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DEFINIZZJONIJIET
ORJENTAZZJONI SESSWALI
L-omosesswalità, il-bisesswalità, u l-eterosesswalità
huma termini li jidentiﬁkaw l-orjentazzjoni sesswali
tal-bniedem - jiġiﬁeri lejn liema sessi l-bniedem
jinġibed soċjalment, psikoloġikament, emozzjonalment u sesswalment.
ĠENERU
Dan jirreferi għall-għarﬁen intern u l-esperjenza
tal-maskulinità jew femminilità ta’ persuna, u
l-kostruzzjoni soċjali li talloka ċerta mġiba għall-irwoli
maskili u femminili li jvarjaw skont l-istorja, soċjetajiet,
kulturi u klassijiet soċjali. Il-ġeneru huwa marbut malaspettattivi soċjali u mhux mal-bijoloġija.
L-IDENTITÀ TAL-ĠENERU
Dan it-terminu jirreferi għall-esperjenza tal-ġeneru
interna u individwali ta’ kull persuna, li tista’ jew ma
tistax tikkorrispondi għas-sess assenjat mat-twelid,
inkluż is-sens personali tal-ġisem (li jista’ jinvolvi,
b’għażla ħielsa, tibdil ﬂ-apparenza tal-ġisem, u/jew
funzjonijiet permezz ta’ mezzi mediċi, kirurġiċi, jew
xort’ oħra) u espressjonijiet oħra tal-ġeneru, inkluż
l-isem, l-ilbies, id-diskors u l-komportament.
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DEFINIZZJONIJIET
L-ESPRESSJONI TAL-ĠENERU
Din tirreferi għall-manifestazzjoni ta’ kull persuna
tal-identità tal-ġeneru tagħhom, u/jew dik li hija
perċepita mill-oħrajn.
LGBTIQ
Dan huwa terminu li jinkludi sinonimi għal persuni li
jidentiﬁkaw lilhom infushom rispettivament bħala
Leżbjani, Gay, Bisesswali, Trans, Intersess, Questioning jew Queer.

Persuna li hija miġbuda emozzjonalment u sesswalment lejn persuna tal-istess sess.
BISESSWALI
Persuna li hija miġbuda emozzjonalment u sesswalment lejn persuna irrispettivament mis-sess tiegħu
jew tagħha.
TRANS
Din hija kategorija ta’ persuni li l-identità tal-ġeneru
tagħhom u/jew l-espressjoni tal-ġeneru tagħhom
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GAY, (LESBJANA/RAĠEL GAY)

DEFINIZZJONIJIET
huma diﬀerenti mis-sess li ġie assenjat ﬁt-twelid.
Persuni trans jistgħu jkunu jridu jagħmlu tibdil
ﬂ-apparenza u/jew il-ġisem tagħhom biex ikun jaqbel
aktar mal-identità u l-espressjoni tal-ġeneru tagħhom.
INTERSESS
Dan huwa terminu ġenerali użat għal varjetà ta’
kundizzjonijiet li jitwieled xi ħadd bihom, b’anatomija
riproduttiva jew sesswali li hi diﬀerenti middeﬁnizzjonijiet standard ta’ mara jew ta’ raġel, f’dak li
għandu x’jaqsam mal-fatturi interni jew esterni
tal-ġisem. Ngħidu aħna, persuna tista’ titwieled
b’dehra ta’ mara minn barra imma minn ġewwa jkollha
anatomija tipika ta’ raġel; jew tista’ titwieled
bil-partijiet ġenitali li jkunu jidhru li huma taħlita
tal-partijiet tipiċi maskili u femminili.
QUESTIONING
Persuna li għadha ﬁl-proċess li tagħraf l-orjentazzjoni
sesswali jew l-identità u l-espressjoni tal-ġeneru
tagħha.
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DEFINIZZJONIJIET
QUEER
Dan huwa terminu li jinkludi minoritajiet sesswali u
tal-ġeneru li mhumiex eterosesswali jew sisġeneri.
Identitajiet queer jistgħu jiġu addottati minn dawk li
jersqu ’l bogħod minn identitajiet tal-ġeneru tradizzjonali u jﬁttxu deﬁnizzjoni aktar miftuħa u inqas
konformista mit-tabella LGBTI.
SISĠENERU
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Din hija kategorija ta’ persuni li l-identità tal-ġeneru
tagħhom u/jew l-espressjoni tal-ġeneru tagħhom
jaqblu mas-sess li ġie assenjat ﬁt-twelid.
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Gabi Calleja
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Dan il-ktejjeb huwa t-tieni verżjoni ta’ żewġ pubblikazzjonijiet illi l-MGRM fasslet fl-2005 madwar l-istess
żmien illi twaqqaf ukoll in-National Gay Helpline.
Il-kuntest soċjali u legali nbidel b’mod sinifikanti
f’dan il-perjodu u llum l-għarfien dwar persuni
LGBTIQ kiber bil-bosta. Dan però ma jfissirx illi li
tkun LBGTIQ ma jippreżentax ċerti sfidi kemm għal
persuni LGBTIQ infushom kif ukoll għall-ġenituri,
familjari u ħbieb tagħhom. Għalhekk inħass il-bżonn
illi nirrevedu dawn il-pubblikazzjonijiet biex
jirriflettu l-kuntest li qed ngħixu fih illum. Il-ktejjeb
kien frott ta’ ħidma kollaborattiva bejn numru ta’
entitajiet LGBTIQ li flimkien indirizzaw dawk li
ħasbu li huma l-kwistjonijiet ewlenin li magħhom
iħabbtu wiċċhom persuni LGBTIQ u l-ġenituri u
l-familjari tagħhom. Nirringrazzja lil kull min kellu
sehem fit-tfassil ta’ din il-pubblikazzjoni u lil dawk
kollha illi jimpenjaw irwieħhom biex il-persuni
LGBTIQ u l-familjari tagħhom isibu l-appoġġ illi
għandhom bżonn.

PERSUNI LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

INTRODUZZJONI

JIEN X’GĦANDI DIFFERENTI?

