Diversitat sexual i de gènere

LGTBI
“EL QUE NO S’ANOMENA
NO EXISTEIX”

Realitat del col·lectiu LGTBI
Malgrat les bones intencions,
sovint es troben amb molta
dificultat per tractar la
diversitat afectiu-sexual amb
tranquil·litat i seguretat.
INFORMEM-NOS. LA
DIVERSITAT SEXUAL I DE
GÈNERE ÉS UNA REALITAT.

INTERSEXUALS

HETEROSEXUALS
TRANSEXUALS
LESBIANES
BISEXUALS GAYS
Entorn familiar

Entorn escolar

El suport familiar és clau en
el desenvolupament de
l'autoestima i
l'autoacceptació.
NO PRESSUPOSEM QUE EL
NOSTRE FILL/A ÉS
HETEROSEXUAL!!

Sortir de l'armari, una
decisió complexa i difícil.
FES-LI COSTAT. SEGUEIX
SENT EL TEU
AMIC/AMIGA
INDEPENDENTMENT DE
LA SEVA SEXUALITAT.

“No permetem que el desconeixement
o la incomoditat envers la diversitat
sexual o de gènere sigui una dificultat
per afrontar-ho”

Sensibilitzem-nos

Entorn grup d’iguals

“Educar en la diversitat és educar en
valors, en el dret i el respecte,
en la diferència, en l’empatia
i en l’autoestima”

ESTEM ATENTS I ATENTES...
Moltes són les formes de violència que pot
patir el col·lectiu LGTBI; exclusió social,
violència psicològica, violència verbal,
violència física, violència sexual,
ciberbulling...
“Hi ha una companya que està tenint molts
problemes per què l’any passat va sortir amb
una noia i ha transcendit. Hi ha hagut
comentaris i insults de bollera, tortillera,
acudits lesbòfobs...
OBRIM ELS ULLS...
Fixar-se en les portes dels lavabos i portes
dels passadissos a l’escola, ja que solen
donar informació.
“Recordo haver baixat als lavabos de noies i
hi havia una pintada en una porta que deia:
Matem a la secta de lesbianes. Estaven les
meves inicials posades i les de la meva
nòvia”
EL SILENCI...
Un 82% dels alumnes que patien LGTBfòbic
no va informar a la família.
Un 34.3% d’escolars homosexuals que van
patir assetjament no ho van explicar a ningú.

“La xarxa formada per la família,
el cercle d’amistat i el professorat
és fonamental per a la prevenció
de la violència als joves
LGTBI”

Recursos

-Intersexualitat...què? (I què no?) de
Gabril J. Martin.
-Dibuixant el gènere. Gerard CollPlanas i María Vidal.
-Guía contra la homofòbia para centros
educatives. Gonzalo. Serrano Martínez.
-Diversidad sexual en las aules. Evitar
el bullying o acoso homofóbico.
Santiago Agustin Ruiz (Fundación
Triángulo)
-Homofobia en el sistema educativo.
Comisión de educación de la COGAM
-Bandera Arco Iris, símbolo GLTTTPI
(coses que cal saber del món LGTB)
-Vídeo Jonah Mowry
https://www.youtube.com/watch?v=jfg
gc5rzdCw

Més informació
AMPGIL
Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes.
Delegació a Sant Carles de la Ràpita.
ampgil@ampgil.com
Tel. 609 052 646
L'ARMARI
Associació Juvenil LGBT de les Terres de l'Ebre
C/ Lepant, 10. Amposta
l_armari.ebre@hotmail.com
TARRAGONA ENTÈN
C/ Pons d'Icart, s/n (Hotel d'Entitats de
Tarragona) 6ª Planta del Parking “La Pedrera”,
Despatx 15. 43004 Tarragona
Tel. 977 252 432 - 977 252 432
Fax. 977 213 098
FAGC TARRAGONA
Apartat de Correus 1117.
43080 Tarragona
http://www.pangea.org/org/fagc
H2O
Col·lectiu Gai i Lesbià Bisexual i Transsexual del
Camp de Tarragona.
Centre Cívic Carrilet.
Av. Carrilet, 29. 43200–Reus
Apartat de Correus 569. 43200 Reus
www.h2o.org
info@h2o.org

Realitzat per

"Aquest material ha estat produït
en el marc del projecte Gap Work
(http://sites.brunel.ac.uk/gap),
que té el suport econòmic del
programa Daphne III de la Unió
Europea. Codi del projecte:
JUST/2012/DAP/AG/3176"

ELENA MONTAÑES. Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita.
DOLORS CASADÓ. Tècnica de Joventut de l’Ajuntament de
Santa Bàrbara.
SÍLVIA YAGÜE. Associació Obre’t Ebre. Tortosa.
IRENE OLIVARES. Associació Obre’t Ebre. Tortosa.
MªPAU CID. Tècnica de Salut. Oficina Jove del Baix Ebre.
KATALIN SZÈNÁSI. Associació Obre’t Ebre. Tortosa.

Anomena-ho
existeix!

