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Voorwoord
Die idee vir hierdie woordelys het ontstaan tydens een
van ons kursusse, Feminisme en Vryheid. Gedurende 'n
bespreking oor geslag7, seksualiteit en vryheid, het dit aan
die lig gekom dat sekere fundamentele konsepte onbekend
aan sommige kursusgangers was. Soos met die meeste van
ons kursusse, was deelnemers afkomstig vanuit verskeie
oorde; gemeenskappe, dorpe, stede en 'n verskeidenheid
organisasies. Die deelnemers het dus nie dieselfde ervarings
en kennis, omdat hul lewenservaringe verskil. Wat ons
beskou het as fundamentele (basiese) terme vir aktiviste,
is in werklikheid nie alombekend nie. Dit wat ons aanvaar het
as algemeen bekend, was duidelik nie. Op daardie oomblik
het ons voor 'n dilemma te staan gekom

- hoe bespreek ons 
die emansipatoriese (bevrydende) krag van feministiese en
queer16 politiek wanneer soveel basiese terme nie algemene
omgangstaal was nie? Daar was definitief 'n brug om oor te
steek. Waarom word terme nie dieselfde deur almal gebruik
nie? Wat is die verskil tussen 'n persoon wat transgender is
een wat gay is? Is dit moontlik om gay32 en transgender50
te wees? Wat beteken die woord queer, en waarom moet
1

ek omgee as ek nie een van hierdie ervarings deel nie? Dit
is van die vraagstukke wat ons moes beantwoord om te
verseker dat al die bywoners van ons kursusse op 'n gelyke
voet begin. Die oplossing moes dus uniformigheid bevorder.
Woorde dra mag. Dit kan erkenning bied aan die lewens
ervaringe van die individu of kan dit heeltemal uitwis.
Ons bied hierdie woordelys aan aktiviste en lede van
die publiek wat graag hul begrip wil uitbrei
oor hoe geslag en seksualiteit vorm en
die maniere waarop dit uitgedruk
en erken word.
Hierdie woordelys
bevat terugvoer
van ons vennote,
individuele aktiviste
en alumni. Dit is ook
beskikbaar in Engels en
isiXhosa.
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'n Nota oor taal en etikette
Taal is nie staties, dit is ewig vloeiend en nuut skeppend.
Dit is 'n instrument wat ons gebruik en vorm om die beste
in ons behoeftes te voorsien. Terme kom van verskeie
gemeenskappe af en versprei. Sommige terme val buite
gebruik, andere word daagliks gebruik.
As u hierdie terme gebruik, is dit belangrik om die doel
daarvan te onthou. LGBTQIA+ Terme en definisies is
bedoel om individue en gemeenskappe te bemagtig, nie om
skeiding te veroorsaak nie. Klas, ras, kulturele agtergrond,
ouderdom en ander faktore beïnvloed hoe mense hulself
sien en beskryf. Daar sal noodwendig verskille wees in ons
taalgebruik asook hoe die politiek wat ons beoefen bydra
tot die vorming van taal.
"As ek vir myself nie kon omskryf wie ek is, sou ander
se fantasieë my knak en lewendig opvreet."

- Audre Lorde
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Geslag

Geslagsuitdrukking

Baie mense sien hul geslag as 'n kernaspek van wie hulle
is en hoe hulle hulself aan die wêreld voordoen. Geslag is
'n 'sosiale en kulturele konstruk'. Dit beteken dat hoe ons
verstaan wat dit beteken om 'n man, vrou of 'n nie-binêre47
persoon te wees, mettertyd verander en hang af van
kulturele en sosiale praktyke. Hierdie kulturele en sosiale
praktyke vertel ons dat verskillende eienskappe, maniere
van aantrek en optree as 'n spesifieke geslag verstaan 
word, maar dat dit mettertyd verander. In 17de eeu Persië
was die dra van hoëhakskoene 'n aanduiding van manlikheid
en status, maar in baie kulture vandag word hoëhakskoene
asosieer met vroue. Kan jy aan ander voorbeelde dink
hoe verskillende kulture geslag verstaan? Hoewel geslag 'n
sosiale konstruk is, hou dit baie implikasies in vir hoe mense
behandel word en die geleenthede wat hul beskore is. Dit is
'n belangrike politieke kategorie. Mense kan onder andere
identifiseer as 'n man, 'n vrou, nie-binêr, genderqueer,
gender-vloeibaar of androgeen.