Fis-soċjetà tal-lum insibu ħafna diversità. Fost din
id-diversità nsibu nies li jidentiﬁkaw ruħhom ma’
orjentazzjoni sesswali, identità tal-ġeneru, espressjoni
tal-ġeneru u karatteristiċi sesswali diﬀerenti. Kulħadd
huwa uniku iżda għandna wkoll aﬀarijiet li huma
komuni bejnietna. Il-bniedem qiegħed dejjem aktar
jitgħallem japprezza d-diversità għax din hija ta’
beneﬁċċju għas-soċjetà. Il-fatt illi wħud għadhom ma
jaċċettawx lil min huwa LGBTIQ huwa sintomu ta’
intolleranza min-naħa tagħhom u mhux nuqqas
min-naħa tiegħek.
L-omosesswalità m’għadhiex ikkunsidrata marda
mentali mill-komunità psikjatrika internazzjonali.
Persuni LGBTIQ kapaċi jiﬀunzjonaw u jikkontribwixxu
bħala membri sħaħ ﬁs-soċjetà, kapaċi jħobbu u jiﬀurmaw relazzjonijiet daqs ħaddieħor.
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Din hija mistoqsija li diversi persuni LGBTIQ isaqsu
lilhom infushom għalkemm illum persuni LGBTIQ
huma aktar viżibbli ﬁs-soċjetà. Jista' jkun li qed
tħossok waħdek għax ma tafx kif se ssir taf u tiltaqa’
ma’ persuni li jidentiﬁkaw ruħhom bħalek. Dawn tista’
tiltaqa’ magħhom permezz ta’ organizzazzjonijiet
LGBTIQ, fuq l-internet u b’modi oħrajn.

PERSUNI LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

JIEN WAĦDI HEKK?

KIF INKUN NAF FIĊ-ĊERT LI JIEN LGBTIQ?
Bħal aspetti oħra tal-personalità u l-identità tagħna,
is-sesswalità u l-ġeneru wkoll jieħdu ż-żmien tagħhom
biex jiżviluppaw ﬁna. L-importanti huwa li ma tibżax
minn dak li tħoss u tesperjenza, u li tkun miftuħ għal
kull eventwalità. Hemm min ikollu ħjiel minn età żgħira
għax iħossu diﬀerenti minn sħabu ﬁlwaqt li oħrajn
jindunaw meta jkunu kibru. Għalhekk tpoġġix pressjoni fuqek innifsek biex tpoġġi lilek innifsek f’kategorija
jew oħra. Fuq kollox mhux bilfors ikollok relazzjoni ma’
xi ħadd tal-istess sess biex tkun taf li inti gay jew
bisesswali. Dak li tħoss u l-ġibdiet tiegħek jgħinuk
tagħraf x’int.
L-istess japplika għall-identità tal-ġeneru. Jista' jagħti
l-każ li persuni jħossu li l-identità tal-ġeneru tagħhom
ma tikkorrispondix mas-sess li ġie assenjat lilhom
ﬁt-twelid u mal-ġeneru li trabbew ﬁh. L-età fejn
persuni jħossu din id-diﬀerenza tvarja minn persuna
għal oħra. Li taċċetta u tipprova tifhem lilek innifsek
huwa l-ewwel pass.
Jeżistu diversi varjazzjonijiet intersess u dawn it-tobba
jista’ jkun li jindunaw bihom mat-twelid imma oħrajn
jistgħu jimmanifestaw lilhom infushom aktar tard. Xi
persuni intersess qatt ma jsiru jafu b’din
il-karatteristika tagħhom.
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F’dak li ghandu x’jaqsam mal-identità tal-ġeneru, int
biss tista’ tgħid jekk dak li qed tesperjenza hux xi ħaġa
dejjiema, li hija konsistenti u persistenti tul iż-żmien.
Il-varjazzjonijiet intersess huma bijoloġiċi u għalhekk
ma jinbidlux, għalkemm il-mod ta’ kif jimmanifestaw
ruħhom jista’ jinbidel maż-żmien, pereżempju malpubertà.
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Fl-adolexxenza huwa komuni li wieħed jesperimenta
bis-sesswalità tiegħu. Li jkollok x’taqsam darba ma’ xi
ħadd tal-istess sess ma jﬁssirx awtomatikament li inti
gay daqskemm li jkollok x’taqsam darba ma’ persuna
tas-sess oppost ma jﬁssirx li int neċessarjament
eterosesswali. Jekk issib li tħossok miġbud kontinwament lejn dawk tal-istess sess tiegħek jew lejn iż-żewġ
sessi, din hija indikazzjoni li int tista’ tkun gay jew
bisesswali.

PERSUNI LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

DIN HIJA BISS FAŻI?
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Mhux kull raġel gay huwa eﬀemminat u mhux kull
leżbjana hija maskili. Dawn l-isterjotipi huma riżultat
ta’ injoranza u anke ta’ kif il-midja rrappreżentat
persuni LGBTIQ tul iż-żminijiet. L-espressjoni
tal-ġeneru tvarja minn persuna għal oħra u persuni
LGBTIQ huma diﬀerenti minn xulxin daqskemm huma
diﬀerenti minn xulxin persuni eterosesswali. Mhux
kull leżbjana hija sportiva daqskemm mhux kull raġel
gay huwa ħajjat jew hairdresser. L-importanti huwa li
tkun inti nnifsek u li ma tħallix l-aspettattivi ta’
ħaddieħor jillimitawk.

LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

BILFORS IRRID INKUN SISSY/TOMBOY?

COMING OUT!
Tagħmel coming out biss jekk int tixtieq u tħossok lest
li tagħmel dan. Tagħmilx coming out sempliċement
għax xi ħadd jgħidlek li hekk għandu jkun. Din hija
deċiżjoni tiegħek. Żomm f’moħħok li ladarba tagħmel
coming out ma tistax terġa’ lura ﬁl-closet. Apparti
minn hekk tista’ tiddeċiedi li tagħmel coming out ma’
xi nies u mhux ma’ oħrajn skont f’min għandek l-aktar
ﬁduċja. Persuni LGBTIQ ma jagħmlux coming out
darba biss f’ħajjithom, iżda dan huwa proċess
kontinwu għaliex is-soċjetà ħafna drabi tassumi li
l-persuni huma eterosesswali u sisġeneri. Però aktar
ma jgħaddi ż-żmien aktar issir faċli.
Li tgħid lil xi ħadd li int LGBTIQ iﬁsser li hemm persuna
li magħha tista’ tkun int innifsek mingħajr ħabi ta’ xejn
u dan jagħti sens ta’ libertà. Żomm f’moħħok li min ma
jaċċettakx kif int mhux ħabib ta’ veru. Mhux bilfors trid
tagħmel coming out ma’ sħabek kollha f’daqqa, anzi
forsi jkun aħjar li l-ewwel tidentiﬁka dawk li l-aktar
għandek ﬁduċja ﬁhom u li taħseb li se joﬀrulek
appoġġ. Importanti li dejjem tiġbdilhom l-attenzjoni
biex ma jgħidux lil ħaddieħor li inti LGBTIQ jekk int ma
tħossokx komdu b’dan. Forsi jkun tajjeb ukoll li
tinforma ruħek dwar x’jiġiﬁeri tkun LGBTIQ sabiex
tkun f’pożizzjoni li tindirizza xi mistoqsijiet jew ideat
żbaljati li jista’ jkollhom il-ħbieb tiegħek.
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Għal ħafna persuni LGBTIQ, li jiftħu qalbhom ma’
tal-familja huwa l-aktar pass diﬃċli għaliex l-imħabba
tagħhom hija l-aktar ħaġa li jagħtuha valur u li jibżgħu
jitilfu. Jiddependi minnek jekk u meta għandek
tgħidilhom. Int, aħjar minn kull persuna oħra, taf
lill-familja tiegħek u tista’ tbassar ir-reazzjoni
tagħhom. Għal ħafna persuni LGBTIQ ir-relazzjoni
tagħhom ma’ tal-familja marret għall-aħjar wara li
fetħu qalbhom magħhom għaliex il-ġenituri għarfu li
wliedhom urew ﬁduċja kbira ﬁhom meta qalulhom b’xi
ħaġa daqshekk personali u intima. Għalkemm ħafna
ġenituri jsibu diﬃkultà ﬁl-bidu, ħafna drabi r-relazzjoni
eventwalment titjieb. F’każ ta’ diﬃkultà huwa importanti li tﬁttex l-għajnuna minn adulti jew aġenziji
professjonali, fosthom l-Aġenzija Appoġġ fuq
22959000 jew ir-Rainbow Support Service fuq
79430006. Illum hawn ukoll għajnuna għal ġenituri li
forsi jsibuha ftit diﬃċli sakemm jaċċettaw lil uliedhom.

LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

KIF U META GĦANDI NGĦID LIL TAL-FAMILJA?

X’NAGĦMEL DWAR IBBULJAR?
Li tkun diﬀerenti dejjem ipoġġik f’riskju ta’ ibbuljar,
fastidju jew diskriminazzjoni. Huwa importanti li inti
tagħraf li dawn huma forom ta’ abbużi li inti
m’għandekx taċċetta. Jekk int student u qed tiġi bbuljat inti għandek id-dritt li tirrikorri għall-għajnuna
tal-għalliema. Jekk dawn ma jeħdux azzjoni jew huma
stess qed jagħtuk fastidju, tista’ tikkuntattja s-Servizz
Kontra
l-Ibbuljar
ﬁ
ħdan
id-Dipartiment
tal-Edukazzjoni fuq 21233698/21225285.
Fastidju jseħħ meta jkun hemm atti mhux mixtieqa
minnek li joﬀendu d-dinjità tiegħek jew joħolqu ambjent ostili lejk. Meta dan jiġri fuq il-post tax-xogħol
imur kontra l-liġi u tista’ tirrikorri għal azzjoni legali.
Tista’ wkoll tﬁttex l-għajnuna mir-Rainbow Support
Service fuq 79430006 jew il-Kummissjoni Nazzjonali
għall-Promozzjoni
tal-Ugwaljanza
(NCPE)
fuq
25903850.
Id-diskriminazzjoni sseħħ meta tingħata trattament
diﬀerenti sempliċement għaliex inti LGBTIQ. Hawnhekk ukoll, jekk din tiġri fuq il-post tax-xogħol, tikkostitwixxi ksur tal-liġi u tista’ tieħu passi legali. Tgħajjir,
ċajt goﬀ jew mhux mixtieq, intimità ﬁżika jew ċaħda ta’
impjieg jew promozzjoni kollha huma forom ta’ bbuljar, fastidju jew diskriminazzjoni.
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LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

F’kull każ tista’ titlob l-għajnuna tal-MGRM billi
ċċempel ir-Rainbow Support Service fuq 79430006
jew tibgħat ittra elettronika fuq
support@maltagayrights.org.
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Tista’ tikkuntattjahom fuq 79253875 jew
drachmalgbt@gmail.com.
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Għal xi persuni LGBTIQ, ir-reliġjon hija fattur importanti f’ħajjithom. Però, din tista’ toħloq kunﬂitt
minħabba li ħafna reliġjonijiet, inkluż dik Kattolika,
għadhom iqisu relazzjonijiet bejn nies tal-istess sess
bħala att li mhux aċċettabbli. Li tkun LGBTIQ però ma
jﬁssirx li għandek tieqaf tipprattika jew timxi fuq
ir-reliġjon tiegħek. Ħafna persuni LGBTIQ sabu mod
kif jgħaqqdu ﬂimkien it-twemmin mal-orjentazzjoni
sesswali jew l-identità tal-ġeneru tagħhom. Uħud
jagħżlu li jkomplu jimxu strettament mat-tagħlim
uﬃċjali tar-reliġjon tagħhom, ﬁlwaqt li oħrajn jimxu
skont kif tiddettalhom il-kuxjenza tagħhom. F’Malta
jeżisti grupp li jismu Drachma LGBTI li joﬀri spazju fejn
wieħed jista’ jgħaqqad l-orjentazzjoni sesswali,
l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru u
l-karatteristiċi tas-sess tiegħu mat-twemmin Kristjan.

LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

IL-KWISTJONI TAR-RELIĠJON

FAMILJI LGBTIQ

Illum il-ġurnata d-deﬁnizzjoni ta’ familji m’għadhiex
marbuta mal-mudell tradizzjonali iżda nfetħet għal
sitwazzjonijiet soċjali aktar varji. Infatti hawn ħafna
nies LGBTIQ li għandhom il-familja tagħhom li tista’
tinkludi t-trobbija tat-tfal. Din hija realtà li kompliet
tissaħħaħ wara l-introduzzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni
Ċivili ﬂ-2014 u dik tal-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni
tal-Ġeneru, u l-Karatteristiċi tas-Sess ﬂ-2015. Dawn
il-liġijiet għamluha possibbli għal koppji tal-istess sess
sabiex jingħaqdu f’unjoni fejn jistgħu jgawdu l-istess
drittijiet u obbligi ta’ nies miżżewġa, fosthom id-dritt
tal-adozzjoni kif ukoll neħħew il-bżonn ta’ interventi
kirurġiċi fuq persuni trans li kienu jwasslu biex dawn
ikunu sterili.
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SESS RESPONSABBLI

