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Az LGBTIQ* (LMBTIQ*) az angol nyelvből 
származik, és a Lesbian (leszbikus), Gay (meleg), 
Bisexual (biszexuális), Transgender (transznemű), 
Intersexual (interszexuális), Queer (queer) 
rövidítése.
A végén a csillag azokat jelöli, akik 
nem szerepelnek ezen a listán, de 
akik ennek ellenére az LMBTIQ 
mozgalomhoz tartoznak.  

Mindezeket a kifejezéseket 
részletesen elmagyarázzuk ebben 
a könyvben, hogy pontosan 
megértsd a jelentésüket.

ÉS MÉG 
SOK MÁS



A„queer“ szó egy gyűjtőfogalom mindenkire, aki másnak érzi 
magát, mint a többség: például a fiúkra, akik más fiúkba 

szeretnek bele, vagy a lányokra, akik fiúkba, de lányokba is. Vagy 
olyan emberekre, akik nem tudják vagy nem akarják eldönteni, hogy 

„tipikus“ fiúk vagy „tipikus“ lányok.  

Tehát minden LMBTIQ* ember nevezhető queernek. Van egy közös 
vágyuk: ahelyett, hogy kiközösítenék vagy kinevetnék őket, 

szeretnének önmaguk lenni anélkül, hogy mások viccesnek találnák 
őket, vagy hogy igazolniuk kellene magukat. 

Az LMBTIQ* közösség közös szimbóluma a szivárványos 
zászló, amelyet talán már láttál az interneten vagy 

magazinokban.



MIKOR INDULT AZ 

LMBTIQ*  MOZGALOM?

Az LMBTIQ* mozgalom hosszú évek alatt alakult 

ki, és már sok mindent elért. 

N em egyértelmű, hogy mikor jöttek össze 
az első emberek, hogy megalakítsák ezt a 

közösséget. 

A mozgalom egyik mérföldköve 1969. június 
28-a volt az Egyesült Államokban, New 

York városában. Ott a Christopher Street egyik 
bárjában találkoztak a melegek. Abban az időben 
csak néhány olyan hely volt, ahol találkozhattak a 
barátjukkal és barátnőjükkel. 



De még ebben a bárban is ritkán volt nyugalmuk. Gyakran váratlanul 
jött a rendőrség, hogy letartóztassa őket, mert például tilos volt 

melegnek vagy leszbikusnak lenni. 

1969. június 28-án a queer emberek összefogtak és kiálltak az 
igazságtalan bánásmód ellen - hatalmas tüntetések voltak 

városszerte. 

Azóta minden nyáron világszerte megünneplik a 
Christopher Street Dayt, hogy felhívják a figyelmet a queer 

emberekkel szembeni igazságtalan bánásmódra és az egyenlőségért 
való küzdelemre. A Christopher Street-i felvonulásra az emberek sok 
városban viszik a szivárványos zászlót. A zászló emlékeztet arra, hogy 
az LMBTIQ* mozgalom sokszínű és büszke az eredményeire. De arra is, 
hogy még mindig nem mindenki fogadja el. 

A Christopher Street Day mellett az LMBTIQ* mozgalom 
számára más mérföldkövek is voltak. 2017-ben például 

Németországban bevezették a mindenki számára elérhető házasságot. 
Azóta a homoszexuális pároknak is engedélyezték a házasságkötést. És 
megengedik nekik, hogy családot alapítsanak. Emellett számos ország, 
például Németország, Svédország és Franciaország úgy döntött, hogy 
harcol az LMBTIQ* emberekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 
ellen.



AZ EGÉSZ VILÁGON ÉLNEK 

LMBTIQ*  EMBEREK?

Nehéz megbecsülni, hogy hányan tartják magukat az LMBTIQ* 
közösséghez tartozónak. Németországban a lakosság mintegy 

hét százaléka LMBTIQ*, ami körülbelül hatmillió embert jelent - 
ez háromszor annyi ember, mint ahányan Németország második 
legnagyobb városában, Hamburgban élnek. Világszerte természetesen 
sokkal több LMBTIQ* van.

A közösség tehát egy elég nagy létszámú csoport, amely a 
sértegetés, a kirekesztés és a támadások ellen küzd. 

