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Σεξουαλικός Προσανατολισµός
Dominic Davies
Μετάφραση: Ιωάννα Ματτέ
Ο σεξουαλικός προσανατολισµός περιγράφει, ως όρος, ένα µοτίβο συναισθηµατικής,
ερωτικής ή σεξουαλικής έλξης προς άντρες, γυναίκες, τόσο άντρες όσο και γυναίκες, κανένα
φύλο ή προς κάποιο άλλο φύλο. Μπορούµε να ορίσουµε τον σεξουαλικό προσανατολισµό πιο
παραδοσιακά ως ετεροφυλοφιλικό, οµοφυλοφιλικό ή αµφιφυλοφιλικό/αµφισεξουαλικό,
υπάρχουν όµως αυξανόµενες µαρτυρίες ότι κάποιοι άνθρωποι δεν ελκύονται ούτε προς τους
άντρες, ούτε προς τις γυναίκες και θεωρούνται ασέξουαλ1 . Επίσης, υπάρχει µια σταδιακή
συνειδητοποίηση ότι κάποιοι άνθρωποι ελκύονται προς άτοµα που ταυτίζονται µε το Τρίτο
Φύλο (π.χ. Οι Ίχρας πρόσφατα αναγνωρίστηκαν νοµικώς στην Ινδία, το Μπανγκλαντές και το
Πακιστάν), ενώ στη Δύση, αυτός ο πρoσανατολισµός εκφράζεται µε τον όρο trans - oriented2 ,
δηλαδή η έλξη προς άτοµα διαφυλικά (τρανσέξουαλ).
Το κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθεί κυρίως στην οµοφυλοφιλία και την αµφιφυλοφιλία, παρ’
όλ’ αυτά µέχρι την επόµενη αναθεώρηση αυτού του τόµου θα συµπεριληφθεί περισσότερη
βιβλιογραφία για την α-σεξουαλικότητα και τα trans – oriented άτοµα.