Id-deċiżjoni li jkollok x’taqsam sesswalment ma’
persuni oħra, kemm jekk huma tal-istess sess jew
tas-sess oppost, tinvolvi ċerti riskji. L-HIV/AIDS u infezzjonijiet oħra trasmessi sesswalment (STIs), huma
mard serju li jista’ jiġi evitat. Żomm f’moħħok li, li tkun
LGBTIQ ma jpoġġikx f’riskju akbar li tittieħed, dejjem
sakemm tieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa. Huwa għal
din ir-raġuni li professjonisti tas-saħħa jinkoraġġixxu
l-użu tal-kondoms. Dawn jipproteġuk kemm minn
tqala mhux mixtieqa kif ukoll minn HIV/AIDS u STIs
oħra. Tinsiex li xi STIs jistgħu jiġu trasmessi minkejja
l-użu tal-kondoms, pereżempju permezz tas-sess
orali jew f’xi każi anke l-kuntatt ﬁżiku waħdu. Inħeġġuk
taġixxi b’mod responsabbli għall-ġid tiegħek u ta’
ħaddieħor. Jekk kellek x’taqsam ma’ xi ħadd mingħajr
protezzjoni tista’ ċċempel lill-GU Klinik fuq 21227981
b’mod kunﬁdenzjali u tagħmel appuntament biex
isirulek testijiet mingħajr ħlas.
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.
Bongu,
Rainbow support service ?
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Jekk tħoss il-bżonn li titkellem dwar l-orjentazzjoni
sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru
jew il-karatteristiċi tas-sess tiegħek tista’ ċċempel
lir-Rainbow Support Service fuq 79430006 jew tibgħat
ittra elettronika fuq support@maltagayrights.org, fejn
se ssib professjonisti aﬃdabbli li huma kapaċi jittrattaw il-mistoqsijiet tiegħek b’mod li jaﬀerma l-identità
tiegħek. Is-servizz huwa kunﬁdenzjali u bla ħlas.
Wieħed mis-servizzi oﬀruti mir-Rainbow Support
Service huwa Youth Drop-in fejn żgħażagħ ikunu
jistgħu jiltaqgħu ma’ żgħażagħ tamparhom f’kuntest
pożittiv.

PERSUNI LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

LIL MIN NISTA’ NKELLEM?

X’TGĦID IL-LIGI?
F’dawn l-aħħar snin kien hawn ħafna avvanzi legali li
jipproteġu persuni LGBTIQ f’Malta.
LIGI DWAR L-UNIONI ĊIVILI
Din il-liġi għamlitha possibbli li koppji tal-istess sess
ikunu jistgħu jirrikonoxxu r-relazzjoni tagħhom b’mod
legali. Meta koppja tidħol f’unjoni ċivili tkun tistà
tgawdi mid-drittijiet u dmirijiet kollha li jgawdu
minnhom koppji miżżewġin. Din il-liġi għamlitha possibbli li koppji tal-istess sess li żżewġu jew li daħlu
f’unjoni ċivili f’pajjiżi oħra jkunu jistgħu jirregolarizzaw
din l-għaqda f’Malta.
HATE CRIME
Il-ligi dwar Hate Crime tipproteġik kontra theddid,
abbuż verbali u/jew ﬁżiku, tgħajjir u/jew aġir li jinsulenta lill-persuna u turija ta’ materjal miktub u/jew
ippubblikat li jinstiga vjolenza u mibegħda kontra
persuni LGBTIQ. F’każ li tkun vittma ta’ xi waħda minn
dawn is-sitwazzjonijiet imsemmija hawn fuq, ikkuntattja lill-għassa tal-pulizija. Tista’ wkoll tﬁttex parir legali
u appoġġ mingħand l-MGRM.
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L-Att dwar l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni
tal-Ġeneru u l-Karatteristiċi tas-Sess (GIGESC)
Persuni trans iħossu li mhumiex komdi ﬁs-sess li ﬁh
kienu mwielda jew li kienu assenjati ma’ twelidhom.
Persuni trans jinkludu kemm persuni mwielda nisa li
jidentiﬁkaw irwieħhom bħala rġiel (female-to-male) kif
ukoll persuni mwielda rġiel li jidentiﬁkaw irwieħhom
bħala nisa (male-to-female).

Għal aktar informazzjoni rigward dawn il-liġijiet u
liġijiet oħrajn tistgħu tikkuntattjaw lil Rainbow
Support Service fuq 79430006 jew
support@maltagayrights.org.
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Barra minn hekk din il-liġi tipproteġi tfal imwielda
intersess minn interventi kirurġiċi mhux neċessarji u
mingħajr il-kunsens tal-persuna u jneħħu l-bżonn li jiġi
assenjat ġeneru mat-twelid.

LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

Permezz tal-GIGESC persuni trans ingħataw id-dritt li
jbiddlu d-dokumenti tagħhom mingħajr il-bżonn li
jagħmlu interventi kirurġiċi u/jew trattament mediku
u/jew psikjatriku.
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ktejjeb ghall-persuni
lgbtiq u
.
l-genituri
taghhom

ĠENITURI
Ddedikat lil
Margaret Tanti, omm persuna gay, li kkontribwixxiet bl-esperjenza tagħha fl-ewwel edizzjoni
ta’ dan il-ktejjeb.

L-esperjenza tal-ħajja tal-bniedem hija mżejna
b’identitajiet diversi li wieħed jiġbor fih innifsu u li
jagħmluh persuna sħiħa. Il-bniedem huwa bħal
ħaġra prezzjuża, fejn l-uċuħ varji tal-ħaġra
jirrappreżentaw l-identitajiet diversi fi ħdan
il-persuna.
Wieħed
mill-uċuħ
tal-ħaġra
jirrappreżenta l-orjentazzjoni sesswali, u l-identità u
l-espressjoni tal-ġeneru fil-bniedem. Dawn, flimkien
mal-identitajiet l-oħra jagħmlu l-bniedem wieħed
sħiħ fil-personalità u l-esperjenza tal-ħajja tiegħu.
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Preambolu

INTRODUZZJONI

S’issa għadni qatt ma ltqajt ma’ ġenitur li beda jaqbeż
bil-ferħ kif skopra li għandu wild li jagħmel parti
mill-komunità LGBTIQ. Jien ma kontx xi eċċezzjoni,
minkejja li kelli ħjiel li Mario jista’ jkun gay. Meta
kien żgħir, kien sensittiv ħafna u dejjem jilgħab malbniet u kif laħaq teenager, minkejja li kellu ħafna
bniet bħala ħbieb, ma ried joħroġ ma' ħadd minnhom.
Meta ta' 17-il sena, qalilna li hu gay, f'moħħi kelli biss
li nuri lil Mario li l-imħabba tagħna lejh ma nbidlet
xejn, minkejja li kelli qalbi miksura. L-aċċettazzjoni
ta’ din ir-realtà kienet proċess kemm għalih, kif ukoll
għalina bħala ġenituri. Staqsejna ħafna mistoqsijiet li
kellna naffaċċjaw flimkien: kif se jittrattawh ta’ madwaru? Għandna ngħidu lill-familjari? Ħbieb? Kif se
jħarsu lejna? L-aktar li għen kien meta ltqajna ma'
ġenituri oħra fl-istess sitwazzjoni, fejn indunajna li
m'aħniex waħedna u l-ħajja ħadet perspettiva kompletament ġdida! Illum, tliet snin wara, Mario jinsab
aktar kunfidenti fl-identità tiegħu u aħna bħala
ġenituri tiegħu nħossuna kuntenti li narawh miexi ’l
quddiem b’mod sabiħ.
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L-ĠENITURI TAGĦHOM

