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Aliat/ă 
 
 

Aliatul/aliata comunității LGBTQI+ este persoana care se implică activ în acțiunile ce au 

ca scop înțelegerea, acceptarea și incluziunea persoanelor din comunitate. Această 

implicare poate presupune atât participarea regulată și susținută la evenimentele cu 

tematică LGBTQI+, cât și simple intervenții în discursuri și în comentarii sau remarci 

homofobe sau transfobe pentru a atrage atenția asupra discriminării.   
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1. Definirea unor termeni care te vor ajuta să 

înțelegi mai bine acest ghid 

 
- Acronimul şi iniţialele pentru lesbiene, 

gay (traducere: homosexuali), bisexuali, transgender, 
queer, intersex şi asexuali. Acronimul LGBT/LGBTQIA+ este 
atât de prezent încât a fost adoptat de majoritatea centrelor 
comunitare şi organizaţiilor şi de către mass-media în multe 
ţări, chiar şi de cele unde limba engleză nu este limba 
oficială. 
 

 - Termen folosit de către persoanele care se identifică dincolo de categoriile de 
gen tradiționale și de cadrul social heteronormativ. Se referă, de asemenea, la teoria 
queer, un domeniu academic care critică normele sociale heteronormative referitoare la 
sex și sexualitate. În trecut, termenul a fost folosit în mod peioarativ la adresa persoanelor 
LGBTI, a fost însă revendicat de către persoanele din comunitate.1 
 

 – Capacitatea unei persoane de a simţi atracţie sexuală şi de a avea 
relaţii intime şi/sau sexuale cu persoane. Orientarea sexuală nu trebuie confundată cu 
identitatea de gen.  
 

– O orientare care descrie o persoană care nu simte deloc sau simte foarte 
puțină atracție romantică și are puțin/deloc interes în a se implica în relații romantice. 
  

– Descrie o persoană care nu simte deloc sau simte puțină atracție sexuală față 
de alte persoane. 
 

 – Sexul (masculin, feminin sau intersex) 
desemnat la naștere unui copil, de cele mai multe ori bazat pe anatomia externă a 
copilului.  
 

- Persoanele intersex se nasc cu trăsături fizice, hormonale sau genetice care nu 
sunt în totalitate nici feminine, nici masculine; sau sunt o combinație între ele; sau nu sunt 
niciuna.2  Este un termen umbrelă care definește mai degrabă un spectru (există mai 
multe variații de intersex) decât o singură categorie. 
 

 - 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 emoţionale, comportamentale şi culturale pe care 
societatea le ”ataşează” sexului biologic al unei persoane. Genul poate avea mai multe 
componente, inclusiv identitatea de gen, expresia de gen, rolurile de gen etc. Există 
persoane care, ca gen, nu se regasesc în categorisirea bărbat/femeie (persoanele non-
binare, agender). 
 

 

1 https://www.ilga-europe.org/resources/glossary/letter_q  

2 https://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/intersex; 
https://www.ilga-europe.org/resources/glossary/letter_i  

https://www.ilga-europe.org/resources/glossary/letter_q
https://www.ilga-europe.org/what-we-do/our-advocacy-work/trans-and-intersex/intersex
https://www.ilga-europe.org/resources/glossary/letter_i
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– Se referă la experienţa conștientizată individual şi profund 
psihologică a genului, care poate să corespundă sau nu cu sexul atribuit la naștere. Pentru 
a înţelege pe deplin conceptul identităţii de gen, este important de subliniat diferenţa 
dintre sex şi gen. În timp ce “sex” se referă la diferenţa biologică dintre bărbat şi femeie, 
“gen” include de asemenea diferenţele 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 gen există diferențe de la o cultură la alta. 
 

 – Descrie afecţiunea care cauzează disconfort şi suferinţă unei persoane 
a cărei identitate de gen este diferită faţă de sexul biologic. Nu toate persoanele al căror 
gen diferă de sex suferă de disforie de gen. 
 

– Descrie o persoană a cărei identitate de gen nu corespunde cu sexul 
atribuit la naștere. De asemenea, este utilizat ca termen umbrelă pentru a include 
identitățile de gen în afara sferei bărbat-femeie. Deseori este prescurtat ca trans. 
 

– Acțiunile sociale, medicale, juridice, care duc la recunoașterea 
identității de gen a persoanei în societate. 
 

- Descrie o persoană a cărei identitate de gen corespunde cu sexul atribuit la 
naștere. Deseori este prescurtat ca cis. 
 

 – Ideea că există doar două genuri, masculin și feminin, și că o persoană 
trebuie să se încadreze doar într-una din aceste categorii. 
 

 -  O persoană a cărei identitate de gen nu corespunde exclusiv binarităţii 
femeie/bărbat, masculin/feminin. 
 

