


1891

ווילדאוסקר 

תמונתו  "פרסם את הרומן 1891-ב
המתאר את חייו של  , "גריידוריאןשל 

אדם אשר מבחינה חיצונית נשאר  
אך מבחינה פנימית , צעיר ויפה לנצח

הוא רקוב ומושחת



1862

אולריכסהיינריךקרל

החוברותחמשאתפרסםזובשנה
כמיןבהומוסקסואליותהעוסקות

 "האוראניהמין"כינהאותו ,השלישי



1896

הירשפלדמגנוס

לאור באופן הירשפלדהוציא 1896-ב
סאפפו"אנונימי את הפמפלט 

מינית-שעסק באהבה חד, "וסוקרטס



1896

"הייחודי"

היה מגזין גרמני אשר  " הייחודי"
-ל1896פורסם בברלין בין השנים 

והיה , על ידי אדולף ברנד1932
העיתון הראשון בעולם אשר פנה  

. להומוסקסואלים



1914

קוויריאנרכיזם 

אידאולוגיה אנרכיסטית הדוגלת  
באנרכיזם ובמהפכה חברתית כדרך  
,  לשחרור מגדרי ומאבק בהומופוביה

,  בטרנספוביה, בביפוביה, בלסבופוביה
,  בהטרוסקסיזם, בהטרונורמטיביות

מגדריתובבינאריהבפטריארכיה 



1925

רהםארנסט 

היה  . מייסד ומנהיג האס אה בגרמניה
.הומוסקסואל מוצהר



1933

שואת  
ההומוסקסואלים

הומוסקסואלים היו אחת הקבוצות 
אשר נרדפו על ידי הנאצים מאז 

(.  1933)עלייתם לשלטון בגרמניה 
ההומוסקסואלים נרדפו בשל נטייתם  

הושפלו ואף נשלחו למחנות  , המינית
ריכוז שבהם רבים מהם מצאו את 

.מותם



1951

יורגנסןכריסטין 

מנתחים 1951בספטמבר 24-ב
ביצעו  " גנטופטה"בבית החולים 

כריתת )אורכיאקטומיהביורגנסן
(אשכים



1958

גיטינגסברברה 

מובילה בית"להטהייתה פעילה 
היא הקימה את התא  . בארצות הברית

ביליטיסבניו יורק של בנותיה של 
(DOB - Daughters of Bilitis)   והובילה

.1963-ל1958אותו בין השנים 



1969

מהומות סטונוול

סדרה של עימותים ספונטניים אלימים  
במחאה  , כלפי משטרת העיר ניו יורק

על הומופוביה ואלימות קבועה  
כלפי הומואים , ומתמשכת מצידה
נדרים'וטרנסג



1970

האוורדברנדה

ארגנה הפעילה  , שנה לאחר המהומות
את האוורדברנדההביסקסואלית 

ומאז , מצעד הגאווה הראשון בניו יורק
בכל שנה במהלך חודש יוני מתקיימים  

ברחבי העולם מצעדי גאווה



1975

גינסברגאלן 

,  אמריקאי-היה משורר יהודי
של " דור הביט"מהדמויות הבולטות ב

,  בסן פרנסיסקו20-אמצע המאה ה
ומבקר חריף של התרבות האמריקנית



1976

מישל פוקו

פרסם פוקו את הראשון  , 1976-ב
הרצון : "מבין כרכי תולדות המיניות

"לדעת



1978

מילקהארווי

פעיל , יהודי, פוליטיקאי אמריקאי
,  ב"זכויות האדם וזכויות להט

נרצח על רקע נטייתו . והומוסקסואל
המינית כשנה לאחר שנבחר לכהן 

כחבר במועצת העירייה של סן  
.פרנסיסקו



1980

אודרי לורד

פעילה פמיניסטית רבת השפעה  
שהנהיגה מאבקים של לסביות  

שחורות וקולה מרכזי להתפתחות 
תאוריה פמיניסטית בת זמננו



1980

ראסטיןבאייארד

לא עסק בשום פעילת זכויות  ראסטין
הוא  . הומואים עד שנות השמונים

הוזעק לעשות זאת על ידי בן זוגו 
אני חושב "שאמר כי , וולטר נגלה 

שאם לא הייתי במשרד באותה  
כשההזמנות מארגוני  , תקופה

הוא כנראה לא , ההומואים היו נכנסים
. "היה עושה זאת איתם



1986

פרדי מרקיורי

באותה שנה נפוצו שמועות במדיה  
הבריטית כי מרקיורי חולה במחלת  

בתגובה לבדיקת דם שעשה  , האיידס
ולהפסקה הפתאומית של הופעות  

.להקת קווין



1989

ורפ'מייפלתרוברט 

1989נפטר בשנת ורפ'מייפלת
כתוצאה מסיבוכים שנגרמו ממחלת 

האיידס



1990

באטלרודית 'ג

צרות של , בספרה הפופולרי ביותר
היא   Gender Trouble"(1990)"מגדר 

דנה במושג הפמיניזם



1997

נרס'דגאלן 

באפריל  14-יצאה מהארון בנרס'דג
וסיפרה כי היא לסבית בראיון  , 1997

מיוחד לטיימס מגזין


