijakov in dijakinj
(62,8 %).
Sodelujoči so tu znova poudarili potrebo po širši strategiji (lokalne in nacionalne
politike), ki eksplicitno uvajajo pristope za odpravljanje homofobnega nasilja v
šolskem okolju.
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Kaj po vašem mnenju predstavlja tri največje ovire
pri premagovanju homofobije v šoli?
100,0

Negativen odnos/predsodki
dijakov in dijakinj

90,0

Pomanjkanje politik, ki bi
neposredno naslavljale boj proti
homofobiji
Negativen odnos/predsodki
učiteljev in učiteljic

80,0
70,0

68,3
62,8

60,0
50,0
40,0
30,0

Neizkušenost učiteljev in
učiteljic

46,9

Negativen odnos/predsodki
drugih zaposlenih na šoli

35,6
27,5

Negativen odnos/predsodki
vodstva šole

20,0
10,0

Negativen odnos/predsodki
staršev

8,7

6,1

2,3

Menim, da ni ovir, ker tema ne
spada v šolski prostor

0,0
Tabela 20 – Glavne ovire pri premagovanju homofobije v šoli

Tudi v okviru fokusnih skupin so učiteljice in učitelji razpravljali o vplivu staršev
in družine na odnos do homoseksualnosti. Podobno kot respondenti in
respondentke v spletnem vprašalniku so ocenili, da imajo tako starši kot tudi
kulturno okolje velik vpliv na mnenje in odnos dijakov in dijakinj do njihovih
istospolno usmerjenih sovrstnikov.
»Če je družina že sama po sebi bolj liberalna, potem bo tudi otrok
lažje sprejemal in razumel vprašanja, ki se nanašajo na to temo.«
(Pandora, 46)

Srednješolski učitelji in učiteljice so pod »socialno kontrolo« tako neposrednega
delovnega okolja kot tudi učencev in njihovih staršev. Moč staršev v šolah
omenja več raziskav na temo, strah pred vplivom in reakcijo staršev ravno pri
vprašanju spolne usmerjenosti pa je posebej tudi zaznati v kontekstu odpiranja
razprave pri istospolno usmerjenih učiteljih v raziskavi »Oprostite gospa
učiteljica, ste lezbijka?«.
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»V šoli niso problem samo nadrejeni in sodelavci, tudi dijaki niso
takšen problem ... Problem so primitivni in ozkogledni starši, kar pa
ni čudno, glede na tolerantnost sovražnega govora politikov ... Še
posebno je to problem v manjših mestih. In če starši pritisnejo na
ravnatelja, bo lahko kaj kmalu našel nek izgovor, da te odpusti ... Ga
bo že zapakiral v takšno obliko, da bo šlo skozi takšne pomanjkljive
zakone. In ker je učiteljev danes veliko preveč, bodo raje zaposlili
'neoporečne'«.
(respondent spletnega vprašalnika,
Oprostite gospa učiteljica, 2011:12)

Sodelujoči v fokusnih skupinah so imeli glede vpliva in moči staršev različne
izkušnje. Pri tistih, ki teme ne odpirajo pogosto, obstaja strah, da bi prav
odpiranje razprave o homoseksualnosti pri pouku lahko sprožilo reakcijo pri
starših:
»Nekateri starši želijo imeti nadzor nad informacijami, ki jih otrok
prejme v šoli, in ti zelo pritiskajo na učitelje in iščejo vse možne
vzvode, kako bi lahko vplivali na vsebine. Takih na naši šoli ni veliko,
ampak tisti, ki so, lahko zelo veliko dosežejo. Govorim na splošno,
menim pa, da bi se lahko pri tej temi [homoseksualnost op.a.] stvari
zakomplicirale.«
(Pandora, 46)

Nihče od tistih, ki temo odpirajo pri pouku, pa ni poročal, da bi zaradi tega prišel
v konflikt s starši:
»Sam ne občutim nobenega pritiska; ne s strani staršev niti ne
sistemske. Ravno nasprotno − mislim, da imam sedaj vse vzvode, da
temo odpiram brez zadržkov. Vso zakonsko podlago, skupaj z
medijskim ozračjem, ki se mi zdi, da je zelo naklonjeno tej temi.«
(Lev, 36)

Poleg družinskega okolja imajo veliko vlogo pri ustvarjanju mnenja in stališč tudi
mediji. »Ti prav tako lahko določena dejanja 'naredijo' sprejemljiva in legitimna,
druga pa nesprejemljiva«. (Ule v Nasilje v Šolah, 2008:9) Ker je raziskava
potekala v obdobju javnih, medijskih in strokovnih razprav o sprejemanju
predloga novega družinskega zakonika, ki med drugim vključuje tudi ekonomske
in socialne pravice istospolnih parov, nas je zanimalo, ali je razprava, ki je bila
mestoma sovražna in izrazito nestrpna do istospolno usmerjenih, vplivala na
porast homofobije v šolskem prostoru. Tabela 21 kaže, da več kot 37 %
respondentov/-k meni, da so mediji vplivali na večjo socialno distanco do
istospolno usmerjenih v šolskem okolju.
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V zadnjih dveh letih je bilo v okviru javnih razprav o novem predlogu
družinskega zakonika v Sloveniji zaznati veliko homofobnih izjav. Ali
menite, da je to vplivalo tudi na pogostost homofobije v šolskem
prostoru?

