" – "Cures That Killטיפולים קטלניים
טיפולים קטלניים :הזכות לחיים ללא אפליה היא מזכויות האדם הבסיסיות
קמפיין פאן-אמריקאי נגד טיפולי "המרה"

ב 17-במאי  1990הוציא ארגון הבריאות העולמי את ההומוסקסואליות
מרשימת המחלות ,וזו הסיבה שתאריך זה נבחר לציון היום הבינלאומי
נגד הומופוביה ) .(IDAHOעל אף שטרנסג'נדריות עדיין מופיעה
ברשימה ,במדינות רבות קיים קונצנזוס בממסד הרפואי כי יש לאפשר
לטרנסג'נדרים טיפול שיסייע להם להתאים את גופם לתפיסתם
המגדרית .בהתאם לכך ,ארגון הבריאות העולמי והגופים המופקדים על
זכויות האדם בעולם מתנגדים לכל טיפול המתיימר "לרפא"
הומוסקסואליות.

למרות זאת ,אנו עדיין שומעים על מקרים המתרחשים בכל העולם ,כולל
באמריקה הלטינית והאזור הקריבי ,שבהם נכלאים אנשים ב"מוסדות פסיכיאטריים" ,המנוהלים או
נהנים מתמיכתם של ארגונים דתיים וציבוריים ,במטרה "לרפא" אותם .משיכה לבן אותו מין או שונות
מגדרית מוגדרת על ידי ארגונים אלו ותומכיהם כ"סטייה אישיותית" שניתנת ל"תיקון" באמצעים של
מחילה וחיזוק האמונה הדתית ,בשילוב עם עונשים ,גרימת סבל וכאב ועינוי פיזי ונפשי.
להט"בים בנסיבות אלו ,שאינם מסוגלים כמובן "להתרפא" מנטייתם ,מפתחים לעתים קרובות רגשות
אשמה ,דימוי עצמי נמוך והתנהגות המכוונת להרס עצמי .הם עלולים אף לנסות להתאבד ,תופעה
שאנו חוזים בהתגברותה בעיקר בקרב צעירים ומתבגרים .בנוסף לכך ,יוזמות מוטעות ומטעות
כאלה ,המבוססות בדרך כלל על טיעונים דתיים ,מעודדות התעללות פיזית ומילולית ואף רצח של
אנשים בשל נטייתם המינית או זהותם המגדרית .מדינות יכולות למנוע מקרים כאלו באמצעות
תשומת לב לתופעה ונקיטת צעדי מנע.
הומוסקסואליות וטרנסקסואליות הן ביטויים טבעיים של המגוון אנושי והן מוגנות בהצהרה לכל
באי העולם בדבר זכויות האדם ואמנות בינלאומיות אחרות ,בשם עקרונות החירות ,השוויון והכבוד
לכל אדם באשר הוא אדם .ועדיין ,שיח פונדמנטליסטי לא-סובלני נפוץ במוסדות דתיים וזולג גם
לתחומים שבהם צריכים לשלוט עקרונות חילוניים ,כגון הרשות המבצעת ומערכת המשפט .לשיח זה
השפעה על ההחלטות המתקבלות במערכות אלו – החלטות שאמורות להתבסס על קונצנזוס מדעי
רחב ,על הסכמים ובריתות שנחתמו על ידי מדינות ברמה הבינלאומית ,הלאומית והמקומית ,ולא על
כתבי הקודש של דת כלשהי ,יהיו מקובלים בציבור ככל שיהיו.
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אנו ,התומכים בקמפיין "טיפולים קטלניים" ,מתנגדים ל"טיפולים" המתיימרים "לתקן" או "לרפא"
הומוסקסואליות או טרנסג'נדריות .אנו מעריכים את הקולות החיוביים הנשמעים מצדם של אנשי דת,
התומכים בקבלה של כל צורות החיים ,וקוראים יחד לכל המנהיגים הדתיים לכבד את הזכות לחיים,
לשוויון ,לכבוד ולשוני ,ולהימנע מלקדם לסבופוביה ,הומופוביה וטרנספוביה.

אנו תובעים מהממשלות באמריקה הלטינית ובאזור הקריבי לדבוק בעקרונות החילוניות ולנקוט
צעדים מעשיים במלחמה נגד טיפולי "המרה" היוצאים נגד הומוסקסואליות וטרנסג'נדריות ,כולל
הפסקת המימון הציבורי למוסדות וליחידים שלא הבהירו בפומבי את עמדתם נגד טיפולים כאלו.
אנו תובעים ממערכות הבריאות הלאומיות והמקומיות לא להעסיק רופאים ואנשי צוות העוסקים
בטיפולי "המרה" או מעודדים את קיומם.
אנו קוראים לתורמים פרטיים לדרוש ממועמדים לקבלת מלגות או מענקים שיביעו במפורש את
התנגדותם לטיפולי "המרה" ,כתנאי לקבלת המענק.

אנו מבקשים ממוסדות דת רשמיים לגנות בחומרה את השיח המעודד תהליכי "המרה" ,ובמקומו
לעודד קבלה של שונות מגדרית ומינית ,המייצגת מגוון טבעי ,נורמלי ובריא של טבע האדם.

אנו החתומים מטה ,מבקשים ממך להצטרף ולחתום על קריאה זו נגד טיפולי המרה.
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