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1. UVOD
V diplomskem delu se ukvarjam z aktivizmom gejevskega gibanja na Kitajskem in bolj
podrobno v Pekingu, saj Peking poleg Šanghaja predstavlja center družbenih gibanj na
Kitajskem. Osredotočila sem se predvsem na obdobje od leta 1997, torej od obdobja, ko je
prišlo do dekriminalizacije homoseksualnosti, pa do leta 2013.
Diplomska naloga je nastala zaradi zanimanja o dotični sociološki temi, ker pa sem tudi
sinologinja, sem želela prenesti temo na Kitajsko. V času študija sem dobila priložnost študija
na Kitajskem, kjer sem v okviru raziskovalnega dela diplomske naloge imela čast in možnost
opraviti dva intervjuja z dvema kitajskima gejevskima aktivistoma, ki sta mi pomagala pri
odgovorih na moja vprašanja.
Diplomska naloga je sestavljena iz treh delov. V prvem delu poleg uvoda želim razložiti sam
pojem homoseksualnosti in identitete ter kakšen je pomen pojmov yin in yang v tradicionalni
metodi klasifikacije naravnih nasprotij. Prav tako je pomembno poznati zgodovinsko ozadje
situacije gejev na Kitajskem, saj le tako lahko razumemo današnjo situacijo. S tem namenom
sem na kratko opisala odnos do homoseksualnosti skozi zgodovino Kitajske od nastopa
dinastije Zhou leta 1122 p. n. št. pa vse do danes.
Kadar govorimo o homoseksualnosti na Kitajskem, ne moremo mimo terminov, s katerimi se
opredeljuje sam pojem homoseksualnost. S tem namenom sem v prvem poglavju namenila
nekaj prostora tudi obrazložitvi terminov homoseksualnost, tongzhi1 in queer.
Drugi ali osrednji del diplomskega dela je razdeljen na pet poglavij, ki se med seboj
dopolnjujejo. Ko govorimo o situaciji gejev na Kitajskem, ne moremo mimo izrazov, kot so
hegemonija, dekriminalizacija in demedikalizacija homoseksualnosti. Vse to prispeva k
boljšemu razumevanju začetkov diskurza o homoseksualnosti in k samemu začetku boja za
enakopravnost gejev na Kitajskem. S tem je povezana tudi sama zakonodaja, ki ima velik
vpliv na to, kako se lahko ozaveščanje o homoseksualnosti širi na Kitajskem. V enem izmed
poglavij sem opisala ključne točke zakonodaje, ki nazorno pokažejo, kako močno so gejem
kratene osnovne človeške pravice.
Kot drugod po svetu tudi na Kitajskem poteka boj za pravice istospolne skupnosti, med
katerimi je zelo pomembna pravica do istospolne zakonske zveze. Borba za to poteka že leta,
a brez sprememb. Pomemben del gejevskega aktivizma v Pekingu in širom Kitajske

1

Razlaga pojma sledi v nadaljevanju naloge.
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predstavlja tudi ozaveščanje skupnosti, tako gejevske skupnosti kot celotne kitajske družbe o
preventivnih ukrepih glede širjenja virusa HIV. Razvoj programov ozaveščanja in pomoči
gejevski skupnosti bi morala postati pomembna prioriteta, saj bi se s tem zmanjšala stigma,
povezana z nekonsistentno uporabo zaščite pri spolnem odnosu in s tem povečanje možnosti
za okužbo z virusom HIV (Liu; Feng, 2011).
Pod vplivom kolektivistične kulture in družbe je kitajsko ljudstvo nagnjeno k podreditvi
osebnih interesov skupinskim in kolektivnim interesom (Hui; Triandis, 1986). Posamezniki,
ki se v očeh družbe ne prilagajajo vrednotam in merilom družbe, so devalvirani s strani
kolektivne družbe.
Na Kitajskem istospolna seksualna praksa ne ustreza družbeno priznanim vrednotam in
praksam (Liu, Lin, 1981). Po načelih konfucianizma so individuumi določeni v kontekstu
družinskih razmerij. Kulturna obveza družbene odgovornosti pred individualnimi pravicami
se kažejo v stigmatizaciji ne le posameznih članov, ampak tudi celotne družine. Družina pa
ima na Kitajskem velik pomen. Želja staršev po nadaljevanju rodu, skrb za starše, ko otroci
odrastejo, vse to pripomore k temu, da je razkritje prave spolne identitete precej oteženo. V
šestem poglavju sem poskušala prikazati, kako močan je vpliv družine na posameznikovo
življenje in njegove odločitve. Ena izmed posledic tega vpliva je, da se na Kitajskem veliko
gejev poroči z žensko, medtem pa nadaljujejo svoje skrivno istospolno življenje (Neillands,
2008).
V zadnjem poglavju osrednjega dela diplomske naloge sem se osredotočila na položaj in
dejavnosti gejev v Pekingu. Opisano je delovanje določenih LGBT centrov, kronološki
pregled raznolikih aktivnosti gejevskega gibanja, na koncu pa sledi še podpoglavje o
ozaveščanju Kitajske družbe o ukrepih glede širjenja virusa HIV.
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1.1.

CILJI DIPLOMSKEGA DELA

Glavna vprašanja, na katera sem želela pridobiti odgovore med izdelavo diplomske naloge, so
tri. Prvič me je zanimalo, na kakšen način oziroma s kakšno diskriminacijo se srečujejo geji
na Kitajskem. Ali gre bolj za diskriminacijo fizične narave, torej diskriminacije, povezane z
nasiljem nad posameznikom ali bolj psihološke narave (psihični pritisk na posameznika na
vseh področjih življenja) in kakšne so posledice za posameznika.
Med študijem na Kitajskem, kjer sem iskala vire za diplomsko delo, sem zasledila izraz ''lažni
zakon''. Na tem mestu se mi je postavilo vprašanje, kaj to sploh pomeni? Ali je to sploh
racionalna izbira in naposled za prihodnost posameznika tudi edini izhod v sili? Kaj je razlog,
da se mladi geji odločajo za tak način življenje?
V Sloveniji že nekaj let poteka boj za legalizacijo istospolne poroke. Ker je za gejevsko
skupnost to pomembno vprašanje, me je zanimalo, ali je na Kitajskem sploh možno zahtevati
in se boriti (in na koncu koncev tudi izboriti) za priznanje istospolnega partnerstva ter ob tem
zahtevati pravice za priznanje istospolnih porok. Želela sem izvedeti, kako in na kakšen način
se geji za te pravice borijo, kakšen pristop imajo in ali imajo konec koncev sploh kakšno
možnost za uspeh.

1.2.

METODOLOGIJA

Med pripravo diplomskega dela sem uporabila metode analize in povzemanja primarnih in
sekundarnih virov. Poleg primerjave in analize znanstvene vsebine sem se v določenih delih
naloge naslonila na spletne vire, ki sem jih uporabila za neke vrste smernic za iskanje virov v
strokovni literaturi.
Poleg metode analize vsebin sem uporabila tudi metodo raziskovalnega dela. V času bivanja
in študija na Kitajskem sem spomladi 2013 opravila poglobljena intervjuja s kitajskima
aktivistoma.
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2. HOMOSEKSUALNOST IN IDENTITETA
V pričujočem poglavju se ukvarjam s pojmom homoseksualne identitete in kako je ta pojem
prenesen delno iz Zahoda na Kitajsko, delno pa izhaja iz kitajske tradicije. V poglavju
obrazložim sam pojem homoseksualnosti ter pojma relativnostnih nasprotij – yin in yang – ki
predstavljata simbolni par v tradicionalni kitajski miselnosti.
Tradicionalna kitajska metoda klasifikacij in formalnega razčlenjevanja narave ima temelj v
relativnosti nasprotij. Simbolni par yin in yang v kitajski tradiciji označuje protipola vseh
obstoječih oblik in lastnosti ter oblikuje široko paleto procesov, v katerih se odražajo spolne
vloge. Sam izvorni pomen simbolnega para pomeni senčno (yin) in prisojno (yang) stran.
Pojem yin se povezuje s temo, pasivnostjo, mehkobo, ženskostjo, medtem ko se pojem yang
povezuje s svetlobo, aktivnostjo, trdnostjo in moškostjo. Ta simbolni par v tradicionalni
kitajski miselnosti preveva celotno naravo in oblikuje široko paleto življenjskih procesov. S
tem, ko se je krepila konfucijanska državna doktrina, sta se ta dva pojma postopoma
spremenila v ideološko osnovo hierarhičnega pogleda na kozmos in sam ustroj družbe
(Rošker 2005: 39–40). Binarna spolna matrika kot oblika družbenih pričakovanj (del
heteronoemativnosti) pomeni, da je svet razdeljen na dva fiksna biološka spola, torej moški in
ženski spol.
Če izhajamo iz tega, da je prišlo do spremembe pri ustroju družbe, potem lahko sklepamo, da
se je tudi pomen homoseksualnosti v kitajski kulturi močno spreminjal. Da pa razumemo,
kako se je pomen homoseksualnosti spreminjal, naj nadaljujem s samo obrazložitvijo spolne
identitete na Kitajskem.

Spolna identiteta ni samo identiteta posameznika. Spolna identiteta se izoblikuje med
različnimi normativnimi sistemi in socialnimi vlogam (družina, spol, moč itd.). Prvobitna
identiteta spola in vloge, ki iz njega izhajajo, so na Kitajskem biti sin, ki je spoštljiv do svojih
staršev, sin, ki izpolnjuje svoje dolžnosti do družine, je vzoren državljan in pripomore k
razvoju družbe. Moškost je v kitajski kulturi konstruirana skozi poroko in zagotavljanju
potomcev (Van der Werf, 2008). Posledično je homoseksualnost označena kot deviantna in
predstavlja popolno nasprotje.
Heteroseksualnost je norma, ki je vpeta v vse vidike sodobnega družbenega življenja.
Predpostavka o heteroseksualni identiteti je vpeta v odnose med ljudmi. Gre za
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institucionalizirano prakso in odnose. Nasprotno se homoseksualna identiteta razvija preko
večstopenjskega procesa, ki zahteva sprejetje številnih sprememb in njihovih posledic.
Potrebna je redefinicija stigmatiziranega koncepta homoseksualnosti. Potrebna je asimilacija
v posameznikovo predstavo o samem sebi in integracija te identitete v skupek različnih,
posamezniku lastnih identitet. Tako potekajoča resocializacija potrebuje svojo družbeno
potrditev, katera se udejanji prav v procesu razkritja seksualne identitete. Plummer (1996)
pravi, da je tisto, kar loči homoseksualnost od običajnosti, posledica družbene reakcije na
tovrstno vedenje. Značilnosti istospolnih izkušenj so odvisne od samega družbenega
konteksta v katerem se pojavijo.
V praksi homoseksualnost pomeni neskladje z binarno spolno matriko, torej neskladje yina in
yanga, ter s tem povezanimi netipičnimi družbeno spolnimi interesi, čustvena navezanost na
isti spol ter prav tako spolna navezanost na isti spol. To odstopanje od tega, kar je vrednoteno
kot normalno, je v popularnih predstavah, medijih in v vsakdanjem življenju razumljeno kot
znak potencialne homoseksualnosti (Kuhar, 2006: 122–125).
Medtem ko nekateri štejejo homoseksualnost kot nekaj, kar je uvoženo iz Zahoda, drugi
homoseksualnost pripisujejo kitajski zgodovini in tradiciji. Iz historičnih tekstov Knjige
dokumentov2 je razvidno, da je bila homoseksualnost tolerirana, vendar je vedno zadevala le
moško populacijo. Ženska seksualnost je bila v patriarhalnih družbah vselej prezrta in
obravnavana kot neobstoječa. Študije3 poudarjajo, da je bila homoseksualnost v obdobju pred
nastankom sodobne Kitajske opisovana kot vedenje, delovanje. Moški, ki je imel spolne
odnose z drugimi moškimi, ni deloval deviantno. Homoseksualnost ni bila razumljena kot
nekaj nenaravnega, kar bi spodkopalo heteroseksualnost. Bila je preprosto integrirana v
življenje samo (Van de Werff, 2008).

2

Knjiga dokumentov (Shu jing): sodi v zbirko Petih klasikov (Wu jing), katere naj bi zbral in uredil sam
Konfucij in so v poznejših obdobjih pomenile osnovo izobrazbe vseh državnih uradnikov. Poleg knjige
dokumentov sem sodijo tudi Knjiga pesmi (Shi jing), Knjiga premen (Yi jing), Knjiga obredov (Li ji) in Letopisi
pomladi in jeseni (Chun qiu lu).
3
Chow, W. (2000): Tongzhi: Politics of Same-sex Eroticism in Chinese Societies, New York, Harworth.
HInsch, B. (1990): Passions of Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China, Barkley, University of
California Press.
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2.1.

VPELJAVA TERMINA HOMOSEKSUALNOST NA KITAJSKO TONGZHI IN QUEER

Klasična

kitajščina

ni

poznala

izrazov

za

homoseksualnost,

biseksualnost

in

heteroseksualnost, ker koncept seksualnosti v tradicionalni Kitajski ni bil kategoriziran na
podlagi biološkega spola, temveč na podlagi položaja, ki ga je določeni posameznik zavzemal
znotraj družbenih odnosov ter na osnovi čustev, ki so kontekstu ustrezala (Chou, 2000: 12).
Leta 1920 so se kitajski intelektualci prvič srečali s terminom ''homoseksualnost'', kar je
privedlo do problema prevajanja le-tega. Posledično so ustvarili vrsto neologizmov, ki imajo
podoben pomen. Ti neologizmi so tongxingai ( 同 性 爱 ), tonxinglian ( 同 性 恋 ) in
tongxinlian'ai (同性恋爱). Te neologizme lahko prevedemo v indoevropsko frazo ''istospolna
ljubezen'' (Sang, 2003: ). Termin istospolna ljubezen je bil vpeljan v povezavi s tremi
asociacijami – spolna praksa, človeški odnosi in družbena identiteta. Ta termin se je začel
uporabljati v psihologiji in literaturi, vendar vedno z negativnim podtonom (Cui Zien, 2008).
V času kulturne revolucije se je začel uporabljati nov termin tongzhi (同志). Tongzhi ali
''tovariš" je v obdobju Ljudske republike Kitajske predstavljal politični subjekt. Sam izraz
pomeni ''isti cilj'' oziroma ''isto voljo'' in se nanaša na revolucionarje, ki si delijo skupno
tovarištvo in isti cilj. Etimološki pomen besede v kitajščini je temu enak, tong (同) pomeni
''isto'' in zhi (志) pomeni ''cilj, volja'' (Sernelj, 2008). S tem terminom so v tem obdobju
naslavljali tako moške kot ženske, tako stare kot mlade (Chou, 2000). Ko se je obdobje
kulturne revolucije končalo, se je ta izraz prenesel na homoseksualce. Pojav termina tongzhi
nakazuje spremembo iz homoseksualnosti kot vedenjskega vzorca k homoseksualnosti kot
identiteti (Van de Werff, 2008: 173). Ker naj bi imel ta termin prevelike politične indikacije,
so ga nekateri oddelki kitajske vlade tistega obdobja prepovedali (Cui Zien, 2008).
Od leta 1990 je termin tongzhi začel pridobivati na popularnosti po celinski Kitajski. Prvotno
socialistična kategorija identitete je postala ena izmed najbolj popularnih izrazov, ki se
navezuje na gejevsko skupnost v kitajsko govorečem svetu.
Danes je tongzhi moderen kitajski izraz, ki označuje gejevsko identiteto. Izraz tongxinglian se
v današnjem obdobju le malokrat uporablja, saj še vedno v sebi nosi negativen podton
mentalne bolezni. S tem, ko so si kitajski geji ''prilastili'' termin tongzhi, to na nek način
predstavlja strategijo vključevanja in izključevanja v družbi, kar izraža tako spolno identiteto

11

drugačnosti kot tudi politično identiteto enakosti. Inherentno zagovarja enakost na bazi spolne
neenakosti v sodobni Kitajski (Leng, 2008). Zanimivo je, da so Kitajci za poimenovanje
gejevske identitete uporabili prav izraz, kateri je v času kulturne revolucije veljal za najbolj
spoštovanega, obenem pa izraz izhaja ravno iz družbe, ki je homoseksualce najbolj zatirala.
Ponovna prilastitev termina tongzhi je med gejevsko skupnostjo široko sprejeta ravno zaradi
svoje pozitivne kulturne reference (Leng, 2012).

V nasprotju s tongzhi so lezbijke na Kitajskem poimenovane lala (拉拉). Vredno je omeniti,
da je Kitajska dežela velikih razsežnosti, zato so si v drugih regijah prisvojili drugačne izraze
za poimenovanje spolne identitete. S primerom lahko navedem provinco Chengdu, ki se
nahaja na jugozahodnem delu Kitajske. Od tod izhaja izraz piao piao (飘飘). Dobesedno bi ta
termin lahko prevedli kot ''tavajoč''. Ta termin lepo opisuje težaven javni in družbeni položaj
kitajskih gejev. V nasprotju s terminom tongzhi se piao piao nanaša na heteroseksualni status
quo – heteroseksualna družina, v kateri ni prostora za piao piao.
Danes poleg termina tongzhi vse bolj prehaja v uporabo angleška beseda ''gay''. Geji se danes
ne enačijo več toliko z ''jaz sem tongzhi'' (wo shi tongzhi), temveč z ''jaz sem gay'' (wo shi
gay).
Na Kitajskem je bil vpeljan tudi pogovorni termin zhi tongzhi ( 直 同 志 ) oziroma
heteroseksualni tongzhi, ki je pogosto uporabljen za posameznike, ki simpatizirajo in
sočustvujejo s kitajskimi geji ali pa le uživajo v tongzhi subkulturi (Leng, 2012).
Še eden, kitajskemu svetu nepoznan izraz, povezan z istospolno identiteto, ki je bil vpeljan, je
termin ''queer''. Na Kitajskem so za ta termin uporabili fonetični prevod ku'er (酷儿), ki
predstavlja besedno igro besede kul (酷) in v mandarinščini pomeni ''kul'' mladostnik'' (Wong,
Zhang, 2000). Beseda ku'er (queer) je tesno povezana s patološkim terminom
homoseksualnosti, saj sta bila oba sprejeta kot tuja konstrukta v kitajskem pogovornem
jeziku.
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3. KRATKA
ZGODOVINA
KITAJSKEM

HOMOSEKSUALNOSTI

NA

Kadar raziskujemo in preučujemo druge družbe, je nujno potrebno poznati tako kulturno kot
zgodovinsko ozadje, saj le tako lahko razumemo pojav znotraj teh okvirov in se izognemo
napačnim interpretacijam, stereotipom ter razjasnimo situacijo v današnjem času.
Zapisi o homoerotični praksi na Kitajskem segajo že v obdobje osmega in sedmega stoletja
pred našim štetjem.

3.1.

DINASTIJA ZHOU (1122 p. n. št.–256 p. n. št.)

V dinastiji Zhou je bila homoseksualnost vsem dobro poznana spolna praksa. Prevladujoče
družbene razmere so bile v korist odprtemu izražanju naklonjenosti med dvema moškima.
Tako vzdušje, kjer so navade in norme dovoljevale moškim odprto občudovati moške
vrstnike, je bilo spodbudno za spolni etos, ki je preveval dvor dinastije Zhou in Han. Spolni
kodeks na dvoru Dinastije Zhou je bil namenjen eliti in bolj togi spolni etiki.
Poročni obredi so imeli velik pomen, zakon je predstavljal vez med dvema rodbinama in ne
romantične zveze dveh posameznikov. S tem, ko je bil element romantičnosti izvzet iz
zakona, je imel mož možnost iskati romantično ljubezen in zadovoljevati spolnost drugje.
Tudi v antičnem obdobju je bilo opaziti moške, ki so vzdrževali heteroseksualni zakon in
homoseksualno romantično razmerje brez kakršne koli kontradikcije med tema dvema
praksama.
Čeprav je homoseksualnost obstajala med dvorjani, so bila ta intimna razmerja med cesarji
oziroma aristokrati in njihovimi ljubljenci v državi Vzhodni Zhou prva homoseksualna
razmerja na Kitajskem (Hinsch, 1990: 19).
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3.2.

DINASTIJA HAN (206 p. n. št.–220 n. št.)

Prehod iz dinastije Zhou v dinastijo Han je prinesel velike politične izzive, vendar se vzorci
spolnih razmerij med družbeno elito niso preveč spremenili.
Čez celotno obdobje dinastije Han zgodovinski zapisi nakazujejo biseksualno vedenje mnogih
vladarjev. Vladarji so imeli veliko število haremov žena in konkubin, obenem pa so bili
vpleteni v redne spolne prakse s svojimi moškimi ljubljenci. Čeprav je bil heteroseksualen
odnos nujen za nadaljevanje dinastije, so bila homoseksualna razmerja izključno prostovoljna.
Iz teh razmerij je razvidno, da je družbena elita, tako kot v preteklosti v času dinastije Zhou,
nadaljevala vključevanje homoseksualnosti kot sprejeti del spolnosti in spolnega življenja.
Seveda so tudi zapisi iz dinastije Han omejeni na življenje na dvoru (Hinsch, 1990: 35).

Zelo poznana je zgodba o vladarju Ai iz dinastije Han in njegovem prijatelju Dong Xianu.
Vladar je bil vpleten v intimno razmerje s privlačnim devetnajstletnim mladeničem Dong
Xianom. Zaradi njunega razmerja je Dong Xian hitro napredoval na družbeni lestvici. Vladar
je zanj dal sezidati celo palačo. Vladar Ai je postal znan posebno zaradi citata iz dela
Zgodovina dinastije Han: ''Vladar Ai je podnevi spal z Dong Xianom, a je bil ta naslonjen
vzdolž rokava. Ko je hotel vstati, je Dong Xian še vedno spal. Ker ga ni želel prebuditi, si je
vladar odrezal del svojega rokava in vstal, saj sta bili njegova ljubezen in pozornost tako
močni'' (Hinsch, 1990). Od tod izhaja izraz ''strast odrezanega rokava4''.
V družbi, ki je štela homoseksualna razmerja in heteroseksualna razmerja za sorodna, so bili
številni moški svobodni pri uresničevanju svojih spolnih želja in poželenj.
V obdobju dinastije Han so obstajali zametki spolnih praks, ki so se kasneje razvili v
istospolni zakon. Prva taka navada v obdobju dinastije Zhou in Han je bila čaščenje moškega
para za njuno globoko izkazovanje ljubezni. Taka navada je bila nepogrešljiv del
homoseksualnosti. Znotraj splošnih okvirov družbe v dinastiji Han je imela homoseksualnost
nekaj prednosti pred heteroseksualnostjo. Kot primer lahko navedem prijateljstvo, ki je
nastalo preko ljubezni do drugega moškega in se je lahko nadaljevalo kot dodaten izhod ali
ventil zakonskemu življenju. Izbor ljubimca je lahko celo pripomogel k izboljšanju
družbenega statusa le-tega.
Zakon v tem obdobju je bil prvotno skupnost dveh gospodinjstev z individualnimi interesi, ki
je sovpadal skupnim interesom gospodinjstva kot celote (Hinsch, 1990: 50).
4

Angleški prevod: Passion of the cut sleeve.
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Večina teh intimnih odnosov se je pojavilo vzdolž družbene razredne hierarhije, let in
družbenega statusa, kot je odnos med vladarjem in njegovim ljubljencem, ter odnos med
starejšim in mlajšim aristokratom. Te družbene hierarhije so vplivale na seksualno hierarhijo.
Družbeno nadrejeni je prevzel aktivno vlogo v spolnem odnosu, družbeno podrejeni pa je
prevzel pasivno vlogo v tem odnosu. Njun odnos je bil pogosto prepleten z močnimi
čustvenimi vezmi in globoko navezanostjo, ki označuje globoko spoštovanje etičnih norm
konfucianizma5. Kot sem že omenila, je bila v uporabi fraza ''strast odrezanega rokava'', saj
posebnega izraza za to prakso ni bilo.
Poleg tega termina so za naslavljanje take prakse uporabljali tudi termine ''odrezan rokav6'',
''prepolovljena breskev 7'' in ''Long Yang8'', ki vsi izhajajo iz zgodovinskih anekdot.
Homoerotične prakse iz obdobja dinastije Han niso bile vezane na posameznikovo identiteto
(Hinsch, 1990).