%

37,2
26,5
34,3
1,9

Da
Ne
Ne vem
Drugo

Tabela 21 – Vpliv medijev na pogostost homofobije v šolskem prostoru

Tudi pogovori v fokusnih skupinah so se pogosto dotaknili razprave o družinskem
zakoniku. Za razliko od respondentov in respondentk v spletnem vprašalniku pa
je večina sodelujočih v fokusnih skupinah razpravo in posledice razprave ocenila
kot pozitivne.
»Menim, da je debata o družinskem zakoniku odprla ozračje in
osvetlila mnogo argumentov za razumevanje gejev in lezbijk in
samega načina življenja. Na nek način sedaj celo lažje odpiram temo
v razredu.«
(Lev, 36)

O življenju istospolno usmerjenih v Sloveniji je danes dostopno kar nekaj
strokovnih besedil in publikacij, ki bi učiteljem lahko pomagali do večje
strokovnosti in suverenosti pri odpiranju in ohranjanju argumentirane,
znanstvene in objektivne razprave v okviru pouka.
Rezultati v tabeli 22 kažejo, da skoraj 50 % respondentov in respondentk ne ve,
kje naj poišče tovrstne informacije, več kot 6 % jih meni, da jih pri svojem delu
ne potrebuje.

Ali veste, kam se lahko obrnete po podporo in informacije za pomoč pri
razpravi v razredu, posredovanju pri homofobnih incidentih ipd.?

%

Da
Ne
Menim, da teh informacij pri svojem delu ne potrebujem

46,0
47,6
6,5

Tabela 22 – Seznanjenost učiteljev in učiteljic s podpornim/-i sistemi

Največ

respondentov in respondentk (52,4 %) informacije poišče pri nevladnih
organizacijah, 35,8 % se po podporo obrne na šolskega svetovalca/-ko, 19 % pa
ustrezne informacije pridobi v šolski knjižnici.
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3. Povzetek

Vzorec
Končen vzorec sodelujočih v spletnem vprašalniku sestavlja 309 respondentk in
respondentov. Med njimi je 71,8 % žensk in 28,2 % moških. Glavnina
respondentov je stara med od 31 do 40 let. V vzorcu je bilo zajetih 89 %
profesorjev in profesoric, večina pa jih uči v splošni javni gimnaziji ali srednji
strokovni šoli. V raziskavi so bile zastopane vse statistične regije v Sloveniji,
največ respondentov in respondentk pa uči v Osrednjeslovenski regiji (28,7 %).
Večina je navedla, da na šoli uči od 5 do 10 let, v raziskavi pa prevladujejo
učitelji in učiteljice družboslovnih predmetov.
Končno število vseh sodelujočih v raziskavi je 323, saj je preko fokusnih skupin
v raziskavi sodelovalo dodatno še 14 učiteljev in učiteljic.

Seznanjenost šolskih delavcev s pristopi šole proti diskriminaciji in
nasilju






Večina sodelujočih (70 %) ve, da pravilnik(i) njihove šole urejajo tudi
nasilje in diskriminacijo med in nad dijaki. V primerjavi z ostalimi osebnimi
okoliščinami
so
sodelujoči
bistveno
slabše
seznanjeni
z
reprezentativnostjo osebne okoliščine spolne usmerjenosti v pravilniku/ih.
Nasilje in diskriminacija nista priljubljeni temi razprav v šolskem prostoru.
Večina ni seznanjena s tem, da bi na njihovi šoli potekali kakršnikoli
dogodki, delavnice, ki naslavljajo diskriminacijo in nasilje na podlagi
katerekoli od šestih osebnih okoliščin.
Sodelujoči, katerih šole aktivno naslavljajo vprašanja o nasilju in
diskriminaciji, poročajo, da so tovrstne aktivnosti konkretno doprinesle k
izkušnji bolj odprtega okolja, ki aktivno promovira nenasilno vedenje ter
razumevanje in empatijo do položaja manjšin.

