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IZVLEČEK
Monogamne in odprte partnerske zveze gejev v Sloveniji
Gejevska partnerska razmerja in heteroseksualna partnerska razmerja so heterogena.
Razlikujejo se tako med seboj kot tudi znotraj vsake od obeh omenjenih skupin. Razlike
med partnerskimi razmerji se odražajo zlasti v vrednotah, medsebojnih dogovorih in v
pogledih na partnersko razmerje. V diplomskem delu so skozi tematska poglavja na
podlagi poglobljenih raziskav in intervjujev predstavljeni medsebojni dogovori, vrednote
in različne oblike gejevskih partnerskih razmerij desetih gejevskih parov. Osrednja tema
diplomske naloge so zaprte (monogamne) in odprte partnerske zveze gejevskih parov v
Sloveniji. Odprte partnerske zveze so v današnjem času znotraj gejevske kulture skoraj že
pričakovane in zaželene, medtem ko nekateri posamezniki vztrajajo pri heteronormativnih
vzorcih in praksah v okviru zaprte partnerske zveze. Diplomsko delo je plod temeljitega
branja literature ter raziskav tujih in domačih strokovnjakov, poglobljene raziskave

primerov gejevskih partnerskih odnosov, ki bralcu s tematskimi podpoglavji in
povezovanjem življenskih zgodb sogovornikom s teorijami nudi vpogled v dogovore,
prakse, scenarije in življenje gejevskih parov v Sloveniji. Zaradi majhnosti vzorca ne
moremo posplošiti rezultatov na celotno gejevsko skupnost v Sloveniji, vendar pa
diplomska naloga služi kot uvod v nadaljne poglobljene raziskave gejevskih parov.
Ključne besede: gejevska zveza, odprta gejevska zveza, zaprta gejevska veza, vrednote v
gejevski zvezi, seksualni dogovori.
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ABSTRACT
Monogamous and open gay male relationships in Slovenia
Gay and heterosexual relationships are heterogeneous. Gay relationships differ from
heterosexual and also each relationship is unique in itself. These differences are noticeable
especially in values, mutual agreements and views on relationships in general. In the next
chapters this thesis presents mutual agreements, values and different gay relationships
based on in-depth research and interviews with ten different gay couples. Main theme of
the thesis are closed (monogamous) and open relationships of gay couples in Slovenia.
Open relationships are very common and almost desirable within gay community but on
the other side some individuals persist at heteronormative patterns and practices inside
closed relationships. Thesis is based on scientific writings from domestic and foreign
experts and extensive research of patterns and practices in relationships that present to the
reader a personal life-stories with theories about mutual agreements, practices, scenarios
and life of gay couples in Slovenia. Because of small sample we cannot generalise results
and apply them to the whole gay community in Slovenia but thesis can be an introduction
into extensive research of gay couples.
Key words: gay male couple, closed gay male relationship, open gay male relationship,
values in gay male relationsip, sexual aggrements.
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1. UVOD
Vpetost v gejevsko kulturo v Sloveniji me je pripeljala do številnih raziskovalnih
vprašanj, ki sem si jih pred pisanjem diplomske naloge zastavljal znotraj sebe. Med
premišljevanjem o naslovu diplomske naloge in teme pisanja sem želel preveriti, koliko
besedil, raziskav ipd. je napisanih na temo gejevskih zvez v Sloveniji. Ugotavljam, da je
zgolj za vzorec raziskav, ki bi poglobljeno obravnavale tematiko o odprtih ali zaprtih

gejevskih partnerskih zvez v Sloveniji (Kuhar 2001, Kuhar in Švab 2014).
Roman Kuhar in Alenka Švab sta v knjigi Neznosno udobje zasebnosti: Vsakdanje
življenje gejev in lezbijk predstavila pomembne izsledke raziskav ter zgodbe iz
vsakdanjega življenja gejev in lezbijk v Sloveniji. Podala sta trdne temelje za nadaljno
strokovno raziskovanje različnosti gejevskih in lezbičnih zvez v Sloveniji. Iz omenjene
knjige sem črpal tudi podatke o načinu raziskovanja in metodolgije ter dobil zagon za
poglobljeno raziskavo o gejevskih zvezah v Sloveniji.
Po odločitvi za temo in začetku prebiranja literature sem se seznanil s pojmom
“seksualni dogovori” znotraj partnerske zveze, ki temeljijo na posameznikovi lastni
izkušnji in medsebojnemu razumevanju, v okviru katerega se (gejevski) par dogovori o
načinu (re)definiranja zveze. Želel sem raziskati raznolikost gejevskih parov, saj me je
zanimalo, kakšna gejevska razmerja sploh obstajajo.
Namen diplomskega dela je predstavitev izsledkov svoje raziskave, pri kateri sem
se fokusiral na odprte in zaprte partnerske zveze gejev. Osrednja tematika, ki poglobljeno
obravnava konstrukt zaprte in odprte gejevske zveze, se prepleta s prebrano strokovno

literaturo in temelji na lastni interpretaciji ter rezultatih pogovorov z gejevskimi pari.
Zanimali so me različni dogovori pri odprtih partnerskih zvezah, želel pa sem pridobiti tudi
različne poglede na vrednote posameznika in raziskati odstopanja, do katerih prihaja
znotraj zveze. V empiričnem delu raziskave predstavljam poglobljene raziskave vsakega
para in njigove zgodbe. Na podlagi analize terena in intervjujev s pari sem ugotavljal
pestrost in raznolikost gejevskih zvez v Sloveniji.
V diplomski nalogi gre za vpogled v življenje ter dogovore desetih gejevskih parov
v Sloveniji, ki so imeli oziroma imajo izkušnje z odprtimi ali zaprtimi partnerskimi
razmerji.
V raziskavi je sodelovalo deset gejevskih parov (devetnajst posameznikov, en
posameznik ni želel pristopiti k intervjuju), zato zaradi velikosti vzorca ni mogoče delati
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dokončnih oziroma splošnih zaključkov in tez o življenju ter načinu delovanja gejevskih
parov v Sloveniji. Kljub temu lahko iz vzorca razberemo različne poglede na partnerske
zveze gejev, njihove skupne dogovore in poglede na vrednote ter zvezo v splošnem
pomenu besede. Vsi gejevski pari, ki so sodelovali v raziskavi, živijo v urbanem prostoru.
Dvanajst sogovornikov prihaja iz ruralnega prostora in so se v Ljubljano preselili zaradi
partnerja, službe, kvalitetnejšega življenja ipd. Njihov življenjski prostor se v raziskavi ni
izkazal kot pomembna perspektiva pri navadah in funkcioniranju para. Intervjuji so
potekali v Ljubljani.
V zadnjih 20. letih se je v tujini pojavilo veliko število raziskav, ki obravnavajo
gejevske zveze in dogovore znotraj zveze dveh gejev. Ena izmed novejših tovrstnih
raziskav prihaja iz Avstralije in Velike Britanije, kjer so moči združili sociologi in
antropologi (Philpot, Duncan, Ellard, Bavinton, Grierson in Prestage). Omenjeni avtorji so
leta 2017 naredili raziskavo, ki je obravnavala monogamne in odprte zveze gejev v
Avstraliji. Ena izmed njihovih glavnih ugotovitev je bila, da se večina gejevskih
partnerskih zvez v Avstraliji prične kot monogamna in sčasoma postane odprta zveza.

Rezultati raziskave so pokazali, da 75 % gejevskih zvez v Avstraliji in Veliki Britaniji ni
statična in da se lahko vrednote obeh partnerjev sčasoma razlikujejo oziroma spremenijo.
Slednje privede do redifinicije partnerske zveze v odprto zvezo (2017: 925). Donald L.
McVinneyi je pri preučevanju gejevskih partnerskih zvezah ugotovil:
“Moški (homoseksualni) pari so zelo raznoliki. Različni družbeno-socialni in
zgodovinski pogoji so združeni s konstruktom erotičnosti, spola in intimnih
razmerij, ki ustvarjajo bogate konstelacije moških (homoseksualnih) parov”
(McVinney 1988: 8).
Seznanil sem se tudi z različnimi teoretskimi pristopi in predpostavkami tako
domačih kot tujih avtorjev, ki so že raziskovali gejevske partnerske zveze. Teoretski okvir
diplomske naloge je Giddensova teorija o preobrazbi intimnosti (Giddens 2000: 189) ter
teorija t. i. seksualnih scenarijev Gagnoma in Simona (Gagnom in Simon 1986: 100), ki
sem jih smiselno vpel tako v raziskovalni del naloge kot tudi v empirično raziskavo.
Diplomska naloga je sestavljena iz petih poglavij in podpoglavij, ki bralcu orišejo

vpogled v različne vidike zaprtih in odprtih partnerskih zvez. V vsakem poglavju
predstavljam izsledke raziskovalnega dela diplomske naloge, ki ga prepletam s prebrano
literaturo in ugotovitvami tako domačih kot tujih avtorjev.
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2. RAZISKAVA GEJEVSKIH PARTNERSKIH ZVEZ –
METODOLOGIJA
Priprave na terensko delo in raziskovanje so bile zelo intenzivne in dolge. Potrebna
je bila dobra predpriprava na terensko delo ter ustrezen izbor vprašanj in tem. Sledilo je
seznavanje z različno in dostopno znanstveno literaturo.
Moje delo obravnava poglobljene intervjuje desetih slovenskih gejevskih parov. Pri

izboru gejevskih parov, ki so sodelovali v raziskavi, so mi pomagali prijatelji in znanci, ki
so mi priporočili nekatere pare, ki so v partnerskem razmerju, nekateri pari pa so sami
izrazili željo po sodelovanju v raziskavi. Kriterijev za izbor sodelujočih parov v raziskavi
si nisem postavljal, saj sem želel z raziskavo predstaviti različne tipe partnerskih razmerij
in medsebojnih odnosov.
Pridobil sem zelo pester in raznolik izbor parov za predstavitev vidikov in mnenj.
Najstarejši sogovornik, ki je sodeloval v raziskavi, je bil star 64 let, najmlajši pa 17 let. Naj
omenim, da je bila povprečna starost sogovornikov 35 let. Tudi dolžina zveze je bila pri
raziskovanju pomemben vidik. Že v preteklosti so številni raziskovalci (Green in Mitchell
2002, Shernoff 2006, Ramirez in Brown 2010 idr.) ugotavljali, da na redifinicijo gejevske
zveze vpliva tudi dolžina gejevske zveze. Med obravnavanimi pari je povprečno trajanje
zveze enajst let, sogovornika z najkrajšo zvezo sta skupaj dve leti, najdlje pa sta par
sogovornika, ki sta skupaj štirideset let. Dva para, ki sta skupaj že več kot pet let, živita še
vedno izven skupnega doma, osem parov pa živi v skupnem gospodinjstvu.
Zahtevnost in problematičnost znanstvenega raziskovanja marginaliziranih skupin

sta opisala tudi Kuhar in Švabova v zgoraj omenjeni knjigi. Menita, da:
“Metodologi in metodologinje ugotavljajo, da je raziskovanje skritih in težko
dostopnih socialnih skupin, med katere štejemo tudi lezbijke in geje, zahtevno
predvsem zaradi problema reprezentativnosti vzorca in izbire metodologije.
Uporaba tradicionalnih družboslovnih metod kvantitativnega zbiranja podatkov na
reprezentativnih vzorcih namreč ni možna, saj večji del niso znane osnovne
socialno demografske značilnosti teh skupin. Hkrati gre za raziskovanje skupin, ki
so navadno razmeroma majhne in zaradi pogoste družbene stigmatizacije tudi
anonimne” (Kuhar in Švab 2005: 25).
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Izbor metodologije je bil jasen, saj sem želel od vsakega posameznega para
pridobiti čim več informacij (o praksah, izkušnjah, dogovorih med njima kot tudi zgodb iz
vsakdanjega življenja, ipd.). Uporabil sem kvalitativno metodo raziskovanja, na kateri
diplomsko delo tudi temelji.
Pogovori s pari so bili sestavljeni iz tematskih sklopov v obliki polstrukturiranih
intervjujev. Nekateri pari so me povabili k sebi domov, v okolje, kjer se počutijo domače.
Po lastnem opažanju so se slednji veliko bolj sprostili in odprli v pogovoru kot tisti, s
katerimi smo imeli intervju izven domačega okolja. Intervjuji so bili sproščeni, vprašanja
sem prilagajal glede na potek intervjuja ter odkritosti odgovarjanja.
Pri drugem delu raziskovanja sem uporabil kvantitativno metodo raziskovanja.
Vsak par je na začetku intervjuja izpolnil vprašalnik, na podlagi katerega sem želel
pridobiti osnovne demografsko-statistične podatke (letnica rojstva, status zveze in trajanje
zveze), pomembnost sogovornikovih vrednot ter morebitna neskladja med posameznikoma
v zvezi. Podatki so mi pomagali pri poglobljeni analizi pogovorov. Na podlagi izraženega
stališča statusa zveze (odprte oziroma zaprte) sem prilagodil empiričen del in s pomočjo

gradiva pojasnjeval stališča posameznikov. (Glej: Priloga 1: Infomacijski obrazec)
Po terenskemu delu in poglobljeni raziskavi je sledil proces transkribiranja
intervjujev in razvrščanje relavantnih citatov po zastavljenih tematskih sklopih. Iz
moralnih razlogov sem se odločil, da dokument z vsemi transkripcijami, iz katerih citiram
sogovornike, hranim pri sebi, saj sem intervjuvancem zagotovil, da bo njihovo sodelovanje
v raziskavi popolnoma anonimno. V dokumentu so zbrani relavantni citati iz intervjujev, ki
sem jih uporabil v diplomski nalogi. Posnetke intervjujev prav tako hranim pri sebi.
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V nadaljevanju vse citate intervjujev označujem na način: (Sogovornik X 2019: str
dokumenta).

