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 سکوت نکنید!

 دستیزی، مقابله کنیتوانید با دگرباشراه که شما )بله، خودِ شما!( می پنج 

 سکوت نکنید! پیش خودتان –3
گراستیزی و )همجنس ستیزیتواند ناخواسته به دگرباشهای خودِ شما، میدریابید چطور رفتارها و عمل

 ها، تالش کنید.ستیزی( دامن زند و در راه تغییر آنتراجنسی

شود. طلبد، اما هر تغییری از درون خودمان شروع مینقد روحیات و رفتارهای شخصی خود، شجاعت بسیاری می
گرباشان جنسی های که توسط یا در مورد درفتارهای خودتان را در موضوع گرایش و هویت جنسی، بکاوید. کتاب

گرا و یا گرای مرد و زن، دوجنسشناسید که همجنسنگاشته شده را مطالعه کنید. صرفاً بدین خاطر که فردی را می
 شناسید. )حتی اگر یکی از آنها، خودتان باشید(.خوبی میتراجنسیتی است، فکر نکنید تمامی آنها را به

 جلوی دوستان و خانواده سکوت نکنید! – 2
تی آید، حستیز توسط آنها خوشتان نمیبگذارید دوستان و خانواده شما بدانند که شما از بکار بردن عبارات دگرباش

 اگر این عبارات فقط به شوخی بکار برده شوند.

تان بگویید که انتظار دارید آنها محترم و مهربان باشند و بگویید هایتان و اعضای خانوادهترینِ دوستبه صمیمی
آیند نیست. گرایان و یا افراد تراجنسیتی، ابداً برایتان خوشگرایان مرد و زن، دوجنسهایشان در مورد همجنسیشوخ

هایی خواهند دوستان و خانواده خود را ناامید کنند. به آنها بگویید که خشونت و آزار پدیدهها نمیبیشتر آدم
 شوند.ینیستند، بلکه رفتاری زشت و ناپسند محسوب م« فرهنگی»

 در سرِ کار سکوت نکنید! – 1
 از مدیر داخلی یا مسئول کارگزینی خودتان در مورد مقررات ضد تبعیض در محل کارتان بپرسید.

یابی کامل و برابری به تمامی مزایای کار در آنجا هایشان امکان دستگرا و خانوادههای همجنسآیا کارفرمای شما به زوج
دهد، شامل مزایای کامل بهداشتی برای کارمندان تراجنسیتی هست؟ ه کارفرمای شما ارائه میای کدهد؟ آیا بیمهرا می

آیا کارفرمای شما مقرراتی در مورد برخورد با تبعیض و آزار جنسی دارد؟ آیا در این مقررات صراحتاً حمایت از افراد 
 گرا و تراجنسیتی را هم لحاظ کرده است؟گرای مرد و زن، دوجنسهمجنس
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 در مدرسه سکوت نکنید! – 4
 ستیزی، بایستید.های قلدری دگرباشبه معنای واقعی کلمه دوشادوش قربانی

بهترین واکنش شما در مقابل کسی که قربانی قلدری قرار گرفته یا اینکه از بقیه جدا افتاده است، دوستی با اوست، 
خاطر هویت یا گرایش جنسی واقعی یا بینید کسی بهمیتان با او برای یک دقیقه باشد. اگر حتی اگر فقط همراهی

دهد که قلدری ها نشان میاش از طرف دیگران مورد تعرض قرار گرفته است، دوشادوش او بایستید. تحقیقتصوری
 توانید کنار او بمانید، خودتان را به او معرفی کنید و بگوییددهد که قربانی تنهاست. شما میبیشتر در زمانی رخ می

 برای کمک به او اینجا هستید.

 در سرتاسر کره خاکی سکوت نکنید! – 5
 های مبارزه با فقررا به عنوان بخشی از سیاست -که با هدف تحقق عدالت و حقوق بشر تهیه شده است  -نامه این پیمان

 .مورد تایید قرار دهید

لبانه در حال مذاکره هستند. بر اساس شواهد طهای جهان، بر سر مجموعه جدیدی از اهداف توسعهدر حال حاضر دولت
ستیزی بسیاری را وادار به ترک موجود، کنار گذاشتن بخشی از جامعه، مانعی در برابر پیشرفت خواهد بود: دگرباش

ها، راند و مانعی برای دستیابی آنها به فرصت های شغلی است. بسیاری از دولتهایشان میکند، آنها را از خانهمدرسه می
 هنوز حاضر نیستند چنین واقعیتی را قبول کنند.

 

 گوش کنید. بیاموزید. به بقیه احترام بگذارید.
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