Homoseksualnost v učnem načrtu in kot tema razprave pri pouku



73 % sodelujočih meni, da je strokovna in objektivna razprava o
homoseksualnosti v srednjih šolah premalo prisotna.
Na pomanjkanje razprave v šoli najmočneje vpliva občutek nestrokovnosti
in nesuverenosti posameznega učitelja o tem vprašanju ter odsotnost
teme iz učnih načrtov.
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60 % sodelujočih v okviru pouka redko oziroma včasih razpravlja o
homoseksualnosti, 6,8 % respondentov o vprašanju razpravlja pogosto,
12 % je takih, ki menijo, da razprava ne spada v okvir predmeta, ki ga
učijo.
Več kot 60 % sodelujočih meni, da bi morala biti razprava o
homoseksualnosti sestavni del učnega načrta vsaj pri nekaterih
predmetih.
Zadržan odnos do odpiranja teme pri pouku je posledica stereotipov, ki jih
med drugim ustvarja in ohranja tudi šolski sistem.

Prepoznavanje, zaznava in obravnava homofobnega nasilja







71 % sodelujočih bi se, v primeru zaznave verbalnega homofobnega
nasilja, z dijaki/dijakinjami o tem pogovorili.
Sodelujoči so v času izvajanja raziskave najpogosteje zaznavali verbalno
homofobno nasilje (šale, kletvice, zmerljivke ter predsodki), manj pa
drugih oblik homofobnega nasilja.
Večina respondentov nasilje, ki ga v šoli zazna, tudi obravnava oziroma
nanj odreagira. Problematična je predvsem zaznava nasilja. Učitelji
homofobno nasilje le deloma zaznavajo, kar pomeni, da je realna
pojavnost homofobnega nasilja predvidoma višja. Na nevidnost in
neprepoznavnost homofobnega nasilja v šolskem okolju vpliva tudi
nevidnost istospolno usmerjenih dijakov in dijakinj.
Sodelujoči homofobijo neprimerno bolj zaznavajo s strani dijakov kot
dijakinj, homofobnemu nasilju pa so v veliki večini izpostavljeni dijaki
(fantje). V 80 % primerov homofobnega nasilja, ki ga učitelji trenutno
opažajo, je žrtev dijak.

Usposobljenost za obravnavo in soočanje s homofobnim nasiljem






Dobra tretjina sodelujočih se je v okviru poklicnega izobraževanja
udeležila izobraževanja o tem, kako se soočati z nasiljem in diskriminacijo
v šoli. Skupno je slabih 12 % respondentov in respondentk v okviru teh
izobraževanj prejelo informacije o tem, kako se soočati s homofobijo.
42 % sodelujočih meni, da nima ustrezne strokovne podlage (znanja in
veščin) za soočanje z verbalnim homofobnim nasiljem, 60 % pa se jih ne
počuti kompetentne za soočanje s fizičnim homofobnim nasiljem.
Šolskim delavcem in delavkam manjka (boljše) razumevanje specifičnih
ravnanj in prepričanj, ki se navezujejo na potrebe istospolno usmerjenih
dijakov (npr. razumevanje potrebe po razkritju). Skoraj polovica
respondentov in respondentk v raziskavi meni, da razkrivanje istospolne
usmerjenosti ni potrebno.
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Potrebe šolskih delavcev pri soočanju z razpravo o homoseksualnosti in
s homofobijo




Večina sodelujočih ocenjuje, da bi jim pri soočanju z razpravo o
homoseksualnosti in s homofobijo v šolskem okolju pomagala konkretna
strategija na državnem nivoju, ki bi eksplicitno vključevala preventivne
ukrepe proti homofobiji; kot podporo sodelujoči omenjajo tudi več
izobraževanj o homoseksualnosti ter vključitev teme v učne načrte.
Največji oviri pri premagovanju homofobije v šoli sta, po mnenju
respondentov in respondenti v raziskavi, negativen odnos/predsodki
staršev ter negativen odnos/predsodki dijakov in dijakinj.

40

Homofobija na naši šoli

Raziskovalno poročilo, Društvo Legebitra

4. Priporočila

Priporočila raziskave so namenjena tako ključnim akterjem na področju šolstva
(Ministrstvo za šolstvo RS, Zavod za šolstvo…), kot tudi stroki, ki se ukvarja z učnimi
načrti posameznih predmetov, ter vodstvu šol, šolskim svetovalnim delavcem in
učiteljem in učiteljicam in nakazujejo potrebo po spremembah predvsem na naslednjih
ključnih področjih:

