Everybody wants somebody … Everybody wants somebody to love … Someone to love
Someone to kiss … Sometime to miss, now
Someone to squeeze … Someone to please …And I need you you you
INTERNET DATING HOMOSEKSUALCEV

Midve (z Lano) sva si poslali par sporočil (zasebna sporočila).
Potem sem jaz rekla, da meni to ni zanimivo, in tako sva si
izmenjali telefonski številki. Zdaj verjetno ne bi tako hitro dala
telefonske številke, ker sem postala z leti manj zaupljiva. Po
približno enem tednu pogovora po telefonu sva se kar hitro
videli v živo. Ko sva se začeli klicati po telefonu, si nisva več
pošiljali sporočil prek te internet strani.

Internet? Le kdo ne pozna tega zanimivega vira
zasvajanja ljudi? Mislim, da ne poznam človeka, ki še ni slišal
za internet ali po slovensko splet. Hmmm … celo moja stara
mama ve, za kaj gre, tudi če ga ne uporablja! Internetno
povezavo namreč dandanes najdemo že v skoraj vsakem
Namen in razlogi za internet dating …
gospodinjstvu v "razvitem" svetu, če pa je že nimamo doma,
MIA, 22 let:
pa lahko dostopamo do internetnih vsebin v skoraj vsaki
To je najlažje! Noben te ne gleda direktno v oči, nobeden te ne
knjižnici, fakulteti ali pa na skrivaj ˝surfamo˝ po virtualnem
opazuje … imaš anonimnost. Najlažje, najhitreje, pa doma si
svetu na delovnem mestu. Kmalu po izumu interneta pa so se
… Jaz sem v bistvu šla takrat na irc, ker sem pač iskala
pojavile tudi razne spletne strani za spoznavanje novih
informacije, kakršne koli informacije glede istospolne
prijateljev, partnerjev, enako-mislečih oziroma tako imenovane
usmerjenosti, lezbijk …
internet dating strani. V Sloveniji sta predvsem znani Onaon.net in Frendi in flirt strani, seveda pa ne smemo pozabiti na
In potem sledi stik v živo …
irc, ki je bil zelo popularen v svojem času, sedaj pa ga je
nasledil MSN in podobni programi za internetno dopisovanje.
MIA, 22 let:
Zaradi novega načina spoznavanja ljudi je bilo o
Midve sva se dobili po približno 14 dneh na Prešernovem trgu,
internet datingu napisanih že kar nekaj člankov, mislim pa, da
ker tam noben ne opazi, kam gledaš. Dobili sva se pa s
še nisem zasledila članka o internet datingu homoseksualcev.
pomočjo sms sporočil: Jaz prihajam! – Kje si pa ti? – Jaz grem
Hosmoseksulnost je namreč že sama po sebi še vedno velik
dol po Čopovi! Dali sva si približne podatke kako sva oblečeni
tabu, zato se seveda tudi o drugih temah, povezanih s
– jaz imam rdečo bundo. Zdi se mi pomembno, da če iščeš
homoseksualnostjo piše zelo malo.
partnerko, da pride čim hitreje do stika v živo. Če pa iščeš
Prav tej temi pa se je posvetilo 6 punc, študentk
prijatelje, znance … pa gre to bolj postopoma.
sociologije kulture, v prejšnjem šolskem letu. V 4.letniku študija
je bil eden izmed mojih izbirnih predmetov Uvod v gejevske in
PIKA, 27 let:
lezbične študije, ki ga izvaja profesor doc. dr. Roman Kuhar.
Šli sva na pijačo, in sicer v bar za istospolno usmerjene. Zdela
Izpit pri tem predmetu smo lahko opravljali na več načinov,
se mi je namreč dobra ideja, da če nobenega ne pozna in ker
eden izmed njih je bil sodelovanje pri projektu, katerega si je
je bil namen, da ji predstavim Legebitro (klub študentov, ki so
izbrala naša skupina in ki se je končal maja z mednarodno
istospolno usmerjeni), bi bilo lahko zanjo zelo neprijetno o tem
konferenco v Grožnjanu na Hrvaškem. Naslov konference je
razlagati v drugih lokalih, kjer lahko ljudje vse slišijo.
bil Internet, Sexual Relationships and Pornography. V okviru
našega predmeta pa smo se, kot sem že omenila, posvetile
LANA, 24 let:
internet datingu homoseksualcev. Prvi dve punci sta se
Dobili sva se pred njenim faksom, v baru,
osredotočili na statistično analizo
ki je tako majhen, da sta notri le dve mizi.
