كل يشء يجب أن تعرفه عن إفصاحك
عن ميولك الجنسية

مرحباً،

من الجميل أن تفتحوا هذا الكتيب .يف هذا الكتيب جمعنا لكم كل
ىشء ذو عالقة باإلفصاح عن ميولكم الجنيس .ميكنكم أن تتصفحوا
عىل نطاق واسع  ،وتروا بأن شجاعتكم قد أتت بنتيجة  ،وسوف
تكتشفون بأن توجهاتكم الجنسية طبيعية وهويتكم الجنسية ليست
ثنائية األبعاد فقط !
نتمنى لكم وقت ممتع بالقراءة و من املمكن أن نرى بعضنا
البعض يف إحدى لقاءات املجموعة الشبابية أو يف أخرى !

مجلسكم اإلستشاري الشبايب:
جيني و فيليسيتاس و فلو و كايت و سارة و شتيفان و يويل

لديها
مل تفصح عن ميولها
كمثلية امليول الجنيس
حتى اآلن
تحب
الرياضة

تحب فري
للسيدا ق كرة السلة
ت
 USCطيور الثلج
فرايبورغ

املجلس اإلستشاري الشبايب يف ما يخص منشور اإلفصاح عن امليول الجنيس :قدمنا أفكار مهمة
يف هذا املنشور و أعطينا املوافقة بالنهاية LSBTTIQ .نحن نتكون من أحرف كثرية من طيف
نس يشء.
وراعينا أيضاً أن ال يُ َ
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مرحباً،
إنه ملن الجميل أن يقع هذا املنشور بني يديك .إنه
مهم لك يف حال كنت تسأل نفسك «من أنا؟»

«هل أنا ذكر أم أنثى أم يشء ما آخر؟»
«من أحب؟» «هل أنا فعالً مغاير الجنس ،أم مثيل
الجنس أم ثنايئ امليول الجنسية؟ وماذا يعني هذا
كله؟»

نرغب بأن نعطيك بعضاً من املعلومات التي قد
تساعدك خالل طريقك الكتشاف ذاتك ،ونتمنى لك
الكثري من املتعة بالقراءة.

«أنا مختلف نوعاً ما عن اآلخرين»
هل تشعرين بأنك مثل يريين؟
أنت تذهبني إىل السينام مع صديقاتك لتشاهدين فلامً ما ،وكل الفتيات يف ّنت
باملمثل الجذاب ،عداك أنت ،إنك تشعرين باالفتتان تجاه املمثلة وتجدينها
جذابة.
تداكر السينام
يف السينام اآلن !!

مصاص الدماء:

سيدة ،مصاص دماء
...رجل !!

«نحن» شبكة ( LSBTTIQمثليو ومثليات الجنس وثنائيو امليول الجنسية
واملتحولني الجنسيني والالجنسيني واملخنثني وأحرار الجنس) يف والية بادن
فورمتبريغ .من خالل هذه الشبكة تع ّرف الكثري من الناس عىل بعضهم
واستطاع مثليو ومثليات الجنس وثنائيو امليول الجنسية والالجنسيني
واملخنثني وأحرار الجنس العيش بحرية.

تقول يريين « :هل
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أنا مختلفة؟ نوعاً ما نعم ونوعاً ما أب ًدا».
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م « :هل أنا مثيل
يقول تو
الجنس؟ نعم!»

أو هل تشعر بأنك مثل توم؟
التشعر بيشء إطالقاً تجاه الطالبة
الجذابة الجديدة يف الصف ولكنك
تشعر بدقات قلبك عندما تسري
جنباً اىل جنب مع صديقك.

