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HBTQ 
 
Lika HBTQ 
HBT-samhällets historia är komplex eftersom samhället inte uppfattar bisexuella, 
homosexuella, lesbiska och transpersoner som en norm. Trots det faktum att enligt alla 
självständighetsförklaringen "alla män är skapade lika" måste HBT-samhället fortfarande 
kämpa för verklig jämlikhet. Det finns olika former av HBT-diskriminering. Det varierar från 
ovänlig attityd till så allvarliga problem som vägran att anställa en sådan person. Som ett 
resultat tvingas många HBT-representanter att leva livet, vilket de inte kan kontrollera. Det är 
uppenbart att diskriminering anses vara ett permanent problem för dem som tillhör 
HBTQ-samhället. LGBT-godkännandeprocessen som observerats under de senaste åren 
visar dock att HBT-samhället kommer att uppnå verklig jämlikhet inom närmaste framtid. 
 
Att erkänna sig själv 
När en individ inser att hans / hennes sexuella preferenser skiljer sig från de som anses vara 
normala, har han / hon problem med att erkänna ett sådant faktum. Vissa människor 
ifrågasätter deras sexualitet, andra försöker dölja den för att inte bli avvisad av samhället. 
Enligt undersökningen bland de vuxna representanterna för HBT-samhället uppgav nästan 
40% att de inte accepterades av sin familj eller ens vänner på grund av sin könsidentitet eller 
sexuella läggning. Sådana situationer orsakar allvarliga problem i HBT-samhället, vilket kan 
leda till depression. Därför verkar det vara omöjligt att uppnå kvalitet. Enligt ovannämnda 
undersökning informerade endast 56% av individerna sina mammor om sin sexuella 
läggning och mindre än 40% var modiga nog att berätta detta för sina fäder. Det faktum att 
personer med traditionell orientering var tvungna att kämpa för att informera sina föräldrar 
om deras orientering bevisar att HBT-medlemmar måste övervinna fler hinder för att bli 
öppna om sin sexualitet offentligt. Följaktligen förblir HBT-samhällets jämlikhet under frågan 
fram till idag. 
 
Frågan om diskriminering 



Diskriminering av HBT-representanter är ett allvarligt bekymmer, särskilt när det gäller 
kvalitets sökande. För de individer som anser sig vara homosexuella eller fortfarande måste 
förstå och acceptera sin traditionella sexuella läggning är social diskriminering deras största 
rädsla som bör övervinnas oavsett vad. Numera får öppna homofile eller lesbiska vänliga 
blickar eller till och med negativa kommentarer om deras sexuella läggning. Många 
människor känner sig obekväma med HBT-ämnet och väljer därför att inte acceptera 
snarare än att förstå. Enligt American Civil Liberties Union är diskriminering på grund av 
könsidentitet eller sexuell läggning fel. Sådana organisationer som ACLU syftar till att öka 
medvetenheten om detta problem, de informerar om hur det kan påverka individens 
verksamhet, sysselsättning, bostäder, sociala och arbetsmiljö och många andra aspekter av 
vardagen. Diskriminering av HBT-representanter kan inte betraktas som en intern fråga. 
Detta problem har stora effekter på hela världen. Människor måste ta den här frågan till 
allvarligaste överväganden och förstå varför HBT-samhällets jämlikhet och acceptans är en 
av de kontroversiella fakta om HBTQ-samhället. 
 
Acceptfråga 
En online undersökning genomfördes bland HBT-representanterna och nästan 90% medgav 
att det moderna samhället har blivit mer accepterande de senaste åren. De är också positiva 
till att LGBT-acceptansen kommer att öka inom den närmaste framtiden. Sådana resultat 
visar att HBT-jämlikhet är en absolut möjlig och ouppnåelig uppgift. Trots det faktum att vi 
kan se några framsteg när det gäller acceptansen av HBT-samhället anses det fortfarande 
vara långsamt och kontroversiellt. Forskaren från Williams Institute, Gary J. Gates, som 
hjälpte till att genomföra online undersökningen, säger att det finns en konfrontation mellan 
individer som känner denna förändring och märker acceptansen och människor som inte kan 
vara helt öppna för att de fortfarande känner sig bedömda av samhälle. En sådan 
”förändring” och ”acceptans” anses vara resultatet av LGBT-jämställdhetsprocessen. Å 
andra sidan kommer det alltid att finnas människor som aldrig kommer att förstå sådan 
jämlikhet och kommer att vägra att erkänna det. Som ett resultat kommer stigmatisering av 
HBT-samhället aldrig att få ett slut. Ju mer HBT-samhället känner sig accepterat, desto fler 
individer blir öppna för sin traditionella sexuella läggning. Men människor som inte kan 
acceptera sådant tillstånd, till exempel homofober, kommer fortfarande att protestera mot 
HBT-jämlikhet. Så det är möjligt att dra slutsatsen att jämställdheten för HBT-samhället 
fortfarande pågår, vilket förblir långsamt och begränsat. Frågan om HBT-jämlikhet studeras 
ofta vid högskolor och studenter har möjlighet att köpa HBT-community-uppsats från 
online-skrivtjänster. 
 