Ιστορία της οµοφυλοφιλίας και αµφιφυλοφιλίας
Ανθρωπολόγοι και ιστορικοί σε όλο τον κόσµο έχουν ανακαλύψει αναπαραστάσεις
οµοφυλοφιλίας και αµφιφυλοφιλίας από αρχαιοτάτων χρόνων. Σε κάποιες κουλτούρες η
οµοφυλοφιλία θεωρείται ως µία φυσική και φυσιολογική έκφανση της ανθρώπινης
σεξουαλικότητας, σε άλλες οι οµοφυλοφιλικές σχέσεις ενθαρρύνονται ή χαίρουν υψηλής
εκτίµησης και σε κάποιες άλλες η οµοφυλοφιλία ακόµη είναι αντικείµενο εξευτελισµού και
καταδιώκεται. Αυτό που είναι προφανές, όµως, για όποιον έχει αφιερώσει χρόνο
διερευνώντας το θέµα, είναι ότι η έλξη προς το ίδιο φύλο προκύπτει φυσικά. Κάποιοι
άνθρωποι θεωρούν την οµοφυλοφιλία και την αµφιφυλοφιλία ως ένα ουσιαστικό µέρος της
φύσης τους. Αυτοί µπορούν να πουν «γεννήθηκα έτσι». Μπορούν να δώσουν παραδείγµατα
έλξης προς το ίδιο φύλο από την παιδική τους ηλικία που υποστηρίζουν την εµπειρία τους.
Άλλοι µπορεί να υποστηρίξουν ότι επέλεξαν τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό ή ακόµη
ότι έχουν δοκιµάσει να έχουν σεξουαλικές σχέσεις µε το «αντίθετο» φύλο ή µε µόνο ένα
φύλο και προτιµούν, για διάφορους λόγους, να έχουν σχέσεις µε το ίδιο φύλο. Γενικά, οι
οµοφυλόφιλοι άντρες τείνουν να χρησιµοποιούν ουσιοκρατικές ιδέες (ότι έχουν γεννηθεί
έτσι) για να εξηγήσουν την οµοφυλοφιλία τους, ενώ οι λεσβίες και οι αµφιφυλόφιλοι είναι
πιο πιθανό να χρησιµοποιήσουν επιχειρήµατα «επιλογής».
Μερικοί άνθρωποι διαφέρουν ως προς την επιλογή των σεξουαλικών τους συντρόφων µε το
πέρασµα του χρόνου ή σε ποικίλες καταστάσεις, µερικοί αισθάνονται µπερδεµένοι ή
αµφισβητούν την σεξουαλικότητά τους, µερικοί πειραµατίζονται, ενώ άλλοι δεν έχουν
καθόλου σεξουαλικές σχέσεις ή δε βιώνουν καθόλου σεξουαλικά αισθήµατα. Υπάρχει ένα
τεράστιο σύνολο εκφράσεων της σεξουαλικής επιθυµίας και συµπεριφοράς, καθώς και, όλο
και περισσότερο, της «σεξουαλικής ταυτότητας».
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Ο όρος ασέξουαλ (asexual) εδώ δεν ταυτίζεται µε τη συνηθισµένη µετάφραση στα Ελληνικά
«άφυλος» (= χωρίς γεννητικά όργανα), αλλά αφορά στην απουσία σεξουαλικής έλξης προς οποιοδήποτε
φύλο.
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Η απουσία ανάλογου όρου στα Ελληνικά – όπως συµβαίνει µε πολλούς όρους οι οποίοι αναφέρονται σε
οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισµό πέρα από την ετεροφυλοφιλία ή στην αναγνώριση της
ταυτότητας φύλου ενός ατόµου που δεν ταυτίζεται µε το βιολογικό του φύλο – είναι ενδεικτική της
κοινωνικής αφάνειας στην οποία υπόκεινται τα συγκεκριµένα θέµατα και οι συγκεκριµένες οµάδες
ανθρώπων.
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Κοινωνιολογικά, οι απόψεις περί οµοφυλοφιλίας χωρίζονται σε δύο στρατόπεδα. Κάποιοι
πιστεύουν ότι η σεξουαλική ταυτότητα είναι κοινωνικό ή πολιτισµικό κατασκεύασµα ενός
συγκεκριµένου τόπου και εποχής. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η οµοφυλοφιλία, για
παράδειγµα, στην Ταϊλάνδη, την αρχαία Ελλάδα, ή το Πακιστάν έχει πολύ λίγα κοινά µε ένα
σύγχρονο γκέι άντρα που ζει στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη. Αντιθέτως, άλλοι πιστεύουν ότι,
επειδή ακριβώς υπάρχουν αποδείξεις για το ότι πάντα κάποιοι άνθρωποι ήταν οµοφυλόφιλοι