أو هل تشعر بأنك مثل ستيفان؟
والداك يرون فيك صبياً ناجحاً ،ولكنك يف داخلك تعرف بأن ذلك غري صحيح
وتشعر بأنك مختلف؟

من الواضح أننا نشعر بأننا مختلفون عن الجميع .إن املجتمع الذي نعيش فيه
ميلك الكثري من املعتقدات التي نواجهها عندما نعيش ضمنه .عىل سبيل املثال،
هنالك التصور السائد بأن الصبيان يجب أن يقعوا دوماً بغرام الفتيات والعكس
صحيح ،وأن هنالك دامئاً إما ذكرا ً أو أنثى ،ولكل دور محدد.
هذه املعتقدات التقال علنيا ولكن معظم الناس يؤمنون بها ويعتربونها من
املسلامت.
هل سبق لك أن طرحت السؤال« :ما هو حقاً الطبيعي وما هو املختلف؟›»
عندها فإن هذا الربوشور مناسب لك متاماً .تستطيع أن متتلك الشجاعة لتتخذ
موقفاً تجاه مشاعرك ،وستشعر باملفاجأة عندما تكتشف كم هو ملن الطبيعي
أن تكون مختلفاً ،ألن الناس بالواقع مختلفووووووووون جدا ً!

يقول ستيفان:
« أشعر بأعامقي بأنني فتاة ،وأرغب بأن أدعى ستيفاين»
أو هل تشعرين مثل ليان؟
تشعر بأنك ال ذكر وال أنثى .
تقول ليان « :أحيانا أقول بأنني الجنسية .هذا يعني
بأنني ال أشعر بأنني امرأة أو رجل وإمنا هويتي الجنسية
حيادية»
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أنا لست لوحدي

من املهم ،عندما تالحظ بأنك مختلف ،أن تسمح لنفسك بأن تشعر هكذا .أنت
رائع متاماً كام أنت.
اكتشف و أطلق العنان لنفسك واعرف ما الذي يجعلك سعيدا ً خالل طريقك.
عندما تأخذ مشاعرك عىل محمل الجد ،عندها ستعلم متاماً مالذي تريده حقاً.
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ما يساعدك حقاً هو أن تجد أشخاصاً يفهمونك .معهم تستطيع أن تشعر
بأنك طبيعي متاماً وأنه طبيعي أن تكون مثيل الجنس أو تكوين مثلية الجنس.
وإنه ملن املفرح جدا ً أن تعيش بحرية مطلقة كمتحول جنيس او الجنيس .مع
األصدقاء والصديقات الذين يقفون بجانبك تستطيع أن تخوض املحن والتشعر
بالوحدة.

يقول سان « :يف البداية مل أمتلك الشجاعة ألذهب إىل
املجموعة ،وبعدها شعرت بحرية مطلقة بأن أخوض
الكثري من التجارب ،وأن هنالك أشخاصا مثيل ،وأنهم
رائعني أيضا»
يجب أن تعلم بأن مثليي ومثليات الجنس وثنائيي امليول الجنسية والالجنسيني
واملخنثني كانوا موجودين دامئاً يف كل األزمان وموجودين يف الوقت الحايل بكل
مكان ،وكانوا واليزالون موجودين يف كل بلد ويف كل دين ويف كل ثقافة ويف كل
قرية ومدينة ...ببساطة ،يف كل مكان.
كن متأكدا ً متاماً بأنك لست وحيدا ً يف هذا العامل.

للقاء :اليوم
الساعة الخامسة
بعد الظهر
!! مجموعة
LSBTTIQ

مي ياو

العنوان الثالث :ما هو حقاً اإلفصاح
عن امليول الجنسية ()Coming Out؟
نبايت
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رمبا سمعت من قبل مبصطلح «اإلفصاح عن امليول الجنسية»
أو ( ،)Coming outإنه يعني اإلفصاح لنفسك وللعلن من أنت حقيقةً.
اإلفصاح عن ميولك الجنسية هو جزء مهم من طريقك لتكون أنت كام أنت.
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يشعر الكثري من مثليي ومثليات الجنس بعد اإلفصاح عن امليول الجنسية
بسعادة عارمة عندما يتصل بهم محبوبهم ،تحمر وجنات ثنائيي امليول
الجنسية عندما يقف حبيبهم أمام الباب ،الفتاة املتحولة جنسياً تسعد عندما
تسمع للمرة األوىل كم تبدو هي رائعة مبالبسها الجديدة التي تعرب عن نفسها
كام هي.
يقول جوشوا « :إن إفصاحي عن ميويل الجنسية أمام عائلتي وأصدقايئ أشعرين
بأنني أقوى ،أشعر بأنني أستطيع أن أتخذ قرارايت وأكون أكرث وعياً لذايت»

