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Уводно слово

Дру штве ни аспект хомо сек су а ли зма

Хомо сек су ал на ори јен та ци ја је ком плек сан фено мен који 
је при су тан веро ват но коли ко и људ ска циви ли за ци ја. Тек у 
послед њих 100 годи на овом био ло шком, духов ном и морал
ном фено ме ну се при сту па истра жи вач ки, у поку ша ји ма да се 
обја сни при ро да исто пол не сек су ал не ори јен та ци је. Кру ном 
науч ног при сту па овој про бле ма ти ци сма тра се одлу ка Удру
же ња аме рич ких пси хи ја та ра који су 1973. хомо сек су ал ност 
про гла си ли за вари је тет људ ске при ро де, ство рив ши науч ну 
осно ву за уки да ње зако на о забра ни хомо сек су ал ног пона ша
ња и изјед на ча ва ње ЛГБТосо ба1 са осо ба ма хете ро сек су ал не 
ори јен та ци је у прав ном и сва ком дру гом сми слу.

Данас се у нашем дру штву јавља један нови покрет, покрет 
за пра ва ЛГБТосо ба, као поја ва која завре ђу је озби љан одго вор. 
Јавља се покрет који поку ша ва да про ши ри кор пус људ ских 
пра ва, и то кон крет но, мањин ских пра ва на ЛГБТосо бе, који 
пред ла же кул тур ну рево лу ци ју и изме ну доса да шњих хете ро
сек су ал них нор ми бра ка, при род не поро ди це и дру штве ног 
уре ђе ња уте ме ље ног на хете ро сек су ал ним прин ци пи ма и 
рели ги о зном насле ђу.

Већи на нашег наро да је била изне на ђе на ради кал ним зах
те ви ма ЛГБТпокре та у Срби ји, док је исто вре ме но у меди ји ма 
раз ви је на пажљи во испла ни ра на кам па ња за потре бе ЛГБТ
осо ба, у којој број не јав не лич но сти дају подр шку овом покре ту, 
пози ва ју ћи се на сао се ћа ње, соци јал ну прав ду и толе ран ци ју.

1  ЛГБТосо бе – скра ће ни ца сло же на од сле де ћих ре чи: лезбиј ке, геје ви, 
бисек су ал ци и тран срод не (тран сек су ал не) осо бе – прим.аут.
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