Die manier waarop iemand geslag7 uitdruk. Voorbeelde kan
insluit kleredrag, mannerismes, gedrag en belangstellings.
Geslagsuitdrukking strook nie noodwendig met 'n
persoon se geslagsidentiteit nie, en kan dit versterk of
weerspreek. Geslagsidentiteit beskryf wie ons is, terwyl
geslagsuitdrukking iets is wat ons doen. Dit is ook iets
wat van een oomblik na die ander kan verander, en kan
beïnvloed word deur konteks, bui, kommer oor veiligheid
en vrees vir diskriminasie. Geslagsuitdrukking kan baie
belangrik wees as bron van geslagsbevestiging, maar ook
speel.
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Geslag Binêr
Die idee dat geslag7 in twee aparte kategorieë verdeel
kan word, sonder 'n grys area. Dit hou vol dat daar
twee geslagte is, man en vrou. Dit ignoreer die sosiaal
gekonstrueerde aard van geslag, die manier waarop mense
hul geslag uitvoer en uitdruk en ons fisiese diversiteit.
Voorbeelde hiervan is die idee dat vroue delikaat moet wees
en mans taai moet wees, vroue moet kinders groot maak
en mans moet broodwinners wees ens. Dit moedig mans en
vroue ook aan om hulself as twee verskillende spesies te
beskou, wat bydra tot misverstande, konflik en 'n gebrek
aan wedersydse empatie en begrip.
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Patriargie
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'n Patriargale samelewing is een waarin cisgender52, en
veral heteroseksuele37 mans, die meerderheid van mag
en voorreg besit. Dit word ondersteun deur die idee dat
vroue minderwaardig en ondergeskik aan mans is, wat op
tasbare en nie so tasbare maniere afspeel. Voorbeelde
hiervan is dat vroue nie ewe veel verteenwoordig word in
besluitnemingsposisies in die regering en ander ruimtes,
geslagsgebaseerde geweld, minder geleenthede en toegang
tot ekonomiese hulpbronne en ontneem word van die vryheid
om oor hul eie liggame of voortplantingsregte te besluit.
Vroue en LGBTQIA+ mense word gemarginaliseer in hierdie
samelewings, en enige uitdagings aan hierdie stelsel word as 'n
bedreiging vir die patriargale mag beskou en word dus dikwels
vooroordeel en gewelddadig onderdruk. Patriargie gee mans
'n plek van oppergesag, maar rig hulle ook skade aan deur
te eis dat hulle op beperkte, gewelddadige, onemosionele en
dominante maniere moet leef wat hulle verhinder om volledig
hulself te wees. 'n Vraag wat ons moet oorweeg, is hoe queer16
of LGTBQIA+ politiek die patriargie kan uitdaag en kan help,
en watter potensiaal daar is om die verhouding met mekaar
en die magsverhouding te herstruktureer.
12

Seksuele oriëntasie
Dit dui op die geslag7 waartoe jy seksueel aangetrokke voel
m.b.t jou eie geslagsidentiteit.
Dit kan in drie kategorieë verdeel word;
*Is jy aangetrokke tot persone met dieselfde
geslagsidentiteit as jy?
*Is jy tot verskillende geslagsidentiteite aangetrokke?
*Is jy geensins aangetrokke tot enige geslagsidentiteit?
As jy byvoorbeeld 'n vrou is wat aangetrokke is tot
mans (heteroseksueel/reguit37), het jy 'n ander seksuele
oriëntasie as 'n vrou wat aangetrokke is tot vroue
(homoseksueel/lesbies29).
Heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel34, aseksueel40
en panseksueel36 dui seksuele oriëntasie aan. Seksuele
oriëntasies bevat ook meer spesifieke en meer bekende
terme, soos: gay, lesbies, reguit, bi of pan.
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Queer

*Kewpie, beter bekend as die 'Dogter van Distrik Ses' was 'n prominente
aktivis, eienaar van 'n kleinsake onderneming asook toneelspeler in die
queer gemeenskap van 1950's Distrik Ses. Die onderstaande skakel neem jou
na 'n webwerf waar haar lewensverhaal gedokumenteer is. Daar is ook 'n
uitgebreide versameling fotos van haar en haar gemeenskap.
https://gala.co.za/projects-and-programmes/a-daughter-of-district-six/
15

Die term queer word deur sommige mense verkies,
hierdie term is vir hulle allesomvattend, dus dek dit 'n
breë spektrum van die LGBTQIA+ gemeenskap. Dit was
oorspronklik 'n mislukking wat sedertdien herwin is as
'n politieke term wat op verskeie maniere verband hou
met die wêreld en sistemiese verandering as die huidige
sis52-heteronormatiewe72. Dit is 'n betwiste woord in die
gemeenskap, met die gevoel dat dit die belangrike verskille
in identiteit uitgewis het, terwyl ander voel dat dit die
kompleksiteit, nuanse en vloeibaarheid van LGBTQIA +
identiteit vasvang. Dit maak voorsiening vir die feit dat
sommige mense verskillende letters van die LGBTQIA +
akroniem het as deel van hul identiteit, en dat sommige
mettertyd nuwe aspekte van hul identiteit ontdek. Die
woord word gebruik om die opvatting te verwerp dat 'n
aanvaarde vreemde persoon in 'n maklik identifiseerbare
boks moet pas om ander gemakliker te maak.
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Biologiese Geslag
Dit verwys na die fisiese dele (private dele) van ons liggame
wat assosieer word met geslag. Op grond van hierdie
waarneembare verskille word mense gewoonlik as manlik of
vroulik verklaar by geboorte. Fisiese geslagseienskappe21
sluit in: geslagsorgane soos die penis en vagina; die
voortplantingstelsel, insluitend die baarmoeder, eierstokke
en testikels; en sekondêre geslagseienskappe soos
gesigshare, borste, liggaamsvorm en spierontwikkeling.
Hierdie eienskappe is 'n gekombineerde resultaat van ons
chromosomale24 en hormonale samestelling - ons liggame
se genetiese prosesse wat die ontwikkeling van ons liggame
beïnvloed. Baie mense assosieer XY-chromosome met meer
testosteroon, en 'n penis en testikels - 'manlik wees'. Baie
mense assosieer ook XX-chromosome met meer estrogeen
en 'n baarmoeder en vagina - 'vrou wees'. Hierdie biologiese
verhouding is nie altyd die geval nie en kan nogal wissel - in
werklikheid is baie mense interseksueel.
Dit verwys na die biologiese geslag bepaling van ons liggame
wat net baseer is op fisiese geslagseienskappe.
Biologiese geslag bepaling, soos op skool geleer, is 'n baie
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vereenvoudigde vorm van wat dit werklik behels. Dit kan
grootliks toegeskryf word aan ons geskiedenis en veral
koloniale invloed. Dit is danksy kolonialisme dat biologiese
geslag bepaling slegs op fisies waarneembare eienskappe
fokus. Die vereenvoudiging van biologiese geslag bepaling
tot net man en vrou, lei tot die uitsluiting van 'n breë
spektrum geslagsidentiteite wat ook op die spektrum
bestaan. Hierdie staan bekend as binêre denke. Gewilde
denke rondom biologiese geslag is dikwels gegrond op
verouderde wetenskap en het die maniere van hoe seks en
geslag in Afrika en ander kulture verstaan was heeltemal
uitgewis en vervang.

