L’AMOR MAI ÉS
UN PROBLEMA

Família
Cal indagar en el
context familiar I
mesurar la
informació que
compartim.

Cal acompanyar
les famílies en
el procés
d’acceptació

Estigma
anticipat
Cal treballar contra
l’estigma, basat en
una ideologia que
sustenta la suposada
inferioritat.

Cal treballar
la diversitat
familiar, la
diversitat als
formularis i
documentació
de centres,
etc.

L’

I
B
T

LG ia
fòb

Cal acompanyar per a
dir-ho a la família.

Convé preguntar a tot
l’alumnat pel seu nom
sentit i pels pronoms
que volen que usem.

Minoria sense
grup d’iguals

Calen actuacions de nivell 1 i 2: dies
de, senyals visibles de diversitat, materials
d’aula, tutories LGBTI, etc.

Cal reforçar
l’autoestima de la
persona LGBTI, el seu
dret a ser respectada i
cuidada, a rebre
assessorament expert.

Ser-ho,
semblar-ho
o per relació

SÍ

Contagi de
l’estigma

Cal treballar les
característiques
Cal
constitutives de la
empoderar
masculinitat hegemònica
perquè actuen.
i la misogínia.

BIfòbia

Cal desmuntar-ne els prejudicis i
celebrar el dia de la bisexualitat:

Cal un treball educatiu
d’empoderament, reforçament de
l’autoestima, presa de consciència
dels propis drets, etc.

LESBOfòbia
Cal mostrar la Cal celebrar el
doble
dia de la
discriminació
visibilitat
(per gènere i
lèsbica:
per diversitat)
26 d’abril

per a llegir més

Assetjament
difícil de veure
i/o normalitzat
Cal fer visibles les
violències normalitzades.

Cal un treball educatiu que atenga la
major vulnerabilitat de les persones
LGBTI i incloga la diversitat sexual, de
corporalitats, de pràctiques…

23 de setembre

LGBTIfòbia interioritzada

títols

Calen actuacions de nivell 3: creació
d’una xarxa de seguretat o cercles
de suport, tutoria afectiva…

El contagi de
l’estigma
afecta els/les
observadores.

Educació sexual
heterosexual
(Cis I endosex)

Clica sobre els

Intersexualitats
Cal adequar els materials
a les realitats diverses.

Horitzó
de la injuria

Cal visibilitzar que la rigidesa del
binarisme afecta a tot el món i
centrar els esforços a
qüestionar-lo.

FAMÍLIA

A diferència d’altres situacions,
com per exemple, la diversitat
ètnica, on les persones joves
troben confort i seguretat en la
família, el 9 % de les famílies
rebutgen els seus fills/es LGTBI; el
18 %, ignoren, minimitzen o no
donen valor al patiment o a la
dificultat de tindre una identitat,
una expressió o una orientació
divergent.

Torna a la pàgina principal

MINORIA
SENSE
IGUALS

Altres minories
estigmatitzables tenen grups
de referència; això no sempre
és així amb joves LGBTI, fet
que genera aïllament i solitud.

Torna a la pàgina principal

Les persones LGTBI poden no
denunciar l’assetjament per no
voler eixir de l’armari, per no voler
estar en el punt de mira o per no
saber si la persona a qui ho conten
serà LGTBIfòbica.

ESTIGMA
ANTICIPAT

Sovint, abans d’eixir de l’armari, ja
es pateix discriminació. A més, les
persones LGBTI solen sentir culpa
per fer patir la família, per no ser
com s’esperava d’ells/elles, per
sentir que són una decepció...
Torna a la pàgina principal

CONTAGI
DE
L’ESTIGMA

Hi ha gent que no actua per a
parar l’assetjament homofòbic
per por que
es pense que és també
homosexual, especialment els
xics.

Torna a la pàgina principal

La violència física, la més visible,
constitueix entre el 5 % i el 12 % de
la que s’exerceix sobre les
persones LGTBI. Són més comuns,
entre un 88 % i un 95 %, formes
menys visibles com ara: aïllament
social, burles, amenaces, insults,
preguntes o mirades inapropiades...
A més, es dona la minimització i
ASSETJAMENT
naturalització d’insults, acudits o
DIFÍCIL
comentaris homòfobs. Per exemple,
DE VEURE
‘maricón’ se sol justificar com una
I/O NORMALITZAT
broma.
Torna a la pàgina principal

SER-HO,
SEMBLAR-HO
O PER RELACIÓ

L’LGTBIfòbia no es pateix
només per homosexual,
bisexual o transsexual, sinó
per semblar-ho. També es pot
patir per relació, és a dir, per
tindre mares, pares o
germans/germanes LGTBI.

Torna a la pàgina principal

L’educació sexual tradicional no
sol tindre en
compte les orientacions,
corporalitats o pràctiques de les
persones LGTBI, amb la qual cosa
se les desprotegeix. A més, cal
tindre en compte la major
dificultat en la sexualitat: falta
d’autosetima corporal
(especialment en les persones
EDUCACIÓ SEXUAL
trans); por a ser rebutjats/
HETEROSEXUAL
rebutjades; dificultats per a lligar;
(CIS O ENDOSEX) hipersexualització de les lesbianes;
morbo de les persones trans...
Torna a la pàgina principal

BIFÒBIA

Les persones bisexuals
pateixen discriminació per
part del col·lectiu
homosexual i de
l’heterosexual i són objecte
de mites: són homosexuals
encobertes, estan confoses,
són vicioses, els agrada tot
el món, no són fidels o de
fiar, etc.

Torna a la pàgina principal

INTERSEXUALITATS

Els materials d’aula, per
exemple els llibres de
text de Biologia, no
inclouen anatomies
sexuals diverses i no
dicotòmiques i, sovint,
les característiques
intersexuals es veuen
com a patologies.

Torna a la pàgina principal

LGBTIfòbia
INTERIORITZADA

És la Interiorització del rebuig
social cap a l’homosexualitat,
que es pot traduir en: negació,
incomoditat, baixa autoestima,
acceptació de relacions
abusives (m’aguante perquè no
meresc l’estima), necessitat de
provar l’heterosexualitat,
comportament masculí o
femení estereotipat,
assetjament a altres persones
homosexuals, etc.
Torna a la pàgina principal

Les lesbianes pateixen una
doble discriminació: per gènere
i per orientació. A més,
són menys visibles.

LESBOFÒBIA

En una enquesta, el 31 % dels
joves de 19 anys lligarien amb
una xica lesbiana. En edats
anteriors, la intenció de lligar
amb algú que, de partida, no ho
desitja, és la següent: amb 12
anys, el 12 %; amb 14 anys, el
14 %; amb 16 anys, el 17 % i,
amb 18 anys, el 20 %.
Torna a la pàgina principal

HORITZÓ DE
LA INJURIA

Missatge: transgredir
comporta castic. Els insults
homofòbics no afecten
només les persones
homosexuals sinó a tot el
món, ja que envien el
missatge que transgredir
les normes de gènere té
castic social; cosa que
pateixen, en especial, les
persones trans.
Torna a la pàgina principal

L’AMOR MAI ÉS
UN PROBLEMA
L’LGTBIfòbia SÍ