anket, ki smo jih izvedli v okviru
Nikoli se pa nisem dobil na javnem
Za eno mizo je bila druščina, za drugo
predmeta že nekaj mesecev prej,
mestu, ker če živiš v Ljubljani te ljudje
mizo je pa sedela ona. Tako da se nisem
drugi dve dekleti sta analizirali
poznajo in ti ni najbolj prijetno se
mogla zmotiti.
spletne
oglase
istospolno
dobivat z nekom, torej z gejem, ki je
usmerjenih, ki sta jih našli na raznih
TAJA, 28 let:
straneh, namenjenih spoznavanju,
preveč poženščen na javnem mestu.
Midve sva si tudi sliko izmenjali prej. Meni
jaz in sošolka pa sva se posvetili
namreč ni bilo do gneče. Jaz sem hotela njo spoznati, se z njo
bolj praktičnemu delu. Izvedli sva dve fokusni skupini, in sicer
pogovarjati.
gejevsko in lezbično. Lezbični vzorec je vseboval 4 lezbijke
(dva para), stare med 22 in 28 let, študentke, ki živijo v večjem
KLEJ, 19 let:
mestu in so trenutno v izvenzakonski homoseksualni zvezi.
Jaz se raje izogibam stikom v živo … Najprej si dlje časa
Vzorec gejev pa je vseboval 3 geje (eden je moral zaradi
dopisujem, potem ko vzpostavim prijateljske kontakte, si
nepričakovanega dogodka prej zapustiti intervju), stare med 19
izmenjam telefonsko številko in se nekaj časa menim po
in 23 leti, študente, ki živijo v večjem mestu in so v
telefonu. Potem pa se lahko srečaš v živo. Eni bi se radi pa
homoseksualni partnerski zvezi. Intervjuvance sva spraševali o
takoj vidli … meni to ni …
navezovanju kontaktov z drugimi istospolno usmerjenimi, o
namenih in razlogih za internet dating, kako so doživljali prve
TODO, 23 let:
stike z novimi prijatelji v živo, o zaupanju in tveganju,
Meni je skoraj boljše, če nekoga zunaj spoznam, ker si moraš
povezanim z internet zmenkarijami, o lažeh, kontoli in zvestobi
pri teh chatih, vzeti več časa … potem pa itak ugotoviš, da je
internet ˝dejterjev˝, o reševanju sporov preko interneta, če
nekdo popolnoma mimo. Jaz zadnje čase ne spoznavam več
gledajo na internet dating kot na javno ali zasebno stvar in kaj
tako ljudi, torej prek interneta. Včasih sem veliko več in sem se
menijo o zmenkarijah s tujimi internet ˝dejterji˝. In izvedeli sva
hotel tudi kar hitro videti v živo. V bistvu je bil internet zgolj
marsikaj zanimivega na to temo, poleg tega pa so se pred
kontakt. Nikoli se pa nisem dobil na javnem mestu, ker če živiš
nama odkrivale tudi njihove konkretne življenjske izkušnje, ki
v Ljubljani te ljudje poznajo in ti ni najbolj prijetno se dobivat z
so zabavne, mnogokrat pa tudi zelo boleče zaradi njihove
nekom, torej z gejem, ki je preveč poženščen na javnem
spolne usmerjenosti. Pa naj te njihove izkušnje govorijo same
mestu. Zato sem se večinoma dobival na nekih zakotnih
zase z naslednjimi izjavami:
mestih. Se mi zdi, da je tega ogromno na gejevski sceni.
Navezovanje kontakta…
TINTIN, 22 let:
Midva z mojim partnerjem sva si preko interneta našla pare,
TAJA, 28 let:
torej prijatelje, za skupaj žurat, športat … v glavnem za se
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So don't fear it now, We're going all the way. That sun is shining on a brand new day.
It's a long way down And it's a leap of faith
But I'm never givin up Cuz i know we've got a once in a lifetime love
družit. V bistvu se preko teh strani najdeš, potem si nekaj časa
pišeš in nato še vidiš in ohraniš kontakte. Vidimo se na primer
tako, da dam svoj naslov stanovanja, in se dobimo pri nama.

prišla nova, smo se med seboj menile o njej in ker se običajno
ti moški dali vsaki drugačne podatke, smo ga hitro razkrinkale.
Večina jih je pa prišla gor samo z namenom seksa.

Glede zaupanja in tveganja …

Kontrola na internetu …

Sem pa imel enega prijatelja, ki se je
dobil z enim tipom, ki je prišel s
kapo in čisto zamaskiran ter ga je
posilil.