3.3.

ODBOBJE TREH KRALJESTEV IN ŠESTIH DINASTIJ (220–581)

Po štiristo letih vladanja dinastije Han se je leta 220 na Kitajskem začelo obdobje razkola in
kaosa. Z delitvijo Kitajske na tri kraljestva se je začelo obdobje, ko je bila država razdeljena
in je ideal enotnega cesarstva obstajal le še kot mit. Obdobje treh kraljestev je pomenilo
obdobje, ko so med seboj za oblast neuspešno tekmovali trije cesarji (Saje, 2009: 77).
kot v prejšnjih obdobjih se je tudi v tem obdobju homoseksualnost nadaljevala kot del
spolnega življenja družbene elite. Vladarji, poeti in filozofi so odprto izpovedovali svojo
ljubezen drugim moškim (Hinsch, 1990: 55).

5

Konfucianizem: pojem označuje sistem mišljenja, ki je dolga stoletja pomenil temelj socialne in politične etike,
državne doktrine in sistema vrednot tradicionalne Kitajske. Evropski naziv je dobil po Konfuciju.
6
Duan xiu (断袖).
7
Fentao (分桃).
8
Prevoda za dotičen izraz ni. Long Yang (龙阳) pomeni ljubezen med cesarjem Long Yangom in kraljem
države Wei.
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3.4.

DINASTIJI TANG IN SONG (618-1279)

Ustanovitev dinastije Tang leta 618 je bila več kot le vzpon novega kraljestva. Po kratkem
obdobju dinastije Sui so vladarji dinastije Tang ponovno združili sever in jug države, kar je
izoblikovalo mogočen imperij. Prvič po padcu dinastije Han je bilo vse pod soncem zopet
združeno v eno. V obdobju dinastije pozni Tang (762–907) se je končalo obdobje
tradicionalne Kitajske in začela so se vzpostavljati nova razmerja, značilna za kasnejši tip
družbe in kulture, ki se je ohranil do začetka 20. stoletja (Saje, 2009: 122).

Uradni zgodovinski zapisi iz obdobja dinastije Tang imajo malo zapisov o homoseksualnosti
iz zgodnjega obdobja dinastije. Predvidevamo lahko, da so vladarjevi ljubljeni izgubili na
politični moči in vplivu na vladarja, kar bi razložilo pomanjkanje zapisov o njih v političnih
spisih. Vladarji so še vedno imeli priložnosti, da so se s svojimi ljubljenci srečevali. Evnuhi
so nadaljevali naseljevanje dvornega gospodinjstva in dvorski vrtovi, kot je bil na primer
Večni pomladni vrt cesarja Xuanzonga (vladal je med leti 712 in 756), so bili polni mladih
lepih dečkov (Hinsch, 1992: 78).
Po ustanovitvi dinastije Song je homoseksualna praksa prešla v prakso pokroviteljstva. V
mestih je razcvet doživela umetnost, predvsem slikarstvo in poezija. Razvila se je filozofija z
nastankom neokonfucijanske šole in tehničnih znanj (Saje, 2009: 29).
To je predstavljalo kontekst, znotraj katerega so postale spolne usluge monetarne. Sistem
pokroviteljske prakse, ki je bil del razredno strukturirane homoseksualnosti, je postal
sistematiziran za širšo javnost v obliki prostitucije. Posamezniki, ki so izhajali iz nižjih
družbenih slojev in si niso mogli privoščiti ljubljenega samo zase, so najeli moške prostitute,
ki so zadovoljevali spolne želje (Hinsch, 1992: 90).
Glede na dolgo zgodovino tolerance do moške istospolne ljubezni se sprememba v kitajski
miselnosti nanaša na zakon o moški prostituciji iz dinastije Song. Del spodbude o zakonu
proti prostituciji izhaja iz interpretacije konfucianizma in neokonfucijanističnega gibanja v
času dinastije Song. Ta predelana in dopolnjena konfucijanska filozofija je v obdobju
dinastije Južni Song dosegla nove filozofske in politične doktrine. Neokonfucianizem je
postal prevladujoča kitajska filozofija vse do konca 19. stoletja in je zaznamoval razvoj
kitajske družbe, obenem pa je pomembno vplival na oblikovanje vzorcev političnega
obnašanja (Saje, 2009: 155).
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Neokonfucianska doktrina poudarja družinske dolžnosti in moralno askezo. Ker
neokonfucijanisti niso posebej razpravljali o homoseksualnosti v svojih tekstih, je težko
govoriti o vplivu neokonfucianizma na odnos do homoseksualnih praks. Neokonfucianizem je
imel na splošno velik vpliv na spremembo v celotni družbeni etični atmosferi, kar je vplivalo
na homoseksualnost (Hinsch, 1992: 95).

3.5.

BUDIZEM

Budistične institucije niso gojile sovražnega odnosa do homoseksualnosti. Budistična
duhovščina je bila znana po čutnih užitkih vseh vrst. Upoštevajoč globok vpliv nekaterih
budističnih idej na neokonfucianistično miselnost, ima netoleranca uradnikov dinastije Song
do določenih norm homoseksualnih praks svoje korenine v budističnih razpravah (Hinsch,
1992).

3.6.

DINASTIJI YUAN IN MING (1264–1644)

Leta 1258 so Mongoli napadli državo južni Song in leta 1297, ko so zasedli zadnje utrdbe na
jugu države, jim je zadnji vladar dinastije Song predal dinastični pečat (Saje, 2009: 151).
Med Mongoli je bil znan kodeks ''Veliki Yasa''9, ki je bil oblikovan predhodno za osvajanje
Kitajske za vladanje mongolskih plemen, in poziva k smrtni kazni za tiste, ki so krivi
prešuštva in homoseksualnosti. Ne glede na odnos Mongolov do homoseksualnosti, to ni
imelo velikega vpliva na situacijo na Kitajskem. Kar je ostalo od zakonskega kodeksa
dinastije Yuan, ne vsebuje zapisov o homoseksualnosti (Hinsch, 1992: 119).
Stoletno mongolsko nadvlado so začeli spodjedati številni upori in leta 1367 je nastopila nova
dinastija Ming (Saje, 1997: 53). Obdobje dinastije Ming je bilo obdobje intenzivnega
zavedanja dolgotrajne tradicije, ki se je nanašala tudi na moško istospolno ljubezen tistega
časa. Zapisi iz obdobja dinastije Ming kažejo na to, da je bila homoseksualnost razširjena po

9

Yasa je mongolska beseda za zakon in red. Narekovala je smrtno kazen (oziroma tisti, ki so bili spoznani za
krive, so bili obsojeni na smrt). Širše sprejeta je bila v obdobju Džingis Khana, ki je postavil osnove temu
zakonskemu kodeksu. Temeljil je na mongolski tradiciji, zakonih in precedensih, vendar to ni bil nikoli tog
sistem, ampak odprt do zelo fleksibilne in liberalne interpretacije ter prevzemanje drugih zakonskih sistemov
(Lane, 2006).
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različnih delih države in na različnih nivojih družbene lestvice. Homoseksualne prakse so bile
razširjene tako na jugu države kot na severu države. Zapisi govorijo o življenju gejev v
Pekingu, kjer so živeli homoseksualni pevci, igralci in prostituti, ki so prihajali iz južnih delov
države. V obdobju dinastije Ming je bila v večjih mestih homoseksualna praksa razširjena,
vendar to ne pomeni, da je bila tudi širše sprejeta (Hinsch, 1992: 120).

3.7.

DINASTIJA QING (1644–1912)

Odprtost do spolne ekspresije in erotične literature je v obdobju dinastije Ming doživela
razcvet. Po letu 1644 se je začelo obdobje mandžurske oblasti, kjer je imela velik pomen
patriarhalna družba. Znotraj teh okvirov so imele ženske podrejen položaj, njihov položaj pa
je oteževal še običaj povezovanja nog, ki je bil v navadi med višjimi premožnimi sloji (Saje,
2004: 20).
Dinastija Qing je predstavljala čas, ko je bila homoseksualnost pod vplivom povečane
regulacije z namenom učvrstiti temelje družbe, ki je izhajala iz poznega obdobja dinastije
Ming. Družba dinastije Qing je v nasprotju z dinastijo Ming postala absolutna z veliko
stopnjo individualizma. Družba v času dinastije Ming je predstavljala obdobje veličastnega
humanizma in skupaj z intelektualno odprtostjo je prišla večja svoboda in toleranca tudi do
spolnosti. Družba iz obdobja dinastije Qing je kazala višjo stopnjo tolerance do nekaterih
oblik homoseksualnega vedenja, vendar je homoseksualnost kljub temu postala nadzorovana.
Državniki dinastije Qing so nadzirali širjenje zakonov o kaznovanju homoseksualnega
posilstva (Hinsch, 1992: 140).
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3.8.

OD OBDOBJA KITAJSKE REPUBLIKE, USTANOVITVE LJUDSKE
REPUBLIKE KITAJSKE IN VSE DO DANAŠNJIH DNI

V to obdobje sodita dva dogodka, ki sta imela velik vpliv na potek kitajske zgodovine. To je
bilo ustanovitev Kitajske komunistične partije leta 1949 in gibanje 4. maja leta 1989.
Država je bila med leti 1919 in 1929 v prvi revolucionarni državljanski vojni. Zmagali so
samovoljni interesi posameznih generalov, katerim se je postavila naproti Ljudska stranka
(Guomin dang), katero je vodil dr. Sun Yatsen. Leta 1923/1924 se je z njo povezala tudi
Komunistična stranka. Dr. Sun Yatsen je svoj program ustanovitve republike strnil v treh
točkah:
Nacionalizem (popolna osvoboditev Kitajske izpod jarma tujih imperialističnih sil),
demokracija (svoboda celotnemu narodu, ne le posamezniku) in narodna blaginja (izboljšati je
želel socialni položaj s pomočjo industrializacije in agrarnimi, socialnimi in gospodarskimi
reformami) (Saje, 2004).
Po Sun Yatsenovi smrti 1925 so sledili dogodki, kot je bil spor med ljudsko in komunistično
stranko, kar je privedlo do druge revolucionarne državljanske vojne, ki je trajala do leta 1937.
Vojno na Kitajskem so izkoristili Japonci, ki so v nekaj letih zasedli Mandžurijo in na
Kitajskem ustanovili protijaponsko fronto, ki je trajala od leta 1937 pa vse do kapitulacije
Japonske 2. 9. 1945.
Starodavno cesarstvo se je še naprej soočalo z notranjimi nemiri, tokrat med pripadniki
komunistične in ljudske stranke. Spopad se je razvil v štiriletno državljansko vojno, iz katere
je kot zmagovalec izšel Mao Zedong, ki je 1. 10. 1949 na pekinškem Trgu nebeškega miru
razglasil ustanovitev Ljudske republike Kitajske (Saje, 2004).
V obdobju Ljudske republike Kitajske je imela družina kot osnovna družbena enota velik
vpliv

na

spolne

norme

(Hongwei,

2010).

Skupaj

z

drugimi

nezakonskimi

in

neheteronormativnimi spolnimi praksami, kamor spadata poligamija in prostitucija, je bila
homoseksualnost obravnavana kot ostanek fevdalizma ter bila tako izkoreninjena iz kitajskega
javnega diskurza v obdobju zgodnjih 50. letih 20. stoletja. Zapisi o homoseksualnosti v
obdobju Ljudske republike Kitajske so zelo skromni. Medtem ko nekateri zanemarjajo
istospolno intimnost in tovarištvo v homoerotičnih pogledih, drugi obtožujejo Mao Zedongov
režim preganjanja ljudi, ki so bili vpleteni v istospolne prakse in posledično obtoženi
sodomije in huliganizma.
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Med letoma 1949 in 1976 je pod vodstvom Mao Zedonga Kitajska komunistična partija
izvrševala socialistično ekonomsko politiko. Kitajsko naj bi spremenili v vodilno
komunistično velesilo (Morton, Charlton, 2005: 175–190).
Napredek je bil počasen, a vztrajen. Začeli so izvajati reforme na različnih področjih. V tem
obdobju je prišlo do delne svobode za intelektualce, umetnike, pisatelje in druge ljudi, vendar
je le-to začelo predstavljati grožnjo obstoječemu redu. Vlada je dala vedeti, da je poudarek na
skupnem dobrem in ne na posamezniku. Leta 1958–1961 je potekal Velik preskok naprej,
katerega ideja je bila mobilizacija množice za preskok v ''moderno dobo''. Leta 1966 je na
Kitajskem prišlo do kulturne revolucije, katere cilj je bil poskrbeti za ideološko čistost in
uničiti zametke kapitalistične etike v državi. Kulturna revolucija se je končala s smrtjo Mao
Zedonga leta 1976 (Lawrence, 1998: 7–100).
Po smrti Mao Zedonga so vodilni organi pod vodstvom Deng Xiaopinga ubrali drugačno
strategijo. Ekonomski in politični razvoj je potekal v smeri prevzemanja zahodne tehnologije
in s tem je posledično prišlo do sprejemanja zahodne kulture in miselnosti.
Ljudska republika Kitajska se je srečevala z ekonomskimi in družbenimi spremembami vse
od opustitve socialističnega centraliziranega planskega gospodarstva in prevzela ekonomske
reforme, ki temeljijo na ekonomskem trgu, skupaj s politiko odpiranja svetu leta 1978.
Ocenjuje se, da se je v obdobju po letu 1958 pa vse do sredine 80. let iz ruralnih predelov
Kitajske v urbane predele preselilo približno 262 milijonov prebivalcev.
Vse te spremembe so spremljale tudi ravno tako velike spremembe v javni diskusiji in
izražanju spolnosti in seksualnosti. V času Mao Zedongove vladavine, še posebej v obdobju
kulturne revolucije, so bile diskusije o kakršnem koli aspektu zasebnega življenja, intimnih
odnosov ali spolnosti tabu (Jeffers, 2015).
4. maja 1989 se je na Trgu nebeškega miru v Pekingu zbralo več tisoč študentov, ki so
zahtevali vrnitev Kitajske Kitajcem, boj za narodne pravice in kazen za kolaboracioniste10.
Policija je zaprla 32 študentov, nakar so sledili protestni zbori po večjih kitajskih mestih. Na
koncu so dosegli, da so študente izpustili. V širšem smislu je gibanje 4. maja pomembno zato,
ker je sprožilo številne nove duhovne smernice in kulturni preporod. Vse več intelektualcev se
10

Iztočnica za gibanje 4. maja je bila mirovna konferenca v Versaillesu. Tam je bila dejavna tudi Kitajska, ki je
zahtevala razveljavitev 21 japonskih zahtev ter odpravo tujih privilegijev na svojem ozemlju. Zmagovalci prve
svetovne vojne so se odločili proti Kitajski. Odredili so prepis bivših nemških pravic na njenem območju v korist
Japonske.
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je zavzemalo za dosleden prelom s starodavno kitajsko tradicijo, še posebej s konfucijanskimi
nauki in moralo. Majavi temelji tradicionalnega sistema vrednot niso vzdržali pritiska
dinamičnih ideologij napredka. Zahodni kapital je pomenil enega od odločilnih dejavnikov, ki
so pospešili razkroj ravnovesja v tradicionalnem sistemu družbenih potreb, hkrati pa je zaprl
vse tradicionalne poti reševanja kriznih situacij (Rošker, 1992).
Prihod tujih kultur so pospešili izobraženci, še posebno tisti, ki so študirali v tujini.
Razvili so kritiko konfucianske doktrine, saj so hoteli hierarhično strukturo nadomestiti z
zahodnim tipom ''svobodnega individualizma''. Tradicionalni sistem centralne oblasti naj bi
nadomestila demokracija, tradicionalne zakone, ki so jih sklepali starši ali sorodniki
mladoporočencev, svobodna ljubezen, tradicionalni sistem izobraževanja pa evropska znanost
(Rošker, 1992).
Intelektualci, ki so izhajali iz gibanja 4. maja, niso obravnavali homoseksualnost kot neko
biološko determinirano identiteto, saj je bila homoseksualnost pogosto predstavljena kot
modaliteta ljubezni ali intersubjektivnega razmerja. Sočasno s sovražno debato o
homoseksualnosti med srednjim razredom se je pojavila upodobitev istospolne ljubezni v
revijah, še posebej v obliki kratkih zgodb in slikovnih podob homoeroticizma (Hongwei,
2010).
V današnji Kitajski je spolnost postala vidna in prav tako postala del družbene javne razprave.
V obdobju Mao Zedongovega režima javno izražanje intimnosti in ljubezni ni bilo pogosto. V
nasprotju s tem smo danes na Kitajskem priča mladim in starejšim parom, ki se držijo za roko
in si izkazujejo ljubezen. Oglaševalski plakati so polni vsebin, ki nakazujejo odprtost do
spolnosti in za nekatere to obdobje predstavlja obdobje ''kitajske revolucije spolnosti''. Ta
revolucija za nekatere pomeni prevzemanje spremenjene narave kitajske sodobne kulture
spolnosti z obdobjem Mao Zedongovega režima. Za druge nakazuje, da Kitajska prevzema
moderne, zahodne stile in prakse, spet za tretje je ta revolucija pokazatelj pomembnih
političnih sprememb (Jeffers, 2015).
Vladna politika reform in odpiranja Zahodu je odprla prosto pot kitajski globalni ekonomiji,
liberalnim in neliberalnim diskurzom. Skupaj s pojavitvijo individualnega subjekta so v 80.
letih 20. stoletja začeli na Kitajsko prodirati na površje diskurzi o spolu in spolnosti. Z
razvojem znanosti, antiradikalizma in akademskega preobrata, ki je sledil v 90. letih 20.
stoletja, se je število študij o homoseksualnosti povečalo. Med najbolj pomembnimi so študije
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in raziskave dr. Li Yinhe 11 , Liu Dalina 12 in Pan Suiminga, medicinske raziskave Zhang
Beichuana13 in Lu Longguanga ter novinarsko pisanje Fang Ganga.
S tem, ko je prihajalo do postopnega mehčanja državne kontrole, se je povečalo število
družbenih gibanj in političnih identitet LGBTQ posameznikov in skupin. Začeli so se izvajati
queer javni dogodki, vključno s queer filmskim festivalom v Pekingu, ki se je začel 2001,
queer umetniškimi razstavami v Pekingu leta 2009 in Šanghajsko parado ponosa leta 2009.

11

Dr. Li Yinhe pogosto opisujejo kot prvo kitajsko seksologinjo. Poleg tega je sociologinja in aktivistka za
pravice LGBT skupnosti na Kitajskem. Kot članica Kitajske ljudske svetovalne konference je predala predlog za
legalizacijo istospolnih porok leta 2003, 2005 in 2006.
12
Liu Dalin, profesor sociologije na univerzi Shanghai, je pionir na področju študij o spolu in spolnosti na
Kitajskem. Kulturo spolnosti je začel raziskovati leta 1985 in leta 1999 v Shanghaiju odprl prvi muzej spolnosti
na Kitajskem.
13
Zhang Beichuan, profesor medicinske fakultete v kraju Qingdao, je vodilni strokovnjak na področju
homoseksualnosti na Kitajskem.
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4.
DEKRIMINALIZACIJA
IN
DEMEDIKALIZACIJA
HOMOSEKSUALNOSTI NA KITAJSKEM
Zgodovinsko gledano so obstajali trije glavni cilji, za katere se je in se še bori gejevska
skupnost na Kitajskem. Prvotno sta bili to dekriminalizacija homoseksualnosti na Kitajskem
in s tem povezana zakonodaja, ki naj bi ščitila pravice gejev in omejevala diskriminacijo na
vseh ravneh osebnega in družbenega življenja, tretji cilj pa je priznanje zakonskih pravic
istospolnega partnerstva.
Do leta 1949 homoseksualnost v kitajski zakonodaji ni bila izpostavljena. Šele z ustanovitvijo
Ljudske republike Kitajske leta 1949 je prišlo do eliminacije vseh združb, ki niso sodile v
idejo nuklearne družine, katera je predstavljala temelj socialistične obnove. Ideologija tega
obdobja je homoseksualnost klasificirala kot bolezensko stanje, obenem pa jo je enačila s
huliganstvom. Vedenje, ki ni ustrezalo heteronormativnim normam, še posebej raznovrstne
spolne prakse, je predstavljalo grožnjo avtoriteti. Njihov namen je bil zaščititi
heteroseksualno družino in zakonsko zvezo, moška homoseksualnost pa je predstavljala
grožnjo taki družini (Cui Zien, 2008). Tako je bila leta 1957 homoseksualnost kriminalizirana
z zakonom o huliganstvu (liumangzui 流 氓 罪 ). Zakon o huliganstvu se je nanašal na
izključno moško homoseksualnost. Ženska homoseksualnost je bila izključena, ker se v
kitajski tradicionalni patriarhalni družbi spolni odnos brez moškega ni štel za dejanski spolni
odnos. Moški, ki so bili osumljeni homoseksualnih odnosov, so bili obsojeni na podlagi tega
zakona in poslani v zapor, delovna taborišča, na terapije z elektrošoki ali pa so bili usmrčeni
(Leng, 2012).

Homoseksualnost je predstavljala kriminalno dejanje huliganstva vse do leta 1997, ko je bil ta
zakon razveljavljen. Po novem zakoniku je bila homoseksualnost dekriminalizirana, še vedno
pa je bila obravnavana kot bolezensko stanje. Leta 2001 je kitajsko psihiatrično združenje
ustanovilo delovno skupino, ki je proučevala psihologijo gejev in lezbijk. Ugotovitve raziskav
so vodile k odstranitvi homoseksualnosti in biseksualnosti s seznama mentalnih bolezni
(Yanhai, 2001). Vendar ne dekriminalizacija niti demedikalizacija homoseksualnosti nista
ustavili diskriminacije gejev na Kitajskem, obenem pa se tudi stigma, s katero se geji soočajo,
ni zmanjšala.
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Stigma je posameznikova lastnost, ki ga ločuje od večine v skupnosti, in sicer na način, da
večina to lastnost pojmuje kot odklonsko, deviantno (Goffman; v Ule Nastran, 1994:117). Gre
za lastnost, ki je za posameznika diskretirajoča in vedno relacijska, kar pomeni, da ista
okoliščina v določenih kontekstih lahko povzroča stigmo ter posledično izključevanje in
diskriminacijo (Goffman, 2008:12).
Poznamo tri vrste stigme. Prvič gre za strukturno stigmo, drugič za javno stigmo in tretjič
samostigmatizacijo. Strukturna stigma se nanaša na politiko privatnih in javnih institucij ter
organizacij, ki omejujejo delovanje in jemljejo priložnosti stigmatiziranih skupin. Javna
stigma se nanaša na negativen odnos javnosti in na reakcije javnosti proti stigmatiziranemu
posamezniku ali skupini. Samostigmatizacija pa se nanaša na strah, ki nastane zaradi prvih
dveh (še posebej druge) (Liu, 2001). Naj izpostavim še eno vrsto stigme, ki je neločljivo
povezana s homoseksualnostjo in to je stigma, povezana z okužbo z virusom HIV.
Geji na Kitajskem so zelo izpostavljeni drugi vrsti stigme, torej javni stigmi. Vendar pa je
kljub temu, da so deležni predvsem javne stigme in posledično samostigme, zanimivo dejstvo,
da ta stigma in diskriminacija v večini ne vodita v fizično nasilje. Stigma in diskriminacija sta
izraženi v različnih oblikah, ki predstavljajo psihično nasilje, kot je državni nadzor aktivnosti
gejevskih

skupin

in

javnega

udejstvovanja

ter

izražanja

stališč,

nesprejemanje

homoseksualnosti otrok s strani staršev in nesprejemanje homoseksualnosti kasneje v odrasli
dobi s strani sorodnikov, prijateljev in sodelavcev (Jiu, 2011).
Javno mnenje na Kitajskem ostaja še vedno prevladujoče negativno. Leta 2012 je bila
izvedena javnomnenjska raziskava, ki je vključevala prebivalce Pekinga, Šanghaja in
Guangzhoua na temo sprejemanje homoseksualnosti. Z raziskavo so želeli prikazati, v
kolikšni meri je homoseksualnost na Kitajskem sprejeta. Rezultati raziskave so pokazali, da je
le 31 odstotkov anketirancev mnenja, da je biti gej ali lezbijka nekaj povsem normalnega, 27
odstotkov pa jih meni, da bi bilo potrebno nekaj narediti na področju pravne zaščite
manjšine14.
Na to, ali je homoseksualnost bolj ali manj sprejeta v družbi na Kitajskem, zelo vplivajo
faktorji, kot so kraj bivanja (zelo velika je razlika v sprejemanju homoseksualnosti v
notranjosti Kitajske, v manjših mestih in vaseh kot pa v večjih priobalnih mestih), starost,
izobrazba, poklic in družbeni status posameznika (UNDP, 2014).
14

Survey for homosexuality acceptance: Beijing, Shanghai, Guangzhou citizens acceptance of Homosexuality
(2012); http://www.asia-pacific.undp.org/
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Trenutno na Kitajskem še ne obstajajo zakoni, ki bi ščitili pravice gejev in s tem pripomogli k
zmanjšanju stigmatizacije in posledično diskriminacije manjšine s strani družbe.
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5.

