
 

 

Arxiu 3  HOMOFÒBIA  
 
 

Definició  

La conducta homofòbica i la bifòbica consisteixen a emetre opinions, tenir actituds o 

dur a terme accions contra persones o grups per la seva orientació sexual. Parlarem 

de conducta homofòbica quan les accions van en contra de persones o grups amb una 

orientació sexual cap al mateix sexe al qual pertanyen, i de conducta bifòbica quan les 

accions van en contra de persones o grups que es senten atretes 

sexualment/afectivament per persones dels dos sexes. 

La discriminació per orientació sexual constitueix una violació dels drets humans1 

(DDHH) ja que nega la igualtat de drets i deures i atempta contra la dignitat de les 

persones pel fet de ser diferents a causa de la seva orientació sexual (homofòbia i 

bifòbia). 

Quan aquestes conductes discriminatòries es repeteixen i promouen algun tipus de 

segregació contra l’orientació sexual es parla d’homofòbia o de bifòbia segons el 

motiu que les generen. Si aquestes conductes s’expressen amb violència física o 

verbal, de forma reiterada contra una persona concreta  i hi ha desequilibri de poder, 

es parla d’assetjament homòfob o  bífob. 

Context social 

Segons l’enquesta elaborada per l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA), 

el 47% de las persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) de la Unió 

Europea ha estat objecte de discriminació o assetjament degut a la seva orientació 

sexual o identitat de gènere. Un de cada quatre membres d’aquest col·lectiu ha 

estat "agredit o amenaçat amb actes de violència" en els últims cinc anys, i les 

dues terceres parts procuren no anar agafats de la mà de la seva parella del 

mateix sexe per por que els assetgin. 

L'enquesta citada anteriorment revela que els anys escolars són dels més complicats 

per a les persones LGBTI. Segons aquesta enquesta, més d'un 60% declaren haver 

patit "comentaris o conductes negatives" al centre escolar pel fet de ser homosexuals, i 

més del 80% recorden haver presenciat insults i actes intimidadors contra joves 

                                        
1 Article 2 de la Declaració Universal dels Drets Humans: "Tothom té tots els drets i llibertats proclamats 
en  aquesta  Declaració,  sense  cap  distinció  de  raça,  color,  sexe,  idioma,  religió,  opinió  política  o  de 
qualsevol altra mena, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició". 
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homosexuals. La por, l’aïllament i la discriminació són les causes per les que dos de 

cada tres adolescents menors de 18 anys oculten o dissimulen la seva orientació 

sexual a l’escola o a l’institut. 

Amb tot, la situació a Catalunya del col·lectiu LGBTI ha començat a experimentar 

canvis importants amb l’aprovació de la LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir 

els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 

l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, una llei pionera en l’àmbit internacional. Aquest 

text legal té l'objectiu de garantir els drets de les persones LGBTI, eradicar les 

situacions de discriminació i violència, i facilitar-los la participació i la representació en 

tots els àmbits de la vida social. A més, preveu la regulació que afecta diversos àmbits, 

com el de l’educació i un règim propi d’infraccions i sancions.   

Context educatiu 

En la preadolescència, amb l’inici de les relacions afectives i sexuals,  es poden 

donar  situacions de rebuig cap a aquests infants o joves per motiu de la seva 

orientació afectivo-sexual,  la qual cosa genera un sentiment d’incomprensió i solitud 

per l’infant o jove que les pateix. 

L’adolescència és una època de canvis, de descoberta, de construcció de la pròpia 

identitat i la iniciació a les relacions afectivo-sexuals. A més dels evidents canvis físics 

i psíquics, hi ha un procés d’acceptació d’un mateix i una lluita per defensar la 

singularitat que esdevenen complexos si l’entorn proper, el grup d’iguals, no accepta la 

diversitat.      

Des del centre educatiu, a més de protegir les persones discriminades o assetjades, 

cal donar una resposta educativa i preventiva basada en el respecte a la diversitat 

sexual, de gènere i familiar (famílies homoparentals, monoparentals, etc.) de tots els 

membres de la comunitat educativa.  L’alumnat que és discriminat o assetjat per la 

seva orientació afectivo-sexual requereix una resposta ràpida i efectiva per part del 

professorat. Detectar aquestes situacions no sempre és fàcil. Caldrà estar atents i 

vetllar perquè tant les persones afectades com el grup proper denunciïn el que està 

passant.  

