Roman Kuhar
Med normalnostjo in domala normalnostjo

Poleti leta 1996 knjige Andrewa Sullivana Domala normalen ni bilo
moč spregledati v londonskih knjigarnah. Knjiga, ki je sicer izšla že
leto pred tem in nato doživela ponatis, je bila ena od bestsellerjev
tistega poletja. V knjigarni, kjer sem jo kupil, so jo reklamirali s kritiško oceno, ki se je na prvi pogled zdela antireklama. Nad razstavljenimi knjigami, postavljenimi v središče vhodnega dela knjigarne,
tako da so pritegnile pogled slehernega, ki je v knjigarno vstopil, je
bila s stropa spuščena kvadratna papirnata ploščica, na njej pa v velikih tiskanih črkah napis: »To je drzna knjiga. Ne strinjam se skoraj z nobeno besedo v njej.« Gre za del recenzije iz časopisa The
Times, ki jo je napisal britanski konservativni politik, novinar in
tudi sam gej Matthew Parris. V knjigarni so s takšno zastavitvijo reklame spretno lovili bralke in bralce na eni in drugi strani dileme o
homoseksualnosti; sredina devetdesetih je bil namreč čas, ko knjige o homoseksualnosti več ni bilo potrebno spregledati.
Čeprav je Parrisovo nestrinjanje s Sullivanom pričakovano – in resnici na ljubo je potrebno omeniti, da Parris v svoji recenziji kljub
nestrinjanju predlaga knjigo v branje, ker naj bi bila »stimulativna, prodorna in ganljiva« – se zdi manj pričakovano dejstvo, da se
»skoraj z nobeno napisano besedo« ne strinjajo tudi nekateri na
tisti strani dileme o homoseksualnosti, ki z njo – s homoseksualnostjo – nimajo težav. Številne razprave o homoseksualnosti, ki so v
medijski, politični in druge prostore praviloma postavljene v obliki pro et contra, dajejo varljiv občutek, da obstajata dve veliki poenoteni skupini: tisti, ki so proti, in tisti, ki so za. Tovrstne razprave,
ki implicirajo zgolj dva možna pogleda, ne pa tudi tretjega, četrtega
in tako naprej, vzpostavljajo predstavo o enotni, homogeni skupini,
okrog katere se vije dilema. Pričakuje se, da lezbijke in geji pripadajo levi politični usmeritvi, da imajo liberalna načela in vrednote,
da zaradi izkušnje homofobije niso rasisti, ksenofobi in kar je še ta-
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kega. A primer nizozemskega desničarskega politika Pima Fortuyna,
ki je bil gej in je hkrati napovedoval »hladno vojno« islamu kot sovražni religiji, in primer avtorja pričujoče knjige, če omenim samo
dva, dokazujeta nasprotno. Andrew Sullivan je namreč eden najuglednejših glasov na ameriški republikanski desnici. Sebe označuje
za konservativca in katolika. Zagovarja smrtno kazen. Nasprotuje
državnemu sistemu zdravstvene oskrbe. Na ameriških volitvah leta
2000 je volil Busha. Je domala normalen … če ne bi bil hkrati tudi
gej (in če prejšnje atribute resnično razumemo kot normalnost, kar
je vsekakor stvar razprave). Prav tu se razcepita dva osnovna pristopa k dilemi o homoseksualnosti. Medtem ko Sullivan normalnost
definira kot cilj, h kateremu naj teži gejevska in lezbična skupnost,
imajo njegovi kritiki, ki prihajajo s strani queerovskega aktivizma
in queerovske dekonstrukcije binarnih družbenih razmerij (moškiženska, heteroseksualnost-homoseksualnost, zdravo-bolno itd.), težave predvsem z normalnostjo. Medtem ko Sullivan poskuša ugajati
in skozi pronicljive zavrnitve argumentov proti homoseksualnosti,
ki jih predstavlja v pričujoči knjigi, dokazuje, da so geji in lezbijke že ves čas normalni, le da jih drugi ne vidijo tako, zagovorniki
queerovske pozicije vztrajajo na margini. Njihov cilj ni v osvoboditvi homoseksualnega subjekta, pač pa v razgradnji, razkrinkanju,
dekonstrukciji družbenih razmerij moči, ki šele omogočajo vzpostavljanje heteronormativnosti, to je institucionalizacije heteroseksualnosti kot posebne oblike prakse in odnosov, ki se kaže kot naravna,
fiksna, stabilna, univerzalna in predvsem normalna kategorija. Hennessy (1995) ugotavlja, da heteroseksualnost ni samo tista družbena
institucija, ki organizira področje seksualnosti, pač pa so s heteroseksualnostjo prežete vse samoumevne norme v družbi, ki oblikujejo tisto, kar »vidimo, rečemo, vrednotimo«. Heteronormativnost bi v
Bourdieujevem smislu lahko razumeli kot obliko dominantnega diskurza. Ta teži k temu, da legitimira sam sebe tako, da ne priznava arbitrarnosti – arbitrarnosti v pomenu videnja stvari na različne
načine. Ko nek dominanten diskurz v tolikšni meri zatre ali brzda
preostale, nedominantne diskurze, potem ga ne razumemo več kot
arbitrarnega, temveč postane naturaliziran, naraven, nevprašljiv in
legitimen. In normalen. Queerovski teoretik Michael Warner, avtor
knjige Težave z normalnostjo, ki je bila med drugim napisana kot
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odziv na Sullivanovo pisanje, zato govori o »ponosu v sramu«. Rešitev za geje, lezbijke, biseksualce, transseksualce in vse, ki prakticirajo nenormativne oblike seksualnosti, ni v integraciji in v mimikriji
heteronormativnih standardov normalnosti, pač pa šele opustitev
ali destabilizacija binarnih razmerij (npr. binarnega razmerja hetero-homo), na katerih so zgrajene tudi identitete, omogoča vzpostavitev enakopravnosti in spoštovanje različnosti. Opisana trenja, ki
se praviloma raztezajo med umirjenimi in radikalnejšimi pogledi
na dilemo o homoseksualnosti, med tistimi, ki želijo biti všečni in
na ta način doseči integracijo, ter tistimi, ki se heteronormativnim
družbenim pričakovanjem ne želijo podrediti na račun všečnosti kot
politične metode, niso nova; zdi se, da se pojavljajo že od samega
začetka organiziranega gejevskega in lezbičnega gibanja. Zgodovina
tega gibanja v zahodni Evropi in Severni Ameriki je zato najpogosteje predstavljena kot antagonizem med asimilacijskimi in antiasimilacijskimi težnjami gibanja v različnih obdobjih, čeprav takšna
poenostavljena delitev zabriše vrsto nians v razvoju teh gibanj. S
posameznimi obdobji gibanja so povezane tudi specifične argumentacije, ki jih v knjigi predstavlja Sullivan. Ta knjiga zato v marsičem
odraža zgodovina tega gibanja.