Tabela 1: Način razporeditve sogovornikov
Par 1

Sogovornik 1, Sogovornik 2

Par 2

Sogovornik 3, Sogovornik 4

Par 3

Sogovornik 5, Sogovornik 6

Par 4

Sogovornik 7, Sogovornik 8

Par 5

Sogovornik 9, Sogovornik 10

Par 6

Sogovornik 11, Sogovornik 12

Par 7

Sogovornik 13, Sogovornik 14

Par 8

Sogovornik 15, sogovornik 16 ni želel sodelovati

Par 9

Sogovornik 17, Sogovornik 18

Par 10

Sogovornik 19, Sogovornik 20

V raziskavi je sodelovalo devetnajst gejev oziroma deset gejevskih zvez, en
sogovornik pa ni želel pristopiti k intervjuju zaradi moralnih zadržkov. Pari so razdeljeni
po datumu intervjujev, par 1 sem intervjuval najprej, par 10 pa sem intervjuval najkasneje.
Vsi sogovorniki so podpisali informirano soglasje, da se strinjajo z sodelovanjem v
intervjujih ter uporabo njihovih intervjujev v znanstvene namene, vendar pod strogim
varovanjem osebnih podatkov in anonimiziranjem imen.
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3. PARTNERSKO RAZMERJE
Posamezniki vstopajo v partnersko razmerje na podlagi pričakovanj in predstavah o
skupnem življenju s partnerjem. V partnersko zvezo prinesemo svoj “nahrbtnik”, ki je, z
drugimi besedami, mešanica čustvenih, miselnih, vedenjskih in seksualnih vzorcev, ki so
na ravni partnerstva bolj ali manj med seboj povezani. Druga interpretacija za to je, da smo
ljudje različni, zato so različne tudi naše predstave in pričakovanja.

Švabova in Kuhar menita, da “partnerska razmerja postajajo vedno bolj definirana
od znotraj, torej s samo partnersko zvezo” (Švab in Kuhar 2004: 42). Sam si to razlagam,
da temeljijo na podlagi dogovorov in usklajevanja para. Znanstveniki, ki se ukvarjajo s
preučevanjem partnerskih zvez, pravijo, da je za uspešnost in dolgotrajnost odnosa
potrebna obojestranska podpora in vzajemno razumevanje. Dodata, da partnerske zveze
postajajo refleksivne zaradi ponavljajočih se vrednot:
“Partnerja sama določata, ali bosta v zvezi, pod kakšnimi pogoji ter kako dolgo.
Obenem pa družbeni dejavniki, družbena pravila, norme in vrednote na oblikovanje
partnerske zveze ne vplivajo več tako pomembno kot so nekoč. Posledica tega je, da
partnerske zveze postajajo refleksivne /…/ gre za vsakodnevno prevpraševanje
razmerja, zaupanje, zavezanost, intimnost” (2004: 42).
Musek meni, da posamezniki v partnerskem odnosu na partnerja vplivajo s svojimi
navadami, preteklostjo ipd. ter doda, da partnerski odnos ni bežno oziroma priložnostno
prijateljstvo, temveč presega raven tega – partnerji začnejo med seboj razvijati globoka

čustva, stvari počnejo skupaj itd. (Musek 1993/1997: 223).
Čista razmerja, kot jih opredeljuje Giddens, so relativno avtonomna razmerja, na
katera družbeno okolje in ekonomske razmere ne vplivajo, temveč so sama sebi namen:
zaradi stika samega stopita dve osebi v socialni stik, ki pa traja le, kadar je obojestransko
zadovoljivo (Giddens 2000: 64). Giddens meni, da so spremembe značilne za vse
partnerske zveze ne glede na spolno usmerjenost, vendar se to še bolj poudari v gejevskih
partnerskih zvezah. Čista razmerja naj bi se nanašala predvsem na istospolne partnerske
zveze oziroma na “razmerje, kjer vlada spolna in čustvena enakost” (Giddens 2000: 8).
Preobrazba intimnosti pomeni, da je pomembno zadovoljivo razmerje, kar je eden
ključnih elementov osebne potrditve. Švabova in Kuhar pišeta, da za marsikaterega geja
partnerska zveza predstavlja ključen element samopotrditve in sprejemanja ter cilj v
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oblikovanju homoseksualne identitete: “Partnerska zveza namreč za marsikoga pomeni
potrditev njegove homoseksualne identitete in tudi ključni cilj v procesu oblikovanja
homoseksualne identitete” (Švab in Kuhar 2004: 42).
Koncept čistega razmerja govori o preobrazbi intimnosti zveze, kjer je pomembno,
da je posameznik v razmerju zadovoljen in črpa iz zveze tudi samopotrditvene dele (Weeks
1996; glej: Smart 1999: 83–99). O tem je govorilo tudi pet sogovornikov, ki so poudarili
pomen samopotrditve v zvezi. Primer, ko je partner potreboval izkušnjo zunajpartnerske
zveze in posledično izrazil željo po preobrazbi intimnosti, je podal Sogovornik 11. Meni,
da je to prispevalo k partnerjevi samopotrditvi ter v nadaljevanju k izboljšanju
medsebojnega partnerskega odnosa:
“On je rabil to (preobrazbo intimnosti) zaradi neke samopotrditve, preizkusiti (si je želel)
neke zadeve, za katere je mislil, da ne bo kul, če bom zraven, ker je on to želel sam nekaj
sprobati, verjetno zaradi nekih svojih občutkov in samopotrditve.” (Sogovornik 11: 2019
37)

Sogovornik je na lastnem primeru podal skupen pogled obeh posameznikov in
pomen preobrazbe intimnosti. V nadaljevanju pogovora je povedal, da sta oba iz slednjega
črpala samopotrditvene dele, kar je prispevalo k izboljšanju kvalitete partnerske zveze.
Giddens obrazloži pojem t. i. sotočne ljubezni, kar pomeni odvisno dejavno
ljubezen, ki temelji na zmožnosti refleksije in racionalizacije. Omeni, da sotočna ljubezen
ni povezana z zakonsko zvezo temveč temeljii na medsebojnemu spolnemu užitku.
Sotočna ljubezen se od romatične ljubezni razlikuje po odvisnosti od partnerja. Po
Giddensu namreč sotočna ljubezen predstavlja enakopravnost v prejemanju in dajanju
čustev med posameznikoma (Giddens 2000: 68). Pomembnost enakopravnosti obeh

partnerjev je izpostavilo šest sogovornikov. Vsi se strinjajo, kot piše tudi Giddens, da za
dober odnos ni potrebno biti odvisen od partnerja. To najbolj izpostavi sogovornik 20, ki
pravi, da sta s partnerjem v odnosu enakopravna ter da drug drugega izpopolnjujeta na
čustveni ravni.
“/…/ imava neko skupno pot in si nekaj dajeva na tej poti, ali je to na ravni druženja, rasti
itd. in tu se jaz vidim. Prednost, da si z nekom, da greš naprej, da doživljaš neke nove
stvari v življenju, ki jih mogoče sam ne bi mogel. Pač, da se v tem dopolnjuješ, ker se mi
zdi, da drug drugemu dajeva lahko ful znanja.” (Sogovornik 20 2019: 67)
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4. GEJEVSKA PARTNERSKA ZVEZA
Gejevska partnerska razmerja so najboljši primer, s katerim lahko opišemo
definicijo čistega razmerja, meni Giddens (2000: 189). Koncept čistega razmerja se lažje
uveljavi v gejevskih partnerskih zvezah kot v heteroseksualnih zvezah, saj so v slednjih
številni akterji, ki ovirajo spremembo zveze. To so na primer družbena neenakost žensk,
borba moških za dominacijo in obstanek na vrhu družbenega položaja, dihotonomno

strukturirani družbeni spoli (ženskost, moškost), ki ohranjajo zastarele in nazadnjaške
patriarhalne modele partnerstva (Deenen, Gijs in Van Nearssen 1994: 426). Omenjeni
dejavniki: “so v veliki meri manj prisotni v gejevskih zvezah /…/, ki v ospredje postavlja
refleksijo, izbiro in poudarjanje samoinventivnosti ter delovanja” (Weeks 2001: 111).
Moški se za razliko od žensk poslužujejo bolj inovativnih pristopov pri
prakticiranju seksualnosti in so po nekaterih raziskavah tudi manj naklonjeni zaprtim
partnerskim zvezam (Adam 2006: 16). Zaprte in odprte partnerske zveze so običajno
prikazane kot epistomologije (Dunan 2015: 348), kjer kot dominantna kategorija
prevladuje zaprta partnerska zveza in nasprotuje načelom odprte partnerske zveze (Ahmed
2004: 9). LaSala meni, da “moški za razliko od žensk bolj verjetno kognitivno ločijo
ljubezen od seksa” (LaSala 2004: 406).
Green in Mitchell v svoji razpravi opišeta, da se v gejevskem razmerju poveča
verjetnost doživetja izvenpartnerske seksualne izkušnje vsaj enega člana razmerja, torej da
bi željo po primarnem seksualnem odnosu iskal izven svoje partnerske zveze (Green in
Mitchell 2002: 556–558). Jonshon in Keren menita, da se izvenpartnerska seksualna

izkušnja v gejevskih partnerskih zvezah povečuje zaradi normativnega sprejemanja
priložnostnega in anonimnega seksa ter odprtih partnerskih zvez znotraj gejevske kulture,
kar predstavlja dramatičen odmik od heteronormativnih norm in vrednot (Jonshon in Keren
1996: 238–239).
Izsledki raziskave so pokazali in potrdili definicije gejevskih partnerskih zvez, da je
znotraj gejevske kulture v današnjem času pričakovano in nekaj povsem normalnega, da
sta posameznika v odprti zvezi. To so potrdili tudi nekateri sogovorniki, ki so dejali, da je
odprta partnerska zveza zaželjena (sploh med mlajšo populacijo gejev) in da je zelo
sprejeta. Zanimivost, ki sem jo opazil med izvajanjem intervjujev, je bila, da si je vsak
posameznik drugače razlagal definicjo zaprte in odprte partnerske zveze. Sogovornik 11
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partnersko zvezo primerja z lesenim okvirčkom in na zabavnem primeru frnikol opiše
svojo predstavo:
“Monogamno zvezo razumem kot nek lesen okvirček, v katerega bi dal dve frnikoli in bi se
ti dve frnikoli premikali in se znotraj okvirja igrali ali zaletavali druga ob drugo, sta sami
posebej, tako kot je. Skratka sta znotraj monogamne zveze, medtem ko bi pri odprti zvezi
rekel, da sta dva, ki se držita za roke in jih isto življenje premetavava – enkrat sta skupaj,
enkrat pa gresta narazen, ampak vedno se držita za roke. Ob tem, ko gresta narazen, še
doživita nekaj drugega /…/ zadeva je dinamična, je fluidna, ampak to ne pomeni, da

razpade …” (Sogovornik 11 2019: 39)

Kuhar ugotavlja, da se čas vstopa v prvo gejevsko partnersko zvezo znižuje. Kot
posledico navaja večje število informacij o homoseksualnosti ter lažjo dostopnost slednjih.
Meni, da “prej, ko sta o tem vladala molk in tišina, je posameznik svojo istospolno
usmerjenost skrival” (Kuhar 2017: 92). Kot drugi razlog Kuhar navaja, da je zaradi
interneta, ki je med mladimi postal najpomembnejši način medsebojnega povezovanja,
spoznavanje tako gejev kot lezbijk bolj enostavno kot v preteklosti (Švab in Kuhar 2005:
102). Tudi sogovornik 19 meni, da je seksualna osvoboditev v Sloveniji prinesla dosti
sprememb v razmišljanju gejev v zvezah:
“O seksu, ta seksualna osvoboditev, ki se je zgodila tudi v Sloveniji, pa jaz mislim, da se je
to začelo, ko so začeli ti portali in aplikacije prihajati, ker so ljudje imeli možnost
neskončne izbire /…/. Sedaj se tudi dogaja nek preskok v družbi, ker ljudje ugotavljajo, da
to ni to, bolj pomembno je na neki individualni ravni doživljati neke stvari, bolj je treba
biti zadovoljen z nečim manjšim kot pa z nečim več …” (Sogovornik 19 2019: 71)