PIA, 27 let:
Meni se ni zgodilo, da bi imela kdaj
kakšno neprijetno izkušnjo. Po eni strani
nisem nikoli pomislila, da bi se zaščitila na
kakršenkoli način, ker nisem šla tolikokrat
na takšen zmenek, po drugi strani pa je
zato najbolj praktično, da se dobiš na Prešernovem trgu – torej
na javnem mestu, tako da če nekdo pride, je še vedno toliko
ljudi okoli, da opazijo, če je kaj narobe. Osebno se mi zdi, da
ker se že predhodno slišiš po telefonu, vsaj veš, katerega
spola je oseba.

KLEJ, 19 let:
Ja, tako je mene tip dobil …
(haha). Ja, sem imel profil gor tudi
potem, ko sva bila že skupaj … in
greva enkrat na večerjo in jaz sem
imel ta Game G nick in greva na
večerjo in on meni: In kako si Game G? In jaz samo obstanem
(haha), ja itak, da mi je blo bad pa to … ja nič, sem mu rekel,
da sem hotel malo več prijateljev spoznati, pa je sprejel to kot
kul. Ja, če bi on to meni naredil, mu sigurno ne bi verjel, ker
nisem takšen tip, odvisno od človeka, no.

TAJA, 28 let:
Včasih sem bila zelo naivna, zdaj bi se verjetno vedla drugače.
Jaz sem na primer punce povabila tudi domov. Pa ne, da bi
imela kakršnekoli namene, ampak bila sem zaupljiva. Nisem
nikoli pomislila, da bi se mi lahko kaj zgodilo.

TODO, 23 let:
Ja, meni se je zgodilo, da se je moj tip predstavljal kot nekdo
drug, pošiljal fotke ful hude in preverjal kakšna bo moja
reakcija … Ja, ampak ne vem zakaj, jaz sem začutil, da je to
on in da me zafrkava in sem se potem tudi jaz zajebaval.
Hvala Bogu, ampak drugače bi me zlahka ujel. Sploh prej, ko
sem bil v prejšnji zvezi, zato pač ker sem bil že od 16-ega leta
in mi je še ful stvari dogajalo v glavi, tako da po mojem bi se še
s kom dobil, a ne?

LANA, 24 let:
Jaz sem imela eno izkušnjo, ko se je s časom pokazalo, da je
bila ta oseba malo psihično bolna. Začela me je izsiljevati in
groziti preko telefona in posledično sem se je morala znebit na
zelo grob način, seveda verbalno.

Zvestoba internet ˝dejterjev˝ …

KLEJ, 19 let:
En tip mi je preko Gej romeo
(internet dating stran) take lepe
slike poslal, da se mi je kar
zahotelo, da ga vidim. In je bil iz
Gradca, češ, Slovenec. In sem
rekel, grem u Gradec, ne? Sem
imel en dan čas in sem šel. In
sem prišel tja, joj grozaaa!? In ga
vidim, kar nekaj tak čuden, ves mozoljast, take mastne lase …
Ja, slike mi je poslal, menda so bile vse zmontirane ali kaj.

TODO, 23 let:
Meni se zdi, da so geji na splošno bolj nezvesti. Zato, ker ni
tega, ne vem, enega pritiska z vseh strani, te standardne
zveze pač, nezvestoba, ma ne vem, večkrat se zgodi pri gejih,
tako je moje razmišljanje pač ... Velikrat se zgodi tako, da
začneta, sta neki časa skupaj, pač vse to, ne?
Potem pride, če že, kakšna poroka, otroci, te
stvari samo podaljšajo en občutek ˝zdaj pa
morava ostati skupaj, sam še do konca
tega...˝. Pri gejih je pa v bistvu lahko hitreje
tega konec, zveze pač, lahko ful nekaj slabega
se zgodi in adijo, ne? Tudi ni nobenih
zakonskih ločnic in pač pari v Sloveniji, jaz jih
ful poznam, iščejo še nekoga tretjega
občasno, za zraven, ne? Ker jim postane
dolgčas malo ... Ful je bolj odprto vse, ravno
zato, ker ni vseh teh pritiskov z vseh strani ...
Saj scena v Londonu, ravno zdaj mi kolega
govori, ker je tam ... folk tam ne hodi po
internetih, ker jih je veliko, tam je pač cela četrt
gejev, sam tam so vs i... tam so lahko s šestimi na noč, pa ni
čisto nič čudnega.

