اوضاع بهتر می شه :پیام امید برای جوانان دگرباش
بینش و انگیزش

قلدری مشکلی است که میلیونها دانش آموز امریکایی باالخص نوجوانان با آن مواجه هستند .بنا به گزارشها تنها در سال
تحصیلی  ۷۰۰۲-۷۰۰۲بیش از  ۱.۸میلیون دانش اموز  ۸۱-۸۷ساله در مدرسه مورد قلدری واقع شدند ]1[.این آزار و
اذیت گستر ده ،تبدیل خودکشی به سومین علت مرگ نوجوانان امریکایی را توضیح می دهد .قلدری برای دانش آموزان ال
ترنس سکسچوال یا فرا
جی بی تی (لزبین یا همجنسگرای مونث ،گِی یا همجنسگرای مذکر ،بای سکسچوال یا دوجنسی و َ
جنسی) حتی مشکلی بزرگ تر است که با تابوهای اجتماعی و مجادالت سیاسی مرتبط با هویت همجنسگرا ،جامعهی
همجنسگرایان و حقوق همجنسگرایان تشدید شده است ۲۸ .درصد از دانش آموزان ال جی بی تی در یک گزارش احساس
عدم امنیت خود را در مدرسه بیان کردهاند و دانش آموزان متعلق به این گروه میان دو تا چهار برابر بیشتر از دیگر دانش
آموزان به خودکشی اقدام کردهاند ]2[.این واقعیت جانکاه را رشتهای از خودکشیهای نوجوانان همجنسگرا در سپتامبر
 ۷۰۸۰به عرصهی عمومی آورد ،از جمله خودکشی دانشجوی سال اول دانشگاه راتگِرز به نام تایلر ِکلِمِنتی و پسری
سیزده ساله به نام سِ ت والش .مرگ تایلر ِکلِمِنتی باالخص توجه بین المللی را برانگیخت از آن جهت که او بدون رضایت
خودش پس از ضبط و انتشار ویدوی سکس وی در اینترنت توسط هم اتاقیش اخراج شده بودِ .کلِمِنتی با پریدن از روی پل
واشینگتن که َمن َه َتن و نیوجرزی را به هم متصل می کند در  ۷۷سپتامبر خودکشی کرد.
در واکنش به این مرگها ،ستون نویس و فعال حقوق همجنسگرایان دَن َس ِویج پروژهی خود به نام "اوضاع بهتر می شه"
را با همسرش تری میلر آغاز کرد .آنها یک شبکهی یوتیوب را مختص به این موضوع در  ۷۸سپتامبر  ۷۰۸۰به راه
انداختند .هدف این پروژه این بود که اعضای بزرگسال جامعهی همجنسگرا با نوجوانان و جوانان ال بی جی تی تماس
بگیرند و آن ها را در صورت مورد قلدری و آزار واقع شدن مورد حمایت روحی و تشویق قرار دهند .همان طور که
َسویج در مارس  ۷۰۸۸توضیح می دهد" :ما می خواستیم بزرگساالن همجنسگرای مونث و مذکر ،دوجنس گرا و فراجنس
گرا را تشویق کنیم که با جوانان متفاوت از حیث گرایش جنسیتی در مورد زندگی خود در بزرگسالی صحبت کنند ،و آن
ها را در خوشی خودمان در زندگی بزرگسالی سهیم کنیم ،چون بر این باور هستیم که وقتی یک جوان همجنسگرای  ۸۱یا
 ۸۱یا  ۸۱ساله خودش را می کشد دارد می گوید که نمی تواند آیندهای با شادی کافی را در برابر رنجی که امروز در آن

است تصور کند -زمانی که گروه همساالن ،خانواده و رهبران دینیاش در برابر او قلدری می کنند ]3[".بنا به گفتهی
َسویج و میلر ،فقدان شبکههای سنتی حمایت از جوانان و نوجوانان ال بی جی تی مثل شبکههایی که خانوادهها یا جوامع
مذهبی شان جنیست آن ها را نفی و رد می کند ،آن ها را در شرایط مخاطره آمیز انزوا ،نا امیدی و در نهایت خودکشی
قرار می دهد .پروژهی "اوضاع بهتر می شه" به دنبال نشان دادن ظرفیت موجود برای جوانان همجنسگرا پس از سالهای
مدرسه با قرار دادن آن ها در تماس با دیگر اعضای جامعهی همجنسگرا است.