1. Sistemsko preprečevanje diskriminacije in nasilja v šolah ter
neposredno vključevanje homofobije kot oblike diskriminacije in
nasilja:
O nasilju in diskriminaciji je v srednjih šolah potrebno spregovoriti konkretno in
neposredno. Pri naslavljanju vzrokov za nasilje in diskriminacijo pa je potrebno
eksplicitno spregovoriti o vseh osebnih okoliščinah, ki so lahko osnova za nasilje
in diskriminacijo − tudi o istospolni usmerjenosti in homofobiji.
Šole naj v svojih pravilnikih/politikah izpostavijo istospolno usmerjenost kot
osebno okoliščino, na osnovi katere prihaja do diskriminacije in nasilja, in
oblikujejo ustrezne postopke za učinkovito preprečevanje homofobnega nasilja
in diskriminacije, ki med drugim vključujejo konstruktivno, kontinuirano in
sistematično:
o ozaveščanje učencev, učiteljev in staršev o oblikah, vzrokih in
posledicah homofobnega nasilja in diskriminacije,
o sodelovanje z zunanjimi pristojnimi strokovnjaki in LGBTnevladnimi organizacijami.

2. Homoseksualnost v učnem načrtu in razprava v razredu
Razpravi o homoseksualnosti in homofobiji naj bosta izrecno vključeni med teme
v učnem načrtu, o katerih naj bi bili dijaki in dijakinje poučeni. Informacije naj
bodo podane na nediskriminatoren, strokoven, objektiven in neideološki način.
Zagotoviti je potrebno, da se bodo istospolno usmerjeni dijaki in dijakinje v
učnem načrtu prepoznali, zato je potrebno razpravo vključiti v vse dele
kurikuluma.
V obstoječem kurikulumu je potrebno identificirati ter ovreči oziroma odstraniti
vse stereotipe o istospolno usmerjenih.
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in