– Descrie o persoană care se identifică ca neavând un gen. 
 

 – Un set de norme societale care dictează ce tip de comportament este în 
general considerat acceptabil, adecvat sau de dorit pentru o persoană, bazat pe sexul lor 
atribuit sau genul perceput. Aceste roluri pot varia pentru fiecare cultură sau țară. 
 

 – Descrie expresiile de gen care diferă față de cele atribuite de 
către societate unui gen anume. 
 

– Presupunerea că toată lumea este heterosexuală și cisgender, și 
că acestea, în mod implicit, definesc "normalul" și sunt standardul unei societăți. 
 

 – Frica, discriminarea sau ura față de persoane transgender sau cele care nu 
se conformează unui gen, precum și față de cei care sunt percepuți ca fiind trans. 
 

 – Frica, discriminarea sau ura față de persoane bisexuale sau care sunt percepute 
ca fiind bisexuale. 
 

– Frica, discriminarea sau ura față de persoane homosexuale sau care sunt 
percepute ca fiind homosexuale/lesbiene. 
  

 – Procesul prin care o persoană se identifică/își acceptă propria orientare 
sexuală, orientare romantică sau identitate de gen. De asemenea, este procesul prin care 
o persoană împărtășește orientarea sexuală sau identitatea de gen cu alții (coming out 
față de prieteni/familie, etc). 
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– Dezvăluirea orientării sexuale, orientării romantice sau identității de gen a altei 

persoane contrar voinței și intenției acesteia. 
 
 
 

 

2. De ce să fii aliat/ă?  

 
În ziua de azi, comunitatea LGBTQI+ este într-o continuă dezvoltare și luptă împotriva 
discriminării. Deși lucrurile s-au schimbat de-a lungul anilor, mai avem un drum lung de 
parcurs și întâmpinăm în continuare provocări la nivel social și legal, când apar de 
exemplu propuneri de lege care îngreunează munca de advocacy pe care o facem ca 
organizații LGBTQI+. Educația nu este numai responsabilitatea specialiștilor și a 
organizațiilor, iar campaniile de conștientizare și informare se fac colectiv. Fiecare dintre 
noi poate contribui la o societate mai incluzivă, informată și empatică, indiferent de vârstă 
sau experiențele trecute.  
 
Pentru a îndepărta homofobia, bifobia și transfobia avem nevoie de oameni dedicați, 
energetici și empatici, avem nevoie și de voi, ca persoane aliate. Acest ghid a fost creat cu 
scopul de a oferi o serie de informații și sugestii de bază pentru o persoană aliată și o 
persoană care dorește să participe la evenimentele LGBTQI+. Ceea ce urmează să citiți 
este doar o scurtă prezentare a ceea ce înseamnă să fii aliat/ă. Veți regăsi răspunsul la o 
serie de întrebări, veți putea citi câteva recomandări și veți vedea că unele mituri nu sunt 
deloc ceea ce crede lumea.  
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Timp de 17 ani, Rusell (2011)3 a intervievat 127 de activiști aliați heterosexuali cu privire 
la motivele pe care aceștia le au pentru a susține și apăra drepturile LGBTQI+. Majoritatea 
erau motivați de dorința de a lupta pentru valorile în care cred, cum ar fi justiția, 
drepturile civile sau credințele morale sau religioase. Alți factori motivaționali ai lor au 
fost experiențele profesionale și personale cu membrii familiei, relațiile avute sau 
comunitățile din care fac parte, locuri în care au găsit mereu sprijin și încredere.  
 
Conform raportului anual ActiveWatch4 cu privire la discursul intolerant și instigator la 
ură, pentru anul 2018, în România, "minoritățile sexuale au fost ținta predilectă a 
discursurilor intolerante și instigatoare la ură", manifestate în spațiul public. 
 
Prin urmare, avem nevoie de parteneri și aliați/aliate pentru că încă asistăm la discurs 
bazat pe ură manifestat în spațiul public și cel online; pentru că persoanelor LGBTQI+ nu 
au încă drepturi egale; pentru că încă ne luptăm cu discriminarea și inegalitatea în diferite 
aspecte ale vieții, de la locul de muncă până la accesul la sistemul medical; pentru că există 
spații puține, sau chiar deloc, în care cei din comunitate să se simtă în siguranță. 
Aliații/aliatele sunt cei/cele care se alătură vocilor din comunitate pentru a susține 
împreună libertatea, a spune că această discriminare nu este tolerată, acceptată și trebuie 
adresată și demitizată de fiecare dată. 
 
Știm că este un drum plin de provocări, cu multe lucruri de învățat, dar este un drum ce 
duce la diversitate, incluziune și bunătate. Iar drumul acesta nu am vrea să îl parcurgă 
nimeni singur niciodată, ci să fim împreună, la fiecare pas. Fie că facem parte din 
comunități vulnerabile, fie că avem prieteni/prietene sau colegi/colege care au fost 
discriminați/discriminate, suntem toți parte dintr-o comunitate mai mare, iar împreună 
putem produce schimbări.  
 