 
Vilka förändringar kommer att inträffa? 
HBT-samhället möter diskriminering dagligen, vilket visar att jämställdhet ännu inte har 
uppnåtts. Det finns dock många positiva tecken för HBT-representanter. Ämnet jämställdhet 
fortsätter att utvecklas. För några århundraden sedan var det helt acceptabelt att gifta sig 
med din familjemedlem. Numera anses det vara en avvikelse. Det betyder att samhället 
tenderar att ändra definitionen av ”normalt” med tiden. Det är därför saker som uppfattas 
som normala idag kan bli oacceptabla i morgon. Det finns stora chanser att HBT-jämlikhet, 
homosexuella äktenskap eller acceptans av traditionell sexuell läggning inte ens är en fråga 
för det framtida samhället. Det råder ingen tvekan om att sexuell mångfald kommer att sluta 
vara en kontroversiell fråga inom den närmaste framtiden. Många undersökningar visar att 



HBT-acceptansen ökar och vi kan förutse att HBT-jämlikhet snart kommer att uppnås. 
Naturligtvis kommer det inte att ske omedelbart. Chanserna är dock tillräckligt höga. 
 
Homofilen kallas HBT-gemenskapen. Det är en grupp homosexuella, lesbiska, 
transpersoner och bisexuella, och individer, subkulturer, organisationer, liksom olika enade 
rörelser, som stöder HBTQ-personer. Sådana samhällen genomför festivaler och firandet av 
sexualitet, mångfald, stolthet och individualitet. Aktivister och sociologer från HBT säger att 
deras samhälle är en slags motvikt mot homofobi, heterosexism, bifobi, sexualism, transfobi 
och eventuella påtryckningar som finns i det moderna samhället. 
 
Termen ”gay pride” används ofta för att visa HBTQ-människors identitet och deras styrka. 
Paraderna av stolthet genomförs för att uttrycka innebörden av termen och visa det 
huvudsakliga exemplet på dess användning. Det är värt att notera att HBT-människor har 
olika politiska kopplingar. Inte varje individ med traditionell sexuell läggning anser sig vara 
medlem i HBT-samhället.Medlemmar av HBT-samhället kan organisera rörelser till stöd för 
medborgerliga rättigheter för HBT-representanter på olika platser runt om i världen. 
 
Man tror att HBT-individer är underrepresenterade i medborgerliga rättigheter. 
Globaliseringen påverkar HBTQ-gruppens kamp för att uppnå jämställdhet i sina lagliga 
rättigheter. I USA förenade andra världskriget ett antal män med traditionell sexuell läggning 
och därmed är deras acceptans högre än i Europa. Efter kriget fattade dessa män ett beslut 
att förbli enade och bosätta sig i stora städer istället för att åka hem. Sådana samhällen blev 
snart politiska och startade rörelsen för homosexuella rättigheter. Numera kan man hitta 
många lesbiska och homosexuella samhällen i stora städer. Ett antal högre 
utbildningsinstitutioner öppnar stödcentrum för HBT-medlemmar. När den allmänna 
förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs höll HBTQ-gruppens aktivister fast vid sitt 
stora jämställdhetsbegrepp. Trots det faktum att deklarationen inte nämner rättigheterna för 
homosexuella diskuterar den fortfarande jämlikhet för alla människor och frihet från någon 
form av diskriminering. 
 
Juridiska mänskliga rättigheter 
Sammanfattningsvis är det möjligt att säga att HBT-samhället fortfarande måste kämpa för 
sina lika rättigheter eftersom inte alla är redo att acceptera det faktum att sexuell mångfald 
är en norm. Det är också nödvändigt att komma ihåg att saker som anses vara traditionella i 
det nuvarande samhället kan bli oacceptabla i framtiden. Det är därför det är möjligt att 
konstatera att HBT-samhället har alla chanser att uppnå jämlikhet inom närmaste framtid 
och dess medlemmar kommer att få en möjlighet att leva sitt liv till fullo. Olika 
HBT-organisationer gör sitt bästa för att öka medvetenheten i samhället om diskriminering 
på grund av sexuell läggning. Om du vill veta mer om HBT-frågan är du fri att köpa 
HBT-uppsatsen online. Det finns gott om information relaterad till HBT-ämnet. 
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