nie. Wat dit byvoorbeeld beteken, is dat jy by geboorte
vroulik toegewys28 kan word, biologies meer testosteroon
of geslagsorgane met 'n "manlike voorkoms" het en steeds
kan identifiseer as 'n vrou, man of nie-binêre persoon. Dit
kan interseksuele44, transgender50- en persone met 'n niebinêre47 identiteit insluit.
Dit is belangrik om te verstaan, want dit beïnvloed hoe ons
mense sosiaal, polities en medies behandel en organiseer, dit
beïnvloed wie toegang het tot dinge soos werksgeleenthede,
gesondheidsorg en selfs openbare badkamers.

In die verlede was hierdie binêre denke (slegs twee
kategorieë) gebaseer op uiterlike geslagseienskappe
soos gesig- en liggaamshare, borste en geslagsdele. Dit is
intussen uitgebrei om ook voortplantingsorgane, soos 'n
baarmoeder, eierstokke, testikels, chromosome, soos XX
en XY, in die bepaling in te sluit. Hierdie meer uitgebreide
begrip, neem egter steeds nie in ag dat elke mens se liggaam
uniek is. Mense se liggame pas nie altyd in die noue definisies
van wat 'n biologiese vrou of man is nie. Baie mense se
toegewysde biologiese geslag definieer ook nie hul geslag
19
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Fisiese geslagseienskappe
Die fisiese dele (private dele) van ons liggame wat ons
assosieer met geslag7. Op grond van hierdie waarneembare
verskille word mense gewoonlik as manlik of vroulik
verklaar by geboorte28. Fisiese geslagseienskappe
sluit in: geslagsorgane soos die penis en vagina; die
voortplantingstelsel, insluitend die baarmoeder, eierstokke
en testikels; en sekondêre geslagseienskappe soos
gesigshare, borste, liggaamsvorm en spierontwikkeling.
Hierdie eienskappe is 'n gekombineerde resultaat van ons
chromosomale24 en hormonale samestelling - ons liggame
se genetiese prosesse wat die ontwikkeling van ons liggame
beïnvloed. Baie mense assosieer XY-chromosome met meer
testosteroon, en 'n penis en testikels - 'manlik wees'. Baie
mense assosieer ook XX-chromosome met meer estrogeen
en 'n baarmoeder en vagina - 'vrou wees'. Maar hierdie
biologiese verhouding is nie altyd die geval nie en kan nogal
wissel - baie mense is in werklikheid interseksueel44.
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Geslagschromosome
Die genetiese boustene wat instruksies aan ons liggame bied
soos hulle groei en ontwikkel. Op skool is ons geleer oor
twee geslagschromosomale kombinasies, XY wat 'n manlike
kind tot gevolg het, en XX wat 'n vroulike kind voortbring.
Biologiese geslag18 is egter 'n bietjie meer gevarieërd en
ingewikkelder as dit. Alhoewel dit nie so algemeen is nie, kan
daar verskillende kombinasies van die X- en Y-chromosome
wees, en 'n persoon wat manlike fisiese eienskappe het,
kan XX-chromosome hê, terwyl 'n persoon met vroulike
eienskappe XY-chromosome kan hê. Die enigste manier om
te weet wat u chromosome is, is om getoets te word. Hierbo
is verskeie moontlike chromosomale kombinasies wat by
mense voorkom.
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Geslagshormone
Geslagshormone beïnvloed hoe die liggaam gedurende
ons lewens ontwikkel, dit begin in die baarmoeder waar
ons biologiese en fisiese geslagseienskappe21 ontwikkel,
en beïnvloed daarna hoe puberteit verskyn en hoe ons
ouer word. Estrogeen lei gewoonlik (maar nie altyd nie)
tot geslagseienskappe soos baarmoeder en eierstokke,
borste, minder liggaamshare en gladder vel. Testosteroon
lewer gewoonlik manlike geslagseienskappe, soos testes,
penis, meer gesigshare en 'n dieper stem. Dit is belangrik
om te onthou dat geslagshormone verantwoordelik is vir
ander aspekte van ons gesondheid, soos beendigtheid, bui,
bloedregulering, ensovoort. In die geval van interseksuele44
of transgender50 mense wat hormonale vervangingsterapie
benodig, is dit van kardinale belang dat hulle konsekwent
toegang het tot hierdie behandelings.
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AMAB & AFAB
'Toegewysde vrou by geboorte' of 'toegewysde man by
geboorte'. Hierdie akroniem verwys na die idee dat geslag7
toegeken word sonder oorleg met die persoon self, en dat
hierdie opdrag verkeerd kan wees. Dit is ook 'n manier
om oor 'n persoon se geskiedenis en mediese behoeftes
te praat sonder om dit verkeerd te rangskik. "Hy is by sy
geboorte as vrou toegewys en is aangemoedig om as kind
rokke te dra, wat hom nogal ongemaklik gemaak het."
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Lesbies
'n Homoseksuele vrou. 'n Vrou wat romanties en/of seksueel
aangetrokke is tot ander vroue. Die woord beskryf ook
'n politieke en kulturele identiteit wat gemeenskap en
solidariteit kan bied. Beide trans50- en cis52-vroue kan
hulself as lesbies identifiseer.
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Gay
'n Homoseksuele man. 'n Man wat romanties en/of seksueel
aangetrokke is tot ander mans. Die woord beskryf ook
'n politieke en kulturele identiteit wat gemeenskap en
solidariteit kan bied. Beide trans50- en cis52 mans kan hulle
as gay identifiseer.
Die term 'gay' of 'die gays' is gebruik om queer16 mense op 'n
gemaklike, algemeen aanvaarbare wyse te beskryf binne die
LGBTQIA + gemeenskap. Sommige mag aanstoot vind, veral
as dit gebruik word deur mense wat nie binne die LGBTQIA+
spektrum val nie.
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Biseksueel
'n Persoon wat aangetrokke is tot mense van dieselfde
geslag asook ander geslag7 identiteite. Biseksuele mense
ervaar soms dat hulle minder wettig beskou word as
lesbiese of gay seksuele oriëntasies, nie net van buite maar
ook binne die LGBTQIA+ gemeenskap, ondanks bewyse wat
toon dat hulle dikwels dieselfde of meer diskriminasie
ervaar.
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Panseksueel
Panseksueel beteken dat 'n persoon romanties en/of
seksueel aangetrokke kan wees tot mense van verskeie
geslagte of ongeag geslag7, is 'n meer onlangse aangenome
woord, en sommige beskou dit as 'n biseksuele 'familie',
terwyl ander dit beskou as 'n ander term, alhoewel daar
baie oorvleueling is.
Sommige voel dat Panseksueel meer inklusief is, en dat
Biseksueel34 meer uitsluitend is, maar baie voel dat dit
nie waar is nie. Hulle voer aan dat Biseksueel nog altyd
beteken het dat 'n persoon aangetrokke is tot 'n persoon,
onafhanklik van hul geslagsidentiteit, -aanbieding en fisiese
geslagseienskappe. Mense kan die term gebruik waarmee
hulle die gemaklikste voel. Elkeen het 'n rede waarom hul
sekere terme verkies en ons moet dit respekteer.
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Heteroseksueel/Reguit
Soms vind 'n vrou en 'n man mekaar aantreklik en tree
hulle in 'n verhouding. Dit word 'n heteroseksuele of reguit
verhouding /aantrekking genoem.