4. 1. Zaprta gejevska partnerska zveza
Nekaterim posameznikom zaprta partnerska zveza (monogamija) ne predstavlja
zgolj moralnih pričakovanj in predanosti drug drugemu, temveč tudi ideal, zlati standard in
dosežek, s katerim primerjajo vse ostale partnerske zveze in odnose (Johnson in Keren
1996: 240).
Posamezniki verjamejo, da zaprta partnerska zveza opredeljuje in zagotavlja
kvaliteten in trden odnos (Worth, Reid in McMillan 2002: 247), ki je neločljivo povezan z
zaupanjem in intimnostjo (Duncan 2015b, LaSala 2004).
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Menijo, da jim zaprta zveza definira in zavaruje zvezo (Worth, Reid in McMillan
2002: 248). Zaprto zvezo neločljivo povezujejo z intimnostjo in predanostjo, saj jim to bolj
ustreza, ker so hitro nagnjeni k ljubosumju (LaSala 2004b: 18).
Kmet poudarja, da so bile zaprte partnerske zveze v petdesetih letih prepoznane kot
pomembna vrednota. Z razvojem družbe ter posledično z razvojem spolne revolucije in
individualizma je vrednota monogamije postala pojem, o katerem sta se morala
posameznika v zvezi dogovoriti (Kmet 2008: 271).
Šest od desetih parov, katerih zgodbe sem poslušal, je svojo zvezo opredelilo kot
zaprto partnersko zvezo. Od šestih parov so štirje pari že imeli izkušnjo z dodatnim članom
(v obliki trojčkov, avantur ipd.), dva para pa sta povedala, da v času trajanja njune zveze
nista imela seksualne izkušnje z nobenim drugim in sta drug drugemu zvesta od začetka.
Pomembno vlogo pri tem igra tudi trajanje partnerskega odnosa in moralne vrednote obeh
posameznikov, ki se tako na čustveni kot seksualni ravni izpopolnjujeta.

4. 1. 1. Zaprta partnerska zveza kot faza
Četrtina sogovornikov navaja, da je zaljubljenost sorazmerno kratko stanje in se
sočasno z zvezo tudi razvija. V prvih mesecih ali letih izdealizirajo svojega partnerja in
nanj nenehno tudi mislijo. Izražajo pomen idealiziranja partnerja. Želijo si, da jim partner
vrača enako mero ljubezni, kot jo dajejo oni ter da se zaljubljenost postopoma spremeni v
partnersko oziroma medsebojno ljubezen (Mitchell 2013: 324).
Monogamijo oziroma zaprto partnersko zvezo sogovorniki povezujejo s simboli

emocionalne in spiritualne povezave. Na začetku raziskave sem pričakoval, da se bodo
nekateri sogovorniki opredelili kot konzervativni in starokopitni po predpostavkah
heteronormativnih norm. Eden takih je bil tudi sogovornik 3, ki je povedal, da mu odprta
zveza predstavlja propad partnerske in doda, da nikoli ne bo v takšni zvezi:
“Jaz sem zelo konzervativen /…/ za ljubezen in zvezo sem zelo starokopiten. Jaz za odprto
zvezo nisem nikoli v življenju bil in niti ne bom, ne obsojam sicer parov, ki imajo odprto
zvezo, ampak jaz je ne bom imel, sem raje samski. Zame to ni zveza.” (Sogovornik 3 2019:
9)

Sogovornik 9 je dejal, da mu zaprta partnerska zveza veliko pomeni zaradi
njegovih krščanskih vrednot, vendar poudarja, da kljub temu, da je homoseksualno
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usmerjen, to ni standardna praksa in da čuti pritiske gejevske skupnosti. Doda tudi da bi ga
odprta partnerska zveza iz čustvenega stališča sesula:
“Jaz imam zelo konvencionalne oziroma krščanske vrednote, kljub temu da sem
homoseksualno usmerjen, kar pač ni ravno standardna praksa. Jaz sem proti poligamiji v
veliki meri zaradi tega, ker če bi imela odprto zvezo, jaz tega ne bi zmogel emocionalno
hendlat in pač ne /…/, mene bi to sesulo.” (Sogovornik 9 2019: 27–28)

Zaprta partnerska zveza torej sogovornikoma nudi občutek stabilnosti, varnosti,
intimnosti in zaupanja, torej vrednote, ki so pomembne za ustvarjanje trdnih temeljev
zveze.
Čeprav so nekateri sogovorniki pričakovali in si želeli zaprto partnersko zvezo, jih
je dvanajst povedalo, da vidijo zaprto partnersko zvezo le kot začasno fazo in ne
pričakujejo, da se bo zveza razvijala naprej in trajala dlje časa.
Sogovornik 20 je pojasnil njegov pogled na fazo, skozi katero, pravi, gre vsak
gejevski par po določenem času. Meni, da vse temelji na pogovorih in medsebojnemu
zaupanju:
“Če je zveza, ki je od začetka zaljubljenost in navdušenje, potem pa mislim, da sploh pri
gejih gre v to fazo, da imaš nekoga rad in njegovo osebnost in obratno, ter začneš skupaj
rasti tako, da svoj odnos poglabljaš ali pa greš potem v neke popestritve in zunanje
impulze in animacijske parke in si probaš popestriti, ker ne znaš razvijati svoje zveze in si
jo probaš popestriti z zunanjimi dejavniki. Če pa znaš svojo zvezo razvijati, pa mislim, da
ni potrebe po tem, ampak to je spet odvisno, kako si kompatibilen in kako znaš pristopiti
ter če se ujameš v nek kalup monotonosti in moraš ugotoviti, kako to razrešiš, ker v vsaki
zvezi pride do neke rutine, ampak potem neke stvari spremeniš, ampak morata biti pa oba v
tem.” (Sogovornik 20 2019: 70)

Menim, da so nekateri pari tekom let izkusili najboljše, kar ponujata “oba svetova”
(odprta in zaprta zveza). Sogovornik 15 je s partnerjem v zvezi že slabih 20 let. Poudarja,
kako pomembne so bile faze tako zaprtosti kot tudi odprtosti partnerske zveze, v okviru
katere sta odkrivala tako sebe kot tudi drug drugega. Pove, da je z zvezo zadovoljen in da
sta s partnerjem na podlagi izkušenj spremenila tudi življenski slog. Izrazi, da mu je bilo

pomembno tudi zaupanje in predstavitev partnerja družini, ki mu je nadgradila odnos s
partnerjem.
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“Kjer trenutno sva, sem zadovoljen s tem. Ene stvari jemljem tudi kot fazo, v kateri sva
spremenila življenski stil, včasih sva več žurala in to /…/. Ne vidim nič slabega v tem, ker
se mi tudi ne da in so se mi spremenile prioritete in mi to ustreza. S tem, da je moj partner
tudi dovolj prilagodljiv, ker vsako fazo, stvar, ki sem jo izpostavil, se je prilagodil, seveda
do neke mere. Človeku lahko nekaj pomeni, do kamor se lahko spusti. Po občutenju to
pripadnost bolj čutim, ko sem povedal družini in sem naju povezal z družino, imam
občutek, da imam dejansko družino, s tega vidika se vidim tudi z njim na dolgi rok, pa
imela sva že tudi veliko faz v življenju.” (Sogovornik 15 2019: 59)

4. 2. Odprta gejevska partnerska zveza
Odprte partnerske zveze po Giddensu (2000: 167) temeljijo na medsebojni
(egalitarni) etiki, kar dela pare, ki so v takšni obliki partnerske zveze, inovativne in
posebne. Kot sem že omenil, se to najbolj vidi v gejevskih zvezah, kjer se v zadnjem času
in v toku modernih paradigem znotraj gejevske skupnosti tovrstna oblika razmerja že

pričakuje oziroma postaja standard za nekatere posameznike.
Mnogim posameznikom se ob tem postavlja vprašanje, ali je odprta partnerska
zveza sploh zveza. Shernoff meni, da odprta partnerska zveza izzove od obeh
posameznikov osnovno predpostavko ljubezni in predanosti (Shernoff 2006: 412).
Sogovornik 14 izrazi, da se ni pripravljen popolnoma predati zaprti zvezi, saj ima željo po
spolni izkušnji še z nekom zunaj partnerske zveze. Doda, da je partnerju že na samem
začetku zveze povedal, da želi odprto zvezo ter si ne predstavlja biti seksualno zavezan
zgolj na enega partnerja:
“Če bi moral živeti v zaprti zvezi, ne bi bil v zvezi. Nisem oseba, ki bi mu rekel v oči, da
sem mu zvest in potem grem za prvi ovinek in se kresnem z enim /…/, če bi moral biti v
zaprti zvezi, sploh ne bi bil v zvezi. Če bi silil v zaprto zvezo od samega začetka, ziher ne bi
bila več v zvezi. Jaz sem mu že prvi dan rekel, da mi nihče ne bo govoril, kaj moram in kaj
smem.” (Sogovornik 14 2019: 48)

Dinamika para v odprti partnerski zvezi se ob izkušnji še z dodatnim članom, ki ni
del partnerske zveze, načeloma ne spreminja. Par, ki se je na podlagi dogovorov
sporazumno odločil za tovrstvo obliko zveze, strogo ločuje predanost drug drugemu in
ljubezen od seksualne izkušnje še z nekom tretjim (Shernoff 2006: 414). To je potrdil tudi
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sogovornik 14, ki je povedal, da svojega intimno-ljubezenskega odnosa s partnerjem nista
nikoli ogrožala ter da sta se ob prvem znaku čustvenega poseganje tretje osebe od tega tudi
umaknila.
“Kdor koli je tretji prišel k nama, nikoli ni ogrozil najinega intimno-ljubezenskega odnosa.
Če je to probal, če se je npr. navezal na nekoga od naju, sva imela oba nek razviti refleks,
če enemu od naju to ni odgovarjalo in se je posledično počutil izključenega, je ta zadeva
morala pasti. Te ravni sva spoznala in to velja še danes.” (Sogovornik 14 2019: 32)

Sogovornik 5 ni nikoli razmišljal, da je odprta zveza nekaj slabega. Meni, da je to
sprejemljivo, če temelji na dogovorih in zaupanju, ter doda, da je bistvo fludidnosti:
“Nikoli nisem razmišljal o poligamiji v okviru gejevskih parov. Okej, sem slišal za trojčke
in poznam ljudi, ki so imeli trikotnike, ki so trajali nekaj časa, in te poliamorne fore,
ampak to poznam bolj iz nekih fludinih zadev, ko se ljudje, ki se ne identificirajo točno tako
ali točno tako, najdejo in imajo neko novo stvar, ki temelji na zaupanju, komunikaciji.”
(Sogovornik 5 2019: 20)

Pari v odprti partnerski zvezi so poudarili, da bo sčasoma odprta partnerska zveza
postala norma. Sogovornik 13 pozna malo parov, ki so že dlje časa v zvezi ter imajo zaprto
zvezo:
“To prinesejo izkušnje, pogovori s frendi, ki so že vrsto let v odprih zvezah in ti odprejo oči
/…/, ko sem se pogovarjal z drugimi, pa ti en tako pove in ti drug pove iste poglede in
smernice, se vprašaš, koliko gejev sploh poznaš, ki so v uspešni zaprti zvezi.” (Sogovornik
13 2019: 52)

4. 2. 1. Seksualni scenariji v odprti gejevski partnerski zvezi
Goffman (1956) meni, da je naše življenje oder, na katerem igramo svoje vloge, ki
so utemeljene na scenarijih, ki so najbolj ohlapno pričakovani načini, kako neko določeno
vlogo igramo. Simon in Gagnom (1986: 99) preneseta Goffmanovo idejo na področje
seksualnosti. S sociološkim načinom pristopa k raziskovanju seksualnosti postavita teorijo
seksualnih scenarijev.
Pomembno je vedeti, kako si posameznik subjektivno razlaga svojo seksualnost
(seksualni scenarij) ter samovoljno in neodvisno določa po lastni izbiri seksualne prakse in
kasnejše izvedbe. Simon in Gagnom (1986: 100) ločita in razdelita scenarije na: kulturne,
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intrapsihične in medosebne. Pri tem je pomembno vedeti, da se med seboj povezujejo in
nagrajujejo. Kadar izraža posameznik svojo seksualnost, se vsako dejanje na nek način
vpisuje v naš osebni seksualni scenarij, na osnovi katerega se potem oblikuje seksualno
dejanje (1986: 102).
Sogovorniki v odprti partnerski zvezi so ves čas poudarjali pomen dogovorov in
pogovorov o prakticiranju seksualnosti v in izven partnerske zveze. Izpostavljali so svoje
osebne individualne želje, potrebe in fantazije, kar opisuje intrapsihični scenarij.
Sogovornik 11 pove, da sta se s partnerjem o tem veliko pogovarjala, saj njemu
seksualnost veliko pomeni in rad govori o svojih željah, fantazijah ipd. Na podlagi
skupnega dogovora sta našla rešitev in sta danes oba srečna v odprti zvezi:
“Najprej sva se zelo pogovarjala, meni so zelo pomenile te spolne zadeve z mojega socialliberalnega pogleda in sem o tej stvari rad govoril. In se v nekem smislu razkrival. In
fantazije in kaj bi vse doživiljal ipd. Njemu pa vsaka stvar seveda ni bila okej, sem pa želje
in potrebe moral izražati. Potem pa sva morala najti nekaj skupnega in na nek način sva,
ker sva. Na primer sva šla na morje in sva se lovila se po Rovinju. Izkazovala sva si te
stvari in se drug drugemu prilagajala in pri tem, kjer sva se ujela, sva to želela doživljati
drug z drugim ali celo še s kom.” (Sogovornik 11 2019: 34)

