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Studiul Un liceu sigur pentru toți: Percepții și atitudini față de persoanele LGBT în mediul educațional românesc a fost realizat
de Irina Costache, cercetătoare în domeniul egalității de gen, în cadrul proiectul „E timpul pentru combaterea discriminării LGBT
în liceele din România!". Proiectul este implementat de Asociația ACCEPT și este finanțat prin granturile SEE 2009 - 2014, în
cadrul Fondului ONG în România, www.fondong.fdsc.ro. Perioada de implementare este martie 2015 – aprilie 2016. Pentru
informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org. Conținutul acestui material nu reprezintă în
mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
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I. Introducere
Acest raport prezintă principalele rezultate ale unei cercetări pilot privind atitudinile liceenilor față de
persoane LGBT precum și experiențele liceenilor care se indentifică ca aparținând comunității LGBT din
România.
Cercetarea a încercat să surprindă în detaliu atitudinile liceenilor față de persoane LGBT, propunând
itemi pentru fiecare categorie: lesbiene, homosexuali, bisexuali și transgender, precum și dimensiunea
subiectivă a homofobiei. Deasemenea, cercetarea și-a propus să includă și vocile tinerilor LGBT și să
evoce experiența acestora în liceele din România. Cercetarea a cuprins o secțiune de analiză a unor studii
anterioare relevante pentru subiect, o anchetă cantitativă pe bază de chestionar, precum și o
componentă calitativă pentru care s-au folosit interviuri și o secțiune de întrebări deschise în chestionar.
Analiza studiilor anterioare s-a concentrat pe:


Identificarea unor estimări a populației LGBT de vârstă școlară



Măsurători referitoare la valori precum toleranța în rândul tinerilor



Experiențele persoanelor LGBT în legătură cu anii de școală



Violența în școli și rolul homofobiei în astfel de comportamente

Cercetarea cantitativă s-a realizat pe un eșantion de conveniență format din elevi din 10 licee din
România, acoperind 8 județe din 6 regiuni de dezvoltare, precum și pe un eșantion separat format din
elevi LGBT și aliați ai acestora (utilizatori de site-uri și rețele de socializare adresate comunității LGBT).
Pentru completarea informațiilor și aprofundarea experienței LGBT la liceu, s-au realizat și un număr de 9
interviuri cu liceeni LGBT și s-au administrat chestionare către 38 de profesori.
Rezultatele principale sunt în concordanță cu rezultatele puținelor anchete anterioare și indică un grad
ridicat de homofobie în rândul elevilor:


1 din 4 elevi de liceu consideră că homosexualii sunt niște ființe inferioare.



sub un sfert, 23% dintre elevi consideră că lesbienele sunt niște ființe inferioare.



2 din 5 liceeni (40%) cred că bărbații homosexuali nu ar trebui să predea în școli.



aproape jumătate dintre elevi (46,5%) ar fi deranjați să aibă un coleg homosexual.



35% dintre elevi nu ar fi de acord să aibă o colegă lesbiană.



2 din 5 elevi (41%) consideră că bărbații cu un comportament mai feminin ar trebui să se simtă
rușinați de felul în care se poartă.



peste jumătate dintre elevi (51%) consideră că operațiile de schimbare de sex sunt condamnabile din
punct de vedere moral.



61,5% dintre liceeni declară că ar face orice ca să depășească o situație în care s-ar simți atrași de
persoane de același sex.
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11% dintre liceeni declară că au asistat la momente în care unul dintre colegi a fost batjocorit sau
agresat pentru (presupusa) orientare sexuală.



Doar 5% dintre elevi ar cere ajutorul unui profesor sau al directorului în cazul în care ar fi martorul
unei situații în care un coleg ar fi batjocorit sau agresat de colegi pe motiv că ar avea altă orientare
sexuală.



Aproape 20% dintre respondenți nu ar interveni în situații violente sau - și mai grav - chiar ar
participa la violențe împotriva colegilor săi considerați LGBT.

Pentru elevii LGBT școala nu este nici pe departe un spațiu sigur:


110 elevi au afirmat că au asistat la scene în care colegi de școală au fost batjocoriți sau agresați din
cauza orientării sexuale (34% din respondenții pe eșantion LGBT și aliații lor). Dintre aceștia, 15 au
declarat că ei înșiși au fost victime ale unor astfel de agresiuni în repetate rânduri. Această cifră
reprezintă un procent de 8% din totalul tinerilor LGBT care au răspuns la această anchetă.



61% dintre elevii LGBT au fost victimă sau martor al unei agresiuni.



96% consideră că termenii lesbiană sau homosexual sunt folosiți cu sens negativ în România ceea ce
îi face să se simtă stigamtizați și să nu dorească să își recunoască orientarea sexuală la școală.



64% dintre elevii LGBT și aliații lor au menționat că la ore se fac remarci negative la adresa
persoanelor LGBT.



71% dintre elevii LGBT consideră că tinerii LGBT nu sunt în siguranță la școală, mai ales din punct de
vedere emoțional.
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II. Metodologie
Această cercetare a fost realizată de Asociația ACCEPT și s-a desfășurat în perioada septembrie –
decembrie 2015. Mulțumim cadrelor didactice care ne-au sprijinit în diseminarea chestionarelor pentru
elevi în 10 licee din România și care doresc să rămână anonime. Mulțumim, în plus, numeroșilor voluntari
care și-au dedicat timpul procesării chestionarelor fizice pentru a putea să fie prelucrate de către echipa
ACCEPT. Această cercetare nu ar fi fost posibilă fără contribuția lor.
Interviurile cu tinerii LGBT s-au desfășurat în luna ianuarie 2016 iar în lucrarea de față sunt citate doar
fragmente scurte. Materialele din interviu au fost prelucrate pe larg în broșura Misiune Imposibilă.

Analiza unor studii anterioare
Cercetarea a demarat cu o analiză a celor mai recente studii referitoare la tinerii din România, la violența
în școli, precum și cele mai recente anchete legate de discriminare, cu precădere aspecte legate de
discriminarea persoanelor LGBT1. Prin această analiză am dorit să evaluăm informațiile care există în
legătură cu atitudinile și valorile tinerilor, să identificăm lipsurile referitoare la atitudinile și percepțiile în
rândul tinerilor față de persoane LGBT, precum și să vedem în ce măsură sunt prezenți/evidențiați tinerii
LGBT ca grup social în astfel de cercetări.

Cercetarea cantitativă
După analiza studiilor anterioare, am realizat un chestionar ce urmărește identificarea atitudinilor
elevilor față de persoanele LGBT, precum și nivelul de homofobie și violență față de acest grup.
Am suplimentat acest chestionar cu o serie de întrebări deschise unde tinerii au fost încurajați să se
exprime liber în legătură cu o serie de realități de la școală (Crezi că sunt elevi LGB,sau T la tine în școală?
Profesorii abordează la voi la clasă subiecte precum sexualitatea, orientarea sexuală sau identitatea de
gen?) sau cu câteva situații ipotetice (Ce crezi că s-ar întâmpla dacă doi băieți s-ar ține de mână și s-ar
săruta în/lângă școală? Ce ai face dacă un coleg apropiat ar fi agresat sau batjocorit de alți colegi pentru
că e sau se presupune că e LGBT?) pentru a putea înțelege mai clar dinamica fenomenului de violență
homofobă.
În luna octombrie 2015 am trimis acest chestionar mai multor profesori din 10 licee din țară, acoperind 8
județe din 6 regiuni. De pe urma acestui demers am obținut un număr de 613 răspunsuri complete ce
reprezintă eșantionul de față. Metoda de aplicare a chestionarului folosită pentru acest eșantion a fost
creion-hârtie.
În aceiași lună am postat chestionarul și online pe site-uri și în rețele de socializare accesate în general de
tineri LGBT sau de persoane interesate de comunitate. Am dorit să vedem ce răspunsuri primim și de la

1 Eurobarometru discriminării 2015, Barometru Tineri 2012, 2014 (Avangard pentru MTS), Copiii care nu merg la școală (INE),
Studiu privind normele sociale care influențează comportamentele de risc ale adolescenților din România 2014, elaborat de
Romanian Angel Appeal pentru UNICEF, Tinerii în România – griji, aspirații, atitudini și stil de viață Fes 2014, Situația Adolescenților
din România, Raport Final 2013, CURS și ISE
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persoane LGBT, să sondăm și atitudinile acestora legate de homosexualitate, persoane transgender,
violență și homofobie. Am dorit să obținem și din partea tinerilor LGBT răspunsuri referitoare la viața lor
școlară și la experiențele de discriminare, violență sau homofobie pe care le au la școală. La acest
chestionar online am primit 324 de răspunsuri unice. Dintre respondenții la chestionar am selectat mai
apoi 9 liceeni pentru o serie de interviuri semi-structurate.

Limitele cercetării
Această cercetare pilot nu este reprezentativă pentru toată populația de elevi de liceu dat fiind că s-a
folosit un eșantion de conveniență din cauze legate de resurse și acces. S-a avut însă în vedere testarea
chestionarului în vederea adaptării ulterioare pentru o cercetare la nivel național.
Rezultatele pentru chestionarul creion-hârtie administrat față în față elevilor pot fi influențate de
fenomenul dezirabilității sociale, deoarece aceste chestionare au fost administrate în clasă și ca urmare
pot apărea distorsiuni fie în sensul minimizării unor atitudini, fie în sensul exagerării unor
comportamente. De asemenea, dată fiind stigma asociată identității de persoană LGBT în societatea
românească, este posibil ca tinerii respondenți să nu fi avut condițiile optime pentru a răspunde cu
sinceritate la anumiți itemi.
Această cercetare își bazează o parte din rezultate pe informații referitoare la elevii LGBT și aliații lor
obținute prin intermediul unui chestionar online. În această bază de date s-au făcut numai înregistrări de
IP-uri unice însă este posibil să existe și aici distorsiuni datorate lipsei contactului direct dintre operatorul
de chestionar și persoana intervievată. Cu toate acestea, tehnica anchetelor online este foarte utilă și
recunoscută metodologic atunci când se adresează unor grupuri puternic stigamtizate precum
comunitatea LGBT.
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III. Analiza unor studii și rapoarte anterioare
Analiza comparativă FRA Homofobia, transfobia și discriminarea pe criterii de orientare sexuală și
identitate de gen 2009, raportul pentru România menționează că autoritățile naționale recunosc că
liceeni sunt victime ale bullying-ului în școli. Liceeni LGBT sunt victime ale actelor de violență, mai ales
verbală, motivate de homofobie. De asemenea raportul menționează lipsa din curricula educațională a
unor elemente științifice referitoare la orientarea sexuală.