KITAJSKA ZAKONODAJA IN HOMOSEKSUALNOST

Čeprav je bila homoseksualnost dekriminalizirana leta 1997 in odstranjena s seznama
mentalnih bolezni v letu 2001, kitajska zakonodaja ne upošteva istospolne pare kot enake
heteroseksualnim parom. Kitajska zakonodaja še vedno ne vključuje zakonov, ki bi ščitili
gejevsko skupnost in s tem pravice, ki iz nje izhajajo.

Kitajska vlada nikoli ni dajala pretiranega poudarka na gejevsko skupnost in o njej ni nikoli
veliko diskutirala. Zavzela je položaj, ki temelji na previdni in konservativni politiki. Ta
politika je izražena s kitajskim idiomom 不支持，不反对，不提倡 (Bu zhichi, bu fandui, bu
tichang), ki pomeni ''ne spodbujati, ne ne-spodbujati, ne promovirati''. Namen vlade je bil
prevzeti preudarno, zadržano politiko do vprašanja pravnega položaja gejev, vendar to ne
pomeni, da so s tem zavzeli nevtralni položaj. Ta ''kvazi'' nevtralni položaj pa je imel za
kitajsko gejevsko skupnost dve ključni posledici. Prva posledica, da vlada ni imela interesa
izpostavljati zakonodajno problematiko položaja gejev na Kitajskem, je povzročila
omejevanje in s tem prav tako zavlačevanje kakršnegakoli napredka in razvoja v smeri
dokončne omejitve diskriminacije gejevske skupnosti na Kitajskem. Druga posledica pa je, da
pravzaprav pravni status in položaj gejev v skupnosti ni razjasnjen (Mountford, 2010).
Zakoni o preprečevanju diskriminacije obstajajo v več oblikah. Poznamo zakone o zaščiti
žensk, zakone o zaščiti invalidov, manjšin, starejših, obstajajo zakoni, vezani na zaposlitev in
še bi lahko naštevala. Pravilniki, ki so bili določeni z namenom, da ščitijo pravice ranljivih
skupin, ne vključujejo in ne omenjajo gejevske skupnosti. Noben od teh zakonov ne definira
eksplicitno spolne usmerjenosti in spolne identitete kot specifično osnovo diskriminacije in to
privede do tega, da je diskriminacija, ki se pojavlja zaradi te ''drugačnosti'' neopažena in
nesankcionirana. Gejevska skupnost se tako sooča s primeri izsiljevanja in psihičnega
(ponekod tudi fizičnega) nasilja tako nad posamezniki kot tudi celotno skupnostjo
(Hildebrand, 2012).

Z dekriminalizacijo homoseksualnosti, ki je del preoblikovanja pravnega statuta, bi bilo
logično, da se bo napredek v spremembi miselnosti začel širiti tudi med družbo samo To bi
odpravilo diskriminacijo na vseh ali pa na večini področij družbenega življenja gejev, obenem
pa bi jim omogočila živeti življenje, enakovredno heteroseksualcem.
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Na Kitajskem je verjetnost, da bi se to zgodilo, skoraj enaka nič. Stvar je v tem, da je kitajska
družba omejena zaradi stroge vladne kontrole nad celotnim prebivalstvom in delovanjem
celotnega državnega sistema, kamor sodijo tudi družbeni mediji. Državna kontrola z
izvajanjem vse mogočih prepovedi, od omejevanja pravice govora, cenzuriranja
mnogoštevilnih vsebin v medijih, pa vse do omejevanja javnega združevanja, onemogoča širši
javnosti, da bi se lahko v širokem obsegu vključila v dogajanje, ki je povezano z vprašanjem
pravic gejevske skupnosti. Lahko bi rekli, da je skoraj izključno odločitev vlade, ali se bodo
pravice heteroseksualnih posameznikov in heteroseksualnih parov prenesle delno ali v celoti
na gejevsko skupnost.
Tom Muntford v svojem delu Pravni položaj lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev
na Kitajskem predstavi, kako zelo je oteženo življenje gejev na Kitajskem. Kot sem že
omenila, se geji na Kitajskem ne soočajo toliko s samim fizičnim nasiljem zaradi svoje spolne
usmerjenosti, kot se soočajo s psihičnimi pritiski, ki v veliki meri vplivajo na njihova
življenja. V naslednjem podpoglavju sem povzela nekaj bistvenih točk v kitajski zakonodaji,
ki nazorno pokažejo, kako in v kolikšni meri so gejem kratene osnovne življenjske pravice.

5.1.

PRAVNI POLOŽAJ GEJEV NA KITAJSKEM

5.1.1. NASILJE S STRANI POLICIJE
Dejstvo je, da odkar je bila homoseksualnost na Kitajskem dekriminalizirana, geji uživajo
delno svobodo pri ustvarjanju zasebnega življenja. Vendar je ta svoboda pretežno omejena
zaradi političnega stagniranja pri reševanju problemov gejevske skupnosti glede njihove
fizične varnosti.
V praksi so bili geji priča številnim incidentom, ko je policija zlepa aretirala člane gejevske
skupnosti. Taki incidenti se pogosto dogajajo, kjer se geji družijo v privatnih krogih, nič
kolikokrat pa se je že zgodilo, da jih je policija aretirala na javnih prostorih, v gej barih ali v
javnih parkih. Znani pa so tudi primeri, ko je policija pridržala geje v času, ko so bili sami in
jih dejansko niso mogli povezati z aktivnostmi gejevske skupnosti (UNDP, 2012).
Dva taka odmevna primera neprimernega in povsem neutemeljenega policijskega pridržanja
gejev sta se zgodila leta 2008 in leta 2009. Leta 2008, v času pekinških olimpijskih iger, je
policija pridržala več kot štirideset ljudi, ker so sumili, da so člani LGBT skupnosti (med
zajetimi je bilo tudi šest žensk). Ljudje so se zbrali v javnem parku Dong Dan. Leta 2009 pa
so mediji poročali o policijskem nadlegovanju, ki je bil del obsežne, v naprej organizirane
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akcije, kjer so v Pekingu in Guangzhouu pridržali veliko število gejev. Kot razlog za to
nesprejemljivo policijsko pridržanje so navedli kaljenje javnega miru in prostituiranje na
javnih prostorih (Mountford, 2010).
Na tem mestu se lahko vprašamo, ali gejevska skupnost reagira na tako ravnanje, ali se pritoži
oziroma na kakršen drug način opozori na tovrstno kratenje pravic. Na Kitajskem zakoni, ki
veljajo za policijo, ne dovoljujejo, da se posameznikova svoboda omejuje z neupravičenim
pridržanjem ali da policija sodeluje pri izsiljevanju posameznikov. Vendar, ker policija na
Kitajskem uživa velik lokalni ugled in avtonomijo, je skoraj nerealno pričakovati, da bi se
našli posamezniki, ki bi se pritožili višji avtoriteti.
5.1.2. DELOVNO PRAVO
Delovno pravo varuje pravice delavcev proti diskriminaciji na podlagi etnične pripadnosti,
spolne pripadnosti in verske pripadnosti. Kitajsko delovno pravo navaja, da vsi delavci
uživajo enake pravice pri izbiri in opravljanju svojega dela, vendar specifična klavzula, ki bi
omejevala diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, ne obstaja (Mountford, 2010).
Delovno okolje skupaj z družino predstavlja okolje, kjer posameznik preživi velik del svojega
življenja. Na tem mestu se pojavi dilema razkritja svoje spolne usmerjenosti znotraj kolektiva,
saj je največ diskriminacije nad geji in izsiljevanja gejev odvisno od tega, ali geji svojo
spolno usmerjenost sploh razkrijejo svojim sodelavcem in svojim šefom.
Če je delavec diskriminiran s strani drugega delavca na osnovi spolne usmerjenosti, bo
diskriminirani delavec pravno zaščiten le po točkah pogodbene klavzule, kjer pa so določene
le pravice med delavcem in delodajalcem (Mountford, 2010). Iz tega lahko sklepamo, da
kljub diskriminiranosti na delovnem mestu posameznik nima nobene možnosti pritožbe in
iskanja pravice za krivice, ki so mu storjene.

Leta 2013 je bila opravljena raziskava, v kateri je sodelovalo 2161 LGBT ljudi in rezultat je
pokazal, da kar 47,62 odstotkov ljudi popolnoma prikriva svojo spolno usmerjenost na
delovnem mestu. 45,63 odstotkov jih je odprtih do bližnjih prijateljev in nekaterih sodelavcev
in 0,46 odstotkov se jih je razkrilo tudi svojemu nadrejenemu15.

15

Aibai kulturni in izobraževalni center: Online survey report on the work enviroment for China's LGBT
Comunity, maj 2013, dostopno na
http://www.aibai.com/ebook/library/ebook_aibai/download/2014/10/9/aibai_books_19567.pdf .
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38,5 odstotkov vprašanih je poročalo o verbalnem nasilju na delovnem mestu. To verbalno
nasilje vključuje predvsem posmehovanje zaradi istospolne usmerjenosti. 30,45 odstotkov
anketiranih trdi, da so izgubili spoštovanje s strani svojih sodelavcev, 14,53 odstotkov jih je
izkusilo fizično nasilje na delovnem mestu. 12,86 odstotkov je bila odvzeta možnost
napredovanja, ker so izpostavili svojo spolno usmerjenost pred sodelavci, 6,71 odstotkov
vprašanih je bilo odpuščenih in 2,82 odstotka jih je izkusilo med drugim tudi spolno
nadlegovanje na delovnem mestu.
V raziskavi so bili anketiranci mnenja, da bi bilo potrebno vzpostaviti vključujoče in
prijateljsko okolje v podjetju. 69,5 odstotkov jih je menilo, da bi bilo potrebno v podjetju
vzpostaviti pravila, ki prepovedujejo diskriminacijo in vzpostavljajo enakopravnost v
podjetju. 57,84 odstotkov jih meni, da bi bilo potrebno zaposlene izobraževati o spolnosti in
spolni raznolikosti ter 55,71 odstotkov si želi enake plače, kot jo imajo heteroseksualni
zaposleni.
To nakazuje, da bi morala biti raznolika kultura v podjetju, ki vključuje tudi spolno
raznolikost, spodbujena s strani vodstva. Kultura znotraj podjetja, ki spodbuja raznolikost,
lahko spodbuja in motivira tudi LGBT zaposlene v podjetju. To posledično lahko poveča
produktivnost in pripomore k pozitivnemu okolju v podjetju.
5.1.3. DRUŽINSKO PRAVO
Na Kitajskem ne obstaja civilno ali družinsko partnerstvo za gejevsko skupnost in posledično
zakonska zveza med dvema gejema ni mogoča.
Da razumemo, zakaj je družinsko pravo zastavljeno tako, da pravice pripadajo izključno
heteroseksualnim parom, je pomembno prepoznati osrednji kulturni pomen poroke, rojstva
otroka in vzgoje otroka v kitajski družbi. Mladi se soočajo z velikim pritiskom, katerega
povzroča njihova lastna družina, da se poročijo in jim zagotovijo potomca. Zaradi politike
enega otroka je ta pritisk še toliko večji, saj se je ta odgovornost prenesla na izključno enega
otroka. Zato geji v veliki meri vstopajo v heteroseksualno zakonsko zvezo le zato, da bi
ubežali pritiskom staršev, širše družine in skupnosti.
Formalne zakonske zaščite, ki bi ščitila pravice, ki izhajajo iz istospolnega partnerstva na
Kitajskem ni. Prav tako ne obstaja sistem, ki bi omogočal registracijo civilnega partnerstva.
Partnerja ne moreta biti definirana, kot da sta drug drugemu bližnji sorodnik (近亲 jinqin).
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Partner prav tako ne more pridobiti pravice hukou16, ki temelji na partnerski rezidenci, kot se
to zgodi v heteroseksualnih poročenih skupnostih. Vendar obstajajo načini, kako istospolni
pari uporabijo normalne pogodbe po civilnem pravu z namenom priskrbeti enakovreden
dogovor enak tistim, ki se poročijo. Primer take prakse je 31. člen dednega prava, kjer ima
človek svobodo pri definiranju osebe, ki bo zanj skrbela in je odgovorna za njune osebne
zadeve med življenjem in po smrti. Ta oseba je prav tako nosilec oporoke, razen v primeru, da
se dogovor spremeni. Kar se tiče deljenja oziroma lastninske pravice istospolnih parov, lahko
uporabijo pogodbo, ki ščiti njihovo lastnino in s podpisom le-te določijo, kako se lastninska
pravica deli. V primeru, da se partnerstvo konča, se lastnina razdeli na način, kot je bilo
opisano v zgoraj omenjeni pogodbi (Mountford, 2010).
5.1.4. PRAVICA DO LOČITVE IN ISTOSPOLNE POROKE
Veliko število gejev na Kitajskem vidi pomen poroke v kontekstu heteroseksualne poroke in
heteroseksualnega zakona. V veliko primerih geji stopijo v heteroseksualni zakon in šele
potem spoznajo svojo pravo spolno usmerjenost ali pa stopijo v zakon zato, da bi se izognili
družinskim in družbenim pritiskom.
2. člen odločbe zakonskega prava17 pravi: »Situacija, kjer človek živi z drugo osebo in je že
poročen po pravilih zakonskega prava, pomeni, da tisti, ki so poročeni, živijo skupaj z osebo
nasprotnega spola, konstantno in stabilno, ter si rečejo mož in žena.« (Mountford, 2010) Na
podlagi tega člena, iz katerega izhaja, da zakonska zveza z osebo nasprotnega spola ne obstaja
oziroma ni mogoča, geji in njihovi heteroseksualni pari težje zaprosijo za razvezo zakonske
zveze. Veliko heteroseksualnih partnerk gejev je proti ločitvi, čeprav, kontradiktorno, si jo
zaradi kasneje odkrite partnerjeve homoseksualnosti po tihem želijo. Razlog tiči v pritiskih,
različnih pojmovanjih zakona, kjer homoseksualna razmerja znotraj zakonske zveze niso
interpretirana kot grožnja heteroseksualni zakonski zvezi. V večini primerov za ločitev
zaprosijo homoseksualni partnerji in ne heteroseksualni. Težava nastane, ko mora partner, ki
želi razvezo, na sodišču dokazati, da v zvezi ne obstaja več medsebojna ljubezen med možem

16

Hukou (户口 Hukou): Leta 2008 je Oddelek javne varnosti izdal dovoljenje za registracijo gospodinjstev,
znanih kot Hukou, za osebe, ki so šle skozi proces spremembe spola. Te osebe se lahko ponovno registrirajo z
drugim spolom. Hukou se nanaša na registracijo gospodinjstev, ki uradno identificira osebo in njegovo bivanje
na nekem področju (UNDP, 2014).
17
2. člen odločbe vrhovnega sodišča republike Kitjaske glede zakonskega prava(最高人民法院关于适用中华
人民共和国结婚法若干问题的解释，第二条 – Zuigao renmin fayuan guanyushiyong zhonghua renmin
gongheguo jiehunfa ruogan wentide jieshi, di er tiao).
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in ženo, saj različni sodniki prihajajo do različnih zaključkov ravno glede tega (ne)obstoja
medsebojne ljubezni v partnerski zvezi (Mountford, 2010).
5.1.5. POSVOJITVE
Posvojitve kitajskih otrok s strani tujih gejevskih parov ali posameznikov je na Kitajskem
prepovedana. Ta duh regulacij vzbuja skrb, da bi se ta prepoved nanašala tudi na kitajska
gejevska partnerstva in posameznike, ki bi si posvojitve želeli. Trenutno je na Kitajskem
posvojitev dovoljena le samskim heteroseksualcem.
Kitajski center za posvojitve (CCAA – China Center of Adoption Affairs) je izrecno
prepovedal posvojitve otrok s Kitajske homoseksualcem in istospolnim parom iz drugih
držav. CCAA je omejil posvojitve na poročene heteroseksualne pare iz tujine.
10. maja 2005 je CCAA podal izjavo o posvojitvah s strani homoseksualcev: »Center ne bo
priznaval morebitne posvojitvene predloge s strani homoseksualcev. Zakonsko pravo ljudske
republike Kitajske priznava samo družine, ki nastanejo s poroko parov nasprotnih spolov in
ne priznava zakonitosti homoseksualnih družin in te družine niso zaščitene z zakoni. Z vidika
kitajske medicine kitajska klasifikacija mentalnih bolezni in diagnostičnih standardov
klasificira homoseksualnost kot spolno oviro, ki pripada psihološki bolezni. V smislu kitajske
tradicionalne etike, običajev in navad je homoseksualnost dejavnik kršenja javne morale in
zatorej ni priznana s strani družbe. V skladu s principom, da posvojitev ne krši družbene etike
iz posvojitvenega zakona, tujim homoseksualcem ni dovoljeno posvajati otrok s Kitajske.«
(Mountford, 2010)
Čeprav v državnih zakonih ni specifičnih pogojev za posvojitve s strani gejev, lahko glede na
izjavo CCAA menimo, da se samski geji pri procesu posvojitve ne identificirajo kot geji,
temveč kot heteroseksualci. Sama izjava nakazuje, da bi bili geji zavrnjeni kot posvojitelji, če
bi oblasti vedele za njihovo spolno usmerjenost. To potrjuje primer, ko so transseksualci
spremenili spol, kasneje želeli posvojiti otroka, vendar kljub temu, da so ustrezali kriterijem,
niso bili sprejeti kot potencialni kandidati za posvojitev.
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5.1.6. SKRBNIŠTVO NAD OTROKOM
Zakon ne omenja spolne usmerjenosti na točki, kjer se določa skrbništvo nad otrokom, vendar
obstaja utemeljena skrb, da lahko geji kot starši izgubijo skrbništvo na račun svoje spolne
usmerjenosti.
36. člen zakonskega prava pravi, da: »… oba, mati in oče, morata po ločitvi imeti pravico in
dolžnosti, da vzgojita svojega otroka. Načelo je, da je otrok v času dojenja pri svoji materi,
enako tudi po ločitvi staršev. Če se pojavi kakršnokoli nestrinjanje s tem, kateri od staršev bo
vzgajal otroka po obdobju dojenja, mora biti to nestrinjanje dogovorjeno s strani ljudskega
sodišča, glede na razmere obeh strank in z namenom, da se zaščitijo pravice in interesi
otroka.«
Prednostnega pomena ima dobrobit otroka. Ker ne obstajajo določeni kriteriji, po katerih
sodnik presodi, kaj zajema ta dobrobit otroka, to pomeni, da bo odločitev narekovala
sodnikova osebna ocena. Ker se na Kitajskem v političnih krogih o homoseksualnosti molči,
spolna usmerjenost enega od staršev (torej, da je eden od staršev gej ali lezbijka) velja kot
razlog, da se otroka dodeli heteroseksualnemu staršu (Mountford, 2010).
Na tej točki bi želela omeniti tudi, da je Ministrstvo za zdravstvo na Kitajskem prepovedalo
kakršnekoli institucije, kjer bi se opravljala umetna oploditev. Nakup ali prodaja človeških
jajčec ali sperme je na Kitajskem strogo prepovedana. Umetna oploditev se lahko opravlja le
v registrirani zdravstveni instituciji za zdravstvene namene. Ministrstvo za zdravstvo je
prepovedalo umetno oplojevanje za samske ženske. Tako tudi ženska, ki je v zvezi s
partnerico, ne more umetno zanositi (Mountford, 2010).

5.2.

IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanje mladih o vprašanjih in problematiki glede gejevske skupnosti tako na
Kitajskem kot širom po svetu je nizko. Znotraj kurikuluma izobraževalnega sistema na kateri
koli izobraževalni stopnji ta tematika, kljub ranljivosti mlade gejevske populacije, ni
vključena (Mountford, 2010). Ne glede na to, da v javnosti postopno prihaja do diskusij o
homoseksualnosti, se znotraj učilnic še vedno nadaljuje molk o tej temi. Le v nekaterih
najbolj specifičnih oddelkih visokošolskega sistema se govori o vprašanjih in problematiki
gejevske skupnosti. Predavanja na temo spola, spolnosti in spolne raznolikosti se odvijajo
predvsem na oddelkih sociologije. Primer je Univerza Fudan, ki je vpeljala predmet Gejevske
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in lezbične študije. Vse to ima posledice na številnih področjih, od psihološke blaginje in
socialne integritete mladih gejev, vse do (ne)zmožnosti prenesti zdravo spolno in zdravstveno
vzgojo na mladino.
Na področju izobraževanja, kjer se o spolnosti izobražuje, se le-to osredotoča na
heteronormativne okvire spolnosti, pogosto se spodbuja popolna spolna abstinenca do poroke,
homoseksualnost pa je v takem kontekstu obravnavana kot patološko stanje (UNDAP, 2014).
Ministrstvo za izobraževanje je umestilo v kurikulum osebno, zdravstveno in spolno
izobraževanje do konca srednje šole. Edino direktno povezavo s spolno vzgojo imajo le
učenci pete stopnje in še tu se izobraževanje o spolnosti omejuje zgolj na fiziološke in
psihološke nevarnosti in tveganja, ki jih prinaša predporočni spolni odnos. Primanjkuje tako
informacij o samem spolu, identiteti, spolnosti, zdravem spolnem odnosu in spolni
raznolikosti. Če povzamem, izobrazba o sami spolnosti ter z njo povezani homoseksualnosti
do pete stopnje izobraževalnega sistema je skoraj nična, kasneje pa študentje višjih inštitucij
praktično ne pridobijo nobenih informacij na temo spola in spolnosti To zelo vpliva na mlado
skupnost ne le gejev, temveč celotne LGBT skupnosti, da bi skozi proces izobraževanja lažje
razumeli svojo seksualnost in ob enem znali poskrbeti za varen spolni odnos. Prav to
pomanjkanje informacij vpliva na širjenje nevarnega mita, da je HIV problem izključno
gejevske skupnosti na Kitajskem, kar ima močan vpliv na gejevsko skupnost na Kitajskem.
Pomanjkanje izobrazbe na področju spolnosti povečuje splošno nevednost o vprašanjih in
problematiki gejevske skupnosti (in celotne LGBT skupnosti) na Kitajskem. Nekateri
strokovnjaki menijo, da bi moralo biti izobraževanje mladih o spolnosti prisotno na vseh
izobraževalnih stopnjah, potekati pa bi moralo na nivoju mednarodnih standardov. Znotraj
samega izobraževanja o spolnosti bi bilo potrebno umestiti tudi izobraževanje o spolu samem.
Tako izobraževanje pa v nobenem primeru ne bi smelo sloneti na stereotipih, ki se pojavljajo
skupaj z diskusijo o spolu. Temeljiti bi moralo na spolni raznolikosti in spolni enakosti s
poudarkom na spolnih manjšinah (Gang, 2007).
Nekatere nevladne organizacije, kot je Aibai kulturno-izobraževalni center (več o samem
centru sledi v devetem poglavju), so sodelovale skupaj s kitajskim Rdečim križem z
namenom, da bi zagotovili posebna predavanja o spolnosti in varnem spolnem odnosu na
določenih kitajskih univerzah. Kot širši del teme o spolnosti in spolni vzgoji se je na teh
predavanjih govorilo tudi o homoseksualnosti (Mountford, 2010). Vsako takšno predavanje je

33

bilo s strani študentov vedno dobro obiskano, kar nam pokaže jasno sliko, da mladi generaciji
na Kitajskem resnično primanjkujejo informacije o tem.
Prav tako je posledica te neizobraženosti,oziroma pomanjkanja izobraževanja na temo spola
in spolnosti, da prihaja med študentsko populacijo do različnih oblik nasilja, še posebej se to
nasilje izvaja nad študenti gejevske skupnosti. Leta 2012 je kulturno-izobraževalni center
Aibai opravil raziskavo med študenti pekinških univerz. Raziskava je pokazala, da je 77
odstotkov udeležencev raziskave poročalo o nasilju zaradi spolne usmerjenost, 59 odstotkov
pa jih je poročalo o negativnih vplivih, ki jih ima diskriminacija, katere so deležni ravno
zaradi svoje spolne usmerjenosti, na njihov uspeh v šoli18.
5.2.1. UNIVERZITETNE SKUPINE
Poleg predavanj, ki jih organizirajo nevladne organizacije, se je postopno začela uvajati
praksa, kjer so profesorji na določenih (redkih) univerzah v svoj predmet vpeljali predavanja
na temo homoseksualnosti. Primer take prakse je univerza Fudan iz Shanghaija, ki je v letih
2004 in 2005 vpeljala predmet na temo homoseksualnosti. V času predavanj so potekale
diskusije o zdravstvenem stanju gejev na Kitajskem, fokus pa je bil na širjenju in omejevanju
virusa HIV. V roku dveh let se je predavanja udeležilo več kot 2000 študentov (UNDAP,
2014). Sama sem imela med študijem priložnost obiskati predavanje profesorja Pan
Suiminga19 , ki predava na Pekinški univerzi Renmin in na tem mestu naj izpostavim, da je
bilo njegovo predavanje zapolnjeno do zadnjega kotička.
Po nekaterih univerzah so študentje sami začeli organizirati LGBT skupine in dogodke, ki so
z njimi povezane. Vsako dogajanje skupin in vsak dogodek je namenjen izobraževanju in
širjenju ozaveščanja mladih študentov. Ne le v Pekingu, temveč po celotni Kitajski se je
razvila mreža združenj LGBT študentov. Vendar pa tako kot na drugih področjih življenja se
tudi na tem področju univerzitetne skupine srečujejo z veliko težavo. Samo ustanavljanje
univerzitetnih skupin poteka preko univerzitetnih organov. Ti organi odločajo o tem, ali bo
skupina zaživela ali ne. V primeru, da je univerzitetni skupini registracija odobrena, ima ta
skupina veliko možnosti, da deluje korektno, učinkovito in stabilno. Prednost registriranih
društev je tudi ta, da imajo dostop do univerzitetnih objektov. Tako lahko skupine najamejo
18

Aibai kulturni in izobraževalni center: Poročilo o spletni raziskavi na temo Homofobnega in Transfobnega
nasilja v izobraževalnih institucijahmaj 2012, dostopno na www.aibai.com
19
Pan Suiming je profesor in vodja Inštituta za spolnost in spol na univerzi Renmin v Pekingu na oddelku za
Sociologijo. Je priznan specialist za spolnost na Kitajskem. Ko je leta 1980 začel predavati na univerzi Renmin,
se je s tem začelo več kot trideset let trajajoče obdobje njegovega poučevanja in raziskovanja s področja
spolnosti.