σε κάθε πολιτισµό και εποχή, υπάρχει κάτι φυσικό (βιολογικό) ως προς τον σεξουαλικό
προσανατολισµό. Η σεξουαλικότητα, λοιπόν, καθορίζεται από τη φύση (ουσιοκρατία) ή από
την ανατροφή (κοινωνικός δοµισµός/κονστρουξιονισµός); Όσες/οι προσπαθούν να
καταλάβουν γιατί είναι λεσβίες, οµοφυλόφιλοι ή αµφιφυλόφιλοι θα βρουν µία πλειθώρα
στοιχείων που υποστηρίζουν τόσο ουσιοκρατικές θεωρίες της οµοφυλοφιλίας και της
αµφισεξουαλικότητας όσο και κοινωνικού δοµισµού. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες
λεσβίες, οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι δεν ενδιαφέρονται και τόσο ως προς το γιατί είναι
έτσι όπως είναι – είναι απλά δεδοµένο.
Η Grahn (1990) επισηµαίνει το γεγονός ότι σε πολλούς πολιτισµούς οι λεσβίες και οι γκέι
άντρες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνία τους αντιµετωπίζει το σεξ, το
φύλο και τη σεξουαλικότητα. Επιδεικνύουν διαφορετικούς τρόπους του να είσαι γυναίκα ή
άντρας και του σχετίζεσθαι. Σε κάποιες κοινωνίες αυτό υποστηρίζεται από την κουλτούρα
τους, ενώ σε άλλες υπάρχει µία ξέχωρη υπο – κουλτούρα που υποστηρίζει τα οµοφυλόφιλα
και αµφιφυλόφιλα άτοµα.
Άτοµα µειονοτήτων ως προς τον σεξουαλικό τους προσανατολισµό βρίσκονταν ανάµεσα στις
µάγισσες της Ευρώπης και τις τελετουργίες τους – σε µία περίοδο 400 χρόνων, επτά
εκατοµµύρια µάγισσες κάηκαν στην πυρά πάνω σε σορούς3 (όχι απλά πάνω σε ξύλα, αλλά
κυριολεκτικά πάνω σε σωρούς ανθρωπίνων σωµάτων). Σύµφωνα µε αποδεικτικά στοιχεία,
πολλά από αυτά τα άτοµα ήταν οµοφυλόφιλοι άντρες, τους οποίους είχαν στραγγαλίσει
(Grahn, 1990). Επίσης, βρίσκονταν ανάµεσα στους σαµάνους, µάγους και τους άντρες και
γυναίκες γιατρούς των Ιθαγενών της Αµερικής (όπου πολλές φυλές, συµπεριλαµβανοµένων
των Sioux, Cherokee και Navajo, ενέκριναν και είχαν σε υψηλή εκτίµηση την οµοφυλοφιλική
αγάπη). Οι οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι άνθρωποι έχουν περιφρονηθεί, βασανιστεί και
δολοφονηθεί από – ανάµεσα σε άλλους – τους Ναζί στη Γερµανία, και στο σύγχρονο Ιράν,
την Κίνα και αλλού.
Παρόλο που τα ΛΟΑΤ 4 άτοµα συµµετέχουν και στην ετεροφυλόφιλη και στην οµοφυλόφιλη
και αµφιφυλόφιλη κοινότητα και κουλτούρα, ένα αόρατο νήµα συνδέει όλες τις σεξουαλικές
µειονότητες. Είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι άνθρωποι
εµφανίζονται και λειτουργούν µέσα στην κοινωνία, σε όλο τον κόσµο, ούτως ώστε να
διευκολύνουν µία διασταύρωση των τρόπων µε τους οποίους τα δύο φύλα σχετίζονται µεταξύ
τους. Όταν µια λεσβία κόβει κοντά τα µαλλιά της και φοράει «ανδρικά» ρούχα, δεν
προσπαθεί να µοιάσει µε άνδρα. Παρουσιάζει ένα διαφορετικό τρόπο του να είσαι γυναίκα,
µε τον οποίο αυτή η ίδια, ως γυναίκα, ορίζει πώς θα φαίνεται, αντί να επιτρέπει στους άντρες
να ορίζουν πώς θα έπρεπε να φαίνεται. Ένας γκέι άντρας που φοράει ίσως «θηλυπρεπή» 5
ρούχα δεν προσπαθεί να µοιάσει µε γυναίκα αλλά να δείξει ένα διαφορετικό τρόπο του να
είσαι άντρας. Χρειάζεται σθένος για να µπορεί κανείς να εφεύρει ξανά τον εαυτό του και να
δηµιουργεί διαφορετικούς τρόπους του να είναι αυτός και αυτό που είναι.
Σχετικά πρόσφατα, το 1992, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) αφαίρεσε την
οµοφυλοφιλία από τη Διεθνή Ταξινόµηση Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών της
3