Sogovornik 17 odprto partnersko zvezo tudi povezuje s seksualno željo po
odkrivanju samega sebe ter svojih fetišev, fantazij ipd. ter omeni, da sta se s partnerjem o
tem pogovarjala in tudi imela fazo, v kateri sta eksperimentirala še z dodatnim partnerjem.
Na koncu se mu je to izkazalo kot faza, ki sta jo morala doživeti, in v okviru katere sta
spoznala, da odprta partnerska zveza za njiju nima nobenega pomena ter si želita biti

skupaj v zaprti partnerski zvezi. Dodata, da je vse to možno, če si v zvezi s pravim
človekom:
“V vseh razmerjih greš skozi razne faze v življenju. Mogoče po določenem času pa si
misliš, da bi bilo fajn malo osvežiti in malo več svobode ali karkoli takšnega. Lahko se
poskušaš dogovoriti /…/, odprta, zaprta zveza ali poveš ali ne poveš. Na koncu itak pride
do tega, da konec koncev ne potrebuješ ničesar takšnega, če si s pravim človekom.”
(Sogovornik 17 2019: 62)

4. 2. 2. Razlike med varanjem in odprto partnersko zvezo
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Zanimiv pogled, na katerega sem bil posebej pozoren, je bil pogled posameznikov
na varanje v okviru odprte partnerske zveze. Na zvestobo nekateri gejevski pari gledajo
drugače kot heteroseksualni pari, ki zvestobo povezujejo kot sopomenko za monogamijo
(zaprto partnersko zvezo). Shernoff meni, da naj bi na splošno geji v odprti partnerski
zvezi menili, da če sta se oba dogovorila za odprto partnersko zvezo in se oba s tem tudi
strinjata, potem ima zanju zvestoba enak pomen kot za tiste, ki se ne poslužujejo spolnosti
z drugimi partnerji (Shernoff 2006: 410).
Sogovornik 19 meni, da je varanje tisto, kar se dela na skrivaj in se o tem s
partnerjem nista pogovorila:
“Varanje je nekaj na skrivaj in ni dogovora o tem, odprta zveza pa je stvar dogovora in
karte na mizo, bil sem z nekom drugim /…/, varanje je pač na skrivaj in hinavščina,
skrivanje.” (Sogovornik 19 2019: 70)

Sogovornik 4 se je s svojim partnerjem dogovoril, da imata vsako soboto možnost
po spolnosti izven partnerske zveze. Pove, da to zanj ni varanje, saj sta si o tem iskrena ter

sta se oba s tem dogovorom tudi strinjala.
“Midva se varava ob sobotah (smeh) /…/, čeprav, če si poveva /…/, to ni varanje.”
(Sogovornik 4 2019: 49)

Sogovornik 18 pa na varanje gleda s stališča čustvenega in ne telesnega varanja. Po
njegovem mneju se varanje začne ob vpletovanju čustev med posameznikoma:
“Telesno dogajanje zame ni varanje, varanje je zame čustveno (varanje) in če nekoga
čustveno prizadaneš skozi dejanja, sicer pa seksualno, če jaz ne gledam na to samo kot

varanje.” (Sogovornik 18 2019: 65).

Podobno mnenje o varanju ima tudi sogovornik 11, ki pove, da s partnerjem
ločujeta erotiko in spolnost z drugim članom ter da to temelji zgolj na seksualni ravni in
popestritvi spolnosti.
“Ena zadeva je ta simpatija, ki je bolj erotične narave, ki je vezana na spolno liberalnost,
kar ne pomeni, da je vse zvedeno na neko telesnost, ampak da je to neka raven doživetja, ki
zadeva vse te simpatije in erotiko ter možnost spolne igre, zakaj ne. Da pa to ni ista raven

kot neka ljubezen in ljubezensko zaupanje, to neko najmočnejšo prijateljstvo dveh /…/ in
na podlagi tega je on videl, da očitno je to možno, čeprav je on moral biti dovolj močan del
osebne simpatije, če sva koga spoznala.” (Sogovornik 11 2019: 32)
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Rezultati analize kažejo na razlike med interpretacijami pojma varanja in zvestobe.
Štirim sogovornikom predstavlja varanje že pogled drugega moškega, spet drugi si
razlagajo varanje v okviru čustvenega ali spolnega konteksta, kar nakazuje na to, kar sem
že omenil, da ima vsak par in posameznik o slednjem svoj pogled in interpretacijo.

4. 2. 3. Odprta partnerska zveza kot faza

Sogovorniki so fazo, v kateri so imeli odprto partnersko zvezo, videli kot ključ do
dolge in kvalitetne zveze, saj so v tem času lahko na drugačen način spoznali seksualnost
in poglobili zaupanje v zvezo in partnerja. To omeni tudi sogovornik 11, kateremu je bilo
pomembno, da sta s partnerjem šla skozi fazo odprtosti, saj se je lahko tudi izzživel in
sedaj se s partnerjem bolj posvečata en drugemu:
“Po vseh teh izkušnjah, ko sem to doživel in izživel, prideš do faze, ko si rečeš, da od tukaj
naprej lahko ali pa ne nadaljuješ. Ker si to dal skozi, poznaš zadevo in imaš hkrati to
izbiro dosti lažjo, kot pa če neke zadeve ne bi imel /…/, lažje s tem opravljaš in se s tem
soočaš in s tem nisi obremenjen /…/.” (Sogovornik 11 2019: 38)

Ideja o odprtosti zveze pa se je pri parih pokazala tudi z željo po seksualni izkušnji
izven domačega okolja (v tujini). Sogovornik 17 je povedal, da sta s partnerjem imela fazo,
ko sta na potovanjih povabila nekoga medse (v trojčka).
“Če greš na dopust ali kam, je bilo fajn koga še pripeljati v zvezo in če si imel možnost se
še s kom pozabavat /…/, načeloma sva zelo hitro ugotovila, da to nima nobene dodane
vrednosti v odnosu.” (Sogovornik 17 2019: 63)

Kako se spreminja pogled na odprto partnersko razmerje, pa razloži sogovornik 5,
ki je mnenja, da je potrebno iti skozi faze, da ne ostaneš znotraj zaprtih okvirjev:
“Ko sem jaz odraščal in sem bil najstnik, sem si želel imeti enega fanta, hkrati pa sem bil
ful spolno liberalen in bil ponosen na to ter gledal zviška na ljudi, ki so seksali zgolj z eno
osebo in tako so me vzgajali, v smislu, da ni samo nujno to, da si poročen in je lahko bolj
fluidno in da eksperimentiraš. Danes gledam na to, da je to neko obdobje, skozi katerega
moraš iti, če ne imaš na stara leta krizo, takim ljudem se jim zdi, da niso probali in so
zamudili stvari – v resnici pa ni to un point vsega, cilj vsega. Odkrivanje sebe, če ne bi šel
čez to, bi še vedno živel v nekih okvirčkih.” (Sogovornik 5 2019: 18)
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4. 3. Primerjava zaprte in odprte gejevske partnerske zveze
Če primerjamo zaprto partnersko zvezo in odprto partnersko zvezo gejev na
podlagi faktorjev, kot so na primer iskrenost, spoštovanje, kvaliteta in zadovoljstvo v
gejevski partnerski zvezi, redko najdemo neskladja v primerjavi s heteroseksualnimi
partnerskimi zvezami (Razmiez in Brown 2010: 208).
Bell in Weinberg (1978: 78) sta primerjala odprte in zaprte partnerske zveze na
podlagi dihotomij, s katerimi sta skušala pojasniti individualne razlike in zadovoljstvo
posameznika v odprti oziroma zaprti gejevski partnerski zvezi. Ugotovila sta, da
posamezniki, ki so v zaprti zvezi, poročajo o višji stopnji samosprejemanja in
izpolnjevanja zunanjih in notranjih zadovoljstev. Pari, ki so v odprti partnerski zvezi, pa so
bolj depresivni in napeti v odnosu kot tisti v zaprti zvezi (1978: 271).
lasband in Peplau (1985) v primerjavi z Bellom in Weinbergom (1978) nista
odkrila razlik med odprtimi in zaprtimi pari na ravni zadovoljstva, kvalitete in navezanosti
v razmerju. Obenem pa Blasband in Peplau (1985), McWhirter in Mattison (1984) ter

Kurdek in Schmitt (1985–1986) ugotavljajo, da odprta partnerska zveza ne vpliva na
zadovoljstvo in trajanje partnerske zveze.
Harry je leta 1982 zapisal, da se trajanje zaprte zveze v gejevskem svetu zaradi
sprejemljivosi in pričakovanosti, da je par v odprti zvezi, zmanjšuje (Harry 1979: 68). O
tem piše tudi Adams, ki pove: “Trajanje razmerja je bilo ugotovljeno, da je negativno
povezano s statusom zaprte partnerske zveze” (Adams 2006: 13). Adamsovo tezo so
potrdili tudi trije sogovorniki. Skupno vsem trem sogovornikom je bilo, da je po njihovem
mnenju uspeh zaprte partnerske zveze omejen na slabih 5 let trajanja partnerskega
razmerja.
“/…/ pokaži en par, ki je bil v zvezi več kot 5 let. Prej kot slej pride do skokov čez plot in
varanja.” (Sogovornik 14 2019: 48)

Na drugi strani pa so se nekateri gejevski pari v splošnem “privadili” in asimilirali
v heterosekualne institucije in prakse, kot so poroke, posvojitve otrok ipd. Tudi njihovi
seksualni dogovori se vedno bolj organizirajo okoli heteroseksualnih norm, ki poudarjajo

pomen zaprtega partnerskega razmerja. (Green 2006: 171). Literatura in številni
raziskovalci pričajo o razraščanju zaprtih gejevskih zvez, medtem ko naj bi bile odprte
gejevske zveze manj depresivne za posameznike, ki so že imeli izkušnjo z zaprto
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partnersko zvezo. Tukaj prihaja do dihotomij in zanimivo bi bilo ugotavljati, zakaj je na
eni strani več zaprtih zvez, čeprav naj bi bilo zadovoljstvo z njimi manjše. Za pare, ki se
niso dogovorili, da imajo lahko spolne odnose z drugimi, nezvestoba tako pomeni kršenje
pravil, o katerih se je par dogovoril in so dovoljene zunaj primarnega odnosa (Shernoff
2006: 415).
Če se razmerje bori za obstoj, ga odločitev za odprto spolnost ne bo rešilo, ta bo
samo pospešila njegov propad in zastrla prave razloge za nerešljive težave. Da bi poskušali
zagotoviti čustveno zvestobo partnerstva, se nekateri pari odločijo, da so enkratni spolni
odnosi z drugimi partnerji dovoljeni, večkratni pa ne. Drugi pari se strinjajo, da so
večkratni spolni odnosi z drugimi partnerji dovoljeni. Slednji pari niso le spolno
neizključujoči, temveč “poliamorni“ (Anapol 1997: 163), kar pomeni, da ljubijo več oseb
hkrati. Pomemben vidik ohranjanja kakršne koli partnerske zveze, še posebej odprte, je
jasna komunikacija med partnerjema, vzajemno zaupanje ter jasni dogovori glede
prakticiranje spolnosti izven partnerske zveze.
V sklopu empiričnega dela diplomske naloge sem ugotovil, da je temu res tako.

