Resum de continguts de la Jornada

Com bé sabeu tots els que ens esteu llegint, fer un resum comporta sintetitzar idees i
sempre et queda el dubte de quantes bones idees han quedat per dir. Totes i tots els
que vàreu assistir a la Jornada, de ben segur, ja heu fet el vostre resum. Aquests escrit
que us passem està pensat per a aquelles persones que, interessades en el tema, no
varen poder assistir; com un recordatori als que sí que hi vàreu ser, i per a tothom,
interessat o no en aquests tema, que li vingui de gust llegir-lo.
Desitgem que aquestes idees us siguin d’utilitat i us convidem a anar seguint la nostra
web sexoafectivitat.fundacióelna.org
Montse Castellana en representació de l’ Equip de professionals de la Fundació Elna

Resum dels continguts
Sota el lema “Res sobre nosaltres, sense nosaltres” la periodista Laura Castro va
posar sobre la taula el tema de com el llenguatge crea opinió. I fins a quin punt el
llenguatge utilitzat en els mitjans de comunicació (en endavant, MdC) pot ajudar o
estereotipar la mirada de la gent cap a aquets col·lectiu de ciutadans/es. Va
defensar que:


El llenguatge, en els mitjans de comunicació, ha de ser una eina per dignificar la figura de les
persones amb DID i crear-ne una opinió més real en l’imaginari de la societat civil.



És important fer-ne pedagogia apropant-nos als periodistes i donar-los suport per aconseguir
trametre la notícia en un llenguatge apropiat, equitatiu i normalitzador. Aquest apropament
sempre ha de tenir un caire constructiu.



En l’enfocament de la notícia sobre les persones amb DI s’observa com en els MdC preval un
clar desconeixement de la discapacitat; un enfocament de la informació basat en les
generalitzacions (apel·lació constant a l’estereotip a partir d’una realitat molt simplificada),
un tractament poc rigorós i l’ús d’un llenguatge efectista.



Hi ha una tendència generalitzada a fer que siguin altres persones les que opinin sobre el
col·lectiu. Cal preguntar-nos: quin sentit te parlar per elles i ells? Han de poder passar a
primer pla. Tenen veu pròpia i poden ser portaveus.

Respecte als continguts tramesos pels professionals Gemma Deulofeu, Maite Villalón i
Maria Clemente, així com per la Consol Ferrer, la mare d’en Martí, voldríem destacar:


Les persones amb DID tenen la sexualitat que les famílies i els professionals els permeten
tenir. Existeixen espais perquè les persones amb DID creixin i s’expressin amb naturalitat?
S’han de crear aquests espais per potenciar relacions sanes.



La formació en sexualitat passa per unes bones intervencions i no és suficient amb bona
voluntat. És imprescindible que les persones amb DID, les famílies i els professionals disposin
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de la formació/orientació necessària en aquest tema. És necessària la formació per entendre
quines relacions sexuals són correctes i quines són desviacions en aquests àmbit.


Educar en la sexualitat ens emmiralla a com hem integrat nosaltres la nostra pròpia
sexualitat. Convé fer aquesta reflexió per aconseguir fer acompanyaments adequats.



Cal educar en la sexualitat des d’una visió de gènere (heterosexual i LGTB).



No s’ha d’exigir a la família que intervingui amb una visió professional.



Cal acompanyar les famílies perquè assumeixin, amb naturalitat, que el seu familiar amb DID
als 12/14 anys finalitza la infància (la infantilització és excessivament present en el tracte
amb aquests joves i adults).



Des de les entitats no convé externalitzar excessivament l’abordatge d’aquest tema (“no em
toca a mi...”, “no ho sé...”).



És important tenir protocols d’atenció en sexualitat (com accedir a les zones d’higiene,
actuació davant la intimitat, temps i espais, gestió d’espais formals-informals). Convé
elaborar un document de bones pràctiques en l’atenció a la sexualitat que reguli drets i
obligacions de l’entitat.



La sexualitat s’acostuma a assimilar amb el coit i la genitalitat. Tenim la tasca de reinterpretar
la sexualitat, que és tot allò que afecta a tot el nostre cos i no només als genitals: té una
dimensió física, psicològica i social.



Les dificultats més paleses a què ha de fer front la persona amb DID per gaudir d’una
sexualitat saludable són: la restricció de la seva intimitat, l’aprenentatge deficient i l’entorn
no normalitzat.



Cal facilitar el dret a la intimitat, al propi cos, a la informació, a explorar el propi cos i a
descobrir que el cos te punts de desig que no són els genitals.



L’Acompanyament Íntim i Eròtic (AIE) neix com un recurs més per facilitar l'expressió sexual i
afectiva en condicions d'igualtat, llibertat i dignitat de les persones amb diversitat
intel·lectual o funcional. És a dir, per a totes aquelles persones que no poden accedir-hi per
si mateixes degut a la seva condició o la seva biografia (família, socialització).



Cal fer atenció a no fomentar, amb aquestes persones, els secrets en la relació del dia a dia
amb ells i elles, ja que pot dur-los a confondre situacions d’abusos on “el secret” és el recurs
més usat per l’abusador/a.



La sexualitat comporta accions voluntàries i les persones amb DI poden patir abusos per la
manca de recursos personals i/o a causa del seu caràcter complaent.



Necessiten un vincle de confiança amb una persona propera per poder demanar ajuda si
alguna de les accions de caire sexual són realitzades sota submissió física o emocional o són
incapaços de dir NO enfront de demandes que no volen realitzar.



Molts medicaments poden afectar la libido i/o la erecció en el cas dels homes. En cas de
succeir s’ha de tenir en compte per entendre la situació, i si no hi ha la possibilitat de canvi
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de medicació, cal donar el suport necessari per treballar el tema des de la vessant més
afectiva.


Les dificultats físiques per realitzar qualsevol tipus d’acció de caire sexual o per mostrar
afectivitat a la parella, fins si tot, en algunes persones, per donar-se autosatisfacció, no ha de
ser una barrera per poder assolir una vida sexoafectiva completa.

Des d’un punt de vista més relacionat amb l’àmbit legal i amb l’ètic convé tenir
present que:


Les persones amb DI són subjectes de dret ( i no objectes) i tenen voluntat pròpia.



La sexualitat de la persona amb DI ha estat llargament ignorada.



La Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (ratificada per
Espanya al març de 2007) és una eina per a defensar el dret a la sexoafectivitat d’aquestes
persones.



En les funcions del tutor o la tutora, la llibertat i l’ajuda són dos valors fonamentals. Ara bé, la
llibertat té el perill de l’abandonament, i l’ajuda, el perill del paternalisme. És per això que
són necessàries unes pautes que ajudin a identificar les situacions en les quals respectar la
llibertat d’acció d’una persona amb diversitat intel·lectual equival a abandonar-la i aquelles
en les quals ajudar-la esdevé paternalisme.



Les persones amb diversitat intel·lectual també assoleixen la majoria d’edat. Quines
conseqüències té o ha de tenir això en la seva vida?



Les funcions d’un pare o una mare, són les mateixes que les d’un tutor o tutora? El pare i la
mare, són les persones més adequades per exercir les funcions de tutela?
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