اهداف و مقاصد
بر طبق دیدگاه َسویج ،مرزی ناگفته میان بزرگساالن همجنسگرا و جوانان وجود داشته که مانع از ارتباط گیری آن ها با
یکدیگر می شده است" :در یک دوران طوالنی ،هرگاه همجنسگرای بزرگسال مونث و مذکر تالش می کرده برای همدلی
با نوجوانی همجنسگرا ارتباط برقرار کند ،ما متهم می شدیم به استخدام کردن آن ها[ ،و] مورد سوء استفاده قرار دادن آن
ها .نوعی ناامیدی نهادینه در برابر تعقیب نوجوانان همجنسگرا به خاطر بزرگساالن همجنسگرا وجود داشته .در این
شرایط ما احساس می کردیم که نمی توانیم به موضوع بپردازیم  ،نمی توانیم با آن ها سخن بگوییم .ایدهی پشت سر این
پروژه آن بود که بر و بچههای ناهمرنگ در باب زندگی ما سخن بگویند ،به آن ها برای آینده شان امید بدهیمَ ]4[".سویج و
میلر با استفاده از مجراهای تازهی ارتباط گیری و تماس آنالین تالش کردند از این محدودیتهای سنتی فراگذرند و مستقیما
با نوجوانان و جوانان همجنسگرا تماس برقرار کنند .برای انجام این کار آن ها کانال یوتیوب "اوضاع بهتر می شه" را راه
انداختند و از دیگر همجنسگرایان بزرگسال خواستند که پیامهای خود را ضبط کرده و بر روی شبکه بگذارند" .اوضاع
بهتر می شه" همچنین به دنبال آن بود که بینندگان را به پروژهی ت ِِر ِور هدایت کند .پروژه ت ِِر ِور سازمانی است که خود را
وقف پیش گیری از خودکشی جوانان و نوجوانان ال بی جی تی کرده است .این سازمان یک خط تلفنی و برنامههای تماس
برای آن ها فراهم می کند]5[.
َسویج و میلر با هدف محدودی این پروژه را آغاز کردند و هدف آن ها این بود که  ۸۰۰ویدیو برای آن ها فرستاده
شود ]6[.اما به خاطر توجه زیادی که در یوتیوب و دیگر شبکههای رسانهای اجتماعی به ویدیوها شد این کارزار گسترده
شد و سریع تر از آن که امید می رفت بسط یافت .در انتهای هفتهی اول پروژه ،آن ها هزار ویدیو دریافت کرده بودند.
اندکی بعد از راه اندازی کمپین" ،اوضاع بهتر می شه" نه تنها توجه ،حمایت و مشارکت افراد معمولی بلکه توجه ،حمایت
و مشارکت شرکتهای بزرگ و چهرههای سیاسی معروف را به خود جلب کرد و در دو سالی که از آغاز راه اندازی آن
می گذرد این وضع ادامه داشته است .در عرض یک ماه افراد شناخته شدهای که آشکارا همجنسگرا هستند مثل َزک
ت خواننده پیامهای "اوضاع بهتر می شه"ی خود را روی یوتیوب گذاشته بودند و در ۸۱
کوئینتوی بازیگر و اَ َدم لمبر ِ
اکتبر ،جوئِل ِبرنز عضو شورای شهر فورث وُ رث که او هم آشکارا همجنسگراست پیام "اوضاع بهتر می شه"ی خود را
در طی جلسهی شورا عرضه کرد .این پیام بر روی یوتیوب گذاشته شد و از آن زمان تاکنون بیش از  ۷.۲میلیون بار
مشاهده شده است .با جلب توجه و مشارکت گستردهی رسانهها ،چهرههای سیاسی و شرکتها با این موضوع درگیر شدند.