34

učilnice, kjer organizirajo in izvajajo dejavnosti in dogodke. Registrirano društvo je navedeno
kot priznana študentska organizacija in zaradi tega lahko sodeluje na dogodkih, ki so
organizirani s strani univerze. V primeru gejevske ali širše, LGBT skupine, bi z registracijo
le-te zagotovili varno in dostopno pot novim LGBT študentskim skupnostim. Registrirani
status društvu nudi tudi zdravstveno in socialno oporo. V primeru LGBT univerzitetne
skupine bi se ta zdravstveno-socialna opora nudila tudi njim (Meng, 2013). V primeru, da bi
LGBT skupine dosegle svojo registracijo, bi obstoj take skupine dvignil nivo osveščanja
celotne študentske skupnosti in s tem bi imeli veliko več možnosti promoviranja družbene
tolerance med študenti in vključevanja LGBT študentov v študentsko okolje.
Ironija je, da dejansko zakona, ki bi preprečeval ustanavljanje LGBT univerzitetnih skupin,
ni, vendar so bili vsi predlogi o ustanovitvi društev ali skupine zavrnjeni (Mountford, 2010).
Kot primer naj navedem, da so leta 2008 na najbolj prestižni kitajski univerzi, Pekinški
univerzi, zavrnili registracijo LGBT študentskega društva.
Izobraževanje mladine in celotne javnosti o spolnosti in spolni raznolikosti je pomembno za
celotno skupnost. Pomanjkanje dostopa študentom do informacij o spolnosti, ki je del
vsakdanjika mladine, ima lahko velik vpliv na psihološko dobrobit in integracijo mladih gejev
v družbo. S tem, ko se med izobraževalnim procesom izpostavlja spolna raznolikost (kar
pomeni, da družba ni le heteroseksualna družba, ampak sobivamo skupaj z geji, lezbijkami,
transseksualci in biseksualci) ter se poleg tega v izobraževalni proces umesti tudi znanje o
varni spolnosti, bi zmanjšalo diskriminacijo spolnih manjšin. Diskriminacija ne bi bila manjša
le znotraj izobraževalnega sistema, pač pa tudi znotraj celotne skupnosti, hkrati pa bi se
zmanjšalo tudi tveganje za širjenje spolno prenosljivih bolezni.

5.3.

MEDIJI

V nekaj desetletjih so mediji in tehnologija na Kitajskem doživeli korenite spremembe. Poleg
ekspanzije časopisov radijskih in televizijskih kanalov se je kot nov način širjenja informacij
začel uporabljati internet in s tem socialna omrežja. Razvoj novih načinov komunikacije in
širjenja informacij je imel velik vpliv tudi na gejevsko skupnost.
V Zahodnih državah je dekriminalizaciji homoseksualnosti postopoma sledilo medijsko
širjenje informacij o homoseksualnosti in gejevski skupnosti. Povečevalo se je osveščanje
javnosti in začelo se je spodbujanje bodočih reform v sami zakonodaji. Radio in televizija kot
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ena izmed glavnih virov informacijske tehnologije (še posebej velja to za starejšo populacijo)
sta v zahodnih državah pripomogla k zvišanju tolerance širše družbe do spolnih manjšin in
omogočila, da je tematika o gejih in homoseksualnosti vstopila v popularno kulturo.
Na Kitajskem pri širjenju informacij prav tako igrata zelo pomembno vlogo radio in televizija,
danes pa za mlajši del populacije predvsem internet, vendar je pomembno poznati dejstvo, da
je večina tradicionalnih medijev na Kitajskem nadzorovanih s strani kitajskih vladnih
organov. S tem se pojavi velik problem pri osveščanju kitajske javnosti o spolni raznolikosti.
Regulacije, postavljene s strani vladnih nadzornih organov, ki so zadolženi za nadzorovanje (s
tem imam v mislih omogočanje predvajanja določene vsebine oziroma njeno prepoved)
predvajane vsebine, v resnici prepovedujejo širjenje medijske vsebine, povezane s
homoseksualnostjo.
Takoj po tem, ko je bila homoseksualnost leta 1997 na Kitajskem dekriminalizirana, je Odbor
za radio, televizijo in film razglasil Filmske cenzurne predpise, ki prepovedujejo kakršne koli
filmske

vsebine,

katere

bi

prikazovale

pornografijo,

posilstvo,

prostitucijo

in

homoseksualnost. Zakon o cenzuri v osnovi popolnoma prepoveduje javno predvajanje
homoseksualne vsebine v kakršni koli obliki, tako na televiziji kot v filmih (UNDAP, 2014).
Določene regulacije Odbora za radio, televizijo in film se nanašajo direktno na vsebino,
povezano z geji. Ena izmed prvih takih regulacij je Regulacija cenzure v filmu, ki je bila
določena leta 1997. Deseti člen regulacije pravi takole: »Če vsebina (programa) vključuje
individualne vsebine, jezik ali pa sam kontekst vsebuje sledeče tipe vsebine, mora biti ta del
popravljen ali izrezan.« Na ''tipe vsebine'' se je nanašala vsebina, ki je bila našteta v podčlenu
»… kakršen koli prikaz in detajli pornografije, posilstva, prostitucije ali homoseksualnost ...«
(Mountford, 2010). Odbor za radio, televizijo in film je bil leta 1998 zamenjan z Državno
upravo za radio, televizijo in film, vendar se regulacije s tem vse do danes niso spremenile.
Odbor za radio, televizijo in film je leta 2004 izdal Uradno obvestilo, da mora vsaka
predvajana vsebina krepiti in popravljati moralni karakter mladostnikov. V 15. členu tega
odloka so navedli sledeče: »Kakršni koli pornografski detajli, scene, ki prikazujejo
razuzdanosti ali pa se v vsebini uporablja nespodoben jezik, vse to mora biti preprečeno z
onemogočanjem predvajanja. Filmske vsebine in televizijski programi morajo upoštevati
vedenje publike mlade generacije, njihovo (z)možnost sprejemanja drugačnosti, njihovo
vzgojo, pravilno moralno in zdravstveno izobrazbo in sam razvoj adolescentov. Prav tako
morajo prenosi in programi zagotavljati cenzuro kakršnega koli programa, ki temelji na
spolnosti in pornografiji. To vključuje prepoved promoviranja kakršne koli nezdrave vsebine,
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ki bi bila v nasprotju z moralnimi vrednotami. Vsa nezdrava vsebina, kot je prikazovanje
spolne svobode, promiskuitete in spolnega zadovoljstva, skupaj z uporabo neprimernega
jezika, scenami in vsebino, ki prikazuje homoseksualne odnose, vse našteto mora biti
izrezano« (Mountford, 2010).
Štiri leta kasneje, leta 2008, je Odbor izdal novo uradno obvestilo, kjer so ponovno
formulirali cenzurne standarde za prikazovanje vsebine, tokrat bolj specifično, za filmsko
vsebino. V obvestilu so zapisali da bodo »kakršni koli prizori, ki vsebujejo sledečo vsebino,
cenzurirani in/ali izrezani«. Na to ''vsebino'' se nanaša prikazovanje pornografije, spolnega
odnosa, vulgarizem, posilstvo, prostitucija, homoseksualnost, masturbacija in še bil lahko
naštevala. Prav tako je pod to tako imenovano ''neprimerno'' vsebino spadalo prikazovanje
moških in ženskih genitalij, neprimerna glasbena podlaga in besedilo. V tej regulaciji lahko
najdemo tri točke, ki so lahko zaskrbljujoče, kadar govorimo o homoseksualnosti in gejevski
skupnosti na Kitajskem. Prvič, več kot očitno je, da je homoseksualnost po tej regulaciji
prikazana kot nekaj popolnoma nenormalnega in nesprejemljivega. Ta stigmatizacija
homoseksualnosti se kaže kot odvračajoča točka za medije, da bi v svoj program sploh
vključili tematiko o homoseksualnosti. Drugič, gre za napačno razlikovanje med seksualno in
neseksualno vsebino. Sama regulacija je zastavljena dokaj nejasno. Če vzamemo za primer
regulacijo iz leta 1997, je v njej izražena prepoved prikazovanja detajlov, v regulaciji iz leta
2008 pa so celotno zadevo posplošili. Pomanjkanje jasnosti v regulaciji prispeva k temu, da
mediji ne vedo, kje se začne in konča meja prikazovanja zgoraj navedene vsebine, torej za
primer homoseksualnosti ne vedo, v kakšen kontekst in do katere meje lahko vključijo temo
homoseksualnosti. Posledica tega je, da je prikazovanje homoseksualnosti, gejevstva,
aktivizma v medijih sestavljeno predvsem iz zgodb, ki nam dajejo negativno predstavo, med
drugim pa so te zgodbe ve večini primerov predstavljene v povezavi z virusom HIV.
In tretjič, poudarek v teh regulacijah je na povezavi vsebine, ki je cenzurirana, s primerno
izobrazbo mladih in družbeno moralo. Torej je predpostavka regulacij iz leta 2004 in 2008, da
v primeru, da bi taka ''neprimerna'' vsebina dosegla mladino, bi to povzročilo škodo
njihovemu intelektualnemu razvoju, na samo skupnost pa bi vplivalo tako, da bi izpridila
samo moralo celotne družbe. Ravno to zanemarja in izpodbija dejstvo, da je bila
homoseksualnost leta 2001 odstranjena iz seznama duševnih bolezni.
Konec leta 2008 je bila na Urad naslovljena prošnja s strani gejevskih aktivistov, da bi se
naredila revizija regulacije z namenom, da bi se odpravila nenehna cenzura in stigmatizacija v
medijih, vendar se do danes Urad na prošnjo ni odzval.
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Omenim naj, da je bilo v letu 2012 opravljenih 931 televizijskih reportaž o gejevski skupnosti
na Kitajskem. Več kot 50 odstotkov teh reportaž je skupnost predstavilo v negativni luči, od
tega jih je 17 odstotkov povezovalo homoseksualnost s kriminalom ali širjenjem virusa HIV
(UNDAP, 2014). Ta podatek nam sicer da vedeti, da mediji ne sledijo točno do pike natančno
sami regulaciji in od časa do časa omenijo situacijo gejevske skupnosti, vendar nikoli ne pride
do odprte diskusije na to temo. Kljub vsemu bo potrebno še nekaj časa, da bodo mediji na
Kitajskem doživeli popolno (ali vsaj delno) svobodo pri izbiri vsebine, ki se v medijih
prikazuje in bodo s tem močno vplivali na družbene spremembe v kontekstu sprejemanja
drugačnosti in zmanjševanja diskriminacije.
5.3.1. INTERNET
Današnje orodje informacijske tehnologije, ki je predvsem med mladimi največ v uporabi, je
internet. Ker so informacije v povezavi s samo spolnostjo, homoseksualnostjo in z njima
povezanima tematikama, v tradicionalnih medijih pičle, se mlajša generacija obrača po
informacije in nasvete na splet.

Ker je celotna LGBT skupnost pod vladnim nadzorom in je objavljanje informacij, na primer
o določenem dogodku ali srečanjih, pogosto moteno, so se zatekli na internet, ki jim omogoča
poleg samih objav informacij tudi večji doseg gejevske populacije kot pa širjenje informacij
iz ust do ust. Popularnost interneta in uporaba je omogočila skupnosti, da je ustvarila novi
medijski spletni platformi SINA Weibo 20 in Baidu 21 , ki sta postali pomembni orodji za
povečanje načinov osveščanja javnosti ne le o gejevski skupnosti, temveč celotni LGBT
skupnosti. Ti platformi se uporabljata za promocijo dela skupnosti in organizacije znotraj
same skupnosti, obenem pa ustvarjata varen prostor za srečevanje LGBT posameznikov.
Vendar spletne vsebine gejevske skupnosti na Kitajskem delujejo v zelo nepredvidljivem
okolju. Leta 2004 je bil s strani Internetnega združenja Kitajske izdan Pravilnik o prepovedi
prenašanja pornografije in obscenih informacij po spletu (Mountford, 2010). Zopet je v
prepovedi omenjena homoseksualnost, in sicer v kontekstu abnormalne (nesprejemljive)
seksualnosti. Številne spletne strani gejevske skupnosti se soočajo s številnimi problemi pri
ohranjanju nemotenega delovanja spletnih strani, saj so nemalokrat priča problemom v
delovanju strežnika in celo hekerskim vdorom na spletne strani. Zadnja pogruntavščina

20
21

SINA Weibo je mikroblog. Gre za kitajsko verzijo Twitterja.
Baidu je kitajski Google.
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Ministrstva za Industrijo in informacijsko tehnologijo je bil predlog, da naj bi se kot še ena
vrsta državnega nadzora in cenzure na vseh računalnikih po Kitajski namestil program,
imenovan Green Dam, ki bi avtomatsko cenzuriral določeno vsebino. Vzpostavitev programa
je bila napovedana v Objavi o vzpostavljanju sistema Green Dam. V času testiranj programa
je LGBT skupnost na Kitajskem ugotovila, da je bila beseda ''gej'' na spisku besed, ki vodijo
do blokiranja spletnih strani. To je za LGBT skupnost predstavljalo še en izziv, kako se s to
restrikcijo soočiti in vseeno zagotoviti varen spletni prostor za celotno skupnost, obenem pa
zagotoviti nemoten pretok pomembnih informacij. Zaskrbljenost zaradi sistema Green Dam je
presegala LGBT skupnost, zato je prišlo do začasne zaustavitve namestitve programa.
Namesto, da bi popolnoma prekinili namestitev programa, so namestitev le začasno odložili.
To še vedno predstavlja resen in potencialen izziv za svobodo izražanja LGBT skupnosti na
spletu. V kolikor bo prišlo do odločitve, da se z namestitvijo programa nadaljuje, se lahko
zgodi, da bodo besede v povezavi z LGBT peljale do blokiranih spletnih strani na podlagi
''nezdrave'' vsebine (Mountford, 2010).
Vsi ti vdori v spletne strani, cenzuriranje portalov, avtomatska cenzura določenih besed in
besednih zvez je povzročilo, da so se nekatere pomembne spletne strani, s katerimi upravlja
LGBT skupnost, preselile delovanje zunaj države, z namenom, da omogočijo nemoteno
delovanje spletnih strani in s tem nemoteno širjenje in deljenje pomembnih informacij za
celotno LGBT skupnost.

5.4.

LITERATURA, ZNANSTVENE ŠTUDIJE IN PUBLIKACIJE

Literatura o homoseksualnosti na Kitajskem skozi zadnjih nekaj desetletij lahko razdelimo na
tri različna študijska področja glede na njen nastanek. Prvič, najbolj zgodnja dela raziskujejo
zgodovino homoseksualnosti na Kitajskem, drugič, sem spadajo družbeno znanstvene
raziskave o kitajski politični poziciji glede homoseksualnosti in tretjič gre za raziskave o
nastajanju tongzhi kulture in gibanja na Kitajskem (Leng, 2012). Od ustanovitve Ljudske
republike Kitajske je vlada uveljavila striktno prepoved vseh neposrednih seksualnih gradiv.
Osebe, ki so bile povezane s pisanjem ali posedovanjem homoerotičnega materiala, so bile
kaznovane na podlagi ''motenja javnega reda'' z globo ali pridržanjem. Kot odgovor zahodni
pornografski vsebini, ki je bila pretihotapljena na Kitajsko v 70. letih prejšnjega stoletja, je
vlada uvedla pravila o strogi prepovedi pornografije, da bi poudarili, da pornografija, še
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posebej homoerotična, zastruplja človeški um, napeljuje h kriminalu in mora biti zato strogo
prepovedana (Mountford, 2010).
Družbeno znanstvene raziskave o homoseksualnosti so raznolike. Raziskave zajemajo dela od
področja antropologije, sociologije do politične filozofije. Vsa ta dela izzivajo kriminalizacijo
homoseksualnega dejanja in odziv na povečano izpostavitev bolj liberalnim zahodnjaškim
ideologijam. Naslavljajo dve glavni problematiki:
1) politični in pravni status pravic gejev na Kitajskem,
2) razvijajoč se kulturen in družben pogled na tongzhi gibanje.
Prevladujoča paradigma za študije vladnih politik do homoseksualnosti na Kitajskem izhaja iz
biološko-medicinske perspektive, kjer se raziskave specifično fokusirajo na določanje
primernih parametrov za vladne predpise o istospolnem vedenju v povezavi s HIV/AIDS.
Drugi poudarek v družbeno-znanstvenih raziskavah preučuje kitajsko homoseksualno
snovanje, povezano z nastajajočim tongzhi gibanjem. Popularna etnografska literatura o
homoseksualnosti na Kitajskem poudarja skrito ali prepovedano naravo gejevskih odnosov na
Kitajskem in pritisk pri soočanju z družbenimi pričakovanji. Znanstveniki so se prav tako
spraševali, kaj pomeni biti queer v vedno bolj globalnem okolju in kako izpostavljanje
zahodnim vplivom vpliva na kitajsko kulturno stališče, družbene odzive in vladne politike do
tongzhi skupnosti (Leng, 2012). Od leta 1990 do danes je morala bila vsakršna predstavitev
homoseksualnosti utemeljena s strani ''akademskih razlogov''. Nobeno delo na temo lezbijk ali
gejev, pa naj si bo to knjiga, revija, radio ali televizijska oddaja, še vedno ni dovoljeno, razen
če je njihov namen absolutno akademske narave. Akademska sfera tako postaja ogledalo
politične sfere. Pod takimi pogoji se nadaljuje sistematično objektiviziranje homoseksualcev
in homoseksualne kulture ter ravnanje z njimi kot z ''drugimi''. Če želijo homoseksualci
izražati svojo subjektiviteto, mora biti sam proces zajet s strani znanstvenikov ali pa se
morajo homoseksualci sami definirati kot znanstveniki.
Tudi danes je kakršen koli prikaz homoseksualnosti, bodisi v fikciji, filmu, drami,
akademskih raziskavah, revijah, na spletu, ki jo izvajajo ljudje, ki so javno priznali svojo
spolno usmerjenosti, v večini primerov potisnjen v ozadje.

Leta 1991 sta sociologinja Li Yinhe in Wang Xiaobo, znan novelist, izdala delo Njihov svet:
študija moške homoseksualne skupnosti na Kitajskem. To je bilo prvo akademsko delo na
temo moške homoseksualnosti socioloških in antropoloških razsežnosti. Kasneje, ko se je
delo preimenovalo v Homoseksualna subkultura (1998), je postalo uspešnica. Njuno delo
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omogoča vpogled v izzive, s katerimi se soočajo geji in spodbuja druge raziskave o
homoseksualni populaciji na Kitajskem. Zaradi tega pomembnega dela so kitajski bralci
začeli prilagajati njihovo stališče o homoseksualnosti in razumevanju te kulture. Leta 1994 je
strokovnjak Zhang Beichuan izdal delo Istospolna ljubezen22. Fokusirajoče na seksologijo in
spolno izobrazbo je to delo ilustriralo raziskave o homoseksualnosti, ki so jih izvedli
mednarodni znanstveniki.
Leta 1995 je Fang Gang, ki je znan po svojem senzacionalnem novinarskem delu, izdal delo
Homoseksualnost na Kitajskem23. Zaradi pisanja brez olepševanja so ga obtožili nemarnosti
in voajerizma. Fang Gang je priznal, da je to delo novinarska literatura in bazira na
govoricah.
Leta 1998 je revija Hope izdala članek z naslovom ''Razumevanje homoseksualnosti''. Članek
je pokrival dvajset strani, vključno s sliko mavrične zastave. Tematika je zagotovila pozitivno
in izčrpno poročilo o homoseksualnosti.
Leta 2000 je China News Weekly izdal posebno izdajo ''Blurred Men and Women'', kjer so
promovirali homoseksualno kulturo in literaturo, umetnost, modo, zabavno industrijo in
vsakodnevno življenje. Leta 2002 je Modern Civilization Pictorial izdal s strani Kitajske
akademije za družbene vede posebno izdajo z naslovom ''Homoseksualci so med nami''. Od
takrat dalje revija redno namenja deset strani tematiki o homoseksualnosti (Cui, 2002).
Prva novela o homoseksualnosti iz obdobja sodobne Kitajske ima naslov ''Scarlet Lips'',
katere avtor je Pekinški pisatelj Cui Zi'en. Izdana je bila v Hong Kongu, tik preden je Hong
Kong spet postal kitajski. Delo je na Kitajskem še vedno prepovedano.
Lu Rong je napisala knjigo ''Vsi moji gejevski otroci''24, kjer je zabeležila življenja njenih
gejevskih prijateljev. Gre za prvo knjigo, izdano na Kitajskem, ki ima tudi ISBN številko. Lu
pravi, da je napisala to knjigo za vse starše, katerih otroci so homoseksualci, z namenom, da
bi lažje sprejeli svoje otroke take, kot so.