***
Gejevsko in lezbično gibanje se je zgodovinsko gledano oblikovalo
okoli prizadevanja za uveljavitev dveh sklopov pravic, ki definirajo
razmerje med homoseksualnim državljanom in državo. Prvi sklop
je povezan s tako imenovano negativno svobodo in zagotavljanjem
pravice do zasebne sfere, v katero država ne posega. S tem je povezano prizadevanje za dekriminalizacijo homoseksualnosti in sporazumnega homoseksualnega razmerja med odraslima osebama.
Dekriminalizacija pravzaprav pomeni pravico, da te pustijo na miru.
Drugi sklop pravic je povezan z aktivno vlogo države kot socialnim ščitom, ki zagotavlja prepoved diskriminacije na osnovi spolne
usmerjenosti. To ne pomeni zgolj nevmešavanja v prakse določene
sporazumne seksualnosti v zasebnosti, med štirimi stenami, temveč
tudi možnost vstopa v javni prostor, pravico do govora o tej seksualni identiteti, pravico do medijskih in drugih reprezentacij, pravico
biti informiran, imeti možnost razvijanja svoje seksualne identite-
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te v javnem prostoru, kar vse terja tudi dostop do kulturnih, socialnih in ekonomskih virov. Specifičnost spolne usmerjenosti je torej
v dvojni naravi te kategorije; razteza se med javnostjo in zasebnostjo. In prav razumevanje te dvojnosti je dajalo pečat različnim valovom in pristopom v gejevski in lezbični politiki – od asimilacijske
in transformativne do identitetne in queerovske politike.
Konec devetnajstega stoletja, ko je prek »režimov resnice« oblikovan koncept homoseksualnosti kot bolezni in se homoseksualec
kot subjekt »rodi« na psihiatričnem kavču,1 v Nemčiji nastane prvo
homofilsko gibanje, ki je oblikovano okrog Znanstveno-humanitarnega komiteja, ki ga je leta 1897 ustanovil znanstvenik Magnus
Hirschfeld. Komite je pravzaprav prva organizacija na svetu, ki se
zavzema za pravice homoseksualcev, Hirschfeld pa prvi »gejevski
aktivist«. Pozneje so v Evropi in Ameriki nastala podobna združenja, ki so si prizadevala za dekriminalizacijo homoseksualnosti in
predvsem za ozaveščanje homoseksualcev samih o njihovem položaju. Z »rojstvom« homoseksualca se homoseksualec namreč, kot
ugotavlja Fass (1991), hkrati pojavi in takoj zatem izgine; konstrukcija njegove seksualnosti kot duševne bolezni je namreč vzpostavila tudi sram, ki so ga ti posamezniki in posameznice zaradi svojih
(seksualnih) želja občutili in jih zato skrivali. Prvi aktivisti in aktivistke so si zato prizadevali za oblikovanje kolektivne identitete.
Šele z zavedanjem o diskriminiranem položaju, z vzpostavitvijo na1 Pred koncem devetnajstega stoletja koncept spolne orientacije ne obstaja. Ne obstaja niti poimenovanje za to, kar danes imenujemo heteroseksualnost in homoseksualnost. Izraz skuje madžarski prevajalec Karl Maria Kertbeny, ki leta 1868 v
zasebnem pismu nemškemu pravniku Ulrichsu, s katerim razpravlja o »dekriminalizaciji sodomije«, kar je takrat pomenilo tudi homoseksualna razmerja, predlaga, da človeško seksualnost razdelimo na homoseksualnost, heteroseksualnost in
monoseksualnost (masturbacija). Foucault ugotavlja, da je šele ta diskurz, ti »režimi resnice«, ki konec devetnajstega stoletja nastajajo v okviru medicinske in psihiatrične znanosti, vzpostavil homoseksualce kot ločeno družbeno skupino, ki jim
je pripisana duševna bolezen. Seksualnost je bila tako konstituirana kot ključna
komponenta modernega človeka. »Homoseksualec devetnajstega stoletja,« pravi Foucault, »je postal osebnost: neka preteklost, zgodovina in otroštvo, značaj, način
življenja ... Nič na njem in v njem ne uhaja njegovi seksualnosti. Povsod v njem
je prisotna: skrita je pod vsemi njegovimi dejanji ... Sodomit je bil odpadnik, homoseksualec pa je postal vrsta« (Foucault, 2000: 47).
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sprotnega diskurza, ki je spodbijal prevladujoče psihiatrične interpretacije homoseksualnosti, in z občutkom pripadnosti organizirani
skupini se je lahko sprožil potencial za boj proti zatiranju.
Politiko prvega vala gejevskega in lezbičnega gibanja v petdesetih
in šestdesetih letih prejšnjega stoletja lahko označimo kot asimilacijsko politiko. Opirala se je na esencialistične predstave o seksualnosti; homoseksualci so rojeni kot homoseksualci in le družbena
konstrukcija homoseksualca kot bolnika je tista, ki prek psihiatričnega in medicinskega diskurza ohranja družbeno stigmatizacijo homoseksualcev. Pomemben del argumentov, ki jih v pričujoči knjigi
ponuja Sullivan, se zdijo v sozvočju s tovrstno interpretacijo. Čeprav Sullivan piše, da »niti morebitno odkritje nekakšnega 'gena' za
homoseksualnost« ne bo pojasnilo homoseksualnosti, ker nekaj tako
kompleksnega, kot je homoseksualnost, »skoraj zanesljivo določa več
faktorjev« (str. 121), prohibicionistični argument, da je homoseksualnost izbira, vseeno preprosto zavrne s trditvijo, da to ni izbira. »Pri
številnih živalskih vrstah« piše Sullivan, »in v skoraj vseh človeških
kulturah je mogoče najti primerke, ki svojo usodo iščejo v spolnih
in čustvenih zvezah, ki so heteroseksualnim na zunaj podobne, a
se od njih kljub temu pomembno razlikujejo. S tem početjem pa ne
spodkopavajo svoje lastne (ali občečloveške) narave, ampak jo izpolnjujejo na način, ki heteroseksualnosti ne le da ne zanika, marveč jo s svojo redko in očitno drugačnostjo pravzaprav časti.« (Str.