در  ۷۸اکتبر  ۷۰۸۰حتی کاخ سفید پیام "اوضاع بهتر می شه"ی رئیس جمهور اوباما را منتشر کرد .هم گوگل و هم فیس
بوک ویدیوهای "اوضاع بهتر می شه" را با حضور کارکنان همجنسگرا در همان ماه منتشر ساختند ]7[.از آن زمان،
طیف گستردهای از چهرههای عمومی و شناخته شده پیامهای خود را به نظر دیگران رساندهاند از جمله هیالری کلینتون
وزیر امور خارجهی ایاالت متحدهِ ،الِن دی ِجن ِِرس میزبان برنامه های تلویزیونی ،آن َهث ِِوی بازیگر ،استفن کولبرت
طنزپرداز و حتی چهره های مذهبی مثل اسقف کلیسای اسقفی جین رابینسون که آشکارا همجنسگراست و اسقف لوتری
مارک َهنسون.

رهبری
َدن َسویج حتی پیش از شروع "اوضاع بهتر می شه" مدافع حقوق همجنسگرایان و پی گیر موضوعاتی بود که بر جامعهی
ال جی بی تی تاثیر گذار بود .او ابتدائا به عنوان مولف عشق وحشی در عرصهی عمومی مطرح شد .عشق وحشی یک
ستون توصیههای جنسی و با گسترهی عرضهی بین المللی بود که از سال  ۸۹۹۸منتشر می شده است .در آن دوره ،وی
همچنین به یک سخنگو و خبره و چهرهی رسانهای اغلب مجادله برانگیز تبدیل شده بود که مستقیما به انتقاد از محافظه

کاران سیاسی و چهرههای مذهبی که با حقوق همجنسگرایان مخالفت می کردند می پرداختَ .سویج پیش از راه اندازی
پروژه ی "اوضاع بهتر می شه" کمپین اینترنتی دیگری را اداره کرده بود .این کارزار نتایج جستجو در گوگل را به عنوان
ابزاری برای حمله به سناتور سابق ریک سنتوروم دستکاری می کرد .این کار پس از آن انجام شد که سنتوروم به
همجنسگرایی به عنوان نوعی "انحراف جنسی" در سال  ۷۰۰۱اشاره کرده بود .مدافعهی رک و آشکار َسویج به توجه
رسانهها به کمپین "اوضاع بهتر می شه" کمک کرد .او برای این جلب توجه بارها در رسانهها ظاهر شد ،چهرههای
عمومی را به حمایت از کمپین تشویق کرد و به نقد گروهها و سیاستهایی که او معتقد بود علیه حقوق جامعهی
همجنسگرایان است ادامه داد .همان طور که "اوضاع بهتر می شه" از حیث اندازه و چشم انداز بزرگ تر می شد َسویج و
میلر عملیات خود را از کانال یوتیوب به یک وب سایت اختصاصی انتقال دادند و یک سازمان غیر انتفاعی مشمول قوانین
مالیاتی ( ۱۰۸سی)  ۱مستقر در لوس آنجلس ایجاد کردند تا آن وب سایت را اداره کنند.

یکی از مهم ترین وجوه "اوضاع بهتر می شه" به عنوان کمپینی در حال گسترش ،نامتمرکز بودن این جنبش استَ .سویج
و میلر خالقان این پروژه و مدیران سازمان غیر انتفاعی مربوطه که از دل پروژه زاده شده ،هستند اما ده ها هزار
ویدیویی که در اینترنت گذاشته شده محصوالت قلبی افرادی هستند که با گروه هیچ ارتباطی ندارند .این افراد برای
مشارکت در پروژه صرفا باید سخنان خود را ضبط کرده و پیام خود را بر روی حسابهای شخصی یوتیوب بگذارند .در
برخی موارد ،افرادی که با پروژه ارتباطی نداشتند خود این مسئولیت را بر عهده گرفته و جنبش خود را زیر پرچم
جاینتز از سان فرانسیسکو .او در
"اوضاع بهتر می شه" آغاز کردند مثل "شان ِچیپین" یکی از طرفداران سر سخت تیم ِ
حمایت از این پروژه یک درخواست اینترنتی را آغاز کرد با این مضمون که از این تیم و بعد قهرمانان لیگ اصلی
بسکتبال می خواست که ویدیویی برای حمایت از "اوضاع بهتر می شه" ضبط کنند .بعد از آن که  ۲۱۰۰نفر از جمله
چهار نامزد شهر داری سان فرانسیسکو این درخواست را امضا کردند تیم جاینتز موافقت کرد یک ویدیوی "اوضاع بهتر
می شه" ضبط کند .این ویدیو در ژوئن  ۷۰۸۸منتشر شد ]8[.در فصل  ۷۰۸۸بیسبال تیمهای ِرد ساکس بوستون ،دا ِجرز
اوریلز بالتیمور همین کار را انجام دادند .این هشت تیم با هم یک
لس آنجلسِ ،ریز َتمپا ِبی ،فیلیز فیالدلفیا ،کابز شیکاگو ،و
ِ
چهارم تیمهای لیگ اصلی بیسبال در ایاالت متحده هستند که یکی از بزرگترین لیگهای ورزش حرفهای در دنیاست]9[.