'

Ons samelewing is geneig om hierdie soort verhouding
te bevorder as die 'standaard', die 'norm' en
aanvaarbaar. Dit word op baie maniere gedoen, insluitend
oorverteenwoordiging in die media, terwyl homoseksuele
verhoudings as vreemd of 'abnormaal' voorgestel word.
Dikwels is homoseksuele verhoudings of karakters
gereserveer vir komiese verligting of boosheid. Mediainhoud van twee mense wat soen, word as te seksueel en
'onveilig' beskou as dit nie cis52 en hetero-normatief72 is
nie. Jeugopvoeding rondom seks en verhoudings wat nieheteronormatiewe inhoud insluit, word dikwels afgekeur.
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Aseksueel
'n Persoon wat baie min of geen seksuele aangetrokkenheid
tot ander ervaar nie. Aseksuele mense beskryf op
verskillende maniere hoe hulle voel. Sommige hou nie van
die daad van seks nie en wil niks daarmee te doen wees
nie, terwyl ander net nie veel belangstelling daarin vind
nie. Sommige aseksuele mense kan nog steeds romanties
aangetrokke wees tot ander, al het hulle geen seks nie.
Ander het miskien seks, maar voel nie sterk daaroor nie.
Aseksuele mense kan ook assosieer met ander seksuele
oriëntasies13 as hulle romanties aangetrokke is tot 'n
spesifieke geslag/geslagte7.
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Self Ondervraging
Mense het dikwels ruimte nodig om hulself en die wêreld
om hulle te verstaan, asook hul geslag7 en seksualiteit te
ontdek en aanvaar. Cis52-heteronormatiwiteit72 is uiters
algemeen in ons samelewing en dit kan moeilik wees om
persepsueel anders te wees, gegewe hoeveel diskriminasie
dit kan meebring. Die term ondervraging laat mense toe
om dit te doen, en verbind hulle nie tot een etiket of 'n stel
etikette voordat hulle die tyd gehad het om meer seker oor
hulself te voel nie.
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Interseks
'n Term wat gebruik word om te beskryf wanneer 'n
persoon se eksterne geslagseienskappe, hormoonproduksie
en chromosone nie op 'n manier ooreenstem met wat
gewoonlik verstaan word as' vroulik 'of' manlik 'nie. Soms
is dit sigbaar tydens geboorte, of verskyn op 'n latere
stadium wanneer iemand deur puberteit gaan of kinders wil
hê. Dit is moontlik om interseksueel te wees en dit nooit te
weet nie. Interseks verwys nie na een spesifieke biologiese
aspek of faset nie, maar verwys eerder na 'n hele
verskeidenheid toestande waar die persone se biologiese
geslag18 gewoonlik nie manlik of vroulik is nie. Die persoon
het byvoorbeeld meer testosteroon, maar het ook vroulike
uiterlike geslagseienskappe soos borste en 'n vagina.
Aktiviste vir interseksuele regte pleit vir ingeligte
toestemming rondom die mediese sorg wat hulle ontvang,
en verhoogde toegang tot hierdie mediese sorg wanneer dit
verlang word. Hulle veg ook om vooroordele te verminder
wat stigma, skaamte en geweld kan veroorsaak. Wanneer
interseksuele babas gebore word, is dit bekend dat dokters
43
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'n operasie uitvoer om hul toestand 'reg te stel' en dit
het ernstige gevolge op die lang termyn, veral as hulle
reggestel word om aan te pas by 'n geslag waarmee hulle nie
identifiseer nie. Aktiviste wil hê dokters moet die praktyk
staak en wag totdat die kind as tiener of volwassene sy
eie ingeligte besluit kan neem en besluit of hul wil opereer
of nie asook watter soort operasie hulle will hê. Hulle
kan ook hormoonvervangingsterapie benodig, aangesien
geslagshormone26 ons gesondheid op verskillende maniere
beïnvloed (byvoorbeeld die handhawing van beendigtheid).
Interseksuele mense staar ook vooroordele en geweld in die
samelewing en kultuur in die gesig, selfs al is hulle so gebore
en voordat hulle die middele het om vir hulself te pleit.
*Mokgadi Caster Semenya is 'n Suid-Afrikaanse middelafstandatleet
en wenner van 'n Olimpiese goue medalje in 2016. Semenya is gebore
in Ga-Masehlong, 'n dorpie in Suid-Afrika naby Polokwane (voorheen
Pietersburg genoem), en het groot geword in die dorpie Fairlie, diep in
die Noord-Limpopo-provinsie. Sy is gebore met XY-chromosome, waarvan
sy eers uitgevind het nadat sy deur die Internasionale Vereniging van