Vendar je za skupno zadovoljstvo v zvezi potrebno veliko truda in vlaganja v odnos z obeh
strani ter zagotavljanje, da je vsaka stvar, dogovor ipd. tudi razčiščena in predebatirana
med partnerjema. Na podlagi aktualne teme o Brexitu je sogovornik 6 prikazal tudi svoj
pogled in razlago na partnersko zvezo:
“Zveza je v resnici delovna hipoteza in to je tako kot brexit – imaš nek default in za njih je
default to, da padejo ven iz Evropske unije, če se ne bojo potrudili, in zame je zveza, da
bom ostal v njej, razen če se bom potrudil, da jo bom uničil.” (Sogovornik 6 2019: 16)

4. 3. 1. Pogledi na odprto zvezo s stališča sogovornikov v zaprti partnerski zvezi
Poglede posameznikov, ki so v zaprti partnerski zvezi, sem že predstavil. Ugotovil
sem, da imajo odklonilen odnos do odprtih partnerskih zvez. Zanimiv kontrast, ki sem ga
opazil pri sogovornikih, je ta, da pari, ki so v zaprti partnerski zvezi, gledajo na pare v
odprti partnerski zvezi z zadržki in negativnimi konotacijam ter obratno – pari, ki so v
odprti partnerski zvezi na pare, ki so v zaprti zvezi.
Sogovornik 4 si ne predstavlja, da bi bil s partnerjem v odprti partnerski zvezi.
Misel na to mu daje negativne in grozne občutke, kot to tudi sam opiše:
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“Jaz nikoli nisem bil v odprti zvezi, ker mi to ni, ker si ne predstavljam, da bi bil v odprti.
Tudi ko razmišljam o tem, če bi zvezo odprla v prihodnosti, mi je nek grozen občutek /…/,
ne predstavljam si, da nekdo, ki ga ljubiš, gre, da se da samo dol z nekom v smislu, da saj
je to samo seks … Mene bi to raztrgalo, ni govora.” (Sogovornik 4 2019: 10)

Sogovornik 3 pove, da je v preteklosti že bil s partnerjem v odprti zvezi ter da
sčasoma to njunega odnosa ni pripeljalo nikamor. Meni, da posamezniki, ki so v odprti
partnerski zvezi, sami sebi mečejo pesek v oči, ter da seksualnosti in iskrene ljubezni med

seboj ne moreš primerjati oziroma mešati:
“Jaz sem probal že biti v odpri zvezi in vem, da sčasoma ne pelje to nikamor, lahko rečeš
kar hočeš /…/ sam sebi mečeš pesek v oči /…/ ljubezni in seksa, avantur, ne moreš mešati,
dolgoročno to ne pelje nikamor, prej ali slej bo to počil,o in enostavno se nisem videl več v
tem in sem si rekel, da hočem novo vezo, ki bo monogamna.” (Sogovornik 3 2019: 10)

4. 3. 2. Pogledi na zaprto zvezo s stališča sogovornikov v odprti partnerski zvezi
Sogovorniki, ki so v odprti partnerski zvezi, so imeli nemalo negativnih pogledov
na zaprtost zveze. Sogovornik 12 je povedal, da sta s partnerjem, s katerim sta skupaj že
slabih dvajset let, na začetku zveze imela idejo, da bosta monogamna, kar jima je
predstavljalo ideal. Poudari, da mu je prilaščanje partnerja nasilje, kar se po njegovem
mnenju dogaja v zaprtih parterskih zvezah:
“Zelo zgodaj sva že imela to idejo, da lahko imaš nek ideal, ki je bolj ali manj nek
predsodek, ki ga skozi izkušnje lahko suspendiraš. Ampak to ne pomeni, da se vse skupaj

sesuje in da nič ni – tisto, kar pa iz tega zraste, pa pomeni, da je idealizem problematičen,
da te bremza. Je pa razumljivo, da imaš neke predstave in da vlagaš v neko formo, kamor
hočeš, da gre zveza. To je v resnici odprto – ne moreš sedaj vzpostaviti neki ideal in
idealnega partnerja /…/, to bo nasilje, to je lahko del problema pri monogamnih zvezah,
kjer po mojem mnenju spoštovanja ni in je prilaščanje drug drugega.“ (Sogovornik 12
2019: 45)

Prav tako je mnenja, da zaprta partnerska zveza ni edini možen način partnerstva.
Meni, da je tudi med heteroseksualni pristotna promiskuitetnost:
“Zgolj zaradi tega, da bi rekel, da je monogamija edini način, na katerega se lahko gre,
zaradi tega, ker lahko ostanejo družine skupaj … to je bullshit, tudi heteroseksualni pari so
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živ dokaz za to, kljub vsem pogojem, ki jih pač imajo za monogamne zveze, jih zelo malo
funkcionira.” (Sogovornik 15 2019: 57)

Najbolj strog glede zaprte partnerske zveze je bil sogovornik 14, ki meni, da je
zaprta zveza obsojena na propad in da lahko traja največ pet let.
“Zveza, ki je zaprta, je obsojena na propad, cca. 5 let, ker ti človeku ne bi zaupal, zakaj ne
bi šel … tukaj – jaz ga spoštujem, njega kot človeka in kot partnerja in ne vidim razloga,
da bi živel neko dvojno življenje, ker me ne moti do te mere, da bi ga obsojal.”

(Sogovornik 14 2019: 47)
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5. DOGOVORI V GEJEVSKI PARTNERSKI ZVEZI
V gejevskih partnerskih zvezah se morata po mnenju sogovornikov partnerja
sčasoma pogovoriti o statusu partnerskega razmerja v kontekstu odprte ali zaprte zveze,
znotraj večplastnega niza prekrivajočih se področji. Konkurenčni diskurzi o zaprtih
partnerskih zvezah, ki jih lahko najdemo v heteronormativnem družbenem svetu in še bolj
specifično v gejevski skupnosti, pomenijo, da zaprta partnerska razmerja niso v celoti

ideološko

preobremenjena

s

prevladujočimi

predpostavkami,

ki

označujejo

heteroseksualne predstave o ljubezni in romantiki (Razmiez in Brown 2010: 204).
Giddens ovrednoti gejevske partnerske zveze kot osvobojene normativnih idealov
zaprtih partnerskih zvez, ki se kažejo v heteroseksualnih zvezah, s čimer gejevske zveze
proizvajajo inovativne in drugačne načine delovanja intimnosti (Giddens 1992).
Pomembno je, da pri preučevanju gejevskih partnerskih zvez ugotovimo, da iz različnih
načinov delovanja intimnosti (odprta ali zaprta partnerska zveze) lahko razberemo, kako
močna je partnerska zveza med njima ter v kolikšni meri drug drugemu zaupata.
Znotraj gejevske kot tudi kakršne koli druge zveze se od obeh partnerjev zahteva
dogovarjanje, prilagajanje ipd., ki mora biti neodvisno od aktualnih in preteklih družbenih
dogajanj. Vsak gejevski par, kot tudi posameznik, ima svojo lastno obliko interpretacije
dogovorov, ki temeljijo na podlagi individualnih potreb, pričakovanj, hrepenenj, strahov
ipd. (LaSala 2004: 34). Obstajajo pa tudi primeri, ko izrazi željo po spremembi le en
partner, ki si želi doživeti seksualno izkušnjo izven partnerske zveze, drugi partner pa želje
ne čuti (Ramirez in Brown 2010: 209).

Študije odprtih partnerskih zvez so v sedemdestih in osemdesetih letih prejšnega
stoletja pokazale, da je bila redifinicija zveze iz zaprte v odprto partnersko zvezo povezana
s spolnim avanturizmom ter različnimi varijacijami potreb in želja po dodatni seksualni
izkušnji izven partnerske zveze (Kurdek 1988: 113). Raziskovalci so na tem področju
ugotovili nekaj pomembnih vzorcev v zvezi z dogovori med pari, ki so svojo zvezo
opredelili kot odprto, ter jo redifinirali tekom trajanja partnerske zveze.
Pomembne ugotovitve v zvezi z dogovori za odprto partnersko zvezo so bili
sporazumi, povezani s prakticiranjem seksualnosti s tretjo osebo izven ali skupaj v
partnerskem razmerju. Za odprto partnersko zvezo so značilna različna implicitno in
eksplicitno izražena pravila, ki določajo, za katere oblike spolne aktivnosti sta se partnerja
dogovorila, da jih bosta prakticirala znotraj ali izven veze (Hickson 1992, Hoff in
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Beougher 2010, LaSala 2004b). Sogovornik 17 meni, da je pomembno svojega partnerja
poznati, preden mu postaviš vprašanje ter še pomembneje se dogovoriti o tem, kaj je
dovoljeno in kaj sprejemljivo v odprtem odnosu.
“Predvsem se mi zdi, da mora vsak svojega partnerja dobro poznati, da postaviš to
vprašanje /…/, zahtevek načeloma naj ne bi bil problem, ker če v odnosu pride do te točke,
da začutiš ali si zaželiš nekaj več, kot je v samem odnosu, v smislu popestritve, verjetno
potem to oba vesta. To naj ne bi bil tak problem, vsekakor pa je to stvar dogovora in
razumevanja, kje so meje in do kamor se gre. Se pač dogovoriš o tem, kaj je dovoljeno in

sprejemljivo.” (Sogovornik 17 2019: 64)

Geji, ki imajo dogovorjene sporazume in pravila tako v odprti kot tudi v zaprti
partnerski zvezi, so bolj zadovoljni v zvezi, kot tisti, ki tega še niso naredili (Ramirez in
Brown 2010: 208). Sogovornik 19 pove, da je potrebno izraziti svoje potrebe in se o tem
dogovoriti:
“Poznam pare, ki so zelo dolgo skupaj in dobro funkcionirajo v odprtih zvezah, ker je to
bazirano na nekem dogovoru in da je res ta odprtost, se pravi, da je okej in da se vnaprej
pove /…/, zdi se mi pomembno, da sta oba kul s tem.” (Sogovornik 19 2019: 69)

Raziskava Hoffa in Beougherja je pokazala sicer nižjo kakovost razmerja med pari,
ki imajo odprto partnersko zvezo (Hoff in Beougher 2010: 778). Po lastnem opažanju in na
podlagi terenskega dnevnika menim, da so gejevski pari v odprtih partnerskih zvezah prav
tako sposobni ohraniti uspešne in zadovoljive odnose, v primerjavi s pari, ki se držijo bolj
konvencionalnega modela zaprte partnerske zveze.

Preden postavita jasna pravila o spremembi ali redificiniji zveze, se morata oba v
zvezi soočiti z lastnimi strahovi, individalnimi potrebami ter preteklimi izkušnjami.
Pogovor mora biti iskren in popolnoma odprt, da lahko en drugemu jasno izrazita svoje
poglede in pričakovanja. To od njiju zahteva določeno mero odgovornosti, saj se v
življenju tekom razvijanje zveze velikokrat pojavljajo različne skušnjave. Postavljanje
seksualnih dogovorov je zahteven proces, saj so prisotni dvomi o možnosti nazadovanja ali
propada partnerske zveze, kar od para zahteva ne samo iskren in dolg pogovor, temveč tudi
dogovor o postavljenih pravilih obnašanja znotraj zveze (Silverstein in Picano 2003: 89).
Obstajajo različne variacije ter interpretacije o tem, kako zadovoljni so partnerji s
seksualnimi dogovori. Raziskave v preteklosti so pokazale, da imajo pari, ki so v zaprti

27

partnerski zvezi, težave pri zatiranju ali potlačevanju svojih želja po seksualnosti še z
drugim spolnim partnerjem izven zveze. Pari v odprtih partnerskih razmerjih se soočajo z
občutki ljubosumja in emocionalne negotovosti (Worth, Reid in McMillan 2002: 248).
Hickson (1992) in LaSala (2005) navajata primere posebnih pravil, ki jih pari lahko
določijo med pogajanji o odprti zvezi. Primeri tovrstnih pravil, ki jih nekateri pari določijo
v povezavi z odprto zvezo, lahko vključujejo uporabo kondoma za analni seks zunaj
razmerja, izključevanje analnega seksa z drugimi partnerji, pravilo “ne sprašuj, ne povej”,
popolno odkritost, prepoved spolnih odnosov s prijatelji, prepoved spolnih odnosov doma
oziroma v skupni postelji, medsebojno sodelovanje pri spolnih odnosih (trije ali skupinski
seks). To so le nekateri od številnih možnih dogovorov, ki jih moški lahko dosežejo glede
spolnih odnosov z drugimi partnerji.
Giddens meni, da je potrebno na ravni partnerstva drug drugemu dajati možnost za
opredelitev želj in potreb, vendar pa opozarja: ”Če psihološko dajanje drugemu ni
obojestransko in primerno uravnovešeno, bo en posameznik svoje želje določal ne glede na
drugega, od njega pa pričakoval, da se bo strinjal z njimi” (Giddens 2000: 142–143).

Splošne definicije o dogovorih v zvezi ni mogoče podati, saj obstaja toliko
možnosti in načinov za sklenitev kompromisov in zadovoljivih dogovorov, kot je
gejevskih parov. Vsak par si prilagodi in razlaga svoje seksualno življenje primarno na
podlagi lastnih in sekundarno skupnih vrednot. Za nekatere pare bodo dogovori drugega
para tuji, neustrezni in nerazumljivi ter obratno. Zanimiva tema za nadaljnje raziskovanje
so številne drugačne interpretacije dogovorov v odprtih in zaprtih partnerskih zvez.