Tudi izdajanje publikacij je vse prej kot enostavno. Publikacije na Kitajskem morajo biti
registrirane. Tudi če uredniki ali institucije, ki želijo izdati določeno publikacijo, zagotovijo
pogoje za registracijo, to še ne zagotavlja, da bo registracija uspešna. V praksi gejevske
publikacije v večini primerov niso bile uspešno registrirane. Brez registracije publikacije na
Kitajskem ne morejo v prodajo, v nasprotnem primeru predstavljajo kriminalno dejanje. Prav
22

Izvirni naslov dela je naveden v virih.
Izvirni naslov dela je naveden v virih.
24
Izvirni naslov dela je naveden v virih.
23
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tako ne morejo pridobivati denarja s strani oglaševanja. Rezultat trenutnega sistema
registracije za izdajo publikacij je, da je le majhnemu številu LGBT publikacij uspelo prodreti
na kitajski trg, vendar so te publikacije deljene zastonj in pogosto uporabljene kot
izobraževalno sredstvo o pridobivanju informacij o zdravju in virusu HIV/AIDSU.
Publikacije, ki so izdane, zagotavljajo informacije o zdravstveni vzgoji, posebnostih in
življenjskemu stilu. Največ jih je objavljenih na spletu, kjer ima dostop do teh informacij širši
krog javnosti na Kitajskem. To je še posebej pomembno, ker organizacije, ki delajo na
podpori LGBT skupnosti, delujejo večinoma v večjih mestih. LGBT publikacije pomagajo
destigmatizirati homoseksualnost ter zagotavljati pravilne in znanstvene informacije ljudem,
ki nimajo dostopa do teh informacij v svoji lokalni skupnosti ali preko državnih medijev.
Regulacije proti LGBT publikacijam so še vedno zelo aktivno vcepljene s strani kitajske
oblasti (Mountford, 2010). Julija 2009 so v Pekingu policija in uradniki iz pekinške Agencije
organov pregona opravili racijo v pekinškem LGBT centru in zasegli številne LGBT
publikacije, vključno z lezbično revijo Les+, katere avtorice so pripadnice ženske skupnosti,
ter brošure o družinskem nasilju. Vsekakor je jasno, da takšno nadlegovanje LGBT
organizacije deluje kot močno in neprestano delovanje proti organizacijam znotraj LGBT
skupnosti.
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6.

ISTOSPOLNA
LJUBEZEN
V
TRADICIONALNIMI DRUŽINSKIMI
PRIČAKOVANJI

POVEZAVI
VREDNOTAMI

S
IN

Za skoraj vsakega posameznika ima družina velik pomen v življenju. Človek se v neki družini
rodi, v njej odrašča in se vanjo zateka. Družina ima zelo veliko vlogo pri oblikovanju
posameznikove identitete in nanjo lahko močno vpliva. Družina tvori osnovno enoto
družbene organizacije in težko si je predstavljati, da bi človeška družba delovala brez nje.
Čeprav je lahko sestava družine v različnih deželah sveta različna, dejstvo, da družina
predstavlja univerzalno družbeno institucijo in je neizbežen del človeške družbe, ostaja
(Haralambos, 2005).
Kot drugje po svetu, tudi na Kitajskem družina predstavlja glavno sestavino družbenega
življenja. Znotraj kitajske kulture je poudarjanje družinskih vezi in družinske podpore
poznano že iz zgodovinskih časov.
Skozi preteklih nekaj desetletij se je kitajska družina soočala z najrazličnejšimi spremembami,
ki so bile posledica socialno-ekonomskega razvoja družbe, med katerimi je imela največjo
vlogo politika enega otroka25. Imela je enormne posledice na celotno kitajsko družbo in je
močno vplivala na družinsko strukturo (Xu, 2007), vendar je nuklearna oblika družine
ohranila položaj glavne oblike družine.
V kitajski kulturi je še vedno prisoten duh kolektivizma, ki poudarja močne družinske vezi in
podporni sistem znotraj družine. Raziskave kažejo (Xie, 1997), da kljub spremembam družina
še vedno ostaja glavna točka družbenega podpornega sistema. Pomembno je poznati dejstvo,
da je pomen družine na Kitajskem tudi v današnjem obdobju zelo spoštovan s strani starejše
generacije in tudi mlajše. Medgeneracijske vezi še dandanes igrajo pomembno vlogo v
posameznikovem življenju. V kitajski miselnosti je še vedno močno zakoreninjen pomen
skrbi za otroke s strani staršev kot tudi skrb za starejše s strani njihovih odraslih otrok.

25

Kitajska vlada je vpeljala politiko enega otroka leta 1979 z namenom zmanjšati oziroma omejiti število
prebivalstva. Ocenjeno je bilo, da bo prebivalstvo do leta 2080 s tem tempom naraslo na dve milijardi, če se ga
ne bo omejilo (Tsang, 1988).
Od vpeljave zakona se porajajo skrbi o vplivu take politike na otroke. Wang (2000) pravi, da je odnos do
edincev ostal skozi leta enak. Edinci naj bi bili preveč zaščiteni s strani staršev, posledično pa naj bi izkusili
pomanjkljivosti v fizičnem, družbenem, emocionalnem in psihičnem razvoju.
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6.1.

RAZKRITJE SPOLNE IDENTITETE – COMING OUT

Kot omenjeno v prejšnjem poglavju, je odlika otrokovega spoštovanja starejše generacije
središče tradicionalnega kitajskega patriarhalnega modela družine in vpliva na družbeni
pogled na homoseksualnost v moderni kitajski družbi.
Spoštovanje staršev obvezuje otroke, da po doseženi stopnji ekonomske neodvisnosti
podpirajo svoje starše in za njih skrbijo. Poleg tega je posledično zaradi politike enega otroka
pričakovano, da moški dobijo moškega potomca za prenos očetovskega priimka. Izpolnitev
družinske dolžnosti ima velik vpliv v sodobni Kitajski, ta pričakovanja pa za geje
predstavljajo veliko breme. Lahko bi rekli, da tradicionalna izpolnitev dolžnosti predstavlja
neke vrste dogovor, pri katerem kakršno koli odstopanje pomeni nespoštovanje staršev in
predstavlja za starše in širšo družino veliko žalitev in sramoto. In v ta dogovor ''biti gej'' ne
spada, še posebej zato, ker gejevski par ne more zagotoviti nadaljevanja družinskega rodu (po
naravni poti). Dolžnost potomcev je tako ključni faktor, zaradi česar se geji na Kitajskem
posledično bojijo izpostaviti svojo seksualno identiteto. Z velikim družinskim in družbenim
pritiskom na poroko, reprodukcijo in podpiranjem staršev s častivredno kariero so geji
zavrnjeni ne le s strani družine, pač pa tudi s strani svojih prijateljev in širše družbe. Vse to
drastično omejuje življenje gejev, kjer pritisk prilagoditvi heteroseksualnemu načinu življenja
in zavračanju istospolnega nagnjenja odtujuje njih same od podpore drugih gejev in širše
LGBT skupnosti (Leng, 2012).
Coming out ali razkritje v psihološkem smislu za posameznika pomeni konec izdatnega
vlaganja energije v dvojno življenje. Na intrapersonalni ravni razkritje vpliva na
posameznikovo percepcijo sebe in odnosov z drugimi ljudmi, na interpersonalni ravni pa je
razkritje povezano s predstavami o družbenem spolu in družbeno-spolnih vlogah, z odnosi
neenakosti med moškimi in ženskami ter z družbeno konstruiranimi idejami o človekovi
naravi in normalnosti. Ta družbeni kontekst vpliva in najpogosteje zavira ter otežuje sam
proces razkritja. V sociološkem smislu gre za razkritje specifičnega vzorca družbenega
zatiranja skupine posameznikov in posameznic s specifično neheteroseksualno identiteto
(Kuhar, 2005: 119–138).
Eno od čustveno najbolj zahtevnih razkritij je razkritje pred starši, ker ogrozi konvencionalna
pričakovanja o življenju otroka, ki temeljijo na binarni spolni matriki. Po spolu ločene vloge
in iz tega izhajajoča pričakovanja glede spolne identitete so osnovni vidik vseh družinskih
odnosov. Razkritje ne ogrozi zgolj binarne matrike, pač pa tudi starše postavlja v klozet.
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Razkritje je namreč vedno odnosno: tako kot klozet lahko obstaja samo v odnosnem razmerju
do drugih posameznikov oziroma širše družbe. Tako se dilema razkritja prenaša tudi na tiste,
ki jim je bila informacija o posameznikovi spolni identiteti zaupana (Kuhar, 2005).
Na tem mestu naj omenim, da sem v intervjujih oba sodelujoča povprašala o tem, ali sta se
razkrila pred svojimi starši.
Jacob Huang: »Ja, vendar je bil za to potreben čas. Včasih so potrebna leta, da starši razumejo
in sprejmejo otroka takega, kot je. Torej v tem primeru za geja ... Večina staršev še vedno tudi
po tem, ko izvejo, da je njihov sin gej, pričakuje, da se bo poročil in imel družino. Ne
razumejo, da biti gej pomeni spremembe ne le za osebo samo, temveč za celotno družino.«
Luo Meng: »Moja mama še vedno ni sprejela dejstva, da sem gej, ker si še vedno želi, da bi
se nekega dne poročil in imel otroka. Tudi ko jo pripeljem v LGBT center, da bi ji pokazal,
kaj počnemo, še vedno ne more popolnoma sprejeti. Še vedno si želi, da bi imel družino. To
je kot nekakšna njena poslednja želja zame in sam si želim, da bi lahko to uresničil. To je
najtežji del.«
Iz obeh odgovorov je razvidno, da je razkritje pred starši ena težjih stvari za geje na
Kitajskem ravno zaradi tradicionalne miselnost njihovih staršev o pojmovanju družine in
nadaljevanju družinskega rodu.
Raziskava o preživitvenih pogojih kitajskih gejev je pokazala, da 24,4 odstotkov gejev nima
homoseksualnih prijateljev, 50,2 odstotka gejev ne razkrije svoje homoseksualne usmerjenosti
nikomur in 35 odstotkov jih meni, da največji pritisk prihaja iz družine, saj se bojijo, da ne bi
zadovoljili družinskih pričakovanj (Zhang, 2014).
Izraz ''neprepoznan'' lepo opisuje kitajsko gejevsko skupnost. Označuje odnos širše skupnosti
do njihove spolne usmerjenosti in identitete. Strah, stres in bolečina, s katero se kitajski geji
soočajo, povzroča, da se velika večina gejev odloči za vstop v heteroseksualni zakon.
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6.2.

VSTOP V HETEROSEKSUALNI ZAKON – LAŽNI ZAKON

Ko govorimo o družini na Kitajskem, ne moremo mimo vsaj delne omembe dogovorjenih
porok, ki so predstavljale pogosto prakso znotraj kitajske družbe še nedolgo tega.
Dogovorjene poroke so bile pogosta praksa na Kitajskem in predstavljajo kar dve tretjini
zakonskih zvez z urbanih področij. V ruralnih območjih je bila ta številka še višja (Pan,
1987). Sodobni trendi nakazujejo, da je začelo število dogovorjenih porok v urbanih (kot tudi
v ruralnih) območjih upadati. Kot zanimivost naj na tem mestu omenim, da so bili po letu
1949 zmenki na Kitajskem strogo prepovedani in tisti, kateri so hodili na zmenke, so to počeli
na skrivaj.
Dogovorjena poroka v njenem bistvu danes res ni več tako pogosta in tako pomembna, vendar
bi lahko rekli, da gre v primeru istospolne ljubezni na Kitajskem za tipični primer
dogovorjene poroke. Govorim o vstopu gejev v heteroseksualni ali tako imenovani lažni
zakon.
Svoboda je človeška pravica za vse. Prav tako je ena od teh pravic pravica do vstopa v
zakonsko zvezo. Ta pravica gejev na Kitajskem je ostala preslišana. Geji lahko vstopajo v
zakonsko skupnost, vendar le v heteroseksualno, vendar je današnji namen in pomen poroke v
primerjavi s tradicionalnim ne le ustvariti družino, temveč tudi iskanje in nadaljevanje
zadovoljnega in srečnega življenja.
Na Kitajskem je konfucianizem kot dominantna filozofska tradicija še vedno močno prisoten
znotraj družbe. Konfucijanska družba je vzdrževala striktne hierarhične odnose in vloge
znotraj družbe, zatorej je bilo spoštovanje starejših in družine pomembno. Zelo pomembno je
bilo, da otrok, še posebej sin, pozna moralno dolžnost do staršev, da nadaljuje svoj rod in
seveda, da to dolžnost izpolni. Od tod izhaja dejstvo, da mora sin zagotoviti potomce. Intimne
zveze izven zakonske zveze niso toliko pomembne kot družbeni standard poroke in
nadaljevanje družine (Cristini, 2007). Tako mišljenje na Kitajskem je še vedno v velikem
razmahu.
Pod vplivom te miselnosti se veliko gejev odloči, da to sprejmejo in se tej dolžnosti podredijo.
Na koncu le stopijo v zakonsko zvezo, vendar je to heteroseksualna zakonska zveza. To za
njih predstavlja ''izhod v sili'', ker družba še ni oblikovala primernega družbenega odnosa in
okolja, v katerem bi lahko živeli. S tem, ko se odločijo vstopiti v družinsko orientiran
heteroseksualni zakon, se izognejo družbeni diskriminaciji.
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Politika enega otroka je imela velik vpliv na to, da se mlajše generacije soočajo s povečanim
pritiskom s strani staršev, da si ustvarijo družino in nadaljujejo rod. Zaradi te politike je velika
večina družin iz urbanih območij usmerila ves svoj fokus v otroka, kamor spadajo finančne
investicije v otroka, disciplina in seveda s tem povezana pričakovanje. Ta politika je
doprinesla ogromen pritisk na otroka na vseh področjih njegovega življenja. Ta pritisk se
nanaša na blesteče rezultate v šoli, uspešno kariero, vstop v heteroseksualni zakon, rojstvo
potomca in skrb za starše. Pritisk je še posebej velik za gejevsko skupnost, saj so moški
potomci tisti, preko katerih se družinski rod nadaljuje.

Profesor Zhang Beichuan (Zhang. 2002) ocenjuje, da je kar 16 milijonov kitajskih gejev
poročenih. Študija (Tao, 2013) iz leta 2013 je pokazala, da 70 do 90 odstotkov gejev podleže
družbenim pritiskom in vstopijo v heteroseksualni zakon. Izsledki študije so pokazala, da ima
polovica vprašanih poročenih gejev spolne odnose z ženskami, četrtina udeleženih v tej
raziskavi spolne odnose tako z moškimi kot z ženskami. Preko raziskave so prišli do
ugotovitev, da je pomembno, da je starejši moški poročen, ker se v nasprotnem primeru začno
pojavljati različna namigovanja s strani prijateljev in sodelavcev, da s takim moškim ni vse v
redu, saj je tako stanje vrednoteno za nenormalno.
V večini primerov geji svojim ženam ne razkrijejo svoje spolne usmerjenosti, vendar njihova
relativna spolna ravnodušnost in nezvestoba povzročajo velike psihološke travme njihovim
partnerkam. V intervjuju Jacob Huang pravi, da naj bi bilo po njegovem mnenju žensk, ki ne
vedo za moževo spolno usmerjenost, okoli osemdeset odstotkov. Sam to dejanje povezuje z
vprašanjem spola na Kitajskem, saj moški in ženska v očeh družbe nista enakovredna člana
družbe. Moški je glava družine, ženska je postavljena v drugotno pozicijo.
Drugi problem pa je tudi ta, da na ta način izpostavljajo svoje žene možnosti okužbe z
virusom HIV, saj ima veliko gejev nestabilne zveze s svojimi moškimi partnerji in jih pogosto
menjuje.
Na prvi pogled navidezni zakon deluje kot dober kompromis med iskanjem osebne svobode
ter zadovoljevanjem potreb in pričakovanj staršev in širše družbe, vendar ni vse tako lepo, kot
se sliši. Tudi samo iskanje bodoče žene zna biti vse prej kot enostavno, čeprav v takih
primerih ni potrebe, da bi prišlo do emocionalne povezanosti, kaj šele ljubezni, je zadovoljitev
standardov pri partnerju lahko prav tako izziv. V takih zakonskih zvezah, čeprav se pred
družino pretvarjajo, da so pravi par, v določenih primerih niti ne živijo skupaj, žene še vedno
zahtevajo od svojih mož, da so videti dobro, da imajo dobro službo, da jim zagotovijo
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določen socialni status. Kot del takega življenja je tudi rojstvo otroka oziroma zagotovitev
potomstva.

Veliko gejevskih aktivistov nasprotuje takemu zakonu. Namesto prilagoditve menijo, da bi
morali geji delovati proti temu in so za transformacijo celotne kitajske miselnosti glede
homoseksualnosti. Na tak način pa boj za sprejetje sabotirajo in se podvržejo normam in
zahtevam družbe. Taka izbira, torej izbira vstopa v lažni zakon, ne pripomore k izboljšanju
položaja gejev na Kitajskem. Navidezni zakon predstavlja le umik in kompromis. Če geji
nimajo poguma spregovoriti o svoji spolni usmerjenosti s svojimi starši, širšo družino,
prijatelji in ostalimi ljudmi v svojem življenju, potem je posledično nerazumno pričakovati,
da se bo odnos javnosti spremenil.
Vendar pa vstop v heteroseksualni zakon ni edina možnost za beg pred diskriminacijo družine
in družbe. Na tem mestu naj omenim še en način prikrivanja svojega resničnega življenja in to
je fenomen lažnega zakona.
Lažni zakon predstavlja zakonsko zvezo med gejem in lezbijko, vanj pa vstopajo prav tako z
namenom, da bi zadovoljili potrebe in želje staršev in širše okolice, vendar je tudi ta možnost
vse prej kot idealna. V intervjuju, ki sem ga imela z aktivistom LGBT Pekinškega centra Luo
Mengom, Luo razloži, kakšna je posledica vstopa v tak zakon.
»Lažni zakon je precej pogosta oblika zakonske zveze na Kitajskem. Taki zakoni obstajajo
zaradi pričakovanj, ki jih imajo starši do svojih otrok. Osebno imam nekaj prijateljev, ki
prakticirajo tak zakon. Mislili so, da se bo po poroki vse končalo, da jih starši ne bodo več
''nadlegovali'', vendar še zdaleč ni tako. Staršem se pričakovanja stopnjujejo. Najprej si
želijo, da se poročiš, potem da imaš otroke, potem si želijo tedenskih obiskov, želijo si
spoznati tvojega partnerja. Nato se preselijo v isti kraj ali celo v isti stanovanjski blok. Ali
celo v tvoje stanovanje, vse z namenom, da bi ti pomagali vzgajati otroke. In tako postaja vse
bolj in bolj zakomplicirano. Marsikateri par se odloči za ločitev kmalu po poroki in nato
nadaljujejo s svojim gejevskim življenjem brez tega, da bi o njem govorili. Nekateri starši o
tem ne vedno ničesar. Tako se lahko pretvarjajo, da so ''normalni'', ker so bili v zakonski
zvezi.
Včasih taki zakoni niso nobena skrivnost njihovim staršem. Odločijo se, da o tem ne bodo
govorili. Vse je samo predstava za sorodstvo. Morda nekateri delajo v vladnih službah, na
primer, v vojski je zelo pomembno, da se poročiš. V nasprotnem primeru nimaš nobenih
možnosti za kakršno koli napredovanje. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj se moji
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prijatelji odločajo za lažni zakon. Tako so lahko na kariernem področju uspešnejši. Živijo
dvojno življenje, vendar kljub temu nekateri menijo, da je s tem njihovo življenje lažje. Želijo
osrečiti svoje starše, želijo dobro službo in tako življenje jim to omogoča. Občudujem jih,
vendar si zase tega ne predstavljam.
Tak lažni zakon pa ne velja samo izključno za homoseksualce, vendar tudi za ljudi, ki želijo
ostati samski, si ne želijo spolnih odnosov, vendar vseeno želijo ugoditi starševskim željam.«
(Intervju z Luo Mengom, Peking, 17. 4. 2013)
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7.