Η Αγγλική λέξη faggot, η οποία χρησιµοποιείται σήµερα υβριστικά, προέρχεται από την καύση
“µαγισσών” στον Μεσαίωνα. Η κυριολεκτική σηµασία της λέξης είναι δεµάτι (firestick = κάτι που
φλέγεται), ενώ fag στην καθοµιλουµένη της Αγγλικής σηµαίνει τσιγάρο.
4

ΛΟΑΤ = ακρωνύµιο για Λεσβίες Οµοφυλόφιλοι Αµφιφυλόφιλοι και Τρανς.

5

Δεν υπάρχει ακριβής αντίστοιχος όρος στα Ελληνικά για την λέξη “camp”.

© Dominic Davies - 7 Ιουνίου 2012. Αυτό το υλικό είναι διαθέσιμο για εκπαιδευτές και φοιτητές/εκπαιδευόμενους που
ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το πώς να δουλεύουν με πελάτες με διαφορετικούς σεξουαλικούς
προσανατολισμούς ή/και ταυτότητα φύλου. Μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα, εφόσον παραμένουν στην ίδια
μορφή (με τα πνευματικά δικαιώματα και την ταυτότητα του συγγραφέα ανέπαφα).

	
  

	
  

3

Συµπεριφοράς (ICD -9), δύο δεκαετίες µετά την αφαίρεση της οµοφυλοφιλίας από το
Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM – III) του Αµερικανικού
Ψυχιατρικού Συνδέσµου. Υπάρχουν, όµως, πάρα πολλοί επαγγελµατίες, ειδικά όσοι
εργάζονται στον τοµέα της ψυχικής υγείας, οι οποίοι πιστεύουν ακόµη λανθασµένα ότι το να
είναι κανείς οµοφυλόφιλος ή αµφιφυλόφιλος είναι αρρώστια ή διαστροφή (Bartlett, Smith
and King, 2009).
Οι ψυχοθεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί για θέµατα σεξουαλικών µειονοτήτων και
µειονοτήτων φύλου, πιστεύουν ότι η οµοφοβία είναι η αιτία ψυχικών δυσκολιών (King et al.
2008). Η οµοφοβία ορίζεται ως ο φόβος ή το µίσος προς τους οµοφυλόφιλους ή την
οµοφυλοφιλία (Weinberg, 1972; δες επίσης Davies, 1996a
για περισσότερα για την οµοφοβία και τον ετεροσεξισµό). Η αµφιφυλοφοβία6 ορίζεται ως οι
ανάλογες στάσεις (όπως στην οµοφοβία) είτε ετεροφυλόφιλων είτε οµοφυλόφιλων ατόµων
ενάντια στην αµφιφυλοφιλία.
Για περισσότερα από 100 χρόνια οι πλείστοι επαγγελµατίες στον τοµέα της ιατρικής και της
ψυχικής υγείας θεωρούσαν την οµοφυλοφιλία αρρώστια. Μερικές από τις χειρότερες
κτηνωδίες έχουν διαπραχθεί από ανθρώπους που υποτίθεται είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στο
να βοηθούν και να στηρίζουν άλλους ανθρώπους, προσπαθώντας να τους θεραπεύσουν από
αυτή την «ασθένεια». Οι λεσβίες και οι γκέι άντρες υπόκεινταν σε θεραπείες µε ηλεκτροσόκ,
θεραπεία αποστροφής και βάναυσες δοκιµές στην ψυχοχειρουργική. Άλλοι υπόκεινταν
µακροπρόθεσµη εντατική ψυχοθεραπεία όπου πάλευαν µε τη φυσική τους επιθυµία να
αγαπούν κάποιον του ιδίου φύλου και την άποψη της κοινωνίας (συχνά και του θεραπευτή
τους) ότι αυτό ήταν άρρωστο ή διεστραµµένο. Η ακύρωση της θεώρησης της οµοφυλοφιλίας
ως ψυχική ασθένεια βοήθησε στο να σταµατήσουν οι καταδιώξεις αυτού του είδους. Ωστόσο,
το ίδιο ανησυχητικός είναι ο τρόπος µε τον οποίο συγκεκριµένες οµάδες «Χριστιανών»
ψυχοθεραπευτών επεδίωξαν να «θεραπεύσουν» οµοφυλόφιλα και αµφιφυλόφιλα άτοµα.
Εκµεταλλευόµενοι µε τέτοιο τρόπο ανθρώπους µπερδεµένους και ευάλωτους, όσοι
ενίστανται στην οµοφυλοφιλία για θρησκευτικούς ή «ηθικούς» λόγους συνεχίζουν να
δυσφηµούν την ιδέα του «βοηθάτε αλλήλους» και να προκαλούν ανείπωτη ζηµιά στους
«πελάτες» τους.

Η οµοφοβία ως παθολογία
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες υπάρχει µία σταδιακή άυξηση µοντέλων θεραπείας αποδοχής
της σεξουαλικότητας7 . Τέτοιοι τρόποι ψυχοθεραπείας, κυρίως από οµοφυλόφιλους και
αµφιφυλόφιλους θεραπευτές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, επεδίωξαν να παρουσιάσουν µη –
παθολογικούς τρόπους θεώρησης της οµοφυλοφιλίας και της αµφισεξουαλικότητας. Ο
Maylon περιγράφει την gay
affirmative θεραπεία ως εξής:
“Η gay affirmative θεραπεία δεν είναι ένα ανεξάρτητο σύστηµα ψυχοθεραπείας. Αντιθέτως,
εκπροσωπεί ένα φάσµα ειδικών ψυχολογικών γνώσεων, το οποίο αµφισβητεί την
παραδοσιακή άποψη ότι η οµοφυλοφιλική έλξη και οι καθορισµένοι οµοφυλοφιλικοί
προσανατολισµοί είναι παθολογικοί. Η gay affirmative θεραπεία χρησιµοποιεί παραδοσιακές
ψυχοθεραπευτικές µεθόδους, αλλά προέρχεται από µη – παραδοσιακή προοπτική. Αυτή η
προσέγγιση θεωρεί την οµοφοβία, και όχι την οµοφυλοφιλία, ως την κύρια παθολογική
µεταβλητή στην ανάπτυξη συγκεκριµένων διαταραχών/δυσκολιών στους γκέι άντρες”. (1982:
69)
Ακόµη και ανάµεσα στους οµοφυλόφιλους θεραπευτές υπάρχουν διαφωνούντες µε την έννοια
της gay affirmative θεραπείας. Οι Du Plock (1997) και Ratigan (1998), ανάµεσα σε άλλους,
6

Πιθανή µετάφραση του όρου “biphobia” στα Ελληνικά.