40–41.) Njegova pozicija je torej v marsičem esencialistična, in to je
tisto, kar mu »zameri« celotna queerovska skupnost; namesto da bi
zagovarjal legitimnost (homo)seksualnosti (tudi) kot izbire, se zdi, kot
da ga lastna argumentacija avtomatično postavlja v pozicijo žrtve:
glede svoje homoseksualnosti nisem imel izbire, zato me tudi ne morete in ne smete kaznovati. Še več: primat vaše heteroseksualnosti
zaradi moje homoseksualnosti ni ogrožen. Problem te argumentacije, ki nastopa proti prohibicionistom, ni samo v neproblematizaciji
družbenega razmerja moči med binarnima kategorijama homoseksualnost-heteroseksualnost, pač pa predvsem v implicitni prohibiciji:
če bi lahko izbral, bi moral izbrati heteroseksualnost. A zdi se, da
je težava bistveno globlje in je ne razreši preprosta izbira med prirojeno in pridobljeno. V popularnem diskurzu je namreč moč najti
vrsto diskvalifikacij homoseksualnosti tudi v primerih, ko je ta ra-
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zumljena kot prirojena. Katoliški tednik Družina je, na primer, leta
1998 na vprašanje enega od svojih bralcev, ali je homoseksualnost
normalna ali ne, odgovoril, da je homoseksualnost bolezen. Ugotavljajo, da »danes poskušajo poiskati podlago homoseksualnosti tudi
v hormonalnih motnjah, kar pa, tudi v primeru, da bi bilo res, ne
more spremeniti dejstva, da je to motnja. Tudi drugačnih dednih bolezni ne razglašamo za človeku naravne, nasprotno, poskušamo jih
zdraviti ali najti sredstva za olajšanje …«2
Prvi aktivisti in aktivistke homofilskega gibanja so bili sicer soočeni s prav takšno interpretacijo homoseksualnosti, ki jo ponujajo
v Družini (in ne samo tam), vendar pa je bila njihova primarna naloga dekriminalizacija homoseksualnosti. Šele ta je omogočala tudi
deinstitucionalizacijo homoseksualnosti. Hirschfeldu je, na primer,
uspelo, da so se pod njegovo peticijo za odpravo 175. člena kazenskega zakonika, ki je v takratni Nemčiji kriminaliziral homoseksualnost, med drugim podpisali Albert Einstein, Herman Hesse, Thomas
Mann, Rainer Maria Rilke in celo Richard von Krafft-Ebing, eden
najvplivnejših nemških psihiatrov tistega časa. Ta se je pod peticijo
podpisal zato, ker je verjel, da homoseksualci niso kriminalci in jih
zato ni potrebno zapirati v zapore. Nasprotno, menil je, da jih je potrebno institucionalizirati, preseliti v psihiatrične ustanove in zdraviti. Psihiatri so tako, kot ugotavlja Foucault (2000) v svoji študiji o
zgodovini seksualnosti, seksualnost naredili za ključno komponento
modernega človeka in v natančni klasifikaciji seksualne želje postavili mejo med normalnim in nenormalnim oziroma patološkim. Cilj
prvega vala gibanja (in tudi naslednjih) je bil zato tudi v prepričevanju omenjenih strokovnjakov, katerih vednost je bila prežeta z moralo tedanjega časa, da mejo sprejemljivega premaknejo, tako da bo
vključevala tudi homoseksualno željo in dejanja. Meja je bila simbolično premaknjena leta 1973, ko so člani Ameriškega psihiatričnega
združenja z oseminpetdesetodstotno podporo črtali homoseksualnost
s seznama bolezni, medtem ko je Svetovna zdravstvena organizacija to storila šele leta 1991.
Potreba po normalizaciji (nebolezenskosti) je bila v prvem valu
gejevskega in lezbičnega gibanja prepletena in povezana z željo po
2 Nagnjenost do istega spola (1), Družina, št. 19, 10. maj 1998, str. 14.
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kar največjem ugajanju takratni družbi. Sebe so poskušali predstaviti kot nič drugačne in povsem sprejemljive za večinsko mainstream
družbo, kot domala normalne. Ko sta, na primer, ameriški združenji Mattachine Society in Daughters of Bilitis organizirali svoj prvi
javni protest pred vladno palačo v Washingtonu leta 1956, sta od protestnikov zahtevali, da so moški oblečeni v suknjič in kravato, ženske pa v krila in najlonske nogavice. Protest je bil namreč usmerjen
proti McCartheyjevemu »lovu na čarovnice« in odpuščanju homoseksualcev iz vladnih služb. S primerno obleko so poskušali pokazati
na svojo sprejemljivost in primernost za opravljanje vladnih služb.
Leta oblačenja primernih oblek, poskusov ugajanja, umikanja v zasebnost, tihe asimilacije, postavljanja v drugo vrsto pa vendarle niso
rodila pričakovanih sadov. Problem je bil bistveno globlje …
Do spremembe asimilacijske politike, ki jo je označilo homofilsko
gibanje od začetka dvajsetega stoletja do konca šestdesetih let prejšnjega stoletja, pride po stonewallskem uporu 27. junija 1969 v New
Yorku.3 Takrat se najprej v Ameriki, pozneje pa še v Veliki Britaniji oblikuje Homoseksualno osvobodilno gibanje (Gay Liberation
Front), ki je v sozvočju s takratnimi družbenimi gibanji radikalnejše
in spremeni prejšnjo umirjeno in zadržano taktiko boja. Inspiracij
nove gejevske in lezbične politike konfrontacije je bilo več. Leva politična filozofija in feminizem drugega vala sta bila prav gotovo eni
od glavnih inspiracij ne samo gejevskega in lezbičnega gibanja, pač
pa na splošno novih družbenih gibanj, ki takrat nastanejo ali imajo
za seboj že nekajletno zgodovino. Tudi marksizem je bil ideološka

3 Newyorška zakonodaja konec šestdesetih let je prepovedovala točenje alkohola
homoseksualcem. Policija je zato redno opravljala racije v barih v Greenwich Villageu, za katere se je vedelo, da se v njih zbirajo homoseksualci in transvestiti.
Običajno so lastniku lokala vzeli licenco za točenje alkohola, ki mu je bila vrnjena
naslednji dan, hkrati pa so »na streznjenje« na policijsko postajo privedli nekaj »tipičnih« predstavnikov klientele v teh barih. Zgodba bi se ponovila tudi ponoči 27.
junija 1969, če se tisti, ki so bili ta večer v baru Stonewall Inn, ne bi uprli policijskemu nasilju. Spopadi med policijo in homoseksualci ter njihovimi podporniki so
se nadaljevali naslednje tri noči. Leto pozneje je newyorški Gay Liberation Front
organiziral pohod v spomin na dogodke pred barom Stonewall Inn. V istem tednu
sta bila taka pohoda organizirana tudi v Los Angelesu in San Franciscu. Danes so
ti pohodi v spomin na stonewallski upor znani kot parade ponosa. V Ljubljani je
bila prva parada ponosa organizirana leta 2001.
