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L’HOMOFÒBIA COM A MALALTIA • COLORSCOLORS DEL TERRITORI

Es pot descriure l’homofòbia com el «menyspreu, el prejudici, l’aversió, l’odi o l’antipatia 
(contra les persones LGBT) que pot basar-se en la por irracional i sovint es relaciona amb 
creences religioses». Les actituds negatives envers els grups LGBT tenen noms específics: 
la lesbofòbia és l’odi contra les lesbianes, la bifòbia contra la bisexualitat i les persones 
bisexuals, i la transfòbia s’orienta contra les persones transsexuals, transgènere o qui 
adhereix a la no conformitat del paper de gènere.

L’HOMOFÒBIA 
COM A MALALTIA
per Piuet (http://piublog.blogspot.com)

La por irracional de l’homòfob
Per eradicar la LGBT-fòbia de soca-rel cal un canvi de paradig-
ma, que encara costa d’interioritzar, i que consisteix en tractar 
decididament d’una vegada les fòbies com el que són, fòbies, 
és a dir, afeccions per diverses causes, malalties a curar. Aquells 
qui, empesos per l’odi practiquen la discriminació o l’agressió 
contra altres ciutadans o vilatans per raons de sexualitat o ex-
pressió de gènere, han de ser considerats com a malalts. 

Les manifestacions de les fòbies són irracionals i desagradables, 
com veiem massa sovint als mitjans. I és per això que no s’ha 
de deixar de veure els agressors només com a delinqüents a 
qui cal parar els peus, sinó també com a malalts que han de 
menester d’ajut i que cal guarir. El psicòleg que va inventar la 
paraula “homofòbia”, l’americà George Weinberg, va dir que 
«molta gent pensa de manera secreta que els gais són molt 
més feliços que ells mateixos i per tant els volen castigar». És 
evident que es tracta d’una falsa creença: els gais no són ni 
més ni menys feliços que ningú, així que una altra de les fonts 
d’aquest odi també és el desconeixement.

Educar en la diversitat
L’eina fonamental i més eficaç per a aturar d’arrel l’homofò-
bia és l’educació. Quan som petits no només ens educa la 
família i l’escola, també ho fan els mitjans i la societat en què 
vivim. Així, tothom té una part de responsabilitat en arraconar 
i denunciar qualsevol expressió fòbica que trobi al seu voltant. 
Deixar escletxes fa que el missatge d’odi es pugui escampar 

i faci forat en ments confuses, que dubten o que han rebut 
missatges d’odi anteriorment.

Educació en la diversitat vol dir acceptar i tractar amb una abso-
luta naturalitat totes les identitats i expressions de gènere, 
així com les diverses orientacions sexuals que tots experi-
mentem durant la nostra vida. I aprendre a reconèixer, rebutjar 
i repudiar qualsevol intent intolerable de befa, discriminació o 
atac verbal o físic. Semblen coses molt bàsiques, però es veu que 
encara no tothom ha estat educat amb aquests valors i es veu 
amb ànima d’atacar i fer la guitza a qui li sembla diferent. Quan 
ens adonem d’un tractament discriminatori l’hem de combatre 
contundentment, i denunciar el malalt com a intolerant : al 
carrer, a casa, a l’escola, als mitjans, al bar, arreu i sempre.

Lleis contra l’odi
Durant molt de temps les persones LGBT es van haver d’acos-
tumar a suportar i a fugir de les agressions homòfobes, les 
expressions d’odi contra tot allò que no fos heteronormatiu. 
Ara les poden denunciar, ja que les lleis per fi castiguen els 
comportaments LGBT-fòbics a casa nostra, o se suposa que ho 
fan. Són ja uns quants els països que inclouen l’homofòbia en la 
seva legislació com a delicte d’odi.

Amb l’onada d’intolerància, de feixisme i d’impunitat de les seves 
accions que es viu actualment, és més important que mai no dei-
xar que les actituds homòfobes guanyin cap espai. Ser més lliures i 
més tolerants ens farà viure en una societat més feliç i més plena.

El paper de l’ONU
Per això, és important el lideratge mundial en quant al respecte als 
drets humans. El juny de 2016, el Consell de Drets Humans de 
l’ONU va aprovar una resolució per la protecció contra la violència 
i la discriminació per motius d’orientació sexual i identitat de gènere. 
A poc a poc l’orientació sexual i la identitat —i expressió— de gè-
nere s’integren com a part fonamental dels drets humans. 

Es va designar un expert independent encarregat d’avaluar 
l’execució dels instruments internacionals de drets humans 
existents pel que fa a la manera de superar la violència i la 
discriminació contra les persones en funció de la seva orien-
tació sexual o identitat de gènere i identificar i abordar 
les causes fonamentals de la violència i la discriminació.

Per aquest esguard, l’expert s’encarrega també de sensibilitzar, 
dialogar i consultar amb els estats i altres actors pertinents, soste-
nir la prestació de serveis d’assessorament i assistència tècnica, 
formació i cooperació internacional en suport dels esforços naci-
onals per combatre la violència i la discriminació. L’actual expert 
independent de l’ONU, l’advocat costa-riquenc Victor Madri-
gal-Borloz, es dedica a executar el mandat transmetent crides 
urgents i al·legacions als Estats respecte als casos de violència i 
discriminació, realitzant visites d’avaluació a diversos països i pre-
sentant un report anual. Com en moltes accions de l’ONU, hi 
ha més bona voluntat que eficàcia o posada en pràctica, però tot 
és posar-s’hi. Com és sabut, malauradament encara hi ha països 
que criminalitzen l’homosexualitat i els altres col·lectius LGTBI i 
els castiguen amb presó i altres menes de repressió. ■