5. 1. Seksualni dogovori v zvezi
Seksualni dogovori znotraj gejevske partnerske zveze ponudijo tako posamezniku
kot tudi paru možnost izkustva seksualne izkušnje na drugačen način. Prispevajo lahko k
ohranjanju rednega in zadovoljnega spolnega življenja brez tveganja in pri tem ne tvegajo,
da bi izgubili svojega partnerja. Pomembno je, da si partnerja zaupata in drug drugemu
izrazita svoje poglede in želje. Na to nakazuje tudi sogovornik 15, ki je povedal tudi,
kakšen pogled ima na varanje v sklopu seksualnih dogovorov:
“Če je to v sklopu nekega dogovora in da veš, kje pa kaj, da drugega ne moti, da mu hodiš
čez neke njegove meje in če je meni to dovoljeno, potem to ni varanje. Varanje je tisto, kar
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ni dovoljeno, pa tudi tisto, če bi mi kdo dovolil, da me odpelje nekam drugam z nekom
drugim in potem ne čutim tistega connectiona (povezave), ker me odnese nekam drugam s
tistim, to je meni tisto, kar smatram pod varnost in zaupanje, intima pa ti lahko zaplava
nekam drugam, takrat je to varanje. Drugo pa je igračkanje, če veš, da je. To sva zmeraj
usklajevala, zadnja leta nama je nekako šlo v to dosti energije in usklajevanja, tega je
danes že zelo malo in se mi zdi, da je bila to neka faza v življenju /…/, dost let sva to tudi
počela /…/, to je vseeno prineslo neke konflikte s sabo, vedno ko imaš ti neka nepisana
pravila je zmeraj tudi to, na kaj ti vse vpliva, na neko dinamiko in če imaš dosti sprememb,

rabiš potem doma neko stabilno okolje.” (Sogovornik 15 2019: 56)

Na podlagi desetih sodelujočih parov je sedem parov prišlo do točke, ko so želeli
zvezo bodisi popestriti ali v njej zgolj spremeniti dinamiko, trije pari so zadovoljni z zvezo
in se o tem še ne mislijo pogovoriti. Od sedmih parov, ki so sodelovali v moji raziskavi ter
povedali, da so imeli pogovor o dogovorih v zvezi, jih je pet imelo pogovor v prvih treh
letih zveze, en par je imel pogovor o redifiniciji partnerske zveze že v prvem mesecu, en
par pa je do pogovora prišel šele po petih letih. V raziskovalnem delu temu nisem posvetil
večje raziskovalne teže ter nisem uspel raziskati razvoja in vzdrževanja sporazumov ter
njihov vpliv na odnose.
Sprememba dinamike in popestritev pa naj bi bila povezana tudi s potekom
razvijanja tekom zveze ter tudi nekaterimi vplivi, s katerimi se gejevski pari soočajo na
dnevni ravni.
“V vseh razmerjih greš skozi razne faze v življenju. Mogoče po določenem času pa si
misliš, da bi bilo fajn malo osvežiti in malo več svobode ali karkoli takšnega. Lahko
poskušaš se dogovoriti /…/, odprta, zaprta zveza, ali poveš ali ne poveš, ali skupaj narediš
ka.j.” (Sogovornik 17 2019: 62)

5. 2. Prakticiranje seksualnih dogovorov
Sodelujoči pari v raziskavi so podali zelo pisane in različne interpretacije
dogovorov v sklopu zaprtih in odprtih partnerskih zvez. Štirje pari so povedali, da imajo
skupno spolno izkušnjo izven partnerske zveze:
“Seksava in seksala sva z drugimi partnerji v trojčku, je pa bilo zelo redko, da je kdo imel
svoje izlete. Do tega pogovora nikoli nisva prišla tako na papirju, sva pa šla potem v to
smer, nisva prišla s to debate do konca, da bi vsak predstavil svojo interptretacijo, večina
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je bilo obdobje, ko sva si želela popestriti seksualno življenje in sva šla v trojčke.”
(Sogovornik 15 2019: 55)

Sogovornik 7 in 9 sta se dogovorila, da imata vsako soboto prosto in možnost
iskanja seksualne izkušnje izven partnerske zveze, saj sta zvezo opredelila kot odprto:
“Imava dogovor, da sva si med tednom zvesta in si vzameva prosto soboto. Jaz grem
nekam po svoje in on gre z avtom, jaz pa povabim drugega. Tako imava že iz navade. Eni
se nad tem zgražajo, drugi pa so kul s tem.” (Sogovornik 7 2019: 48)

Sliši se enostavno in preprosto, da se bodo seksualni dogovori tudi v praksi lahko
izvedli po določenih korakih, ki sta jih dorekla partnerja, pa vendar temu ni tako:
“Ko se je to zgodilo, sem ga jaz ustavil in vprašal, ali si to res želiva, in on me je gledal z
velikimi očmi /…/, ker sem se točno zavedal, kaj to pripelje za sabo, in sem si rekel, da
pojdiva v to, če sva oba za, ampak morava oba vedeti, kaj se lahko zgodi, če imava spolne
odnose z nekom, ki ga ne poznava, se pravi možnost nečesa, in potem se je treba testirati in
je treba iti v to tako, da ne bova imela slabe vesti in se ne bova slabo počutila /…/ Recimo,

če bi si želela to, bi imel isti pristop v smislu, da ja, ampak da to pomeni to in to in to in bi
ga ustavil. Pogovarjala sva se tudi o swingerskih forah v smislu, da bi mogoče bila za neke
spolne zadeve, ampak definitivno z nekim parom, ker ne bi to privedlo do nekega
ljubosumna in jm zaupava.” (Sogovornik 5 2019: 18)

Pri parih v zaprtih partnerskih zvezah pa je seksualna izkušnja izven zveze
popolnoma prepovedana (Hickson, Davies, Hunt in Weatherburn 1992: 415), kar v praksi
pomeni takojšni konec partnerske zveze:
“Če bi on izrazil željo, po eni strani on ve, kaj to pri meni pomeni – Ne! Greva narazen in
delaj, kaj hočeš. Z mano, da bi šla v tako zvezo, odpade.” (Sogovornik 4 2019: 13)
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6. VREDNOTE V GEJEVSKI PARTNERSKI ZVEZI
Vsak posameznik ima svoja lastna prepričanja in vrednote, ki jih prinese v
partnersko zvezo. Bolj kot prilagajanje drug drugemu je pomembno, da pogledamo, kakšne
so vrednote drugega partnerja in se iz teh različnih vrednot učimo ter rastemo
skupaj. Smisel partnerskega odnosa je namreč skupna rast in učenje.
Ljudje sicer doživimo nekakšno neugodje ob neskladju vrednot in vedenj (Treas in Giesen
2000: 54), zato je nujno, da se o vrednotah v zvezi, kot tudi pri iskanju skupnih dogovorov,
partnerja pogovorita o vrednotah, saj,
“/…/ ko si v nekem stiku z nekom, ne mores biti samo ti, in kot oseba moraš imeti
zavedanje, da so tudi drugi ljudje in da tvoje odločitve vplivajo tudi na druge ljudi.”
(Sogovorik 19 2019: 68)

Obstajajo številne teorije, definicije in raziskave na temo vrednot v partnerskih
zvezah na različnih področjih raziskovanja. S tem so se ukvarjale praktično vse

humanistične vede – od antropologije, filozofije, sociologije itd. Heteronormativne
vrednote in predpostavke so zaznamovale tudi vrednote o zaprtih partnerskih zvezah med
geji. Te vrednote v veliki meri presežejo vrednote, kot so intimnosti, zaupanje, spoštovanje
ipd., ki se soustvarjajo v odnosu drug do drugega na podlagi iskrenega in ljubečega
partnerskega odnosa. (Worth, Reid in McMillan 2002: 241).

6. 1. Izpostavljene vrednote v okviru empiričnega raziskovanja
V spodnji tabeli so predstavljeni rezultati označenih polj v tabeli, ki so jo
sogovorniki prejeli pred začetkom intervjuja, saj sem želel od njih na podlagi izpolnjenega
vprašalnika izvedeti, zakaj so se za določeno vrednost oziroma polje odločili. Polje, ki je v
tabeli označeno s številko 1, pomeni, da je sogovorniku vrednota najmanj pomembna,
število 5 pa označuje najvišjo stopnjo pomembnosti vrednote. Par oziroma sogovornika sta
vprašalnik reševala ločeno, da so se pokazala odstopanja v teži vrednot med njima.
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Tabela 2: Rezultati vprašalnika o pomembnosti vrednot

1

2

3

4

5

Najmanj

Dokaj

Srednje

Zelo

Največ

Varnost

1

7

11

Intimnost

4

6

9

Zaupanje

2

2

15

Spoštovanje

3

9

7

Iz tabele razberemo, da nobeden od sogovornikov ni označil nobene od navedenih

vrednot z manj kot vrednostjo 3 glede na pomembnost. Sogovorniki so za najpomembnejšo
vrednoto označili zaupanje (petnajst sogovornikov), sledi varnost (enajst sogovornikov),
kot tretjo najpomembnejšo vrednoto pa so izpostavili intimnost (devet sogovornikov). Na
zadnje mesto najpomembnejših vrednot pa so sogovorniki postavili spoštovanje (sedem
sogovornikov).

6. 1. 1. Zaupanje
Zaupanje kot najbolj pomembno vrednoto je označilo petnajst sogovornikov, torej
tri četrtine vseh. Sogovorniki zaupanje razumejo ne zgolj v okviru netvegane spolnosti in
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medsebojnega zaupanja, temveč menijo, da je zaupanje ključ za dobro, stabilno in
dolgotrajno zvezo:
“Brez zaupanja je težko nekaj graditi naprej, zna se zgoditi, da ni pristno in avtentično, če
ni zaupanja. Tudi če živiš z nekom in imaš skupno življenje in če to ni bilo zgrajeno na
zaupanju /…/, je definitivno pomembno in gradnik za čisto vse v zvezi.” (Sogovornik 7
2019: 22)

Sogovornik 4 je večkrat poudaril, da sta s partnerjem v zaprtem partnerskem

odnosu in mu zaupanje v zvezi predstavlja najbolj pomembno vrednoto.
“Brez zaupanja v zvezi nimaš kaj iskati … brez zaupanja in spoštovanja do en drugega ter
komunikacije /.../, zvestoba tudi, ampak to je bila tudi druga stvar /…/ komunikacija,
zaupanje in spoštovanje.” (Sogovornik 4 2019: 9)

Sogovornik 20 je z mano delil izkušnjo o prelomljenem zaupanju in uspešnem
načinu usklajevanja, v katerem sta obnovila zaupanje, in dodal, da mu je poleg zaupanja
pomembno še spoštovanje:
“Zaupanje sigurno, ker čeprav sva imela nekaj preskokov in sva se uspela uskladiti in neka
skupna rast in dopolnjevanje v smislu, da drug drugemu nekaj daješ in da je to
neavtomatizirano, pač da veš, da to je in da imaš neko sigurno in veš, da nekomu nekaj
daješ in dobivaš nazaj /.../. Pa spoštovanje tudi, ker če ni spoštovanja, se začnejo tudi vse
ostale stvari krhat.” (Sogovornik 20 2019: 67)

Če gledamo na tvegano spolnost kot na znak medsebojnega zaupanja, je treba
partnerjevo zahtevo po varnejši seksualnosti obravnavati kot znak pomanjkanja zaupanja
(Hammer, Fisher, Fitzgerald in Fisher 1996: 381). Kljub temu pa je Rempel menja, da
tvegana spolnost ne predstavlja strahu, ki bi ga lahko ogrozila medsebojno zaupanje ter
občutek bližine v razmerju. Tvegano spolno vedenje zelo dobro simbolizira dokaz o
zaupanju, ljubezni in predanosti drug drugemu in temelji na dogovorih, ki sta si jih
postavila. Študije so pokazale, da je pomen tvegane seksualnosti pomemben simbol za
zaupanje, ljubezen in predanost ter ga je mogoče v večji meri videti med gejevskimi pari
(Rempel 1985: 99). To je potrdilo tudi pet sogovornikov, med njimi je najbolj poudarjal

pomen iskrenega pogovora o varni seksualnosti in zaupanju sogovornik 8:
“Se z vsakim o teh stvareh pogovarjam, saj sem bil vedno paranoičen. Če sem izven zveze
imel kaj z nekom, potem sem imel vedno kondom pa tudi fafal nisem praktično, vedno sem
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pazil in se testiral in dodatno sem se šel tudi cepiti prej. Te bolezni danes, vem, da ne
predstavljajo več nevarnosti, vendar je pa prijetno in če si previden, zakaj ne /.../, to se
zelo povezuje z iskrenostjo /…/, to nama ni big deal in je pomembno, da če bi se karkoli že
zgodilo, da bi se šla testirati.” (Sogovornik 8 2019: 25)