També les famílies han d’extremar la seva atenció per poder adonar-se del que està 

passant. És important compartir amb fills i filles el que senten i el que els passa per 

afavorir la seva acceptació i evitar la culpabilització. A més, pot facilitar la prevenció de 

situacions de discriminació o la seva detecció. 
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De les conductes homòfobes a l’assetjament per homofòbia 

A l'adolescència existeix una necessitat de pertànyer al grup d’iguals i per aquest 

motiu es rebutja a qui és diferent. És per això, que els joves amb orientacions afectivo-

sexuals no clarament heterosexuals poden patir situacions d’homofòbia o bifòbia en 

l’espai escolar.  

De vegades, les conductes homòfobes poden desembocar en situacions d’assetjament 

homòfob que pot tenir conseqüències molt negatives per a qui les pateix: baixa 

autoestima, patiment i solitud, ansietat i depressió, símptomes psicosomàtics, 

abandonament escolar, automarginació, manca de referents, vulnerabilitat enfront de 

malalties de transmissió sexual (ITS) i risc de suïcidi, entre d’altres. 

Algunes idees per reflexionar sobre l’homofòbia... 

Una bona manera de treballar per la inclusió i el respecte a la diversitat és conèixer 

què hi ha de veritat en algunes de les afirmacions que es fan sobre les persones amb 

diferents orientacions  afectivo-sexuals.  

 

 

ES DIU QUE... EN REALITAT...  

 L’homosexualitat és una elecció.  Ningú tria la seva orientació sexual. 
Cadascú és el que és. 

 L’homosexualitat és una malaltia i 
per tant es pot guarir. 

 No és una malaltia. L’orientació sexual 
forma part de la naturalesa de la persona. 

 Si algú es relaciona amb una 
persona homosexual, té possibilitats 
d’esdevenir també homosexual. 

 Les conductes sexuals i l’orientació 
sexual són coses diferents i, en cap cas, 
l’homosexualitat és “contagiosa”. 

 La bisexualitat no existeix. Les 
persones bisexuals són realment 
homosexuals o realment 
heterosexuals.  

 La bisexualitat és un tipus d’orientació 
afectivo-sexual que es caracteritza per 
sentir desig, afecte, atracció física i 
emocional per una altra persona, 
independentment del seu sexe.   

 L’homosexualitat apareix en l’edat 
adulta.  

 Les persones van coneixent la seva 
orientació sexual des de la infantesa. 

 Els intents de canviar l’orientació 
sexual no té conseqüències sobre 
les persones. 

 Aquests intents per modificar l’orientació 
afectivo-sexual poden provocar trastorns 
importants i conduir al suïcidi. 

 Tots els gais són amanerats i totes 
les lesbianes són homenots. 

 Qualsevol persona, sigui quina sigui la 
seva orientació sexual, pot tenir 
comportaments més masculins o més 
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Per saber‐ne més 
Parlem de l’homofòbia i l’assetjament escolar (9/5/14) 
Guia para estudiantes. Énfasis específico, pero no exclusivo, en bullying homofóbico 
Educando en la diversidad 
Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Textos de Lectura Fàcil. Ajuntament de 
Barcelona 
 

 

femenins que altres. 

 L’homosexualitat o la bisexualitat és 
el resultat d’una mala criança o per 
famílies disfuncionals. 

 El tipus de família no condiciona 
l’orientació afectivo-sexual dels seus fills i 
filles. 

 A les persones homosexuals els 
agraden totes les persones del seu 
gènere. 

 Com a qualsevol persona, als 
homosexuals els agraden algunes 
persones i altres no. 

 Les persones homosexuals i 
bisexuals assetgen totes les 
persones del seu gènere 

 Les persones homosexuals i 
bisexuals no tenen parelles 
duradores. 

 Hi ha persones de tots els gèneres que 
assetgen sexualment, independentment 
de la seva orientació sexual. 

 Les parelles homosexuals i bisexuals 
s’enfronten a dificultats semblants a les 
heterosexuals a l’hora de construir una 
relació perdurable 

 Els fills de parelles homosexuals 
són més insegurs i problemàtics. 

 No s’han demostrat diferències en el 
desenvolupament ni la seguretat dels 
nens fills de parelles homosexuals o 
heterosexuals.  

http://www.tv3.cat/videos/4567319
http://www.educatolerancia.com/pdf/Bullying_Guia%20para%20estudiantes.pdf
http://www.movilh.cl/documentacion/educando_en_la_diversidad_2da_edicion_web.pdf
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/09lgtb/temes_relacionats/Llei_homofObia_LF_Llibret.pdf
http://benestar.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/09lgtb/temes_relacionats/Llei_homofObia_LF_Llibret.pdf
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