Louise
Omm

KTEJJEB GĦAL PERSUNI LGBTIQ U

F’dan il-ktejjeb ippruvajna nirrispondu għall-ewwel
mistoqsijiet li jiġu f’ras ħafna ġenituri, kif jiskopru
din ir-realtà ġdida f’ħajjithom. Nittamaw li jservi ta’
pont jew bieb miftuħ għal perspettiva aktar inklużiva
u sana. Fuq kollox nixtiequ li bħala ġenituri ta’
persuna LGBTIQ, dan il-ktejjeb jgħin biex tagħraf
takkumpanja lit-tifel jew tifla tiegħek bi mħabba
wkoll tul din l-esperjenza.
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KIF SE TĦOSSOK?
Meta jsiru jafu għall-ewwel darba, ħafna ġenituri
jħossu ħafna emozzjonijiet fosthom xokk, konfużjoni,
niket, dwejjaq, uġigħ, rabja u ħtija. Dan partikolarment
jekk il-ġenituri qatt ma tkun għadditilhom minn
rashom. Għalhekk importanti li jsibu mqar persuna
waħda ma’ min jiftħu qalbhom u li tifhimhom, għaliex
dan inaqqas ir-riskju ta’ ġlied u argumenti ﬁl-familja.
Wara proċess li jrid jieħu ż-żmien tiegħu, u li jvarja
minn persuna għal oħra, il-biċċa l-kbira tal-ġenituri
jaslu biex jaċċettaw l-identità tat-tfal tagħhom.
MIN HU LGBTIQ GĦAX IKUN GĦAŻEL HU?
Le, din mhix għażla. Kulħadd jitwieled bl-orjentazzjoni
sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess
tiegħu u l-espressjoni tal-ġeneru tvarja minn persuna
għal oħra. Dawn huma parti integrali mill-identitajiet
ta’ kull individwu, u jiżviluppaw maż-żmien. Hija
normali li bħala ġenitur tistaqsi ċerti mistoqsijiet. Forsi
tħoss li xi ħadd seta’ inﬂuwenza lit-tfal tiegħek, jew li
hemm xi raġuni ġenetika. Il-verità hija li l-orjentazzjoni
sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess
nitwieldu bihom u niskopruhom aħna u nikbru, xi
wħud qabel u oħrajn aktar tard ﬁl-ħajja tagħhom.
Ħadd u xejn ħlief in-natura m’għamlet lit-tfal tagħkom
LGBTIQ u l-probabbiltà hija li ilhom xi żmien
iħossuhom “diﬀerenti.” Tajjeb li ngħidu li l-persuni
LGBTIQ, ﬁlwaqt li jista’ jkollhom aﬀarijiet komuni
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bejniethom huma wkoll diﬀerenti minn xulxin. Persuni
LGBTIQ jistgħu jkunu diﬀerenti minn xulxin
ﬁt-twemmin reliġjuż tagħhom, ﬁl-fehma politika,
ﬁr-razza, ﬂ-abilità jew diżabilità tagħhom, ﬁl-livell
edukattiv u ﬁl-valuri u l-aspirazzjonijiet fost oħrajn.
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DIN FAŻI LI TGĦADDI?

KIF GĦANDI NĠIB RUĦI BĦALA ĠENITUR?

Bħala ġenituri aħna nesperjenzaw diversi emozzjonijiet imma rridu nżommu f’moħħna li t-tfal tagħna
għandhom bżonn l-appoġġ tagħna u għalhekk ikun
l-aħjar li kieku ngħidulhom hekk “Nixtieqek tkun taf li
l-fatt li inti ‘LGBTIQ’ ma jibdilx l-imħabba li għandi
għalik. Ikolli bżonn ftit żmien biex insir naf aktar kif
nista’ ngħinek tgħix ħajja ferħana. Int x’int, jien
inħobbok, u jekk tkun ta’ għajnuna għalik li nitkellmu,
lest/a li nisimgħek”.

09

KTEJJEB GĦAL PERSUNI LGBTIQ U L-ĠENITURI TAGĦHOM

Le, din mhix sempliċi fażi li ibnek jew bintek għaddejjin
minnha. L-adolexxenti jistgħu jgħaddu minn perjodu
ta’ esperimentazzjoni, jiġiﬁeri jkun żmien meta jkunu
qed iﬁttxu, jiskopru, u jistaqsu dwarhom infushom.
Imma ġeneralment, meta jaslu biex jiftħu qalbhom
ma’ oħrajn, persuni LGBTIQ ikunu diġà għarblu sew, u
l-proċess tal-coming out ﬁh innifsu jindika li huma
konxji tal-orjentazzjoni sesswali jew l-identità
tal-ġeneru tagħhom. L-importanti huwa li bħala
ġenitur inti tappoġġja lil ibnek jew bintek bħala
persuna ﬂ-identità sħiħa tagħha mingħajr kundizzjonijiet.

DIN XI MARDA?

Le, din mhix marda, u għalhekk ibnek jew bintek
m’għandhomx għalfejn jippruvaw “iﬁqu.” Persuni
LGBTIQ li jmorru għal xi “terapija” bil-ħsieb li jbiddlu
l-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru
tagħhom jistgħu jgħaddu minn ħsara psikoloġika,
emozzjonali, ﬁżika kif ukoll spiritwali. Kull bniedem
huwa diﬀerenti minn ieħor u parti minn din
il-varjazzjoni naturali bejn persuna u oħra hija wkoll
riﬂessa ﬂ-orjentazzjoni sesswali, l-identità u
l-espressjoni tal-ġeneru kif ukoll il-karatteristiċi
tas-sess ta’ dak li jkun.
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Il-psikjatri, il-psikologi u t-tobba kollha jsostnu li
l-omosesswalità u l-bisesswalità mhijiex marda, u
għalhekk mhux il-każ li tiġi kkurata. Għalhekk ibnek
jew bintek m’għandhomx bżonn imorru għand
psikjatra għax huma gay. Madankollu, jista’ jkollhom
bżonn għajnuna jekk qed isibuha diﬃċli jaċċettaw
lilhom infushom jew mhux qed isibu min jagħtihom
appoġġ. Fil-każ ta’ persuni trans, jistgħu jﬁttxu
għajnuna ta’ psikologu jew psikjatra mhux biex
“ifejjaqhom” imma biex jgħinhom jifhmu l-passi li jridu
jgħaddu minnhom jekk jagħżlu li jieħdu xi trattament
tal-ormoni jew jgħaddu minn xi interventi kirurġiċi.
Jeżistu diversi varjazzjonijiet intersess. Xi wħud
minnhom jistgħu jippreżentaw riskji għas-saħħa u
f’dan il-każ il-professjonisti mediċi jindikaw l-interventi
u l-kura neċessarja. Psikologu jew professjonist ieħor
espert fuq dawn il-varjazzjonijiet jista’ jkun ta’ appoġġ
u gwida dwar kif din ir-realtà se taﬀettwa l-ħajja ta’ dak
li jkun u l-għazliet li l-persuna għandha quddiemha.
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GĦANDI NIEĦU LIL IBNI JEW BINTI GĦAND
PSIKJATRA?