6. 1. 2 .Varnost
Varnost je na podlagi empirične raziskave postavljena na drugo mesto najbolj
pomembnih vrednot v gejevski partnerski zvezi, takoj za zaupanjem. Enajstim
sogovornikom se je zdela omenjena vrednota pomembna, osmim manj pomembna. Sedem
sogovornikov varnost povezuje z varnim okoljem (dom, prebivališče, skupni prijatelji
ipd.), dva sogovornika varnost povezujeta z ekonomsko varnostjo, trije sogovorniki pa
varnost povezujejo z netvegano seksualnostjo.
Sogovorniki so poudarili, kako pomembna je navezanosti na partnerja, ki jo
povezujejo z varnostjo. Simpson (1990: 976) je ugotovil, da pri posameznikih, ki so zdravo

navezani na partnerja in od njega niso odvisni, trajajo odnosi dlje časa in so jim tudi bolj
zvesti. Kot že omenjeno je enajstim sogovornikov bolj pomembna varnost kot zaupanje,
saj jim varnost predstavlja vrednoto, na osnovi katere pridobijo zaupanje do ali od svojega
partnerja. Sogovorniku 8 varnost pomeni več kot zaupanje:
“Varnost mi pomeni celo več kot zaupanje, da imaš nekoga, na katerega se lahko 100 %
zaneseš /.../, če si v na primer stiski in partner ti pomaga, to je varnost.” (Sogovornik 8
2019: 22)

Z občutkom varnosti pa se nekateri posamezniki tudi soočajo z notranjimi
frustracijami in bitkami. Pri takih posameznikih je varnost še kako pomembna vrednota,
saj so do določene mere odvisni od svojega partnerja in si življenja na samem ne
predstavljajo in ne želijo. To je povedal tudi sogovornik 13, ki je dejal:
“Jaz sem bolj romantik in vem, da moram imeti nekoga ob sebi, ker biti sam recimo v
stanovanju (občasno paše biti sam), mi ne ustreza in mi je tuje /.../. Sam vem, da moram
biti z nekom. Na njega se lahko zanesem in vem, da vedno, ko ga bom potreboval, se lahko
obrnem na njega /.../. Imam brata, mamo itd. pa nismo bili vedno v tako dobrih odnosih, da

bi se jim tako zaupal kot pa recimo njemu.” (Sogovornik 13 2019: 46)
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Sogovorniku 5 predstavlja varnost seksualna eksluzivnost (zaprta partnerska
zveza), ki mu daje občutek varnosti, saj ne ogroža partnerske zveze:
“/.../ varnost mi veliko pomeni in potem, če pride druga oseba, nisem več na prvem mestu
in se potem ne počutim več tako varnega, sem lahko tretje kolo.” (Sogovornik 1 2019: 5)

6. 1. 2. 1. Socialna in ekonomska varnost v zvezi

Harry (1984) je ugotovil, da je bilo zadovoljstvo nižje, ko so bili dohodki
posameznikov v gejevski partnerski zvezi različni, medtem ko pa zadovoljstvo ni bilo
povezano z na primer starostnimi razlikami. Kurdek in Schmitt (1986a: 715) sta na drugi
strani ugotovila, da razlike v dohodku ali izobrazbi partnerjev ne vplivajo na zadovoljstvo
pri lezbičnih ali gejevskih moških parih.
Dva sogovornika sta poudarila, da tudi drug vidik varnosti – socialno-ekonomsko
varnost, ki po mnenju obeh sogovornikov zajema skupne partnerske ekonomske in pravne
vidike, pod katere spadajo stanovanje, avtomobili, krediti, pravice ipd. Sogovornik 15 je
poudaril, da je pomembna medsebojna podpora in zanesljivost partnerja v okviru
nepričakovanih dogodkov:
“Varnost jaz razumem kot socialno in ekonomsko varnost /.../, da si v dvoje močnejši, na
nekoga se lahko zaneseš, lahko na nekoga računaš, če si brez denarja, ostaneš brez službe,
to je neka varnost in da si s partnerjem nekaj deliš.” (Sogovornik 15 2019: 53)

6. 1. 3. Intimnost
Z intimnostjo se je ukvarjal Sternberg (1986: 125), ki je postavil t. i. triangularno
teorijo intimnosti, ki se navezuje na občutek povezanosti in bližine ter opisuje ljubeč
odnos, ki partnerjema daje zadovoljstvo in toplino. Emocionalna investicija v odnos je
ključna pri vzpostavitvi intimnosti med partnerjema. To vključuje medsebojno podporo,
oporo, spoštovanje, razumevanje in komunikacijo v sklopu intimne partnerske zveze. To
potrjuje tudi sogovornik 19, ki je povedal, da čuti intimnost na mentalnem, čustvenem ter
spolnem nivoju, ter da sta intimo ohranila, kljub temu da se s partnerjem na seksualnem
področju nista ujemala (oba sta bila pasivca).
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“To je neka povezanost na več nivojih. Na mentalnem, čustvenem, spolnem in te stvari se
preprelatjo med sabo. Tehnično nisva v nekih stvareh en za drugega (smeh) ampak vedno
je bilo pa to, da je bila vedno najbolj intimna intima.” (Sogovornik 19 2019: 19)

Intimnost v zvezi temelji na medsebojni privlačnosti, spoštovanju, zaupanju in
predajanju (Deenen in van Naerssen 1994: 424). S privlačnostjo apeliram na telesno
zanimanje za partnerja, ki nam potrjuje dejstvo, da to osebo, ki nam je blizu, doživljamo
kot zanimivo, posebno ipd. Ljudje hrepenimo po tem, da bi nas v času našega življenja
nekdo resnično poznal, razumel, čutil in da bi čutili globoko povezanost z njim. Tudi
sogovornik 15 intimo razume na dveh ravneh:
“Intimnost ima dva vidika, en vidik je intimnost kot spolna intimnost, ampak jaz tega ne
jemljem kot intimnost, ker si ti lahko spolno aktiven /.../, on o tebi nič intimnega ne ve.
Intima meni pomeni bližina, tisto, da nekdo pozna tvoje občutljive točke in da jih spoštuje,
da si z njim lahko dosti sproščen, ker je intima tisto, kar ti pomeni bližina. Jaz ne mešam
tega, da je spolna intima tisto, da sva telesno aktivna bila. Je bil pomemben del, ampak po
vseh teh letih je to sedaj manjši faktor.” (Sogovornik 15 2019: 53)

6. 1. 4. Spoštovanje
Sedem sogovornikov je spoštovanje označilo za najbolj pomembno vrednoto.
Največim (devetim sogovornikom) je spoštovanje zelo pomembno. Tudi sogovorniku 14
se zdi spoštovanje ključno v partnerski zvezi. Dejal je, da sta si s partnerjem sicer na
osebni ravni dokaj različna, vendar sta se drug drugemu prilagodila, kar je dokaz
medsebojnega spoštovanja:
“Spoštovanje ima pri meni veliko vrednost, čeprav sem se zelo prilagodil, ker je on en tak
komičar, ki jemlje življenje z eno veliko žlico veselja in pozitive, jaz pa sem bolj resen in
zadržan že zaradi službe” (Sogovornik 14 2019: 46).

Spoštovanje kot vrednota temelji na medsebojnem razumevanju in prilagajanju, kar
je
“/…/ čisto odvisno od vsakega posameznika, karakterno, kakšen pogled imaš na neke
stvari in prilagajanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih … moraš poslušati sebe in
partnerja.” (Sogovornik 4 2019: 13)
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Sogovornik 20 je mnenja, da je spoštovanje ključno za obstanek zveze, saj lahko
izguba spoštovanja povzroči, da se začnejo stvari v gejevski partnerski zvezi poslabševati:
“Če ni spoštovanja, se začnejo tudi vse ostale stvari krhat.” (Sogovornik 20 2019: 67)

Spet drugi povezujejo spoštovanje z varnostjo, ki partnerjema omogoča nadaljnji
razvoj zveze:
“Najin odnos, ki temelji na spoštovanju, in iz te povezanosti, ki nekje daje nek občutek
varnosti, in veš, da imaš nekoga, na katerega se lahko zaneseš in na tem lahko gradi.”
(Sogovornik 17 2019: 62)

6. 2. Primerjava vrednot med pari v odprti in zaprti partnerski zvezi
Raziskava in primerjave vrednot, ki sta jo naredila Peplau in Cochran, v okviru
katere sta ugotovila, da so geji na splošno poročali o visoki ljubezni do svojih partnerjev,
po njujnem mnenju kaže na močne občutke navezanosti, skrbnosti in intimnosti, ki so
nedvomno povezane z zaupanjem spoštovanjem in varnostjo. (Peplau in Cochran 1980:
1023).
Na podlagi svoje analize in interpretacije vrednot med pari, ki so v zaprti oziroma
odprti partnerski zvezi, vidim, da ne prihaja do bistvenih razlik med pomembnostjo
vrednot. Vrednota, ki bistveno odstopa v nekoliko povečani meri od ostalih, je
spoštovanje. Parom, ki so se opredelili kot odprti, je spoštovanje bolj pomembno kot
intimnost, medtem ko je pri parih v zaprti zvezi intimnost veliko bolj pomembna kot
spoštovanje. Zaupanje ostaja daleč najpomembnejša vrednota, saj jo je kar petnajst

sogovornikov označilo kot najpomembnejši vrednoto. Štirje sogovorniki, ki so zaupanje
označili s številom štiri ali tri, so v zaprti partnerski zvezi. Varnost je predstavljala ključno
vrednoto vsem sogovornikom, ki so v zaprti zvezi.
Prav tako so tri študije v preteklosti pokazale, da je zadovoljstvo večje, ko
posamezniki v gejevski partnerski zvezi dojemajo svojo trenutno zvezo kot egalitarno
(Harry 1984, Kurdek in Schmitt 1986a, Peplau 1982). Tudi sam ugotavljam, da je
pomembnost enakopravnosti obeh posameznikov v zvezi, sploh v odprti partnerski zvezi,
zelo pomembna za obstoj partnerske zveze.
Prav tako se vrednote ne razlikujejo glede na posamezne demografsko spremeljive
značilnosti sogovornikov, kot so posameznikova izobrazba, dohodek, starost ipd. V okviru
svoje raziskave nisem ugotovil odstopanj med posamezniki, ki so starejši oziroma imajo
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boljši socialno-ekonomski staž. To sta ugotavljala tudi Kurdek in Schmitt, ki sta dodala, da
iz omenjenih dejavnikov niso izpostavljeni tudi z zadovoljstvom v partnerski zvezi
(Kurdek in Schmitt 1986a: 716).
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7. SKLEP
Izsledki in končni rezultati mojega empiričnega raziskovanja na podlagi desetih
gejevskih parov v Sloveniji potrjujejo nekatere znane vzorce, načine funkcioniranja,
tipologije in dogovore, o katerih so že govorili nekateri raziskovalci (Adam 2006, Hoff in
Beougher 2010, Shernoff 2005). Uvodoma izpostavljeno ugotovitev Donalda L.
McVinneyija, da so moški homoseksualni pari raznoliki (McVinney 1988: 17), lahko

potrdim na podlagi svoje raziskave.
Na podlagi svoje raziskave lahko povem, da so od desetih parov v Sloveniji v
odprti zvezi štirje, šest jih je svoje razmerje opredelilo kot zaprto. Od šestih, ki so izrazili,
da je njihova zveza zaprta, zgolj dva para nista imela seksualne izkušnje še z enim
posameznikom izven partnerske zveze. Kljub temu so vsi gejevski pari, ki so sodelovali v
raziskavi, poudarili, da se je o statusu zveze in o morebitni odprtosti potrebno pogovoriti,
si zaupati in izraziti svoja stališča, potrebe, fantazije in želje, saj bo le tako odnos lahko
normalno funkcioniral ter se posledično razvijal. Posamezni sogovorniki so zaprto
partnersko zvezo idealizirali v tolikšni meri, kot so jo sogovorniki, ki so v odprti partnerski
zvezi, kritizirali.
Zanimive dihotomije so se pokazale pri primerjavi odnosov sogovornikov do zaprte
in odprte partnerske zveze. Pari v odprti partnerski zvezi so poudarjali pomen dogovorov
in transparentnosti take vrste partnerskega odnosa, pri čemer so pari v zaprti partnerski
zvezi poudarjali pomen vrednot, ki se v precejšni meri niso posebej razlikovale od parov,
ki so v odprti partnerski zvezi. Pari v odprti partnerski zvezi gledajo na zaprto partnersko

