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L’apartat de salut juvenil de la Generalitat de Catalunya té un article sobre
l’asexualitat, amb data d’actualització 4/11/2013.
Aquest va ser detectat per activistes de la comunitat asexual catalana
en descobrir que, periodistes catalanes que havien accedit a fonts oficials
per a informar-se sobre aquesta orientació sexual, disposaven d’informació
incorrecta sobre el tema.
Després de mirar el contingut amb deteniment, es detecta la bona intenció
en l’escriptura i falta de fonts de referència prou clares.

Necessitats
detectades

Des de l’ACA considerem que seria adient l’actualització del web. Per la nostra
banda, ens oferim a assessorar sempre que sigui adient sobre la realitat del
col·lectiu asexual. També creiem que pot ser útil que hi hagi un esment a això
mateix. Concretament, proposem les següents modificacions:
Text actual
Passar del sexe
Proposta de nou text
Ser asexual
Justificació
L’article realment parla de ser asexual, i no sobre passar del sexe.
Evidentment i com s’explica al llarg d’aquest (i tants altres documents),
es pot passar del sexe sense ser asexual. I es pot no passar del sexe sent asexual.
Text actual
És una orientació per la qual una persona no sent cap atracció ni desig sexual
per altra persona sigui home o dona.
Proposta de nou text
És una orientació per la qual una persona no sent cap atracció ni desig sexual
per altra persona sigui quin sigui el gènere amb què s’identifiqui.
Justificació
Si bé no és una reivindicació pròpia (o, com a mínim, exclusiva)
de la comunitat asexual, considerem adient actualitzar l’expressió
per tal de fer-la més inclusiva.
Text actual
Encara que és un col·lectiu poc conegut, hi ha moltes celebritats
com Frank Kafka o Salvador Dalí, que s’han mostrat contraris al sexe.
Proposta de nou text
Encara que és un col·lectiu poc conegut, hi ha cada cop més persones que s’hi
identifiquen. Es pot saber més a la AVENwiki o nous articles en mitjans
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de comunicació.
Justificació
Primerament, a l’ACA entenem que l’ús i utilitat de les etiquetes és quelcom
que ha de realitzar cada persona individualment. Així doncs, no ens sembla
natural que Kafka i Dalí es considerin asexuals sense que s’hi hagin pronunciat
al respecte. Més encara, el fet de mostrar-se contrari al sexe no és una
característica de l’asexualitat, sinó de l’antisexualitat[1]. I és que les persones
asexuals acostumen a tenir una postura neutre cap al sexe com a concepte
global i, en la seva vida personal, poden decidir participar en activitats sexuals,
d’una o altra manera, amb una o altra freqüència,
en solitud o amb més persones.[2]
Text actual
No tots els asexuals són iguals
Proposta de text
No totes les persones asexuals són iguals
Justificació
Tal i com s’ha expressat prèviament en aquest document, a l’ACA apostem
pel llenguatge inclusiu.
Text actual
És clar que, en aquest cas, per tenir una bona relació de parella, els dos haurien
de ser asexuals, ja que les relacions sexuals estan descartades.
Proposta de nou text
Eventualment, les persones asexuals poden buscar altres persones de l’espectre
asexual per a crear relacions afectives, donat que pot ser més fàcil
la comprensió mútua en les relacions sexuals.
Justificació
En l’experiència de l’ACA amb diverses persones de la comunitat asexual,
hem trobat diversos casos sobre les estratègies de relacions
on una de les persones és asexual:
- Tenir sexe, amb freqüència potser inferior a la típica.[3]
- Trobar noves formes d’expressar la sexualitat en què les persones se sentin
còmodes, encara i poder formar part de l’espectre asexual.[4]
- Mantenir les relacions sexual a altres persones, d’acord mutu.[5]
Text actual
Els/les asexuals aromàntics/ques, tot el contrari, no senten cap interès
ni pel sexe, ni per l’amor.
Proposta de nou text
Les persones asexuals aromàntiques, a més a més, viuen les relacions
sentimentals de manera lleugerament diferent a com les acostumen a viure
altres persones.