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podmena in osnova teh gibanj, vendar je sčasoma zgubljal na pomenu, saj so politične strategije vse manj temeljile na ideji delavskega razreda, ker so bile zaradi tega preostale kategorije, od spola do
rase, postavljene v podrejen položaj. V ospredje zato prihaja kritika,
utemeljena na kulturi. Akterji in akterke drugega vala gejevskega in
lezbičnega gibanja menijo, da je izvor zatiranja manjšin v kulturnih
reprezentacijah in predvsem v tem, kako določene avtoritete v znanosti portretirajo in konstruirajo identitete. Gibanje je pod vprašaj
postavilo njihovo vrednotno nevtralnost in objektivnost. Filozofija
transformacijske politike je zato temeljila na zoperstavljanju normativnemu sistemu vzajemno izključujočih se seksualnih in spolnih
norm. Akterji gibanja zahtevajo opustitev binarnih razmerij heteroseksualnost-homoseksualnost in moški-ženska ter se zavzemajo za
redefinicijo esencialističnega razumevanja seksualnosti. Z zavračanjem kategorij »homoseksualnost« in »heteroseksualnost« promovirajo idejo biseksualnosti in notranje polimorfne, androgine človeške
narave. Oprejo se na konstruktivistični argument, da so seksualne
tipologije (homoseksualnost, heteroseksualnost) zgolj družbene fikcije, ne pa nekaj naravnega. Leta 1972 je Nacionalna koalicija homoseksualnih organizacij v Ameriki, na primer, pozvala k ukinitvi vseh
določil zakonodaje, ki možnost poroke zamejujejo s spolom in številom. Pravice, ki izhajajo iz poroke, zahtevajo za vse ljudi, ki bivajo
skupaj, ne glede na spol ali število. Njihov cilj je bil torej v preseganju omejujoče binarnosti seksualnost-spol, iz česar je posledično sledila tudi binarna ekskluzivnost homoseksualnost-heteroseksualnost
in moškost-ženskost. Osvobodilno gibanje si je torej prizadevalo za
radikalno transformacijo družbenih struktur in vrednot, zavzemanje
za pravice homoseksualcev pa je tako postavljeno v kontekst potrebe
po širših družbenih spremembah. Homoseksualno osvobodilno gibanje homoseksualcev zato ne predstavlja več kot enakih heteroseksualni večini, z izjemo spolne orientacije, pač pa prevprašujejo same
kategorije, na katerih temelji heteroseksualna dominacija – od spolnih vlog do monogamije in podobnega. Ampak to je bila samo izhodiščna radikalna ideja, ki pa, kot ocenjuje Seidman (1993), ni razvila
kredibilne strategije za transformacijo družbenega režima. Ta je namreč predvideval stabilno homoseksualno oziroma heteroseksualno
identiteto. Drugi generaciji gejevskih in lezbičnih aktivistov in akti-
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vistk tako ni uspel veliki met družbene transformacije v »postidentitetni red«. Vprašanje je, ali bo to uspelo sodobnemu queerovskemu
aktivizmu, saj si tudi ta postavlja podobne cilje. Nekateri, med njimi
zagotovo Sullivan, so prav zaradi tega do queerovstva kritični, saj
menijo, da gre zgolj za prepakiranje starih idej iz začetka sedemdesetih. Takrat se je namreč izkazalo, da ukinitev identitete pomeni
tudi konec politike, saj je politika zgrajena na identiteti in se izvaja
»v imenu« nekoga oziroma »za« nekoga. Ključno vprašanje je torej,
kako graditi politiko v postidentitetnem redu. Stein (1992) ugotavlja,
da geji in lezbijke drugega vala gibanja niso mogli zagovarjati ideje
o opustitvi obstoječega seksualnega reda brez tega, da bi svojo homoseksualnost – kot identiteto – vzeli za osnovo svojih zahtev. A
vseeno se vzpostavi ključna razlika: če je homofilsko gibanje gradilo na normalizaciji identitete, je osvobodilno gibanje utemeljeno na
ponosu biti homoseksualec.
Homoseksualno osvobodilno gibanje je bilo prvenstveno predvsem
gejevsko. Lezbijke znotraj tega gibanja niso dobile pravega prostora,
saj je bilo gibanje prežeto s podobnimi patriarhalnimi principi, proti
katerim se je uradno sicer borilo. Lezbijke sprva niso bile dobrodošle niti v feminističnem gibanju, ker naj bi zaveza z lezbijkami škodila osnovnemu cilju feministk po zagotavljanju enakih pravic za
ženske.4 Ko so lezbijke le sprejete v feministično gibanje, se oblikuje tako imenovani lezbični feminizem, ki izpostavi spol in prisilno
heteroseksualnost kot osrednji kategoriji zatiranja. Tovrstna politična agenda lezbičnega feminizma je točka, kjer se med gejevsko in
lezbično agendo vzpostavi največji prepad; gejevska politika je bila
4 Ker lezbijke niso bile dobrodošle v ameriškem Nacionalnem združenju žensk –
NOW, so se organizirale same. V znamenitem manifestu »Women identified women«
pokažejo na politični potencial lezbištva, ki ga definirajo kot »kondenzirano jezo
vseh žensk, ki je tik pred tem, da eksplodira«. V manifestu hkrati trdijo, da so politično bližje heteroseksualnim ženskam kot homoseksualnim moškim, saj je sovraštvo do lezbijk posledica moške dominacije. Lezbijke, združene v skupino Vijolična
grožnja (Lavender Menace), ki je pozneje preimenovana v Radikalne lezbijke, vdrejo na drugi ženski kongres NOW leta 1970 in zbranim feministkam poskušajo razložiti svoj položaj. NOW nato sprejme novo resolucijo, v kateri lezbijkam prizna
dvojno diskriminacijo, potrdi, da vprašanje lezbištva zadeva tudi feminizem in da
imajo ženske pravico do svobodne izbire svoje seksualnosti.
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namreč z vzpostavitvijo identitetnega modela politike, ki se je zgledoval po etničnem modelu manjšinske politike, ponovno vse bolj
usmerjena k asimilaciji, medtem ko je lezbični feminizem predstavljal avantgardno, separatistično politiko.
Čeprav sta se tako Homoseksualno osvobodilno gibanje kot lezbični feminizem v izhodišču zavzemala za »seksualno revolucijo«, za
radikalno reformacijo sistema, ki iz biološkega spola izpeljuje ustrezen družbeni spol ter na osnovi tega posledično izpelje še seksualno identiteto, sta se sčasoma iz revolucionarnih pozicij oblikovala
v gibanje za državljanske pravice homoseksualcev kot manjšinske
skupine. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je namreč ameriško gejevsko in lezbično gibanje, posledično pa tudi evropska, začelo
oblikovati idejo o homoseksualni manjšini. Pri tem so se zgledovali
po modelu etničnih manjšin; tako kot njim pripadajo pravice, pravice pripadajo tudi homoseksualni manjšini. To je temelj, na katerem
tudi Sullivan gradi svoj predlog politike, ki ga predstavlja v zadnjem
poglavju knjige. Povsem simptomatično pri tem izpostavlja predvsem
gejevsko agendo; pravica do služenja v vojski in pravica do poroke
sta v vrhu njegovih političnih zahtev, medtem ko specifično lezbičnih vprašanj in pravic ne tematizira.