TODO, 23 let:
Starost, pa kilažo ful lažejo. Veš kako je pri gejih? Prav takšen
standard je, kolikor si visok, minus 110. Tako ful bolano, kot pr
bejbah res (o.p.: Pri ženskah se je uveljavilo merilo popolne
postave: višina – 110= popolna teža). Pri gejih je boljše, da si
bolj suh, večinoma no. Pa ful imajo rajši mlajše, zato tudi o
starosti lažejo ful. Zdaj opažam, da je ful problem to, da si folk
izmišljuje stvari. Poleg tega se ustvari vtis, da je lahko tukaj
kdor hoče, da je to toliko ločeno od njegove realnosti, da se
potem izmišljuje, kakšen je, kaj ima rad in ima v bistvu ful eno
drugo osebnost.

KLEJ, 19 let:
Ja zvestoba, tudi ne moreš ločiti homoseksualce in
heteroseksualce. Ko se enkrat enega naveličaš, pa ko ti ni več
toliko zanimiv, potem iščeš druge ljudi no ... Eni, ki so dlje
časa, pa iščejo folk samo preko interneta, se mi zdi, da bi bili
lahko bolj nezvesti no ... Odvisno, kako zaupaš v človeka. Če
si bil dolgo z njim v kontaktu, pa če veš, da mu je za zaupati ...
Pa če mu dopuščaš, da potem še spoznava druge prijatelje,
potem se mi zdi, da je to ful bolj kul, pa da ne bo prišlo do
nekih varanj, ker kar je prepovedano, je najslajše, pravijo. Če
mu ne zaupaš, pa ga zatiraš, pa to ...

PIA, 27 let:
Na ircu se je dostikrat zgodilo, da so prišli moški gor in so se
pretvarjali da so punce, ampak smo jih kar hitro razkrinkale.
Punce smo se namreč med sabo že poznale in takoj ko je

TODO, 23 let:
Pa že v osnovi, če ima nekdo zapisano, da išče partnerja ali pa
samo prijatelje, ne pa le seks, po moje mu potem bolj zaupaš.
Zdaj pa, če spoznaš enega, ki ima že v nicku ˝fuck me˝, pa

TODO, 23 let:
Jaz se osebno nisem nikoli zaščitil … težko se je zaščititi.
Mogoče sem včasih preveč verjel vase, da če bo do česa
takega prišlo, da bom že poskrbel zase. Sem pa imel enega
prijatelja, ki se je dobil z enim
tipom, ki je prišel s kapo in čisto
zamaskiran ter ga je posilil.
Internet dating in laži …
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The Space Between … The tears we cry
Is the laughter keeps us coming back for more … The Space Between
The wicked lies we tell …And hope to keep safe from the pain
išče seks, potem verjetno bo, zagotovo bo varal ..., ker tam
daš eno besedo, ki te najbolj opisuje. Zdaj, če imaš tako
besedo, potem bo on nonstop zagotovo dvomil vate. Ja, konec
koncev greš ti lahko v lokal, pa si čisto pijan, pa imaš tam še
100 pijanega folka, ki verjetno ti bo s kakšnim kaj ratalo, pa še
vidiš jih v živo, pa je še lažje. Je pa zagotovo možnost, pa v
bistvu dosti lahko je, če greš gor, vidiš koga novega, saj te
malo zamika, to tako pogledati, uau, hudo, ne? Samo, saj
zamika te tudi tako, v realnem življenju verjetno...
Reševanje konfliktov preko interneta…
TAJA, 28 let:
Meni osebno je preko interneta veliko težje komunicirati. Veliko
hitreje se skregaš z osebo, ne moreš pa rešiti konflikta. Jaz
sem imela velikokrat probleme, da sem bila nerazumljena. Na
primer, jaz sem se šalila, medtem ko je oseba na drugi strani
to lahko razumela kot zelo osebno. Meni osebno se mi ni
prijetno pogovarjati preko interneta (MSN-ja) o pomembnih
stvareh, ker pogosto se situacija potem še dodatno
zakomplicira. Meni osebno to ni nobena rešitev, da greš dol.
Če bi na primer ona šla dol, bi se konflikt še povečal.