IR-RELIĠJON

Għal xi ġenituri, ir-reliġjon tista’ tkun l-aktar raġuni
għala jdumu biex jaċċettaw l-orjentazzjoni sesswali
jew l-identità tal-ġeneru ta’ wliedhom. Għal oħrajn dan
ma japplikax. It-twemmin reliġjuż tal-ġenituri
m’għandux iﬁxkel ir-relazzjoni u l-imħabba bejn
il-ġenituri u t-tfal tagħhom. Kull ġenitur għandu
jistinka biex joħloq sens ta’ armonija u aċċettazzjoni
lejn l-identità diversa ta’ wliedu. L-akbar obbligu ta’ kull
ġenitur jibqa’ dejjem li jħobb mingħajr kundizzjoni.
QABEL MA KONTX TISMA’ BIHOM!
Nies LGBTIQ ilhom jeżistu minn dejjem. Ir-raġuni
għaliex qed ikun hawn aktar viżibilità ta’ persuni
LGBTIQ hi għax kien hemm żviluppi ﬁs-soċjetà u
ﬁl-liġijiet tal-pajjiż li għenu biex din il-minoranza
tħossha aktar protetta ﬁs-soċjetà u xi membri jgħixu
ħajjithom mingħajr ħabi billi jkunu “out”. Persuni
LGBTIQ illum jippreferu ma jgħixux “ħajja doppja” –
fejn ﬁl-familja jkunu mod u barra mid-dar ikunu mod
ieħor. Barra minn hekk, il-ġenituri tal-lum huma aktar
konxji ta’ din ir-realtà u ħafna minnhom kapaċi
jaċċettaw lil uliedhom għal dak li huma.
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Le, mhu tort ta’ ħadd li ibnek jew bintek huma LGBTIQ.
Bosta jaħsbu li jkunu għamlu xi ħaġa ħażina
ﬁt-trobbija tat-tfal tagħhom meta jiskopru li t-tfal
tagħhom huma LGBTIQ. Il-verità hi li persuni LGBTIQ
jinsabu f’kull tip ta’ familja, irrelevanti mill-ambjent li
jkunu trabbew ﬁh.
AĦJAR MA SIRNA NAFU B’XEJN!
Il-fatt li wliedek tkellmu miegħek dwar xi ħaġa
daqshekk personali, iﬁsser li jafdawk u jħobbuk.
Tﬁsser ukoll li jixtiequ jkunu onesti miegħek u li ma
jixtiqux li jżommu din il-parti ta’ ħajjithom sigrieta, u
jittamaw li inti tħobbhom u tirrispettahom għal dak li
huma. Fuq kollox, din mhijiex għażla tagħhom u ma
turi l-ebda nuqqas ﬁhom. L-onestà ta’ wliedek tgħinek
biex issir tafhom ﬁt-totalità tagħhom.
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IT-TORT TIEGĦI?

GĦANDNA NGĦIDU LIL TAL-FAMILJA?

Kif tista’ taﬀaċċja mistoqsijiet bħal: “Għandu tfajla?”
jew “Meta se jiżżewweġ?” jew “Allura issa Peter sar
mara?” Qabel titkellem ma’ xi ħadd, dejjem ara li dan
huwa bil-kunsens ta’ ibnek jew bintek. Wara kollox din
hi ħajjithom u għalhekk għandhom id-dritt jiddeċiedu
min għandu jkun jaf u min le. Importanti wkoll li qabel
ma titkellem ma’ xi ħadd tal-familja inti tkun aċċettajt
il-fatt li ibnek jew bintek huma LGBTIQ u ma tibżax
mir-reazzjoni ta’ dak li jkun. Meta tħossok
ippreparat/a, tista’ tkun aktar faċli li titkellem ma’ dawk
l-aktar qrib tiegħek b’mod individwali.
X’ĦA JGĦIDU N-NIES!
Minħabba li s-soċjetà Maltija hija pjuttost żgħira, xi
ġenituri jistgħu jkunu inkwetati dwar dak li jaħsbu u
jgħidu n-nies ta’ madwarhom. Bħala ġenitur importanti li tappoġġja lil ibnek jew bintek. Aktar ma’ inti
taċċetta din ir-realtà, aktar se tkun kapaċi tiġġieled
il-biżgħat u l-preġudizzji tal-oħrajn.
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KIF TISTA’ TGĦIN

Meta ġenitur jiskopri jew jirrealizza li xi ħadd minn
uliedu huwa LGBTIQ, ir-reazzjoni inizjali tista’ tkun
waħda negattiva. Għalhekk importanti ħafna li
tipprova tifhem, toﬀri l-appoġġ tiegħek, u taċċetta
l-identità LGBTIQ ta’ ibnek jew bintek. Għalkemm
l-aspettattivi tiegħek għall-futur ta’ wliedek jista’ jkun li
jkollhom jinbidlu, dan ma jﬁssirx li ibnek jew bintek ma
jistgħux jilħqu l-milja tagħhom. Jekk ma tasalx waħdek
tibżax tﬁttex l-għajnuna mingħand il-grupp Drachma
Parents jew ir-Rainbow Support Service.
IS-SIEĦEB/SIEĦBA
Jasal iż-żmien fejn ibnek jew bintek ikunu jixtiequ li inti
tiltaqa’ u ssir taf is-sieħeb jew is-sieħba tagħhom.
Għalkemm dan jista’ ma jkunx faċli, importanti
tirrikonoxxi l-bżonn li tirbaħ il-preġudizzji ﬂ-interess
ta’ kulħadd. Ix-xewqa ta’ ibnek jew bintek li inti tiltaqa’
u ssir taf il-persuna l-aktar għażiża għalihom hija wkoll
turija ta’ kemm ikunu jixtiequ li jinkluduk f’ħajjithom u
l-importanza tiegħek ﬁl-ħajja tagħhom.
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Hawn idea żbaljata li persuni LGBTIQ ma jistax
ikollhom tfal jew m’għandhomx irabbu tfal.
Għall-kuntrarju, ħafna persuni LGBTIQ irabbu t-tfal.
Aktar ma jgħaddi ż-żmien, in-numru ta’ pajjiżi li qed
jirrikonoxxu unjoni bejn żewġ persuni tal-istess sess
qiegħed dejjem jiżdied, inkluż pajjiżna. Bħal Malta, xi
pajjiżi jippermettu wkoll l-adozzjoni. Xi persuni jużaw
metodi alternattivi biex ikollhom it-tfal. Numru ta’
LGBTIQ li joħorġu wara li jkunu għaddew minn
relazzjonijiet eterosesswali jistgħu jkunu qed irabbu
t-tfal frott ta’ dawn ir-relazzjonijiet li kellhom qabel.
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JISTGĦU JIBNU FAMILJA?