Este responsabilitatea noastră ca societate să ne asigurăm că toți suntem în siguranță, 
avem aceleași drepturi de la libera exprimare până la accesul la servicii, fără teamă de 
discriminare sau violență. Nu este doar datoria ONG-urilor sau specialiștilor, este datoria 
fiecăruia dintre noi să contribuim în ce fel putem, așa cum contribuim în alte sfere ale 
societății noastre. 
 
Acum este momentul să pornim împreună pe acest drum, un drum spre incluziune, 
siguranță și egalitate. 
 

 

 

3 https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.2011.01703.x 

4 https://activewatch.ro/Assets/Upload/files/Raport_ActiveWatch_Hate_Speech_2018.pdf 

https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-4560.2011.01703.x
https://activewatch.ro/Assets/Upload/files/Raport_ActiveWatch_Hate_Speech_2018.pdf
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3. Care este diferența dintre o persoană LGBTQI+ friendly și o 

persoană aliată a comunității LGBTQI+? 

 
O persoană LGBTQI+ friendly este aceea care 
tratează persoanele LGBTQI+ cu respect și în 
mod egal, nu le judecă și este deschis ca 
acestea să își creeze spații sigure și să se 
exprime liber, și care participă ocazional la 
evenimente.  
 
O persoană aliată a comunității LGBTQI+ este 
aceea care se implică activ în acțiunile ce au ca 
scop înțelegerea, acceptarea și incluziunea 
persoanelor din comunitate. Această 
implicare poate presupune atât participarea 
regulată și susținută la evenimentele cu 
tematică LGBTQI+, cât și simple intervenții în 
discursuri și în comentarii sau remarci homofobe sau transfobe pentru a atrage atenția 
asupra discriminării. Știm că este mai confortabil și ușor să fii aliat/aliată în discuții 
private când persoanele LGBTQI+ sunt de față, însă o persoană aliată face acest lucru atât 
în spații publice, cât și în cele online. Aliații/aliatele susțin și vorbesc de drepturile 
comunității indiferent de situație și o pot face și când nu sunt persoane din comunitate de 
față sau chiar și atunci când persoanele nu și-au făcut publică identitatea lor de 
gen/orientarea sexuală, pe scurt nu sunt „out”. 
 
Persoanele aliate nu primesc o etichetă, cum nici termenii LGBTQI+ nu sunt etichete, ci 
mai degrabă arată apartenența la o comunitate, sau mai multe. Termenul de aliat/aliată 
are ca scop evidențierea valorilor pe care o persoană le are și felul în care decide să 
contribuie la o societate incluzivă și sigură pentru toată lumea. Aliații/aliatele înțeleg prin 
ce trec membrii comunității și doresc să le fie alături. Nu trebuie să cunoști pe cineva 
queer sau să ai pe cineva out în grupul de prieteni sau colegi pentru a fi un aliat/aliată. 
Persoanele LGBTQI+ există pretutindeni, ca și aliații/aliatele de altfel. 
 
În Europa, în urma interviurilor din cadrul proiectului “Eurobarometer 493” 5 realizat de 
Uniunea Europeană în 2019, aproximativ 64% din respondenți au spus că s-ar simți 
confortabil cu o persoana homosexuală, lesbiană sau bisexuală în funcții politice și 
aproape 55% să aibă copilul într-o relație de același sex/gen. Cu toate acestea, în România 
răspunsurile nu au fost la fel de favorabile. Doar 26% s-ar simți confortabil să aibă 
persoane homosexuale în funcții politice și 21% să aibă un copil într-o relație de același 
sex/gen. 
 
De asemenea, un alt studiu realizat în România de CNCD (Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării)6 arată faptul că peste 70% din persoanele intervievate nu ar 
avea încredere în persoanele LGBTQI+, 59% nu ar accepta ca acestea să le fie rude, 52% 

 

5 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/s
pecial/surveyky/2251#p=1&instruments=FLASH&surveyKy=2251 

6 
https://main.components.ro/uploads/1d3a0bf8b95391b825aa56853282d5da/2019/02/Sondaj_de_opi
nie_NoIntoHate_2018.pdf 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251#p=1&instruments=FLASH&surveyKy=2251
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251#p=1&instruments=FLASH&surveyKy=2251
https://main.components.ro/uploads/1d3a0bf8b95391b825aa56853282d5da/2019/02/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
https://main.components.ro/uploads/1d3a0bf8b95391b825aa56853282d5da/2019/02/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
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să le fie prieteni, 37% să le fie colegi de muncă sau 17% nu ar accepta ca acestea să 
locuiască în România. De asemenea, 72% nu ar fi de acord cu căsătoria între persoane de 
același sex/gen, iar 62% nu ar fi de acord cu parteneriatul civil. 
 