فضای مدنی
حقوق همجنسگرایان دهههاست که یکی از موضوعات چالش برانگیز در ایاالت متحده بوده است .این در حالی است که
جامعه ی همجنسگرایان دستاوردهای قابل توجهی در پذیرش اجتماعی و غلبه بر قوانین و اعمال تبعیض آمیز داشته است.
تغییر در افکار عمومی به آسانی در نگرش به ازدواج همجنسگرایان که یکی از تفرقه برانگیز ترین مسائل در سیاست
داخلی امریکاست قابل مشاهده است .نظر سنجیها در سال  ۸۹۹۲نشان دادند که تنها  ۷۲درصد امریکاییها از قانونی
شدن ازدواج زوجهای همجنسگرا حمایت می کردند و  ۲۱درصد مخالف این موضوع بودند .اما در سال ۱۱ ،۷۰۸۸
درصد امریکاییها اظهار داشتند که از حق ازدواج همجنسگرایان حمایت می کنند که برای اولین بار این دیدگاه را به
دیدگاه اکثریت تبدیل کردند ]10[.در دولت اوباما که جامعهی ال جی بی تی از حامیان جدی آن است سیاستهایی مثل
"نپرس ،نگو" که مردان و زنان همجنسگرا در ارتش را از آشکار کردن گرایش جنسیتی خود منع می کرد کنار گذاشته
شد .با این حال ،قوانین و سیاستهای تبعیض آمیز هنوز وجود دارند .همان طور که َسویج در  ۷۰۸۰می گوید" :در واقع،

وقتی از حقوق همجنسگرایان بحث می شود دو جنگ در جریان است .جنگ اول سیاسی است .اما جنگ فرهنگی خاتمه
یافته است .با توجه به برنامه هایی چون گیلی (یک مجموعهی داستانی تلویزیونی که شخصیتهای همجنسگرا دارد و
محبوب است) و ِالِن (دی ِجن ِِرس ،یک میزبان نمایشهای گفتگوی تلویزیونی) و چگونگی همگرایی و پذیرش بزرگساالن ال
جی ب ی تی می توان گفت که کار انجام شده است .بنابراین خیلی ناراحت کننده است ببینیم تا چه میزان از لحاظ فرهنگی
پذیرفته شدهایم و در عین حال بدانیم تا چه حد موارد قانونی هست که به نظر نمی آید پیشرفت زیادی در آن ها
داشتهایم]11[".
پیام و مخاطب

کمپین "اوضاع بهتر می شه" باالخص نوجوانان و جوانانی را که در معرض خطر خودکشی هستند هدف قرار می دهد
یعنی آن ها که در مناطق روستایی و محیطهای محافظه کار زندگی می کنند .در این محیطها فشار و تابوسازی ،قدرت
بیشتری دارد و افراد برجسته و الگوی بزرگسال و همجنسگرا کمتر حاضر هستند .همان طور که برنامهی "اوضاع بهتر
می شه" روشن ساخته ،تفاوت بنیادی میان قلدری نوجوانان و جوانان غیر همجنسگرا و همجنسگرا آن است که جوانان و
نوجوانان ال جی بی تی اغلب نمی توانند روی حمایت خانواده و عزیزان خود حساب کنند و بسیاری از اطرافیان افراد
همجنسگرا علیه آن ها پیشداوری می کنند .بنا به نظر َسویج و میلر ،این جوانان و نوجوانان به تشویق بیرونی از سوی
اعضای بزرگسال جامعه که جدال آن ها را می فهمند نیاز دارند .در ویدیوهای تولید شده توسط افراد معمولی و شناخته
شدهی همجنسگرا مضمون غالب آن است که پیشرفتهای عمده در انتظار جوانان و نوجوانان همجنسگرا پس از سال های
مدرسهی آنان است .بزرگساالن ال جی بی تی از این ویدیوها برای بحث از دوستیها ،شرکای عاطفی ،کودکان ،مشاغل و
دستاوردهای خود به عنوان روشی برای نشان دادن رضایت خود از زندگی در شرایط اطالع دیگران از همجنسگرا بودن
خود استفاده می کنند.