zvezo kot na fazo in obratno – oboji so mnenja, da je potrebna izkušnja tako odprte in
zaprte partnerske zveze. Kritični so na eni strani do heteronormativnih norm, na drugi
strani pa govorijo o odprtosti in liberalnosti za prakticiranje spolnosti izven partnerskega
razmerja znotraj gejevske skupnosti. Nisem opazil nobene razlike v kvaliteti zveze med
pari, ki so v odprti oziroma zaprti partnerski zvezi. To sem presojal preko opazovanja
dinamike, skupnih vrednot ter ujemanjem povedanega (skupni dogovori). Pari, ki so v
odprti partnerski zvezi, so na vsa vprašanja odgovorili brez problemov in zadržkov,
medtem ko je pri treh parih se opazilo rahlo nejevoljnosti in previdnosti pri odgovarjanju.
Morebiti sem tukaj naredil napako, saj sem par intervjuval skupaj, zato sem morebitna
odstopanja lahko opazil na podlagi označenih pomembnosti vrednot v okviru kvantitativne
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raziskave. Sicer ugotavljam, da ni prihajalo do velikih razlik med pomembnostmi prioritet
para.
Analiza pogovorov ni pokazala velikih odstopanj od ugotovitev raziskave uvodoma
omenjenih avtorjev iz Avstralije in Velike Britanije. To trdim na podlagi raziskave iz
Velike Britanije in Avstralije (Philpot, Duncan, Ellard, Bavinton, Grierson in Prestage):
leta 2017 so avtorji raziskali življenje 61 gejev, od katerih so želeli izvedeti njihove
poglede na odprto oziroma zaprto partnersko zvezo. Njihova glavna ugotovitev je bila, da
se večina gejevskih partnerskih zvez v Avstraliji prične kot monogamna in sčasoma
postane odprta zveza.
Na podlagi intervjujev ter raziskovanja slovenskih gejevskih parov ugotavljam, da
se v večini primerov zgodi redefinicija partnerske zveze. Sogovorniki so kot prelomno
obdobje izrazili po petih letih trajanja razmerja. Nekateri se različnih oblik prakticiranja
spolnosti izven partnerske zveze (tujina, varanje ipd.) poslužujejo seveda že prej brez
dorečenih ali z dorečenimi dogovori ter pravili. Primerjava zaprtih in odprtih partnerskih
zvez je pokazala, da se prehodi in redifinicije partnerskih zvez bolj pogosto dogajajo v

zaprtih partnerskih zvezah, kjer se posameznika vzajemno odločita za odprto zvezo, kot
tudi obratno – po določenem času nazaj v zaprto partnersko zvezo, kar je relativno redko in
ne tako pogosto, kot je to v primeru odprtih partnerskih zvez. En par, ki je sodeloval v
raziskavi, pa je povedal, da sta že od samega začetka partnerske zveze v odprti partnerski
zvezi in da nikoli nista razmišljala, da bi bila v zaprti partnerski zvezi.
Vzorec moje raziskave je bil zelo majhen in iz tega lahko potegnemo neke
zaključke. Bi pa bilo treba za analizo, kako se gejevski pari v Sloveniji dogovarjajo in
sprejemajo različne oblike partnerskih zvez, izpeljati raziskavo z veliko večjim vzorcem
sodelujočih. Tako posamezniki v Avstraliji kot tudi sogovorniki, ki so sodelovali v moji
raziskavi, navajajo pomen pogovorov in dogovor v partnerski zvezi. Gejevski pari k
pristopu do pogovora, s katerim sta s partnerjem usklajevala, ali bosta v odprti partnerski
zvezi ali ne, niso imeli nobenih težav. Štirje sogovorniki so poudarili pomen redifinicije
partnerske zveze v odprto in dejali, da jim to nekako narekuje tudi sama gejevska kultura.
S tem so se strinjali tudi posamezniki v Avstraliji. Pomembna je torej posameznikova
lastna izkušnja in pogled na odprto oziroma zaprto gejevsko partnersko zvezo v okviru

gejevskih sociokulturnih norm. Na drugo mesto postavljam pomen pogovora k pristopu za
redifiniranje zveze, kot tudi končne dogovore, ki jih posameznika izrazita in se o tem tudi
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dogovorita. Na tretje mesto postavljam pogajanje v zvezi o spremembah in morebitni
redifiniciji partnerske zveze.
Najpomembnejša vrednota, ki so jo izpostavili sogovorniki, je bilo zaupanje in
velika večina je bila mnenja, da je zaupanje ključni element uspešne in dolgotrajne zveze,
ki temelji na odprtosti, intimnosti, medsebojni podpori ter varnosti. Pomen zaupanja so
poudarjali predvsem pari oziroma šest sogovornikov, ki so v odprti partnerski zvezi ali so
imeli izkušnjo v preteklosti s še tretjo osebno izven partnerske zveze. Sedem
sogovornikov, ki je svojo zvezo opredelilo kot zaprto partnersko zvezo, pa je poudarilo
pomen zaupanja kot ključ do dolge in uspešne zveze. Zanimivo mi je bilo, da je le sedem
sogovornikov kot najpomembnejšo vrednoto označilo spoštovanje. Za tri je bilo
spoštovanje samoumevno in ga povezujejo z zaupanjem, štirje sogovorniki pa so povedali,
da je spoštovanje partnerja na ravni partnerske zveze manj pomembno kot zaupanje
partnerju. Varnost je sogovornikom predstavljala konceptualni izziv, saj so si jo razlagali
na različne načine. Opazil sem, da je imelo šest sogovornikov ob omembi besede varnost
nekaj težav z razumevanjem besede in so za pomoč pri razlagi prosili partnerja ali mene.

Intimnost je bila najpomembnješa vrednota devetim sogovornikom, sedem sogovornikov
je bilo v zaprti partnerski zvezi, le dva sogovornika v odprti partnerski zvezi sta dejala, da
jima je intima zunaj in še posebej s partnerjem manj pomembna kot pred leti, a še vedno
predstavlja ključen element njune zveze.
Končni rezultati raziskovalnega dela diplomske naloge v kontekstu individualne in
skupne razlage vrednot so bili različni, odvisno od pojmovanja posameznih konceptov.
Nekateri so imeli kar nekaj težav z vprašanjem o pomembnosti vrednot v okviru partnerske
zveze in odgovarjanjem. Vsaka interpretacija določene vrednote je bila različna, saj si je
vsak posameznik razlagal vrednote po svoje. To so tudi izhodišča za nadaljne raziskovanje
gejevskih zvez v Sloveniji kot tudi v tujini. Želim si, da raziskovanje slovenskih gejevskih
parov kot tudi drugih pripadnikov LGBTQ+ skupnosti ne ostane zgolj na tej ravni, ampak
ji bomo tako antropologi kot tudi druge znanstveno-humanistične smeri namenili zadostno
mero pomembnosti ter skušali še bolj podrobno raziskati vso pestrost in barvnost posebnih
partnerskih zvez.
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8. SUMMARY
Results and outcomes of my empirical research based on ten gay couples in
Slovenia confirm some known patterns, ways of functioning, typology and arrangements
that were already written about by some researchers (Adam 2006, Hoff and Beougher
2010, Shernoff 2005). I can confirm finding of Donald L. McVinney that men homosexual
couples are diverse (McVinney 1988: 209).
Based on research I can determine that four out of ten couple included in the study
practice open relationship and six couples practice closed relationship. Out of six couples
in closed relationship only two couples never had sexual experience with another
individual outside of relationship. Regardless all gay couples that participated in the study
stressed the importance of talking about the possibility of open relationship with your
partner, about one’s views, needs, fantasies and wishes because only then the relationship
can function and develop successfully. Individual subjects in closed relationships have
idealized this sort of relationship as much as subjects in open relationship have criticized it.

Interesting dichotomies were noticed when comparing subjects’ attitudes towards closed
and open relationship.
Couples in open relationship stressed the importance of mutual agreements and
transparency but interestingly couples in closed relationship stressed almost the same
values as those in closed relationship. Couples in open relationship see closed relationship
only as a phase. The same goes for couples in closed relationship who think open
relationships are only a phase. But both believe that you need the experience of both. On
one side they are critical about heteronormative norms and on the other side they talk about
openness and leniency in sexual practice outside of relationship but within gay community.
I haven’t noticed any difference in the quality of relationship between closed and open
relationships. This is based on observation of dynamic, shared values and similar
statements (mutual agreements) between two partners. Couples in open relationships
answered all questions without hesitation, wherein three couples in closed relationship
showed slight annoyance and carefulness when answering. It is possible that this is due to
the fact that I have interviewed the couple together and I was able to observe deviations

from the values they marked as important in the quantitative research. Nevertheless, I can
establish there were not major differences between priorities of the couple.
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Analysis of interviews showed no major differences from the findings of
researchers from Australia and Great Britain that were mentioned in the introduction. This
is based on research from Great Britain and Australia (Philpot, Duncan, Ellard, Bavinton,
Grierson in Prestage). In 2017 these authors researched views of 61 gays on open and
closed relationship. Their main finding was that most gay relationships in Australia start as
monogamous and in time become open relationships (2017: 922).
Based on interviews and research of Slovenian gay couples I can determine that in
most cases there is a redefinition of relationship. Interviewees believe that most
redefinitions happen after five years of relationship. Some exercise different sorts of sexual
practice outside of relationship (living abroad, cheating etc.) even before the redefinition
with or without mutual agreements and rules. Comparison of closed and open relationship
showed that transitions and redefinitions happens more often in closed relationships where
two individuals mutually agree on open relationship and after a while going back to closed
relationship. Which is not that common as it is in the case of open relationships. One of the
couples in my research said they practice open relationship from the very beginning and

they never even discussed closed relationship.
Number of couples participating in the research is very small but nevertheless we
can draw some conclusion. But we would need a much bigger pool of couples if we
wanted a broader analysis of gay couples in Slovenia, their agreements and relationships.
Individuals that were part of research in Australia as couples that were part of my research
have stressed the importance of discussions and agreements in relationship. Gay couples
didn’t have any problems approaching each other for discussion about a possibility of open
relationship. Four subjects emphasized the importance of redefinition of relationship from
closed to open and that that is almost expected in gay culture. This was also a perception of
individuals in Australian research. What is important is one’s individual experience and
view on open or closed gay relationship within the gay socio-cultural norms. On second
place is the importance of conversation when approaching the redefinition of relationship
as also the final agreement of two partners. On the third place is negotiation about changes
of relationship and possible redefinition.
Subjects emphasized that the most important value is trust and most believe that

trust is the key element of successful and long relationship that is based on openness,
intimacy, mutual support and safety. The importance of trust was brought forward mostly
by six subject that are in open relationship or had an experience with open relationship in
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the past. Seven subjects that defined their relationship as closed also emphasized trust as
key to long and successful relationship. Interestingly, only seven subjects chose respect as
the most important value. Three subjects believe respect is granted and connected to trust.
Four subjects believe that the respect of partner regarding relationship is less important
than the respect of partners himself. Safety as a value was a conceptual challenge for all
subjects because they understand it differently. I noticed that six subjects didn’t fully
understand the value of safety and asked for help from his partners or me. Intimacy is the
most important value for nine subjects, seven of these are in closed relationship. Only two
subjects that are in open relationship said that intimacy with partners and outside of
relationship is less important than it was but it is still a key element of their relationship.
Final results of research in my thesis in terms of individual and collective
understanding of values are different and they depend on understanding of different
concepts. Some had troubles with understanding and answering the question about the
importance of values in relationships. Each interpretation of certain value was different
because each subject understands it in his own way. These are also starting points for all
further research of gay relationships in Slovenia and abroad. I hope that research of
Slovenian gay couples and LGBTQ+ community doesn’t stop and that there will be more
attention from anthropologists and other researchers from scientific and humanistic field
who will in detail explore the diversity and colourfulness of special relationships.
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10. PRILOGE
Priloga 1: Informacijski obrazec
Leto rojstva:
Status:
o brezposelna oseba
o zaposlen za nedoločen čas
o zaposlen za določne čas
o študentsko delo
o študent (ne delam)
Intimna-partnerska zveza:
o v partnerski zvezi z eno osebo
o v partnerski zvezi z več osebami
o v odprti partnerski zvezi
Spolna orientiranost:
o heteroseksualna
o homoseksualna
o biseksualna
o neopredeljena
Trenutna intimno-partnerska zveza traja:
o do 6 mesecev
o 6 mesecev–1 leta
o 1–3let
o 3–5 let
o 5 let ali več
Koliko vam pomenijo naslednje stvari: 1 (najmanj) do 5 (največ) – označi z X

1 najmanj

2

3

4

5 največ

Varnost v zvezi
Intimnost v zvezi

Zaupanje v zvezi
Spoštovanje v zvezi
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10. 1 Seznam tabel

Tabela 1: Način razporeditve sogovornikov
Tabela 2: Rezultati vprašalnika o pomembnosti vrednot
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