7

Και πάλι, δεν υπάρχει ακριβής αντίστοιχος όρος στα Ελληνικά για τη φράση sexuality affirmative ή gay
affirmative.
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έχουν πολύ σωστά αµφισβητήσει ποιός ή τι επικυρώνεται στην θεραπεία αυτή. Με τον όρο
αυτό µπορεί να υπονοηθεί ότι ο θεραπευτής δίνει το “δικαίωµα” και ενθαρρύνει τον πελάτη
να είναι οµοφυλόφιλος. Κάτι τέτοιο όµως µπορεί να εµποδίσει τον πελάτη από το να
διερευνήσει τις δικές του/της αρνητικές, εσωτερικευµένες, αυτο – καταπιεστικές (νοητικές)
κατασκευές, νιώθοντας ότι δε θα είναι αποδεκτές από τον gay-affirming θεραπευτή. Ο όρος
“gay affirmative” θεωρείται ότι αποκλείει άλλες µειονότητες σεξουαλικού προσανατολισµού
και άτοµα µε διαφορετική ταυτότητα φύλου. Ένας πιο ουδέτερος όρος, που χρησιµοποιείται
όλο και περισσότερο, είναι Θεραπεία για Μειονότητες Σεξουαλικού Προσανατολισµού και
Ταυτότητας Φύλου. Η προσθήκη της ταυτότητας φύλου στον τίτλο αντανακλά τις
αυξανόµενες συνδέσεις που ανακαλύπτονται µεταξύ αυτής και του σεξουαλικού
προσανατολισµού, καθώς και την προσοχή που δίνεται στην παρούσα εποχή σε διαφορετικά
µοντέλα σχέσεων και τρόπους ζωής (βλ. Κεφάλαιο Χ αυτού του τόµου για περισσότερα
σχετικά µε τις µειονότητες ταυτότητας φύλου και σεξουλικότητας).
Τελευταία, τέτοιες προσεγγίσεις µη – παθολογικοποίησης ενσωµατώνονται σταδιακά στο
πρόγραµµα σπουδών Ευρωπαϊκών ψυχοθεραπευτικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων.
Δυστυχώς, µόνο σε µερικά προγράµµατα τοποθετούνται µέσα στο κύριο πρόγραµµα σπουδών
των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Συχνά αναφέρονται µόνο µετά από αιτήµατα συγκεκριµένων
φοιτητών (συνήθως λεσβιών και γκέι αντρών) και µερικές φορές µόνο µέσω προσωπικής
µελέτης του κάθε ατόµου για το
θέµα (Davies, 1996b, Davies, 2007). Αυτή η
περιθωριοποίηση θεραπευτικών θεµάτων σχετικά µε τις µειονότητες σεξουαλικού
προσανατολισµού συµβάλλει στη διαιώνιση και την ενίσχυση των παθολογικών µοντέλων.
Η Cayleff (1986), στη συζήτηση για τα ηθικά προβλήµατα που εµπλέκονται στη
ψυχοθεραπεία ατόµων µε διαφορετική κουλτούρα (στην οποία περιλαµβάνονται οι λεσβίες,
οι οµοφυλόφιλοι άνδρες και οι αµφισεξουαλικοί), διερωτάται πώς οι θεραπευτές που
αποφοιτούν από προγράµµατα κατάρτισης, τα οποία δεν απαιτούν µαθήµατα σχετικά µε τη
θεραπεία για πολιτισµικές µειονότητες, µπορούν να δουλέψουν ηθικά µε αυτούς τους
πληθυσµούς. Δεδοµένου ότι η επίσηµη εκπαίδευση είναι µία διαδικασία κοινωνικοποίησης, η
οποία µεταδίδει τις αξίες της κυρίαρχης κουλτούρας, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, τόσο µέσω της θεωρίας όσο και µέσω
της πρακτικής, συνεχίζει να εξετάζει την ατοµική αναπτυξη, το φύλο, τη σύζευξη, την
οικογένεια και τις σχέσεις, αποκλειστικά εντός του ετεροφυλόφιλου πλαισίου (Iasenza,
1989).