Studiul privind normele sociale care influențează comportamentele de risc ale adolescenților din
România 2014, realizat de Romanian Angel Appeal pentru UNICEF, este unica sursă ce oferă o cifră
legată de ponderea tinerilor LGB. Studiul mentionează că între 4 și 12% dintre adolescenții chestionați au
spus că au făcut sex cu persoane de același sex. Studiul notează că “în București, 8% dintre fete au
declarat că au făcut sex doar cu alte fete şi 4% atât cu fete, cât și cu băieți. În Bacău, 6% dintre fete au
făcut sex doar cu alte fete, iar în Cluj-Napoca şi în Iaşi 2%, respectiv 4% dintre fete au declarat că au făcut
sex atât cu fete, cât şi cu băieţi. În ceea ce priveşte băieţii, în Cluj-Napoca, 2% au declarat că au făcut sex
doar cu alţi băieţi, în Iaşi şi cu fete, şi cu băieţi, iar în Constanţa, 5% doar cu băieţi şi 2% cu fete şi cu
băieţi.”

În anul școlar 2014-2015,conform statisticilor Ministerul Educației au fost înregistrate aproape 19.000 de
cazuri de violență în școală. Dintre aceste evenimente, majoritatea au presupus violență verbală. Cu
toate că discriminarea și instigarea la discriminare sunt considerați indici relevanți pentru identificarea și
înregistrarea datelor legate la violența în școală, cifre legate de discriminarea elevilor (fie elev-elev, fie
elev-profesor) nu sunt disponibile publicului.

Cercetarea Copiii care nu merg la școală, ISE 2014 analizează o serie de factori individuali care conduc la
abandonul școlar. Printre acești factori se numără absenteismul, dificultăți de învățare, lipsa motivatiei
pentru activități școlare, cerințe educaționale speciale, stare de sănătate precară, comportament
deviant. Din păcate această listă de factori nu include factori subiectivi de tipul discriminării și victimizării
în școală de către alți elevi – o variabilă ce credem noi, după realizarea acestei cercetări, este relevantă în
contextul abandonului școlar.

Studiul privind Situația Adolescenților în România din 2013, Curs și ISE pentru UNICEF, analizează
comportamentul sexual al adolescentilor din perspectiva comportamentelor de risc. Astfel se obțin
statistici interesante referitoare la debutul vieții sexuale, la numărul de parteneri ai tinerilor, sunt
prezentate date referitoare la utilizarea prezervativelor precum și la incidența avortului. De asemeanea,
în acest studiu sunt identificate și tipare (pattern-uri), comportamente sexuale ale unor tineri vulnerabili
(romi, consumatori de droguri), inclusiv cu referiri la sexul comercial. Deși studiul este exhaustiv pentru
abordarea sexualității adolescentului drept comportament de risc, nu putem afla nimic despre
sexualitate non-hetero (nici măcar ca și comportament de risc), cu atât mai puțin să găsim informații
despre aspecte afirmative ale sexualității adolescentului.
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Barometrul de opinie publică tineret 2014 identifică o creștere a intoleranței în rândul tinerilor față de o
serie de grupuri minoritare printre care și homosexualii. Astfel, la itemul În ce măsură ați fi de acord să
aveți vecini homosexuali?, în anul 2012, 32% dintre tineri au răspuns că doar în mică măsură sau deloc. În
anul 2014, la același item 40% dintre tineri au răspuns negativ.

Studiul Tineri în România – griji, aspirații, atitudini și stil de viață, FES 2015 măsoară și atitudinile
tinerilor cu vârste între 14 și 29 de ani referitoare la orientarea sexuală. Datele sondajului relevă că
majoritatea tinerilor manifestă atitudini de respingere față de homosexuali și lesbiene. Un procent de
20% dintre tineri consideră că această minoritate este acceptabilă, în timp ce 23% sunt relativ indiferenți.
Studiul menționează că acceptarea persoanelor LGB corelează cu mediul de reședință (tinerii din urban
fiind mai deschiși) precum și cu genul - femeile acceptând persoanele homosexuale sau lesbiene în
procent de 25%, față de doar 20% dintre bărbați. Religiozitatea influențează la rândul său gradul de
acceptabilitate față de persoane non-heterosexuale (homosexuali sau lesbiene), cu toate acestea
corelația este mai puțin semnificativă decât în cazul genului.

Eurobarometrul privind discriminarea 2015 arată că în opinia românilor persoanele LGBT sunt pe al
treilea loc ca grup discriminat, după persoanele cu dizabilități și persoanele peste 55 de ani. La nivelul
atitudinilor personale, 59% dintre români declară că s-ar simți inconfortabil cu un președinte de altă
orientare sexuală (homosexual, lesbiană sau bisexual) în timp ce 57% dintre români s-ar simți
inconfortabil dacă în România ar fi ales pentru cea mai înaltă funcție o persoană transgender. De
asemenea, arată studiul, 69% dintre români nu sunt de acord cu relațiile sexuale între persoane de
același sex și îngrijorător, un procent de 54% dintre români nu sunt de acord cu afirmația conform căreia
homosexualii, lesbienele sau persoanele bisexuale ar trebui să aibă aceleași drepturi cu persoanele
heterosexuale. Tot Eurobarometrul arată că 47% dintre români nu sunt de acord cu materiale școlare sau
ore de curs care să prezinte informații despre orientarea sexuală și identitatea de gen.

European LGBT Survey realizat de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, în 2012, prezintă
răspunsuri ale membrilor comunității LGBT din România. Astfel, aceste date arată că persoanele LGBT
sunt discriminate în viața de zi cu zi (de la faptul că sunt ținta unor glume și a limbajului ofensator, până
la lipsa accesului la anumite drepturi fundamentale) și se simt în pericol de a cădea victime ale violenței
motivate de homofobie. Persoanele LGBT afirmă în proporție de 78% că evită să se țină de mână cu un
partener de același sex în spații publice, de teama de a fi hărțuit, amenințat sau atacat. Acest indicator
este cel mai ridicat în România dintre toate țările Uniunii Europene. Teama de a cădea victimă a violenței
este întemeiată din moment ce persoanele LGBT din România au raportat că în proporție de 38% au fost
victime ale unor atacuri homofobe. Acest indicator plasează România pe locul al doilea după Lituania în
ceea ce privește violența motivată de homofobie. Un procent de 25% dintre persoanele transgender
afirmă că nu îndrăznesc să meargă la doctor sau la psiholog pentru a discuta condiția lor, indicator ce
plasează România pe locul 5 într-un clasament al transfobiei după țări ca Lituania sau Polonia.
În ceea ce privește mediul școlar, personalele LGBT din România afirmă în proporție de 56% că evită să își
dezvăluie orientarea sexuală sau identitatea de gen de teama atacurilor, amenințărilor sau a hărțuirii.
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Concluzii:
 Nu există decât o singură estimare a populației LGBT de vărstă școlară (între 4 și 12%), iar aceasta este
doar parțială, brută și nereprezentativă pentru întreaga populație. Estimări mai precise și specifice
fiecărei orientări sexuale și care să includă și o estimare a persoanelor transgender sunt necesare pentru
a realiza programe eficiente de educație, de combatere a discriminării și violenței motivate de
homofobie, precum și pentru a stabili nevoile tinerilor LGBT și amploarea programelor de intervenție
pentru aceștia.
 Există un număr de studii referitoare la atitudinile tinerilor față de persoane LGBT iar - cel mai important
- unele studii oferă și date comparabile în timp, precum ”Barometrul de opinie publică Tineret” ce arată
că tinerii din România au devenit mai intoleranți față de homosexuali între 2012 și 2014). Aceste studii
sunt folositoare pentru a întelege dinamica în timp a homofobiei în rândul tinerilor precum și pentru a
identifica o serie de variabile ce influențează toleranța (grad mai scăzut de religiozitate, genul –femeile
sunt mai tolerante, mediul de reședință – urban mai toleranți). Rămân însă mulți alți factori de analizat
pentru a putea identifica determinanții homofobiei în rândul tinerilor. Un astfel de portret robot ar fi
de interes pentru gândirea unor strategii educaționale care să diminueze comportamentul violent sau
discriminatoriu și să inverseze fenomenul de creștere al intoleranței în rândul tinerilor.
 Din păcate cercetările cele mai recente în rândul tinerilor nu identifică ca grup distinct tinerii LGBT și din
această cauză experiențele acestora în mediul școlar sunt invizibile. Singurele date existente sunt cele
prezentate în ancheta FRA 2012 în care 56% dintre respondenții LGBT afirmă că în școală își ascund sau
și-au ascuns orientarea sexuală. Această absență nu permite identificarea nevoilor specifice acestui grup
și în consecință nici planificarea unor programe de asistență sau de conștientizare care să răspundă unor
astfel de nevoi.
 Fenomenul violenței în școli sau abandonul școlar nu sunt analizate din perspectiva homofobiei ori a
discriminării pe criteriul orientării sexuale. Această omisiune contribuie la perpetuarea unor atitudini
violente și intolerante față de tinerii LGBT pentru că nu evidențiază în nici un fel fenomenul.
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IV. Rezultate principale cercetare cantitativă
A. Grup elevi eșantion de conveniență (N-613)

Descriere eșantion
La chestionar au răspuns 613 liceeni, cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, mediana vârstei
respondenților fiind de 17 ani (170 de răspunsuri). Proporția cea mai mare a respondenților urmau un
liceu teoretic (443 de elevi) în timp ce 136 de elevi urmau un liceu cu profil tehnologic iar 24 un liceu cu
profil vocațional. Dintre elevii liceelor teoretice, 261 de elevi urmau un profil umanist iar 182 profilul
real. Un procent de 53% dintre respondenți sunt femei, 44% sunt bărbați, iar 1,47% au bifat categoria
”Altul” la rubrica identitate de gen. La întrebarea am cunoscut în mod direct o persoană care să aparțină
comunității LGBT, 42% dintre elevi au răspuns afirmativ, în timp ce aproape același procent, 43%, au
răspuns că nu au cunoscut nici o persoană LGBT. Un procent de 12% au spus că nu știu dacă au cunoscut
sau nu o persoană LGBT.
Mai mult de jumătate dintre elevii respondenți la chestionarul creion-hartie au declarat că nu există
elevi LGBT la ei în licee (53%) perpetuând percepția invizibilității acestui grup. Doar un sfert dintre elevii
intervievați au declarat că la școală se abordează la orele de curs teme legate de sexualitatea umană. Un
procent de 75% dintre elevii chestionați în studiu declară că nu se vorbește despre acest subiect
niciodată. Întrebați ce ar dori să afle la un curs despre sexualitatea umană, mulți elevi au menționat că ar
dori să afle mai multe despre sexualitatea adolescentului, despre drepturi sexuale și reproductive sau că
ar vrea să se lămurească la ce se referă exact acronimul LGBT.

