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Recente studies hebben bevestigd dat een belangrijk deel van jeugdige zelfmoorden gerelateerd zijn aan de seksualiteit
van iemand. Jonge mensen hebben een gebrek aan informatie en begrip van anderen. Velen hebben problemen met hun
seksualiteit.
Ik wordt aangetrokken tot vrouwen, maar ik kan niet lesbisch zijn omdat ik aangetrokken wordt tot mannen...
wat ben ik in godsnaam?, is zo’n typische vraag.
Het is dus erg belangrijk dat onbevooroordeelde informatie beschikbaar is over alle mogelijkheden. Dit document is een
stap in de goede richting.
Vraag: Wat is biseksualiteit nu eigenlijk?
Antwoord: Biseksualiteit is het fenomeen waarbij iemand seksueel en / of emotioneel zich aangetrokken voelt tot mensen
van beide seksen.
Vraag: Dus ze zijn evenveel geïnteresseerd in mannen als vrouwen?
Antwoord: Niet noodzakelijk. Sommige hebben dat, anderen weer niet. Sommigen zeggen dat ze aangetrokken worden tot
mannen en vrouwen op verschillende manieren, anderen zeggen dat geslacht totaal niet belangrijk is voor hun interesse.
Vraag: Betekent dat geïnteresseerd in beide geslachten dat zij voor de helft geïnteresseerd zijn in beide geslachten?
Antwoord: De meeste biseksuelen zullen zeggen dat wanneer ze geïnteresseerd in iemand zijn ze dat voor de volle honderd
procent zijn, net zoals jij en ik.
Vraag: Zijn mensen nou niet gewoon heteroseksueel of homoseksueel?
Antwoord: Nee. De medische wetenschap erkent dat biseksualiteit een unieke seksuele identiteit is. Maar er zijn natuurlijk
talloze biseksuelen die je dat ook kunnen vertellen.
Vraag: Is het een fase?
Antwoord: Niet anders dan dat heteroseksualiteit en homoseksualiteit een fase is.
Vraag: Maar is het niet een overgangsfase naar lesbisch of homo zijn?
Antwoord: Misschien voor sommige. Sommige lesbiennes en homo’s hebben een “coming-out” als biseksueel, maar de
meeste biseksuelen blijven biseksueel voor de rest van hun leven.
Vraag: Ze moeten toch verward zijn, of gewoon nog geen beslissing hebben genomen?
I

Antwoord: Maak niet de fout dat er maar twee mogelijkheden zijn waaruit je kunt kiezen. Biseksualiteit is ook een mogelijkheid. Het gebrek aan informatie is waarschijnlijk de oorzaak dat biseksuelen een moeilijke fase in hun leven doormaken.
Vraag: Zei Freud niet dat we allemaal biseksueel zijn?
Antwoord: Niet helemaal - Freud dacht we allemaal biseksueel geboren zijn en op latere leeftijd een voorkeur ontwikkelen.
Niemand is zeker van dit, maar de meeste mensen hebben in een korte fase een voorkeur voor allebei de geslachten.
Vraag: Veronderstel dat ik dat nu ook heb - houdt dat in dat ik ook biseksueel ben?
Antwoord: Strikt gesproken, misschien, maar wat je jezelf noemt beslis je zelf. Sommige zeggen dat de aantrekkingskracht
voor een geslacht niet genoeg is om zich biseksueel te noemen. Sommige mensen hebben andere redenen om zich niet
als biseksueel te profileren.
Vraag: Zoals wat?
Antwoord: Sommige mensen willen zich “normaal” voelen en zien zichzelf als heteroseksueel. Anderen, om politieke of
sociale redenen, willen zich identificeren als lesbisch of homo.
Vraag: Waarom zijn de biseksuelen zo onzichtbaar?
Antwoord: Niemand loopt rond met een uithangbord van “ik ben biseksueel”. Het is makkelijk over het hoofd te zien. Als je
twee mensen van hetzelfde geslacht ziet kussen dan vraag je jezelf niet meteen af of die biseksueel zijn. Maar ze kunnen
het zijn... Vice versa idem: als je een vrouw en man ziet kussen dan kan één van de twee biseksueel zijn.
En: Er is een gebrek aan informatie over biseksualiteit in onze bibliotheken en media. Er zijn ook maar weinig organisaties
die zich ermee bezig houden. Sommige biseksuelen denken wel eens dat niemand weet dat ze bestaan.
Vraag: Zijn biseksuelen vooral niet in het nieuws geweest omdat ze HIV en AIDS verspreiden?
Antwoord: Biseksuelen zijn een beetje het zwarte schaap omdat veel mensen HIV en AIDS zien als een “homo-ziekte”.
Biseksuelen vormen als het ware de brug tussen de heteroseksuelen en homoseksuelen.
Laten we eerlijk zijn: er is maar één ding dat HIV en AIDS verspreid en dat is vochtcontact (bloed, sperma). Het AIDS-virus
ziet niet of jij homo, lesbisch, hetero of biseksueel bent. Veilig vrijen is het enige wat helpt tegen AIDS: DOEN dus.
Vraag: Ik heb alles op een rijtje gezet. Waar zitten de biseksuelen?
Antwoord: Je kunt eens kijken op de site van Vereniging Bi-kring de Samenkomst :
http://members.home.nl/bikring
Of contact opnemen via email: bikring@home.nl, of telefonisch: 013-4630043. Kijk ook eens op de site van het Landelijk
Netwerk Biseksualiteit LNBI :
http://www.lnbi.nl
Daar staan bijna alle groepen die met biseksualiteit te maken hebben op en je kunt ook telefonisch contact met ze zoeken.
Dit document is een bewerking van een document van the Australian Bisexual Network.
This document is a modification of a document by the Australian Bisexual Network.
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