
Sexuální orientace a odlišnost x společnost

HOMOSEXUALITA I
Osobně mi homosexuálové nevadí, protože každý nemusí být stejný. Homosexuál, ať už žena 
nebo muž mají dle mého názoru těžké najít partnera. Spousta lidí tento typ lidí odsuzuje jen 
kvůli  tomu,  že  jsou homo.  Měla jsem kamaráda,  který  byl  homosexuál.  Jeho přítomnost 
nebyla nijak odlišná od normálních lidí. Zkrátka jsme si s ním rozuměla. A bylo snazší se s ním 
bavit o klucích atd. V té době byl sám, protože nenašel vhodného partnera. Jeho spolužáci,  
se kterými chodil do třídy, ho odsuzovali. Když jsem ho naposledy viděla, byl velice šťastný a 
našel si i toho ideálního partnera. U spousty homosexuálů nejde poznat, že jsou homo. Dnes 
zapadají mezi normální lidi. Dnes se i normální dívky drží za ruce, dávají si pusu, ale nejsou to  
lesbičky.  Názor  na  sex  u  homosexuálů  je,  že  gayové  mají  v  hrátkách  větší  problém  než 
lesbičky. Lesbičky si užijí více legrace a mají na to více náčiní.            Vítámvásová

  

HOMOSEXUALITA II
Homosexualita není nemoc, je to zaměření a větší zaujatost vůči lidem stejného pohlaví. U 
mužů je to tedy sexualita a u žen se nazývá lesbismus. Já osobně to ani u jednoho pohlaví 
neodsuzuji. Je to sice odlišné a pro některé lidi "divné", ale je to lidské. Homosexualita je z 
některých pohledů nebezpečná.  Například se  může přenášet  vir  HIV.  Homosexualitu  vidí  
někteří  jako něco nelidského a sprostého a proto homosexuály diskriminují  a odsuzují.  S 
homosexualitou se lidé narodí, ale poznají to třeba až v pubertě. Já žádného homosexuála 
neznám, ale chtěla bych ho poznat,  abych se na vlastní  kůži  přesvědčila o tom, že je to  
naprosto normální.                                                                                                            Kölblová



Úvaha o homosexualitě
Homosexualita je vrozená sexuální orientace. Člověka, který je homosexuál, přitahuje stejné 
pohlaví.  Myslím, že lidé, kteří  se nějakým způsobem liší  od ostatních,  to v životě nemají 
lehké. Tak je tomu i u homosexuálů. Homosexuálové dostávají menší pracovní nabídky, lidé 
se  na ně dívají  shora.  Přitom jsou stejní  jako ostatní.  Jen jsou přitahováni  stejným a ne 
opačným pohlavím. Spousta lidí  k této diskriminaci  dohnali  předsudky.  V dnešní  době se 
situace společnosti o hodně změnila. Spousta lidí chápou homosexuály jako sobě rovnými. 
Chápou, že tato opačná sexuální orientace je vrozená, nedá se s ní nic dělat. Nejde toho 
dotyčného přinutit, aby svou sexuální orientaci změnil. Ale stále jsou na světě lidé, kteří toto  
prostě  nechápou.  Většinou  jsou  to  staří  lidé,  kteří  zažili  dobu,  kdy  byli  homosexuálové 
strašnými způsoby odsuzováni a chápou to tak stále. Já homosexualitu neodsuzuji, chápu je, 
chápu jejich situaci.                                                                                                      Nepovímová