BOJ ZA PRIZNANJE IN LEGALIZACIJO ISTOSPOLNE
ZVEZE

Junija 2011 je kitajska igralka in znana kristjanka Lü Liping ( 吕 丽 萍 ) na spletnem
mikroblogu Weibo objavila zapis, kjer je pozvala svoje krščanske brate in sestre k širitvi
njenega sporočila med družbo. To sporočilo je govorilo o tem, da gejevska skupnost
predstavlja greh in je v sramoto celotni družbi. Razlog njene objave na spletu je bila
legalizacija istospolne poroke v državi New York in s tem poskus preprečitve, da bi do česa
takega prišlo tudi na Kitajskem. Po objavi Lüjinega sporočila je veliko kitajskih
mikroblogerjev, med katerimi so bile tudi druge kitajske znane osebnosti, skritiziralo tako
mnenje ter stopilo skupaj v podporo gejevski skupnosti in pravicam, za katere se borijo
(Shipley, 2014).
Odnos do zakonske zveze je ogledalo družinskih, družbenih in kulturnih vrednot. Trenutno na
Kitajskem ne obstaja pravna prepoznavnost in zaščita istospolnega partnerskega odnosa.
Zakonodaja, ki se nanaša na homoseksualnost, še vedno predstavlja prazen prostor in
diskusija o istospolni zakonski zvezi je s strani pravnih organov zapostavljena.
S tem, ko gejevsko gibanje za pravice gejevske skupnosti po svetu narašča, je tudi na
Kitajskem skrb za pravice gejevskega partnerstva postala del gejevskega gibanja. V letu 2004
je vlada republike Kitajske v svoji ustavi zapisala, da »država spoštuje in varuje človeške
pravice« (Zhang, Fang, 2014). Torej je logično, da če država spoštuje in varuje človeške
pravice, potem z vsemi člani družbe ravna enako oziroma so vsi člani družbe enakopravni ne
glede na spol, raso, versko in etično pripadnost in to naj bi veljalo tudi za spolno usmerjenost.
Vendar temu žal ni tako. Kitajska zakonodaja kljub temu ne upošteva osnovnih pravic gejev
in zapostavlja osnovne pravice gejev.
Vsak posameznik si želi uživati življenje v spoštovanju in enakopravnosti v družbi. Kot
posebna občutljiva družbena skupina geji doživljajo diskriminacijo zaradi pomanjkanja
pravne zaščite njihovih pravic (Dang, 2005). Eno izmed teh pravic predstavlja tudi pravica do
vstopa v partnersko zvezo oziroma v istospolno zakonsko zvezo. Na Kitajskem je bila pravica
za istospolno zakonsko zvezo preslišana. Pravo o zakonski zvezi določa »svobodo zakonski
zvezi, monogamni skupnosti, enakost med moškim in žensko znotraj zakonske zveze ...«
(Zhang, Fang, 2014). Ta pravica se tako nanaša le na heteroseksualno zakonsko zvezo.
Pomanjkanje pravne podlage za svobodno življenje po lastni izbiri posledično ne pomeni
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svobode (Yuan, 2011). Ignoriranje svobode izbire manjšine (v tem primeru gejev) vodi v
diskriminacijo celotne LGBT skupnosti.
Profesorica in znanstvenica Li Yinhe iz Inštituta za Sociologijo na Kitajski akademiji za
sociološke študije, sicer članica narodnega komiteja Kitajske ljudske posvetovalne
konference, ter aktivistka gejevskega gibanja za pravice skupnosti je leta 2003, 2005 in 2006
vložila predlog za legalizacijo istospolnih porok (UNDAP, 2014). Trend v procesu
legalizacije istospolne zakonske zveze je šel v smeri pravnih reform, ki bi ščitile pravice in
interese skupnosti in posameznika. S tem, ko je šla Kitajska skozi obdobje reform in hitrega
razvoja družbe, je sedaj v obdobju, ko izboljšuje in jača pravni sistem ter neprestano krepi
ščitenje človeških pravic. Zaščititi pravice gejevske skupnosti je postala nujna zahteva
gejevskega gibanja in umestitev istospolnega zakonskega partnerstva v pravni sistem ter
istospolnim partnerjem dodeliti iste pravice, kot jih imajo heteroseksualni pari, bi lahko bilo
le vprašanje časa. Pot, ki je bila predlagana, je pravna registracija istospolne partnerske zveze.
Na ta način bi pravna podlaga ščitila oba partnerja, ki izhajata iz registriranega partnerskega
odnosa, hkrati pa bi se izognili slabitvi tradicionalne zakonske zveze. V registrirano
partnerstvo bi pari vstopili prostovoljno, soočeni pa bi bili z administrativnim procesom
registracije. Registrirano partnerstvo bi tako uživalo pravice do identificiranja sebe kot
''moža'' in ''žene'' (Zhang, Fang, 2014). Niti eden izmed teh predlogov ni zbral dovolj podpore,
da bi se o predlogu začelo resneje razmišljati in mu dalo možnost. Kljub Lijinim pojasnilom,
da je že mnogo držav po svetu naredilo korak naprej in omogočilo to pomembno pravico
gejevski skupnosti, ter da bi bilo prav, da se tudi Kitajska pridruži tem državam, se člani
konference s tem niso strinjali in so predlog zavrnili. Kasneje je Li ponovno podala predlog,
tokrat na Državni ljudski politično posvetovalni konferenci. Na tej konferenci je bilo potrebno
za diskusijo o predlogu in kasnejšem sprejetju (ali zavrnitvi ) le-tega, zbrati le en glas izmed
predstavnikov, ki bi predlog podprl, vendar do tega ni prišlo.
Februarja 2013 je več kot sto staršev, katerih otroci so del LGBT skupnosti, na Narodni
politični kongres napotili pismo, v katerem so zahtevali, da se naredi revizija na Zakon o
zakonski zvezi. Njihov namen je bil doseči pravice za uveljavitev gejevske in lezbične
zakonske skupnosti. Ta zahteva še do danes ni bila pregledana.
V intervjujih, ki sem jih opravila z Luo Mengom in Jacobom Huangom, sem oba vprašala o
tem ali menita, da bo zakon, ki bi dovoljeval istospolno zakonsko zvezo, kdaj na Kitajskem
možen. Pri obeh sem dobila zelo podoben odgovor, in sicer oba menita, da takega zakona še
dolgo ne bo in glavno oviro pri vsem tem vidita v vladni ignoranci.
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V primeru, da bi bil predlog o istospolnih zakonskih zvezah sprejet in bi s tem pravila za
heteroseksualni zakon veljala za homoseksualna razmerja, se na tem mestu poraja vprašanje,
ali je to sploh dobra poteza za kitajsko gejevsko skupnost. Profesor Zhang Beichuan vidi v
tem dobro priložnost za celotno LGBT skupnost. Kitajci visoko vrednotijo zakon in družino
in zato bi v primeru, da bi bil predlog o istospolnih zakonskih zvezah sprejet, lahko živeli kot
heteroseksualci. Pravi, da kadar izpolnjuješ družbene norme, si lahko sprejet in če vrednotiš
zakon kot stvar pravic, te ne bodo sprejeli. Da bi nadaljevali z istospolnimi porokami, je
potrebno najprej ponovno premisliti o zakonu in vzpostaviti lasten sistem. Legalizacija
istospolnih porok ni rešitev za gejevsko skupnost. Nekateri strokovnjaki so mnenja, da se
morajo istospolni partnerji poročiti in pri tem ne smejo biti družbeno izključeni.
Glede predloga za legalizacijo istospolnih porok mnogi menijo, da se v tem vidi napredek.
Gre za napredek, vendar je ta napredek vse prej kot kratkotrajen. Profesor Zhang meni, da ko
bo enkrat istospolna poroka na Kitajskem dovoljenja, bodo takrat homoseksualci podrejeni
državi (Leng, 2012).
Družba glede istospolnih partnerskih odnosov še ni formirala primerne kulturne podlage in
življenjskega okolja, v katerem bi lahko živeli. Heteroseksualna zakonska zveza izhaja iz
družbe, ki je osredotočena na nadaljevanje družinskega rodu in homoseksualna zveza tega ne
omogoča. Ta pravica do zakonske zveze mora biti najprej družbeno prepoznana in družbeno
priznana, da morda lahko doseže uveljavitev in priznanje te pravice do zakonske skupnosti
tudi na državnem nivoju. Proces legalizacije istospolne zakonske zveze se srečuje z mnogimi
ovirami v samem konceptu zakonske zveze kot tudi zakonskem sistemu.
Osnutek zakona o istospolni zakonski zvezi mora doseči moralno uvedbo etičnega zakona.
Rezultat tega, da je zakon moralen, pa so etični in moralni standardi, ki vrednotijo človeško
vedenje in izoblikujejo zakonske ovire za legalizacijo istospolne zakonske zveze. Problem
nastane zaradi zakonodajnih in pravnih aspektov. Prvič, moralnost zakona ni nikjer
izpostavljena. V medijih in državnih poročilih se ne izpostavljajo pozitivni in s tem moralno
ustrezni vidiki te zakonske zveze. Moralnost zveze omejuje zakonodajo in uveljavljanje le-te.
Zakonodajno telo si ne upa priti v konflikt s tradicionalnimi vrednotami. Ključ do rešitve leži
v tem, da mora nekdo narediti prvi korak in legalizacija istospolnih porok ni nobena izjema.
Drugič, koncept doma in družine, ki predstavljata center človekovega življenja, prav tako
ovira poziv k priznanju pravice do istospolnih porok. Ta koncept družine ima še vedno velik
vpliv na kitajsko kulturo, saj družinska kultura temelji na družini, katero sestavljajo starši in
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otroci ter se nadaljuje v širšo družino, ki jo sestavljajo stari starši, bratje, sestre staršev itd.,
gejevske družine pa takih okoliščin niso zmožni zagotoviti, saj po naravni poti ne morejo
imeti otrok (Zhang, 2014).
Z gibanjem za človekove pravice in stopnjo človeške civiliziranosti glas za legalizacijo
istospolne zakonske zveze postaja vse glasnejši tudi na Kitajskem. Seveda ima
homoseksualnost velik vpliv na tradicionalni koncept heteroseksualne zakonske zveze in
predvidevamo lahko, da bo tako kot istospolna ljubezen tudi istospolna zakonska zveza
potrebovala kar nekaj časa, da se bodo v družbi zgodili premiki v smeri za istospolno
zakonsko partnerstvo. Za gejevsko skupnost je pomembno, da se doseže stopnja, kjer se bo
končala ali pa vsaj drastično omejila diskriminacija in izključevanje iz različnih sfer družbe.
Gejevski skupnosti je potrebno zagotoviti pravni sistem za pridobitev pravic, ki jim pripadajo
kot človeškim bitjem. Na ta način bi se življenje gejev bistveno izboljšalo in ne le to, tudi
družba sama bi postajala vse bolj harmonična.
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8.

GEJI V PEKINGU

V zadnjem poglavju diplomskega dela želim malo bolj podrobno opisati gejevsko sceno v
Pekingu. V tem poglavju bom izpostavila kronološki potek dogodkov, ki so se odvijali v
zadnjih dveh desetletjih in so imeli vpliv na gejevsko gibanje tako v Pekingu kot po celotni
Kitajski, opisala pa sem tudi najpomembnejše centre in organizacije, ki delujejo znotraj
gejevskega gibanja.

Pred letom 1990 je bil zakonski riziko prevelik, da bi se gejevska skupnost organizirala v
javna združenja. Zaradi tega obstaja le malo podatkov o organiziranosti skupnosti v
osemdesetih letih in prej. Sredi devetdesetih let so se začela organizirana srečanja tako
gejevske kot lezbične skupnosti, vendar so se odvijala v zasebni sferi. Razvoj gejevske
skupnosti in organizacij, ki delujejo znotraj skupnosti, se je začel predvsem v večjih mestih,
kot so Peking, Šanghaj, Guangzhou in Chengdu. V teh mestih tako posamezniki kot celotna
skupnost najdejo priložnosti za družbeno interakcijo z drugimi člani skupnosti in se
vključujejo v različne aktivnosti, obenem pa jim to omogoča dostopati do drugih informacij v
povezavi z gejevsko skupnostjo in gejevskim gibanjem. Razlog tega je, da je v teh večjih
kitajskim mestih kljub strogemu družbenemu nadzoru toleranca do skupnosti vseeno večja kot
drugod (UNDP, 2014). Po letu 1990 so točke druženja predstavljale lokacije na prostem, kot
so na primer parki, ki so dovoljeni za vstop javnosti. Veliko ljudi je na ta način širilo krog
poznanstev in prijateljstev. Po letu 1993 so začeli postajati atraktivni gej bari, ki so
postopoma prešli v glavne lokacija srečevanja. Leta 1997 so v Pekingu ustanovili prvo
telefonsko linijo za pomoč gejem, ki je bila do leta 2001 edina pekinška nevladna
organizacija, katero je vodila gejevska skupnost. Leta 1998 je začelo izhajati glasilo Pengyou
tongxin oziroma ''Prijateljska naveza'', katere projektni vodja je bil Zhang Beichuan. Po letu
2001 se je začelo ustanavljati vse več nevladnih organizacij s strani celotne LGBT skupnosti z
namenom osveščati tako skupnost kot celotno družbo. Leta 2007 je bilo na Kitajskem več kot
120 nevladnih organizacij, katere člani so bili pripadniki LGBT skupnosti (Tong, 2008).
Pomemben dogodek gejevske skupnosti po vsem svetu predstavlja Parada ponosa, a v
Pekingu parada nikoli ni ugledala luči dneva, zato je skupnost ubrala drugačno pot za
praznovanje. Ta dogodek sedaj predstavlja spuščanje zmajev v barvi mavrice, katerega namen
je osveščanje javnosti o prisotnosti tako gejevske kot celotne LGBT skupnosti. Prvi tak
dogodek se je zgodil leta 2005 na velikem Kitajskem zidu. Bistvo je v tem, da je globalna
ideja Parade ponosa univerzalna in ne predstavlja le LGBT skupnosti. In ravno v tem je
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pomen, LGBT skupnost je del celotne družbe, del ene družbe, del univerzalne družbe (Cui,
2008).
Kitajska je bila v središču pozornosti leta 2008 saj je takrat gostila olimpijske igre. To pa je
postavilo Kitajsko pod drobnogled, ne le na področju olimpijskih iger, temveč tudi širše,
družbeno in kulturno. Mesto je v tistem obdobju prestalo velike transformacije, še posebej
modernizacijo, kakršne Kitajska do takrat še ni bila priča. Pozornost je ostala na Kitajski tudi
po olimpijskih igrah in spremembe so se nadaljevale. Dosegle so tudi področje
homoseksualnosti. Glavno mesto je postalo vidno bolj tolerantno do gejev in Peking je v
zadnjih nekaj letih postal dom številnih gejevskih barov in klubov. Ta sprememba v družbi je
najbolj opazna pri mlajši generaciji.
Leta 2010 so člani LGBT skupnosti organizirali prvi Jing Pride, šlo je za prvi dogodek
osveščanja z dobrodelno noto. Dogodek je sponzoriralo petnajst pekinških podjetij, denar od
donacij pa je bil namenjen Chi Heng fundaciji, nevladni organizaciji, ki podpira sirote,
okužene z virusom HIV, del pa je dobil tudi pekinški LGBT center in Pekinški center za
podporo gejem in lezbijkam. Na samem dogodku je Chaoyang Center za preventivo in
kontrolo bolezni delil kondome in ponujal hitri test za HIV.
Za gejevsko skupnost predstavlja poseben dan 17. maj. Ta dan je mednarodni dan boja proti
homofobiji in ta dan skupnost praznuje z različnimi prireditvami po večjih mestih. Leta 2009
je šestnajst študentov – gejev kolesarilo po kampusih pekinških univerz, da bi širili
aktivistični duh oziroma ne le aktivistični, temveč tudi duh svobode. Leta 2011 se je na ta dan
zbralo dvajset prostovoljcev LGBT organizacij ob jezeru Houhai v Pekingu. Nadeli so si
maskoto tigra, ki je bil oblečen v mavrico. Leta 2011 sta sledila dva dogodka, in sicer ''The
Moving Rainbow'' ter ''Smile for Gay'', vse z namenom boja proti homofobiji. Prvi dogodek je
bil organiziran pri Nebeškem templju v Pekingu, kjer so v antihomofobnem duhu aktivisti
kolesarili do Stolpa bobnov, medtem pa razgrinjali zastave v mavričnih barvah z
antihomofobnimi slogani. Namen teh dogodkov je širiti pozitivno ozračje, boj proti
homofobiji in ustvarjanje prostora, kjer bi ljudje lahko živeli skupaj, s komer koli bi si želeli
(Wang, 2011).
Kasneje se je mednarodni dan proti homofobiji in transfobiji razvil v letni dogodek, ko se
celotna LGBT skupnost po celi državi zbere v okviru izobraževanj o diskriminaciji, ki pesti
skupnost. Nekatere skupine so začele v te dogodke vključevati tudi svoje heteroseksualne
znance in prijatelje, obenem pa so začele graditi odnos in sodelovanje z drugimi, predvsem
nevladnimi organizacijami. V obdobju zadnjih nekaj let so nekatera diplomatska poslanstva
na Kitajskem in tuje fundacije začele zbirati sredstva za gejevske nevladne organizacije in s
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tem se je začelo število organizacij povečevati. Na tem mestu je potrebno omeniti dejstvo, da
so te organizacije pogosto izolirane, partnerstvo z drugimi organizacijami pa ne preide v
močno, trdno partnerstvo in stabilno sodelovanje (UNDP, 2014).
Poleg dogodka 17. maja za kitajske geje predstavlja pomemben datum tudi 12. junij. Ta
datum je prav tako zaznamovan s širjenjem ozaveščanja družbe o homoseksualnosti. V ta
namen v Pekingu, Šenjangu in Fuzhovi prav tako spuščajo mavrične zmaje. Ta dogodek je
vodil v razvoj prvega vsedržavnega gejevskega in lezbičnega filmskega festivala, katerega
idejni vodja in organizator je bil Cui Zi'en, profesor na Pekinški filmski akademiji in aktivist
za pravice gejev, sicer tudi sam gej (Liu, 2005).
Leta 2012 so aktivisti poskušali organizirati pekinški Queer filmski festival, ki naj bi
predstavljal ogledalo trenutnega stanja gejevske skupnosti in gejevskega aktivizma na
Kitajskem. Ta dogodek naj bi se odvijal v knjižnem klubu v Pekingu, saj bi bil tako lahko
dostopen večjemu številu ljudi. Dogodek so nameravali zaradi državnega nadzora objaviti tik
pred zdajci, da bi zmanjšali ali pa se celo izognili riziku prekinitve in odpovedi dogodka. Tri
dni pred festivalom je v knjižni klub prišla lokalna policija in odredila, da se mora festival
odpovedati, kar so utemeljili s tem, da je dogodek nelegalen. Organizatorji so se poleg tega
soočili tudi z grožnjami ''hudih posledic'' v primeru, da bi se odločili z nadaljevanjem
festivala.
»Na Kitajskem je kakršno koli dogajanje, še posebej dogajanje v večjem obsegu, ogroženo, da
bo prekinjeno ... Policija potrka na vrata in prekine srečanja ... Kitajska vlada je v strahu pred
kakršnim koli zbiranjem ljudi, saj jim vse to predstavlja grožnjo za upor proti državni vladi.«
(Jacob Huang, 2013)
Še danes organizatorji podobnih dogodkov ne vedo, kdaj, kako in na kakšen način vladne
oblasti kljub vsej previdnosti pridejo do informacij o tem, da se organizirajo tovrstni dogodki.
Čeprav je bila za javnost podana izjava s strani organizatorjev, da je festival odpovedan, so
izvedli ''underground'' festival na različnih lokacijah po Pekingu (Leng, 2012).
Ko govorimo o gejevskem aktivizmu v Pekingu, je na tem mestu potrebno izpostaviti društva
in organizacije, ki veliko pripomorejo k temu, da je gejevska skupnost vse bolj ozaveščena o
stanju skupnosti tako na Kitajskem kot po svetu. Te organizacije ne le nudijo informacije,
temveč tudi podporo in nasvete članom skupnosti, kar je tako za posameznika kot skupnost
izrednega pomena.
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8.1.

AIBAI KULTURNI IN IZOBRAŽEVANI CENTER

Aibai center je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1999, ki s svojim delovanjem
zagotavlja ključne in težko dostopne informacije kitajskim gejem, lezbijkam, biseksualcem in
transseksualcem. Center zagovarja razumevanje in sprejetost gejev in lezbijk povsod po svetu
ter spodbuja toleranco in enakopravnost za vse. Podpira programe, ki nudijo informacije za
kitajsko LGBT skupnosti, kjer gre predvsem za informacije svetovnega merila, ki zadevajo
skupnost, še posebno glede psihofizičnega zdravja članov skupnosti z zagotavljanjem
izobraževalnega materiala.
Cilji centra so vzpostaviti skupno sodelujoče okolje za kitajske LGBT organizacije, dvigovati
raven ozaveščanja in razumevanja do LGBT skupnosti, zavzemanje za sprejetje LGBT
skupnosti, delovanje v smeri politike sprememb za skupnost ter zagotavljanje tako psihološke
kot zdravstvene podpore članom skupnosti, okuženih z virusom HIV. Med pomembnimi
projekti centra sodi spodbujanje sodelovanja med LGBT organizacijami v Pekingu, Šanghaju
in Guangzhouu. S sodelovanjem s kitajskimi podjetji spodbujajo raznolikost na delovnem
mestu na način, da jih poučujejo o razvijanju vključujočega in sprejemajočega okolja za
LGBT zaposlene. Aibai center nadaljuje z razvojem svojega profesionalnega medija Aibai
novice, kjer bi poročali o problematiki in s tem širili novice o skupnosti med celotno kitajsko
družbo. Eden izmed ključnih ciljev centra je prav tako vzpostaviti sprejemajoče, podporno
okolje v študentskih kampusih preko dela s študenti in študentskimi skupinami ter
organizacijo različnih aktivnosti in dogodkov, kot so predavanja, filmske prezentacije in
drugo. Poleg naštetega pa sodi med pomembne cilje dejavnosti centra promoviranje pravic
LGBT skupnosti. Jacob Huang je v intervjuju izpostavil novi projekt Aibai Centra, pri
katerem se je center povezal s kitajskimi podjetji z namenom, da se znotraj podjetij širi
ozaveščanje o homoseksualnosti. Navdih za tak način ozaveščanja so dobili pri podjetjih
Google in IBM, ki tak program že prakticirata. S tem programom želijo vpeljati novo politiko
o diskriminaciji na delovnem mestu, še posebej o diskriminaciji homoseksualcev.

Slika 1: Logotip Aibai kulturno-izobraževalnega centra
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8.2. PEKINŠKI LGBT CENTER

Gre za neprofitno organizacijo, ki je orientirana na LGBT skupnosti in pomaga lezbijkam,
gejem, biseksualcem in transseksualcem pri zagotavljanju socialnih programov pomoči, poleg
tega jim nudijo tudi pravno pomoč. Center je bil ustanovljen 14. februarja 2008. Namen
njihovega dela je poglabljanje LGBT gibanja z namenom zmanjšati diskriminacijo ter
ustvariti raznoliko, vendar vključujoče družbeno okolje, ki bi omogočilo članom skupnosti
uživati enake pravice za zdravo, neodvisno in dostojanstveno življenje. Center se s svojim
delom zavzema za razvoj pozitivnega samosprejemanja in spodbuja splošno zdravje gejev z
zagotavljanjem varne atmosfere in prijetnega, vključujočega okolja za člane skupnosti. Trije
strateški cilji centra so sledeči: prvi cilj centra je zagotavljati širok spekter tematik, primernih
za diskusijo, ter obenem zagotavljati sredstva za razvoj pekinške LGBT skupnosti. Drugi cilj
je nuditi strokovno psihološko pomoč članom pekinške LGBT skupnosti, tretji cilj pa je
izpostaviti korektno, stabilno in dolgotrajno sodelovanje z drugimi LGBT skupinami po
državi.
Center na tedenski bazi organizira po osem dogodkov, ki se dogajajo v samem centru ali v
vnaprej določenih lokalih. Poleg zelo priljubljenih ''zmenkarij'', kjer imajo člani skupnosti
možnost širiti svoj krog prijateljev ali celo spoznati svojega partnerja, center organizira
filmske projekcije, izobraževalne dogodke pa vse do gostujočih predavanj.
Po besedah Lou Menga se LGBT Center trudi organizirati aktivnosti tudi na javnih mestih,
kot so na primer knjigarne, parki in bari. Veliko število teh dogodkov je namenjenih zbiranju
prispevkov za financiranje samega Centra.

Slika 2: Logotip Pekinškega LGBT centra
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8.3.

QUEER COMRADES

Queer comrades je edina neprofitna LGBT spletna platforma, kjer posamezniki objavljajo
svoje videe na temo LGBT. Njihov namen je dokumentirati queer kulturo z namenom
dvigovanja ravni ozaveščanja o LGBT skupnosti in LGBT problematiki. Trudijo se ponujati
informacije tako članom LGBT skupnosti kot drugim članom družbe na način, da predstavijo
različne poglede queer kulture. Na spletni platformi objavljajo videe o kitajski queer kulturi in
najnovejše informacije o globalnem gejevskem gibanju. Drugi pomemben del platforme
pokrivajo videi o pomembnih dogodkih na Kitajskem in po svetu, obenem pa objavljajo
informacije o dogodkih, ki sledijo. Queer Comrades posnamejo in objavijo pomembne
dogodke, ki so organizirani s strani LGBT skupnosti z namenom širiti arhiv posnetkov in
ustvarjati vizualne spomine na vse queer dogodke na Kitajskem.
Queer Comrades je začel z oddajanjem aprila 2007 prvotno pod angleškim imenom Queer as
Folk Beijing, katerega so preimenovali aprila 2009, ko je platforma začela tretjo sezono
objavljanja posnetkov.

Slika 3: Logotip Queer Comrades

8.4.

PFLAG26

PFLAG organizacija je bila ustanovljena 28. junija 2008 v Guangzhouu. Do danes je razširila
svoje delovanje v štirideset mest po celotni Kitajski, seveda tudi v Peking. Znotraj
organizacije deluje več kot petsto LGBT prostovoljcev in več kot tristo prostovoljcev, ki so
družinski člani in prijatelji. Organizacija stremi k spodbujanju LGBT skupnosti in
26

Okrajšava za Parents, families and friends of Lesbian and Gay of China (starši, družina in prijatelji lezbijk in
gejev na Kitajskem).
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posameznikov k sprejetju svoje identitete na način, da vzpostavljajo dialog znotraj skupnosti
in v ta namen organizirajo telefonske linije za pomoč, predavanja in druge aktivnosti. Poleg
tega stremijo k izboljšanju komunikacije in razumevanja med LGBT posamezniki in njihovo
družino ter prijatelji. Prav tako se trudijo javno izpostavljati pomen enakosti med različno
spolno identiteto in izboljšati status LGBT skupnosti v družbi. Od leta 2009 je PFLAG
organizirala že sedem državnih konference o PFLAG delovanju na Kitajskem z več kot dva
tisoč udeleženci, med katerimi so bili tako geji in lezbijke kot njihovi starši in prijatelji. Prva
konferenca se je odvijala leta 2009 v Guangzhouu, tretja pa leta 2010 v Pekingu.

Slika 4: Logotip PFLAG Kitajska

Kot zanimivost bi želela na tem mestu omeniti tudi Pekinški queer zbor (北京酷儿合唱团
Beijing ku'er hechang tuan). Pekinški queer zbor je bil ustanovljen leta 2008 v Pekingu in ga
sestavlja dvajset rednih članov. Prvotno se je zbor imenoval Pekinški svetleči jazzy zbor.
Zbor se je v prvih petih letih delovanja soočal z velikimi težavami pri sprejetju v družbi,
poleg tega pa tudi nekateri člani zbora še vedno niso razkrili svoje spolne usmerjenosti svojim
staršem in prijateljem ali pa so zaposleni na državnih uradih, zato si na koncertih zakrijejo
svoje obraze z maskami. Ustanovitelj zbora Wang Ruoyu je v enem izmed intervjujev dejal,
da so zbor ustanovili, ker verjamejo v to, da ni ničesar bolj vključujočega kot biti združen v
pesmi in ravno preko zbora se vzpostavlja duh vključenosti v skupnost. Zbor vsako leto
priredi letni koncert in je prav tako član GALA27, ki predstavlja mednarodno zvezo LGBT
zborov.

