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חינוך וחברה

דו"ח: צעירים להט"בים חשופים לפגיעות מיניות בשל פערי כוח
מובנים בקהילה

הוועדה שהוקמה בעקבות עדויות של פגיעות מיניות מצד גל אוחובסקי ואיתי פנקס-ארד, ממליצה
לשנות את מבנה ההנהלה של ארגון הנוער הגאה (איגי), בין השאר משום שהוא מתקשה לספק

מענה לצרכי החניכים

בר פלג
עודכן ב-09:00, 29 באוגוסט 2022 10:45, 29 באוגוסט 2022

עקוב

דו"ח של ועדה שהוקמה על ידי ארגון הנוער הגאה (איגי) במטרה לבחון פגיעות

מיניות בקהילת הלהט"ב קובע כי פערי הכוח המובנים בקהילה יוצרים מצב שבו

צעירים להט"בים חשופים לפגיעות מיניות בה. עוד קובע הדו"ח, שפורסם

הבוקר (שני), כי המבנה של הנהלת הארגון מביא לכך שחניכים בו אינם חושפים

את הפגיעות המיניות שעברו.

הוועדה, שבראשה עומדת השופטת בדימוס נאוה בן-אור וחברים בה חוקרות

ואנשי חינוך, הוקמה ביוזמת ארגון הנוער הגאה בעקבות שורת פרשות הנוגעות

לפגיעות מיניות בקהילה - בהן העדויות על פגיעות מיניות מצד גל אוחובסקי

ואיתי פנקס ארד. חברי הוועדה ערכו ראיונות וקבוצות מיקוד עם אנשי מקצוע

בקהילה ומחוצה לה, והגיעו למסקנה כי הפגיעות המיניות מתאפשרות בשל

פערי הכוח בקהילה, למשל פערים כלכליים, פערי גיל ופערים בין תושבי מרכז

לפריפריה.

הדו"ח מעלה שורת המלצות הנוגעות לארגון איגי. הוועדה מצאה כי אף שיש בו

צוות טיפולי מקצועי, איגי רואה עצמו כארגון שתכניו פדגוגיים ולא טיפוליים,

וההיבט הטיפולי בפעילותו אינו מספק. צוות ההדרכה של הארגון, שמורכב ברובו

ממתנדבים צעירים, מתקשה לספק מענה לפגיעות של הנוער ולצרכיו. לעתים,

קבעה הוועדה, המדריכים לא מצליחים להציג גבולות ברורים מספיק לשיח

המיני עם החניכים, שרבים מהם נחשפו בעבר לאירועים מיניים טראומתיים.

מהראיונות שקיימו חברי הוועדה עולה כי קיים פער בין הערכים שמוצגים

לחניכים בארגון לבין התנהלות חבריו מחוץ לארגון. הפער הזה, נכתב בדו"ח,

יוצר "מציאות כפולה ומנוגדת" – מצד אחד מרחב חינוכי וטיפולי, ומהצד השני
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"מיניות שגבולותיה אינם גבולות מוגדרים והיא מתקיימת בהקשר של ליינים

ומסיבות, שימוש בסמים וגלישה באפליקציות". אחת המרואיינות תיארה מצב

שבו חניכה משתתפת בפעילות בארגון, ואחר כך רואה תמונות חושפניות של

המדריך באפליקציית היכרויות. אחרת אמרה: "האם יכול להיות שהתרגלנו

לסיטואציה שאנחנו חיים מציאות אחת, אבל מבקרים אותה וחיים עם זה

בשלווה?", והוסיפה: "אולי אנחנו יודעים לבקר את המסיבות אבל בסוף אנחנו

גם קונים להן כרטיסים והן חלק מההוויה שלנו".

הוועדה המליצה לפתוח את השורות בקרב אנשי הוועד המנהל של הארגון, כך

שיהיה מורכב מנציגי ונציגות ציבור שונים. עוד הומלץ לבצע הכשרה מקיפה של

צוות המדריכים בארגון לגבי פגיעות מיניות, ולהוסיף כמות משמעותית של גורמי

טיפול לסגל הארגון. אנשי סגל אלו יהוו כתובת נוספת לנערים ולנערות. בנוסף

לכך, הדו"ח קובע כי יש להשריש בקרב המדריכים בארגון נורמות התנהגות

למניעת בלבול וטשטוש גבולות ביציאה מאיגי למרחבים אחרים של הקהילה.

לפי הוועדה, מי שחשוף לניצול בשל פערים אלו הם בעיקר צעירים שמצויים

בתחילת התמודדותם עם זהותם המינית או המגדרית. אחד המרואיינים הסביר:

"המפגש של בחור בן 19 ובחור בן 28 - לא גדול ממנו ב-30 שנה, גדול ממנו

בעשור - אבל העשור הזה אצל הומואים זה כמו ההבדל בין נערה בת 11 לגבר

בן 19 אצל סטרייטים, בגלל שהשנים המעצבות שלנו הן לא שנות העשרה,

לפחות של הדור שלי". לדבריו, "רק בשנות העשרים יש לך קבוצת שווים. כלומר

אנשים שאתה מחשיב כחברים שהם גם הומואים. רק בשנות העשרים אתה

חווה את החוויות המיניות הראשונות המשמעותיות שלך".

הדו"ח קובע גם כי לבני נוער מהקהילה אין כיום מודל של מיניות בריאה

ומיטיבה. לפי הוועדה, מצב זה, שבו הזירה הציבורית לא מספקת דוגמאות

למערכות יחסים מיניות בריאות, גורם לכך שהיא תהיה מופקרת לאותם

"מנוסים". כמה מהמרואיינים ציינו למשל את המונח "טקסי חניכה" - מקרים

שבהם צעיר חסר ניסיון מיני המבקש לגבש את זהותו המינית עלול להישאב

ליחסים פוגעניים ומנצלים עם אדם מבוגר ובעל ניסיון שהוא תופס כמישהו

שיכול לעזור לו. אם אותו אדם הוא גם דמות מרכזית בקהילה, הצעיר עשוי

לבקש את קרבתו כדי למצוא את מקומו בתוכה.

הוועדה מצאה כי בקהילה הגאה קיימים מרחבים שונים המאפשרים ומעודדים

פגיעות מיניות, בהם תעשיית הזנות, שלעתים תוצג כ"תמיכה, כלומר מתן קורת
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גג או מימון שירותים שונים תמורת מין". בדו"ח צוינו גם האתרים ואפליקציות

ההיכרויות כמקומות שבהם השיח עשוי להפוך בקלות למיני ובוטה, וכן חיי

הלילה, הכוללים מסיבות וסאונות, שמאופיינות בשימוש בסמים שעשויים

לטשטש גבולות וכן את סוגיית ההסכמה.

הוועדה ציינה גם כי על הרשויות לעסוק בנושא, וקראה למערכת החינוך לספק

כלים לנוער להט"בי ולקדם שיח על מיניות להט"בית בבתי הספר. "אנו סבורים

כי על הגורמים האחראים בקרב הרשויות הרלוונטיות לבחון את ממצאי הוועדה

לעומק ולהפנימם", נכתב בדו"ח.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

להט"ב

https://www.haaretz.co.il/ty-tag/lgbt-0000017f-da2b-d249-ab7f-fbebeddf0000