دورة مهندس(ة)
صوت@ مركز الشباب،
اعتبارا ً من :اليوم

مهندسة صوت

تصف نفسها فتاة ال
جنسية

َست متأكدة متاماً
ل ٍ
بأنك ثنائية امليول أو
ٍ
مغايرة امليول الجنيس
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تحب أن تسمع
املوسيقى وأخريا ً سجلت
نفسها بدورة لتعليم
هندسة الصوت

من املمكن أن يشعرك إحساسك بالوعي الذايت بالخوف .التوجد قاعدة عامة
عن كيفية سري عملية «إفصاحك عن ميولك الجنسية» .خذ وقتك .أية طريقة
تفعلها هي الصحيحة .أنت الذي يقرر متى وكيف سيكون الوقت املثايل لتفعل
ذلك.

اإلفصاح عن امليول الجنسية الشخيص والعلني:
اإلفصاح عن امليول الجنيس الشخيص يعني بأن تكتشف حقاً من أنت سوا ًء
كنت مثيل أو مثلية الجنس أو ثنايئ امليول الجنسية أو متحوالً جنسياً أو
الجنيس أو خنثى وماذا يعني ذلك لك.
اإلفصاح عن امليول الجنيس العلني هو أن تفصح عن ذلك للناس ،إنه من حقك
أن تقرر أال تقول ذلك لبعض الناس ضمن مواقف معينة.
تقول آين « :إن اإلفصاح عن ميويل الجنسية
الشخيص قد طال أكرث من سنتني ،بعدها جعلته علنياً
يف املدرسة .يف البداية اعتقدت أن أكون مثلية الجنيس منتمية
لعائلة كاثوليكية يف قرية أمرا ً غري ممكن الحدوث ،ولكن
تبني يل العكس متاماً!»

يقول توم « :والديت كانت
سعيد ًة جدا ً عندما امتلكت الشجاعة ألقول
لها ذلك .لقد شعرت هي ولوقت طويل بأنني غري سعيد
ولكن بعدها عرفت هي السبب الحقيقي ،وهي تشعر
بالسعادة ألنني بحال أفضل»
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تقول سيلينا « :الزلت أنتظر ،خالتي تعرف بذلك،
وحاليا إن ذلك ٍ
كاف بالنسبة يل .إين أستطيع التكلم
معها عن أي يشء»

الهوية الجنسية أكرث من ذلك بكثري

الفتيات اللوايت يحبنب املوضة واألزياء
لديها مدونة للموضة
خاصة بها
تكون مع الفتاة املجدة بالدراسة
واملحبة إلصالح اإللكرتونيات سوياً

تعترب نفسها ال
جنسية

الهوية الجنسية ليست فقط ما يحدده جسدك .إنها أكرث من ذلك بكثري ،وإن
هنالك العديد من الفرص أمامك لتعيش هويتك الجنسية وتكتشف ذاتك.
اليحق ألحد أن مييل عليك أن تعيش كصبي أو بنت أو بني ذلك ،أو مييل عليك
ما يجب أن ترتديه أو حتى كيف أن تترصف.
جرب بنفسك ،أي املالبس تعجبك؟ مالذي تحب أن تفعله؟ أي نوع من
املوسيقا تستهويك؟ مالذي يؤثر بك؟
لكن ماذا عندما التتناسب هويتك الجنسية مع جسدك؟
يف الواقع ،إن الطريق ليس سهالً أمام املتحولني جنسياً أو الالجنسيني ،ولكن اذا
كنت كذلك ،فالنتيجة تستحق الخوض يف مصاعبه.

تستطيع أن تقلم األظافر
وتحل واجبات الرياضيات
يف عرشين دقيقة !

تقول نيكول « :أيضاً لقد الحظ أصدقايئ
أنني أكرث سعادة عندما استطعت أن
أعيش هويتي الجنسية»
ال
الحطامق هو يف
قيقة بنطال
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عندما تتخذ القرار إلجراء عملية تصحيح الجنس ،تبدأ عملية التحول الجنيس،
من خاللها يبدأ جسدك بالتغري (سوا ًء نتيج ًة للهرمونات أو األدوية األخرى)،
وتبدأ عملية تغيري اإلسم والجنس يف السجالت الرسمية.
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كونك ال ذكراً وال أنثى هو أيضا هوية جنسية:

ألعاب الفيديو لألوالد

املخنثون كانو وال يزالون يف الوقت الحارض يخضعون للعديد من
العالجات الدوائية من أجل تحديد جنسهم .الخنثوية تعني أن تكون
األعضاء الجنسية غري واضحة أو مبهمة.