delavk

za

obravnavo

in

Ozaveščenost o oblikah homofobnega nasilja, tako pri vodstvu šole kot tudi
ostalih zaposlenih, ter aktivna angažiranost pri preprečevanju homofobije in
drugih oblik nasilja in diskriminacije omogočata, da bodo šolski delavci zmožni
homofobijo prepoznati in jo brez dvoma nasloviti.
Potrebno je kontinuirano izobraževanje o specifični okoliščini spolne
usmerjenosti in homofobiji vseh zaposlenih v srednješolskem okolju, vključno z
vodstvi. Potrebno je definirati primanjkljaj strokovnega znanja in zagotoviti, da
bodo v tovrstno izobraževanje aktivno vključene tudi LGBT-organizacije.
Vloga zaposlenih na šoli je pri obravnavi homofobnega nasilja odločilnega
pomena. Podpora mora občutljivo ter v vseh vidikih obravnave vključevati tudi
specifične potrebe istospolno usmerjenih dijakov in dijakinj (npr. razumevanje
pomena razkritja). Zaposleni (zaupnik) mora biti zavezan k zaupnosti v zvezi s
spolno usmerjenostjo.
Objektivno in nediskriminatorno stališče vseh zaposlenih na šoli pri zaznavi in
obravnavi homofobnega nasilja ustvarja potrebne pobude in osnovo za dosledno
delovanje zoper homofobijo v šoli, ki vključujejo:
- ustvarjanje zaupnega okolja za žrtve homofobnega nasilja,
- deksonstrukcijo heteronormativnih šolskih praks do te mere, da
dopuščajo enakopravno sobivanje različnih spolnih usmerjenosti
in spolnih identitet v šolskem prostoru,
- prizadevanja za uporabo jasnega, vključujočega jezika in drugih
reprezentacij, ki spodbujajo razumevanje in spoštovanje
različnosti.
4. Potrebe šolskih delavcev in delavk pri soočanju z razpravo o
homoseksualnosti in s homofobijo
Ministrstvo za šolstvo ter Zavod za šolstvo RS naj prepoznata zahtevo po
prepoznanju različnosti spolnih usmerjenosti in spolnih identitet kot pomemben
vidik za istospolno usmerjene v šolskem sistemu.
Ministrstvo za šolstvo ter Zavod za šolstvo RS naj v sodelovanju z LGBT
organizacijami pripravita strategijo boja proti homofobiji in jo vključita v
obstoječe politike o nenasilju v srednjih šolah:
- Strategija naj vzpostavi vzvode za vključitev razprave o homoseksualnosti
in homofobiji v učne načrte ter predlaga ukrepe za zmanjševanje
homofobije v srednjih šolah.
- Strategija naj predstavlja varovalni mehanizem učiteljem in učiteljicam, ki
želijo odpirati razpravo o homoseksualnosti in homofobiji, da se zaščitijo
pred nadrejenimi ali starši, ki bi temu nasprotovali
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5. O društvu informacijski center Legebitra
Društvo informacijski center Legebitra je nevladna in neprofitna organizacija, ki ima
status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva in tudi status
organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja.
Društvo se je razvilo iz neformalne skupine Legebitra, ki je bila ustanovljena kot projekt
Študentske organizacije Univerze v Ljubljani leta 1998. Pri svojem delu društvo izkazuje
resnost, strokovnost, kvaliteto in predvsem predanost na področjih zagovorništva pravic
za istospolno usmerjene, biseksualne in transpolne posameznike in posameznice (LGBT)
in socialno-varstvenih storitev za LGBT mlade.
Poslanstvo društva je predvsem izboljšati položaj in odnos do istospolno usmerjenih na
različnih nivojih in področjih življenja v Sloveniji. Z zagotavljanjem varnega prostora in
posredovanjem relevantnih in pravilnih informacij društvo izobražuje in osvešča, hkrati
pa s svojim delom opozarja na neenakost v slovenski družbi.
Kontaktni podatki:
Spletna stran: www.drustvo-legebitra.si
Elektronska pošta: legebitra@siol.net
Naslov: Trubarjeva 76 / 1000 Ljubljana / Slovenija
Telefon: 01 430 51 44
O avtorici:
Jasna Magić je zaposlena pri Društvu informacijski center Legebitra. Od leta 1998
aktivno deluje na področju zagotavljanja varnega prostora za istospolno usmerjene v
Sloveniji, je so-ustanoviteljica vrstniške študentske skupine Legebitra ter Društva
informacijski center Legebitra. Diplomirala iz angleškega jezika in književnosti na
Filozofski fakulteti v Ljubljani in je trenutno vpisana na mednarodni doktorski program
INDOSOW na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani.
V okviru dela za Društvo informacijski center Legebitra se osredotoča na vzpostavljanje
in zagotavljanje varnih prostorov žrtvam homofobnega nasilja od leta 2009 pa raziskuje
varne prostore za istospolno usmerjene mlade v vzgojno-izobraževalnem sistemu.
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6. Priloga 1 − Spletni vprašalnik
Uvod:
Društvo informacijski center Legebitra v okviru mednarodnega projekta Breaking the Walls of
Silence (Prebijati molk: O homoseksualnosti v šoli) med junijem in decembrom 2011 izvaja
raziskavo, namenjeno vsem srednješolskim učiteljicam in učiteljem. Z raziskavo želimo ugotavljati
odnos učiteljic in učiteljev do homoseksualnosti in homofobije v šolskem okolju. Spletni vprašalnik
je
zastavljen
tako,
da
je
anonimnost
popolnoma
zagotovljena
in
identiteta
respondentov/respondentk ne bo znana nikomur, ne avtorjem/avtoricam vprašalnika ne
strokovnim sodelavcem/sodelavkam, ki bodo opravljali analizo.
Pred vami je 5 sklopov vprašanj, na vrhu strani pa bo prikazan odstotek rešene ankete. Prosimo,
da rešite celo anketo naenkrat in ne večkrat po delih − anketa je pripravljena za enkratno
reševanje, pri analizi pa bomo upoštevali le popolnoma rešene vprašalnike.
Za reševanje ankete boste predvidoma porabili 15 min. Za potrpežljivost in čas, ki ju boste vložili v
odgovore, se vam iskreno zahvaljujemo.
Vaše sodelovanje v anketi je popolnoma prostovoljno, v okviru projekta pa bomo jeseni 2011
(september−november) organizirali tudi fokusne skupine z učitelji in učiteljicami na temo razprave
o homoseksualnosti in soočanju s homofobijo v šoli.
Če bi želeli v projektu sodelovati tudi kot udeleženka/udeleženec fokusne skupine, nam pišite na
legebitra@siol.net ali nas pokličite na 01 430 51 44.
*****
Projekt Breaking the Walls of Silence (Prebijati molk) se izvaja ob podpori Evropske komisije,
Direktorata za pravosodje, svobodo in varnost v okviru programa Daphne III (Prevent and combat
violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk).
Vsebina raziskave ne odraža nujno stališča Evropske komisije.
Podporo raziskovanju odnosa do homoseksualnosti in homofobije v šoli so izrazili:
Ministrstvo za šolstvo RS, Urad RS za mladino, Znanstveni svet Pedagoškega inštituta, Zveza
društev pedagoških delavcev Slovenije in SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije.