Date demografice pentru N-613 – elevi

Grafic IV.A. 1. Distribuție de gen
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Grafic IV.A.2. Distribuție vârstă

Grafic IV.A.3. Profilul liceului
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Grafic IV.A. 4. Contact cu persoană LGBT

Grafic IV.A. 5. Distribuția de gen a celor care au intrat în contact cu o persoană LGBT
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1. Atitudini față de bărbați homosexuali
Răspunsurile la itemii legați de homosexualitate relevă o imagine a neacceptării și intoleranței față de
bărbații homosexuali.
Primii doi itemi vizează dimensiunea informațiilor pe care le au elevii față de această orientare sexuală.
Observăm așadar că peste jumătate dintre elevi (54%) nu sunt de acord cu afirmația homosexualitatea
este o expresie naturală a sexualității. Băieții, ca de altfel la majoritatea itemilor, au răspuns în proporție
de 61% că nu sunt de acord cu această afirmație. Aproape jumătate dintre elevi consideră
homosexualitatea o perversiune (iar înțelesul pe care îl dau este asociat bolii psihice). Mai mult de 1 din 2
băieți consideră că homosexualitatea este o perversiune.
În ceea ce privește judecățile morale legate de subiectul homosexualității (următorii 2 itemi) putem
observa o tendință mai pronunțată spre atitudini mai tolerante decât în cazul itemilor anteriori. Cifra
alarmantă este că un sfert dintre elevi consideră că bărbații homosexuali sunt ființe inferioare. Elevii
băieți consideră în proporție de 30% că bărbații homosexuali sunt inferiori.
Din punct de vedere al interacțiunilor cu persoane LGBT în mediul școlar, peste 40% dintre elevi nu
doresc să aibă în preajmă un bărbat homosexual ca profesor sau coleg. Băieții resping în măsură mai
mare interacțiuni în școală cu bărbați homosexuali. Cea mai îngrijorătoare cifră este că 60% dintre elevii
băieți ar fi deranjați dacă ar avea un coleg homosexual.
Un procent între 13% și 20% dintre elevi nu au nici o părere fermă despre itemii prezentați. In intervalul
de indecizie găsim mai multe fete decât băieți.
Atitudinile mai tolerante față de homosexualitate corelează cu experiența anterioară cu o persoană
LGBT. Astfel la itemul ”Nu m-ar deranja să am un coleg homosexual”, jumătate dintre elevii care au
cunoscut anterior o persoană LGBT au spus ca nu ar fi deranjați să aibă un coleg homosexual. Experiența
anterioară cu o persoană LGBT corelează însă și cu genul, un procent mai mare de eleve declarând că au
cunoscut persoane LGBT.

Grafic IV.A. 6. Atitudini față de bărbați gay
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Grafic IV.A. 7. Atitudini față de bărbați gay (răspunsuri băieți)

Grafic IV.A. 8. Atitudini față de bărbați homosexuali dacă respondentul a cunoscut o persoană LGBT
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2. Atitudini față de femei lesbiene
Atitudinile elevilor față de femeile lesbiene sunt tot intolerante și au un pronunțat caracter homofob. Cu
toate acestea elevii sunt mai toleranți cu femeile lesbiene decât cu bărbații homosexuali, această
orientare sexuală fiind mai acceptabilă social în rândul elevilor.
Mai mulți elevi apreciază că lesbianismul nu este o perversiune decât în cazul homosexualilor. Cu toate
acestea aproape 2 elevi din 5 consideră că lesbianismul este o pervesiune iar aproape jumătate apreciază
că lesbianismul nu este o expresie naturală a sexualității femeilor.
23% dintre elevi consideră că femeile lesbiene sunt niște ființe inferioare în timp ce peste o treime din
elevi (51%) consideră că lesbianismul este o orientare sexuală ce nu trebuie condamnată.
Din punct de vedere al interacțiunilor cu persoane LGBT în mediul școlar, 37% dintre elevi nu doresc să
aibă în preajmă o femeie lesbiană nici ca profesor și nici colegă (36%). O modificare importantă la acești
itemi este faptul că băieții sunt mai toleranți față de colegele lesbiene decât față de colegii lor
homosexuali. Dintre băieții care au răspuns la chestionar, deși își mențin dezacordul față de profesoare
lesbiene (42% consideră că lesbinele nu ar trebui să predea în școli), jumătate declară că nu ar avea nimic
împotriva unei colege lesbiene.
Experiența anterioară cu o persoană LGBT, la rândul său influentează pozitiv atitudinile față de femei
lesbiene.
Un procent între 11 și 21% dintre respondenți nu au păreri clare în ceea ce privește lesbianismul.

Grafic IV.A. 9. Atitudini față de femei lesbiene
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Grafic IV.A. 10. Atitudini față de femei lesbiene (răspunsuri băieți)

Grafic IV.A. 11. Persoanele LGBT ca profesori de liceu

Grafic IV.A. 12. Persoanele LGBT ca elevi de liceu
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Grafic IV.A. 13. Comparație atitudini față de bărbați homosexuali/ femei lesbiene la elevii de liceu
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Tabel IV.A. 1. Atitudini față de bărbați homosexuali/ femei lesbiene la elevii de liceu

Consider că

Acord

Nici
acord,
nici
dezacord

Homosexualitatea este o perversiune

43.40%

18%

38%

0.60%

28%

16%

54%

2%

25%

15%

59%

1%

53%

14%

32.50%

0.50%

40%

14%

45.50%

0.50%

46.40%

13%

40%

0.60%

26.40%

20%

52%

1.60%

38.50%

16%

44%

1.50%

36.40%

18%

45%

0.60%

Lesbinele sunt niște ființe inferioare

23%

15%

62%

0.00%

Lesbianismul este o orientare sexuală
ce nu trebuie condamnată

51%

14%

34%

1.00%

37%

13%

49%

1.00%

36%

11%

52%

1%

29%

21%

49%

1%

Homosexualitatea este o expresie
naturala a sexualității bărbaților
Homosexualii sunt niște ființe
inferioare
Homosexualitatea este o orientare
sexuală ce nu trebuie condamnată
Bărbații homosexuali nu ar trebui să fie
lăsați să predea în școli
Nu m-ar deranja să am un coleg
homosexual
Parteneriatele civile între bărbați
homosexuali ar trebui legalizate
Lesbianismul este o perversiune
Lesbianismul este o expresie naturală a
sexualității femeilor

Lesbinele nu ar trebui să fie lăsate să
predea în școli
Nu m-ar deranja să am o colegă
lesbiană
Parteneriatele civile între femei
lesbiene ar trebui legalizate

Dezacord

N/A
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3. Atitudini față de persoane bisexuale
Atitudinile față de bisexualitate ale elevilor sunt polarizate cu procente similare între elevi ce consideră
că o persoană se poate simți atrasă atât de persoane de același sex cât și de persoane de sex opus și elevi
care nu sunt de acord cu această afirmație. Fetele sunt cele care acceptă mai ușor posibilitatea de a te
simți atrasă atât de persoane de același sex cât și de sex opus.

Grafic IV.A. 14. Atitudini față de persoane transgender

4. Atitudini față de persoane transgender
Itemii pentru această secțiune au fost construiți astfel încât să surprindă câteva atitudini distincte față de
identitatea de gen precum atitudinile față de persoane care adoptă un comportament specific altui gen,
atitudini față de persoane care adoptă o ținută a altui gen, acceptabilitatea operațiilor de schimbare de
sex precum și percepția asupra fluidității ori rigidității identității de gen. Pe această secțiune a
chestionarului cele mai relevante rezultate sunt următoarele:
 2 din 5 elevi (41%) consideră că bărbații cu comportament mai feminin ar trebui să se simtă rușinați
de felul în care se poartă. Un procent similar (42%) consideră și că femeile masculine ar trebui să se
simtă rușinate la rândul lor de un astfel de comportament.
 37% dintre elevi consideră că un bărbat care se îmbracă în femeie este pervers în timp ce 42%
condamnă același tip de comportament în cazul unei femei care se îmbracă masculin.
 peste jumătate dintre elevi (51%) consideră că operațiile de schimbare de sex sunt condamnabile din
punct de vedere moral.
 se păstrează un interval mare de indecizie (între 9 și 20%) a respondenților și pe această secțiune ca
și pe cele două secțiuni anterioare.
 în continuare și pe această scală băieții au atitudini mai discriminatorii decât distribuția generală.
 contactul direct cu o persoană LGBT corelează pozitiv cu atitudinea tolerantă față de persoane
transgender.
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Grafic IV.A. 15. Atitudini față de persoane transgender
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Grafic IV.A. 16. Atitudini față de persoane transgender (respondenți băieți)
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5. Violență și homofobie
Itemii acestei secțiuni au fost construiți pentru a pune în evidență comportamente homofobe, atitudini
homofobe și percepții ale discriminării LGBT. Secțiunea cantitativă a fost apoi completată cu o serie de 3
întrebări calitative referitoare la violența motivată de homofobie. Dintre cei mai importanți indicatori
cantitativi:


67% dintre elevi consideră că termenii homosexual sau lesbiană sunt folosiți mai degrabă cu sens
negativ.



3 din 10 elevi evită să vorbească cu colegi despre care se spune că ar fi lesbiene sau homosexuali
(33%).



61,5% declară că ar face orice ca să depășească o situație în care s-ar simți atrași de persoane de
același sex.



32% dintre elevi susțin că nu ar avea încredere într-o persoană dacă ar știi că aceasta este
homosexual sau lesbiană.



Băieții sunt într-o măsură mai mare dispuși să nu accepte sentimente de atracție față de persoane de
același sex.

Grafic IV.A. 17. Violență și homofobie (total elevi)

26

Grafic IV.A. 18. Itemi violență și homofobie (respondenți băieți)

Grafic IV.A. 19. Itemi violență și homofobie (răspunsuri ale elevilor care afirmă că au cunoscut o
persoană LGBT)
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6. Violență și homofobie - date calitative
Q1. Credeți că sunt elevi LGB la voi în liceu și credeți că aceștia sunt în siguranță?
Pentru prima parte a întrebării referitoare la existența unor elevi LGB în liceele respondenților, 53%
dintre elevi au declarant că nu sunt elevi LGBT la ei în licee în timp ce 38% au afirmat că există astfel de
elevi sau că este posibil să existe astfel de elevi. Evaluarea răspunsurilor despre siguranța elevilor LGB nu
se poate face în termeni cantitativi însă majoritatea celor care au răspuns că e posibil să existe elevi LGBT
la ei în liceu au declarat că ei consideră că acești elevi sunt în siguranță câtă vreme nu își declară
orientarea sexuală.
Sumar răspunsuri
“Cred că există elevi cu altă orientare sexuală și consider că aceștia sunt în siguranță deoarece nu se
deosebesc prea mult de ceilalți elevi. Consider că acest lucru nu le afectează modul de gândire și situația
școlară.”
“Da, în liceu există elevi cu altă orientare și cred că ei nu au fost agresați fizic, doar evitați și batjocoriți.”
“Da, cred că în liceul meu există elevi cu altă orientare sexuală și aceștia sunt luați în derâdere.”
“Da, consider că în liceul meu sunt elevi cu altă orientare sexuală, iar ei sunt în pericol de a fi luați peste
picior de multe persoane.”
“Nu cred că în liceul meu există persoane cu orientare sexuală opusă. Chiar dacă ar exista, consider că ar
trebui să aibă câteva consultații psihologice.”
“Da, și nu sunt în siguranță, niște distruși.”
“Nu știu și nu mă interesează, atâta timp cât nu știu de existența lor.”
“Da sunt, niste retardați.”
“Se poate să existe elevi cu altă orientare sexuală, dar eu personal nu am văzut. Chiar dacă există, aceștia
sunt în siguranță pentru că ei niciodată nu o să se afișeze de rușine.”

