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Educació afectiva i sexual des de casa
La sexualitat forma part de la vida i és
necessari que hi hagi una bona base
per gaudir-la de forma sana, segura i
responsable. No podem oblidar que la
sexualitat està relacionada amb l’afectivitat i la intimitat, tan la pròpia com
la relacional. En l’adolescència, hi ha
molts aprenentatges, descobriments,
dubtes i un munt de curiositat que pot
ser escoltada des de l’entorn familiar.
Les generacions actuals de mares i
pares teniu un repte molt gran ja que,
en la majoria de famílies, no heu rebut
una educació sexual adequada quan
éreu adolescents. Per això, cal entendre que el silenci també ens diu molt
de les creences que envolten la sexualitat per part de mares i pares. Per
què no podem parlar-ne amb naturalitat? Com més aviat n’haguem parlat
a casa, serà més fàcil quan entrin a
l’adolescència. No podem pretendre
parlar a l’adolescència amb fluïdesa
de sexualitat quan no hem dit pel seu
nom els genitals masculins i femenins
o com es formen els bebès durant la
seva infància. Els ingredients bàsics
d’una bona educació afectiva i sexual
a casa són els següents:

El coneixement i la
informació (reproducció,
plaer, orientació sexual,
infeccions de transmissió
sexual, anticoncepció,
orgasmes, masturbació,
relacions sanes de parella,
erotisme, etc.)

Les actituds i habilitats
socials que transmetem a
fills/es (capacitat d’escolta,
assertivitat, empatia,
capacitat d’establir acords,
etc.)
Les actituds i habilitats psicològiques de mares i pares
que volen que aprenguin els
seus fills i filles (autoconcepte,autoconeixement,
autoeficàcia, autoconfiança,
dignitat personal, etc.)
Potser has sentit que la llista és molt
llarga i has tingut dubtes de si seràs
capaç d’oferir una bona educació sexual. No cal que siguis una persona
experta en la matèria, de la mateixa
manera que pots sentir vergonya de
parlar-ne. No passa res si els hi dius
que sents vergonya de parlar d’aquest
tema, fins i tot, pot ser la mateixa emoció que senten quan en parlen amb tu.
En algun estudi publicat recentment,
s’ha observat que l’escassa educació afectiva i sexual que reben fills/es
adolescents està més relacionada amb
una comunicació familiar deficient que
no pas amb la manca d’informació. Tal
i com afirma Elena Crespi (2014), l’educació afectiva i sexual forma part de
l’educació per la vida.

Què vol dir educació afectivo-sexual?
Parlar de sexualitat amb naturalitat
ofereix la possibilitat d’establir un bon
diàleg. Si no es parla de sexe a casa,
es canvia de tema o es fan silencis incòmodes quan surt alguna escena en
una sèrie, estem posant molt difícil a
que es pugui parlar de forma oberta.
També és un facilitador a que puguin
venir a nosaltres quan ho necessitin,
enlloc d’anar a parlar-ne de manera
forçada. És important que sentin que
estàs al seu costat si tenen algun dubte o algun problema, passi el que passi.
S’ha observat que, en els països on hi
ha una bona educació afectiva i sexual,
es retarda l’edat d’inici de les primeres
relacions sexuals i aquetes són més
responsables i sanes.
Establir un vincle de confiança i suport
està molt relacionat amb l’educació
afectiva i sexual que transmetem als
nostres fills i filles. Malgrat es pugui
pensar erròniament que té més influència tot allò que veuen a la pantalla,

escolten en el seu grup d’iguals o el
que veuen a través de la pornografia,
mares i pares sou un autèntic referent
que determina el model de relació que
tindran posteriorment en les seves relacions afectives i/o sexuals.
En sexualitat, hi ha moltes formes
d’estimar i de viure la sexualitat, així
com diferents orientacions sexuals
cal conèixer per poder respectar i acceptar. És important aclarir que, quan
es conceptualitza l’orientació sexual,
s’oblida de les necessitats emocionals,
l’afectivitat, l’enamorament i l’amor.
Per això, hauríem de parlar d’orientacions afectivo-sexuals ja que no es pot
desvincular l’afectivitat de la sexualitat, encara que sigui en intensitats diferents en funció de cada relació. Aquí
tens una definició de cada una d’elles
perquè no us perdeu quan en parleu a
casa:

Heterosexualitat es caracteritza per l’atracció sexual dirigida cap a persones
del sexe diferent.
Homosexualitat es caracteritza per l’atracció sexual dirigida cap a persones
del mateix sexe.
Bisexualitat es refereix a l’atracció sexual cap persones d’ambdós sexes, encara que no necessàriament amb la mateixa freqüència o intensitat.
Asexualitat es refereix a la manca d’atracció sexual sense que això suposi renunciar a les mostres d’afecte o a tenir relacions sexuals.
Pansexualitat es caracteritza per l’atracció sexual cap algunes persones, independentment del seu sexe biològic o identitat de gènere.
Demisexualitat es descriu com l’aparició de l’atracció sexual només amb
aquelles persones amb qui s’ha establert un vincle emocional.

Construir la seva pròpia identitat forma
part de la seva adolescència, per això
val la pena que permetis que tinguin
les seves opinions i formes d’entendre
la sexualitat encara que no sigui compartida. Crear un espai de diàleg sense
voler imposar el propi punt de vista és
el millor aliat per obrir la porta a parlar
de sexualitat al sofà de casa. Cal anar
en compte en preguntar <si tens novio o novia?> enlloc de preguntar <tens
parella?>. No hem de pressuposar la
seva heterosexualitat i tampoc que
vulguin tenir parella. Alimentar el mite
que la felicitat es basa en tenir parella
és erroni.
Educar des de la igualtat de gènere
està vinculat amb l’educació sexual.
Per això, revisa si hi ha algun biaix de
gènere a l’hora d’educar en funció de
si és un noi o noia, en cas de tenir més
d’un/a fill/a. Si fem diferències en funció del seu gènere, és molt probable
que no estem educant de la mateixa
manera. Educar amb els mateixos drets
i deures oferint les mateixes oportunitats, responsabilitats i llibertats són les
millors bases pel seu creixement com
a persones. Vigileu si opteu pel <Vigila,
vés amb compte> si tens una filla i no li
transmets un missatge similar si estem
parlant amb un noi adolescent. Plantegeu-vos si fos d’un gènere diferent, li
diríeu el mateix?

És important transmetre una concepció positiva del propi cos i dels genitals, tan en nois com noies. Aquelles
famílies que mostren el seu cos nu davant la resta en el moment de la dutxa
o quan van a la platja estan transmetent aquesta naturalitat amb el propi
cos. Això no vol dir que ho haguem
de fer si no ho vivim amb naturalitat,
es pot fer d’altres maneres. Trobar un
equilibri entre el pudor a la nuesa i la
manca de límits és clau per gestionar
la intimitat i la privacitat a casa.
No hi ha pràctiques brutes ni vergonyoses en sexualitat sempre que es
faci des del propi desig, la llibertat i el
respecte cap als demés. L’objectiu de
la sexualitat és la satisfacció mútua per
part de les persones implicades, això
significa que el consentiment és imprescindible en qualsevol relació sexual.

Com fer-ho a la pràctica?
Respondre a dubtes i preguntes que puguin tenir sense vergonya ni culpa
pel que estan plantejant. En cas que no tinguis la resposta, també els hi pots
comentar i podeu buscar de forma conjunta la forma de trobar la informació
necessària.

En cas de ser una família biparental, és important establir de forma conjunta
la forma de tractar la sexualitat amb fills/es per no delegar la responsabilitat
de l’educació sexual en un dels dos progenitors.

Veure mostres d’afecte a casa, sigui amb la mare, el pare o la parella actual, a
través de paraules, abraçades i petons és sinònim del que aprendran sobre el
món afectiu de la parella integrant-ho com quelcom natural i saludable com
a model relacional.

Avançar-nos a tractar de vivències que es trobaran quan comencin la pubertat. En el cas d’una noia adolescent, parlar de la menstruació i, en el cas de
tenir d’un noi, parlar de les pol·lucions nocturns. No se’ls hi dóna la mateixa importància ni tenen la mateix quantitat d’informació nois i noies sobre
aquestes experiències.