Conform unui studiu realizat de către FRA (European Union Agency for Fundamental 
Rights)7 pentru statele membre UE, în România 81% dintre persoanele LGBTQI+ evită să 
se țină de mână pe stradă (media UE este de 61%) iar 25% sunt des sau întotdeauna 
deschiși în legătură cu orientarea și identitatea lor (media UE este de 47%). 
 
Putem vedea astfel cât de important este să nu discriminăm sau să judecăm lumea pe baza 
orientării sexuale sau identității de gen, să creăm spații sigure în care cei din comunitate 
știu că își pot face vocile auzite, să chestionăm și penalizăm comportamentele homofobe/ 
transfobe/ bifobe și discriminatorii. Acest lucru îl putem face atât noi, cât și persoanele 
aliate. Aliații/aliatele devin o piesă importantă în aceasta luptă și merg alături de noi pe 
acest drum spre o societate mai armonioasă și incluzivă. 
 

4. Cum poți fi un aliat/o aliată și cum le poți face viața mai ușoară 

prietenilor și prietenelor tale? 
 

Fiecare persoană aliată sau LGBTQI+ friendly decide în ce măsură se poate 
implica în îndepărtarea stigmei, marginalizării și prejudecăților cu care 
multe persoane LGBTQI+ se confruntă. Primul principiu e unul simplu: 
trebuie să te asiguri că ești în deplină siguranță atunci când faci acest 
lucru și nu te expui nici tu unui pericol.  
 
“Eu cum pot ajuta?” Aceasta este una dintre întrebările pe care le 
primim cel mai des de la prietenii sau prietenele noastre din afara 
comunității LGBTQI+, oameni care doresc să contribuie activ la o 
societate în care prietenii/prietenele, rudele, colegii/colegele, vecinii/vecinele sau 
cunoștințele lor din comunitate se simt incluși și sunt în siguranță. Indiferent dacă ești o 
persoană aliată, membru al comunității sau doar prietenul/prietena nostru/noastră, 
simplul fapt că te preocupă bunăstarea persoanelor LGBTQI+ contează mult. Ți-am 
pregătit câteva sfaturi care ne pot ajuta să ne apropiem. 
 
Trebuie să știi, în primul când, că nu exista întrebare greșită, cât timp ea este formulată 
cu bun simț și respect; încurajăm dialogul deschis și suntem bucuroși când cineva dă 
dovadă de o curiozitate sănătoasă. 
 
În esență, iată cum poți ajuta:  

    Alătură-te evenimentelor și campaniilor organizațiilor LGBTQI+. Toată lumea este 

binevenită la evenimentele publice pe care le organizăm, și încurajăm participarea 
tuturor, indiferent dacă sunt parte din comunitate, familia cuiva din comunitate sau 
oameni care vor să afle și să înțeleagă mai multe. Aceste evenimente pot fi sociale (un 
party sau proiecție de film de exemplu), culturale, artistice, educaționale și de informare, 
conferințe, sau pot fi campanii de fundraising și donații. 

 

7 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbti-survey-country-data_romania.pdf  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbti-survey-country-data_romania.pdf
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    Luptă pentru drepturile prietenilor/prietenelor tăi/tale, fie că este vorba de 

combaterea discursului care incită la ură și discriminare în mediul online sau de 
îndepărtarea unor prejudecăți exprimate de cei din jur. Nu putem înlătura prejudecata și 
răutatea dacă nu le adresăm și chestionăm în mod constant, de fiecare dată când le 
întâlnim, fie că e vorba despre postări în spațiul virtual, pe rețele de socializare, discuții 
la cafea sau discuțiile informale la locul de muncă sau la școală/facultate.  
Conform aceluiași studiu realizat de CNCD în 2018, la întrebarea "Ați auzit sau ați fost 
vreodată martor la exprimarea în România a unei opinii negative și incitarea la ură față 
de o persoană/grup pentru că aparține unei alte orientări sexuale?", 31% dintre 
respondenți au răspuns cu "da" iar dintre aceștia, 64% au menționat că au fost martori la 
acest lucru în mass media. Iar la întrebarea "Cine ar mai trebui să se implice mai mult 
pentru a opri discursul bazat pe ură în societate?", 55% menționează că societatea civilă 
ar trebui să se ocupe de acest lucru, iar 10% menționează că și "Alții" precum "Toți 
cetățenii, indiferent de calitatea lor" se pot implica în combaterea discriminării. 