Q.2. Credeți că există elevi transgender la voi în liceu și credeți că aceștia sunt în siguranță?
În ceea ce privește existența unor colegi transgender în liceele de unde provin, este de remarcat că 82%
dintre respondenți afirmă că nu au sau nu cred să aibă colegi transgender. Totuși aproximativ 17% dintre
elevi afirmă că există persoane transgender printre colegi. Percepția gradului de siguranță nu poate să fie
făcută din punct de vedere cantitativ al potențialilor colegi transgender , însă ea ilustrează de fapt o serie
de prejudecăți precum și un limbaj foarte agresiv față de acești potențiali colegi.
Sumar răspunsuri
“Nu cred. Toți din liceu părem să fim normali.”
„Cred că există și elevi ce se confruntă cu astfel de probleme, cel mai bine ar fi să se confrunte cu un
psiholog.”
„Da, cred că există. Sunt în siguranță deoarece nu le pasă de opinia celorlalți.”
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„Da,e o fată care se îmbracă ca un baiat și face sală, dar e în siguranță.”
„Da, am cunoscut o fată care mi-a spus că ar fi trebuit să se nască băiat, având un comportament tipic
masculin. Nu cred că lumea și-ar bate joc de ea dacă s-ar afla.”
„Nu vreau să știu dacă sunt și dacă sunt asta înseamna că ei sunt anormali.”

Q3. Ce s-ar întâmpla dacă în școală la tine doi băieti s-ar ține de mână și s-ar săruta în public?
Această întrebare a urmărit să testeze potențialului de violență homofobă printre respondenți
propunând un scenariu mai puțin plauzibil în liceele din România. Majoritatea reacțiilor din rândul
liceenilor au fost reacții de respingere violente, dezgust, scârbă, dezaprobare. Răspunsurile pot fi
clasificate în funcție de modul în care se situează respondentul față de situația violentă- actor pasiv sau
autor al unui act violent. O serie semnificativă de răspunsuri conțin descrieri foarte autentice de acte de
violență îndreptate spre potențialii adolescenți homosexuali. Redăm mai jos o serie de răspunsuri
ilustrative.
Sumar răspunsuri
“Iac. Ar fi scârbos și inacceptabil.”
„Ar fi batjocoriți și înjurați de ceilalți elevi. Probabil că mi-ar stârni greața, în schimb, nimic.”
„Ar fi cel mai dezgustător lucru care s-ar putea întâmpla în incinta unui liceu, în public.”
„Probabil nu m-aș uita la acele persoane, le-aș urî. Nu știu ce reactie aș avea, dar cred că una violentă sau
o să îmi bat joc de ei. Sau le spun să plece de aici, undeva unde nu îi vede nimeni.”
„Probabil ar lua bătaie la părăsirea incintei liceului și cu siguranță lumea și-ar bate joc de ei.”
„Ar fi batjocoriți și bătuti, scuipați.”
„Aș vomita. Eu îi tolerez doar până într-un punct.”
„Eu aș anunța directorul școlii.”
„I-aș bate și i-aș scoate din școală.”
„M-aș muta de la acea școală.”
„I-aș bate, sunt de acord dar nu în public.”
„I-aș da afara din liceu.”
„Aș vomita.”
„M-aș simți dezgustată.”
„I-aș spanzura.”
„I-aș lua la bătaie.”
„I-aș scuipa.”
„I-aș bate pe amândoi sau i-aș ierta sau în cel mai rău caz aș vomita.”
„M-aș duce să îmi spăl ochii și probabil aș vomita.”
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„Nu știu, ar fi mai multe reacții.Probabil multi dintre ei ar fi dezgustați, alții ar râde, unii nu ar comenta.
Eu una aș fi dezgustată dar nu aș schița nici un gest, mi-aș păstra părerea pentru mine.”

Pe lângă această colecție de răspunsuri violente, o parte dintre elevi manifestă și atitudini binevoitoare,
non-intruzive sau chiar de susținere a unor colegi care își manifestă afecțiunea în public.
“Nu aș reactiona în niciun fel. Respect deciziile colegilor mei cât și a altor persoane.”
„Nu mă pot opune plăcerilor altora, ar fi drăguț. Fiecare trăiește după bunul său plac.”
„Mi s-ar părea amuzant și ciudat în același timp.”
„Nimic, cele 2 persoane se iubesc și nu le e rusine în fața lumii.”
„Mi-aș vedea de treaba mea în continuare, ok, cred că nimic.”
„Toată lumea i-ar judeca. Eu personal, nu.”

Q.4.Ai asistat la vreun moment în care unul dintre colegi a fost agresat sau batjocorit de colegi
din cauza orientării sale sexuale sau a identității sale transgender (presupuse)? Cât de des se
întâmplă?
Aproximativ 11% dintre elevi declară că au asistat la momente în care unul dintre colegi a fost batjocorit
sau agresat pentru presupusa orientare sexuală. Nu se poate indica numeric frecvența cu care se
întâmplă astfel de incidente, însă dintre acei elevi care au răspuns afirmativ la întrebare, unii notează
evaluări îngrijorătoare precum foarte des sau chiar zilnic în timp ce alții indică o întâmplare singulară.
Sumar răspunsuri
“Se întâmplă destul de des în liceul meu.”
“Cel mai bun exemplu este colega mea de clasă, care nu este atât de frumoasă ca celelalte. Este total
greșit acest lucru.”
“Da, am asistat. Se întâmplă de fiecare dată când colegii văd acele persoane.”
“Da, am asistat la momente de genul, momente în care erau batjocoriți. Nu foarte des, dar atunci când se
întâmplă colegii sunt foarte răi și judecă aspru persoanele cu o altă orientare.”
“Da, am asistat, dar nu era batjocorit de colegi, ci de un părinte al colegei cu orientare bisexuală.”

Q.5. Ce ai face dacă un coleg apropiat ar fi agresat sau batjocorit de alți colegi pentru că e sau
se presupune că e parte din comunitatea LGBT?
Răspunsurile la această întrebare vizau înțelegerea reacțiilor elevilor martori ai violenței de natură
homofobă ce au loc în relația elev-elev. Din păcate, aproximativ 20% dintre respondenți afirmă nu numai
că nu ar interveni în situația de violență dar mai mult că ar interveni ca și actori violenți în situație. Un
procent de aproximativ 5% ar cere ajutorul unui profesor sau al directorului școlii astfel încât agresorul să
fie pedepsit în timp ce aproximtiv 10% declară că ar sări în ajutorul colegului indiferent de propria opinie
negativă față de orientarea sa sexuală.
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Sumar răspunsuri
“Aș râde”
“Altceva. Nu aș interveni în nici un fel.”
“Fiecare face ce vrea, eu nu aș interveni.”
“Nu l-aș băga în seamă sau l-aș bate, nu aș interveni.”
“L-aș lăsa să sufere și să își dea seama că nu este bine ceea ce face.”

Q.6. Se vorbește la voi la ore despre sexualitate, orientare sexuală sau identitate de gen?
Povestește-ne contextul.
Numai un procent de 25% dintre elevi spun că profesorii vorbesc uneori (rar) despre sexualitate și
orientare sexuală. Orele de curs la care se vorbește despre sexualitate sunt psihologia, dirigenția,
biologia sau religia. De cele mai multe ori în care elevii descriu modul în care se vorbește despre
sexualitate și orientare sexuală, aceștia menționează atitudinile negative ale profesorilor. De asemenea
mulți elevi menționează și stânjeneala ori jena pe care o simt din partea profesorilor atunci când vine
vorba despre sexualitate.
Sumar răspunsuri
“Nu se abordează astfel de subiecte pentru că profesorilor nu le pasă de viața personală ci doar de ceea
ce se petrece în timpul orei.”
“O singură dată s-a întâmplat, în ora de religie.”
“Sunt unele momente în care se vorbesțe despre orientarea sexuală și sexualitate deoarece la noi în liceu
sunt multe fete tinere care acum sunt mămici și trebuie să se vorbească uneori despre asta!”
“Am vorbit la ora de religie. Bineînțeles, profesorul nu acceptă ideea de homosexualitate. Am intrat ușor
în polemici pe aceste subiecte, dar am înțeles că toleranța e cheia acestor probleme.”
“Nu, nu prea se deschide acest subiect însă când se întâmplă se fac glume.”

Q.7. Ce ai vrea să discuți la o lecție despre orientare sexuală și identitate de gen.
La această întrebare un procent de aproximativ 30% dintre respondenți au spus că nu ar dori să participe
la o astfel de lecție. Motivele invocate reproduc răspunsuri homofobe anterioare sau spun că internetul
este principala sursă de informare. Dintre elevii care doresc să participe la o lecție pe această temă mulți
își doresc să afle mai multe detalii despre ce înseamnă LGBT. Alte teme de interes sunt diferența dintre
identitatea de gen și sex, informații despre sexualitatea adolescentului sau informații despre drepturi
sexuale și despre prevenirea violenței și a discriminării.
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B. Rezultate eșantion de conveniență online - elevi LGBT și potențiali aliați (N -324)
Descriere eșantion
Aceste date au fost culese printr-un chestionar online distribuit pe platforme de socializare folosite de
tineri LGBT. Prin această metodă am încercat să surprindem atitudinile și opiniile tinerilor LGBT față de
mediul școlar. De aseamenea în acest eșantion am cuprins atât elevi care s-au identificat ca fiind LGBT
cât și elevi heterosexuali care au completat chestionarul. De remarcat însă că majoritatea elevilor
heterosexuali care au răspuns la chestionarul online sunt mai degrabă aliați ai comunității LGBT din
România ori cel puțin vădesc un interes față de comunitatea LGBT accesând ca urmare a acestui interes și
chestionarul Asociației ACCEPT.
Numărul total al respondenților a fost de 324 dintre care 59,88% femei, 37,96% bărbați iar un procent de
2,16% au optat pentru categoria de gen Altul. Din punct de vedere al orientării sexuale un procent de
55% dintre respondenți (180) se identifică ca și persoane LGBT, 31% se identifică drept persoane
heterosexuale iar 10,5% nu știu încă unde să se încadreze din punct de vedere al orientării sexuale.