Επιπτώσεις της οµοφοβίας και του ετεροσεξισµού για τους οµοφυλόφιλους και
αµφιφυλόφιλους ανθρώπους
Το άγχος του να ζει κανείς µε µία στιγµατισµένη ταυτότητα, όπου θεωρείται «τρελός, κακός
και επικίνδυνος», έχει αποδειχθεί ότι συµβάλλει στην κακή ψυχική υγεία του ατόµου (King et
al 2008, King et al 2003, Rivers, 2004). Οι οµοφυλόφιλοι και οι αµφιφυλόφιλοι άνθρωποι
µπορεί σε κάποιο επίπεδο να αισθάνονται ντροπή για τη σεξουαλικότητά τους και αυτή η
εσωτερικευµένη οµοφοβία µπορεί να οδηγήσει σε χαµηλή αυτοεκτίµηση, χρήση ναρκωτικών
και κατάχρηση αλκοόλ, σε υπερκόπωση προσπαθώντας να αποδείξουν την αξία τους και στο
να αποφεύγουν να εφιστούν την προσοχή στον εαυτό τους. Επίσης είναι επιρρεπείς σε
διακρίσεις και βία εναντίον τους. Σε µία έρευνα, µε την ονοµασία Queer Bashing, το
Stonewall (1996) διαπίστωσε ότι το 34 τοις εκατό των οµοφυλόφιλων και αµφιφυλόφιλων
ανδρών και 24 τοις εκατό των γυναικών είχαν βιώσει σωµατική βία λόγω της
σεξουαλικότητάς τους. Σε µια άλλη µελέτη, ο ίδιος οργανισµός (Stonewall, 1993) βρήκε ότι
το 37 τοις εκατό είχε βιώσει διακρίσεις στο χώρο εργασίας και σχεδόν οι µισοί από τους
ερωτηθέντες (48 τοις εκατό) είχαν παρενοχληθεί λόγω της σεξουαλικότητάς τους. Ακόµη και
αν στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχει τώρα νοµοθεσία κατά των διακρίσεων για την προστασία
από την παρενόχληση στο χώρο εργασίας, πολλοί οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι
άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται ότι µπορεί να τους συµβεί και φυσικά δε χρειάζεται
κανείς να έχει βιώσει διακρίσεις για να το φοβάται. Αυτό αφήνει σχεδόν όλες τους
οµοφυλόφιλους και αµφιφυλόφιλους ανθρώπους ευάλωτους στο άγχος και την
αποδιοργάνωση.
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Δεν υπάρχουν όµως µόνο αρνητικές επιπτώσεις από το να ζει κανείς µε µία στιγµατισµένη
ταυτότητα. Οι λεσβίες, οι οµοφυλόφιλοι άντρες και οι αµφιφυλόφιλοι, οι οποίοι είναι άνετοι
και ανοικτοί σχετικά µε τη σεξουαλικότητά τους, βιώνουν συχνά µία ισχυρή αίσθηση
ταυτότητας ως «διαφορετική αλλά ίση» µε την ετεροφυλόφιλη. Αυτές οι διαφορές οδηγούν
µερικές φορές στην ελευθερία να επαναπροσδιορίσουν εκ νέου τον εαυτό τους µε αξίες και
στάσεις που υποστηρίζουν τις ατοµικές και συλλογικές τους ταυτότητες. Μπορούν, για
παράδειγµα, να κατακρίνουν πολλά από την ετεροφυλόφιλη ταυτότητα και τρόπο ζωής και να
αποφασίσουν ότι είναι ακατάλληλα για αυτούς. Η κουλτούρα τους, όπως και άλλων
καταπιεσµένων οµάδων (Εβραίων, Καραϊβικής κλπ) γιορτάζει αυτή την πολυµορφία και τις
διαφορετικές προοπτικές στην τέχνη, τη µουσική, τη λογοτεχνία και τις άλλες τέχνες (άλλες
εκφράσεις).

