ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ
Для ЛГБТ-молоді

Ми дуже раді, що ви відкрили цю публікацію. Це означає, що у вас є бажання

дізнатися більше про ЛГБТ-молодь або зрозуміти, що позитивного ви можете
зробити. Розпочнемо із хвилинки просвіти.

Хто належить до абревіатури «ЛГБТ»?

Усе дуже просто: лесбійки, геї, бісексуальні та трансгендерні люди. Часто до
цієї абревіатури додають також літери «І» та «К», що означає «інтерсекс» та
«квір». Часом біля абревіатури можна зустріти знак «+», що означає, що
йдеться про величезну множину ідентичностей. Абревіатура «ЛГБТ» об’єднує
людей за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Отже,
лесбійки та геї – це про сексуальну орієнтацію, дані слова описують людей,
яких приваблюють люди їхньої ж статі. Бісексуальних людей приваблюють
люди обох статей, також існує термін «пансексуальність», що описує людей,
яких приваблюють люди, незалежно від їхньої гендерної ідентичності.
Іноді люди плутають «гетеросексуальність» із «гомосексуальністю».
Гетеросексуальних людей приваблюють люди, які мають інакшу із ними стать.
Тобто, чоловік, якого приваблюють жінки, є гетеросексуальним. Натомість геї
і лесбійки є гомосексуальними. Слова «гомосексуалізм» та «гомосексуаліст»
є дискримінаційними, їх не можна використовувати, адже вони асоціюються із
часами, коли гомосексуальність вважалася хворобою і кримінально
переслідувалася.
Трансгендерність – це про гендерну ідентичність. Це люди, біологічна стать
яких, визначена при народженні, не співпадає із їхнім самовідчуттям, із
гендерною ідентичністю. Якщо пояснювати простими словами, то людина
могла народитися дівчинкою, проте усе своє життя відчувати себе хлопцем.
Трансгендерний перехід – це процес, протягом якого трансгендерна людина
змінює свої статеві ознаки та юридичну стать таким чином, щоб перейти до
максимальної відповідності із гендерною ідентичністю.
Інтерсекс – це ті люди, біологічна стать яких не вписується у межі «чоловічої»
чи «жіночої», це множина різноманітних варіацій. Раніше у науці
використовувався термін «гермафродитизм», однак зараз він вважається
дискримінаційним і ми радимо його не використовувати. Квір – це
парасольковий, загальний термін, що зазвичай використовується на
позначення усіх людей, що не є гетеросексуальними чи цисгендерними.
Цисгендерність – це про людей, біологічна стать яких співпадає із гендерною
ідентичністю. Тобто, це дівчина, яка має статеві ознаки, характерні для цієї
статі та ідентифікує себе як дівчину.
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Перший крок – це інструкція для трошки лінивих. Завжди легше чогось не
робити, аніж робити щось. Отже, чого не варто робити, щоб людям навколо
вас було добре?

Чого не варто робити, щоб людям навколо вас було добре?
- Не використовуйте образливі слова про ЛГБТ: гомосексуалізм,
гомосексуаліст, збоченка і безліч різних слів, які писати тут буде неввічливим.
- Не беріть участь у актах насилля і булінгу.
- Не жартуйте про сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність людини.
- Не займайтеся місгендерингом. Місгендеринг – використання займенників
та імені, які не відповідають гендерній ідентичності людини. Усе просто,
наприклад, не називайте людину у жіночому роді, якщо вона просить
називати себе у чоловічому.
- Не посміхайтеся нервово після камінг-ауту своїх знайомих. Те, що їм
подобаються люди їхньої статі, не означає, що до вас хтось має намір
чіплятися.

А що можна зробити, щоб людям було ще краще і ми
наблизилися до рівноправності?
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Поширити аналогічну публікацію «ЛГБТ-молодь. Все, що
ви хотіли (чи не хотіли знати). Для всіх, хто працює з
молоддю» серед своїх викладачок і викладачів. Було б
добре, щоб вони отримали інформацію про те, як
працювати з ЛГБТ-молоддю і нікому не нашкодити. Її
можна отримати у друкованому вигляді у ГО «Інсайт» або
завантажити на сайті організації: insight-ukraine.org/uk
Не боятися робити дружні побажання людям навколо вас,
які використовують дискримінаційну лексику. Часто це
відбувається не через свідомий намір, а у зв’язку з
необізнаністю.
Сприяти впровадженню практик недискримінації на рівні
навчальних закладів. Якщо ви досі навчаєтесь у школі чи
університеті, то варто звернутися до органів
учнівського/студентського самоврядування (найчастіше їх
називають радою або парламентом) з ініціативою
впровадження таких практик. До них можуть входити:
розробка стратегій із недискримінації та підтримки прав
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людини, інформаційні кампанії щодо недискримінації
ЛГБТ-молоді, освітні заходи, ініціювання підвищення
кваліфікації співробітниць та співробітників навчального
закладу щодо роботи з ЛГБТ-молоддю. Головною метою
даних практик має бути створення такого освітнього
простору, у якому уся молодь може почувати себе
безпечно.
Сприяти впровадженню подібних практик на своєму
робочому місці, курсах, заняттях, гуртках, які ви відвідуєте.
Дискримінація ЛГБТ-молоді відбувається навіть у
тренажерному залі, який ви відвідуєте. Так, у той момент,
коли трансгендерних людей відправляють в іншу
роздягальню. Наявність політик із недискримінації сьогодні
є ознакою прогресивної та успішної компанії.
Підтримувати ЛГБТ-молодь особисто. Це може
виражатися в участі у публічних заходах, а може – у просто
приємній фразі, волонтерстві у правозахисних організаціях.

Підтримка – це дуже просто, але
дуже важливо.
Пам’ятайте про це.
Ми завжди відкриті до діалогу і співпраці, будемо раді відповісти на будь-які
ваші питання та отримати зворотній зв'язок:
+38 (050) 410-75-61
insight.ukraine@gmail.com
insight-ukraine.org/uk
facebook.com/insight.ngo
Публікацію підготовлено в рамках Адвокаційної кампанії ГО «Інсайт», що
проводиться спільно Національною молодіжною радою України в рамках
проекту «Посилення молодіжної роботи в Україні» у співпраці з DBJR та за
фінансової підтримки МЗС Німеччини
Позиції, висловлені у матеріалах, не завжди відображають погляди Національної
молодіжної ради України, DBJR чи МЗС Німеччини.
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