Atletiekfederasies getoets is.
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Nie-binêr
Ons noem iets 'binêr' as daar net twee moontlike opsies
is, wat mekaar heeltemal weerspreek. Mense wat hulle
as nie-biner identifiseer, ervaar geslag7 nie as iets wat
tussen twee kategorieë pas nie - man of vrou. Nie-binêre
mense val nie binne die geslagsbinêr10 nie en beskou dit as
beperkend, onakkuraat en dikwels onderdrukkend. Daar is
baie soorte nie-binêre mense wat elk verskillende, en soms
veranderende, verhoudings na geslag het. Geslagsvloeibare
mense ervaar nie geslag as iets wat ingestel is nie, maar
beweeg tussen verskillende geslagsidentiteite. Neutrois
beteken iemand wat hulself as neutraal beskou as dit kom
by geslagsidentiteit. 'n Nie-geslag-persoon identifiseer glad
nie as enige geslag nie. Dit is belangrik om hierdie manier
van geslag te sien, aangesien dit breek met die meer rigiede
idees oor wat ons wel of nie kan wees nie.
*Jacob Tobia (gebore op 7 Augustus 1991) is 'n Amerikaanse LGBT-regteaktivis, skrywer, vervaardiger, televisie-gasheer en akteur. In 2019 publiseer
hulle hul memoires getiteld Sissy: A Coming-of-Gender Story. Tobia is ook die
stem van die karakter Double Trouble in DreamWorks se geanimeerde reeks
She-Ra and the Princesses of Power.
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Transgender
'n Persoon wie se geslag7 nie dieselfde is as wat hulle by
geboorte toegewys was nie. Dit is nie altyd voor die hand
liggend as 'n transgender-man 'n man, 'n vrou of 'n niebinêre47 persoon is nie. Dit is die beste om nie die geslag van
'n persoon aan te neem nie en eerder te vra met watter
voornaamwoorde hulle gemaklik is. Om voornaamwoorde te vra,
toon respek vir die persoon se identiteit eerder as om aan te
neem op grond van hul voorkoms. Baie transpersone beskryf
geslagsdisforie53, maar om dit nie te ervaar nie, beteken nie
dat 'n persoon nie trans is nie.
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Cisgender
Dit is 'n woord wat iemand beskryf as identies of dieselfde
geslag7 as wat hulle by die geboorte toegeken is. Cisgender
is die teenoorgestelde van transgender50. Die term vrou
sluit diegene in wat hulle as vroue identifiseer, insluitend
transgender-, cisgender- en interseksuele44 vroue. Die term
man sluit ook diegene in wat hulle as mans identifiseer,
insluitend transgender, cisgender en interseksuele mans.
Die woord help ook om die idee uit te daag dat een groep
mense 'normaal' is, net omdat hulle in meerderheid is, en 'n
ander groep mense 'abnormaal' is, en vermy die voorstelling
dat een groep meer geldig en eg is as die ander.
*Daar kan beredeneer word dat dit vreemd is om soveel te fokus op die
geslagsorgane van 'n baba te plaas. Geslagsopenbaringspartytjies is 'n
voorbeeld van hoe mense die geslagsbinarasie in sommige samelewings
beklemtoon. Hulle is in 2008 in die USA deur Jenna Myers Karvunidis begin,
wat sedertdien gesê het dat sy dit betreur. Een van haar kinders het
sedertdien uitgekom as nie-voldoening aan die geslag 'norm'. Baie beskou dit
as 'n skadelike tradisie, en as gevolg van mense wat probeer om toenemend
dramaties te wees in hul geslagsopenbarepartye, het sommige beserings en
dood veroorsaak as gevolg van plofstof.
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Geslagsdisforie
Transgender50 mense beskryf dikwels geslagsdisforie
met gender, die gevoel dat hul voorkoms, liggame, sosiale
aanbieding en ander aspekte van hul identiteit nie
verteenwoordigend is van wie hulle werklik is nie. Daar is 'n
diskonneksie tussen hoe ander hulle sien en hoe hul hulself
ervaar. Dit kan veroorsaak dat mense disassosieer, angstig
en depressief voel, die manifestering en graad van intensie
wissel van persoon tot persoon. Dit kan 'n baie negatiewe
ervaring wees, en baie transgender mense spreek dit aan
deur op verskillende maniere oor te gaan.
Geslags euforie is die teenoorgestelde van hierdie gevoel,
en word dikwels uitgedruk as mense begin oorgaan of deur
hulself en ander aanvaar word as die geslag wat hulle
identifiseer. Korrekte geslagstaal, fisieke veranderinge en
ander vorme van geslagsuitdrukking soos klere. geslagseuforie kan skep.