Terminologija:
Homofobija je iracionalen strah, sovraštvo ali nestrpnost do istospolno usmerjenih, katerih
posledica so lahko predsodki, diskriminacija in nasilje. Homofobno nasilje/incident je vsaka oblika
nasilja, ki vsebuje elemente homofobije.
Oblike homofobnega nasilja vključujejo tako psihično nasilje, npr: nadlegovanje, ustrahovanje
in grožnje ter homofobne opazke in žaljivke (npr. »poglej ga pedra, homiča, buzija …«), kot tudi
fizično nasilje (udarci, brce, pljuvanje), ki ga običajno spremljajo homofobne zmerljivke.
Homofobno nasilje so tudi negativne šale na račun gejev in lezbijk. Homofobno nasilje lahko
doživljajo tudi osebe, ki podpirajo istospolno usmerjene in/ali osebe, ki same niso istospolno
usmerjene, vendar jih okolica dojema, kot da so.
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1. Demografija
1.2) Označite statistično regijo, pod katero spada šola, v kateri učite:
Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska
Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska
Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
1.3) Tip šole, v kateri učite:
Splošna gimnazija (zasebna)
Splošna gimnazija (javna)
Poklicna šola
Srednja strokovna šola
Tehniška šola
Drugo:
1.4) Vaša starost:
20–30
31–40
41–50
51–60
61–70
Več kot 70
1.5) Vaš spol:
Moški
Ženski
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1.6) Vaš naziv v šoli, v kateri učite:
Profesor, profesorica
Šolski socialni delavec/socialna delavka
Šolski psiholog/psihologinja
Ravnatelj, ravnateljica
Drugo:

2. Seznanjenost s pristopi šole proti diskriminaciji in nasilju
2.1) Ali ima vaša šola pravilnik, s katerim ureja tudi nasilje in diskriminacijo nad in med
dijaki?
Da
Ne
Ne vem

2.2) Ali pravilnik neposredno prepoveduje diskriminacijo in nasilje na osnovi:
Da

Ne

Ne vem

Spola
Spolne usmerjenosti
Invalidnosti/hendikepa
Rase
Etnične pripadnosti
Veroizpovedi

2.3) Ali se v okviru vaše šole organizirajo dogodki (delavnice, gostujoča predavanja …),
ki specifično naslavljajo nasilje in diskriminacijo na osnovi:

Da

Ne

Ne vem

Spola
Spolne usmerjenosti
Invalidnosti/hendikepa
Rase
Etnične pripadnosti
Veroizpovedi
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3. Homoseksualnost kot tema razprave v razredu
3.1) Če ste učitelj, učiteljica, kateri/-e predmet/-e učite?

3.2) Ali v okviru vašega pouka razpravljate tudi o homoseksualnosti in homofobiji?
Da, pogosto
Da, včasih
Da, redko
Ne, za razpravo ni bilo priložnosti
Ne, ker menim, da tovrstna razprava ne spada v okvir predmeta/-ov, ki ga/jih učim
Ne, ker menim, da tovrstna razprava ne spada v okvir rednega pouka
Drugo:

3.4) Kdo, po vašem mnenju in/ali izkušnjah, največkrat začne razpravo o
homoseksualnosti v okviru pouka?
Učitelj, učiteljica
Dijaki/dijakinje
Razpravo enakovredno odpirajo tako učitelji in učiteljice kot dijaki in dijakinje
Drugo:

3.5) Če se o homoseksualnosti in homofobiji v razredu ne pogovarjate, označite/napišite
odgovor, ki najbolje opiše, zakaj.
Tem ne poznam dobro, niti nimam ustreznega znanja, da bi lahko kompetentno
odgovarjal/-a na vprašanja, povezana s homoseksualnostjo in homofobijo
Menim, da vsakršna razprava o homoseksualnosti pomeni promocijo
homoseksualnosti
Menim, da tovrstna razprava ne spada v okvir rednega pouka
Drugo:

3.6) Ali menite, da bi morala biti razprava o homoseksualnosti in homofobiji vključena
neposredno v učne načrte?
Da, pri večini predmetov
Da, pri nekaterih predmetih
Ne vem, nisem odločen/-a
Ne, razprava naj se odvija le v okviru obveznih izbirnih vsebin
Menim, da tovrstna razprava ne sodi v okvir rednega pouka
Drugo:
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3.7) Pri katerih predmetih srednješolskega kurikuluma bi se, po vašem mnenju, moralo
razpravljati o homoseksualnosti? (Možnih je več odgovorov.)
Sociologija
Psihologija
Umetnostna zgodovina
Biologija
Zgodovina
Materni jezik
Tuji jeziki
Drugo:

3.8) Ali je, po vašem mnenju, razprava o homoseksualnosti in homofobiji v srednjih
šolah prisotna:
Preveč
Dovolj
Premalo
Menim, da tema ne spada v šolski prostor
Drugo:

4. Prepoznavanje, zaznava in obravnava homofobnega nasilja
4.1) Koliko časa učite na trenutni srednji šoli? (Napišite število mesecev.)