Po nekaj revolucionarnih impulzih osvobodilnega gibanja v začetku
sedemdesetih je gejevska in lezbična politika ponovno vse bolj drsela v esencialistične kategorije. To je prispevalo k oblikovanju predstave o gejih in lezbijkah kot posebni, ločeni in unificirani družbeni
skupini. Začela se je oblikovati identitetna politika, k nastanku katere sta po eni strani pripomogla institucionalizacija gejevskega in
lezbičnega gibanja in lobiranje za pravice homoseksualcev, po drugi
strani pa je, kot opozarja Altman (1993), tudi komercializacija homoseksualne kulture prispevala h konsolidaciji etničnega in esencialističnega razumevanja homoseksualne identitete in k oblikovanju
politike manjšinskih pravic. Tovrsten pristop je bil učinkovit zaradi
svojega mobilizacijskega potenciala, saj je identiteta služila samoprepoznavanju in organiziranju družbene in politične akcije. Tako se je
oblikovala kvazietnična skupnost – v političnem in tudi povsem fizičnem smislu. Nastanejo »homoseksualne soseske« z vso pripadajočo
infrastrukturo, s svojimi festivali, kulturnimi prireditvami, političnimi institucijami, trgovinami, bari, savnami in nenazadnje tudi s svojo
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mavrično zastavo. Seidman (1993) ugotavlja, da je transformaciji iz
osvobodilnega v etnični oziroma identitetni model politike po eni strani botrovalo razočaranje nad neuresničevanjem široko zastavljenega
liberalističnega projekta Homoseksualnega osvobodilnega gibanja, po
drugi strani pa ponovni razmislek o tem, kako strategije oblasti in s
tem strategije upora sploh delujejo. Shane Phelan (1997) tako piše,
da je gejevsko in lezbično gibanje prevzelo etnični model preprosto
zaradi tega, ker se je zdel politično učinkovit. Tak se je namreč izkazal v primeru gibanja za državljanske pravice črncev.
Uokvirjenje seksualnosti v koncept etničnosti je zahtevalo določeno mero esencialističnih predpostavk. To pomeni, da je bilo potrebno posameznikovo izbiro seksualnega objekta razumeti kot naravno
dano in stabilno v celotnem življenjskem poteku posameznika. S tem
je povezan koncept fiksne seksualne identitete, ki izhaja iz stalnosti
seksualnega vedenja. Gibanje je za identitetno politiko namreč potrebovalo »trdno« identiteto. To pomeni, da je bil koncept homoseksualne identitete za namene politike esencializiran, čeprav je šlo
za ohlapno esencialistično idejo, ki nima povezave s tradicionalnimi esencialističnimi hormonalnimi, genskimi in podobnimi teorijami o homoseksualnosti. Arlene Stein (1991) ugotavlja, da je premik k
etničnemu oziroma identitetnemu modelu pravzaprav pomenil zoženje identitete. Če je lezbični feminizem poudarjal fluidnost identitet
in pomembnost samodefiniranja, je definicija lezbijke sčasoma postajala vse ožja. Lezbijka je bila tako opredeljena kot biološka ženska,
ki ne spi z moškimi in sprejme oznako lezbijka. V ospredju je bila
torej spet ideja o ljudeh, ki se taki rodijo. Gibanje se usmeri v zagotovitev pravic, ki izhajajo iz identitete in ne več izključno iz aktivnosti. Spodbujali so razkritja spolne usmerjenosti, zahtevali pravico do
odločanja o lastnem življenju, s tem pa tudi možnost za oblikovanje
»homoseksualnega načina življenja«.
Identitetna politika, ki temelji na esencialistični kategoriji spolne
usmerjenosti in svojo moč črpa iz koncepta človekovih pravic, je postala prevladujoči model gejevske in lezbične politike v svetu. Medtem ko je Osvobodilno gibanje poskušalo spremeniti družbeni sistem,
si identitetni pristop v gejevski in lezbični politiki prizadeva za priznanje enakih pravic znotraj obstoječega družbenega sistema. Stranski produkt tovrstne politike je bil vse večje vzpostavljanje tolerance
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(predvsem v pravnem smislu) do subjekta, torej do homoseksualca,
medtem ko je samo dejanje (homoseksualnost) ostalo še naprej stigmatizirano, saj binarno hierarhično razmerje med homoseksualnostjo in heteroseksualnostjo ni problematizirano. Tako so subjekti, geji
in lezbijke, vse pogosteje pravno zaščiteni, njihova »dejanja« pa so
še vedno stigmatizirana. Legalistične zmage gejevskega in lezbičnega gibanja namreč v nezadostni meri ali sploh ne problematizirajo
vprašanja heteronormativne kulture in družbe. Še več. Delitev na izključujočo homoseksualno in heteroseksualno kategorijo ni adekvatno opisala vseh tistih, ki nimajo samo enega objekta seksualne izbire
ali pa se ta objekt skozi čas spreminja. Ta nekonsistentnost se je izkazala predvsem v debatah o biseksualnosti in še posebej v primeru
nekonvencionalnih seksualnih praks, ki uhajajo normativni seksualnosti. Identitetni model gejevske in lezbične politike je pravzaprav
utrjeval diskvalifikacijo vsega, kar je uhajalo »čistim« identitetnim
kategorijam homoseksualnost/heteroseksualnost, in v tem je njen izvirni greh. Takšen izid zgodovine identitetne politike je potrebno pripisati tudi »naravi« samega koncepta človekovih pravic, na katerem
temelji identitetna politika. Bauman (2002) meni, da človekove pravice po eni strani definira to, da jih uživa posameznik sam, izbojevane
(in podeljene) pa so vedno kolektivno, v skupini. Boj za posameznikove človekove pravice torej zahteva intenzivno grajenje skupnosti,
saj mora določena skupina imeti neko skupno »razliko«, ki šele postane pravica. Razlika je zato vrednota sama po sebi, ki pa jo je šele
potrebno najti, jo skonstruirati, artikulirati in ne nazadnje priznati.
To pa, pravi Bauman, nujno pomeni tudi vzpostavljanje novih meja.
Princip človekovih pravic je pravzaprav »katalizator, ki sproži produkcijo in samoohranjanje razlike« (Bauman, 2002: 142).
V nekoliko drugačni interpretaciji, ki jo v pričujoči knjigi posredno
zagovarja tudi Sullivan, pa identitetna politika ne odigra zgolj asimilacijske vloge, ampak tudi transformativno. Z zahtevami po pravicah, trdi Stychin (1998), se ne vzpostavljajo zgolj normativni, ampak
tudi moralni argumenti. Ti v prvi fazi odigrajo izobraževalno, pozneje pa tudi transformativno funkcijo. Pravice so pomembne zato,
ker je prek njih možna tudi družbena sprememba. Rečeno drugače,
tisto, kar se na prvi pogled zdi asimilacijska politika, nima nujno izključno asimilacijskih posledic. Z »vključitvijo novega elementa« (na
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primer prek pravic) se spremeni tudi sam družbeni sistem. Ničesar
ni moč vključiti, ne da bi se ob tem spremenila celota. Zato je ključno vprašanje, kaj ali kdo se vključuje. V primeru gejevskega in lezbičnega gibanja je namreč kmalu postalo jasno, da se vključuje le
en del: srednjerazredni belopolti geji. Pokaže se, da je model človekovih pravic, ki ga prevzame gejevsko in lezbično gibanje, spolno
opredeljen koncept, saj so bile pogosto v ospredju gejevske teme,
medtem ko so specifično lezbične teme (na primer umetno oplojevanje, pravice skrbništva in podobno) ostajale in ostajajo v ozadju.