د يخرج م ال
ب
ون الق ن ال ي
بعة العستك من
رية

يصف نفسه شاب ال
جنيس
يحب املوسيقى
وألعاب الفيديو

تعرف للتو عىل
فتى إميو وهو حتامً
مهتم

عندما تريد أن تغري اسمك،
ماذا تظن؟ أي األسامء
يناسبك؟ رمبا والديك لديهم
فكرة جيدة؟
عندما تجد االسم املناسب،
قل للجميع كيف تفضل أن
تدعى وأن تتم مخاطبتك،
ودعهم يأخذون وقتهم
لإلعتياد عليه.

تقول جول « :إنني فخورة بهويتي
الجنسية ،ألنني ال أندرج تحت مسمى
ذكر أو أنثى»

فتى الهيبسرت
يحب النكت
املضحكة
يعترب نفسه مثيل
الجنس و جنيس

هو مرح
ومبتهج ككلمة
مثيل الجنس

ي
نبارييتد أن يصبح
يست ولكن ال
الكيطيكع أن يقاوم
بالجنب

نبايت

إنه ملن املهم جدا أن تقرر متى وكيف وأي طريق تسري فيه .عندما تحتاج
معلومة أو نصيحة اتجه إىل اآلخرين الذين مروا بنفس التجربة مسبقاً.
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ماذا تفعل عندما تشعر
بالضغط النفيس؟
فتى اإلميو
ي
عترب نف
امليول الجسنه ثنايئ
سية

يعشق ألعاب الفيديو

ال
جنكس –
ذر

مي ياو

يحب الطالء ذو
اللون األسود
عىل أظافره
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التمييز والتحيز:

أحيانا ال يتفاعل اآلخرون جيدا ً
تجاه إفصاحك عن ميولك
الجنسية ،رمبا ألنهم مل يتوقعوا
ذلك منك ،أو أنه من الصعب
بالنسبة لهم تقبل منط حياتك.
البعض يحتاجون وقتا ليتفهموا
ذلك ،كن صبورا معهم وال
تستسلم.
اسعى نحو األشخاص الذين
يتقبلونك أنت كام أنت واعرف
ا
لجنس
ذكر – من هم األشخاص الذين ميكنك
أن تثق بهم فعالً.
ميكنك أن تجد هؤالء األشخاص
يف كل مكان ،ليس فقط يف
مجموعات ال  ،LSBTTIQوإمنا
أيضاً ضمن عائلتك أو أصدقائك
أو نادي الرياضة.

رمبا تشعر باالمتعاض أو أنك مستثنى خارجاً ضمن املدرسة أو النادي أو حتى
بني أصدقائك .إنه شعور مؤمل حقاً .كل مايجعلك تشعر باألمل ليس جيدا ً .عندما
تخوض تجربة عنف ضدك ،اطلب املساعدة  .إنه ملن املهم جدا ً عندما التعرف
مالذي يتوجب عليك فعله ملواجهة هذا التمييز والتعصب ّأل تسكت عام
يحصل لك .ثق بشخص ما واطلب املساعدة.
أحيانا تشعر بالوحدة التامة تجاه تلك املشاكل ،لكن هنالك اناس آخرين قد
مروا بنفس التجربة واستطاعوا أن يجدوا طريقاً لتفاديها.
وإن هنالك أناس يعتربونك مهم جدا ً بالنسبة لهم ،تحدث معهم عن مشاكلك.