    Ia-ți informațiile din surse sigure. Trăim într-o lume unde accesul la informație vine, 

din păcate, la pachet cu foarte multe știri false, așa cum s-a putut observa și pe timpul 
pandemiei. Orice știre cu un titlu bombastic, vădit părtinitor, răutăcios sau care te 
îndeamnă la final să "dai mai departe prietenilor, să afle toți" ar trebui tratată cu 
suspiciune.  
 
Dacă dorești să te informezi mai departe, mai jos poți găsi o serie de surse recomandate 
de membrii comunității: 

Acestea sunt doar o parte din surse, iar noi îți suntem alături pentru orice întrebări ai 
avea, deci nu ezita să ne contactezi. 
 

● paginile de social media ale organizațiilor LGBTQI+ din România: 
https://www.facebook.com/asociatia.accept, 
https://www.facebook.com/identity.education,  
https://www.facebook.com/mozaiqromania, 
https://www.facebook.com/AsociatiaPRIDERomania, 
https://www.facebook.com/riseoutiasi,  
https://www.facebook.com/HlgbtqUnited 
●     despre persoanele trans: https://transinromania.ro/intrebari-frecvente/ și un studiu: 
“Experiențele comunitare, individuale și juridice ale persoanelor transgender din 
România”:  https://transinromania.ro/trans-in-romania/ 
● studiu asupra persoanelor LGBTQI+ în mediul educațional românesc: 
http://www.acceptromania.ro/wp-content/uploads/2016/03/Un-liceu-sigur-pentru-
to%C8%9Bi-rezultate-cantitative1.pdf 
● despre orientare sexuală, identitate de gen și alte caracteristici ale sexului: 
https://ilga.org/downloads/2019_Treaty_Bodies_Annual_Report.pdf 
● despre situația drepturilor persoanelor LGBTQI+ din Europa și Asia Centrală: 
https://www.ilga-europe.org/annualreview/2020 
●    despre gen, identitate și non-binaritate: podcast Gender Talk  
●  un alt ghid al persoanelor aliate: https://www.thetrevorproject.org/resources/trevor-
support-center/a-guide-to-being-an-ally-to-transgender-and-nonbinary-youth/  
● alte articole și povești ale comunității: https://www.dor.ro/tag/lgbt/ și 
https://www.scena9.ro/articles/tagged/lgbt 

 

https://www.facebook.com/asociatia.accept
https://www.facebook.com/identity.education
https://www.facebook.com/mozaiqromania
https://www.facebook.com/AsociatiaPRIDERomania
https://www.facebook.com/riseoutiasi
https://transinromania.ro/intrebari-frecvente/
http://www.acceptromania.ro/wp-content/uploads/2016/03/Un-liceu-sigur-pentru-to%C8%9Bi-rezultate-cantitative1.pdf
http://www.acceptromania.ro/wp-content/uploads/2016/03/Un-liceu-sigur-pentru-to%C8%9Bi-rezultate-cantitative1.pdf
https://ilga.org/downloads/2019_Treaty_Bodies_Annual_Report.pdf
https://www.ilga-europe.org/annualreview/2020
https://www.thetrevorproject.org/resources/trevor-support-center/a-guide-to-being-an-ally-to-transgender-and-nonbinary-youth/
https://www.thetrevorproject.org/resources/trevor-support-center/a-guide-to-being-an-ally-to-transgender-and-nonbinary-youth/
https://www.dor.ro/tag/lgbt/
https://www.scena9.ro/articles/tagged/lgbt
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    Ascultă. Probabil cel mai important lucru pe care-l poți face, ca persoană aliată, este 

să asculți vocile persoanelor din comunitate și să te asiguri că acestea se pot exprima în 
siguranță. Doar așa vei afla cine sunt și ce-și doresc cu adevărat, fiecare om având nevoi 
unice, dar egal de valide și importante. Suntem o comunitate mare și diversă care se 
întinde pe tot spectrul identitar, sexual, socio-economic și politic. Acum este momentul 
să ne scriem și spunem și noi poveștile, iar pentru asta avem nevoie de oameni deschiși 
și dornici să asculte, să ne sprijine, așa cum e de așteptat în cadrul unei societăți sănătoase 
și incluzive. 
 

    Trage singur/ă concluziile și fii gata de implicare. Păstrează-ți mintea deschisă și nu 

uita că orice om, la baza sa, își dorește aceleași lucruri: respect, demnitate și libertate. Așa 
vei reuși să îți creezi o imagine clară a comunității și vei ști cum poți participa activ la 
sprijinirea persoanelor LGBTQI+. 
 

5. Ce trebuie să știi ca aliat/ă? 

 
Probabil cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi este că nu 
suntem atât de diferiți unii de ceilalți pe cât se crede. Cu siguranță, ai 
auzit multe mituri și preconcepții legate de comunitatea LGBTQI+ 
care sunt doar menite să stârnească frica și revolta, de aceea este 
important să le combatem de fiecare dată când le auzim.  
 
