Pren nota!
Campanya de Sensibilització LGTBI per Adolescents

No donis per fet que tothom és heterosexual, ni el gènere de les persones que
t’envolten és possible que alguna persona
LGTBI estigui en el teu entorn. Existeixen
tantes maneres de ser heterosexual, gai,
lesbiana, bisexual o trans com persones
hi ha en aquest món. Respecta-ho!
Respecta el desig de cada persona a ser
tractada tal i com s’identifica. Les diferències o la diversitat, ens ajuden a aprendre de les coses distintes i a créixer
sense prejudicis i sense etiquetes.
Si ets testimoni d’alguna situació d’assetjament cap a un company o companya, no et quedis en silenci. El silenci et
fa còmplice.
Parla amb els teus companys i companyes que hagin estat testimonis, recolza a
la víctima i avisa al professorat al teu/teua
orientador/orientadora. Tu pots acabar
amb l’assetjament!
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De què
parlem
quan diem
Diversitat
Sexual?
Campanya de Sensibilització
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A què ens referim quan parlem
orientació sexual?
És cap a on dirigim el nostre desig sexual.
Parlem d’atracció, cap a on dirigim el nostre interès o desig.
El desig sexual és un impuls natural, propi de
la sexualitat humana, aquest desig ens impulsa a relacionar-nos de manera íntima amb altres persones.

I què són jo? I si ets hetero, gai,
lesbiana, bisexual…
Tal volta no t’ho hagis demanat mai o sí. Però
si no ho tens encara molt clar, tampoc passa
res. La orientació sexual pot canviar al llarg de
la vida, encara que amb el pas del temps la tendència és que s’estableixi amb una o altre. En la
majoria de casos, les persones s’etiqueten com
a heterosexuals. No passa res si en qualque moment tens dubtes sobre la teva orientació sexual, és normal que ho pensis.
Sentir atracció per persones del teu mateix
sexe, és una vivència afectiva-sexual més,
normal y saludable, pots sentir atracció,
enamorament cap a persones del teu sexe,
de diferent o ambdues.
El definir-te o no, és una decisió personal. De la
mateixa manera, has de deixar que cada persona
decideixi si vol o no fer pública la seva orientació
sexual. El que ha de quedar clar és que ser homosexual, bisexual o heterosexual són orientacions igualment vàlides, satisfactòries i saludables.

Qui ens ha d’agradar?
Qualque vegada t’has enamorat? Has notat
atracció o desig per besar a altre persona?
Cóm te sentiries si et neguessin el poder
besar a aquesta persona o estar enamorat
o enamorada?
La pressió social (el que s’espera de tu, per
exemple, en els estudis, en el teu entorn
d’amistats o en un futur, de treball) potser que
faci més difícil el que expressis de forma oberta i còmoda cóm te sents. Això no hauria de
ser així.
La situació ideal seria que independentment de
la teva orientació sexual, sexe, raça, cultura, religió país d’origen, color de cabells, siguis alt o
baixeta, gros, flaca... Totes les persones del teu
entorn respectessin i recolzessin tal i com som
cadascú i cadascuna de nosaltres.

I la Diversitat Familiar, què és i
quants models hi ha?

Ja sabràs que no existeix un únic model de
família establert que és el que normalment
veiem, excepte rares excepcions, en els anuncis que s’emeten per televisió: pare i mare
amb fill i filla.
També existeixen altres tipus famílies amb dos
pares, dues mares (família homoparental) una
mare, un pare (família monoparental) y amb fills
o filles o sense, en realitat existeixen molts models de família.