يقول
لوكا « :أن تطلب الدعم من اآلخرين اليعني أنك
ضعيف ،بل عىل العكس ،هذا دليل عىل قوتك»

أيضا من املهم أن تطلب املساعدة من أشخاص مختصني .اإلستشارة مجانية
ورسية ،هذا يعني أن اسمك وقصتك لن يعرفها شخص آخر أبدا ً .فقط
تش َجع.
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نحن أكرث من ذلك
نحن لسنا فقط مثليو ومثليات الجنس وثنائيو امليول الجنسية واملتحولون
الجنسيون والالجنسيون واملخنثون وأحرار الجنس ،نحن أصحاب برشة
مختلفة ،نختلف باملعتقدات ،نتكلم يف املنزل العديد من اللغات ،لدينا
الكثري أو القليل من النقود ،كبار أو صغار ،نحيفون أو بدينون ،مرىض أو
أصحاء ،لدينا تعليم مختلف وتجارب عديدة.

الفتاة املجدة بالدراسة واملحبة إلصالح اإللكرتونيات
أفصحت عن ميولها
الجنسية لدى عائلتها .يف
اليشء كان أمر غريب بعض
الشيىء ولكن بعدها أصبح
عىل مايرام متاماً.
دامئاً عىل
الهاتف الذيك
 ،كثريا ً عىل
اليوتيوب

تكون مع الفتاة
الاليت تحب املوضة
واألزياء
تعترب
نفسها
مثلبةالجنس
الجنس –
أنثى

تحب
التكنولوجيا

تقول يريون « :أنا لست
متحررة الجنس فقط ،أنا
امرأة ذات لون ومسلمة....
يف أملانيا يقود ذلك لعدم
تفهم يفوق وصفه ....هل
تشعر بذلك أيضا؟»

التمييز موجود دامئا يف املجتمعات
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يتعرض الكثري من الناس بسبب حقيقة من يكونون ألنواع
مختلفة من التحيز والتعصب والتمييز .
من
املمكن أن يحصل ذلك لشاب أسود البرشة يف لقاء مع بعض
ال
شباب ،بأن يتم إلقاء نكت عنرصية حول األشخاص سود البرشة.
وأيضاً ميكن أن التستطيع صديقتك ذات البرشة البيضاء وذات
ا
مليول الجنسية الثنائية أن تذهب للقاء األصدقاء بسبب عدم
وجود رامبة لكرسيها املتحرك!
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نحن ننتمي جميعا لبعضنا:
ظهر ،أو بهويتنا الجنسية ،ونعيش بشكل مختلف
صحيح أننا النتامثل بامل
دينا جميعاً الحقوق نفسها كبرش ونفس الحقوق
متاماً عن بعضنا ،لكن ل
بأن نعيش دون متييز أو تحيز أو تعصب تجاهنا.
علينا جميعا من أجل جعل الدعوة مفتوح ًة دامئاً
من أجل ذلك يتوجب
ضمن مجتمعنا  LSBTTIQأو نوادينا أو الحفالت
للجميع للمشاركة
والتجمعات.

خامتة:
لقد

كان ذلك كثريا ً من املعلومات ،أليس
كذلك؟

نتمنى أن يكون
ذلك جيدا ً نونوعاً ما بالنسبة لك.
يف املرة القادمة التي تذهب ف
يها إىل السينام خذ معك اثنني من
أصدقائك من مجموعة TIQ
 .LSBTيف حال عدم وجود مجموعة
 LSBTTIQيف منطقتك ،أن
ىشء مجموعة جديدة .يف اإلنرتنت
ستتعرف بالتأكيد عىل أشخا
ص مثلك ويفهمونك ،وهم يبحثون
أيضاً عن أصدقاء أو صديقا
ت .إن كونك يف مجموعة هو أفضل
دامئاً من كونك وحيدا ً.
نتمنى لك وقتاً ممتعاً والكثري من
اللحظات السعيدة.
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تعاريف:
التوجه الجنيس | التوجه الجنيس يحدد من تجده جذاباً أو تقع يف حبه .هذا
يعني أن تكون مغاير الجنس أو مثيل أو مثلية الجنس أو ثنايئ امليول الجنسية
أو من أحرار الجنس.

أحرار الجنس | هم األشخاص الذين يحاولون تغيري تعريف ماهو طبيعي.
يستخدم مصطلح أحرار الجنس لإلشارة إىل مثليي ومثليات الجنس ومثليي
الجنس واملتحولني جنسيا والالجنسيني.