Indiferent care este sursa de la care ai aflat despre o persoană din 
comunitate (ți s-a confesat persoana direct, ai aflat de la alți prieteni sau 
colegi fie că a fost dintr-o discuție informală de birou sau clasă sau o confesiune, 
bănuiești tu pentru că “….”), nu este potrivit că tu la rândul tău să povestești mai departe 
altora pentru că nu este povestea ta. Fiecare persoană LGBTQI+ decide când, dacă și cui 
vorbește despre sine. Tu poți să te asiguri că spațiul și contextul este unul de așa natură 
încât dacă o va face, va fi în siguranță. 
 
Confuzia dintre orientare sexuală și identitate este probabil cea mai des întâlnită. Pe 
scurt, orientarea sexuală se referă la persoanele care te atrag, sexual și/sau romantic, iar 
identitatea se referă la modul în care te identifici pe spectrul genului și modul în care iți 
exprimi această identitate. Acestea fiind spuse, o persoană poate fi atrasă de o altă 
persoană de același gen (persoanele homosexuale, lesbiene), de gen opus (persoanele 
heterosexuale), de același gen, precum și alte genuri (persoanele bisexuale), indiferent de 
gen (persoanele pansexuale), sau de niciun gen (persoanele asexuale)8.  
 
Identitatea de gen se referă la modul în care o persoană se definește și se exprimă. De 
exemplu, persoanele trans sunt cele care nu se identifică cu sexul atribuit la naștere: 
femeile trans s-au născut de sex masculin însă au fost întotdeauna femei și decid dacă să 
tranziționeze prin tratamente hormonale și/sau intervenții chirurgicale care le ajuta să 
se simtă mai confortabil în propriul corp. Pe de altă parte, bărbații trans s-au născut de 
sex feminin, însă nu s-au identificat niciodată cu acesta și decid dacă să recurgă la 

 

8 https://www.ilga-europe.org/resources/glossary; https://www.stonewall.org.uk/help-advice/faqs-
and-glossary/glossary-terms; https://biresource.org/bi-info/pan-and-bi/   

 

https://www.ilga-europe.org/resources/glossary
https://www.stonewall.org.uk/help-advice/faqs-and-glossary/glossary-terms
https://www.stonewall.org.uk/help-advice/faqs-and-glossary/glossary-terms
https://biresource.org/bi-info/pan-and-bi/
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hormoni masculinizanți sau intervenții chirurgicale masculinizante pentru a se simți 
reprezentați de propriul corp. 
 
 

Un alt lucru important de cunoscut și înțeles, este scopul 
organizațiilor LGBTQI+ și lucrurile pentru care luptă comunitatea 
LGBTQI+:  
 
 
→ clarificarea, îmbunătățirea și aplicarea legilor împotriva crimelor motivate de ură și a 
discursurilor discriminatorii împotriva comunității LGBTQI+ în spațiul public. 
 
→ adoptarea unei legi prin care să se recunoască și să se protejeze relațiile și familiile 
formate din cupluri de același sex/gen sau mai simplu zis, parteneriatul civil sau 
căsătoria. Astfel vom putea, de exemplu, să ne luăm credite bancare împreună, să 
beneficiem de asigurările medicale ale partenerului/ei, să ne vizităm partenerul/a la 
spital, familia să fie protejată în cazul moștenirii sau partajării de bunuri. 
 
→ informarea și educarea profesioniștilor din mediul sănătății, educației, justiției și 
autorităților publice când aceștia relaționează cu pacienți, elevi și studenți, petenți și 
clienți care fac parte din comunitatea LGBTQI+. 
 
→ crearea unui spațiu mai sigur în școli, precum și în cadrul familei, prin educarea 
profesorilor și a părinților pe teme LGBTQI+. Bullying (hărțuirea atât fizică cât și 
emoțională) în școli este încă o problemă mare pentru tinerii LGBTQI+, și de cele mai 
multe ori nu este sancționată de către cadrele didactice sau discutată în familie. Și micile 
‘glume’ pe pe tema orientării sexuale și identității de gen, stereotipizarea și 
microagresiunile, afectează bunăstarea și sănătatea mintală a tinerilor care îndură toate 
acestea fară a fi ascultați sau ajutați. 
 
→ reglementarea procedurilor juridice și a legilor aplicabile pentru pentru recunoașterea 
juridică a identității de gen, și schimbarea sexului, prenumelui și a CNP-ului în actele de 
stare civil. 
 
→ realizarea de evenimente sociale sau întruniri în spații sigure. Prin spatii sigure se 
înțeleg acele locuri unde nu există discriminare sau violență, unde persoanele LGBTQI+ 
își pot spune propriile povești, vocile comunității fiind astfel ascultate, și unde personalul 
spațiului/localului se poartă cu respect. 
 