Σύνοψη και κύρια σηµεία
Μην υποθέτετε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισµός των πελατών σας είναι η αιτία των
δυσκολιών τους. Οι οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι άνθρωποι µπορεί να φέρουν στη
θεραπεία µία σειρά από ζητήµατα (διάλυση µιας σχέσης, πένθος, άγχος, κατάθλιψη, άγχος
εργασίας κλπ). Τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν άµεση σχέση µε τη σεξουαλικότητά τους,
παρ’ όλο που συχνά «χρωµατίζονται» από την εµπειρία του να ανήκει κανείς σε µία
σεξουαλική µειονότητα σε µία καταπιεστική κοινωνία γεµάτη διακρίσεις. Μην κάνετε
υποθέσεις για τη σεξουαλικότητα ενός ατόµου. Πολλοί παντρεµένοι, εµφανώς
ετεροφυλόφιλοι άντρες έχουν σεξουλικές σχέσεις µε µέλη του ιδίου φύλου. Σηµαντικός
αριθµός οµοφυλόφιλων αντρών έχουν σεξουαλικές σχέσεις µε γυναίκες. Το ίδιο ισχύει και για
τις γυναίκες. Ενθαρρύνετε τους πελάτες να προσδιορίσουν τον εαυτό τους οι ίδιοι.
Μην κάνετε υποθέσεις για τον τρόπο ζωής των πελατών σας. Οι πελάτες µπορεί να έχουν
διαφορετικές αντιλήψεις για το τι σηµαίνει να είσαι σε µία σχέση (η µονογαµία µπορεί να
µην είναι ο κανόνας) ή να είσαι µια οικογένεια (πολλοί οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι
άνθρωποι θεωρούν τους φίλους τους ως οικογένειά τους). Οι οµοφλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι
πελάτες σας µπορεί να θέλουν να γίνουν γονείς ή µπορεί ήδη να συµµετέχουν στη φροντίδα
παιδιών. Μπορεί, επίσης, να νιώθουν άβολα στις διαθέσιµες γκέι υποκουλτούρες.
Να γνωρίζετε ότι οι πελάτες σας µπορεί να βρίσκονται σε υπερεγρήγορση και ότι µπορεί να
σας ελέγχουν για σηµάδια οµοφοβίας και ετεροσεξισµού. Δουλέψτε µε αυτό και κάντε ό,τι
µπορείτε για να µάθετε περισσότερα για τις οµοφυλόφιλες και αµφιφυλόφιλες κουλτούρες
και τρόπους ζωής. Να είστε ειλικρινείς για το τι βιώνετε και προσπαθείστε να δηµιουργήσετε
µια ανοικτή και µη – αµυντική σχέση.
Συλλογιστείτε σχετικά µε τις στάσεις και την εµπειρία σας όσον αφορά τη δική σας
σεξουαλικότητα και την οµοφυλοφιλία ειδικότερα. Για να είστε σε θέση να δουλέψετε µε
πελάτες που ανήκουν σε σεξουαλικές µειονότητες θα πρέπει να είστε άνετοι σχετικά µε το
ποιοί είστε ως σεξουαλικά όντα και να εξετάσετε τις πεποιθήσεις, τα συναισθήµατα και τις
προκαταλήψεις σας ως προς την αγάπη και την έλξη ατόµων του ιδίου φύλου. Όλοι τις
έχουµε. Οι θεραπευτές που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προκαταλήψεις πρέπει να
αποφεύγονται, καθώς µάλλον έχουν εξαιρετικά λίγη αυτογνωσία. Επιπλέον, οι θεραπευτές θα
πρέπει να εξετάσουν τις επιπτώσεις στη θεραπευτική σχέση που µπορεί να υπάρχουν για τους
πελάτες σεξουαλικών µειονοτήτων, αν δουλεύουν µαζί τους χωρίς να έχουν πρώτα εξετάσει
τις δικές τους στάσεις.

