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ASEXUALITA
Asexuální jedince spojuje nezájem
o sex. Některé prostě jen nezajímá,
někteří k němu cítí odpor. Asexualita
není automaticky propojena s nezájmem o vztah, někteří asexuální jedinci
žijí (a chtějí žít) v partnerství nebo
manželství. Dnes je asexualita chápána
jako porucha či dysfunkce, asexuální
jedinci tuto klasifikaci odmítají.
BISEXUALITA
Někdo, kdo je přitahován muži i ženami. Dost často je bisexualita chápána jako neschopnost volby, projev
nezralosti nebo přechodná fáze. Někdo
zase tvrdí, že bisexuální jsou v podstatě
všichni, jen si to pod vlivem heteronormativity nemají možnost uvědomit.

COMING-OUT
Uvědomování si vlastní nehetero sexuality, které ústí sebepřijetím a otevřeností (přiznáním) širšímu okolí. Někteří
lidé si ze strachu z reakcí okolí projdou
jen částečným coming-outem (např.
v okruhu kamarádů a kamarádek).
GAY
V současnosti preferovaný termín
pro homosexuální muže – tedy
muže, kterého přitahují muži.

GENDER (čti: DŽENDR)
Zjednodušeně: označuje kulturně
vytvořené rozdíly mezi muži a ženami.
Genderové stereotypy pak slouží
k představě o tom, jak má vypadat
a jednat správná žena a správný muž.

HETERONORMATIVITA
Vytváření norem, podle kterých je správné být hetero. Jedinci s jinou sexualitou
jsou chápáni jako občani/ky druhé
kategorie a podle toho je s nimi jednáno
(např. v otázkách společného soužití, rodičovství, přístupu k práci atd.).

HETEROSEXUALITA
V naší společnosti momentálně preferovaná sexuální i citová orientace k jedinci
opačného pohlaví (více viz heteronormativita). Výzkumy však ukazují, že
sexualita, kterou lidé považují v různých kulturách, na různých místech
a v různých časech za přirozenou, se
výrazně proměňuje. Někteří teoretici
a teoretičky tvrdí, že pokud chceme
spojovat sexualitu s přirozeností, tak by

to měla být jen taková, jejímž cílem je
reprodukce. Takže žádný sex s antikoncepcí, žádný anální nebo orální sex atd.

HOMOFOBIE
Strach až nenávist k homosexualitě. Občas se říká, že nejvíce homofobní jsou jedinci, kteří svoji
vlastní homosexualitu potlačují.
HOMOSEXUALITA
Termín už se v komunitě moc nepoužívá, častěji je nahrazen zkratkou
LGBT (více viz LGBT). Obecně
slouží k označení náklonnosti
k jedinci stejného pohlaví. Podobně
jako u heterosexuality je homosexualita proměnlivá kategorie.
INTERSEXUALITA
Intersexualita je stav, kdy se člověk
narodí s více či méně nejednoznačnými pohlavními znaky.

LGBT
LGBT, někdy také LGTB nebo GLBT, je
zkratka označující lesby, gaye, bisexuály
(tedy souhrn osob, které tvoří menšinu
oproti heterosexuální sexuální orientaci)
a transgender osoby včetně transsexuálů. Někdy se přidává i I (za intersexualitu), A (za asexualitu) a Q (za queer).
Vše je popsáno v tomto slovníčku.
LESBA
Žena, kterou přitahují ženy. Dost často
se používá termín lesbička, protože
termín lesba se jeví jako moc tvrdý.
Na druhou stranu: říká se snad gejíček?
QUEER
Tady už jsme na tenké půdě. Hodně
zjednodušeně řečeno: být queer znamená odmítat kategorie a identity
spojené se sexualitou, rozvolnit hranice mezi pohlavími, gendery…

STEREOTYP
Zjednodušená a často zavádějící představa.
TRANSSEXUALITA
Osoba, jejíž pohlaví při narození se
neshoduje s jejím osobním vnímáním
sebe sama a která podniká kroky (jejichž
součástí může být i hormonální terapie
a chirurgická změna pohlaví) vedoucí
k dosažení výstižnější sebeidentifikace.
TRANSGENDER
Někdo, kdo překračuje genderové hranice.
Na rozdíl od transsexuála/ky se transgender nutně nesnaží dosáhnout souladu
mezi biologickým pohlavím a genderem.
TRANSVESTITA
Člověk, který se převléká do šatů spojených
s opačným pohlavím se zvýrazněním stereotypu maskulinity nebo femininity. Nemusí se
jednat o homosexuála. Doporučujeme shlédnout: Dobrodružství Priscilly, královny pouště.

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která
slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací
centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat
a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou.
Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny
týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou
například institucionální mechanismy, trh práce, politická
participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje
knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu,
gender studies, právům žen a mužů atp.

Rozmanitostí proti šikaně
Hlavním cílem projektu, který koordinuje Poradna pro občanství,
občanská a lidská práva ve spolupráci s Gender Studies a STUD,
je posílit postavení jednotlivých zástupců a zástupkyň sexuálních
menšin. Toho bude dosaženo prosazováním jejich práv na rovné zacházení a posilováním pluralitní a rozmanité společnosti. Nabízíme
právní pomoc a poradenství obětem diskriminačního a nenávistného
jednání, besedy a vzdělávací aktivity na středních školách zaměřené
na informování a bourání předsudků, soutěž krátkých filmů s touto tematikou a systémové změny – lobbing a odborné diskuze.
www.poradna-prava.cz

www.stud.cz

www.genderstudies.cz