Akterji gibanja so spregledali, da se spolna orientacija bistveno prepleta z drugimi kategorijami – od spola do barve kože – in da seksualnosti ni moč živeti drugače, ne da bi bila hkrati umeščena tudi
v omenjena družbena razmerja. »Nebeli« lezbijke in geji so tako postopoma začeli opozarjati na problematičnost ideje o unificiranem
homoseksualnem subjektu in predpostavke, da je družbena izkušnja
homoseksualnosti univerzalna. Postavijo tezo, da je diskurz o homoseksualni identiteti, ki ne upošteva kategorije spola, razreda, barve
kože in podobno, ravno tako zatiralski kot tisti, proti kateremu se
izvorno bori. Posameznih identitetnih kategorij torej ni mogoče ločiti in postaviti v ločene predale, saj so med seboj povezane. Rečeno drugače: potrebno je govoriti o multiplih identitetah subjekta, ki
so vedno v nastajanju. Govorimo lahko le o trenutnih identitetnih
fiksacijah na posameznih pozicijah subjekta. Posameznik kot družbeni agent ni unificirana entiteta, ampak ga je potrebno razumeti v
njegovi pluralnosti.
Ta izhodišča v razvoju gejevskega in lezbičnega gibanja pomenijo
ključne momente preloma, na katerih nastane queerovstvo. Ker je
identitetni model politike hkrati prevzel dominantno binarno razumevanje seksualnosti (heteroseksualnost/homoseksualnost) in s tem
izključil izkušnje vseh oblik seksualnosti, ki presegajo okvir normativne monogamnosti, je to že konec sedemdesetih, še posebej pa v
osemdesetih privedlo do tako imenovanih seksualnih vojn. Vnamejo
se debate o pornografiji, biseksualnosti, sadomazohizmu in podobnem. Identitetni model, v katerem je bila implicitna predpostavka,
da je spolno orientacijo moč preprosto določiti le prek spola seksualnega objekta izbire, je tako postal ozek in pogosto izključujoč. Vse
bolj artikulirane zahteve »nebelih« gejev in lezbijk so razbile idejo
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o unificirani gejevski identiteti, ki jo Epstein (1987) označi za »totalizirajočo istost«, za pritisk znotraj gibanja, ki pravi: To je to, kar
»resnično smo«. Meni, da gejevsko in lezbično gibanje nikoli ne bo
moglo vzpostaviti produktivnega sodelovanja z drugimi gibanji, če
ne bo prej razrešilo neenakosti, ki razdirajo njegovo notranjo organizacijo in so povezane s paradoksom identitetne politike. Epstein
sicer ne zavrne identitetne politike, saj meni, da se posamezne skupine lahko organizirajo le okrog družbeno vsiljene kategorizacije;
črnci se tako ne morejo zoperstaviti rasizmu brez tega, da bi se organizirali kot črnci, tako tudi homoseksualci ne morejo zavreči obstoječega seksualnega reda brez tega, da bi svojo homoseksualnost
postavili v središče svojih zahtev. A kljub vsemu identitetna politika
prav s kritiko »totalizirajoče istosti« dobi svoj alternativni model političnega organiziranja, ki ga predstavlja politika queer. Ta je zgrajena na priznavanju razlike, ki je že vgrajena v »istost«. V identitetni
politiki je »istost« (isti smo kot vsi drugi) osnova za družbeno vključevanje, v queerovski politiki pa je »razlika« strategija za motenje
totalizirajočih družbenih teženj, ki pritiskajo k istosti (različni smo
kot drugi in s svojo različnostjo se bomo uprli tistim, ki nas želijo narediti za iste). Judith Butler (2001) gre v svoji analizi še dlje in ugotavlja, da tisto, kar Epstein opredeli kot totalizirajočo istost, ki kot
pritisk deluje znotraj skupine, na podoben način deluje tudi znotraj
posameznika samega. Meni, na primer, da opredeljevanje posameznika glede na spolne kategorije (moški/ženska) zakrije kontradiktorne procese, prek katerih je spol sproduciran kot domnevno naravni
označevalec. Zato Judith Butler predlaga, da namesto razumevanja
spola kot družbenega in zgodovinskega označevalca, ki izhaja iz
vnaprej danega biološkega spola, spol raje razumemo kot posledico
specifičnih kulturnih praks, ki dajejo razlikovalne pomene posameznikovemu telesu. Judith Butler namreč trdi, da če je nekdo ženska
(v biološkem smislu), to seveda ni vse, kar nekdo je. Meni, da moramo opustiti esencialistična, biološka izhodišča, iz katerih nato izpeljujemo politično seksualno identiteto, ki se mora potem posledično
soočati z razlikami med tistimi, ki smo jih esencialistično že definirali kot enake. Namesto tega je, meni, politično veliko učinkovitejše, če razlike razumemo kot zgodovinske posledice. Politično je zato
treba vzpostaviti mehanizme, prek katerih lahko s participacijo in-
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terveniramo prav v tistih praksah ponavljanja, ki konstituirajo take
identitete. To nam omogoča, da lahko kontinuirano spodbijamo tovrstne prakse. In to je tudi osnovna naloga queerovske politike, ki
prek dekonstrukcije identitet pokaže, da je tudi sama homoseksualna identiteta normativna. S tem ne zamaje zgolj temeljev dotedanje
gejevske in lezbične politike, temveč z idejo o pluralnosti različnih
identitetnih pozicij trči tudi ob dominantne koncepte reprezentacije, na katerih, na primer, temelji politični sistem, saj se ta zanaša
na unificirano, fiksno identiteto. Rečeno drugače: medtem ko zakonodaja temelji na predpostavki, da je povsem jasno, kaj pomenijo identitetne kategorije spola, rase, spolne orientacije in podobno,
queerovstvo jasne meje postavlja pod vprašaj. S tem pravzaprav problematizira normativnost identitet, saj so identitetne kategorije sproducirane prek binarnih delitev moški/ženska, heteroseksualnost/
homoseksualnost in podobno, s čimer so povezani tudi vrednostni
opisi pozicij subjektov, ki posamezno identitetno kategorijo zasedajo. V primeru seksualnosti je heteroseksualnost tista, ki je dominantna oziroma normativna kategorija. Queerovstvo spodbija naravnost
tega stanja. Hkrati prevprašuje dominantne predstave o seksualni
morali in normalnosti. Gre pravzaprav za politiko antinormalizacije
in za upor proti dominantnim konceptom seksualnosti, želja in užitkov. Te vidike politike je sicer moč zaznati tudi v identitetni gejevski
in lezbični politiki, vendar je tu, kot opozarja Meeks (2001), razlika v optiki, skozi katero analiziramo omenjena vprašanja. Medtem
ko si normalizirajoča identitetna politika prizadeva za »vstop in deljenje centra« normalnosti skupaj z dominantno skupino (gre torej
za pluralizacijo centra), si queerovska politika prizadeva za popolno
odpravo tega centra. Queerovstvo zato ne pomeni zgolj problematizacije heteroseksističnih norm, ampak tudi podobnih normativnih
procesov znotraj same gejevske in lezbične skupnosti in mainstream politike. Zagovarja foucaultovski »produktivni upor«, ki ga najde
v konstituciji novih užitkov, novih oblik skupnega življenja, novih
seksualnih želja in objektov, novih stilizacij telesa in z vsem tem povezanih novih subkultur in skupnosti. Pri tem je najpomembnejše,
da je ta proces konstantno odprt, da se nove oblike upirajo definiranju, saj bi s tem postale normativne. Gre torej za gradnjo in hkratno razgradnjo.
