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Giriş

Kaos GL’n�n Avrupa B�rl�ğ� desteğ� �le hayata geç�rd�ğ�

Eş�t Haklar İç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında eğ�t�m alanında gerçekleşt�rd�ğ� LGBTİ+’lar

İç�n Esenl�k: Ruh Sağlığı Uzmanları İç�n Perspekt�fler

etk�nl�ğ�n�n konuğu Jolanta C�hanov�ca oldu.

C�hanov�ca, etk�nl�k kapsamında LGBTİ+’lar �ç�n esenl�k

ve bu anlamda ruh sağlığı uzmanlara dönük

perspekt�fler� aktardı.

C�hanov�ca’nın aktardıklarından öne çıkanlar şu

şek�ldeyd�:

Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığını sağlığın ayrılmaz

ve temel b�r b�leşen� olarak tanımlar ve “b�rey�n kend�

yetenekler�n� gel�şt�rd�ğ�, yaşamın normal stresler�yle

baş edeb�ld�ğ�, üretken çalışab�ld�ğ� ve �ç�nde

bulunduğu topluma katkıda bulunab�ld�ğ� b�r

�y�l�k/esenl�k hal� olarak bu tanımlamayı detaylandırır.

Herkes ruh sağlığı sorunları yaşayab�l�r. Ancak kend�n�

LGBTİQ+ olarak tanımlayan k�ş�lerde düşük özgüven,

depresyon, anks�yete, yeme problemler�, alkol ve

uyuşturucunun yanlış kullanımı, kend�ne zarar verme,

�nt�har eğ�l�mler� g�b� problemler�n görülmes� daha

olasıdır. Bu problemlere LGBTİ+ olmak sebep olmaz.

Bu problemlere homofob�, b�fob� ve transfob� temell�

damgalama ve ayrımcılıklar, açılma deney�mler�nde

yaşanan zorluklar ve dışlanma, sosyal �zolasyon,

redded�lme g�b� problemler sebep olur.
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LGBTİ+ gençler evs�zl�k sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Sığınma ev� konusunda ek zorluklarla karşı karşıya

kalıyor ve sığınma evler�nde yüksek oranda tac�z ve

�st�smar yaşıyor. Ayrıca travma sonrası stres

bozukluğu, depresyon, anks�yete g�b� sorunlar da

deney�ml�yor. Trans topluluğunda bu sorunlar

katmanlaşıyor. Trans k�ş�ler�n ruh sağlığı sorunu

yaşama olasılığı natrans k�ş�ler�n neredeyse dört katı.

Yaşanan temel sorunların ışığında LGBTİ+ k�ş�ler �ç�n

olumlu ruh sağlığı ve esenl�k faktörler� arasında a�le ve

arkadaşlardan destek, destekley�c� �ş yerler�,

destekley�c� çevre, olumlu açılma deney�mler�, sosyal

destek, d�ğer LGBTİ+ k�ş�lerle özdeşleşme ve topluluk

oluşturma g�b� unsurlar yer alıyor. Bu anlamda açılma,

özgüven�n yükselmes�, a�le ve arkadaşlarla daha �y�

�l�şk�lere sah�p olma, a�d�yet h�ss�, öz kabul ve d�renç

konularında olumlu b�r etk� yaratab�l�r n�tel�kte.

*Bu etk�nl�k, Kaos GL'n�n düzenled�ğ� 17 Mayıs

Derneğ�'n�n �se katkı sunduğu Avrupa B�rl�ğ�'n�n

destekled�ğ� Eş�t Haklar �ç�n Savunuculuğu

Güçlend�rme Projes� kapsamında yapılmaktadır. Bu

durum, etk�nl�k �çer�ğ�n�n ve etk�nl�kte konuşulanların

AB'n�n resm� görüşünü yansıttığı anlamına

gelmemekted�r.
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