IL-BISESSWALI MA JAFUX XI JRIDU…

MR

MR
MRS
MR

Persuni bisesswali huma miġbuda kemm lejn dawk
tas-sess oppost kif ukoll lejn persuni tal-istess sess
tagħhom, però dan ma jﬁssirx li ma jafux xi jridu.
Għaldaqstant, il-bisesswalità hija orjentazzjoni sesswali valida daqs l-oħrajn. Jista’ jkun illi persuni bisesswali jsibuha diﬃċli biex jintegraw kemm ﬁl-komunità
gay kif ukoll dik eterosesswali minħabba preġudizzji li
jeżistu f’dawn iż-żewġ komunitajiet. Dan ipoġġihom
aktar f’riskju u l-appoġġ tagħkom jgħin biex
iżommhom f’saħħithom.
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Studji varji sabu li s-sodisfazzjon, il-kuntentizza u
l-kwalità ﬁr-relazzjonijiet hija possibbli f’kull tip ta’
koppja, kemm dawk ta’ sess diﬀerenti u anke dawk
tal-istess sess u irrispettivament mill-identità
tal-ġeneru jew il-karatteristiċi sesswali tal-persuna.
Bħalma jiġri f’relazzjonijiet ta’ sess diﬀerenti, koppji
tal-istess sess, jew fejn hemm persuna trans jew
intersess jaf jiltaqgħu ma’ xi diﬃkultajiet.
L-introduzzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ċivili f’Malta u
Għawdex, kif ukoll il-bidla ﬁl-liġi sabiex persuni
transġeneri jkunu jistgħu jiżżewġu, ikomplu jgħinu
biex isaħħu r-relazzjonijiet ta’ persuni LGBTIQ għax
il-pajjiż irrikonoxxa r-relazzjonijiet ta’ dawn il-persuni.
Relazzjonijiet intimi u stabbli bejn zewġ persuni
jmorru lil hinn mir-relazzjoni sesswali ta’ bejniethom u
bħal kull relazzjoni jiddependu minn fatturi oħra
bħalma huma r-rispett reċiproku, il-ﬁduċja u l-fedeltà,
l-impenn, l-imħabba u l-ħbiberija ta’ bejn il-koppja.
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SE JKOLLHOM RELAZZJONI STABBLI?

DIFFIKULTAJIET LI JISTGĦU JILTAQGĦU
MAGĦHOM PERSUNI LGBTIQ

Ċerti sﬁdi li jiltaqgħu magħhom żgħażagħ LGBTIQ
jinkludu jekk, kif u meta għandhom jitkellmu
mal-ħbieb tagħhom, u l-possibilità li mhux il-ħbieb
kollha jaċċettawhom għal dak li huma. Oħrajn jistgħu
jkunu inkwetati fuq kif se jiltaqgħu ma’ żgħażagħ oħra
LGBTIQ. Għal persuni trans u intersess jista’ jkun li
dawn jibżgħu li qatt mhu se jsibu lil xi ħadd li
jħobbhom.
DIFFIKULTAJIET JISTGĦU WKOLL JINKLUDU
ESPERJENZI TA’ BBULJAR, FASTIDJU, U XI DRABI
ANKE VJOLENZA.
Dawn jistgħu jiġru f’postijiet ta’ divertiment, fuq
ix-xogħol, l-iskola, u xi drabi anke ﬁl-familja. Għal min
għadu mhux ċert dwar l-orjentazzjoni sesswali jew
l-identità maskili/femminili tiegħu, dan il-perjodu ta’
esplorazzjoni jista’ jkun wieħed ta’ tbatija. Għalhekk
importanti li bħala ġenitur inti toﬀri l-imħabba,
ir-rispett u l-appoġġ tiegħek. Is-servizz ta’ għajnuna
professjonali tar-Rainbow Support Service ﬁ ħdan
l-MGRM joﬀri appoġġ lil persuni bħat-tfal tiegħek u
l-familja tiegħek f’dawn iż-żminijiet diﬃċli.
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Importanti li t-tfal iħossuhom komdi jiftħu qalbhom
miegħek biex tkun tista’ tappoġġjahom u tintervjeni
fejn ikun hemm bżonn. Fi ħdan id-Dipartiment
tal-Edukazzjoni hemm ukoll is-Servizz Kontra
l-Ibbuljar.
Dan
jista’
jiġi
kkuntattjat
fuq
21228349/21228350.
MARD!
Kull persuna li hija sesswalment attiva, kemm jekk
eterosesswali kif ukoll LGBTIQ, hija ﬁr-riskju li tieħu
mard jew infezzjonijiet, speċjalment jekk ma tużax
protezzjoni. Għalhekk kull ġenitur għandu jassigura li
wliedu jafu l-modi ta’ kif l-HIV, kif ukoll mard ieħor, jiġi
trasmess u kif jistgħu jipproteġu lilhom infushom.
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ULIEDEK QED JIĠU BBULJATI?

IL-PERSUNI LGBTIQ TA’ MIN JAFDAHOM MATTFAL?
Hawn idea żbaljata fost xi wħud li l-persuni LGBTIQ
jixtiequ attività sesswali ma’ tfal żgħar. Din mhijiex
vera, imma hija bbażata fuq nuqqas ta’ informazzjoni
tajba dwar in-natura tas-sesswalità diversa.
Ġeneralment, persuni LGBTIQ m’għandhom l-ebda
interess sesswali ﬁ tfal żgħar aktar milli għandhom
persuni eterosesswali. Fil-fatt l-istatistika turi b’mod
konklużiv illi l-maġġoranza ta’ abbużi sesswali fuq
it-tfal iseħħu minn persuni eterosesswali. Il-fatt li
wieħed ikun LGBTIQ ma jﬁssirx li għandu ċans akbar li
jkun pedoﬂu.
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Il-qafas legali ﬁl-konfront ta’ persuni LGBTIQ qiegħed
dejjem jinbidel. F’April tal-2014 daħlet f’Malta l-liġi
dwar l-Unjoni Ċivili li tagħti lil koppji tal-istess sess,
l-istess drittijiet taż-żwieġ inkluż dawk tal-adozzjoni.
Fl-istess waqt ġiet introdotta wkoll protezzjoni middiskriminazzjoni fuq bażi ta’ orjentazzjoni sesswali u
identità tal-ġeneru ﬁl-Kostituzzjoni Maltija. L-Att dwar
l-Identità tal-Ġeneru, l-Espressjoni tal-Ġeneru u
l-Karatteristiċi
tas-Sess
tal-2015
jirregola
r-rikonoxximent tal-persuni trans u t-trattament ta’
persuni intersess. Liġijiet oħra jipproteġu lil persuni
LGBTIQ ﬁd-dinja tax-xogħol, joﬀru protezzjoni lil
persuni LGBTIQ li jkunu qed iﬁttxu l-ażil, u jipproteġu
minn vjolenza fuq persuni LGBTIQ u instigazzjoni għal
vjolenza lejn persuni LGBTIQ.
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XI TGĦID IL-LIĠI?