A világ számos részén nem oké LMBTIQ*-nak lenni. 
Oroszországban, Iránban vagy Indiában például nagyon nehéz 

dolguk van e csoport tagjainak. Nem foghatják meg egymás kezét 
nyilvánosan, nem bérelhetnek lakást és nem kaphatnak munkát. Néha 
még börtönbe is kerülhetnek, vagy fizikai támadás érheti őket LMBTIQ* 
létük miatt.  

Németországban nem baj, ha valaki meleg, leszbikus vagy 
bármi más - de sajnos vannak emberek, akiket ez zavar, és 

sértegetik vagy támadják az LMBTIQ* embereket. A queer emberek 
védekeznek ez ellen.



SAME 

RIGHTS!

A vi l ág szí nes!



Egyesek azt hiszik, hogy csak férfiak és nők vannak. De ez nem igaz. 
Társadalmunk sokszínű. A diverzitás sokszínűséget jelent.

 

 

 

 

 

 

A BIOLÓGIAI NEM

Az  Ön biológiai nemét születésekor határozzák meg: A kórházban 
egyszerűen ellenőrzik, hogy pénisze vagy szeméremteste van-e. 

Akinek pénisze van, azt fiúnak (később férfinak) nyilvánítják, akinek 
szeméremteste, azt lánynak (később nőnek). Így például a fiúknál a herék 
férfi nemi jellegzetességnek, a lányoknál pedig a szeméremtest női nemi 
jellegzetességnek számít. Ez az egyszerű felosztás azonban kizár néhány 
embert, és diszkriminálja őket - így megsértik és hátrányos helyzetbe 
hozzák őket. Ez azért van, mert egyesek a nemi jellegzetességeik 
alapján nem sorolhatók egyértelműen a férfi vagy a női nemhez: az 
interszexuális embereknek női és férfi nemi jellegzetességeik is vannak 

- például here és petefészek is. Összehasonlításképpen: körülbelül annyi 
interszexuális ember van a világon, mint ahány vörös hajú ember. 
 

Sok különböző csoport  é s  közössé g 

é l  e g y  országban,  amely e ke t  

közös je lle mzők,  me g g y őződé se k é s 

cé lok e g y e s ít e ne k. Eze k a különböző csoport ok é s 

közössé ge k alkot ják a t ársadalmat .

Mi  a t ár sadalom? 



mindig e g y é r t e lmű!

Gr at ul álunk! 
Ez egy l ány!

Ez  ne m
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A TÁRSADALMI NEMEK

A biológiai nemen kívül sokan beszélnek a genderről is. Ez angolul azt 
jelenti, hogy a társadalmi nem. 

Ez alatt bizonyos megjelenést, viselkedést vagy tulajdonságokat 
értünk, amelyek társadalmunkban tipikusan nőiesek vagy 

tipikusan férfiasak. Egy egyszerű példa: a lányok szeretik kifesteni a 
körmüket, a fiúk pedig motoroznak. Ritkábban hallani: a fiúk szeretik 
festeni a körmüket, a lányok pedig motoroznak. 

A társadalom lányokkal és fiúkkal szembeni elvárásait nemi 
szerepeknek nevezzük. Néhányan úgy érzik, hogy a nemi 

szerepek korlátozzák őket: nem akarnak úgy viselkedni vagy öltözködni, 
ahogyan azt a társadalom elvárja tőlük fiúként vagy lányként. Ha például 
egy fiú a körmét akarja kifesteni, egy lány pedig motoros jogosítványt 
szeretne szerezni, nem biztos, hogy komolyan veszik őket. 

Amerev nemi szerepek miatt bizonyos tulajdonságok vagy 
egy bizonyos megjelenés az egyik nemnél teljesen rendben 

van, a másiknál viszont nem elfogadott. Íme egy másik példa: a pimasz 
lányokat idegesítőnek tartják, de a pimasz fiúk magabiztosnak tűnnek. 
Vagy: a festett körmű lányokat csinosnak, a festett körmű fiúkat viszont 
kínosnak tartják.  

