
Unde se pot obţ ine 
mai multe informaţ i i  
despre homosexualitate?

Publicaţiile şi organizaţiile menţionate mai jos vă pot pune la 
dispoziţie mai multe informaţii despre acest subiect. 

Organizaţii:

National Gay and Lesbian Task Force
th2320 17  Street, NW

Washington, Dc 20009
(202) 332-6483

National Institute of Mental Health
5600 Fishers lane, Room 7C02
Rockville, MD 20857
(301) 443-4513

Parents, Families and Friends of Lesbian and Gays
th1101 14  Street, NW, Suite 1030

Washington , DC 20005
(202) 638-4200

Sex Information and Education Counsel of the United States
nd

130W. 42  Street, Suite 350
New York, NY 10036
(212) 819-9770

Mulţumim în special următorilor membri şi angajaţi ai APA, a căror 
asistenţă a facut posibilă apariţia acestui pliant:

Gregory M. HEREK, ph. D., University of California at Davis

Olivia M. Espin, Ph. D., San Diego State University: Preşedinte APA 
Division 44

Clinton W. Anderson, M.A., APA Office on Lesbian and Gay Concerns.

American Psychological Association (APA)
750 First Street, NE
Washington, DC 20002-4242
(202) 336-5700
(202) 336-6123 TDD
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Association, Copyright 1994. American Psychological Association nu 
este responsabilă pentru acurateţea acestei traduceri. Nici originalul, nici 
această traducere nu pot fi reproduse sau distribuite în nici o formă, prin 
nici un mijloc, de asemenea, nu pot fi stocate în baze de date sau sisteme 
de prelucrare a informaţiei, fară a cere, în prealabil, permisinea scrisă a 
American Psychological Association.

Orientarea sexuală este una dintre cele patru componente ale sexualităţii 
şi se caracterizează printr-o atracţie emoţională, sexuală sau afectivă 
constantă faţă de indivizi de un anume gen. Celelalte trei componente ale 
sexualităţii sunt sexul biologic, identitatea sexuală (modul în care te 
percepi din punct de vedere psihologic, ca bărbat sau femeie) şi rolul 
social al sexelor (apartenenţă la normele culturale specifice 
comportamentului feminin sau masculin). Există trei orientări sexuale 
general recunoscute: homosexuală - atracţia faţă de persoane de acelaşi 
sex; heterosexuală - atracţia faţă de indivizi de sex opus şi bisexuală - 
atracţia faţă de persoane de ambele sexe. Persoanele de orientare 
homosexuală sunt numite gay (termen care se foloseşte pentru ambele 
sexe) sau lesbiene (termen care se foloseste excusiv la femei).

Orientarea sexuală este diferită de comportamentul sexual, pentru că 
priveşte sentimentele şi concepţia despre sine a fiecăruia.
Comportamentul poate exprima sau nu orientarea sexuală a fiecăruia.

Oamenii de ştiinţă nu ştiu cum se dezvoltă o anume orientare sexuală. 
Există numeroase teorii care propun cauze diferite ale orientării sexuale, 
inclusiv factori hormonali genetici sau înnăscuţi şi experienţe de viaţă 
trăite în prima copilărie. Cei mai mulţi oameni de ştiintă sunt însă de acord 
că orientarea sexuală este modelată în majoritatea cazurilor la o vârstă 
fragedă, prin interacţiuni complexe, de factori biologici, psihologici şi 
sociali.

Răspunsuri la întrebări 
legate de orientarea sexuală 
şi homosexualitate
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Ce este orientarea sexuală?

Orientarea homosexuală nu este caracteristică unui anume 
tip de persoană. Bărbatii gay şi lesbienele pot avea orice 
varstă, educaţie, rasă, religie sau naţionalitate. Pot avea 
orice profesie şi trăi în orice parte a lumii.

Care sunt elementele care determină 
orientarea sexuală?

Asocia ţ ia ACCEPT, OP 34 CP 56, Bucureş t i
Tel./Fax: +40(0)21 252 56 20, 252 16 37, 252 90 00
E-mail: accept@accept-mail.ro, www.accept-romania.ro
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