53

54

Sosiale Oorgang
Dit behels stappe wat 'n persoon help om met die mense
rondom hulle om te gaan as hul ware geslag7. Dit kan insluit
om teenoor vriende, familie en kollegas uit te kom, die naam
te verander, mense wat verskillende geslagstale gebruik om
die oorgangspersoon wat by hul identiteit pas, te beskryf
en die manier waarop hulle aanbied, te verander deur
middel van geslagsuitdrukkings8 soos klere en hare.
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Regsoorgang
Een aspek van die oorgang wat transgender50 mense
kan nastreef, is die verandering van wettige en ander
dokumente na 'n meer akkurate geslagsbeskrywer en
'n naamsverandering. In Suid-Afrika kan dit verander
word deur aansoek te doen by Binnelandse Sake. Elke
verandering duur onderskeidelik ongeveer nege maande en
aansoeke kan gekanselleer word sonder rede.
Sommige aktiviste werk daaraan om 'n bykomende
merker bekend te stel, soos 'X' om 'n nie-binêre47 geslag
aan te dui. Ander is van mening dat die geslagsmerker 'n
verouderde begrip is en dat dit heeltemal moet verwyder
word, aangesien dit nie altyd veilig is om u geslagsidentiteit
in verskillende kontekste sigbaar te hê nie, veral as u
transgender of interseksueel44 is.
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Mediese Oorgang
Mediese ingrypings kan help om transgender50 en nie-binêre47
mense hul liggaam/geslagseienskappe te laat pas by hul
geslagsidentiteit. Dit is nie 'n vereiste vir almaDitm medie oor
te gaan nie, maar dit is voordelig vir mense se geestelike,
emosionele en fisiese gesondheid. Dit is van kardinale belang
dat ingeligte keuses vir mense voorsien word, aangesien almal
met verskillende uitdagings en behoeftes te kampe het.
Nie almal is in staat om medies oor te gaan na wie dit nodig
is nie. Redes hiervoor sluit in die feit dat dit baie duur is om
dit te doen, mediese fondse dek nie gesondheidsbehoeftes
van transgenders nie, en min hulpbronne word deur die staat
aangebied vir diegene wat nie privaat gesondheidsorg kan
bekostig nie. Diegene wat privaat gesondheidsorg kan bekostig,
kan dit dikwels nie bekostig om oor te gaan nie, omdat dit nie
deur bekostigbare mediese fondspakkette gedek word nie. Dit
lei daartoe dat mense nie oorgaan nie, massiewe skuld maak
of op belaglike lang waglyste geplaas word. Sommige kies om
vir sekere soorte behandeling te reis, maar dit is dikwels ook
baie duur en kan bykomende gesondheidsrisiko's inhou.
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Hormoonvervangingsterapie - HVT
Die gebruik van geslagshormone26 om vroue, mans en
nie-binêre47 mense van transgender50 te help om fisies
oor te skakel. Hormoonblokkers kan ook gebruik word
om die proses te help. Baie vertel dat hulle geestelike en
emosionele voordele ervaar as gevolg van hierdie terapie.
Afleweringsmetodes kan wissel en bevat tablette/kapsules,
inspuitings en aktuele room, en kan voorgeskryf word
deur 'n endokrinoloog (spesialis wat hormonale gesondheid
behandel) of 'n huisarts (dokter). Cisgender52 en
interseksuele44 mense kan ook hormoonvervangingsterapie
benodig om hormone te vervang.
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Geslagsbevestigende chirurgie
Daar is verskillende operasies wat transgender50,
interseksuele44 en nie-binêre47 mense kan ondergaan as
deel van 'n fisiese oorgang. Hierdie operasies help mense
om meer tuis te voel in hul liggame en help om disforie53
te verlig. Dit kan ook om fisiese gesondheidsredes nodig
wees. Mense kan die keuse baseer of hulle geen operasies
of verskeie prosedures ondergaan nie, op hul ervaring van
diisforie, gesondheid, bekostigbaarheid, toeganklikheid
en ander oorwegings. Dit is belangrik om daarop te let
dat die prosedures wat transgender mense doen of nie
ondergaan nie, geen invloed het op of dit transgender
is of nie, en dat interseksuele mense die opsie moet hê
om 'n operasie te ondergaan, maar dit moet slegs met
hul toestemming gedoen word en nie as 'n 'regstellende
prosedure' nie. Toeganklikheid is 'n groot probleem,
chirurgiese prosedures is meestal duur en die wagperiodes
vir staatsgesondheidsorg kan twintig jaar duur.
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Terme wat deur baie mediese professionele persone en
ander in die gemeenskap aangeneem is om dit te beskryf, is
dikwels 'boonste' of 'onderste' chirurgie, wat transpersone
toelaat om op 'n minder indringende manier oor hierdie
prosesse te praat, eerder as om hul geslagsorgane in
besonder te beskryf. Behandeling is egter nie beperk tot
hierdie operasies nie, veral nie vir transgender vroue nie.
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Homofobie
Homofobie is 'n stelsel van onderdrukking en vooroordeel
wat gerig is op mense wat in dieselfde geslagsverhoudings
verkeer. Dit wys op verskillende maniere, van informele
afknouery en uitsluiting, tot wette wat enige dade wat as
'homoseksueel' beskou word, kriminaliseer. Homofobie kan