َسویج با بحث از یک پیام الکترونیکی از یک دختر نوجوان به خود وی توضیح می دهد که چگونه "اوضاع بهتر می شه"
می تواند به حفظ زندگی افراد کمک کند" :این دختر پیام خود را به این جهت ارسال کرده بود که بگوید  ۸۱ساله است و
تالشش این بود که از پس پرده بیرون بیاید .پدر و مادرش ترسیده بودند و تهدید می کردند که وی را از خانه بیرون می
اندازند ،نمی گذارند دیگر خواهران و برادرانش را ببیند و هزینهی تحصیلش را نمی پردازند .به همین دلیل او دوباره به
پس پرده رفته و گرایش جنسیاش را پنهان کرده بود .او به والدینش گفته بود که اشتباه کرده و او صرفا دختری بوده با
برخی مشخصات پسرانه و گیج و گنگ بوده است ...و او به من پیامی نوشته بود که بگوید ویدیوها را تماشا می کرده و
ویدیوها به او کمک کرده که قوی باشد و امیدوارش کرده بودند که خانواده وضعیت وی را قبول خواهند کرد چون آن همه
ویدیو و حاال مقاالت در کتاب توسط مردم تهیه شده بود ...کسانی که خانواده هایشان واکنش مشابهی داشته و بعد موضوع
را درک کرده و از فرزندانشان حمایت کرده بودند .و او به من نوشت که بگوید ویدویوها او را از جنون حفظ کرده و آن

ها را هر شب در اتاقش تماشا می کند ،زیر یک چیزی برای مخفی شدن ،روی آی پدش .و بدین ترتیب یک پیام
الکترونیکی برای من حقیقتا نوع ارتباط گیری و قدرت این پروژه را آشکار می کرد ،و آن این که بزرگساالن ال جی بی
تی می توانند با این دختر صحبت کرده و به وی برای آیندهاش امید بدهند؛ به او امید بدهند که خانوادهاش التیام خواهد یافت
و با او چه خانوادهاش بخواهند و چه نخواهند صحبت کنند]12[".
کمپین "اوضاع بهتر می شه" برای آن که پیام خود را تا حد ممکن در دسترس قرار دهد از اینترنت فراتر رفته و به صور
سنتی رسانهها نیز تمسک یافته است .در مارس  ۷۰۸۸این پروژه کتابی را با عنوان اوضاع بهتر می شه :بیرون آمدن از
پس پرده ،غلبه بر قلدری ،و خلق یک زندگی که ارزش زیستن را دارد منتشر کرد .این اثر نسخهی مکتوب کمپین است و
شامل متن  ۸۰۰ویدیو که بر روی سایت یوتیوب گذاشته شده همراه با مقاالتی که همراه این ویدیوها هستند ،می باشد .این
کتاب برای جوانان و نوجوانانی که نمی خواهند یا نمی توانند به ویدیوهای گذاشته شده در اینترنت دسترسی پیدا کنند منبعی
در دسترس در مدرسه و کتابخانههای عمومی است" .اوضاع بهتر می شه" برای پیشبرد این هدف برنامههایی برای اهدای
کمک به کمپین نیز تدارک دیده است که حامیان کمپین می توانند یک نسخه از این کتاب را برای مدرسهی مورد نظر
خویش با  ۷۱دالر سفارش دهند .بنا به وب سایت "اوضاع بهتر می شه" بیش از  ۸۱۰۰نسخه از این کتاب در سراسر
ایاالت متحده اهدا شده و این سازمان در پی آن است که این رقم را به  ۷۱۰۰برساند ]13[.عالوه بر این کتابها" ،
اوضاع بهتر می شه" با همکاری ام تی وی ،شبکهای که برنامه هایش ابتدائا برای نوجوانان و جوانان است در پی ساختن
یک ویژه برنامهی یک ساعته است .این برنامه که میزبانش َدن َسویج است زندگی سه جوان ال جی بی تی را که با جهت
گیری جنسیتی خود درگیرند دنبال می کند ]14[.کمپین "اوضاع بهتر می شه" و ام تی وی اعالم کردهاند که یک برنامهی
ویژه نیز متعاقب برنامهی یک ساعته تولید شده و در پاییز  ۷۰۸۷پخش خواهد شد]15[.
