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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� LGBTQ+

Gençler� Okul Ortamında Desteklemek İç�n En İy�

Uygulamalar �s�ml� çevr�m�ç� etk�nl�ğ�n�n konuğu

Vanessa Dom�nguez oldu.

Dom�nguez, LGBTQ+gençler� okul ortamında

desteklemek �ç�n en �y� uygulamaların neler olduğunu

katılımcılarla paylaştı.

Dom�nguez’�n aktardıklarından öne çıkanlar şu

şek�ldeyd�:

Oranlarla LGBTQ+ gençlerin maruz
bırakıldığı mağduriyetler

·Evs�z gençler�n %40’ı LGBTQ+’dır (W�ll�ams İnst�tute,

2012).

·LGBTQ+’ların �nt�har oranı daha fazladır (CDC, 2011).

·LGBTQ+’lar daha yüksek oranda depresyon yaşarlar

(B�rkett ve ark. , 2009)

·LGBTQ+ öğrenc�ler�n %59,1’� c�nsel yönel�mler�, %42,5’�

�se c�ns�yet �fadeler� neden�yle okulda kend�n�

güvens�z h�ssed�yor (GLSEN, 2019).

·LGBTQ+ öğrenc�ler�n %68,7’s� sözlü tac�ze uğradığını

ve %25,7’s� c�nsel yönel�mler� neden�yle f�z�ksel tac�ze

uğradığını b�ld�rd� (GLSEN, 2019).
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Oranlarla LGBTQ+ gençlerin maruz
bırakıldığı mağduriyetler

·Mağdur�yet yaşayan öğrenc�lerde okulu kaçırma

olasılığı 3 kat daha fazla ve mağdur�yet yaşayan

öğrenc�ler�n eğ�t�m ve akadem�k başarı beklent�ler�

daha düşük. Ayrıca daha yüksek depresyon ve daha

düşük benl�k algısı mevcut (B�rkett ve ark., 2009).

·LGBTQ+ öğrenc�ler, heteroseksüel akranlarına göre

depresyon, �nt�har, uyuşturucu kullanımı ve okul

sorunları açısından daha yüksek r�sk altındalar

(B�rkett ve d�ğerler�, 2009) 

·Okulda tac�ze veya saldırıya uğrayan LGBTQ+

öğrenc�ler�n %56,6’sı olayı okul personel�ne b�ld�rm�yor

çünkü çoğunlukla etk�l� müdahalen�n

gerçekleşeceğ�nden veya b�ld�r�l�rse durumun daha

da kötüleşeb�leceğ�nden şüphelen�yorlar (GLSEN,

2019).

·Olay b�ld�ren öğrenc�ler�n %60,5’� okul personel�n�n

karşılık olarak h�çb�r şey yapmadığını veya öğrenc�ye

olayı görmezden gelmes�n� söyled�ğ�n� b�ld�rd�

(GLSEN, 2019).
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·LGBTQ+ öğrenc�ler�n %67’s� a�leler�n�n LGBTQ+ k�ş�ler

hakkında olumsuz yorumlar yaptığını duyuyor.

·Bazı öğrenc�ler okulda LGBTQ+ k�ml�kler� konusunda

açıkken, sadece %21’� evde açı olab�l�yor.

·Mahrem�yet, LGBTQ+ gençler �ç�n özell�kle

destekley�c� a�leler� olmayanlar �ç�n kr�t�k derecede

öneml�. Aşırı reddetme davranışlarının kötü sonuçları

olab�l�yor. Amer�ka B�rleş�k Devletler�’ndek� evs�z genç

nüfusunun yaklaşık %40’ı LGBTQ+ olarak

tanımlanıyor. Çoğu yakın a�le üyeler� tarafından

redded�lmen�n b�r sonucu olarak evs�zl�ğ�

deney�ml�yor.

·Ek olarak, beyaz olmayan LGBTQ+ gençler, kes�şen

k�ml�kler� konusundak� önyargıların b�r sonucu olarak

sıklıkla ekstra stres �le sağlıkları ve esenl�kler� üzer�nde

olumsuz etk�lerle karşı karşıya kalıyorlar.
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·B�r öğrenc�n�n c�nsel yönel�m�n� veya c�ns�yet

k�ml�ğ�n� değ�şt�rmeye çalışmak okul danışmanının

görev� değ�ld�r.

·Okul danışmanları, c�nsel yönel�m, c�ns�yet k�ml�ğ� ve

c�ns�yet �fades�nden bağımsız olarak tüm gençler�n

onayını taahhüt eder; güvenl� ve onaylayıcı okullar

oluşturmak �ç�n çalışır.

·Okul danışmanları, b�r öğrenc�n�n c�ns�yet k�ml�ğ�n�

bel�rleme sorumluluğunun tıp prat�syenler�nden, ruh

sağlığı uzmanlarından veya yasal değ�ş�kl�kler�n

belgelenmes�nden gelen dış onaylardan z�yade

öğrenc�ye a�t olduğu b�l�r. Trans ve gender-

nonconform�ng gençler�n refahını r�ske atab�lecek

operasyonları, programları, pol�t�kaları ve faal�yetler�

ele almak �ç�n d�ğer okul personel� �le �ş b�rl�ğ� yapar.

·Okul personel�, öğrenc�lere seçt�kler� ad ve c�ns�yet

k�ml�kler�ne karşılık gelecek zam�rlerle h�tap etmel�d�r.

·Trans ve gender-nonconform�ng öğrenc�ler k�ş�sel

b�lg�ler�n� ne zaman, k�m�nle ve ne ölçekte

paylaşacaklarına karar verme hakkına sah�pt�r.

·Trans ve gender-nonconform�ng b�r öğrenc�n�n

ebeveynler� �le �let�ş�me geç�ld�ğ�nde okul personel�,

öğrenc� veya ebeveyn aks�n� bel�rtmed�ğ� sürece

öğrenc�n�n yasal adını ve öğrenc�n�n doğumda

atanan c�ns�yet�ne karşılık gelen zam�r� kullanmalıdır.
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Öğrenc�ler beden eğ�t�m� dersler�ne ve okul �ç�

sporlara c�ns�yet k�ml�kler�ne uygun olarak

katılmalıdır.

·Öğrenc�ler c�ns�yetler�n� okulda, okulun kıyafet

kuralları çerçeves�nde ayrımcılık veya tac�z olmaksızın

�fade edeb�l�rler.

*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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