الهوية الجنسية | الهوية الجنسية تعني الطبيعة الجنسية التي تشعر بها ،سواء
ذكرا ً أم أنثى أو ما بني ذلك.

مغاير الجنس | هم األشخاص الذين يشعرون باإلنجذاب الجنيس تجاه الجنس
اآلخر ويشكلون األغلبية .ومع ذلك هذا اليجعلهم «طبيعيني».

مثلية الجنس | املرأة التي تشعر باإلنجداب الجنيس تجاه امرأة أخرى.

سيس | هم هؤالء الناس الذين يتناسب جنسهم مع الجنس الذي ولدو فيه

مثيل الجنس | الرجل الذي يشعر باإلنجداب الجنيس تجاه رجل آخر.

ووك (السيدة امللونة) | تأيت هذه التسمبة من بوك (الناس امللونني)
هي التسمية الذاتية للناس الذين يصبح لديهم خربات يف التمييز العنرصي.

ثنايئ امليول الجنسية | الشخص الذي يشعر باإلنجداب الجنيس تجاه أشخاص
من كال الجنسني.
املتحول الجنيس | هو شخص يشعر بعدم انتامئه للجنس الذي ولد به.
الالجنيس | هو الشخص الذي اليعترب نفسه ذكرا ً أو أنثى والينتمي إىل إحدى
هاتني الفئتني.
املخنث | هو الشخص الذي ميلك أعضاء تناسلية مبهمة.

22

أسود | هي التسمية الذاتية للناس السود اللذين لديهم جذور إفريقية
ويعيشون بشكل متناثر يف كل أنحاء العامل .الحرف األول من كلمة أسود يكتب
بالخط العريض ألسباب سياسية.
 | LSBTTIQتكون لإلتجاهات الفردية يف مجتمع متنوع كقوس قزح
(ل) مثلية الجنس( ،س) مثيل الجنس( ،به) ثنائيو امليول الجنسية(،ته)
الالجنسيني( ،ته) املتحول الجنيس( ،ي) املخنث( ،كو) أحرار الجنس .هكذا
تصبح كل مجموعة واضحة ،عىل األقل كحرف.
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قامئة الوسائل اإلعالمية

عىل شبكة اإلنرتنت

املجموعات الشّ ابة ل LSBTTIQ

للشّ باب والشّ ابات املهتمني ب  lsbttiqيوجد مجموعات كثرية وعروض آخرى – من
املمكن أيضاً يف املحيط الذي تعيش فيه .وسائل االتصال تجدها هنا عىل صفحتنا يف
اإلنرتنتwww.netzwerk-lsbttiq.net/jugendgruppen :

•( http://www.achsoistdas.comموقع للتقارير الهزلية التصويرية )
•( http://www.dbna.deبوابة للمثليني الشباب)
•( http://www.gorizi.deبوابة للمثليات الشابات)

صور متحركة – بعض املختارات
· الفتاة املسرتجلة ( Tomboyفرنسا يف عام  ، 2011للذين ترتاوح أعامرهم بني  6سنني وما فوق) الالجنسيني
· لكن أنا رئيس املشجعني ( But I´m a Cheerleaderأمريكا يف عام  ، 1999للذين ترتاوح أعامرهم بني
 12سنة وما فوق) – مناسب لك !
· ( Itty Bitty Titty Committeeفلم كوميدي أمرييك للذين ترتاوح أعامرهم بني  12سنة وما فوق ،
 2007يف عام ) – متطرفني فتاة مرحة جدا ً
· ( XXYاألرجنتني يف عام  ،2007للذين ترتاوح أعامرهم بني  12عام وما فوق) – املخنث
· اليوم أذهب للبيت لوحدي  ( Hoje Eu Quero Voltar Sozinhoالربازيل يف عام  ، 2014للذين ترتاوح
أعامرهم بني  6سنوات ومافوق) – الحب مثليي الجنس و العيش مع العجز
· جهاد من أجل الحب ( A Jihad for Loveوثائقي حول أحرار الجنس يف املجتمع اإلسالمي ،يف عام )2007

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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و من األفضل أن تقرأ يشء؟