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***
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bilo gejevsko in lezbično gibanje soočeno z dvema trendoma; na eni strani so aktivisti
queerovstva, na drugi strani se oblikuje trdno jedro tistih, ki zagovarjajo manjšinsko identitetno politiko in politiko normalizacije.
Zdi se, da sta oba konca teh dveh trendov hranila drug drugega.
Čeprav se zdi, da je projekt queer predvsem kritika identitetne politike, predstavlja fundamentalno kritiko celotne tradicije gejevskega in lezbičnega gibanja; v analogiji s politiko identitete bi jo lahko
imenovali za politiko razlik, ta pa se razteza od anarhije kot oblike
politike do radikalnega demokratičnega pluralizma.
Michael Warner (1999), eden vodilnih teoretikov queerovstva, v
svoji kritiki mainstreamovskega gibanja izhaja iz ideje, da je sram
integralni del (ameriškega) gejevskega in lezbičnega gibanja ter njegove politike od ustanovitve naprej. Loči med stigmo, ki je vezana na identiteto, in sramom, ki je vezan na dejanje. Gibanje si je
prizadevalo, pravi, le za destigmatizacijo identitete, medtem ko ni
storilo ničesar, s čimer bi se zoperstavilo tudi politiki seksualnega
sramu. Prav nasprotno; z zoperstavljanjem stigmi identitete je krepilo seksualni sram, saj je gibanje vse bolj uporabljalo politiko normalizacije. Zdi se, ugotavlja, da ni učinkovitejšega sredstva od tega,
da svojo politiko gradiš na trditvi, da si povsem normalen. Ampak
to posledično meče slabo luč na vse tiste prakse, ki odstopajo od
normativnega modela, saj ne moreš razmišljati o normalnosti, če
hkrati ne misliš tudi patološkosti. Prav zaradi te normalizacije, ki
je vsebovana v gibanju, je variacija v seksualnih izrazih pravzaprav
razumljena za deviacijo.
Politika sramu se kaže v tem, da se tisti, ki si najbolj vehementno
prizadevajo za normalizacijo homoseksualnosti, pogosto sramujejo drugih homoseksualcev, še posebej tistih, ki so queer. Ne gre se
slepiti, da Sullivanov argument o homoseksualnosti, predstavljen v
pričujoči knjigi, v določenih delih ne gre v to smer. Ena njegovih
najbolj poznanih tez je trditev, da je s sprejemanjem zakonodaje o
homoseksualnih porokah in registriranih istospolnih partnerstvih
prišel čas, da se homoseksualci zresnijo in presežejo neresnost nemonogamne spolnosti. Gre za fenomen, ki ga je Goffman (1959) v
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svojem znamenitem delu Stigma označil za očiščevanje znotraj skupine: stigmatizirani posamezniki poskušajo normalizirati sebe tako,
da ne poskušajo normalizirati zgolj svojih dejanj, pač pa tudi dejanja drugih v skupini in jih na tak način normirati. Paradoks, meni
Warner, je ravno v tem, da si gibanje prizadeva pridobiti priznanje
od družbe, ki omenjeno sramoto in stigmo proizvaja. Namesto da
bi se zavzelo za spremembo institucij, ki ohranjajo seksualni sram,
je gejevsko in lezbično gibanje po politiki asimilacije prevzelo politiko normalizacije. Warner meni, da je to antipolitična politika, saj
je njen cilj v nevidnosti, v stapljanju z večinsko družbo. Prav v tem
je izvirni greh gejevskega in lezbičnega gibanja: namesto da bi se
usmerilo proti politiki seksualnega sramu, je oblikovalo identitetno
politiko, ki si prizadeva za destigmatizacijo identitete, s tem pa le
krepi politiko sramu v odnosu do različnih nenormativnih seksualnih praks. Warner meni, da bo še tako dolg in inkluziven seznam
različnih identitet (poleg gejev in lezbijk še biseksualci, transseksualci, interseksualci ipd.) vedno ostajal slep za različne oblike težav
in izključevanj, ki jih posamezniki doživljajo zaradi seksualnih
norm, norm, ki se vežejo na izbiro spolnega objekta, na seksualne
prakse in podobno.
Vprašanje dekonstrukcije identitet je eden glavnih okvirov kritik,
ki jih politika queerovstva doživlja. Kritiki menijo, da politika queer
z dekonstrukcijo identitet izgublja subjekt svoje politike in spodbuja »apolitično tišino«. Kritiki ji torej očitajo neučinkovitost; medtem ko ima dekonstukcija povsem očitnih identitet lahko določen
pomen znotraj akademskih razprav, v političnem boju zgublja na
teži. Menijo, da pripadniki gibanja queer ne bodo dosegli ničesar,
dokler bodo branili svoje marginalne pozicije, saj ne poznajo pravih
mehanizmov moči. Trdijo, da je spremembe moč doseči le z naslavljanjem na legitimne institucije moči. Tovrstna kritika predvideva,
da je predpogoj učinkovite politične akcije koherentna in unificirana identiteta, saj demokracija kot politika predstavništva deluje
na pričakovanju o fiksni identiteti. Judith Butler (1997) na te očitke
odgovarja, da dekonstrukcija identitete ne pomeni dekonstrukcije
politike. Prav nasprotno, z dekonstrukcijo označevalci, prek katerih se identiteta artikulira, postanejo politični. Čeprav Judith Butler
smiselno opozarja na arbitrarnost identitete kot kategorije, pri tem
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vendarle spregleda pomemben element, ki je vpisan v identitetno
gejevsko in lezbično politiko; identiteto na teoretski ravni morda res
lahko zavržemo kot fikcijo, kot nekaj, kar je le fiktivno skupno določeni skupini posameznikov in posameznic, a hkrati ne moremo/
smemo spregledati, da ima prav ta fiktivna identiteta realne posledice, na primer v homofobičnem nasilju. Na to ne nazadnje opozarja že sam Foucault, ko govori o diskurzivnih efektih in pravi, da
imajo diskurzi materialne posledice. Rečeno drugače: posameznik
identiteto, ki je sicer lahko kulturna fikcija, doživlja realno in kot
taka ima tudi realne posledice. Identiteto lahko zavržemo, toda ko
se bo fant z roko v roki sprehajal s fantom po ulici, bo ta identiteta, znotraj katere ju bo ulica prepoznala (kot pedra) začela delovati (na primer v obliki verbalnega napada nanju). Bolj kot zavrnitev
identitete je torej potrebna njena redefinicija. Problem, kot sem nakazal že prej, nastane, če se politika osredotoča le na toleranco do
te identitete, hkrati pa ne problematizira institucij, družbenih odnosov in praks, ki to identiteto v izhodišču konstruirajo kot marginalno, kot drugačno, kot tisto, ki je potrebna tolerance. V tem je