N em igazságos kigúnyolni azt a fiút, aki néha sír, vagy azt a 
lányt, aki szereti a harcművészeteket. Nincs olyan, hogy nőies 

vagy férfias viselkedés, megjelenés és tulajdonság. Ez a valóságban nem 
létezik. Senkinek nem kell ilyennek vagy olyannak lennie ahhoz, hogy 
„igazi fiú“ vagy „igazi lány“ legyen.



Anőiesnek vagy férfiasnak tekintett tulajdonságok idővel 
változnak és társadalmanként eltérőek is lehetnek.

Száz évvel ezelőttig például a rózsaszín csak a fiúk színe volt, a 
lányok égszínkéket viseltek. Ugyanis a piros és a rózsaszín a 

férfiasság és az erő jelének számított. A Juventus torinói labdarúgóklub 
játékosai mind rózsaszín mezt viseltek.

Az emberek sértegetése vagy kirekesztése a külsejük, 
tulajdonságaik vagy érdeklődési körük miatt nem helyes, 

mert bántó. Hadd döntse el mindenki szabadon, mely érdeklődési körök, 
tulajdonságok vagy öltözékek a legtesthezállóbbak számára.

Németországban például ez még a legfontosabb törvényben, az 
Alaptörvényben is hasonló módon szerepel. Rögtön az elején 

azt mondja: Az emberi méltóság sérthetetlen. (Alaptörvény 1. cikk)

Ez azt jelenti, hogy minden ember egyformán értékes és azonos 
jogokkal rendelkezik. Senkit sem lehet bőrszíne, szexualitása vagy 

neme miatt hátrányosan megkülönböztetni. 



HOMOSZEXUALITÁS

Szinte mindenki elgondolkodik valamikor a pubertás alatt, hogy 
vajon beleszerethet-e azonos neműekbe. Talán benned is felmerült. 

Ez teljesen normális. 

A A homosze xualit ás  ké t  

azonos ne mű e mbe r 

közöt t i  sze re le m. A 

homosze xuáli s  f é rf iak mele g ne k, 

a homosze xuáli s  nők le szbikusnak ne ve z ik mag ukat .

Sokan ne m t alálják különösebbe n szé pne k a 

"homosze xuáli s" szót .  Ők inkább a mele g  vag y 

le szbikus ki f e je zé st  használják,  ré szbe n azé rt ,  me rt  

a homosze xuáli sok alat t  sokan csak a mele g  f é rf iakat  

é rt ik.

Mi t  jelent  a             

homoszexual i t ás?





Már az ókori Görögországban, 
jóval több mint 2000 évvel 

ezelőtt is voltak azonos nemű párok. Ezt a korabeli 
versekből és festményekből tudjuk. Míg az ókorban a 
homoszexualitás valószínűleg teljesen normálisnak 
számított, a középkorban nem volt elfogadott. És 
még ezután is nehéz dolguk volt a homoszexuális 
embereknek. A Német Birodalomban 1872-ben még 
olyan törvényt is bevezettek, amely megtiltotta a férfiak 
közötti szexuális kapcsolatot. Végül körülbelül 50 évvel 
ezelőtt egyre több meleg és leszbikus kezdett kiállni az egyenlő jogokért 
világszerte. Ma már számos országban - köztük Németországban 
is - házasodhatnak és alapíthatnak családot. Sajnos azonban a 
homoszexualitás még nem mindenütt elfogadott a világon.

Azokat  a f é rf iakat  ne ve zzük 

mele g ne k,  akik kizárólag  más 

f é rf iakba sze re t ne k be le .

Azokat  a nőke t  ne ve zzük 

le szbikusnak,  akik kizárólag  más nőkbe 

sze re t ne k be le .

Ameleg nem szitokszó, akkor sem, ha valószínűleg 
gyakran hallottad már ilyen értelemben használni. 

Akár meleg valaki, akár nem, nem menő ezzel 
sértegetni.

Mi t  jelent  az, 

hogy meleg? 

M i t  jelent  az, hogy leszbi kus? 



A melegek és leszbikusok nem csak az emberek között léteznek. A 
homoszexuális viselkedést mintegy 1500 állatfajnál figyelték meg. 

A pingvineknél például ez teljesen normális. A berlini állatkertben van 
egy meleg pingvinpár.