→ îndepărtarea discriminării la locul de muncă și creșterea de șanse pentru persoanele 
LGBTQI+ în a-și găsi un job unde politica firmei/organizației este incluziunea și respectul. 
 
→ reprezentarea adecvată în filme, cărți, seriale, piese de teatru. Această reprezentare ar 
oferi și locuri de muncă pentru artiștii queer. 
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6. Mituri despre comunitatea LGBTQI+ sau de ce nu trebuie să crezi 

tot ce auzi 

 

➤ 
 

 
Multă lume consideră că oricine poate renunța la o 
anumită orientare sexuală sau identitate de gen 
dacă își dorește cu adevărat. Din această cauză, a 
existat pentru mult timp și terapia de conversie, 
prin care se încearcă schimbarea forțată a orientării 
sexuale, prin metode de multe ori inumane. Această 
metodă a fost respinsă de marile organizații 
medicale, psihologice și psihiatrice, și considerată o 
practică ilegală în mai multe țări. Orientarea sexuală 
şi identitatea de gen nu sunt alegeri. 
 

➤ 

 
 
Chiar dacă mulți adulți spun acest lucru, de-a lungul timpului s-au realizat o serie de studii 
care arată că, încă de la o vârstă fragedă, un copil știe care îi este identitatea de gen.  
TransYouth Project 9 a realizat unul dintre aceste studii prin care a intervievat copii cu 
vârstă începând de la 5 ani aceștia, răspunzând la teste psihologice de asociere de gen. 
Rezultatul a demonstrat că atât copiii trans cât și cei care se identifică cu genul desemnat 
la naștere, știau deja care le este identitatea de gen.  
Pentru că trăim într-o societate heteronormativă (în care “normalul” este reprezentat de 
către persoanele cis heterosexuale), ca persoane LGBTQI+ (simțim că) trebuie de mici să 
ne încadrăm în unul din cele două genuri, masculin sau feminin, care vin cu o serie de 
roluri și caracteristici specifice cărora trebuie să ne conformăm. Lipsa educației și 
spațiilor sigure în care persoanele pot vorbi deschis despre orientare și identitate 
îngreunează procesul de coming out față de ceilalți, chiar dacă pentru noi înșine lucrurile 
sunt clare cu mult timp înainte. 
 

➤ 
 
În urma cu 70 de ani, atât psihiatrii cât și psihologii încercau să ”vindece” 
homosexualitatea prin diferite practici inumane precum lobotomia, electroșocurile, 
tratamente hormonale ce aveau ca și efect castrarea chimică sau chiar condiționarea prin 
aversiune, proces ce ducea la repulsia față de genul cu care se identifica persoana. Evelyn 
Hooker începe să studieze homosexualitatea și reușește, prin cercetările ei, să o 
depatologizeze, fiind astfel scoasă din Manualul de Diagnostic și Clasificare Statistică a 

 

9 
https://www.researchgate.net/publication/320986132_Early_Findings_From_the_TransYouth_Project_G
ender_Development_in_Transgender_Children 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/320986132_Early_Findings_From_the_TransYouth_Project_Gender_Development_in_Transgender_Children
https://www.researchgate.net/publication/320986132_Early_Findings_From_the_TransYouth_Project_Gender_Development_in_Transgender_Children
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Tulburărilor Mintale (DSM) în anul 1973 de către APA (American Psychiatric 
Association).  
În mai 2019, Organizația Mondiala a Sănătății a eliminat din „Clasificația Internațională a 
Maladiilor-ICD” diagnosticul psihiatric de „tulburare de identitate de gen” (un diagnostic 
care a generat multă discriminare și stigmatizare) și a reclasificat experiența trans în 
capitolul „Aspecte legate de sănătatea sexuală” cu denumirea de „o incongruență marcată 
și persistentă între genul resimțit al unui individ și sexul atribuit al acestuia”.10 
 

➤  
 
Atunci ce spunem de copiii crescuți de cuplurile heterosexuale, dar care sunt atrași de 
persoane de același sex/gen? Acesta este un alt mit popular, dar care nu are nicio bază 
științifică. Nimeni nu poate fi influențat în a deveni gay dacă nu simte singur/ă acest lucru. 
Societatea Psihologilor Americani a ajuns la concluzia că orientarea homosexuală poate 
fi regăsită din primii ani de viață.  
 

➤ 
 

 
Cei din comunitatea LGBTQI+ sunt la fel de diverși că oricine altcineva. În ziua de azi, tot 
mai puține persoane consideră că trebuie să se îmbrace sau să se poarte într-un anumit 
fel pentru a trece neobservați, iar unii aleg să facă acest lucru pur și simplu pentru a se 
exprima. Libertatea de exprimare a personalității unice a fiecăruia înseamnă că fiecare 
poate purta ce i se potrivește și ce îi place. 
 