Date demografice

Grafic IV.B. 1. Distribuție de gen
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Grafic IV.B. 2. Distribuție vis a vis de orientare sexuală și identitate de gen

Mediana pentru anul nașterii a respondenților a fost anul 1998, cei mai mulți respondenți având în jur de
18 ani. Ca distribuție geografică, un procent de 25% dintre respondenți au fost din București în timp ce
majoritatea respondenților au fost din mediul urban din principalele orașe ale României precum Cluj,
Iași, Constanța dar și din orașe precum Piatra Neamț, Târgoviște, Ploiești, Focșani, Sibiu. Din punct de
vedere al profilului liceului pe care îl urmează, un procent de 46% dintre respondenți urmează un profil
real, în timp ce 37% urmează un profil uman. Un procent de 15% dintre respondenți urmează un liceu
tehnologic în timp ce un procent de 2% urmează licee vocaționale de artă.
La variabila experiență anterioară cu o persoană LGBT, 88% declară că au cunoscut o persoană LGBT, în
timp ce 7% declară că nu au cunoscut o persoană LGBT iar 5% dintre elevi spun că nu știu dacă au
cunoscut sau nu o persoană LGBT.

Grafic IV.B. 3. Comparație eșantion de conveniență și eșantion LGBT și aliați vis a vis de contactul cu o
persoană LGBT
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1. Atitudini față de bărbați homosexuali
5% dintre respondenți consideră că homosexualitatea este o perversiune, în timp ce 88% nu consideră că
homosexualitatea este o perversiune, iar 7% nu au o părere clară în acest sens.
55% consideră că homosexualitatea este o expresie naturală a sexualității bărbaților, în timp ce 26% nu
au o părere clară iar 19% nu sunt de acord cu această afirmație.
2% consideră că homosexualii sunt niște ființe inferioare, în timp ce 95% nu sunt de acord cu această
afirmație.
89% consideră că homosexualitatea este o orientare sexuală diferită ce nu trebuie condamnată în timp
ce doar 3% nu au nici o părere în acest sens.
7% consideră că homosexualii nu ar trebui să fie lăsați să predea în școli în timp ce 86% consideră că
bărbații homosexuali ar putea să predea în școli și doar 7 % sunt nehotărâți.
93% consideră că nu i-ar deranja să aibă un coleg homosexual, în timp ce doar 2,5% ar fi derajanți de
această situație.
82% susțin legalizarea parteneriatelor civile între bărbați homosexuali.

Grafic IV.B. 4. Atitudini față de bărbați gay
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2. Atitudini față de femeile lesbiene
5% consideră lesbianismul este o perversiune, 6% nu au o părere clară în timp ce 89% nu consideră
lesbianismul drept o perversiune.
65% consideră că lesbianismul este o expresie naturală a sexualității femeilor, în timp ce 23% nu au o
părere clară despre acest subiect, în timp ce 12% nu consideră că lesbianismul este o expresie naturală.
1,5% consideră că lesbinele sunt niște ființe inferioare în timp ce 94% nu consideră că lesbienele sunt
niște ființe inferioare.
90% consideră că lesbianismul este o orientare sexuală diferită ce nu trebuie condamnată, în timp ce 8%
nu sunt de acord cu această afirmație și doar 2% nu au o părere clară despre subiect.
8% consideră că lesbienele nu ar trebui lăsate să predea în școli, în timp ce 87% ar fi de acord ca femeile
lesbiene să poată preda în școli.
91% dintre elevii LGBT și aliați ar fi de acord să aibă colege lesbiene în timp ce doar 4% nu au o părere
clară.
81% dintre respondenți ar fi de acord cu legalizarea parteneriatelor civile între femei care iubesc
persoane de același sex.

Grafic IV.B. 5. Atitudini față de femei lesbiene
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3. Atitudini față de bisexualitate
90% consideră că o persoană se poate simți atrasă atât de persoane de sex opus cât și de persoane de
același sex.

4. Atitudini față de persoanele transgender
10% consideră că bărbații efeminați ar trebui să se rușineze de felul în care se comportă, 18% nu au o
părere clară, 72% nu sunt de acord cu afirmația.
62% nu consideră că bărbații efeminați ar trebui să își schimbe comportamentul, 23,77% nu au o părere
clară.
7% consideră că femeile masculine (cu aspect sau caracter masculin) ar trebui să se rușineze de felul în
care se comportă, 14% nu au o părere clară.
64% consideră că femeile masculine nu ar trebui să își modifice comportamentul, 21% nu au o părere
clară în timp ce 15% consideră că femeile masculine ar trebui să își schimbe comportamentul.
8% consideră că un bărbat care se îmbracă în femeie este un pervers, 17% nu au o părere clară în timp ce
75% nu consideră un astfel de bărbat a fi pervers.
9% consideră că femeile care se văd ca fiind bărbați sunt anormale, in timp ce 16% nu au o părere clară
despre această situație iar 75% nu consideră o astfel de femeie anormală.

Grafic IV.B. 6. Atitudini față de persoane transgender
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5. Violență și Homofobie
91% consideră că termenii homosexual sau lesbiană sunt folosiți cu sens negativ în România.
doar 7% evită să vorbească cu colegi sau colege despre care se spune că sunt homosexuali sau lesbiene
iar 89% declară că nu evită să vorbească cu colegi despre care se spune că ar fi homosexuali sau lesbiene.
16% declară că au făcut glume despre orientarea sexuală a altor colegi sau cunoscuți
14% declară că dacă s-ar simți atrași de persoane de același sex ar face orice să depășească aceaste
sentimente, 21% nu au părere clară despre ce ar face într-o astfel de situație în timp ce 65% nu sunt de
acord cu afirmația.
2,5% declară că nu ar putea avea încredere într-o persoană dacă ar știi că este homosexual sau lesbiană.

Grafic IV.B. 7. Violență și homofobie
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6. Date Calitative pentru homofobie și violență eșantion LGBT și aliații lor

Q1. Credeți că sunt elevi LGB la voi în liceu și credeți că aceștia sunt în siguranță?
La această întrebare elevii LGBT și aliații lor au răspuns afirmativ în proporție de 72%. Deși nu se poate
face o analiză strict cantitativă la aprecierile legate de siguranța elevilor LGB în licee, putem totuși spune
că un procent de 60% consideră că elevii LGB nu sunt în siguranță cel puțin din punct de vedere
emoțional. Dintre liceenii care s-au declarant LGBT (179), un procent de 71% au afirmat că nu se simt în
siguranță în licee. O observație importantă este și faptul că respondenții noștri înțeleg diferit siguranța
față de elevii non-LGBT. Pentru aceștia din urmă siguranța se referea mai ales la aspectul fizic, în timp ce
pentru elevii LGB este importantă și siguranța emoțională. În plus tinerii LGB la fel ca și cei non-LGB
evaluează gradul de siguranță în funcție de cât de bine trec neobservați sau ca și heterosexuali, câtă
vreme își ascund practic orientarea sexuală.
Sumar răspunsuri
“Sunt sigur că sunt singurul din liceu care e gay. Si nu, nu sunt în siguranță. Câteodată, pe langă
înjurături, mai primesc și câte un pumn sau o îmbrânceală.”
“Da, sunt în siguranță pentru că sunt discreți. Nu lasă la vedere orientarea lor.”
“Deoarece și eu sunt gay, cunosc și alte persoane gay din liceul meu, dar sunt în siguranță, deoarece nu
fac publică această informație niciodată.”
“Da, la mine în liceu există persoane cu o altă orientate sexuală. Dar din nefericire aceștia sunt subiectul
glumelor proaste și a badjocurei.”
“Există, dar preferă să fie cat mai puțini vizibili, pentru a evita stigmatul colegilor și al profesorilor. Nu
cred că nu ar fi în sigurantă din punct de vedere al unui posibil atac fizic, dar în niciun caz nu pot fi
considerați în siguranță când este adusă in discuție violența verbală, psihică și emoțională.”
“Eu sunt gay și în liceul meu sunt arătat cu degetul și vreau să fac ceva în privința asta.”
“Da, există și îi cunosc, sunt una dintre ei, însă "în siguranță" suntem atâta timp cât păstrăm secretă
orientarea noastră sexuală.”
“Aceștia sunt in siguranță atâta timp cât doar persoane de încredere știu adevărul despre ei, dacă s-ar
afla de marea masă, ar fi probabil discriminați și batjocoriți.”
“Deoarece și eu sunt gay,cunosc și alte persoane gay din liceul meu, dar sunt în siguranță, deoarece nu
fac publică această informație niciodată.”

Q2. Credeti că există elevi transgender la voi în liceu și credeți că aceștia sunt în siguranță?
Un procent de 39% dintre elevii LGBT și aliații lor susțin că există elevi transgender în liceele lor.
Estimările privind siguranța acestora sunt mai puțin optimiste decât în cazul elevilor LGB, cu un procent
de 72% afirmând că nu se simt în siguranță.
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Sumar răspunsuri
“Da, există un băiat trans* care a reușit să se integreze foarte bine printre colegii și face și terapie cu
hormoni. Nu știu care este situația în familie, însă profesorii nu îi folosesc numele și pronumele preferate
din câte am văzut, deci nu este ferit de discriminări din partea profesorilor. ”
“Eu sunt fată și mă îmbrac și arăt ca un tip, da suntem în siguranță oarecum.”
“Da, există o fată care se îmbracă în băiat și este izolată. ”
“Nu sunt sigură, dar fiind dintr-un oraș mic, și dacă există persoane de acest gen nu se vor exterioriza în
niciun fel pentru că persoanele transgender sunt un tabu în România, ceva greșit din punct de vedere
moral, în mentalitatea colectivă. ”
“Hmm, da cred că este o persoană dar lumea s-a obișnuit cu ea și nu o bagă în seamă. Deci da, este în
siguranță.”
“Nu cred că există, însă, dacă ar exista, consider că ar putea fi puțin în pericol, deoarece marea
majoritate a elevilor sunt la o vârstă la care nu știu să reacționeze la astfel de situații, nu din cauza lor, ci
din cauză că societatatea nu i-a obișnuit cu astfel de situații. ”

Q.3. Ce s-ar întâmpla dacă în școală la tine doi băieți s-ar ține de mână și s-ar săruta în public?
“Tot orașul ar ști în mai puțin de două zile, iar ei ar fi izolați de societate.”
“Eu personal mi-aș dori să vorbesc cu ei și să-i felicit pentru curaj. Majoritatea, totuși, în special a
băieților ar rade, i-ar batjocori si ar refuza să mai stea cu ei, să nu care cumva să se creadă că și ei sunt
gay.”
“Cred că ar fi fost umiliți de către ceilalți până la absolvire.”
“Probabil ar fi exmatriculati. Cum spuneam, pentru profesori ar fi de neimaginat, inadmisibil. Iar elevii sar împărti in 2 tabere egale. Cei care îi apară și cei care se sperie/râd de ei.”
“Ar fi huiduiți, scuipați, înjurați, toată lumea s-ar uita urât la ei și multe alte lucruri ofensatoare.”
“Aş zâmbi.”
“Cel mai probabil ar fi duşi la director, amenințați cu exmatricularea şi chemați părinții la şcoală, ceea ce
normal că nu se întâmplă în cazurile cuplurilor heterosexuale. Ca să nu mai amintesc de sentimentele de
dezgust afişate de unii elevi şi izolare.”
“M-aș bucura de faptul că au curajul să se exprime.”
“Ori nimic, ori cineva s-ar gasi să tipe la ei? nu sunt 100% sigură”
“Lumea ar sări să îi bată probabil.”
“Probabil toată lumea s-ar uita la ei ca boul la poarta, ar bârfi dar nu s-ar lega de ei direct niciodată.”
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Q.4. Ai asistat la vreun moment în care unul dintre colegi a fost agresat sau batjocorit de
colegi din cauza orientării sale sexuale sau a identității sale transgender (presupuse)? Cât de
des se întâmplă?
La acestă întrebare un număr de 112 din 324 de elevi LGBT și aliați au declarat că au asistat la scene în
care colegi au fost batjocoriți sau agresați de alți colegi din cauza orientarii lor sexuale (ori a presupusei
lor orientări).
Dintre cei 180 de elevi LGBT, care au completat chestionarul online, un număr de 15 au mărturist că au
fost chiar ei victime ale agresiunilor (8,3%).