MIA, 22 let:
Če kdo vpraša, kje sem spoznala mojo partnerko, povem, da
preko interneta. Še nobeden pa se ni zgražal nad tem, ker
večina ljudi išče partnerja prek interneta (vsaj v našem krogu,
doda PIA, 27 let). Moja babica pa je na primer rekla: 'Sem
vedela, da s tem internetom bo sam hudič!' (smeh). Mene pa
osebno reakcija drugih ljudi sploh ne zanima, saj to ni njihova
stvar, kje sem jaz
spoznala njo. Jaz
mislim, da sploh ni
stigmatizirano. Jaz
imam na primer
sodelavko v pisarni,
ki
samo
prek
internet strani išče
fante.
Internet
zmenkarije s tujci
…
KLEJ, 19 let:

Internet zmenkarije, zasebna ali javna stvar…
KLEJ, 19 let:
Moji doma ne vejo v bistvu. Zdaj, ko sem prišel v Ljubljano, se
je res spremenilo, ful več folka ve zame. Drugače tam doma,
pa noben ne. Jez nobenmu ne razlagam, niti prijateljem ne, to
je čist moja zasebna stvar. Edino fant ve, pa ena prijateljica še,
ki je moja cimra. Ona je že tko ful naspidirana, pa je rekla ˝ful
dobr˝, pa sma šla skupaj malo gledat, kako to kaj zgleda. Ne
vem, drugače se mi ful zdi, da je to že kar nekaj normalnega.
Malo je že dolgočasno no, bi se mogli kaj novega spomniti.

"Pa tudi sam sem se počutil kot en
tak deviant. Tako kar nekaj iščeš,
pa veš po eni strani v sebi, da
iščeš tud seks. Pač ne vem za
bejbe, pri gejih je malo drugače,
ker ni možnosti druge, ne?"
TODO, 23 let:
Moji niso vedeli, da internet dejtam. Potem pa sem imel kar
nadležno izkušnjo, ko so na mamin avto nalepil en tak letak,
po moje da je en tip no, s katerim se takrat nism hotel dobivat
(spoznal ga je preko interneta) in je nalepu gor: XX (začetnice
imena in priimka) iz xy (ime fakultete) je gej, homo, peder.
Tako na avto, pred vsemi, da so videli. Tako, da je bila mama
čisto obupana. Prijateljem vedno več povem. Čeprav folk še
vedno ne šteka, da si gej, pa da iščeš preko interneta. Zdaj
itak ne iščem več, takrat ko pa sem, ne vem, ful malo folka je
vedlo no. Ja ena moja kolegica...ona je pač: kako to zgleda,
kaj pa je fora? Malo se ji je smešno zdelo no… presenečena je
bila: Zakaj, zakaj, če nisi čisto čuden? Ker valda ful je ta
stigma, da moraš biti ful sumljiv, pa imet 100 kil preveč, pa
vse, da greš na internet iskat folk. Pa tudi sam sem se počutil
kot en tak deviant. Tako kar nekaj iščeš, pa veš po eni strani v
sebi, da iščeš tud seks. Pač ne vem za bejbe, pri gejih je malo
drugače, ker ni možnosti druge, ne? Zarad tega po moje folk
ful težko dojame, zakaj ti tja hodš.

Ma se mi zdi, s
tujimi je dosti boljše
navezovati
stike.
Ker oni hočejo
ostati tvoji prijatelji,
dobiti se itak ne
moreš z enim iz
Španije. Tako malo
zanimivo je, če
vprašaš, kako kaj
tam dogaja, pa
kako imajo klube urejene tam (gejevske klube). Pač pogledaš,
kakšni so, ne? (haha) Vidiš po državah, da so ene država malo
lepše, ene malo bolj čudne. Pač prvič ko greš gor, sliko vidiš,
meni slika ful prvi vtis naredi. Potem dalje se pa meniš, ne? Se
mi zdi, da se ti je še bolj kul menit z nekom, ki ti je še vizualno
všeč. To je kratkotrajno, dva dni mogoče, potem pa se pozabi
že. Se pa najdejo tudi taki, ki bi kar prileteli. Eden mi je enkrat
ponujal 400 eurov na teden, da bi šel dol za spremljevalca, pa
da zadovoljuješ potem njihove stranke.
TODO, 23 let:
Jaz sem spoznal enega fanta, ki je ravno takrat v Slovenijo
letel, iz Amerike pač, tako da midva sva se spoznala... ne
vem... prek irca ali preko česa, se ne spomnem. Potem pa je
prišel, pa sva se v bistvu ful zaštekala, tako da je reku potem,
da če kdaj pridem v Ameriko, da se lahko pri njemu oglasim.
Pač en tak stik navežeš. Dostikrat dobiš kakšno sporočilo:
Prihajam v Slovenijo, bi se rad kdaj dobil z mano? Veliko ljudi
rado na taka sporočila odgovarja, ker vejo, da bo tisti pač
prišel in odšel in jim je ful boljše… ena taka avanturica na hitro.

OPOMBE: Imena intervjuvancev so
tematike spremenjena.

zaradi

občutljivosti

Tanja Peterlin
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