omejenost etničnega/identitetnega modela politike za geje in lezbijke, saj od njih zahteva, kot ugotavlja Rahman (2000), da delujejo
kot numerična manjšinska skupina. Organiziranje na osnovi etničnega modela namreč vzpostavlja drugačnost kot naravno, prirojeno
in nespremenljivo. Ob tem se zamegli dejstvo, da je ta razlika družbeno sproducirana. Tovrstna družbena produkcija ima točno določen cilj: da krepi razcep med, na primer, moškostjo in ženskostjo,
heteroseksualnostjo in homoseksualnostjo ter podobo. Problem je
torej v tem, da obstoječi demokratični procesi razumejo individualne pravice kot pot do formalne enakosti (med homoseksualci in
heteroseksualci), namesto da bi se hkrati osredotočili tudi na družbene pogoje, ki producirajo seksualno neenakost. Ta problem nakazuje tudi Sullivan v pričujoči knjigi, predvsem v kritiki liberalnega
argumenta, kjer je njegova kritika najmočnejša, a ta vidik hkrati
spregleda pri svojem predlogu homoseksualne politike, ki ga poda
ob koncu knjige. Zdi se, da tudi Sullivan rešitev išče v legalističnih
zmagah, nezadostno pa problematizira razmerje med homoseksualnostjo in heteroseksualnostjo. Zato se ni možno strinjati z njegovo drzno oceno, da bo s sprejetjem zakonodaje o homoseksualnih
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porokah opravljenih devetdeset odstotkov vsega dela in da se gejevsko in lezbično gibanje na tej točki lahko ukine. To še posebej ne
drži za prostor, kjer Sullivan živi; Bill Clinton in George Bush sta
namreč prav kot odziv na vse glasnejše zahteve po vzpostavitvi instituta homoseksualnih porok, in potem ko je nekaj zveznih držav
sprejelo takšno zakonodajo, podpisala tako imenovani Family Protection Act, ki onemogoča priznanje istospolne partnerske zveze
izven tiste zvezne države, v kateri je bila takšna zakonska zveza
sklenjena. Zgolj sprejetje zakonodaje gotovo ne predstavlja devetdesetih odstotkov opravljenega dela.
Ko razmišljamo o odnosu identitetne politike do njene queerovske
kritike, se zastavljajo vprašanja, ali je potrebno identitetno politiko in z njo politične identitete povsem opustiti, da bi lahko dosegli cilje, ki si jih zastavlja queerovstvo. Ali radikalno branje teorije
queer ne pomeni v političnem smislu tudi kritike obstoječega demokratičnega političnega sistema reprezentacije? Ali pa je problem
morda v tem, da je politična identiteta v demokratičnih procesih
prepogosto razumljena kot tista, ki odseva tudi esencialistično, notranje naravno bistvo skupine, ki se predstavlja pod določeno identiteto, pri tem pa spregledamo, da so te identitete družbene fikcije
in da v njih ni nič esencialnega; da kot take ne predstavljajo nikakršne »notranje biti«. Dejstvo je, da obstoječi demokratični politični sistem zaradi sistema reprezentacije zahteva določeno kolektivno
identiteto, ki služi za osnovo politični akciji in je cilj javnih politik.
Diane Richardson (2000) zato meni, da je uporaba kvaziesencialistične identitete taktično politično dejanje, saj gejevski in lezbični
aktivizem lahko le z njo bojuje politične boje in se s spremembami
zakonodaje giblje v smer večje integracije gejev in lezbijk v družbo. Ta trditev seveda takoj vzbudi dvom o smiselnosti tovrstne politike: prvič zaradi tega, ker se postavlja vprašanje, ali je cilj res v
integraciji ali morda v enakosti, drugič pa zaradi tega, ker je uporaba politične identitete »gej« ali »lezbijka« izključevalna do vseh
tistih izkušenj, ki jih ni moč uvrstiti ne v kategorijo »(monogamna)
heteroseksualnost« ne v kategorijo »homoseksualnost«. Hkrati uporaba esencialističnega argumenta zgolj ohranja trenutno socialno
hierarhijo, v kateri kompulzivna heteroseksualnost ohranja svojo
moralno in družbeno dominantno pozicijo.
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Če se vrnemo k problemu normativnih esencialističnih kategorij
»gej« in »lezbijka«, potem se postavlja vprašanje, ali vključevanje
novih identitet, ki bi presegle omejenost omenjenih kategorij, ne
pripelje do nikoli zaključenega drobljenja identitet na vedno manjše dele? Hkrati s tem smo soočeni tudi z lepljenjem različnih identitetnih pozicij, na katerih je subjekt sočasno pozicioniran, v nove
identitetne kategorije. Ali je torej smiselno takšno drobljenje identitet ali pa je politično pragmatično poiskati nove prakse politik, ki
ne bodo temeljile na identiteti? Ključno vprašanje je torej, ali nas
dekonstrukcija esencialističnih identitet pušča brez prostora, s katerega lahko artikuliramo svoje izkušnje in zahteve. Ali je, rečeno
drugače, ukinitev identitet tudi konec politike? Ali pa je morda, tako
kot predlaga Weeks (1996), potrebno oblikovati takšno politiko seksualnosti, ki bo osredotočena na same družbene procese, prek katerih postanemo seksualni, s tem pa bo hkrati pokazala, da ne obstaja
nobena naravna moralnost, da moralnost v povezavi s seksualnostjo ni preddružbena, ampak je vedno bistveno družbena. Kakršni
koli so že odgovori na zastavljena vprašanja, se dobrih deset let po
izidu knjige, ki jo imate v roki, in po skoraj uresničenem načrtu homoseksualne politike, ki jo ob koncu knjige predlaga Sullivan, bolj
kot kadar koli prej jasno kaže, da pravica do homoseksualne poroke ni konec poti in da še ni prišel čas za zaključno zabavo ter končanje gejevskega in lezbičnega gibanja, kot predlaga Sullivan. Pred
tem nas čaka še bistveno zahtevnejša naloga: boj z esencialistično
ideologijo seksualnosti, ki razmerje med spolom in seksualnostjo
predstavlja kot posledico naravnega in moralnega reda, pri tem pa
uspešno »skriva« družbena razmerja in prakse, ki kreirajo takšne
identitete in delitve. A vprašanje te ideologije ostaja v ozadju, saj je
sladkost legalističnih zmag, ki jih doživlja gejevsko in lezbično gibanje, omamna in pogosto slepi, češ da je zdaj vse v redu. A zdi se,
da so te zmage zgolj del istega esencialističnega imaginarija, prek
katerega esencialistična ideologija seksualnosti ohranja svojo moč
in neovirano reproducira tisto, v čemer se skriva ključen problem:
razmerje med heteroseksualnostjo in neheteronormativnimi seksualnostmi. Med normalnostjo in domala normalnostjo.
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