Justificació
De la mateixa manera que ser asexual no implica quin interès és té pel sexe
(interès que podria ser fins i tot des de la distància i a nivell científic, per posar
un exemple), ser algú arromàntic no implica no haver de sentir interès per
l’amor, si bé es viu de manera diferent.[6]
Text actual
Una altra opció no tan purista és l’asexualitat temporal causada per diverses
raons personals o conjunturals.
Proposta de nou text
Cal evitar confondre l’asexualitat (manca d’atracció sexual) amb coses
diferents, com poden ser períodes de baix desig sexual. I és que les persones
asexuals poden sentir un desig sexual elevat, però aquest no acostuma a estar
dirigit cap a cap persona.
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Justificació
Des de l’ACA considerem com a molt negatiu que es relacioni l’asexualitat
amb el concepte de puresa, ja que pot donar lloc a interpretacions on ser
asexual implica ser més pur (idea en què no creiem ni remotament)
o situacions on persones de la comunitat podríem tractar de competir en grau
de puresa asexual, fet que xoca frontalment contra la diversitat
que la comunitat asexual demostra.
Text actual
El cas japonès:
Hi ha preocupació al Japó pel resultat d’una enquesta realitzada per
l’Associació Japonesa d’Educació Sexual sobre els hàbits sexuals
de les universitàries, i també pels estudis de l’Institut Nacional de Població
i Investigació de la Seguretat Social japonesa que mostren un altíssim índex
de virginitat entre les universitàries o una manca de relacions de parella entre
la població jove. En diuen “La síndrome del celibat” i pot incidir
molt negativament en la taxa de natalitat d’aquest país ja que pot arribar
a hipotecar el futur de la població.No està clar però si aquest fenomen està
produït per un augment de l’asexualitat o és degut a altres causes conjunturals.
Proposta de nou text
Casos que no tenen res a veure amb l’asexualitat: el cas japonès
De vegades, es troben casos que poden arribar a fer pensar a persones sense
la informació suficient, que es troba davant d’asexualitat. Un d’aquests és el cas
japonès. I és que hi ha preocupació al Japó pel resultat d’una enquesta
realitzada per l’Associació Japonesa d’Educació Sexual sobre els hàbits sexuals
de les universitàries, i també pels estudis de l’Institut Nacional de Població
i Investigació de la Seguretat Social japonesa que mostren un altíssim índex
de virginitat entre les universitàries o una manca de relacions de parella entre
la població jove. En diuen “La síndrome del celibat” i pot incidir molt
negativament en la taxa de natalitat d’aquest país ja que pot arribar a hipotecar
el futur de la població. No cal buscar les causes d’aquest fenomen a l’asexualitat, sinó al sistema cultural actual del Japó, amb els seus hàbits i sabent a què
responen. És per això que quan se’n parla s’acostuma realment a fer referència
al celibat (conducta) i no a l’asexualitat (orientació sexual).
Justificació
El cas japonès no és manca d’atracció sexual, si no manca d’activitat sexual.[7]
Addició
A Catalunya, les persones asexuals poden trobar un punt de referència a l’ACA,
l’Associació Catalana d’Asexuals.
Justificació
Al text s’esmenta l’existència d’AVEN, fòrums a nivell internacional.
Seria positiu fer constar que també hi ha iniciatives a nivell nacional.
Text actual
Coneixies aquest col·lectiu? Creus que una vida sense sexe no és possible?
Entra al Facebook de Jove.cat i digue’ns què en penses.
Proposta de nou text
Coneixies aquesta comunitat? Entra al Facebook de Jove.cat i fes-los arribar
el teu suport a la diversitat sexual i afectiva.
Justificació
Donat que en cap moment la comunitat asexual no ha renunciat al sexe
de manera homogènia, fer-ho entendre amb preguntes podria donar una falsa
imatge de què és l’asexualitat. A més a més, des l’ACA entenem que l’activitat
sexual pot interpretar-se de moltes maneres, amb col·laboració d’altres
persones o no, fet que moltes vegades sembla quedar diluït en simplificar
les qüestions a respostes de sí o no. A banda, la comunitat asexual,
per diverses raons (tant històriques com lèxiques) s’autoanomena comunitat
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i no pas col·lectiu. Finalment, des de l’ACA tampoc no entenem quin
és l’objectiu de demanar la gent que opini sobre una orientació sexual.