Η πορεία προς καλή πρακτική
Υπάρχουν ίσως τρεις βασικοί τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να προετοιµαστούµε για να
δουλέψουµε µε άτοµα των οποίων ο σεξουαλικός προσανατολισµός διαφέρει από τον δικό
µας.
Ένας τρόπος είναι η συµµετοχή σε εργαστήρια κατάρτισης, τα οποία περιλαµβάνουν
διδακτικές και ερευνητικές παρουσιάσεις σχετικά µε την ψυχολογία µειονοτήτων ταυτότητας
φύλου και σεξουαλικότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των διαφόρων µοντέλων του coming
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(βλ. Davies, 1996c), τα οποία ασχολούνται µε την εσωτερικευµένη οµοφοβία και τις
πολλαπλές ταυτότητες, όπως και το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του να ζει κανείς µε µία
ταυτότητα φύλου ή σεξουλικότητας που ανήκει σε µειονότητα. Οι πιο σηµαντικές, ίσως, είναι
οι βιωµατικές ασκήσεις που στοχεύουν στις στάσεις, τις εµπειρίες και τη γνώση µας για την
αµφιφυλοφιλία και την οµοφυλοφιλία , καθώς και στο να αυξήσουν την κατανόηση µας γύρω
από τη δική µας σεξουαλικότητα. Ένας πρωτοπόρος οργανισµός κατάρτισης σε αυτόν τον
τοµέα ειναι ο Pink Therapy (www.pinktherapy.com), ο οποίος τρέχει τακτικά εργαστήρια και
εκπαιδευτικά προγράµµατα για θεραπευτές που επιθυµούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους
στο πεδίο αυτό.
Ένας άλλος τρόπος είναι η προσωπική θεραπεία και η απόκτηση περισσότερης αυτογνωσίας,
ούτως ώστε να διερευνήσουµε κάποιο από το σεξουαλικό µας ιστορικό σε βάθος, µε
θεραπευτές που έχουν κάνει και οι ίδιοι τον απαιτούµενο κόπο για αυτή τη διαδικασία - κάτι
που µε τη σειρά του έχει µία επιπλοκή: πού βρίσκει κανείς τέτοιους ανθρώπους; Παράλληλα,
είναι σκόπιµο να υπάρχει ειδική εποπτεία από θεραπευτές έµπειρους στον τοµέα αυτό.
Τέλος, ξοδέψτε χρόνο µε οµοφυλόφιλα και αµφιφυλόφιλα άτοµα στην εργασία και στον
ελεύθερό σας χρόνο. Οι προσωπικές επαφές µέσω πραγµατικών φιλιών έχουν αποδειχθεί
ισχυροί τρόποι µεταβολής απόψεων και συµπεριφορών. Εµπλακείτε κοινωνικά και πολιτικά
µε τις οµοφυλόφιλες και αµφιφυλόφιλες κοινότητες. Ο Manthei λέει: “δεν υπάρχει σύντοµος
δρόµος για να συµµετάσχει και να γίνει κανείς αποδεκτός από τις τοπικές κοινότητες, έτσι
ώστε να θεωρείται υποστηρικτικός και αξιόπιστος” (1997:31).
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Δεν υπάρχει ακριβής µετάφραση του όρου στα Ελληνικά. Εν συνόψει, αναφέρεται στη ψυχολογική,
συναισθηµατική και πρακτική διαδικασία της (συνήθως) σταδιακής αποδοχής του σεξουαλικού
προσανατολισµού ή/και ταυτότητας φύλου του ατόµου, καθώς και στην επικοινωνία της ταυτότητας
αυτής σε άλλα άτοµα του περιβάλλοντος του ατόµου ως διαφορετικής από τη νόρµα.
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Pink Therapy είναι ο µεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισµός στο Ηνωµένο Βασίλειο για
ψυχοθεραπεία και εκπαιδευτική κατάρτιση που ειδικεύεται στη ψυχοθεραπεία µε άτοµα από
ένα ευρύ φάσµα ποικιλοµορφίας φύλου και σεξουαλικότητας. Ιδρύθηκε από τον Dominic
Davies το 1999 και θεωρείται από όλους τους οργανισµούς ψυχοθεραπείας στο Ηνωµένο
Βασίλειο ως ο µεγαλύτερος στον τοµέα αυτό. Τρέχουµε το µόνο ειδικευµένο Δίπλωµα
Ψυχοθεραπείας ατόµων ποικιλοµορφίας φύλου και σεξουαλικότητας, διαπιστευµένο από
πανεπιστήµιο, το οποίο έχει προσελκύσει θεραπευτές από το Ηνωµένο Βασίλειο, την
Ολλανδία, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία. Θα λειτουργήσει επίσης µία Διεθνής
Καλοκαιρινή Σχολή εντατικού προγράµµατος έξι ηµερών, όπου θεραπευτές από όλο τον
κόσµο έρχονται να εκπαιδευτούν µαζί µας. Ο οργανισµός Pink Therapy προσφέρει
εκπαίδευση, κλινική εποπτεία και γνωµοδοτήσεις σε θεραπευτές στο εξωτερικό είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω Skype.
Πέρσι παρουσιάσαµε εκ νέου στο διαδίκτυο ένα κατάλογο από Pink Therapists ο οποίος
τώρα περιλαµβάνει θεραπευτές από όλο τον κόσµο. Ταυτόχρονα, η ιστοσελίδα µας φιλοξενεί
µία πολύτιµη ενότητα Γνώσης, µε πηγές αυτο-βοήθειας και συνιστώµενης βιβλιογραφίας,
βίντεο και podcasts. Δραστηριοποιούµαστε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα. Ακολουθείστε µας
στο Facebook (Pink Therapy), στο Twitter (PinkTherapyUK), στο Tumblr
(PinkTherapyUK.tumblr.com) και στο LinkedIN (Pink Therapy International).
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