➤ 

 
Relațiile persoanelor LGBTQI+ sunt la fel ca ale persoanelor heterosexuale: e nevoie de 
multă muncă pentru a fi într-una. Deși nu aceasta era ideea aici, vrem să vă spunem că 
într-o relație LGBTQI+ responsabilitățile sunt împărțite că în oricare alta. Partenerii își 
împart activitățile în funcție de ceea ce le place sau la ce se pricep mai bine, completându-
se unii pe ceilalți. Nu trebuie să existe un rol masculin și unul feminin că să ne asigurăm 
că mâncarea este gata și becul din cameră funcționează.  
 

➤ 

 
Potrivit unor studii realizare de Media Matters11 în 17 școli care au reguli de protecție 
pentru persoanele trans, având împreună peste 600.000 de elevi/studenți, nu au existat 
niciodată probleme după implementarea acestor reguli. Acest mit a apărut în special din 
partea unor voci conservatoare, dar el nu are nicio dovadă care să-l susțină. Din contră, a 
nega accesul persoanelor trans în zone destinate identității lor de gen înseamnă a le nega 
identitatea și a discrimina o categorie de oameni care până la urmă doar vor să folosească 
o baie. 

 

10 https://www.thetaskforce.org/invalidating-transgender-identities-progress-and-trouble-in-the-dsm-
5/ 

11 https://www.mediamatters.org/sexual-harassment-sexual-assault/17-school-districts-debunk-right-
wing-lies-about-protections 

 

https://www.thetaskforce.org/invalidating-transgender-identities-progress-and-trouble-in-the-dsm-5/
https://www.thetaskforce.org/invalidating-transgender-identities-progress-and-trouble-in-the-dsm-5/
https://www.mediamatters.org/sexual-harassment-sexual-assault/17-school-districts-debunk-right-wing-lies-about-protections
https://www.mediamatters.org/sexual-harassment-sexual-assault/17-school-districts-debunk-right-wing-lies-about-protections
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7. Mesaje de la noi, membrii comunității LGBTQI+, pentru tine și 

toate persoanele aliate 

   

"Fă-ți curaj și întreabă-ne când nu ești sigur de ceva și vrei să ajuți, fă-ți și mai 
mult curaj și vorbește prietenilor tăi, colegilor, familiei despre diversitate, 
incluziune, libertate, drepturi egale."  
 
“Fă-ți curaj și ajută o persoană care se află într-un moment de bullying sau 
cyberbullying.”  
 
“Eu de la un aliat aș dori să fie o ființă empatică, lipsită de misoginia sau misandria de 
orice formă, să gândească egal și deschis, să nu ignore alte persoane (când au nevoie de 
ajutor moral, de exemplu), fie din comunitatea LGBTQ+, fie din alte comunități minoritare 
sau din societatea generală. În mod special, un aliat nu ar trebui, din punctul meu de 
vedere, să acționeze și să se comporte în chip egoist sau nepăsător față de comunitățile 
minoritare, precum LGBTQ+ de cauză.”  
 
”Un aliat nu îmi zice că mă susține ca apoi să nu vrea să asculte când îi zic că ceva/cineva 
e discriminatoriu față de mine și să zică că-s prea sensibilă.” 
 
“Să nu le fie frică să întrebe, în scopul educării de sine. De exemplu, dacă nu știi diferența 
între doi termeni care par similari, don’t be afraid to ask, atât timp cât o faci cu respect. 
Nu fi un aliat doar pentru că e trendy și îți face o imagine bună, fă-o pentru că susții cu 
adevărat comunitatea, și pentru că îți pasă.”  
 
“Aștept să se autoeduce în materie de LGBTQIA+, să nu fie nevoie să justific sau să educ 
de fiecare dată când curiozitatea lor (poate bineintenționată) ar putea găsi ușor răspuns 
pe Google.” 
 
“Știm că poate ești curios/ă de orientarea noastră sexuală sau de identitatea de gen, dar 
asta nu înseamă că ne place când suntem întrebați dacă suntem gay sau nu. Fii alături de 
noi și lasă-ne pe noi să come out față de tine.” 
 
“Mi-ar plăcea ca un aliat să fie alături de noi atunci când avem nevoie, să ne susțină când 
suntem discriminați sau când ne spunem poveștile de viață (poate nu foarte plăcute prin 
care am trecut). Mi-aș dori să creăm o lume mai empatică.” 
 
“Să nu le fie rușine să întrebe cu ce pronume ni se pot adresa. Întelegem că poate fi 
complicat și astfel apreciem când o persoană vrea să se educe și să ne trateze cu respect. 
Dacă ai făcut o greseală în adresare nu ezita să îți cer scuze, vom fi recunoscători.” 
 