Sumar răspunsuri tineri care au fost victimizați
“Da, eu unul am fost batjocorit. Cred că se mai întâmplă de câte ori se ivește ocazia”
”Da... eu cam zilnic.. dar nu pun la suflet.”
“Eu am fost agresat și batjocorit multă vreme [prin clasa a X-a] din cauza orientării sexuale. Un bun
prieten dintr-ai mei a fost și el batjocorit din aceleași motive. Așadar, cred că se întâmplă prea des.”
“Eu însumi am fost batjocorită de colegi din cauza orientării. Astfel de lucruri se întâmplă în general în
clasele mici.”
“Da, eu, dar extrem de rar”
“Da, am asistat și o spun din propria-mi experiență. Se întâmplă cam o dată pe an.”
“Am asistat, atunci când colega mea care știa de mine mă lua peste picior în public vis a vis de orientarea
mea. Da, cu siguranță se întâmplă.”
“Eu însămi am fost batjocorită”
“În fiecare zi....chiar eu am pățit să fiu batjocorit pentru că sunt gay dar nu mi-a păsat și le-am spus că
sunt bi și au spus că sunt nebun dar tot nu mi-a păsat ”
“Păi, eu personal am fost batjocorit chiar zilele trecute. :)) Des, presupun.. Nu știu exact, nu sunt de mult
în acest liceu.”
“A fost și cazul meu și nu a fost plăcut... ”
“Eu am fost unul dintre acei colegi. Cred că se poate întâmpla oricând se află că există cineva cu o altă
orientare decât cea heterosexuală.”
“Eu am fost supusă la astfel de batjocoriri.”
“Am fost batjocorit din clasa a 9-a până în a 12-a, deși, sunt masculin. Se știa că sunt din bârfe.”

Q5. Ce ai face dacă un coleg apropiat ar fi agresat sau batjocorit de alți colegi pentru că e sau
se presupune că ar fi LGBT?

Sumar răspunsuri
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“Evident aș interveni, iar dacă acei huligani*căci altfel nu îi pot numi* nu s-ar opri, atunci aș apela la
director.”
“Ca persoană LGBT, aș plănui o răzbunare împotriva agresorilor dar cel mai probabil aș actiona pe
moment.”
“Mă enervez foarte tare și vreau să-i răspund la acuzațiile nefondate. Colegul respectiv nu merită să fie
agresat sau batjocorit doar pentru că este diferit.”
“Nu aș vorbi cu nimeni matur pt că ei sunt cei care batjocoresc în general. Probabil nu aș face nimic.
Fiecare face alegerile lui și își asumă consecințele.”
“Probabil pe moment m-aș lua de agresori, dar nu aș putea vorbi cu profesori deoarece nu știu părerea
acestora despre LGBT.”
“Nu pot face nimic pentru că asta ar însemna să se afle și de mine...dar în orice caz aș fi supărat și aș
încerca să îl consolez.”
“Nu prea ai ce face, deobicei părinții nu știu, profesorii sunt cu mentalitatea undeva în evul mediu și
răzbunarea nu duce la nimic. Cel mai ok e să ignori și să speri că trece, deși știm cu toții că nu trece, și că
rănile mentale și emoționale sunt permanente.”
“Aș vorbi cu el și i-aș ține partea, apoi, dacă e de acord am vorbi amândoi cu un profesor sau cineva în
măsură să ajute.”
“Anunț un profesor și mă sesizez deoarece eu sunt și avocatul elevului la mine în liceu.”
“I-as lua apararea și aș incerca să-l protejez. Nu l-aș lăsa să stea singur și i-aș ține companie cât de mult
aș putea. Aș vorbi cu mama despre asta și aș încerca să găsesc o soluție eficientă de lungă durată. I-aș
provoca pe ceilalți la discuții pe tema asta până când, eventual, vor vedea singuri cât de penibilă este
atitudinea lor.”
“Aș încerca să-l apăr, deoarece și eu fac parte din aceași comunitate, apoi aș plănui o răzbunare
împotriva agresorilor.”

Q6. Se vorbește la voi la ore despre sexualitate, orientare sexuală sau identitate de gen?
Povestește-ne contextul?

Este alarmant numărul mare de elevi care spun că aceste subiecte nu se abordează la clasă. Dintre cei
care spun că se abordează astfel de teme o serie de răspunsuri evidențiează contextul negativ în care
sunt prezentate persoanele LGBT. Un procent de 65% dintre elevii LGBT și aliații lor spun că profesorii
fac remaraci cu caracter homofob la ore.

“Diriginta (religie) a vorbit despre asta ca despre o boală și a zis că speră că noi nu suntem așa, alți
profesori nu prea abordează subiectul.”
“Da, preotul nostru care ne-a spus că homosexualii sunt anormali. Nu m-am simțit ofensat.”
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“Da, la biologie dar cu conotații negative. Citez aici, dar dna profesoară a spus că "e o mare nenorocire să
fii adolescent și să nu știi cine ești și să ai impresia că nu ești cine te-ai născut să fii. Asta e o boală.”
“Profesoara mea de română ne-a spus că suntem făcuți după Adam și Eva, și că trebuie să ne iubim cu
persoane de sex opus.”
“Recent am aflat că psiholoaga liceului și alte profesoare de psihologie/sociologie prezintă cele numite
mai sus ca fiind devieri comportamentale pe care ele nu le înțeleg.”
“S-a întâmplat la religie...proful ne-a vorbit despre ceva păcate... a zis că homosexualitatea este un păcat
grav… nu înțeleg... și nici nu cred că este adevărat, nu alegem să ne naștem așa.”
“Foarte rar. La psihologie e promovată ca o alegere ori tulburare, precum și la religie.”
“Uneori, profesorii de diferite materii fac glume în legătură cu membrii LGBT, având atitudinea de "e
numai o glumă, nu e real, oamenii de felul ăsta nu există cu adevărat". La orele de religie s-a discutat pe
larg despre această problemă în câteva situații, iar rezumatul este "femeile trebuie să se supună
bărbatului; oamenii aceia sunt niște deviați mintal și vor arde în focurile Iadului".

Q.7. Ce ai vrea să discuți la o lecție despre orientare sexuală și identitate de gen?
“Aș vrea ca ceilalți elevi să învețe că nu este bine să urăști o persoană pentru ceea ce este.”
“Mi-aș dori o lecție despre discriminare în care să se prezinte ce simte o persoană din lgbt când nu este
acceptată sau este jignită, învățându-le pe majoritatea persoanelor ce este acceptarea, bunul simț și așa
mai departe. Nu mi se pare corect să fii dat la o parte și să nu ai dreptul la a fi cu persoană iubită doar
pentru că ai o orientare sexuală diferită. Mulți susțin că orientarea sexuală este o alegere sau o boală, ei
bine nu este așa.Este ceva cu care ne naștem. Noi nu alegem să simțim ceva pentru sexul opus sau să ne
simțim complexați cu sexul pe care îl avem, asta e ceea ce simțim.”
“Aș vrea să îi înțeleg mai bine pe cei LGBT, deoarece în acest moment nu sunt deloc de acord cu ei.”
“Aș dori ca adolescenților din țara noastră să le fie scoasă din cap ideea de "păcat" impusă de religie. Aș
vrea ca adolescenții să nu mai privească homosexualitatea ca ceva anormal. Aș vrea ca adolescenții să fie
educați despre ce presupun anumiți termeni(transgender, gender fluid, asexual, etc.) ”
“Aș vrea să știu de ce în România este așa o mare problemă homosexualitatea și de ce nu am dreptul să
mă exprim.”
“Se-ntâmplă să fiu destul de informat pe subiect, dar pentru restul liceenilor aș vrea să se discute despre
cum în țările mai evoluate să faci parte din comunitatea LGBT e acceptat, despre cum are sens și din
punct de vedere biologic, despre cum n-ar trebui să lăsăm religia să ne dicteze comportamentul față de
alți oameni, despre depresie în urma discriminării, despre spectrul sexualității și despre safe sex.”
”Aș dori să discutăm despre perioada de confuzie.. Cum să ne acceptăm, cum să avem mai multă
încredere în noi, să nu punem la suflet vorbele homofobilor.”
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V. În loc de concluzii: profesorii despre elevi LGBT
Această secțiune prezintă răspunsurile cele mai semificative oferite de un număr de 38 de profesori
parte la ancheta noastră. Am pilotat chestionarul și pe acest grup țintă însă partea cantitativă o vom
prezenta cu altă ocazie. În loc de încheiere vă propunem câteva citate din răspunsurile profesorilor la
întrebările deschise ale chestionarului.

Credeți că există elevi LGBT în școala dvs?
Doar o treime dintre profesorii care ne-au răspuns la chestionar consideră că e posibil să existe elevi
LGBT în liceele în care lucrează. Restul profesorilor sunt sceptici față de existența unor elevi LGBT.
“Posibil că există elevi cu astfel de predispoziții, însă nu sunt sigură dacă orientările sunt încă cristalizate.”
”Din câte știu eu, nu există elevi LGBT…”
”Nu știu, dar este posibil; arată și se poartă la fel, nu își exprimă orientarea sexuală în public.”
”Nu consider, ci constat că sunt elevi/e și profesori/profesoare de orientări sexuale diferite. De altfel,
predând la o școală internatională, am colegi homosexuali, căsătoriți sau nu între ei, dar și la școala de
stat unde am predat anterior aveam colegi homosexuali și bisexuali despre care știam asta și cu sigurantă
și de alte orientări, fără a ne fi nouă, celorlalți, cunoscute.”
“Nu. Doar elevi cu cerințe educaționale speciale.”

