Recursos de la Campanya 2.0 La LGBT+fòbia perjudica greument la salut



La defensa dels drets LGBT com a Dret Humans (tuiter)
https://www.youtube.com/watch?v=sYFNfW1-sM8



En aquesta pàgina web trobareu propostes d’accions per treballar en el camp
de l’estigma, transfòbia i en l’àmbit educatiu i materials pel professorat.
http://dayagainsthomophobia.org/



Propostes en la capacitació dels activistes, millora de l’educació sexual a
escoles, i reducció de l’estigma i visibilització.
http://www.unaids.org/sites/default/files/documents/20140716_jointdeclaration_youthHIVandLGBTQIrightsEur_en.pdf



Els i les Joves ens expliquen en primera persona les seves vivències en relació a
la diversitat sexual.
https://www.youtube.com/watch?v=SySWkIDw6Vk



FELGTB: Desenvolupa, entre uns altres, el programa d'intervenció educativa:
Xarxa Educació per al foment de la diversitat, la igualtat d'oportunitats, la pau,
la convivència a les aules i l'educació en valors. El programa aconsegueix a
unes 20 províncies espanyoles. A la seva pàgina web podem trobar recursos
pedagògics, recerques, formacions i bibliografies.
http://www.felgtb.org/temas/educacion




Projecte Internacional Escola sense Armaris
http://www.ittakesallkinds.eu/



Què vol dir ser intersexual?
https://www.youtube.com/watch?v=cAUDKEI4QKI



Mapa de recursos per a persones transsexuals i transgèneres dividits en àmbits
en diferents àmbits temàtics: salut i benestar, famílies, immigració, món
laboral, treball sexual, cultura i esport, transfòbia i menors joves i educació.
http://w110.bcn.cat/DretsCivils/Continguts/Multimedies/GUIA_RECURSOS_TRA
NS.pdf



Documental recent sobre noies lesbianes catalanes
https://www.youtube.com/watch?v=6Su_yFs1GJw
https://www.facebook.com/LesNostresDones



Video de l'Observatori contra la homofòbia demanant que es posi en marxa la
llei contra la LGBTfòbia
https://www.youtube.com/watch?v=zCVds_O14fo



Estudi sobre la discriminació per orientació sexual i/o identitat de gènere
existent en diferents àmbits de prestació de serveis: espais d’oci o comercials,
laborals, educatius o en relació amb les administracions públiques.
http://www.felgtb.org/rs/2447/d112d6ad-54ec-438b-93584483f9e98868/bd2/filename/estudio-2013-sobre-discriminacion-por-orientacionsexual-y-o-identidad-de-genero-en-espana.pdf



Coll-Planas, Gerard. Contra l'homofòbia: polítiques locals d'igualtat per raó
d'orientació sexual i d'identitat de gènere: llibre blanc europeu. Barcelona:
Ajuntament de Barcelona, Direcció de Drets Civils, 2011. 170 p.
http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/wpcat.409.pdf



Coneixeu l’Associació Universitària Sin Vergüenza?
Sinver és una associació juvenil que busca la inserció dels i les joves LGBT en la
comunitat universitària i en la societat en general, i ho fan apoderant-se com a
persones LGBT, visibilitzant-se i lluitant contra les discriminacions per raó
d’orientació sexual o d’identitat de gènere.
http://www.sinver.org/



Documental: Call Me Kuchu.
Kuchu és una és el terme popular amb el qual es denomina el col·lectiu lèsbic,
gai, bisexual i transsexual (LGBT) a Uganda. Un col·lectiu perseguit socialment,
culturalment i judicialment.
https://www.youtube.com/watch?v=sID0inJO8JQ (fet)



Accions a fer en el camp de l’empresa i polítiques de contractació:
http://dayagainsthomophobia.org/managers-take-action/



Publicacions i recursos de la Youth Coalition, bàsicament es centren en drets
sexuals i reproductius amb mirada jove, així com en els objectius del mil·lenni
de Nacions Unides, post-2015
http://www.youthcoalition.org/resources/yc-publications/



Secció d’intercanvi d’idees d’acció de tota mena, és un intercanvi de bones
practiques
http://dayagainsthomophobia.org/category/ideas-for-action/



