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Fem unge mennesker med fremtiden og livet
foran sig. Og fem unge mennesker, der mistede
det hele på et øjeblik på homo-natklubben Pulse
i Orlando, Florida, USA, da en bevæbnet mand 12.
juni kom ind i klubben, skød og dræbte 49 gæster
og ansatte og sårede 53. Tragedien var ikke blot
det største masseskyderi i USA’s nyere historie.
Det var også et brutalt angreb på en af de i forvejen allermest udsatte minoritetsgrupper i
samfundet globalt set: homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner (LGBT).
Motivet for massedrabet kan vi af gode grunde
kun gætte på, da gerningsmanden, Omar Mateen,
blev dræbt af politiet og ikke efterlod nogen form
for forklaring. Spekulationerne er gået på alt fra,
at massedrabet havde forbindelse til Islamisk
Stat, over, at han havde en psykisk lidelse til, at
han var stærkt homofobisk og måske ligefrem selv
var uerkendt homoseksuel. Vi kan ikke vide det.
Hvad vi derimod kan konstatere er, at drabene
for alvor har skubbet på en længe tiltrængt diskussion om homofobi, hadforbrydelser og
intolerance over for LGBT-personer. Den debat
har vi også brug for i Danmark.
Danmark er i manges øjne et særdeles homovenligt land. Vi skrev verdenshistorie, da Folketinget i 1989 vedtog en lov, der tillod homoseksuelle i Danmark at indgå registreret partnerskab.
Det var vi det første land i verden, der gjorde.
Homoseksualitet, der stod opført som en psykisk
lidelse på Verdenssundhedsorganisationens
(WHO) sygdomsliste frem til 1991, blev fjernet fra
Sundhedsstyrelsens ofﬁcielle liste ti år før, i 1981.
For ﬁre år siden blev det muligt for homoseksuelle at blive viet i kirken. Og vi har, og har haft,
ministre, partiledere og andre meningsdannere,
der er åbent homoseksuelle, hvilket ville have
været umuligt i mange andre lande i verden.

I år har vi skrevet verdenshistorie igen, da Folketingets Sundhedsudvalg – et par uger før Orlandomassakren – besluttede, at transkønnethed ikke
længere skal være på Sundhedsstyrelsens ofﬁcielle liste over psykiske lidelser. Også her er vi
de første i verden. Transkønnethed står fortsat
opført som en psykisk lidelse på WHO’s sygdomsliste. I Danmark har man siden 2012 også kunnet
vælge sit eget juridiske køn i fx passet.
Der er med andre ord rigtig meget at glæde
sig over, når det gælder både lovmæssige og samfundsmæssige landevindinger for LGBTsamfundet i Danmark. Det skal vi være stolte
af og huske på.
Men god lovgivning og lige rettigheder går
ikke nødvendigvis hånd i hånd med oplevet liv og
hverdag. Mennesker med et andet kønsudtryk, en
anden kønsidentitet eller seksuel orientering
oplever at blive udsat for verbale og fysiske angreb
på de danske gader, på nettet og mange andre
steder. Det vidner statistikken fra fx Politiets
Efterretningstjeneste om. For nyligt kunne ﬂere
medier fortælle, at der i statsstøttet kirkeligt regi i
Danmark tilbydes terapeutiske kurser, der
’omvender’ homoseksualitet til heteroseksualitet.
Og også inden for psykologernes eget fag kan vi
trænge til at udvikle den faglige tilgang til mennesker, der er transkønnede.
Tragedien i Orlando viser os, at selvom der
længe har været fokus på LGBT-rettigheder og
LGBT-personers livsvilkår, er der stadig store problemer med intolerance og had over for denne
gruppe. Lad os sammen bekæmpe homofobi, hvor
vi kan, og vise, at alle mennesker er lige meget
værd, uanset køn eller seksuel orientering.
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30 jul–3 aug
23rd Conference of the
International Association for
Cross-Cultural Psychology
(IACCP)
Nagoya, Japan
www.iaccp2016.com
1–5 aug
XXXIII Biennial Congress
on Human Ethology
Stirling, Skotland
www.ishe.org

2–5 aug
International Conference
on Traffic and Transport
Psychology
Brisbane, Australien
www.icttp2016.com
3–7 aug
Psychology of Mathematics
Education (PME) Annual
Conference
Szeged, Ungarn
www.igpme.org

Er du interesseret i psykologiens rolle i samfundet, og vil du
have indsigt i ny forskning og
interessante problemstillinger
på det psykologiske område,
kan du begynde her.
Tegn abonnement på Magasinet
P eller køb det i løssalg. Send en
mail til p-magasin@dp.dk, abonner på vores nyhedsbrev eller se
mere på www.dp.dk

31 aug–3 sep
42nd European Association
for Behavioral and Cognitive
Therapies
Stockholm, Sverige
www.eabct2016.org
31 aug–4 sep
18th World Congress
of Psychophysiology
Havana, Cuba
www.iop2016.cneuro.cu
23–25 sep
Congress of the Federation
of Iberoamerican Associations
of Psychology (FIAP)
Antigua, Guatemala
www.congresofiapguatemala2016.org.gt
26–30 sep
32nd European Association
for Aviation Psychology
(EAAP) Congress
Cascais, Portugal
www. conference.eaap.net

23–27 aug
European Health Psychology
Society Conference
Aberdeen, Storbritannien
www.ehps.net
28 aug–2 sep
XXth International Congress
for Analytical Psychology
Kyoto, Japan
www.iaap.org
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