A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE
AZ LMBT EMBEREK ISKOLAI DISZKRIMINÁCIÓJÁRÓL
Az oktatáspolitika számára az LMBT téma alapvetően két összefüggő, de egymástól mégis jól megkülönböztethető
formában jelentkezik: egyrészt, hogy hogyan biztosítsa az oktatási rendszer az LMBT diákok (illetve az azonos
nemű szülők által nevelt gyermekek) számára a biztonságos, hátrányos megkülönböztetéstől mentes, támogató
iskolai környezetet, másrészt, hogy hogyan járuljon hozzá (vagy éppen gerjessze) az LMBT emberekkel
kapcsolatos társadalmi előítéleteket és elutasítást.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény, valamint a köznevelésről szóló törvény biztonságos környezetre vonatkozó
rendelkezései, elvben biztosítják azt a jogszabályi környezetet, amely hatékony fellépést biztosítana az LMBT
embereket az iskolában érő diszkriminációval és zaklatással szemben. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy
az LMBT emberek rendkívül gyakran válnak hátrányos megkülönböztetés, elsősorban zaklatás (ún. bullying)
áldozatává, amely komoly kihatással van iskolai előmenetelükre. A kutatások szerint a magyar LMBT fiatalok 12-14
évesen jönnek rá szexuális irányultságukra, a családi elutasítás miatt gyakran tanáraiktól és az oktatási rendszer
más szereplőitől várnak segítséget a nem kis megrázkódtatással járó felismerés feldolgozására. A pedagógusok
viszont semmilyen felkészítést nem kapnak az ilyen helyzetek kezelésére, és teljesen hiányoznak a fiatalokat
megcélzó, e kérdéskörrel kapcsolatos kiadványok is.
Hasonlóan rosszul teljesít az oktatási rendszer az LMBT emberekkel kapcsolatos elfogadó attitűd kialakítása terén
is. Bár a tolerancia és az emberi jogok az új Nemzeti Alaptanterv kiemelt témája, mint ahogy arra az alapvető jogok
biztosa nemrégiben nyilvánosságra hozott jelentésében is felhívja a figyelmet, a szexuális kisebbségek ebben a
vonatkozásban a tananyagban nem jelennek meg. Sőt, a Nemzeti Alaptanterv korábbi változatával szemben még
a homoszexualitás fogalma sem jelenik meg az egyébként nagyon részletes kerettantervi szabályozásban; a
családi életre nevelés tantervében pedig alig burkoltan homofób és transzfób megjegyzések is szerepelnek.
Szövetségünk három részletes szakmai véleményt is készített e tárgyban az elmúlt év során, és azokat határidőre
eljuttatta a társadalmi vita keretében a megfelelő állami szervekhez; a felvetett szempontok mégis teljesen
figyelmen kívül lettek hagyva. Elfogadhatatlan, hogy ma Magyarországon úgy kerülnek ki fiatalok a közoktatási
rendszerből, hogy egyáltalán nem is hallottak iskolai közegben az LMBT emberek létezéséről.
Mindezek alapján javasoljuk, hogy:
● egészítsék ki a Nemzeti Alaptantervet és a kerettanterveket, hogy azok kifejezetten kitérjenek a
szexuális irányultságra és nemi identitásra vonatkozó ismeretekre;
● biztosítsák, hogy a közoktatásban használt valamennyi tankönyv és oktatási anyag objektív módon
tárgyalja a szexuális irányultság és nemi identitás kérdéseit, és elősegítse az LMBT személyekkel
szembeni elfogadás és tisztelet kialakítását;
● fogadjanak el az oktatási intézmények számára a hátrányos megkülönböztetés és zaklatás elleni
fellépésre vonatkozó irányelv mintát, amely kifejezetten kitér a szexuális irányultságra és nemi
identitásra;
● integrálják a homofób és transzfób zaklatás problémáját az iskolai agresszió elleni, illetve biztonságos
iskolát megcélzó programokba;
● a tanárképzés tananyaga térjen ki az LMBT emberek társadalmi helyzetére és az LMBT fiatalok
speciális problémáira és szükségleteire vonatkozó információkra;
● vezessenek be akkreditált továbbképzéseket a tanárok, nevelési tanácsadók, iskolanővérek és
iskolapszichológusok számára a szexuális irányultságról és nemi identitásról;
● az iskolai szexuális oktatás térjen ki az LMBT emberek egészségét érintő sajátos kérdésekre;
● biztosítsanak erkölcsi és anyagi támogatást az LMBT civil szervezetek által végzett iskolai
tudatosságnövelő programoknak; ösztönözzék az iskolafenntartókat, hogy meghívják ezeket a
programokat iskoláikba.
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