27

GALA je okrajšava za The Gay and Lesbian Association of Choruses (Mednarodna gejevska in lezbična
zveza zborov).
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Slika 5: Logotip zbora

8.5.

HOMOSEKSUALNOST IN VIRUS HIV

Kitajska LGBT skupnost se sooča z mnogimi zdravstvenimi težavami, še posebej z večjo
prisotnostjo virusa HIV med geji. Povečano razširjenje okužbe z virusom HIV med geji je
resno ogrozilo fizično in duševno zdravje te populacije. To predstavlja enega največjih
izzivov za preprečevanje širjenja virusa HIV na Kitajskem in njegovo zajezitev.
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da naj bi bilo več kot osemsto tisoč ljudi na
Kitajskem okuženih z virusom HIV. Leta 2012 naj bi bilo 29,4 odstotkov okužb z virusom
HIV posledica prenosa virusa preko istospolnega partnerskega odnosa.
Študije o virusu HIV med geji na Kitajskem so bile prvotno zabeležene le v uradnih
dokumentih in medicinskih poročilih. Številne gejevske organizacije so zaradi tega začele
izvajati raziskave o virusu HIV v povezavi z gejevsko skupnostjo in izdajati publikacije.
Največ materiala je namenjenega osveščanju javnosti. Sodobne raziskave28 nakazujejo, da se
je od leta 2004 do 2008 okuženost gejev na Kitajskem z virusom HIV zvišala z 0,4 odstotka
na 5,8 odstotka. Na tem mestu je potrebno poudariti, da veliko število gejev ni bilo nikoli
testiranih za okužbo z virusom, kar pomeni, da je lahko ta številka še višja. V raziskavi so
pokazali, da je bilo 72 odstotkov udeležencev testiranih, 28 odstotkov pa nikoli. Kot razlog za
to, da se niso odločili za testiranje, so udeleženci, ki se testiranja niso udeležili, navedli
družbeno stigmo, ki se pojavi zaradi pomanjkanja zaupnosti pri testiranju. Še eden izmed
razlogov, zakaj se mnogi geji ne odločajo za HIV test, je, da na Kitajskem velja zakon, da na
podlagi pozitivnega testa HIV nimaš možnosti za sprejem ali napredovanje v državni službi
(UNDP, 2014).

28

Zhang, B.; Chu, Q. (2005): MSM and HIV/AIDS in China, Cell Research, Vol. 15, str. 858–864.

61

Geji, ki so okuženi z virusom HIV, se soočajo z dvojno diskriminacijo. Znotraj skupnosti so
pogosto marginalizirani s strani tistih, ki menijo, da si ljudje, ki so bili okuženi z virusom
preko prenosa krvi, zaslužijo več simpatije, poleg tega pa se soočajo z razširjeno stigmo in
diskriminacijo javnosti in znotraj same LGBT skupnosti.
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9.

ZAKLJUČEK

Pričujoča diplomska naloga obravnava položaj in situacijo gejev na Kitajskem od obdobja, ko
je postala homoseksualnost na Kitajskem dekriminalizirana, pa vse do leta 2013.
V prvem delu diplomskega dela sem obravnavala normo heteroseksualnosti, ki močno vpliva
na vse vidike sodobne družbe in za katero se predpostavlja, da je institucionalizirana oblika
odnosov.

Za obravnavo izbrane teme je pomembno poznati zgodovinsko ozadje homoseksualnosti na
Kitajskem, saj lahko preko zgodovinskih dejstev razumemo današnjo situacijo, v kateri so se
znašli kitajski geji. Homoseksualna praksa do 13. stoletja, torej do nastopa obdobja
neokonfucianizma, ni bila zaničevana in preganjana. Popolnoma obratno, večina istospolnih
razmerij se je pojavljala v najvišjih družbenih razredih in ti odnosi so bili prepleteni z
močnimi čustvenimi vezmi.
Neokonfucianizem je poudarjal prioriteto družbene dolžnosti in je na področju spolne prakse
začel uvajati strogo patriarhalno heteroseksualno normo spolne orientacije. Od takrat pa vse
do obdobja 20. stoletja je homoseksualnost, čeprav je bila razširjena po celotni Kitajski,
prihajala vse bolj pod nadzor oblasti. V 20. stoletju pa se je s prihodom modernizma na
Kitajsko družbena odprtost do homoseksualne spolne prakse končala. Največji udarec je
istospolna praksa doživela v času Mao Zedonga. Bila je popolnoma izkoreninjena iz javnega
diskurza, geji pa so bili obtoženi sodomije in huliganstva ter poslani v prevzgojna delovna
taborišča. Zapirali so jih v psihiatrične bolnišnice, kjer so jih zdravili z elektrošok terapijami,
obenem pa so bili tudi javno osramočeni.
Po končanem obdobju Mao Zedongove vladavine so vodilni pod vodstvom Deng Xiaopinga
spremenili potek razvoja države. Začelo se je obdobje sprejemanja zahodne kulture in
miselnosti, kar je pripeljalo do tega, da je spolnost postajala bolj vidna in postopoma tudi bolj
odprta. S politiko odpiranja Zahodu in zahodnim idejam so tudi diskurzi o spolnosti začeli
prodirati na površje in nastale so prve študije o homoseksualnosti na Kitajskem.
Leta 1997 so odpravili Zakon o huliganstvu in leta 2001 homoseksualnost ni bila več
obravnavana

kot

duševna

bolezen,

vendar

dekriminalizacija

in

demedikalizacija

homoseksualnosti nista pomenili tudi konec diskriminacije. Kitajska vlada ni storila ničesar
več, da bi pripomogla k spremembi in dokončno preprečila homofobna dejanja in
diskriminacijo gejev in ostale LGBT skupnosti na Kitajskem na vseh področjih družbenega
življenja.
63

V osrednjem delu diplomskega dela so opisana poglavja v kitajski zakonodaji, ki prikazujejo,
kako zelo je diskriminacija prisotna na vseh področjih življenja gejev (in ostale LGBT
skupnosti) na Kitajskem. Dober primer take diskriminacije je medijski prostor, ki ima zelo
pomembno vlogo pri širjenju ozaveščanja o istospolni praksi in s tem povezanimi pravicami
LGBT skupnosti. Zakon o cenzuri na Kitajskem prepoveduje kakršno koli vsebino, ki je
povezana s temo homoseksualnosti. Zato je glavni vir informacij internet, vendar je za
kitajsko gejevsko skupnost tudi internet lahko zelo nepredvidljiv informacijski prostor v
smislu stalnega nadzora vlade in s tem cenzuriranja določenih fraz, terminov in posledično
spletnih strani.
V tem delu naloge sem kot izredno pomemben vzrok situacije gejevske skupnosti preučila
vpliv tradicionalnih družinskih vrednot in z njimi povezana prepričanja, še posebej to, kakšen
vpliv imajo na aktivizem in boj gejevske skupnosti za legalizacijo istospolnih porok.
Tradicionalne družinske vrednote izpostavljajo heteroseksualno družino oziroma nuklearno
družino kot normativno družinsko strukturo. Kljub vplivom zahodnih idej, ki so prinesle tudi
idejo zahodnega koncepta družine, na Kitajskem še vedno prevladuje tradicionalni koncept.
Na Kitajskem geji in lezbijke ne morejo stopiti v (istospolno) zakonsko skupnost. Prvič ne
obstaja nobene pravne podlage, drugič pa je pritisk staršev in okolice prevelik, da morajo
otroci izpolniti moralno dolžnost do svojih staršev, kar posledično pomeni, da se poročijo (z
osebo nasprotnega spola) in zagotovijo potomce, nato pa tudi skrbijo za starše. Zato je na
Kitajskem zelo pogost fenomen lažnega zakona, kjer se geji in lezbijke poročajo med seboj.
Kitajska družba postopno postaja vse bolj odprta do istospolno usmerjenih državljanov, še
posebej opazno je pri mlajši generaciji. Kot sem že omenila, velik problem v boju za pravice
ne predstavlja le vladna politika in mnenje javnosti, temveč družina in pritisk, ki ga le-ta
izvaja. V Pekingu (kot tudi po drugih večjih Kitajskih mestih) so gejevske skupnosti razvile in
še razvijajo načine osveščanja celotne skupnosti o istospolni ljubezni, homofobiji in
diskriminaciji. Pomagajo jim nevladne organizacije, ki so začele širiti ozaveščanje o virusu
HIV, ki ima pomembno vlogo v gejevski skupnosti, saj se geji na podlagi tega soočajo s še
dodatno diskriminacijo in stigmo.
Prihodnosti gejevskega gibanja na Kitajskem žal ne morem napovedovati, saj so homofobija,
diskriminacija, prepovedi in zakonske omejitve za vse, kar ni ''po družbenih standardih in
normah'', prisotne po vsem svetu. Kitajska ni nobena izjema in čeprav je Kitajska odprla svoja
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vrata Zahodu, povzela zahodne ideje in v marsičem tudi prehitela Zahod, vseeno ostaja zaprta
v svojih tradicionalnih pogledih na osnovno družbeno celico – družino.
Glede na to, da izhajamo iz okolja, kjer je homofobija vsepovsod prisotna, diskriminacija pa
je vidna na vsakem koraku, kjer ''gre za otroke'', dejansko lahko le upamo, da bo morda
Kitajska celo pred nami odprla vrata ljubezni, enakosti in pravicam za vse.
Naj zaključim s citatom Yangyanga, enega izmed organizatorjev Pekinškega filmskega
festivala leta 201129:
»Naš največji sovražnik je sestavljen iz majhnega števila avtoritarnih organizacij, ki
uporabljajo vplivno državno propagando s pretanjeno prevladujočo ideologijo. In naša
največja vrednost, naš končni cilj v zastopanju LGBT vsebine je izzvati in soočiti se s to
državno ideologijo za kitajski narod. Revoluciji še ni uspelo. Tongzhi, nadaljujte svoje dobro
delo!«

29

Yangayang je podal to izjavo leta 2011 po tem, ko je vlada prisilno prekinila vsa filmska predvajanja, kjer je
povzel Sun Yatsenov revolucionarni citat, s katerim je nagovoril LGBT aktivistično gibanje na Kitajskem.
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10. POVZETEK V KITAJŠČINI
本论文研究了从 1997 年同性恋合法化到 2013 年期间中国的男同性恋现状。
论文的第一部分阐述了男同性恋的身份，定义，以及中国历史对研究同性恋现状的重
要性。

在中国历史上，直到 13 世纪男同性恋都被视为正常行为。大多数同性恋关系出现于上
层社会，这种关系十分紧密。
当宋明理学成为考虑社会责任的标准开始后，重男轻女的异性恋成为主要的道德标准
之一。

毛泽东时代影响力中国的同性恋。当时同性恋完全从社会公开讨论中消失。同性恋者
被指控鸡奸和流氓行为，并被送到再教育工作营。他们中许多人被送到精神病医院，
在那里他们受到螺纹电冲击。
在毛泽东时代结束了，邓小平改变了中国的发展。西方文化和思想被引入中国，同时
性文化变得更加开放。文章的第一部分研究了这一时期的同性恋现状。
1997 年同性恋合法化，并于 2001 不再被视为精神疾病。但歧视仍然存在。至此中国政
府没有阻止同性恋者在各个社会场所的同性恋行为，其中包括工作是，大学区，公共
空间等。

学士论文的主要部分首先研究了中国关于同性恋的立法。本部分阐述了同性恋者的权
利被排除在人权之外的严重程度。例如大众传媒，在传播意识有非常重要的作用，但
在中国，它并没有传播同性恋平等权利的意识。管制也是同性恋群体的一个很大的问
题。即使是互联网，被认为最安全都分享信息的地方，也并不总是那么容易和安全。
我们正在见证在世界各地同性恋运动。其中最大的要求之一是婚姻的权利。这个诉求
和运动也分别于 2003 年，2005 年和 2006 年在中国发生。2006 年教授李银河提交一份
提案，要求同性恋关系的立法。不幸的是，没有一个提案获得通过。
要充分认识在今天的中国同性恋的情况，必须了解传统的家庭价值观和期望是如何影
响核心家庭（父亲为主要角色，母亲和儿童）。尽管西方的观念被带到中国，这种传
统观念仍然收到高度追从。中国同性恋者不能进入同性婚姻。法律不支持他们。父母
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和家庭给出的结婚生子压力也很大。这就是为什么在中国我们可以看到''假结婚''，同性
恋者嫁给对方的一种现象。
在北京同性恋和 LGBT 群体开发了向公众传播同性恋意识到渠道。很多非政府组织也
参与合作，帮助他们传播同性恋的认同和接受，艾滋病毒的防范意识。

我们很难预测同性恋在中国的未来。恐同，歧视和法律不完善，都在世界各地存在。
尽管实际上，中国打开国门，接受西方文化，在很多方面比西方做得更好更快，但它
仍然收到传统家庭观念和家庭角色的束缚
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12. PRILOGE
12.1. INTERVJU 1
骆勐 Luo Meng – Eden izmed vodilnih aktivistov v LGBT Centru, Peking – 17. 4. 2013

Kdaj si se odločil za razkritje?
Razkril sem se, ko sem bil v srednji šoli. Sedaj jih imam 26, tako da pred sedmimi, osmimi
leti.
Kako si se odločil za razkritje? Kako so tvoji starši sprejeli tvojo spolno usmerjenost?
Vedno sem čutil, da je prav, da s starši govorim o svoji spolni usmerjenosti. Čutil sem, da če
jim ne povem o moji usmerjenosti, se vse bolj oddaljujem od njih. Na začetku niso sprejeli
najboljše, saj so bili mnenja, da je to zato, ker sem mlad. Razjezilo jih je. Vendar smo se
kasneje vse več pogovarjali o tem, tako da sem jim v zadnjem letniku srednje šole še enkrat
priznal, da sem gej.
Vedno sem bil prepričan v svojo seksualnost. Morda sem malo biseksualen, ker sem imel tudi
dekle, vendar ne čutim tako močne privlačnosti do žensk. Morda je malo zapleteno, vendar
me osebnost tega dekleta še vedno privlači, vendar gre tu izključno za njeno osebnost. Ne
privlači me kot ženska. To sem povedal tudi staršem, da me ženske ne privlačijo na ta način,
da veliko večjo privlačnost čutim do moških. Bili so zelo jezni. Rekli so mi, da jim to niti
malo ni všeč in da to ni moja odločitev, po drugi strani pa so mi bili ob enem tudi hvaležni, da
sem bil do njih odkrit. Sam sem bil zelo razočaran in razburjen ob njihovem odzivu, ker
nisem mogel razumeti, zakaj še otežujejo vse skupaj.
Leta 2011 sem začel delati pri LGBT centru. Isto leto je moj oče zbolel za rakom. Spoznal je,
da ni nič bolj pomembnega od družine, zato me je začel spraševati o tem, kaj pomeni biti
homoseksualec, ali imam fanta in podobno. Moja mama še vedno ni sprejela dejstva, da sem
gej, ker si še vedno želi, da bi se nekega dne poročil in imel družino. Tudi danes, ko jo
vzamem s seboj v LGBT center, da bi ji pokazal, kaj počnemo, še vedno ne more popolnoma
sprejeti. Še vedno si želi, da bi imel družino. To je kot nekakšna njena poslednja želja zame in
sam si želim, da bi lahko to uresničil. To je najtežji del.
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Kako pa so se odzvali na tvojo spolno usmerjenost tvoji prijatelji, sodelavci in družba v
kateri živiš?
So precej dobro sprejeli. Razkril sem se vsem svojim srednješolskim prijateljem. Ko sem se
drugič razkril, sem se razkril vsem. Na svoj QQ profil sem objavil osebno sporočilo, prav
tako na Facebooku in Twitterju. Seveda je bilo nekaj prijateljev, ki so bili do tega zelo
skeptični, vendar jih je večina dobro sprejela. Ljudje moje generacije so bolj odprti. Težje je
bilo za mojega strica in teto. So moja družina in me imajo radi, kot mama in oče. Ko sem se
jim razkril, so mi očitali, da sem izdal družino. Sedaj pa počasi vse bolj sprejemajo mene in
mojo seksualnost. Prav tako sem se razkril svojim sodelavcem. Na začetku kariere sem delal v
državnem podjetju. Menim, da so ljudje precej odprti do homoseksualnosti, vendar je bilo v
mojem primeru tako, da je bil moj nadrejeni človek, ki je bil starejši od 50 let. On tega ni
sprejel, kot bi si jaz želel in je o meni razširil neresnice, kar je prišlo tudi do direktorja
podjetja. Z direktorjem sva imela zaseben pogovor, kjer sem mu priznal svojo spolno
usmerjenost, prav tako pa sem mu povedal, da mojega šefa to moti. Po najinem pogovoru se
ni zgodilo nič.
Pa si bil na delovnem mestu kdaj tarča psihičnega ali fizičnega nasilja?
Na delovnem mestu nisem bil nikoli fizično trpinčen, kar se tiče psihičnega nasilja, pa me je
najbolj prizadelo in motilo to, da moj nadrejeni tega ni mogel sprejeti in se mi je velikokrat
posmehoval in me ni resno jemal. Pritožil sem se drugim nadrejenim v podjetju, vendar se to
ni štelo kot nadlegovanje, tako da nisem mogel spremeniti ničesar. Po dveh letih dela za to
podjetje sem se odločil, da bi želel delati na področju človekovih pravic. Sedaj delam za
nevladno organizacijo, kjer so vsi lepo sprejeli mene in mojo seksualnost. To okolje je veliko
bolj pozitivno in spodbujajoče.
Brala sem, da je veliko ljudi znotraj LGBT skupnosti, ki kot volonterji pomagajo osveščati
javnost o homoseksualnosti na Kitajskem. Ali so volonterji izključno homoseksualci ali se
vam pridružujejo tudi heteroseksualci?
V LGBT center pridejo pomagati vse sorte ljudje. Kar se tiče deklet, jih je veliko več
heteroseksualnih kot homoseksualnih. Lani smo imeli samo tri heteroseksualne moške, ki so
delali v centru. Dva sta delala na področju raziskave o skupnosti, tako da jima je bila to
najbolj enostavna pot, da se skupnosti pridružita. Nekoč sem se pogovarjal s svojimi
heteroseksualnimi prijatelji, če bi si želeli pridružiti centru kot volonterji ali da izkažejo
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podporo, pa so menili, da bi bila njihova dekleta na ta način degradirana. Osebno mi je najbolj
všeč imeti mešano skupino ljudi, ki pomaga naši skupnosti.
Kako v LGBT centru in drugih LGBTQ organizacijah širite ozaveščanje o
homoseksualnosti?
Trudimo se, da bi organizirali čim več aktivnosti na javnih mestih, kot so na primeri kavarne,
bari, knjigarne in parki. Delno tudi, da bi s tem zbrali denar za financiranje centra. Na teh
dogodki nikoli ne prisostvujejo samo geji, temveč tudi heteroseksualci. Prav tako imamo dan
''Mavričnih pravic'' in mednarodni dan proti homofobiji. Počnemo stvari, kot je flash mob na
vlakih ali metrojih. Na univerzah organiziramo predavanja in povabimo študente, da se
pridružijo naši organizaciji. Lahko nas le obiščejo, lahko pa pri nas opravljajo tudi prakso. To
je dobro še posebej za študente, ki študirajo na družbenem področju, kot je na primer
sociologija.
Trudimo se doseči specifično vrsto ljudi. Imamo programe s psihologi, svetovalci za tiste, ki
potrebujejo pomoč. Prav tako nudimo učni program za vse tiste, ki si želijo izvedeti več o
LGBT skupnosti. LGBT skupnosti že dve leti vodi svetovalno službo. Z vsemi temi ljudmi
poskušamo biti kar se da pogosto v stiku, saj imajo znanje, s katerim lahko pomagajo LGBT
skupnosti.
V naš center velikokrat pridejo ljudje in samo sedijo tam, prebirajo revije, gledajo
dokumentarce in filme o homoseksualnosti. Tu se počutijo sprejete, saj pridejo v zelo
pozitivno in ljubeče okolje.
Za širjenje ozaveščanja o homoseksualnosti uporabljamo tudi naš spletni portal Weibo, kjer
poskušamo izobraževati ljudi na podlagi kratkih člankov, prav tako pa nudimo tudi tiskane
brošure. Te brošure lahko pomagajo vsem gejem in lezbijkam, ko pridejo do trenutka, ko se
želijo razkriti pred starši. Tako lahko to brošuro uporabijo kot orodje, s katero starši lažje
razumejo, o čem jim otroci sploh govorijo.
Veliko naših volonterjev nosi naše majice z logotipom našega centra in mavrico, ki je sinonim
LGBT skupnosti.

Ali uporabljate zelo javne aktivnosti, ne v smislu protesta, ampak samo za javno zbiranje,
na primer na Trgu nebeškega miru. Misliš, da se LGBT skupnost lahko izpostavlja na tak
način?
To bi bilo preveč tvegano. Dve leti nazaj smo imeli tak dogodek. Okoli šestdeset ljudi se je
zbralo na Trgu nebeškega miru in dvignilo v zrak mavrične zastavice po celem trgu. Prav tako
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smo o tem posneli kratek film. Lani se je vladno vodstvo zamenjalo, tako da se sedaj ne
moremo več izpostavljati na ta način. Zato nosimo mavrične majice in imamo na vsaki postaji
mavrično zastavo. Vse to poslikamo in izdajamo brošure. V Šanghaju, Hunanu in
Guangzhouu so taki dogodki bolj javni, ker vlada tam na to ni tako občutljiva. V Šanghaju
lahko prireja dogodke v velikih dvoranah, če plačajo velike vsote denarja. V Pekingu bi vlada
vse to prepovedala in prekinila. Lani so imeli v Šanghaju parado, v Pekingu smo imeli samo
avtobus. V Guangzhouu so tudi mediji bolj odprti do homoseksualnosti. Pogosto poročajo o
takih dogodkih, medtem ko se v Pekingu o tem ne poroča.
Kje se geji srečujejo? Preko interneta, v barih, na javnih mestih?
Sam velikokrat zahajam v bare in tudi veliko mojih prijateljev se srečuje v barih v centru
mesta. Nekateri se srečujejo tudi v parkih, vendar so to po navadi tisti, ki nimajo dostopa do
interneta. Veliko je ljudi, ki se jih je na internetu razkrilo. Imamo spletne stani, kjer se geji
lahko med seboj spoznavajo, kot je na primer Danlan, prav tako uporabljamo tudi različne
aplikacije. Na primer ''booty-call'' aplikacija (smeh). Imam nekaj prijateljev, ki so se spoznali
med seboj preko te aplikacije. Trudim se, da jih ne bi obsojal.
Nekateri mislijo, da so ljudje, ki delajo v LGBT centru dvoličneži in jih zato ne marajo.
Nekateri preprosto želijo uživati življenje. Ne čutijo potrebe, da bi hodili v park in se tako
razkrivali v javnosti, se pa zato srečujejo v barih in kavarnah. Obstaja veliko QQ skupin v
LGBT skupnosti, kot so na primer QQ badminton in ping pong skupini.