Considerați că elevii LGBT sunt în siguranță în școala unde lucrați?
Majoritatea cadrelor didactice consideră că elevii LGBT ar fi in siguranță din punct de vedere fizic, nu însă
și din punct de vedere emoțional. Există însă și profesori care își exprima îndoiala față de posibilitățiile
școlii de a asigura un cadru sigur.
“Dacă ar exista elevi LGBT nu cred că ar fi în siguranță.”
“Elevii LGBT mai degrabă ar fi batjocoriți sau ar râde de ei.”
“E posibil să fie supuși hărțuirii, dacă s-ar cunoaște, cu certitudine, apartenența la vreuna dintre
categoriile LGBT”
“Sunt prezente amenințările, hărțuirile mai ales din partea băieților.”
”Vreau să cred că profesorii sunt suficient de maturi încât să accepte, sau măcar să simuleze acceptarea
orientării sexuale a acestora.”
“Recunosc că nu am citit niciun fel de literatură de specialitate în această speță, dar, este o provocare și
cred că trebuie să cerem sprijin specialiștilor pentru a ne educa elevii, proprii copii, în sensul unui
comportament nediscriminatoriu. “
“Poate că nu sunt marginalizați, am constatat că mai degrabă, preferă să se autoizoleze să prefere să
rămână singuri și să nu se integreze în colectivul în care de foarte multe ori nu se regăsesc.”
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“Nu știu. Posibil să apară hărțuirea din partea colegilor și profesorilor.”
“E posibil să apară agresiuni elevii vin din medii defavorizate social și atunci educația lor la acest capitol
consider că este deficitară.”

Ce măsuri luați când unul dintre elevi este agresat sau batjocorit de colegi pentru
(presupusa) orientarea sa sexuală sau identitate de gen?
Un număr de 7 profesori fac referire la Regulamentul de Ordine Internă și la planul standard privind
bullying și agresiunea în școli. Un număr de 4 profesori declară că nu există proceduri standard în mod
explicit dar și alți profesori propun moduri foarte indiviualizate de acțiune ce poate fi un indiciu pentru
lipsa de proceduri.
“Ar trebui să iau niște măsuri, să vorbesc atât cu elevul, părinții elevului cât și cu colegii.”
“Nu avem o procedură, sau plan standard de obicei discut cu părțile implicate iar dacă situația mă
depășește apelez la consilierul școlii”
“Info părinții/vb cu elevii.”
“Propun jocul În locul celuilalt...”

Ce s-ar întâmpla dacă 2 băieți s-ar ține de mână și s-ar săruta?
“Ar fi probleme...ar fi sancționați.”
“Li se face observație în consiliile profesorale, se cheamă părinții.”
“Probabil ar genera un lanț de discuții contradictorii între profesori, ori colegi”
“Ar fi imediat ridiculuzati de colegi.”
“Expunea lor în public ar determina reacții fățise de discriminare: de la agresări verbale până la cele
fizice.”
“Probabil că unii dintre colegii lor ar reacționa negativ și și-ar bate joc de ei, iar profesorii ar încerca să
oprească un astfel de comportament pe viitor, pentru evitarea eventualelor conflicte. Totuși, nu cred că
siguranța fizică le-ar fi pusă în pericol (lucru pe care nu cred că l-aș fi afirmat acum trei ani, de exemplu).”
“Dacă elevii sunt de același sex, le-aș respecta orientarea dar, vis-a vis de comportament în public, le-aș
face observații. Același lucru s-ar întâmpla și dacă nu ar avea același sex. Consider că sărutul trebuie să se
facă într-un spațiu intim.”
“Nu îmi place să văd asemenea scene.”
“Nu știu. Consilul de adminsitratie ar lua sigur o măsură de transfer.”
“Fetele sunt mai ușor trecute cu vederea și nu sunt neapărat ținta bullyingului. Băietii ar risca foarte mult
adoptând un astfel de comportament, în cazul lor nivelul acceptării este mult mai scăzut.”
“Ar fi dați afară”
“Cred că majoritatea colegilor mei s-ar isteriza, ar chema părinții la școală și ar cere exmatricularea
elevilor.”
“Posibil nimic, posibil să 'explodeze' școala.”
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Anexa 1 – Glosar de termeni LGBT

Bifobie

Se referă la teama irațională și aversiunea față de bisexualitate și/sau față de
persoanele bisexuale. Bifobia se poate manifesta prin limbaj jignitor sau
infracțiuni motivate de ură, prin hărțuirea persoanelor bisexuale, etc.
Bifobia există atât printre heterosexuali, cât și printre homosexuali, și este
adesea bazată pe susținerea ideii că bisexualitatea nu există cu adevărat („este
doar o fază”) și pe stereotipuri care asociază persoanele bisexuale cu
infidelitatea și promiscuitatea.

Bisexual/ă

O persoană care este atrasă fizic, romantic și/sau emoțional atât de bărbați, cât
și de femei.

Bisexualitate

Capacitatea unei persoane de a simți atracție fizică, romantică și emoțională
față de și de a avea relații sexuale atât cu bărbați, cât și cu femei.

Bullying

Bullying-ul poate fi tradus în limba română prin intimidare sau hărţuire. Totuşi
bullyingul nu este complet sinonim cu aceşti termeni. Bullying-ul se referă la
folosirea forţei, ameninţării, constrângerii, intimidării, sau impunerea agresivă a
dominaţiei asupra cuiva. Acest comportament este de multe ori repetat vizând
aceeaşi persoană sau grup de persoane şi devine o obişnuinţă pentru agresor.
Termenul se foloseşte de cele mai multe ori, dar nu exclusiv, pentru hărţuirea şi
intimidarea care apar în mediul şcolar.

Cisgender

E un termen care se referă la toți oamenii care nu sunt transgender sau
transsexuali.
O persoană care se simte confortabil cu genul la care a fost încadrată la naştere
este o persoană cisgender. Un exemplu de persoană cisgender este o femeie
căreia i s-a atribuit la naştere sexul femeiesc, are corp femeiesc şi se identifică
drept femeie. A fi o persoană cisgender nu are legătură cu orientarea sexuală.
Persoanele cisgender pot avea orice orientare sexuală.

Coming out (în limba
engleză în original,
dar folosit ca atare şi
în limba română)

Procesul unei persoane de a-şi conştientiza, a-şi asuma şi de a dezvălui altora
propria identitate de gen (pentru persoane trans) sau orientare sexuală.

Discriminare

Conform legii, discriminarea se referă la orice acţiune de excludere, restricţie
sau preferinţă bazată pe un criteriu protejat de lege (rasă, naţionalitate, etnie,
limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu) şi care are drept scop sau

Este un termen folosit de lesbiene, gay, bisexuali și persoane trans pentru a
descrie experiența lor de auto-descoperire şi auto-acceptare a orientării lor
sexuale/identităţii lor de gen și decizia lor de a împărtăși acest lucru și altor
persoane.
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efect înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate,
a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute
de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii
ale vieţii publice. Discriminarea este un comportament interzis de lege şi
sancţionat contravenţional prin O.G. 137/2000 republicată.
Discriminare
multiplă

Se referă la discriminarea care are la bază cel puţin două criterii protejate de
lege. Conceptul de discriminare multiplă recunoaște faptul că persoana poate fi
discriminată în funcţie de mai multe aspecte ale identității sale, iar acest lucru
este privit ca un factor agravant al faptei de discriminare, fiind sancţionat în
mod expres de lege (O.G. 137/2000, art. 2, al. (6)). De exemplu, o femeie
aparţinând unei minorităţi etnice poate să fie discriminată atât pe baza genului,
cât și pe baza originii sale etnice.

Discriminarea directă

În cazul discriminării directe, persoanele tratate diferit se află în situaţii identice
sau comparabile. De exemplu, o femeie primeşte un salariu mai mic, deşi are
atribuţii identice cu un bărbat care lucrează în aceeaşi companie. Criteriul
protejat este „sexul”, iar situaţia comparabilă este dată de identitatea
atribuţiilor. Acel “celălalt” aflat într-o situaţie similară care a fost sau ar fi fost
tratat mai favorabil decât persoana discriminată se numeşte “termen de
comparaţie”.

Discriminarea
indirectă

Legea prevede că discriminarea indirectă priveşte acele prevederi, criterii sau
practici aparent neutre care dezavantajează anumite persoane, pe baza
criteriilor protejate, faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste
prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar
metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. (O.G. 137/2000
republicată, art. 2, al. (3).
Discriminarea indirectă este, aşadar, efectul unei reguli, criteriu sau practici
care are o aparenţă de neutralitate. Cu alte cuvinte, din formularea acestora nu
reiese în mod expres un tratament nefavorabil în comparaţie cu alte persoane.
Efectul regulii este cel care creează discriminarea - excluderea unei categorii de
persoane de la beneficiul unui drept.

Discurs motivat de
ură

Discursul motivat de ură sau hate speech reprezintă toate formele de exprimare
care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia,
antisemtisimul sau alte forme de ură bazată pe intoleranță: naționalism agresiv
și etnocentrism, discriminare și ostilitate față de minorități sau imigranți
(definiția Consiliului Europei, Recomandarea 97(20)).
În cuvintele Curții Europene a Drepturilor Omului, „toleranța și respectul față de
demnitatea egală a tuturor ființelor umane reprezintă fundația unei societăți
democratice și pluraliste” și, în consecință, ”este necesar ca în societățile
democratice să se sancționeze și chiar să se prevină toate formele de exprimare
care răspândesc, incită, promovează sau justifică ura bazată pe intoleranță”, cu
condiția ca măsurile care se adoptă să fie proporționale față de scopul urmărit
(cauza Gündüz v. Turkey, 1997). Nu există vreo definiție general obligatorie a
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termenului „hate speech” iar fiecare țară îl reglementează diferit.
În România, discursul motivat de ură este abordat în contextul mai larg al
atingerii dreptului la demnitate personală (O.G. 137/2000 republicată, art. 15),
legea sancţionând “orice comportament manifestat în public, având caracter de
propagandă naționalist-şovină, de instigare la ură rasială sau națională, ori acel
comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea
unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare,
îndreptat impotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunități şi
legat de apartenența acestora la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie,
categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau
orientarea sexuală a acestuia.” De asemenea, discursul motivat de ură se poate
sancţiona penal ca Incitare la ură sau discriminare (art.369 din Codul penal)
(vezi mai jos).
Dispoziţia de a
discrimina

Reprezintă un ordin dat unei persoane aflate într-o poziție inferioară de
autoritate (de exemplu, angajat sau subaltern) cu indicaţia de a discrimina o
altă persoană. Articolul 2, alineatul 2 din OG 137/2000 sancţionează dispoziţia
de a discrimina.

Drepturile omului

Un set de drepturi esenţiale, recunoscute internațional, inerente persoanelor
pe baza statutului lor de fiinţe umane. Drepturile omului sunt universale,
inaelienabile, indivizibile și interdependente și sunt consacrate atât la nivel
internaţional, prin tratate şi convenţii, cât şi la nivel naţional prin legi şi
constituţii.
Statele îşi iau angajamente la nivel internaţional pentru protejarea drepturilor
omului şi se obligă, pe de o parte să se abţină de la încălcarea acestor drepturi
şi pe de altă parte să ia măsuri pozitive pentru promovarea şi respectarea
drepturilor omului. În anumite situaţii, guvernele trebuie să apere cetăţenii nu
doar de propriile instituţii (protecţie verticală), ci şi de încălcări ale drepturilor
care provin de la alţi indivizi (protecţie orizontală).
Prin convenţii internaţionale s-au instituit mecanisme de protecţie la drepturilor
omului cu caracter universal (ONU) sau regional (Curtea Europeană a
Drepturilor Omului).