Esperjenza ta’ Omm
Aħna konna sirna nafu li t-tifla tagħna hija persuna
trans meta qaltilna fl-età ta’ ħames snin. Konna rajna
lit-tifla tagħna, dak iż-żmien tifel kif konna ħsibna li
kien, f’diffikultajiet soċjali u ansjetà akuta. Din
r-rivelazzjoni tat-tifla tatna l-biċċa nieqsa millistampa tal-ħajja tagħha u għall-ewwel darba kollox
deher ċar. Il-kunċett li t-tifla tagħna kienet trans
laqatna bħal sajjetta, u fil-bidu bżajna li din
is-sitwazzjoni setgħet teqred lill-familja tagħna.
Bħal ħafna ġenituri ta’ tfal u żgħażagħ trans, esperjenzajna diversi emozzjonijiet li din is-sitwazzjoni
ġġib magħha, minn emozzjonjiiet ta’ telfa għall-iben
li ħsibna li kellna u l-ħolm li konna għamilna għalih,
u rabja lejn il-fatt li din il-ġrajja kienet ġrat
fil-familja tagħna. Fost dawn l-emozzjonijiet, kont
naf li dawn kienu emozzjonijiet li ridt naffaċċja, infittex l-għajnuna biex nifhem x’kien qed jiġri u nibdew
il-vjaġġ mat-tifla tagħna biex ngħinuha tesprimi u
taċċetta l-identità tal-ġeneru tagħha.
F’dak iż-żmien bikri, aħna l-ġenituri ġieli bkejna
waħedna meta hi kienet fil-kamra tagħha għax ma
konniex nafu l-passi li kien imiss, u bżajna
mill-ġudizzju u r-reazzjonijiet ta’ dawk ta’ madwarna, filwaqt li żammejna f’moħħna u għamilna
dak kollu li kien possibbli biex nagħtu s-sapport
tagħna lit-tifla.
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Kif aħna mxejna ‘l quddiem, rajna lit-tifla tagħna
tiffjorixxi, u l-ferħ u l-imħabba li rajna mingħandha,
tana s-saħħa li nkomplu f’dan il-vjaġġ li bdejna ma’
bintna. Dejjem emminna li aħjar ikollna tifla ferħana,
milli iben imdejjaq jew mejjet. Bħala ġenituri
għarafna li f’dan il-proċess it-tifla tagħna sabet dak li
dejjem kienet, u ma kien inbidel xejn fl-essenza
tal-persuna tagħha ħlief kif tidher.
F’dan il-proċess tgħallimna li tkun ġenitur mhux dak
li int taħseb għandu jkun, imma li tagħti l-appoġġ
tiegħek lit-tfal biex jilħqu l-milja tagħhom, u meta
rajna lit-tifla tagħna ferħana, fhimna li s-sapport
tagħna kien l-aħjar għażla li stajna nagħmlu għaliha.
Aħna sibna l-kuraġġ meta rajna kemm għandna tifla
qalbiena u sabiħa, mhux biss għall-kuraġġ li kellha
biex tgħidilna dwar l-identità tal-ġeneru tagħha,
imma wkoll għad-determinazzjoni tagħha sabiex
tgħix il-ħajja tagħha bl-aktar mod awtentiku bħala
tifla.
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Is-sapport kien fl-azzjonijiet tagħna. Bdejna
nirreferu għaliha bħala tifla, xtrajnielha ħwejjeġ li hi
kienet tippreferi, kif ukoll għażilna li nwarrbu
l-biżgħat tagħna u komplejna nħobbu lit-tifla tagħna
mingħajr kundizzjoni. Għamilna l-għażla li
naffaċċjaw il-komunità tagħna inkluż il-ġirien,
l-għalliema u l-iskola, u fil-proċess affermajna u
wrejna l-appoġġ tagħna lejn il-bżonnijiet tat-tifla
bħala persuna trans.

Issa kważi tliet snin wara, ma nistax nimmaġina
l-familja tagħna mod ieħor; dik is-sajjetta ma qerditniex, imma din l-esperjenza ħallietna aktar
b’saħħitna bħala familja, ġabet id-dawl, u direzzjoni
aktar ċara, li għenitna biex inkunu aktar kapaċi
nagħtuha t-trobbija u s-sapport li għandha bżonn.
Aħna dejjem ħa nkunu hemm għat-tifla tagħna għax
nemmnu li biex tkun l-aħjar ġenitur għat-tfal tiegħek
trid turi l-imħabba u tagħti l-appoġġ tiegħek.
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Margaret
Omm
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Meta Michael qalli li hu gay ħassejtni mitlufa, u
moħħi beda jiġri bija. Kien bil-lejl u ħsibtni qed
noħlom. Żgur induna bl-espressjoni xxukkjata fuq
wiċċi hekk kif staqsieni għadnix inħobbu. Kien lest
jitlaq mid-dar l-għada stess. Għannaqtu bħal qatt
qabel u bkejna flimkien sas-sigħat bikrin ta’ filgħodu.
Il-mistoqsija li l-aktar kidditni kienet: “Imma fejn
mort ħażin fit-trobbija tiegħu?” Biż-żmien tgħallimt li
għalkemm it-tamiet tiegħi għall-futur ta’ ibni
sfaxxaw fix-xejn, kien f’idejh li jiddeċiedi dwar ħajtu u
s-sesswalità tiegħu. L-inkwiet li kelli fuq x’setgħu
jgħidu l-ħbieb u tal-familja ma baqax jaffettwani.
Michael u jien għadna f’relazzjoni tajba. L-importanti
huwa li nirrispettaw l-għażliet ta’ xulxin u b’hekk
l-imħabba ta’ bejnietna ma tispiċċa qatt.
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