Veliko spletnih strani, kot sta na primer Facebook in Youtube, je prepovedanih. Ko
ustvarjate spletne strani, kjer je glavna tematika seveda homoseksualnost, gejevska
problematika, aktivizem, s kakšnimi problemi se soočate? Ali vlada pogosto ukinja take
spletne strani?
Nekatere strani imajo probleme, na primer Danlan, ki je spletna stran za zmenke. Bila je
ukinjena dvakrat ali celo trikrat, zato so se preselili na drug server. V centru se trudimo
izogniti določenim izrazom. Uporabljamo tongzhi namesto tongxinglian. Trudimo se, da vsa
občutljiva vsebina potuje preko spletne pošte in ne preko naših spletnih strani. Na spletno
stran LGBT centra in na Weibo objavimo le najbolj varen material. Spletna stran je odobrena
s strani vlade, kar pomeni, da imamo certifikat, ki legitimira našo spletno stran. Vendar smo
kljub temu zelo previdni pri tem, kaj objavljamo. Vse te spletne strani imajo rezerven
program, kjer se shrani vse, kar je objavljeno na spletni strani, v primeru, da bi vlada prekinila
delovanje. Spletna stran centra je bila ukinjena za en mesec lani novembra zaradi srečanja
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komunistične partije. Takim situacijam se poskušamo izogniti, ker vemo, da bi lahko lokalna
vlada ukrepala glede naših dogodkov. Zato smo se sami odločili, da ukinemo delovanje strani
za en mesec.
Osebno objavljam veliko materiala na svoji Facebook strani, na Twitterju, ker je ta način bolj
varen.
Na državni televiziji so objavili izjavi Sun Haiyinga (孙海英). Citiram: »Mladi govorijo o
homoseksualnosti na internetu. Kaj sploh je homoseksualnost? Je izumrtje človeštva. Je
izdaja človeške narave. O tem ne bi smeli govoriti. Taka stvar ne bi smela biti omembe
vredna.« Kako se LGBT skupnost sooča s takimi izjavami? Ali ukrepate nazaj? Ali sploh
lahko ukrepate proti taki ravni homofobije?
Trudimo se protestirati na spletu. Vendar legalnih dejanj ne moremo uporabljati. Trudimo se
doseči kar se da veliko število ljudi, ki so isto misleči, ki ne odobravajo takih komentarjev.
Imamo poznanstva v zabavni industriji. Prosili smo jih, da bi spisali članek za našo skupnost
in nam tako izkazali podporo na njihovih spletnih profilih.
Sun Haiyang je zelo znani esencialist in veliko je stvari, ki jih izreče, katere nimajo nobenega
pomena in so preprosto napačne. Po njegovi izjavi je neki moški na televiziji podal izjavo, da
je potrebno geje in lezbijke spoštovati. Nad tem odzivom smo bili izredno presenečeni.
Vendar je bil ravno zaradi te izjave ta človek kasneje odpuščen s CCTV. Nekateri kritiki prav
tako razpravljajo o tem, da geji poročijo heteroseksualno žensko, da se lezbijka poroči s
heteroseksualnim moškim. Na take objave odgovarjamo s kritiko. Pogosto se sprašujemo, kaj
je bistvo takih napadov proti nam, kje je bistvo teh prerekanj.
Spregovoriva o poroki. Li Yinhe je podala predlog vladi že nekajkrat, vendar njen predlog
nikoli ni doživel uspeha. Če bo istospolni zakon nekoč le dovoljen, legaliziran, in bodo s
tem pravila heteroseksualnega zakona implicirana na homoseksualni zakon, misliš, da je to
za homoseksualni zakon dobro? Ali meniš, da bi morala obstajati drugačna določila?
Govoril bom o dveh aspektih. Prvi je moje lastno mnenje. Menim, da bi v prihodnosti moral
obstajati zakon o novi formulaciji zakonskega dogovora ali zveze, ker je zakon nekaj svetega.
Osebno se sprašujem, zakaj je potrebno delati iz tega tako veliko stvar, saj gre le za to, da si
dva človeka, ki se imata rada, želita zapečatiti svoje partnerstvo.
Kitajski vidik je še vedno v smeri, ki vključuje samo žensko in moškega, torej priznavajo le
heteroseksualni zakon. Mi tega nimamo.
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Menim, da istospolni zakon še zelo dolgo ne bo sprejet in da bomo morali počakati na to, da
generacije, ki je sedaj na oblasti, ne bo več, in šele takrat bodo prišle spremembe. V tej
generaciji je vse planirano od zgoraj navzdol, zato ne razumejo, zakaj imamo toliko gibanj za
človekove pravice. Preprosto imajo drugačen pogled.
Tradicionalne družinske vrednote, kot je pričakovanje, da se bodo mladi prej ali slej
poročili in si ustvarili družino, povzročajo težje sprejetje homoseksualnosti. Na Kitajskem
so pogosti primeri, ko se med seboj poročita gej in lezbijka zato, da bi izpolnila
pričakovanja staršev in na to na nek, morda bizaren način, živela svoje življenje s
partnerjem istega spola. Kakšno je sploh njihovo življenje po poroki?
Res je, to je precej pogosto na Kitajskem. Taki zakoni obstajajo zaradi pričakovanj, ki jih
imajo starši do svojih otrok. Osebno imam nekaj prijateljev, ki tak zakon prakticirajo. Mislili
so, da se bo po poroki vse končalo, da jih starši ne bodo več ''nadlegovali'', vendar še zdaleč ni
tako. Staršem se pričakovanja s časom stopnjujejo. Najprej si želijo, da se poročiš, potem da
imaš otroke, potem si želijo tedenskih obiskov, želijo si spoznavati tvojega partnerja. Nato se
preselijo v isti kraj ali celo v isti stanovanjski blok. Ali celo v tvoje stanovanje, vse z
namenom, da bi ti pomagali vzgajati otroke. In tako postaja vse bolj in bolj komplicirano.
Marsikateri par se odloči za ločitev kmalu po poroki in nato nadaljujejo s svojim gejevskim
življenje ne da bi o njem govorili. Nekateri starši o tem ne vedo ničesar. Tako se lahko
pretvarjajo, da so ''normalni’’, ker so bili v zakonski zvezi.
Včasih taki zakoni niso nobena skrivnost njihovim staršem. Odločijo se, da o tem ne bodo
govorili. Vse je samo predstava za sorodstvo. Morda nekateri delajo v vladnih službah. Na
primer, v vojski je zelo pomembno, da se poročiš, saj v nasprotnem primeru nimaš nobenih
možnosti za kakršno koli napredovanje. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj se moji
prijatelji odločajo za lažni zakon. Tako so lahko na kariernem področju uspešnejši. Živijo
dvojno življenje, vendar kljub temu nekateri menijo, da je s tem njihovo življenje lažje. Želijo
osrečiti svoje starše, želijo dobro službo in tako življenje jim to omogoča. Občudujem jih,
vendar si zase tega ne predstavljam.
Tak lažni zakon pa ne velja samo izključno za homoseksualce, vendar tudi za ljudi, ki želijo
ostati samski, si ne želijo seksa, vendar si vseeno želijo ugoditi starševskim željam.
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12.2. INTERVJU 2
Jacob Huang, Aibai center, Peking – 10. 5. 2013
Cilj Aibai kulturnega in izobraževalnega centra je promovirati enake pravice Kitajske
LGBT skupnosti. Kako poteka ozaveščanje ljudstva o enakih pravicah LGBT skupnosti?
V Aibai centru pokrivamo veliko področje in imamo različne projekte, na katerih delujemo.
Trenutno delujemo na petih področjih. Najpomembnejše je izobraževanje, ki vključuje
program vodenja z LGBT centrom. Aktiviste pošiljamo iz Kitajske v Ameriko, natančneje v
Los Angeles na uvajanje, kjer pridobijo vsa potrebna znanja, da lahko po vrnitvi na Kitajsko
pomagajo LGBT skupnosti.
Kakšne izkušnje pridobijo tam?
V Los Angelesu imajo največji center skupnosti v Ameriki in s tem tudi desetletja izkušenj z
vodenje LGBT skupnosti in drugih nevladnih organizacij. Veliko organizacijam na Kitajskem
primanjkuje izkušenj na področju vodenja organizacij in promocij, kako zbirati sredstva, kako
pridobiti nove člane, volonterje in seveda tudi kako pravilno izobraziti sodelujoče za pravilno
in uspešno delovanje organizacije. Za ta program se lahko prijavijo aktivisti iz različnih
nevladnih organizacij. Morda imajo drugačne prioritete, ker so člani druge organizacije,
vendar za nas to ni pomembno. Pomembno je, da se želijo priključiti gibanju za pravice
diskriminiranih manjšin. Med izborom izberemo štiri kandidate, ki jih pošljemo v LGBT
center v Los Angelesu. Tam si v roku enega meseca pridobijo različne izkušnje, vsak od njih
pa ima dolžnost po vrnitvi nazaj eno leto delati na področju LGBT gibanja. Po tej izkušnji s
kolegi znotraj organizacije delijo svoje znanje. V primeru, da si zagotovijo dovolj finančnih
sredstev, lahko promovirajo LGBT gibanje tudi v drugih organizacijah na Kitajskem. Osebno
menim, da je to zelo pomembno za samo LGBT gibanje.
Poleg tega prirejamo predavanja in različne aktivnosti na univerzah, v kampusih. Naša želja je
doseči čim večjo populacijo študentov. Včasih organiziramo posebna predavanja, na katera
povabimo strokovnjake s tega področja. Seveda je to odvisno od tega, na kateri univerzi
priredimo dogodek in študentske združbe, saj so oni sami pobudniki, da naš center organizira
tak dogodek. Ta del zadeva študente. Drugi del pa zajema tudi profesorje. Prirejamo delavnice
za univerzitetne profesorje, na katerih jih izobražujemo o spolni usmerjenosti in spolni
identiteti na Kitajskem. Mnogo univerzitetnih profesorjev nima znanja s tega področja in so
na tem področju popolnoma nevedni. Lansko leto smo opravili raziskavo o homofobiji in
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nadlegovanju na univerzah kjer je sodelovalo več štiristo študentov. Po opravljeni raziskavi
smo pripravili sporočilo za javnost, v katerem smo opozorili na to socialno vprašanje.

Mnogokrat se zgodi, da ko LGBT skupnost organizira dogodek na univerzitetnih kampusih,
kot je bil na primer LGT filmski festival, je tak dogodek prekinjen s strani univerze oziroma
vemo, da ima na to vpliv lokalna vlada. Kakšni občutki se porajajo ob tem? Zakaj prihaja
do tega?
Res je, to se od časa do časa dogaja. Na različnih šolah je situacija različna. Na nekaterih
šolah je vodilni profesor povsem za podporo LGBT gibanju in je relativno odprt do te
tematike in zato so aktivnosti dovoljene, vendar mnoge univerzitetne ne dovoljujejo in ne
podpirajo česar koli v zvezi z LGBT gibanjem. Nekatere šole so že bolj napredne in nekatere
izmed njih celo same kontaktirajo naš center, kadar želijo našo pomoč. Na področju
organiziranja dogodkov na univerzah smo si nabrali kar nekaj izkušenj, saj z njimi
sodelujemo že več kot deset let. Pomembno je, da si pameten, saj ko višješolski organi pridejo
prekiniti dogodek, moraš biti z njimi razumski. Pravilo je, da se z njimi ne prerekaš in ne
prihajaš v konflikt. Vseeno imajo oni kontrolo. Na vse načine se trudimo, da bi povezavo s
študenti in študentskimi organizacijami še izboljšali. Ni enostavno, vendar je napredek viden.
Odvisno je tudi od okoliščin. Na primer, v času Ljudskega kongresa niso prekinili samo
LGBT aktivnosti, ampak so prekinili vse vrste aktivnosti.
Ali mi lahko našteješ nekaj teh univerz, kjer prirejate LGBT aktivnosti?
Najbolj napredna je Beijing Normal University. V njihovem kampusu prirejamo aktivnosti
vsako leto. Pred to univerzo smo prirejali aktivnosti tudi na Pekinški univerzi in na Tsinghua
univerzi. Izstopajo tudi Nongda univerza, Renmin univerza in Pekinška univerza za tuje
študije.

Teh univerz ni tako malo.
Res je. Se izmenjujejo. En semester smo na eni univerzi, drugi semester na drugi. Zgodi se
tudi, da se na univerzi zamenjajo profesorji ali vodstvo, posledično lahko dobimo več prostora
za aktivnosti ali pa obratno, da naše aktivnosti prepovejo.
Ali v prihodnje načrtujete kakršne koli aktivnosti?
V marcu in aprilu se bodo zvrstile dejavnosti v kampusih in potem šele v zimskem semestru,
septembra, oktobra in novembra ter v začetku decembra, saj je prvi december dan boja proti
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AIDSU. Nedolgo nazaj smo imeli zelo dobro obiskan dogodek na eni izmed univerz. Gostili
smo geja in lezbijko, ki sta bila prisiljena v poroko. Odzivi so bili res pozitivni.
Kako širite ozaveščanje o LGBT skupnosti? Kakšne metode uporabljate za širjenje
sporočil?
Naš center bazira na izobraževanju ljudi. Tu bi lahko izpostavil projekt, kjer smo se povezali s
podjetji v namen osveščanja o homoseksualnosti na delovnem mestu, o večji raznolikosti na
delovnem mestu. Navdih sta bili podjetji, kot sta Google in IBM, ki tak program že imata.
Tam imajo posebno politiko o diskriminaciji na delovnem mestu, še posebno diskriminaciji
homoseksualnih oseb. To prakso se trudimo prenesti na Kitajsko. To je eden izmed načinov,
kako širimo ozaveščanje. Prav tako širimo informacije preko spletnih medijev in časopisov ter
revij, kjer je homoseksualna tematika dobrodošla.
Ko LGBT skupnost prireja različne dogodke in aktivnosti, kot na primer prvo tekmovanje
za LGBT mistra Kitajske, katero je bilo tik pred zdajci odpovedano, se dostikrat zgodi, da
lokalna vlada take dogodke prekine iz takšnih ali drugačnih razlogov. Zakaj se to dogaja?
Resničnega razloga za odpoved tega tekmovanja ne poznam niti jaz. Na take načine
odpovedujejo tudi dejavnosti na fakultetah. Preprosto izmislijo si kakršenkoli razlog za
prekinitev. Taka dejanja kitajske vlade niso uperjena na izključno LGBT skupnost. Na
Kitajskem je kakršno koli dogajanje, še posebej večjega obsega, ogroženo, da bo prekinjeno.
Kadar koli se poskušajo organizirati javni protesti, pride policija in dogajanje prekine. Tudi na
primer, ko v našem centru organiziramo aktivnosti, na katerem sodeluje le približno deset
ljudi, policija potrka na vrata in prekine srečanje. Kitajska vlada je v strahu pred kakršnim
koli zbiranjem ljudi, saj jim vse to predstavlja grožnjo za upor ljudstva proti državni vladi.

Nedolgo nazaj je kitajski gejevski aktivist zaprosil svojega partnerja na avstralski televiziji.
Posnetek je bil objavljen na Facebooku in tudi na drugih platformah. Kakšne posledice ima
tako dejanje za skupnost?
Veliko LGBT ljudi na Kitajskem in izven nje želi s svojim partnerjem zapečatiti zvezo, torej
se želijo poročiti. Številni se borijo za pravice LGBT skupnosti, med katerimi je tudi pravica
do zakonske zveze. Tako da je po tej plati to dejanje pozitivno za nas. Imamo organizacije, ki
so osredotočene izključno na pravice gejev do zakonske zveze. Vendar to predstavlja le en del
LGBT gibanja. LGBT gibanje pomeni družbeno spremembo in potrebno bo veliko časa, da se
bodo te spremembe zgodile. Borba za pravico do gejevska zakonska zveza je del te ''vstaje'' za
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naše pravice, katere želimo, da so enakovredne. Za Kitajsko je zanimivo, da nima zakonov
proti diskriminaciji, kar pomeni, da tudi če bi bila poroka danes dovoljena, obstaja možnost,
da bi te zaradi tega odpustili iz službe. Kje je tu poanta? Za nas je prvotnega pomena
vzpostavitev zakonov, ki preprečujejo diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti, kot je
na primer ravno diskriminacija na delovnem mesu. In šele ko bodo te pravice dosežene,
potem si absolutno želimo istih pravic, kot jih imajo heteroseksualni pari, torej tudi pravice do
zakonske zveze.
Na Kitajskem držanje dveh gejev za roko v javnosti ne izpodbudi fizičnega napada. Tu gre
za družbeni pritiski. Na kakšne načine se le-ta kaže?
S tem se popolnoma strinjam. Na Kitajskem ne vidiš toliko kriminala na cesti. Tudi če imajo
ljudje o tebi drugačno mnenje, ti tega ne bodo direktno povedali ali pa te zato pretepli. Kaj je
pravzaprav bistvo našega boja? Pritisk ni religiozen in tudi ne prihaja iz različnih političnih
strank. Največji pritisk prihaja iz družine. Ko starši izvedo, da je njihov otrok gej, začnejo
nemudoma vsiljevati poroko. V kitajski kulturi je tako, da se moraš poročiti in imeti otroke.
Moraš nadaljevati družinsko linijo in to predstavlja glavni pritisk. Družba pa je sestavljena iz
družin, seveda. Torej, če vidijo soseda na primer, ki ni poročen, je v njihovih očeh čudak, saj
to ni normalno niti sprejemljivo. Od tu prihaja glavni pritisk.
Staršem in njihovemu pritisku najbrž ni enostavno oporekati, obenem pa je to izredno težko
prenašati. Brala sem o različnih načinih, kako se homoseksualci poskušajo ''rešiti'' tega
pritiska s poroko s heteroseksualno osebo ali pa celo z lažnim zakonom.
To je še ena velika problematika glede homoseksualnosti na Kitajskem. To temelji na kitajski
populaciji, ker je tako velika. Naša organizacija se trudi izobraževati ljudi v tej smeri. Namreč
ni prav in ni pošteno, da se homoseksualna oseba poroči s heteroseksualno osebo samo zato,
da prikrije svojo spolno usmerjenost. To je proti našim pravilom, saj s tem svojega kvazi
partnerja zavajaš. Pa ne samo njega, ampak tudi tvojo celotno družino, prijatelje, sodelavce,
zato takega dejanja ne podpiramo in ne odobravamo. Veliko gejev se poroči s heteroseksualno
žensko izključno zaradi družbenega pritiska in to je narobe.
Kaj pa ženske, ki se poročijo z moškimi, ki so geji, pogosto vedo, s kom so se poročile?
Taka situacija je zelo osebna. Osebno menim, da 80 odstotkov žensk ne ve za moževo spolno
usmerjenost. V nekaterih primerih izvejo, v nekaterih primerih pa je možu poponoma vseeno,
ali ona ve ali ne, da je on gej. To dejanje je povezano z vprašanjem spola na Kitajskem.
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Moški in ženska v očeh družbenih standardov nista enaka. Tu gre za precej širšo sliko. Moški
je glava družine, mora biti uspešen, mora imeti ženo, otroke in jim zagotavljati dobro
življenje. Tu je ženska postavljena na drugi tir.
Kar pa se tiče navideznega, lažnega zakona menim, da je to od vseh možnosti najslabša
možnost. Starši želijo, da se njihov otrok poroči, ker si želijo potomcev. Torej, kako boš v tem
navideznem zakonu našel rešitev za to? Kako boš imel otroke? Vse to prinese le problema,
tako v samem zakonu kot v širši družini. Naše mišljenje je, da v zakon ne smeš vstopiti pod
pretvezo, da si nekaj, kar v resnici nisi. V tem duhu tudi izobražujemo ljudi.
Ali meniš, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do spremembe v zakonu? Da bodo istospolne
zveze lahko zapečatene s poroko oziroma se bodo istospolne partnerske zveze lahko na
kakršen koli način registrirale kot take?
Ne. Mislim, da se to ne bo zgodilo, sploh pa ne v bližnji prihodnosti. Morda imajo drugi člani
LGBT skupnosti drugačno mnenje, kar je prav, vendar sam menim, da ne. V naši organizaciji
imamo ljudi, ki delujejo na tem področju. Trudijo se prepričati vladne organe v tej smeri, toda
do sedaj vlada še nikoli ni uradno odgovorila na prošnje. V ozadju je mišljenje, da istospolna
zveza ni realna, tako da je za nas velikega pomena, da javnost ozaveščamo o LGBT
skupnosti. Pred desetimi leti kitajska vlada ni priznavala gejevske populacije na Kitajskem.
Ni šlo za HIV in AIDS, vedeli so, da obstajamo, vendar so nas preprosto ignorirali. Proti taki
ignoranci se borimo s pomočjo družbenih medijev in ostalimi novostmi, ki nam omogočajo
lažje širiti naša sporočila.

Toleranca proti homoseksualnosti na Kitajskem se vseeno spreminja. Kako bi opisal
spremembe, ki so se zgodile zadnjih deset let?
Na podlagi mojih lastnih izkušenj lahko rečem, da se toleranca dejansko hitro spreminja. Ko
sem bil v srednji šoli, nisem imel dostopa do kakršnih koli informacij o homoseksualnosti, kaj
šele o LGBT skupnosti. Nisem vedel niti, kaj pomeni beseda ''gej''. Počutil sem se zelo
osamljenega. Stvari so se spremenile kasneje, ko sem prišel na univerzo. Ko je na Kitajsko
prišel internet, so se začele stvari hitro spreminjati. Današnja generacija ve, kako uporabljati
računalnik in internet, zato lahko do informacij pride bistveno hitreje in je toleranca, še
posebej med mladimi, toliko večja. Na drugi strani je generacija mojih staršev, ki o
homoseksualnosti ve zelo malo ali skoraj nič.
V Pekingu je bolj sprejeto biti gej ravno zaradi večjega dostopa do informacij. Mesto je bolj
razvito in mnenje ljudi se hitro spreminja. Najpomembnejše je to, da so v Pekingu velike
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možnosti izobraževanja na tem področju, zato se danes veliko gejev z ruralnih področij preseli
v mesta, kot je Peking. Tu tudi lažje najdejo zaposlitev. Razlog za selitev je ta, da so po eni
strani lahko v tako velikih mestih nevidni, po drugi strani pa je tu odprtost do
homoseksualcev precej večja kot na vaseh, iz katerih prihajajo.
Eden izmed razlogov, zakaj diskriminacija obstaja je ta, da ljudje niso vedeli kaj je to LGBT,
kaj pomeni biti gej. Nekateri ljudje danes svoje mnenje spremenijo, če jih le poučiš o tem, kot
na primer moji starši.
So tvoji starši pomirjeni s tvojo spolno usmerjenostjo?
Ja, vendar je bil za to potreben čas. Včasih so potrebna leta, da starši razumejo in sprejmejo
otroka takega, kot je. Torej v tem primeru za geja. Na začetku morda slišijo besedo ''gej'' in je
to za njih v redu, vendar jih je potrebno poučiti o homoseksualnosti. Večina staršev še vedno
tudi po tem, ko izvejo, da je njihov sin gej, pričakuje, da se bo poročil in imel družino. Ne
razumejo, da biti gej pomeni spremembe za osebo samo in za družino.
Povprašala bi te tudi o HIV in AIDSU, ki sta velik del LGBT skupnosti po celem svetu. Na
kakšen način Aibai center in tudi druge nevladne organizacije širijo ozaveščanje o varnem
spolnem odnosu ter seveda o posledicah nezaščitenega spolnega odnosa, kar lahko pripelje
do okužbe z virusom HIV?
Širjenje virusa HIV absolutno predstavlja velik problem med LGBT skupnostjo. Vlada je
namenila velik del sredstev za raziskave in preprečitev širjenja, vendar jim očitno to ne
uspeva najbolje. Delijo kondome med ljudmi, vendar jih v tej smeri ne izobražujejo. Mi
želimo doprinesti k temu na način, da ljudi izobražujemo o varnem spolnem odnosu. Prav
tako pa ob enem izobražujemo javnost, da je HIV bolezen in da jo lahko dobi vsak, ne le
gejevska populacija. Spodbujamo, da se ljudje testirajo, vendar ni vedno tako enostavno.
Veliko ljudi nima znanja o tem, kako se virus HIV prenaša, nekaterim pa tudi ni mar za to.
Naša LGBT organizacija ni tako močna, da bi imeli lahko večji vpliv na tem področju, saj so
zaradi obširnosti zadeve potrebna dodatna financiranja.
Sami se trudimo v tej smeri, da poleg ozaveščanja o varnem spolnem odnosu, širimo tudi
ozaveščanje o varnem spolnem odnosu ter da človek ne sme biti na podlagi tega deležen
kakršne koli diskriminacije. Trudimo se nuditi podporo tistim, ki so okuženi in tistim, ki
potrebujejo zdravljenje.
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