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COMING OUT: CUM COMUNICĂM CU PRIETENII ȘI 

FAMILIA DESPRE IDENTITATEA NOASTRĂ? 
 

Într-o lume ideală, familia și prietenii noștri ne-ar vedea ca pe o pânză albă ce încă își dă 

seama ce pictură vrea să devină, și pe măsură ce ne apar culorile le-ar privi cu interes și 

respect știind că rezultatul final, oricare ar fi el, va fi unul care va aduce frumusețe în lume. 

 

În realitate, însă, trăim într-o lume extrem de normativă, în care familiile noastre au așteptări 

de la noi dinainte să ne naștem. Iar atunci când ne facem prieteni, aceștia vor perpetua 

aceleași așteptări față de noi, deoarece ei înșiși au fost supuși acelorași norme din partea 

familiilor lor. Printre normele cele mai importante sunt acelea de a ne conforma cu genul 

atribuit nouă pe baza sexului nostru, deci a fi cis(gender), și a fi atrași de persoane de gen 

opus, adică să fim heterosexuali. 

 

În acest context, persoane LGBTQIA+ (lesbiene, gay, bisexuale, trans, queer, intersex, 

asexuale, și altele persoane non normative din punct de vedere al caracteristicilor sexuale, 

genului, sau sexualității) sunt nevoite să își facă coming out-ul constant, și să le spună celor 

din jur că nu au o realitate normativă, așa cum familia sau prietenii se așteptau. 

 

Însă coming out-ul nu se referă doar la actul de a spune cuiva cine suntem, ci la întreg procesul 

prin care ajungem să ne trăim propria realitate pe deplin, a ne cunoaște și a face pași spre 

acceptarea de sine, a nevoilor, dorințelor, și preferințelor noastre, cât și comunicarea acestora 

celor din jur, după cum considerăm necesar. 

 

Atunci când vorbim despre familie și prieteni, procesul de a ne arăta pe noi înșine așa cum 

suntem poate fi unul terifiant. Chiar dacă am crescut în familii care ne-au tratat cu iubire, și 

există șanse mari să fim acceptați, frica de a fi respinși ne domină de multe ori alegerile pe 

care le facem în relația cu aceștia, și ne face să ascundem aceste părți importante din noi. 

Acest lucru este complet normal, și nimeni nu ar trebui să fie presat să-și facă coming out-ul 

dacă nu se simte pregatit. Fiecare dintre noi avem un drum propriu, și un moment potrivit de 

a începe să le spunem celorlalți despre identitatea noastră. Într-o lume ideală, desigur, nu ar 

fi nevoie să facem asta; însă până când ajungem acolo mai este puțin. 
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În cele ce urmează vom explora procesul de coming out față de familie și prieteni, din ambele 

perspective: cea a unei persoane trans sau non binare, și cea a persoanei față de care se 

face coming out-ul. Ghidul nostru este focusat pe persoanele trans și non binare, însă multe 

din ideile de aici vor fi de folos și persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, intersex, asexuale, sau 

queer. 

 

1. Dacă ești o persoană trans sau non binară care își face coming out-ul 

 

Important de știut: momentul când ajungi să-ți înțelegi mai bine identitatea și/sau expresia de 

gen poate fi un moment semnificativ ce va impacta felul în care te vezi pe tine și pe cei din 

jurul tău. De aceea, cel mai bine ia-ți timp și spațiu să explorezi ce înseamnă asta pentru tine, 

și să găsești calea potrivită pentru a împărtăși cu ceilalți. Unii o vor face imediat, alții au nevoie 

de ani.  

 

Ce să faci: 

- dă-ți timp și spațiu să îți procesezi emoțiile și să te recalibrezi: devino conștienx mai 

ales de sentimentele precum frica și rușinea. Ele sunt prezente în procesul de coming 

out pentru multe persoane. 

- informează-te despre lumea identității de gen, citește povești, uită-te la youtuberi trans 

și non binari, vezi ce limbaj rezonează cu tine și ți se potrivește 

- vorbește cu oameni din comunitatea locală sau națională: este extrem de vindecător 

să te vezi reflectat într-o altă persoană care a trecut sau trece prin lucruri similare. 

Contactează grupurile trans sau organizațiile LGBTQIA+ din România pentru a te 

interesa dacă există evenimente, grupuri de socializare sau grupuri de suport 

 

 

Ce să nu faci: 

- nu te lăsa pradă fricii și rușinii: aceste emoții sunt foarte puternice și ne pot imobiliza 

- nu pune presiune să fii trans sau non binar într-un fel anume pentru că ”așa trebuie” 

sau ”așa e o persoană trans sau non binară adevărată”: experiența fiecăruia dintre noi 

poate fi foarte diferită de a celorlalți și asta e super ok!  

- nu te forța să îți asumi o eticheta dacă nu ești sigur că e cea potrivită pentru tine: e ok 

și să nu știi, și să fii în explorare a ceea ce ți se potrivește mai bine 

 

Cum le spui celorlalți? Câțiva pași pe care îi poți lua în considerare: 

1. Gândește-te ce ar fi mai potrivit pentru tine și felul tău de a fi: sa faci asta treptat sau 

dintr-o dată? Ce e cel mai confortabil?  

2. Vezi care sunt mesajele cheie pe care vrei ca membrii familiei sau prietenii să le audă 

și să le ia în calcul. De exemplu: ”nu mă identifica ca femeie sau bărbat”, ”de astăzi vă 

rog să folosiți pronume feminine și numele Mara” etc. Odată cu emoțiile ne luăm duși 

de val și cealaltă persoană poate ieși din discuție fără să înțeleagă ce trebuie să facă 

acum.  