Hogy hány ember leszbikus vagy meleg, azt nem tudjuk 
pontosan. 2019-ben 142 000 meleg és leszbikus párt 

számoltak össze Németországban. Ez körülbelül annyi ember, 
mint ahányan Wiesbadenben vagy egy hasonló méretű városban 
élnek: más szóval egy egész nagyváros tele van azonos nemű 
párokkal. Természetesen sok leszbikus és meleg szingli is van– ők 
még ezen felül vannak. Becslések szerint az emberek három-tíz 
százaléka homoszexuális: egy 1000 fős iskolában körülbelül 30-
100 tanuló meleg vagy leszbikus. Néhányan nem merik nyíltan 
felvállalni homoszexualitásukat, mert bizonytalanok vagy félnek a 
diszkriminációtól. 

A homof óbia a mele ge k 

é s  le szbikusok g y űlöle t e 

vag y  e lut as ít ása .  A homof ób 

e mbe re k sé rt e ge t ik a homosze xuáli sokat ,  harcolnak 

az  e g y e njog úság uk e lle n,  é s  né ha f iz ikailag  i s 

me g t ámadják őke t . 

Mi t  jelent  a 

homof óbi a? 



Fontos, hogy ismerd a jogaidat, 
mert akkor meg tudod védeni 
magad az igazságtalansággal 
szemben, és például azt 
mondhatod: "Nem bánhatsz 
így velem, ez tilos!". A 
gyermekeknek különleges 
jogaik vannak - ezek a 
gyermekjogok. Ezek minden 
gyermekre vonatkoznak - 
függetlenül attól, hogy milyen 
neműek, és függetlenül attól, 
hogy kibe szerelmesek. 



MIK A GYERMEKEK JOGAI ÉS HOL 

VANNAK MEGHATÁROZVA?

Agyermekjogok célja, hogy különleges védelmet nyújtsanak a 18 
év alattiak számára – tehát a tizenévesekre is vonatkoznak. A 18. 

születésnapod betöltése után nagykorúvá, azaz felnőtté válsz, és innentől a 
felnőttjogok vonatkoznak rád. 

A gyermekjogokat a világ szinte valamennyi országát tömörítő 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Gyermekjogi Egyezménye 

rögzíti. A Gyermekjogi Egyezményt az Egyesült Államokat kivéve a világ 
összes országa aláírta (Németország is). 

A Gyermekjogi Egyezmény több mint 40 jogot tartalmaz, amelyeket 
mindenkinek tiszteletben kell tartania. 

STOP



1

2

3

Itt három fontos joggal ismerkedhetsz meg:

Megkülönböztetéstől mentesen élhetsz. 

(Az ENSZ gyermekjogi egyezményének 2. cikke)

Bőrszínedtől, vallásodtól vagy nemedtől függetlenül senki sem bánhat 
veled kirekesztően és nem különböztethet meg hátrányosan. És nem 
számít, hogy például gazdag vagy szegény vagy.

Véleményt nyilváníthatsz. 

(Az ENSZ gyermekjogi egyezményének 12. cikke)

A gyermekeknek joguk van a saját véleményükhöz. Beleszólásuk kell, 
hogy legyen az őket érintő döntésekbe. 

Nem zaklathatnak szexuálisan.

(Az ENSZ gyermekjogi egyezményének 37. cikke)

Németországban a fiatalok 14 éves koruktól maguk dönthetnek 
a szexualitásukról. 14 éves koruktól kezdve létesíthetnek szexuális 
kapcsolatot – de csak akkor, ha akarnak. Ez vonatkozik a fiúk és lányok 
közötti szexre, a fiúk és fiúk közötti szexre, valamint a lányok és lányok 
közötti szexre, illetve a nem bináris vagy interszexuális személyek általi 
szexre. Tehát lehetsz homoszexuális, biszexuális vagy bármi más – senki 
sem mondhatja meg, hogy mit tegyél!

De a legfontosabb dolog ezzel a joggal kapcsolatban az, hogy senki 
sem kényszeríthet vagy győzködhet téged csókolózásra, érintésre vagy 
szexre! 

Soha ne felejtsd el: ha valaki kedvel téged, nem akarja, hogy félj vagy 
szomorú légy. Ne tegyél semmit csak azért, mert mások ezt várják el 
tőled!
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