Text proposat
consolidat

Ser asexual
Afortunadament en una societat amb una mentalitat cada cop més oberta,
l’orientació sexual de les persones no acostuma a ser motiu de discriminació
o rebuig. Encara trobem excepcions com el cas de Rússia i molt camí
per recórrer, però el col·lectiu homosexual continua lluitant per aconseguir
viure i conviure amb total normalitat. Hi ha però un col·lectiu del que
no acostumem a sentir parlar i que està començant a sortir de l’armari.
Ens referim a les persones asexuals.
Què és l’asexualitat?
És una orientació per la qual una persona no sent cap atracció ni desig sexual
per altra persona sigui quin sigui el gènere amb què s’identifiqui. No és cap
malaltia, ni es troba sota cap influència moral o religiosa. Encara que és un
col·lectiu poc conegut, hi ha cada cop més persones que s’hi identifiquen.
Es pot saber més a la AVENwiki o nous articles en mitjans de comunicació.
No totes les persones asexuals són iguals
Els/les asexuals romàntics/ques, no renuncien a la vida en parella i a l’amor,
però l’atracció ve donada per altres virtuts de les persones (intel·ligència,
simpatia, tarannà, etc.) però no pel sexe. Eventualment, les persones asexuals
poden buscar altres persones de l’espectre asexual per a crear relacions
afectives, donat que pot ser més fàcil la comprensió mútua en les relacions
sexuals. Les persones asexuals aromàntiques, a més a més, viuen les relacions
sentimentals de manera lleugerament diferent a com les acostumen a viure
altres persones. Cal evitar confondre l’asexualitat (manca d’atracció sexual)
amb coses diferents, com poden ser períodes de baix desig sexual.
I és que les persones asexuals poden sentir un desig sexual elevat,
però aquest no acostuma a estar dirigit cap a cap persona.
El celibat no es considera asexualitat atès que és una decisió voluntària,
no és un sentiment.
Casos que no tenen res a veure amb l’asexualitat: el cas japonès
De vegades, es troben casos que poden arribar a fer pensar a persones sense
la informació suficient, que es troba davant d’asexualitat. Un d’aquests és el cas
japonès. I és que hi ha preocupació al Japó pel resultat d’una enquesta
realitzada per l’Associació Japonesa d’Educació Sexual sobre els hàbits sexuals
de les universitàries, i també pels estudis de l’Institut Nacional de Població
i Investigació de la Seguretat Social japonesa que mostren un altíssim índex
de virginitat entre les universitàries o una manca de relacions de parella entre
la població jove. En diuen “La síndrome del celibat” i pot incidir
molt negativament en la taxa de natalitat d’aquest país ja que pot arribar
a hipotecar el futur de la població. Evidentment, no cal buscar les causes
d’aquest fenomen a l’asexualitat, sinó al sistema cultural actual del Japó.
Fer-ne cap altra interpretació seria obviar tant què és l’asexualitat,
com els hàbits japonesos i a què responen. És per això que quan se’n parla
s’acostuma realment a fer referència al celibat (conducta) i no a l’asexualitat
(orientació sexual).
Els/les asexuals no estan sols/les
Dels estudis d’Anthony Bogaert, investigador de la Universitat de Brock
(Ontario, Canadà), es desprèn que l’1% de la població és asexual.
La comunitat asexual té el seu lloc de trobada a la xarxa social AVEN
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(The Asexual Visibility and Education Network), un espai d’interrelació i,
alhora, una finestra per donar-se a conèixer al món i presentar les seves
reivindicacions. A Catalunya, les persones asexuals poden trobar un punt
de referència a l’ACA, l’Associació Catalana d’Asexuals.
Coneixies aquesta comunitat? Entra al Facebook de Jove.cat i fes-los arribar
el teu suport a la diversitat sexual i afectiva.
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