فعالیتهای فرا گستر
در کنار حق االمتیازهای لیگ اصلی بیسبال ،چند شرکت بزرگ دیگر نیز به کمپین پیوستهاند از جمله گوگل و فیس بوک،
َگپ ،دیزنی ،دریم وُ رکز ،پیکسار ،ویزا ،اَپل ،و ان بی سی .این شرکتها ویدیوی خود را بر روی یوتیوب قرار
دادهاند ]16[.توجه بسیاری که این کمپین بر روی اینترنت به خود جلب کرده کمپین را به فراتر از ایاالت متحده برده
است؛ کاربران یوتیوب در خارج از ایاالت متحده ویدیوهای خود را در اختیار پروژه قرار دادهاند و گروههای غیر
امریکایی تالشهای موازی خود را انجام می دهند .شبکهی یوتیوبی "اوضاع بهتر می شه" ویدیوهایی را از شهروندان
ساکن بریتانیای کبیر ،کانادا ،ونزوئال ،اسرائیل ،استرالیا ،چین ،مالزی و فنالند در بر دارد ]17[.در بریتانیای کبیر ،یک
خیریهی ال جی بی تی به نام استون وال یک کمپین "اوضاع بهتر می شه ..امروز" به راه انداخته که از روی نسخهی
امریکایی خلق شده توسط َسویج و میلر انگاره برداری شده است .عالوه بر روزنامه نگاران ،ورزشکاران ،افراد شاغل
در صنعت سرگرمی و اعضای پارلمان ،دیوید َکمِرون ،نخست وزیر این کشور ،نیز پیامی را به نسخهی استون والی
"اوضاع بهتر می شه" ارسال کرده است ]18[.در آفریقای جنوبی دانشجویان دانشگاه کیپ تاون یک مجموعهی ۸۱
ویدیویی درست کردند که شامل است بر پیامی از اسقف دزموند توتو ،فعال سابق ضد آپارتاید و برندهی جایزهی صلح
نوبل ]19[.توتو نزاع بر سر حقوق همجنسگرایان را با مبارزهی نسل خود علیه آپارتاید مقایسه کرده و در پیام ویدیویی
خود می گوید" :ما برای آزادی در این کشور مبارزه کردیم تا امور را بهتر کنیم .من بر شما اتکا می کنم که این مبارزه
را برای همه ادامه دهید .اگر تبعیض بر اساس جهت گیری جنسیتی را تجربه کردهاید ،بدانید که اوضاع بهتر می
شه]20[".
امروز گذاشتن ویدیوهای مربوط به این تالش در اینترنت ادامه دارد و سازمان غیر انتفاعی تاسیس شده بر اساس این
کمپی ن به بخشی فعال از کنشگری حقوق همجنسگرایان و حرکت ضد قلدری تبدیل شده است .طی نزدیک به دو سال که از
تاسیس این کمپین می گذرد ۱۰۰۰۰ ،ویدیو در چارچوب پروژهی "اوضاع بهتر می شه" بر روی اینترنت گذاشته شده
است .سرجمع ،این ویدیوها بیش از  ۱۰میلیون بار تماشا شدهاند .فراتر از آن ،بیش از  ۱۷۱هزار نفر بر روی وب سایت
رسمی سازمان غیر انتفاعی تعهدی را برای حمایت از "اوضاع بهتر می شه" امضا کردهاند ]21[.همان طور که کتاب و
برنامههای ویژهی تلویزیونی کارزار نشان می دهند ،این سازمان برنامههای متنوع رسانهای را برای برقراری ارتباط با
جوانان و نوجوانان ال جی بی تی درنظر گرفته استَ .سویج و میلر در ویدیویی برای اعالم انتشار کتاب خود در سال
 ۷۰۸۸تاثیر کارزار "اوضاع بهتر می شه" را خالصه کردهاند" :برای مدتی بسیار دراز ،بزرگساالن همجنسگرای مونث
و مذکر و دو/فراجنسگرا کنار ایستادند و احساس کردند که آن ها کاری علیه قلدری به بچههای همجنسگرا در دبیرستانها

نمی توانند انجام دهند ،و کمپین "اوضاع بهتر می شه" حقیقتا مردم را در این کار درگیر کرد؛ این کمپین واقعا مردم را
فعال کرد و اکنون مردم دارند کارهایی فراتر از درست کردن ویدیو انجام می دهند .مردم دارند جدا تاثیر خود را می
گذارند]22[".