op uiters gewelddadige maniere manifesteer, en baie mense
word gedwing om hul identiteit geheim te hou om te oorleef.
Diegene wat blykbaar idees rondom die geslagsbinêre10 en
seksuele oriëntasie13 uitdaag, kan ook deur homofobie
geraak word.
Tans is dieselfde geslagsverhoudinge tussen vroue onwettig
in vyf en veertig lande, en dieselfde geslagsverhoudinge
tussen mans is onwettig in twee en sewentig lande - https:
https:///
ilga.org/maps-sexual-orientation-laws
*Matthew Blaise is 'n queer organiseerder en aktivis van Nigerië. Hy protesteer hoofsaaklik
teen die geweldadigheid van die SAID Polisie Eenheid.
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Transfobie
Transfobie is die vooroordeel teen en onderdrukking
van transgender50 mense. Transfobie en homofobie67 is
twee verskillende soorte onderdrukking, alhoewel iemand
(byvoorbeeld 'n trans-lesbiese29 vrou) albei gelyktydig kan
ervaar.
TERF - 'trans-eksklusiewe radikale feminisme' is 'n term
wat sogenaamde feministe beskryf wat transmense (veral
transvroue) as 'n bedreiging sien. Hulle bevorder dikwels
konserwatiewe waardes en glo in gender-essensialisme.
Geslagswesensialisme is die idee dat geslag deur
geslagsorgane gedikteer word, en dit ondersteun die idee
van die geslagsbinêr10. Hulle beweer dat transgender mans
misleide lesbiers is en transgender vrouens roofsugtige
mans is wat probeer om hul veilige ruimtes binne te val.
'n Ander term wat deur hierdie groep gebruik word, is
'geslagskritiek'.
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Heteronormatiwiteit
Om heteroseksuele37 verhoudings hoër status in die
samelewing te gee as ander soorte verhoudings. Dit sluit
in die organisering van die samelewing rondom die idee
dat heteroseksuele verhoudings, en die geslagsbinêre10,
natuurlik en 'normaal' is, en alle ander vorme van
verhouding op een of ander manier 'abnormaal' of minder
waardevol/respekvol/ werklik is.
Dit moedig ook meer konserwatiewe geslagsrolle in
heteroseksuele verhoudings aan.
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Uitkom
As iemand uit die 'kas' kom, maak hulle hul seksuele of
geslagsgerigtheid oop vir diegene rondom hulle. Mense binne
die LGBTQIA+ spektrum kan benadeling en vervolging van
verskillende grade ondervind, afhangende van wie en waar
hulle is, en wat hulle aanmoedig om 'in die kas te bly'. U moet
nooit iemand se seksualiteit of geslagsidentiteit vir hulle
bekend maak nie, want dit kan uiters gevaarlik wees.
Terme soos 'skelm' of 'diskreet' word gebruik om iemand te
beskryf wat in die kas wil bly. Mense kies dikwels om diskreet
te wees weens besorgdheid oor veiligheid en sekuriteit in die
werkplek, die huis en die samelewing in die algemeen, sowel
as ongewenste ondersoek. In baie lande is dit onwettig om
homoseksueel of transgender50 te wees, en mense kan in
hegtenis geneem word of erger as hulle uit klim.
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Bloedfamilie
Die algemene idee van 'n gesin in baie samelewings is van
een vader en een moeder, met kinders. Dit is 'n baie smal
definisie van familie wat nie mense se eintlike lewens
verteenwoordig nie. Dit is 'n koloniale begrip van familie wat,
histories en tans, dikwels in stryd is met Afrika- en ander
kulture. Baie gesinne het 'n enkelouer, twee pa's of moeders,
'n grootouer as versorger, 'n ouer broer of suster wat
na hul ander broers en susters omsien, of 'n ander aantal
kinders wat biologies of aangeneem is.
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Gekose gesin
Die gesin wat 'n persoon kies. 'n Gekose gesin is baie
belangrik as gevolg van die hoë persentasie vervreemding
van die LGBTQIA + -spektrum se ervaring. Dit hou ook
waarde in om mense toe te laat om minder geïsoleer te
voel in hul ervarings wat miskien nie toeganklik is vir
cis52-heteroseksuele37 mense nie, wat 'n ruimte bied vir
wedersydse begrip en ondersteuning.
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Pride (Trots)
Die Stonewall-opstand van 1969 was 'n 'oproer' gelei deur
swart transvroue wat veg teen die onderdrukking van
vreemde mense in die stad New York. Die opstand is met
polisiegeweld onderdruk. 'n Jaar later, ter herdenking van
die gebeure in Stonewall, is die eerste trotsparade op 28
Junie 1970 gehou.
Die Pride-optog, wat dikwels 'n parade of net 'Pride' genoem
word, is sedertdien in verskillende lande regoor die wêreld
aangeneem en aangepas. Die eerste trotsoptog in Afrika is
op 13 Oktober 1990 deur die Gay and Lesbiese Gemeenskap
van die Witwatersrand (GLOW) begin. Vreemde antiapartheidsaktiviste soos Bev Ditsie, Simon Nkoli en Edwin
Cameron het gevra dat 'n eksplisiet nie-homofobiese67 nierassistiese en nie-seksistiese toekoms vir Suid-Afrika geskep
moes word en sien die bevryding van vreemde mense as 'n
belangrike deel van die bevryding van Suid-Afrika. Hierdie
aktivisme het daartoe bygedra dat LGBTQIA + regte in die
Grondwet opgeneem is.