Mirar sèries actuals com, per exemple, Sex education (Netflix) o Transparent
(Prime Video) que aborden de forma explícita i pedagògica molts temes (disfuncions sexuals, primeres vegades, masturbació, transsexualitat, addicció al
sexe, etc.) relacionats amb la sexualitat és una via de despertar el diàleg entre
els diferents membres de la família.

Normalitzar la diversitat afectiva i sexual revisant les falses creences o mites
que hi puguin haver entorn la homosexualitat, transsexualitat o la bisexualitat.
És recomanable assessorar-se, tenir empatia i buscar informació per poder
entendre i acompanyar-los en aquest procés d’autoacceptació.

Com que l’accés a la pornografia és molt fàcil actualment, és clau recordar-los
que el que veuen a través de la pantalla és ficció, de la mateixa manera que veuen en les comèdies romàntiques. Si aprenen a tenir relacions sexuals a través
del porno és probable que sentin frustració per no complir amb els cànons de
bellesa, el tamany del penis o dels pits, el protagonisme del plaer masculí i del
coit en les escenes sense espai a l’erotisme o la invisibilitat dels mètodes de
barrera.

En les comèdies romàntiques, també hi trobem estereotips que no són reals
com, per exemple, apareixen relacions heterocentristes (home i dona), entendre
que atracció o enamorament és sinònim d’amor, hi ha complicitat sexual sense
necessitat de comunicar-se o que l’amor té un poder endevinatori del que vol
l’altra persona.

Regalar preservatius quan hi ha la sospita que s’estiguin plantejant tenir relacions o tinguin dubtes sobre la primera relació sexual amb penetració. És important fer-ho tan si tenim un fill o una filla, per no caure en estereotips de gènere.
La protecció és responsabilitat tan de nois com de noies, no és d’un únic gènere.

En cas que no preguntin res ni expressin cap dubte, pots optar per parlar obertament de sexualitat en l’entorn familiar de forma natural arrel de llegir una noticia al diari, explicar una anècdota personal o donant l’opinió sobre un tema com
per exemple, la primera vegada, l’orientació sexual, el respecte dins la parella, la
ruptura o l’ús de mètodes anticonceptius.

Què hem d’evitar?
Interrogar sobre la vida afectiva i sexual com a estratègia per establir una
conversa no facilita el diàleg amb fills/es, més aviat es viu des de la desconfiança com una forma de tenir control del que fan i deixen de fer sense la
curiositat i respecte recomanables.

Connectar l’educació sexual únicament amb els perills i riscos de la sexualitat
com, per exemple, els embarassos no desitjats o les ITS és una barrera que
oblida altres aspectes positius com el plaer i associant la sexualitat amb la
por. Un altre error seria només focalitzar la sexualitat amb la reproducció o
pressuposar l’heterosexualitat en el tipus de preguntes que fem.

Parlar de sexualitat a casa no augmenta la promiscuïtat de fills/es, aquest
prejudici també s’ha activitat quan s’han realitzat activitats educatives al centre d’educatiu per part de docents. És més aviat el contrari, perquè parlar-ne
aporta respostes, opcions i responsabilitat. Les millors decisions es prenen
quan hi han tots aquests elements. Sempre ha portat més problemes el silenci del que és invisible que no posar-ho sobre la taula.

Aplicar normes diferents de si qui es tanca a l’habitació és del mateix sexe
o del sexe contrari. Com a mares i pares, genera preocupació el que puguin
estar fent dins de l’habitació quan arriba un company o una companya de
classe. Si la filla es tanca amb una amiga o el fill amb un amic, no li donem
la mateixa importància fruit de l’heteronormativitat. Per això, les normes han
d’estar igual de clares reforçant la confiança que hi depositem.

Jutjar a fills/es quan apareixen mostres d’afecte davant d’amistats seves o en
públic, és important que sàpiguen que se’ls estima i se’ls accepta. En l’adolescència, val la pena recordar que les mostres d’afecte estan reservades en
moments d’intimitat, no en públic.
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