Articel Pikara sobre bisexualitat política
http://www.pikaramagazine.com/2015/05/bisexualidad-politica/



A l'Associació Candela trobareu un munt de recursos de formació,
sensibilització, assessorament i materials sobre diversitat sexual i gènere,
ciberassetjament en l'adolescència, noves masculinitats, entre d'altres. Aquests
recursos s'adrecen tant a joves, com a professionals de l’educació i de joventut.
http://candela.cat/inici/



Pel·lícules de temàtica LGBT
Tomboy (Céline Sciamma, 2011)
Fitxa tècnica filmaffinity (inclou sinopsi i valoracions):
http://www.filmaffinity.com/es/film216500.html
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=l2Pbfq_O0ew
Laurence Anyways (Xavier Dolan, 2012)
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Df-xCCi1zYY
fitxa: http://www.filmaffinity.com/es/film446863.html



Article de Lucas Platero (2010) sobre assetjament escolar LGTBfòbic, aportant
les estratègies d'afrontament de noies masculines per a sobreviure al dia a dia
als centres educatius.
http://www.lespt.org/lesonline/index.php…



“El gènere, el dibuixem cada dia. Som responsables de les diferències,
desigualtats i violències que es generen en un marc sexista”
https://www.youtube.com/watch?v=FBe2JhBPs-A



Associacions LGBT a Barcelona
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/520/PLGBT_ASS?use_id=CATALA



Un estudi elaborat pel Consell d’Europa explora els reptes que afronten
diàriament els infants trans i intersex a Europa. Fa especial referència a les
conseqüències que pot tenir per la seva salut mental l’estigma i discriminació
que encara avui dia pateixen:
http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Documents/An%20insight%20into%20respect%
20for%20the%20rights%20of%20trans%20and%20intersex%20children%20in
%20Europe.pdf



L’eina interactiva del Huffingtonpost que permet visualitzar en més de 20 països
els principals avenços en els drets LGBT+ aconseguits en els darrers 15 anys a
nivell polític, legislatiu i social:
http://www.huffingtonpost.com/2014/12/18/gay-rights-globaltimeline_n_6334294.html



Com s’aborden i representen qüestions LGTB+ i l’homosexualitat en les arts i
lletres occidentals? Els i les companyes de Sinver en parlen aquest divendres 15
a les 19 h a l’aula 102A de la UB Central, passeu-vos-hi!
http://www.sinver.org/literatura-i-lgtb/



A Catalunya hi ha una denúncia diària per discriminació i agressió per orientació
sexual i expressió de gènere. Fins ara l’Observatori contra l’homofòbia ha estat
recollint i gestionant les denúncies d’ofici de les víctimes. A la demarcació de
Barcelona per combatre l’homofòbia, les víctimes disposen d’un fiscal contra

delictes d’odi i discriminació i també un protocol específic d’actuació dels
Mossos d’esquadra
http://blogs.ccma.cat/latituds.php?itemid=55129


Guia de la llei contra l’homofòbia
https://www.dropbox.com/s/bny4rqxoq98lgzj/Guia%20Llei%20contra%20l_ho
mof%C3%B2bia.pdf?dl=0



Guia sindical de la diversitat sexual
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/guia_lgtb_ambit_laboral.pdf



En aquesta pàgina trobareu tot tipus d’informació; assetjament escolar i el risc
de suïcidi per orientació i identitat de gènere, dades sobre joves LGTBI i salut
mental, guies per a joves transsexuals i les seves famílies, recursos sobre
diversitat sexual , salut sexual i reproductiva, VIH, etc.
http://www.felgtb.org/

Entitats internacionals:
o

International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student
Organisation (IGLYO)
http://iglyo.com/ [internacional]

o

IDAHO Committee
http://dayagainsthomophobia.org/ [internacional]

o

Youth Voices Count
http://youthvoicescount.org/ [àsia-pacífic]

o

Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR)
http://www.youthcoalition.org/

o

Coalición Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes LGBTIQ (CLAC-JO)
http://www.facebook.com/clacjo.lgbtiq/info?tab=page_info

o
o
o
o

Queer African Youth Network (QAYN)
http://www.qayn.org/
Advocates for Youth
http://advocatesforyouth.org/