4.2) Kdo se, po vašem mnenju in/ali izkušnjah, (lahko) srečuje s homofobijo v šoli?
(Možnih je več odgovorov.)
Učitelji/učiteljice (in drugi/-e zaposleni/-e), ki opozarjajo na homofobijo v šoli
Dijaki/dijakinje, za katere sovrstniki/sovrstnice in/ali okolica meni, da bi lahko bili
istospolno usmerjeni
Dijaki (fantje), ki niso dovolj »možati«
Učitelji/učiteljice, ki svoje spolne usmerjenosti ne skrivajo
Dijaki (fantje), ki ne marajo športnih aktivnosti
Dijaki (fantje), ki imajo vzorno vedenje
Dijakinje, ki se obnašajo kot fantje
Dijaki/dijakinje, ki imajo istospolno usmerjene starše
Dijaki/dijakinje, katerih prijatelji/prijateljice ali družinski člani/članice so istospolno
usmerjeni
Dijaki (fantje), ki imajo odlične ocene
Dijakinje, ki se ukvarjajo s športom
Dijaki/dijakinje, ki svoje spolne usmerjenosti ne skrivajo
Drugo:
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4.3) Ali ste trenutno seznanjeni s katerimkoli primerom verbalnega homofobnega nasilja
(zbadljivke, opazke, grožnje, ustrahovanje ...) na vaši šoli (v razredu, na hodnikih, na
dvorišču, drugih šolskih prostorih …)?
Da
Ne
Ne vem, ali gre za homofobijo ali ne
Drugo:
4.4) Kdo je tisti, ki se sooča z verbalnim homofobnim nasiljem? (Možnih je več
odgovorov.)
Dijak
Dijakinja
Par (dva dijaka)
Par (dve dijakinji)
Učitelj/učiteljica
Drugo:

4.5) Kako pogosto ste v šoli, kjer učite, v zadnjih treh letih opazili verbalno homofobno
nasilje, (zmerjanje, opazke, šale ipd.)? (Odgovor označite tudi, če učite manj kot tri
leta.)
Nikoli
Enkrat
2-krat do 5-krat
6-krat do 10-krat
11-krat do 15-krat
16-krat do 20-krat
21-krat do 25-krat
Več kot 25-krat
Drugo:

4.6) Ali ste trenutno seznanjeni s katerimkoli primerom fizičnega homofobnega nasilja
(udarci, brce, porivanje, pljuvanje ipd.) na vaši šoli (v razredu, na hodnikih, na dvorišču,
drugih šolskih prostorih)?
Da
Ne
Ne vem, ali gre za homofobijo ali ne
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4.7) Kdo je tisti, ki se sooča s fizičnim homofobnim nasiljem? (Možnih je več odgovorov.)
Dijak
Dijakinja
Par (dva dijaka)
Par (dve dijakinji)
Učitelj/učiteljica
Na šoli trenutno ne opažam fizičnega homofobnega nasilja
Drugo:

4.8) Kako pogosto ste v šoli, kjer učite, v zadnjih treh letih opazili fizično homofobno
nasilje (udarci, brce, porivanje, pljuvanje ipd.)? (Odgovor označite tudi, če učite manj
kot tri leta.)
Nikoli
Enkrat
2-krat do 5-krat
6-krat do 10-krat
11-krat do 15-krat
16-krat do 20-krat
21-krat do 25-krat
Več kot 25-krat
Drugo:

5. Usposobljenost za obravnavo in soočanje s homofobnim nasiljem

5.1) Ali ste se v okviru poklicnega izobraževanja udeležili izobraževanja (trening,
usposabljanje, seminar) o tem, kako se soočati z nasiljem, nadlegovanjem in
diskriminacijo v šoli?
Da
Ne
Ne spomnim se

