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Dia Mundial de Luta contra Homofobia é hora de
reflexão
Combate ao preconceito contra LGBT ganha mais força em ano de eleição

Reprodução

 

Nesta segunda, 17, o mundo inteiro celebra o Dia de Luta contra a Homofobia. O dia escolhido para
relembrar a importância de se combater toda e qualquer atitude discrimuinatória com base em
orientação sexual é o mesmo em que, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a
homossexualidade de sua lista de doenças mentais.

Aqui no Brasil como em vários outros países, a data é oportunidade para fazer com que sociedade civil e
governos olhem com mais atenção a questão, já que todos os dias homossexuais são agredidos física e
moralmente por serem quem são. Lembrar que ainda hoje 76 países criminalizam a homossexualidade e
que altos números de assassinatos de pessoas LGBT são registrados todos os anos são outros motivos
que não podem fazer com que o 17 de maio passar em branco, assim como a maneira como a
homossexualidade é tratada por igrejas das mais variadas denominações, os suicídios de jovens gays
não aceitos em casa ou na escola e a não garantia de direitos civis. 
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Só no Brasil, são cerca de 78 direitos a que o cidadão homossexual simplesmente não tem acesso, boa
parte deles decorrente da não permissão para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A situação é
preocupante e demanda participação ativa de todos as pessoas, gays ou não, para a construção de uma
sociedade sem cidadãos considerados de segunda classe.

A luta é braba, mas vale a pena quando vemos surgir algumas iniciativas que podem ser traduzidas
como luzes no fim do túnel. O STJ, por exemplo, este ano abriu precedente que pode facilitar o processo
para casais gays que queiram adotar crianças ao dar o direito a um casal lésbico de registrar filhos nos
nomes das duas mães. Outra história que deve ser comemorada por colaborar com a diminuição do
preconceito é que a Agência Nacional de Saúde recentemente determinou que planos de saúde devem
aceitar a inclusão de dependentes homossexuais, assim como a dos 10 estados brasileiros que
passaram a aceitar nomes sociais de travestis e transexuais nos registros escolares. 

Esses e outros casos podem até ser uma dica do caminho que deve ser trilhado, mas não dá para
esquecer que os poderes legislativos e executivos brasileiros ainda engatinham quando o assunto é
direito gay. Não dá para esquecer que o PLC 122, projeto de lei que criminaliza a homofobia, está
emperrado há anos em Brasília. E como este é ano de eleição, nada melhor do que aproveitar o 17 de
maio para pensar em quais candidatos poderão se engajar seriamente em colocar o Brasil ao lado de
países que enxergam os LGBT como pessoas iguais a todas as outras.
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João 17/05/2010 02h56
Dia 17 de Maio Hoje é o dia mundial de combate a homofobia. Uma homofobia que nos combate.
Uma homofobia que finge nos ignorar. Que nos desdém, e detém sobre nós o medo. Combatemos a
homofobia disfarçada. Lutamos contra o ódio gritante. Combatemos a homofobia do risinho e a do
soco. Tentamos acabar com os risinhos dissimulados. E com calúnias sem sentido. Lutamos contra a
homofobia do uiuiui, aiaiai. Permanecemos a favor de nós e dos outros. Continuamos em causa
própria, mais sempre coletiva. Acreditamos sermos milhões. Mais não esmorecemos quando só vão
vinte. Permanecemos. Permanecer diante da homofobia. Já é uma forma de fazê-la se sentir sem
valor. Continuar, já é por si mesmo, resistir. Se nós resistirmos ela se entregará. Ao continuarmos,
quem abandona o barco é ela. Que a homofobia. A dissimulada e a escancarada. Morra de fome e
sede, na sua batalha já perdida. Que ela e seus contaminados, possam fenecer. Com o veneno de
sua própria língua mordida. Daqui a pouco vamos poder dizer: Lutamos na guerra contra a
homofobia. Esta, que tentou nos exterminar psicológica e fisicamente. Ela que fez milhares chorar e
amaldiçoar a vida. A que parecia grande e intransponível. Levou centenas a mortes e suicídios. Esta
hoje feneceu, morreu. Não existe mais. De sua essência, as pessoas agora têm vergonha. Sua
existência fez tanto mal. Que agora está criminalizada. 17/05/2010 João Silva Junior
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