Egalitate de gen

Apare atunci când oamenii, indiferent de genul lor, sunt tratați egal și au
drepturi, obligații și oportunități egale indiferent de genul lor.

Expresie de gen

Modul în care oamenii își exprimă identitatea de gen și sunt recunoscuți de
ceilalți ca având un anumit gen. Expresia de gen se referă adesea la unele
trăsături vizibile (haine, coafură, gestică, maniere, etc.), care sunt atribuite unui
anumit gen în societate. Conexiunea dintre trăsăturile fizice și gen deseori
depinde de contextul social, istoric și cultural al societății, și este, în mod
tradițional, gândită în termeni de ”masculin” sau ”feminin”.

Gay

O persoană care este atrasă romantic, emoțional și/sau sexual de persoane de
același sex. Deși termenul se poate referi atât la bărbați, cât și la femei, de cele
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mai multe ori el este folosit pentru a descrie bărbații.
Gen

Spre deosebire de „sex”, care ţine de biologie (biologic vorbind, corpul unei
persoane va fi de sex femeiesc, bărbătesc sau intersex), „genul” este un
construct social, bazat pe un ansamblu de caracteristici emoționale,
comportamentale şi culturale pe care societatea le ”atașează” sexului biologic
al unei persoane. Constructul de gen împarte persoanele în „femei” şi „bărbați”.
Genul poate avea mai multe componente, inclusiv identitatea de gen, expresia
de gen, rolurile de gen etc. Există persoane care, ca gen, nu se recunosc în
categorisirea bărbat/femeie (persoanele queer, androginii, etc).

Hărțuire

Hărţuirea este o formă specifică de discriminare şi reprezintă un comportament
reprobabil bazat pe un criteriu protejat de lege (rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, apartenenţă la o
categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice
alt criteriu) care are ca efect crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori
ofensiv.
Hărțuirea poate consta într-un singur incident sau în mai multe incidente
petrecute de-a lungul unei perioade de timp şi poate veni atât din partea celor
aflaţi pe o treaptă superioară de putere, cât şi din partea colectivului în care o
persoană desfăşoară o anumită activitate. Poate lua multe forme, ca de
exemplu amenințări, intimidare, abuz verbal, remarci sau glume despre
orientarea sexuală, expresia sau identitatea de gen etc, și de cele mai multe ori
are ca urmare crearea unui mediu intimidant, degradant sau ostil.
Hărţuirea reprezintă contravenţie şi este sancţionată de legea română prin O.G.
137/2000 republicată, art. 2, al. (5). Manifestată prin anumite acţiuni, hărţuirea
poate lua forma unei fapte sau unor fapte penale cărora ar trebui să li se aplice
circumstanţa agravantă de la art.77 lit.h din Codul penal. Există şi o infracţiune
în noul Cod penal denumită „Hărţuire”(art.208): „(1) Fapta celui care, în mod
repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană ori îi
supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către
aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3
la 6 luni sau cu amendă. (2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin
mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi
cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3
luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.”

Heteronormativitate

Se referă la aşteptarea ca toţi oamenii să se împartă în bărbaţi şi femei şi să fie
atraşi de persoane de sex opus. Heteronormativitatea sugerează că
heterosexualitatea și polaritatea de gen sunt singurele moduri adecvate de a
înțelege sexualitatea și identitatea de gen.

Heterosexualitate

Capacitatea unei persoane de a simți atracție fizică, romantică și emoțională
față de și de a avea relații sexuale cu persoane de sex diferit față de al său.

Homofobie

Frica irațională sau alte atitudini și emoții negative față de homosexualitate
și/sau față de persoanele gay. Oamenii îşi pot exprima homofobia prin fapte și
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discursuri motivate de ură sau prin alte practici discriminatorii, cum ar fi
hărțuirea persoanelor gay. Homofobia este adesea considerată ca fiind acelaşi
lucru cu bifobia sau transfobia, însă în realitate aceşti trei termeni nu se
suprapun întotdeauna (cineva care nu este homofob, poate fi transfob, etc).
Homosexualitate

Capacitatea unei persoane de a simți atracție fizică, romantică și emoțională
față de și de a avea relații sexuale cu persoane de același sex.

Identitate de gen

Se referă la experiența conștientizată individual și profund psihologică a
genului, care poate să corespundă sau nu cu sexul atribuit la naștere și include
un simț personal al propriului corp și al altor expresii de gen, cum ar fi: hainele,
discursul, gesturile etc.
Pentru a înțelege pe deplin conceptul identității de gen, este important de
subliniat diferența care există între sex și gen. În timp ce “sex” se referă la
diferența biologică dintre bărbat și femeie, “gen” include de asemenea
diferențele sociale dintre bărbaţi şi femei. Felul în care oamenii definesc genul
feminin sau masculin s-a schimbat de-a lungul timpului şi chiar pentru acelaşi
moment diferă de la o cultură la alta.

„In the closet” („în
dulap”; în engleză,
folosit uneori ca
atare şi în română)

Este o expresie folosită pentru a descrie persoanele lesbiene, gay, bisexuale şi
trans care nu îşi fac cunoscută orientarea sexuală, respectiv identitatea de gen.

Incitarea la ură sau
discriminare

În România, incitarea la ură sau discriminare este considerată infracţiune şi este
prevăzută în Noul Cod Penal (art.369): „Incitarea publicului, prin orice mijloace,
la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Intersex

Persoane care au trăsături genetice, fizice și psihice care nu sunt nici exclusiv
masculine, nici exclusiv feminine, care sunt tipice pentru ambele genuri în
același timp sau nu sunt clar definite pentru niciunul. Acest termen a înlocuit
termenul “hermafrodit”, care a fost folosit în mod extensiv în secolele XVIII și
XIX. În prezent, termenul „hermafrodit”, în anumite medii, este considerat
peiorativ. În alte medii nu are conotaţii peiorative însă acoperă doar persoanele
al căror corp se află exact la mijlocul distanţei dintre un corp femeiesc şi unul
bărbătesc.

Lesbiană

O femeie care este atrasă emoțional, romantic și/sau sexual de femei. Unele
lesbiene preferă să fie numite lesbiene mai degrabă decat queer, gay sau
homosexuale, pentru a reflecta faptul că există diferenţe importante între
experienţele femeilor şi experienţele bărbaţilor queer/gay.

LGBT (IQ)

Un acronim pentru ”Lesbiene, Gay, Bisexuali și Transgender”. Este văzut din ce
în ce mai des într-o formă extinsă, pentru a include și Intersex și Queer
(LGBTIQ). Este preferabilă folosirea acestui termen decât a expresiei „minorităţi
sexuale”, care este prea generală şi poate include orice grup care are un
comportament sexual minoritar- pedofilii, zoofili etc.
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Norme

Valori de bază, așteptări și idealuri într-un context social sau într-un grup, care
definesc ceea ce este acceptabil, adecvat sau pozitiv într-o anumită societate, la
un moment dat.

Orientare sexuală

Capacitatea unei persoane de a simți atracție emoțională și sexuală și de a avea
relații intime și sexuale cu indivizi de gen diferit, de același gen sau de ambele
genuri. Orientarea sexuală nu trebuie confundată cu identitatea de gen.
Persoanele transgender pot fi heterosexuale, lesbiene, gay sau bisexuale.

Persoane trans

Un termen-umbrelă care include persoanele transsexuale, transgender și
persoanele care se travestesc. De obicei termenul include şi persoanele
intersex. Alteori, persoanele intersex sunt denumite explicit („persoane trans şi
intersex”) - tocmai pentru a sublinia că există diferenţe între cele două
categorii.

Prejudecată

Atitudine bazată pe percepții stereotipice cu privire la un grup sau o
comunitate. Prejudecățile pot duce la discriminare și sunt adesea, deși nu
întotdeauna, negative. Prejudecățile sunt, de cele mai multe ori, bazate pe
zvonuri, presupuneri, credințe culturale și normative și sentimente, mai
degrabă decât pe informații și fapte concrete.

Queer

În cultura LGBT, unele persoane aleg să se definească drept Queer – dorind să
sublinieze faptul că nu se recunosc în nici una dintre etichetele folosite de
obicei pentru a categorisi orientarea sexuală sau genul cuiva.

Reatribuire de gen /
tranziţie (la
persoanele trans)

Este un proces de a modifica sexul atribuit unei persoane la naştere și de a trece
prin schimbări fizice și şi de expresie pentru a-și exprima identitatea de gen.
Reatribuirea de gen include unele dintre sau toate ajustările următoare: coming
out-ul față de familie, prieteni, colegi, schimbarea prenumelui și a genului în
documentele oficiale, terapie hormonală și posibil intervenţii chirurgicale (cel
mai adesea pentru modificări ale pieptului/sânilor și organelor genitale)

Roluri de gen

Un set de norme și aşteptări comportamentale sociale care sunt considerate
adecvate pentru o persoană de un anume sex, în contextul unei culturi
specifice. Rolurile de gen diferă foarte mult între culturi și se transformă de-a
lungul istoriei.

Stereotip

O percepție bine determinată și caricaturizată, ce sugerează că toți membrii
unui anumit grup au aceleași trăsături, fără să se acorde atenție trăsăturilor
individuale. Astfel, stereotipurile sunt descrieri dintr-o singură perspectivă ale
unor grupuri și, la fel ca în cazul prejudecăților, pot duce la discriminare.

Stigmatizare

Actul de a eticheta pe cineva ca fiind inacceptabil social, perceput de societate
ca fiind diferit de ceea ce este considerat normal și etichetat conform normelor
setate de majoritate. Asta poate cauza un sentiment de excludere dintr-un grup
și de lipsă de apartenență.

Straight (în engleză)

Un termen colocvial folosit ca atare şi în Romania pentru persoane
heterosexuale.
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Transfobie

Un termen folosit pentru orice sentiment de dezgust, opinie negativă sau
comportament bazat pe teamă irațională, ură sau alt sentiment negativ față de
persoanele trans.
Transfobia se poate manifesta în discursuri, infracțiuni motivate de ură sau în
alte practici discriminatorii, hărțuire împotriva persoanelor trans sau a celor
care se definesc ca având gen variabil.

Transgen
(transgender, în
engleză)

Termen general pentru indivizi ai căror identitate de gen sau expresie de gen
diferă de norma genului stabilit la naștere, incluzând persoane transsexuale
(care intenționează să treacă, trec sau au trecut prin procesul de reatribuire de
gen pentru a trăi permanent în genul cu care se definesc); persoanele care se
travestesc (care poartă haine ce sunt asociate în mod tradițional cu celalălt gen,
ocazional sau regulat); persoanele intersex; androginii (persoanele care nu au
identități bazate pe polarizarea genurilor sau care nu se identifică drept bărbat
sau femeie) sau persoane care au gen variabil.
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