3. Ia în considerare cum ar putea reacționa membrii familiei sau prietenii: siguranța ta 

este cea mai importantă! Dacă ai semne că ceilalți ar putea fi agresivi, sau ar putea 



 
 
 

Proiect derulat de  

  
 
 

să-ți provoace daune (de ex. să fii dat afară din casă), gândește-te dacă momentul de 

coming out poate fi amânat până când ai o alternativă sau te poți sprijini singur. 

4. Dacă te ajută, poți repeta ”discursul” înainte pentru a deveni familiar cu termenii și felul 

de a te exprima, cât și sentimentele ce pot apărea atunci când îți spui adevărul. 

5. Începe cu membrii familiei și prietenii despre care crezi ca ar putea avea reacțiile cele 

mai pozitive. Făcând asta, exersezi, și îți crești gradul de toleranță la disconfort. În 

plus, având un sistem de sprijin, lucrurile vor merge mai ușor cu persoanele mai puțin 

deschise. 

6. Fii ferm dar blând în discuția cu cex cărora le spui: e posibil ca unii dintre ei să fie 

șocați, să îți pună întrebări invazive, sau să îți invalideze experiența. Aceste reacții nu 

au legătură cu tine, sunt mecanisme de apărare ale lor! De aceea, nu o lua personal, 

și înțelege că felul lor de a manageria propriile emoții este al lor, ce ține de tine este 

să rămâi în integritate și să îți exprimi limitele. 

7. Dă-ți voie să îți spui adevărul așa cum e cel mai potrivit pentru tine, exprimă-ți emoțiile 

și nevoile de la cei dragi. Fii deschis față de ei, și raspunde-le la întrebări, pentru a te 

asigura că înțeleg ce vrei să le transmiți. 

8. Alocă timp suficient discuției și ia în calcul că pentru multe persoane o singură discuție 

nu este suficient. 

9. Dacă totul merge bine, poți finaliza discuția cu a identifica pașii următori: mai e ceva 

ce  vor să discutați? Ce informații mai au nevoie? Ce veți face atunci când ei îți vor 

greși pronumele sau numele? Cum îi poți sprijini în procesul acesta? Cum te pot sprijini 

ei pe tine? 

10. Dacă lucrurile nu merg bine, nu ezita să oprești discuția temporar, sa pleci din cameră 

sau casă pentru câteva ore, și să lași spațiu de procesare atât lor cât și ție. Nu fi 

descurajat, reacțiile celorlalți sunt parte din procesul lor, și unele persoane au nevoie 

de mai mult timp. 

 

2. Dacă ești persoana față de care se face coming out-ul 

 

Important de știut: faptul că cineva din familia ta sau un prieten apropiat îți spune despre sine 

că este trans sau non binar este un dar, un semn de încredere, o dorință de a duce relația la 

un nivel mai profund, bazat pe onestitate, în care puteți fi voi înșivă. 

 

Ce să faci: 

- privește coming out-ul ca pe o invitație spre apropiere și dorință de a face loc 

autenticității fiecăruia dintre voi în relație 

- primește cele oferite și dă-ți timp să procesezi: e ok să spui dacă ai nevoie de niște 

timp să stai cu informația cea nouă, nu e necesar să ai un răspuns perfect! 

- pune întrebări respectuoase pentru procesul persoanei, cu scopul de a înțelege mai 

bine  

- exprimă-ți sentimentele de iubire sau afecțiune față de persoană, chiar dacă te simți 

ciudat cu noua veste și ai nevoie de mai mult timp de procesare 

- caută informații pe net, cere ajutor pentru a integra noua realitate 
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- inițiază dialog cu persoana care și-a făcut coming out-ul față de tine după discuția 

inițială 

- integrează noua informație în felul în care privești persoana: fundamental, coming 

outul e o invitație de a privi într-un mod diferit acea persoană și de a-i respecta adevărul 

- actualizează-ți limbajul: folosește numele sau pronumele noi pe care ai fost rugat să 

le folosești. Sunt șanse mari să greșești- ajustarea ia ceva vreme- important e să revii 

și să încerci de fiecare dată să îți arăți sprijinul prin folosirea termenilor corecți. 

 

Ce să nu faci: 

- nu uita că persoana din fața ta este aceeași care îți este copil, prieten- nu s-a schimbat 

nimic fundamental la ea, ci mai degrabă acum ai acces la o nouă parte a sa 

- Nu îți face procese de conștiință precum ”oare e vina mea?”, mai ales în cazul 

părinților. Nu e cazul să vorbim despre vină aici, pentru că a fi trans sau non binar nu 

este ceva negativ, deci nu e nimeni de învinuit. Mai degrabă bucură-te că copilul tău 

s-a simțit în siguranță și și-a dorit să îți împărtășească această parte fundamentală a 

sa. 

- Nu spune altor persoane ceea ce ți-a fost spus fără a cere permisiunea copilului sau 

prietenului tău. Coming out-ul este ceva personal, și fiecare om ar trebui să poată 

alege cui și când va spune că este trans sau non binar. 

- Nu te prefă că discuția nu a avut loc, nu evita viitoare discuții pe temă, și nu trata ”cu 

mănuși” subiectul identității de gen. Cu cât devine parte din vocabularul tău, cu atât 

relația voastră va fi mai onestă și deschisă. 