Bauer, Marion Dane (Hrsg.) (2000): Am I Blue? 14 Stories von der anderen Liebe
باور ،ماريون داين (محرر) ( :)2000هل أنا أزرق؟  14قصة عن الحب اآلخر
 Witte, Tania (2012): leben nebenbeiويت ،تانيا ( :)2012يعيش جانباً  -متنوعة وملونة
 Herrndorf, Wolfgang (2010): Tschickهرين دورف ،و فولفغانغ ( :)2010تشيك  -رواية جميلة عن مثيل الجنس
 Fessel, Karen-Susan (2005): Jenny mit Oفيسيل ،كارين سوزان ( :)2005جيني مع  - Oرحلة للذات
 Gagarim, Yori (2014): Let them talkغاغاريم ،يوري ( :)2014دعهم يتحدثون  -بني الجنسني مجرد فكاهة
القبول www.lambda-bayern.de/-leadmin/dl/heft_akzeptrans_web.pdf
مع معلومات تعليمية وقانونية

غبة يف مشاهدة املسلسالت؟

شفاف (Transparent )2014
الربتقايل هو اللون األسود الجديد  2013( Orange Is The New Blackوما بعدها).
خدمة الشفاه (Lip Service )2010
التغي (Becoming )2015
ٍّ
أنا أحبك ولكن ( I Luv U But ...مسلسل باللغة العربية والإلنكليزية)

·
·
·
·
·
·
·
·
·

 LSBTTIQومن أصول مهاجرة؟ أكيد!
www.gladt.de
 GLADTجمعية  -مثليون ومثليات امليول الجنيس من تركيا
 – www.quarteera.deأحرار الجنس بالرويس
www.lesmigras.de LesMigras
مثليات امليول الجنسية/ثنائيات امليول الجنسية ومثليات امليول السود والناس املتحولني
مراكز املشورى واملساعدة التخصصية يف املنطقة التي تعيش فيها
جمعية بلوس يف منهايم
www.plus-mannheim.de/index.php/beratung
جمعية فتس يف شتوتغارت
frauenberatung-fetz.de/de/beratung/lesbenberatung.html
جمعية الوردة املساعدة يف فرايبورغ
www.rosahilfefreiburg.de/beratung
جمعية دعم الشبّاب والشابّات يف شتوغارت -
www.verein-jugendliche.de/projekte/antihelden
مركز جمعية فايسينبورغ يف شتوغارت- .
www.zentrum-weissenburg.de/beratung
وسائل للتواصل تجدونها تحت عنوان
www.netzwerk-isbttiq.net/beratung
ال VLSPتقدم قامئة محدثة باستمرار عن مراكز املشورى املتخصصة يف جميع أنحاء أملانيا:
www.vlsp.de/beratung-therapie/angebote/liste
يف هذا املوقع تجدون أيضا موضيع مثرية لإلهتامم عن اإلفصاح عن الهوية الجنسية.

25

بصمة النارش

 فورتيمربغ-  يف بادنLSBTTIQ نرش من قبل شبكة
)Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg(
إتحاد فكري غري حزيب و غري مقيد ملجموعات وجمعيات ومبادرين من ال ّناس
، ثنايئ امليول، مثليي امليول الجنسية،الذين ينتمون ملثليات امليول الجنسية
. املخنث وأحرار الجنس، الالجنيس،املتحول الجنيس
املوقع

www.netzwerk-lsbttiq.net

الربيد اإللكرتوين

coming-out@netzwerk-lsbttiq.net

Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg :بدعم من

وزارة الشؤون االجتامعية و اإلندماج يف بادن فورتيمربغ
 أنوك ايهرأيزرAnouk Ehreiser :منسقة املرشوع

:الرتجمة للغة العربية
.) و مصطفى يuebersetzungverbindetuns@web.de(.خالد ح
:العنوان األصيل

Coming Out. Alles, was Du wissen solltest.
Hrsgg. vom Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg
2. aktualisierte Auflage - Copyright© 2016
Henna Räsänen | www.hennarasanen.wordpress.com :رسوم توضيحية
www.tektek.de :التصميم واإلنتاج

Arabische Übersetzung der
2. aktualisierten Auflage - Copyright © 2017,
Netzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg,
Adlerstraße 12, 79098 Freiburg
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