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Alhoewel Pride verbeeld is as 'n ruimte om LGBTQIA+
vryheid te bepleit en dit te vier gesien kan word, word dit
ook omring deur spanning en stryd. Baie argumenteer dat
die ruimtes gekommersialiseer, gedepolitiseer en uitgesluit
is volgens klas-, ras- en geslagslyne, sowel as dat dit deur
sekere subgroepe in die queer16-gemeenskap oorheers word
- meestal, hoewel nie uitsluitlik nie, deur wit gay mans.
Op plekke soos Ekurhuleni is 'Pride' 'n belangrike ruimte
om die nood van LGBTQIA + mense uit te lig soos gedurige
bedreigings van geweld en dood. In Uganda word Pridegeleenthede gereeld deur die polisie ontwrig, en queer
mense word in hegtenis geneem, teistering en fisiese
aanranding in die daaglikse lewe.
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Drag (Fopdos)
Drag is 'n oordrewe 'fantastiese' opvoering van 'n geslag7
vir teaterdoeleindes. Drag-kunstenaars word dikwels
'Drag Queens' en 'Drag Kings' genoem. Terwyl transvroue
om verskillende redes 'n geskiedenis van drag het (soos
'n veilige ruimte om in 'n vyandige samelewing oor te gaan
en geld te verdien), is drag performers en transgender50
vroue nie dieselfde nie, en sommige transgender mense
het 'n ongemaklike verhouding met drag juis as gevolg van
die dikwels doelbewus komiese 'prestasie' van geslag en
die potensiële verwarring wat mense het oor prestasie en
identiteit.
Drag-kunstenaars is geneig om 'n aparte persona te hê met
haar eie naam, voornaamwoorde, styl en karakter.
*Manila von Teez is 'n alombekende fopdosser van Afrika. Hy het al verskeie
toekennings ontvang, en het ook 'n hele paar skoonheidskompetisies gewen.
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Gayle
Gayle is 'n soort taal wat in Suid-Afrikaanse gemeenskappe
gebruik word, bestaande uit omgangs- of slengwoorde.
Dikwels is 'n naam soos 'Betty' of 'Delores' gebruik om
iets anders soos 'klub' of 'polisie' in te staan. Dit het
ontstaan in Apartheid Suid Afrika se stedelike LGBTQIA+
gemeenskappe (hoofsaaklik in 'kleurling' gemeenskappe.) Dit
het gemeenskappe in staat gestel om veilig in oorwegend
heteroseksuele37 ruimtes te kommunikeer en polities te
organiseer. Dit het mense ook toegelaat om hul lewens vryer
te leef in 'n tyd toe homoseksualiteit 'n kriminele daad in
Suid Afrika was.
*In Suid Afrika, verwys die term 'kleurling' na 'n diverse groep mense. Hulle
is afstammelinge van inheemse stamme soos die Khoi en San, asook van
slawe uit Afrika en Asië na Kaapstad gebring, en Europese afkoms is ook te
bespeur.
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Balkultuur
Vogue-balle was gewild in die VSA gedurende die 80's
en het onlangs internasionaal gewild geword in queer16
gemeenskappe. Dit was feestelike en politieke ruimtes waar
gay32, lesbiese29 en transgender50 nie-blankes kon saamtrek.
Dit is 'n ruimte waarin baie met geslagsuitdrukking8 gespeel
kan word. Huise (gekose gesinne78 wat saamwoon en mekaar
ondersteun) neem deel in versieie kategorieë o.a om teen
mekaar te 'wandel' (loop) en terselfdertyd geslags-, klas- en
ander sosiale kategorieë wat as performatief beskou kan
word, te vier en satireer. Daar is onlangs 'n aantal balle in
Kaapstad en Johannesburg gehou. Opvallende voorbeelde
hiervan is die House van le Cap wat verskillende balle
aangebied het as onderskeidelik deel van die kunste-, dansen queer-naglewe.
*Kirvan Fortuin (10 Augustus 1991 - 13 Junie 2020) was 'n Suid-Afrikaanse
danser, choreograaf en LGBT-aktivis, wat in 2017 die Huis van le Cap, die
eerste ballroomhuis in Suid-Afrika, gestig het.
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Erkenning en Bedankings
Hierdie eerste uitgawe van Leer Queer is in 2021
gepubliseer. Die Tshisimani Leer Sentrum vir Aktiviste wil
graag hul span bedank vir die waardevolle insette wat hul
tydens hierdie proses gelewer het. Oorspronklik geskryf,
illustreer en ontwerp deur Seth Deacon. Mohammed Jameel
Abdullah het as konsultant opgetree, en het ook die teks
geredigeer.
Dankie, Thandile Mbatsha, Clinton Osbourn, en Mmakatleho
Sefatsa vir hul terugvoer. 'n Spesiale woord van dank
aan Hakima Abbas vir die uitgebreide en gedetaileerde
terugvoer.
Vertalings is onderskeidelik deur Allan Maasdorp,
Chulumanco Mihlali Nkasela, Kealebogo Ramara, Dinga
Sikwebu gedoen en Akha Hamba Mchwayo Tutu.
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Baie dankie aan elkeen wat 'n bydrae gelewer het, ongeag
hoe gering, tot die publikasie van hierdie leerkring.
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In die huidige moeilike
sosiale en ekonomiese
toestand, kyk ons almal
verskeie vorme van
onderdrukking in die gesig.
Ons het ruimtes nodig waar
ons veilig kan vergader en
leer. Ons het hierdie visueel
geïllustreerde LGBTQIA +
en / of inklusiewe woordelys
opgestel om aktiviste en ander
te help om kennis met mekaar
te deel en om die band tussen
hulle te versterk.