5.2) Ali ste v okviru tovrstnega izobraževanja prejeli tudi informacije o tem, kako se
spoprijemati s homofobnim nasiljem in diskriminacijo v šoli?
Da
Ne
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5.3) Kako bi se počutili, če bi bil/-a v vašem razredu istospolno usmerjen/-a dijak/-inja,
ki svoje spolne usmerjenosti ne bi skrival/-a?
Menim, da je pomembno, da se dijaki/dijakinje počutijo dovolj varno, da se lahko
razkrijejo, in kot učitelj/-ica to spodbujam
Menim, da razkrivanje istospolne usmerjenosti med dijaki/dijakinjami ni potrebno,
vendar me istospolno usmerjen/-a dijak/dijakinja v razredu ne bi motil/-a
Ob istospolno usmerjenem dijaku/dijakinji bi se počutil/-a neprijetno
Raje ne bi učil/-a istospolno usmerjenega/-e dijaka/dijakinje
Drugo:
5.4) Kaj bi storili najprej, če bi bili priča homofobnemu verbalnemu nasilju (zmerljivke,
ustrahovanje, grožnje, opazke ipd.) med dijaki/dijakinjami?
Tako vedenje bi nemudoma sankcioniral/-a glede na ukrepe, ki mi jih dovoli pravilnik
o šolskem redu in drugi pravilniki šole
Z dijakom/-i, dijakinjo/-ami bi se o tem pogovorila
Na dogodek ne bi nemudoma odreagiral/-a, vendar bi nanj opozorila
ravnatelja/ravnateljico in druge pristojne osebe
Na dogodek sploh ne bi odreagiral/-a
Drugo:
5.5) Kaj bi storili najprej, če bi bili priča homofobnemu fizičnemu nasilju, npr. brce,
udarci, pljuvanje ipd.?
Tako vedenje bi nemudoma sankcioniral/-a glede na ukrepe, ki mi jih dovoli pravilnik
o šolskem redu in drugi pravilniki šole
Z dijakom/-i, dijakinjo/-ami bi se o tem pogovorila
Na dogodek ne bi nemudoma odreagiral/-a, vendar bi nanj opozorila
ravnatelja/ravnateljico in druge pristojne osebe
Na dogodek ne bi odreagiral/-a
Drugo:

5.6) Ali imate, po vašem mnenju, dovolj znanja in veščin, da se ustrezno spopadate z
verbalnim homofobnim nasiljem med in nad dijaki/dijakinjami (homofobne zmerljivke,
opazke, ustrahovanje, grožnje)?
Da, dovolj
Da, nekaj
Ne dovolj
Sploh nič
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5.7) Ali imate, po vašem mnenju, dovolj znanja in veščin, da se ustrezno spopadate s
fizičnim homofobnim nasiljem med in nad dijaki/dijakinjami (udarci, brce, pljuvanje ...)?
Da, dovolj
Da, nekaj
Ne dovolj
Sploh nič

6. Potrebe šolskih delavcev pri soočanju z razpravo o homoseksualnosti in s
homofobijo
6.1) Kaj menite, da bi potrebovali, da bi se kot učitelj/-ica bolje soočali in ustrezneje
odreagirali na homofobijo v šoli? (Možnih je več odgovorov.)
Več izobraževanj na temo homofobije in homoseksualnosti
Strategijo na lokalnem nivoju, ki bi jasno naslavljala spopadanje s homofobijo v šoli
Strategijo na državnem nivoju, ki bi jasno naslavljala spopadanje s homofobijo v šoli
Vključitev razprave o homoseksualnosti in homofobiji v učne načrte
Podporo staršev
Nič, ker menim, da imam dovolj podpore in informacij
Nič, ker menim, da homofobije na šoli, kjer učim, ni
Drugo:

6.2) V zadnjih dveh letih je bilo v okviru javnih razprav o novem predlogu družinskega
zakonika v Sloveniji zaznati veliko homofobnih izjav. Ali menite, da je to vplivalo tudi na
pogostost homofobije v šolskem prostoru?
Da
Ne
Ne vem
Drugo:

6.3) Kaj po vašem mnenju in/ali izkušnjah predstavlja največje ovire pri premagovanju
homofobije v šoli? (Možnih je več odgovorov, označite največ tri.)
Negativen odnos/predsodki staršev
Negativen odnos/predsodki dijakov in dijakinj
Negativen odnos/predsodki učiteljev in učiteljic
Negativen odnos/predsodki drugih zaposlenih na šoli
Negativen odnos/predsodki vodstva šole
Neizkušenost učiteljev in učiteljic
Pomanjkanje politik, ki bi eksplicitno vpeljevale preventivne ukrepe proti homofobiji
Menim, da ni ovir, ker tema ne spada v šolski prostor
Drugo:
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6.4) Ali veste, kam se lahko obrnete po podporo in informacije o homoseksualnosti in
homofobiji za pomoč pri razpravi v razredu, posredovanju pri homofobnih incidentih
ipd.?
Da
Ne
Menim, da teh informacij pri svojem delu ne potrebujem
6.5) Informacije na temo homoseksualnosti in homofobije ponavadi najdete (možnih več
odgovorov):
V šolski knjižnici
Na šolski oglasni deski in drugih informacijskih točkah znotraj šole
Pri šolskem/-i svetovalcu/-ki
Pri nevladnih organizacijah
Nikjer, saj do sedaj teh informacij nisem potreboval/-a
Menim, da tema ne spada v šolsko okolje, zato s tovrstnimi viri informacij nisem
seznanjen/-a
Drugo:

12) Če vas je katerokoli vprašanje omejilo oziroma bi radi glede na temo še na kaj
opozorili, izpostavili še kakšno izkušnjo, ki je relevantna za raziskavo, prosimo, napišite:
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