هر وقت حاضر بودى ،خودت را معرفى كن.
"سالم ،اسم من جنت است .روز تولدم ،در شهر هونولولو در هاوایى ،اسم من چارلز بود و من اولین پسر پدر و مادرم
بودم .فكر مى كنم چهار سالم بود وقتى متوجه شدم كه من دخترم .هچ كسى این را نمى دانست جز من ،ولى اولین اعتقادم
بود .جنسیت من اولین "من از این مطمئنم" بود ،به قول معروف اپرا ( .)Oprahدر دوره راهنمایى و دبیرستان ،یعمى
زمان بلوغم ،من كم كم از خودم متنفر شدم .از بدنم متنفر بودم ،از این متنفر بودم كه دخترهاى واقعى داشتند رشد مى
كردند و زن مى شدند ،در حالى كه من اسیر تن پسرانه مانده بودم .من شب ها در تختم بیدار مى نشستم و آرزو مى كردم
كه یک جن بىاید و با جادو خودش من را ...اوالً من را زن كند ،همانطور که من می دانستم بودم ،و بعد كارى بكند تا آن
چهار سال دبیرستان زودتر تمام بشوند ،برای اینکه من نمی خواستم آن ها را تحمل کنم .وقتی سال اول را شروع کردم،
تحول خودم از چارلز به جنت را شروع کردم .هم كالسى هایم مرا مسخره می كردند ،سر به سر من مى گذاشتند ،و به
من زورگویى مى كردند .ولى من آرزوهایى براى خودم داشتم ،و آن ها باعث می شدند كه من شجاعتر شوم ،كه من
اطمینان بیشترى به هویت خودم داشته باشم ،ولى تا موقعى كه من از دیگران كمک نخواستم ،نمى توانستم شكوفا شوم.
بایستى کمک از دیگران می گرفتم .با کمک از دوستان خوب که من را درک می کردند و به من گوش می دادند و با
حمایت معلمان و مشاوران دبیرستان ،آن چهار سال برای من خیلی مفید بود .حتی من توانستم برنده تنها بورس تحصیلی
دبیرستانم برای دانشگاه هاوایی شوم .باورم نمی شد که رویاهایم داشتند تبدیل به واقعیت مى شدند .در سال های بعد ،من
هاوایی را ترک کردم و آمدم نیو یورک .من در نهایت بین كسانى مثل خودم هستم .دوست پسری دارم كه دوستش دارم و
دوست هایى دارم که با تمام گذشته ام ،من را برای همان چیزی که هستم ،دوست دارند .شغلی به عنوان نویسنده دارم که
به زنگى من معنا می دهد و من را برمى انگیزد .من مى دانم كه تو هم مى تواني به آرزوهایت برسى .به تو قول مى دهم
كه بهتر مى شود .مى دانم ،براى اینكه من و تو با هم یكى هستیم .دوستت دارم ،و منتظرم كه تو از این مرحله بگذرى و
من تو را ببینم".

Learn More
http://www.itgetsbetter.org/
http://www.thetrevorproject.org/
Original It Gets Better message from Dan Savage and Terry Miller
President Barack Obama's It Gets Better message
Tavaana Case Study on Harvey Milk
Tavaana interview with Arsham Parsi, Iranian Gay Rights Activist
It Gets Better: A message from Apple employees
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