Următoarea fază pe agenda activiştilor homosexuali din Statele Unite
Legalizarea sexului în toaletele publice şi parcuri; abrogarea legilor referitoare la vârsta
minimă pentru relaţii sexuale şi legalizarea prostituţiei

Traducere şi adaptare din limba engleză de Bogdan Mateciuc

Autorităţile oraşului San Francisco a modificat în decembrie 2003 legile referitoare la
saloanele de masaj. Noile prevederi scot aceste saloane de sub supravegherea poliţiei şi
plasează sex-shopurile sub supravegherea Departamentului pentru Sănătate Publică.
Schimbarea constituie un pas către legalizarea prostituţiei în San Francisco. Anterior,
persoanele care doreau să deschisă un salon de masaj trebuia să solicite un aviz de la poliţie.
Prostituatele, agresorii sexuali şi cei care în general aveau cazier nu puteau obţine acest aviz.
Noile prevederi elimină restricţiile legate de reclame cu conţinut sexual şi relaxează
prevederile privind personalul din saloanele de masaj.
Această nouă politică faţă de prostituţie face parte dintr-un plan mai mare de acţiune
implementat de grupuri de activişti homosexuali, cum ar fi National Gay and Lesbian Task
Force (NGLTF) şi Gay And Lesbian Advocates And Defenders (GLAD).
În mai 2004, NGLTF a anunţat formarea unei alianţe cu Woodhull Freedom Foundation
(WFF), un grup care militează pentru „emancipare sexuală” şi care urmăreşte abrogarea
legilor împotriva prostituţiei, a celor care fixează vârsta minimă pentru consimţământul sexual
şi care doreşte legalizarea actelor homosexuale în toaletele publice şi în parcuri. WFF doreşte
de asemenea să obţină interzicerea tuturor materialelor care promovează abstinenţa şi care
sunt distribuite în şcolile publice.
Potrivit unui comunicat al NGLTF emis pe 28 mai 2004, noua alianţă se va concentra mai
întâi pe studierea legilor „arhaice” legate de relaţiile sexuale şi va depune petiţii pentru
abrogarea lor.
Potrivit celor de la NGLTF, sunt în vedere legile împotriva „comportamentului indecent în
public şi care sunt folosite pentru a-i persecuta pe cei care participă la forme netradiţionale de
exprimare sexuală.”
Unele dintre ţelurile declarate ale WFF sunt „dezincriminarea actelor sexuale alternative
consensuale, inclusiv a actelor în public şi a muncii sexuale”. „Muncă sexuală” este un
eufemism pentru prostituţie.
GLAD a reuşit deja să obţină anularea unei prevederi valabile în statul Massachusetts,
referitoare la homosexualii surprinşi în acte sexuale în toaletele publice. Respectiva
organizaţie a dat în judecată Poliţia pentru „hărţuirea” unui homosexual, numit generic John
Doe. Doe fusese condamnat în 1998 pentru comportament sexual indecent într-o pădure aflată
lângă o parcare. Când poliţiştii l-au identificat pe Doe în apropierea unei toalete publice în
1999, ei l-au condus afară din parcul respectiv.

GLAD a pretins că poliţia l-a hărţuit pe Doe şi că i-a încălcat drepturile constituţionale. Un
judecător de la Curtea Supremă a emis atunci o hotărâre care interzicea poliţiştilor să-l mai
conducă pe Doe afară din parcările şi toaletele publice.
Noua politică impusă forţelor de poliţie afirmă că „socializarea şi gesturile de afecţiune” nu
sunt considerate comportament sexual şi că aceste gesturi nu sunt ilegale decât dacă există un
„risc substanţial” ca un trecător să le observe.
Potrivit ziarului Boston Herald, Curtea Supremă din Massachusetts a emis şi o opinie despre
actele homosexuale în toaletele publice şi parcuri. Potrivit autorului articolului, „CS afirmă
acum că actul sexual în public nu mai este ilegal decât dacă este sesizat de cineva. Sexul
discret, hetero sau homosexual, devine OK indiferent dacă este în parcări publice sau plaje
mai retrase, în parcuri sau birouri sau rulote cu geamuri fumurii. După părerea mea, e o
atitudine deschisă.” (Boston Herald, 4.03.2001)
Eforturi de abrogare a legilor referitoare la sexul în public nu fac doar în statul Massachusetts.
În martie 2004, poliţia din Fresno a arestat 40 de bărbaţi din California şi i-a acuzat de
comportament indecent, aceştia fiind surprinşi întreţinând relaţii sexuale într-o toaletă publică.
Totuşi, un judecător a decis să anuleze acuzaţiile pe motiv că printre cei arestaţi nu se afla nici
un heterosexual! Poliţiştii surprinseseră mai mulţi homosexuali care organizaseră o orgie în
acea toaletă. Eric Schweitzer, avocatul care i-a reprezentat pe mai mulţi homosexuali din acel
caz, a fost mulţumit de decizia judecătorului: „Ce fac doi adulţi în particular e treaba lor, da?
Aceştia au fost arestaţi pentru nişte fapte care nu constituie o infracţiune.” (Fresno Bee,
13.03.2004)
Încet, dar sigur, activiştii homosexuali obţin abrogarea legile împotriva sexului în public, pe
baza unor motive hilare gen hărţuire sau tratament discriminatoriu. Judecătorul din cazul
Fresno trece cu vederea faptul că bărbaţii heterosexuali rareori organizează orgii în toaletele
publice şi nici nu întreţin relaţii sexuale în parcuri.
Cu toate acestea, noua paradigmă promovată de homosexuali este aceea că dacă o persoană nu
îi vede pe homosexuali făcând sex oral într-o toaletă, atunci nu e nimic rău în asta. De fapt, un
procuror pro-homosexualitate a afirmat în emisiunea „The O’Reilly Factor” că dacă se
întâmplă ca o persoană priveşte peste peretele unei toalete unde doi întreţin relaţii sexuale,
atunci acea persoană le încalcă dreptul acestora la intimitate.
Bill O’Reilly l-a intervievat pe avocatul Bruce Nickerson în legătură cu operaţiunea poliţiei
din Fresno. Potrivit lui Nickerson, „dacă te uiţi pe gaura cheii [la doi homosexuali în acţiune
într-o toaletă publică], se cheamă că le-ai încălcat intimitatea.” Nickerson afirmă că o toaletă
cu uşa închisă reprezintă, potrivit legilor californiene, un spaţiu privat.” Când O’Reilly l-a
întrebat dacă este de acord ca homosexualii să aibă relaţii într-un parc, el a răspuns că nu vede
nimic rău în asta, „... atât timp cât ai grijă să nu ofensezi pe cineva.”
Publicaţia Gay Financial Network afirmă că Bruce Nickerson este un activist care luptă
pentru modificarea legilor privind sexul în public. Nickerson afirmă că este bisexual, fiind
totodată „cel mai bun avocat de toaletă din statul California” (Gay Financial Network,
29.05.2000). Un website intitulat Vault anunţă că ţelul vieţii lui Nickerson este acela de a
„remodela felul în care legile îi tratează pe homosexuali. În mod specific, aceasta înseamnă că
Nickerson îi apără pe homosexualii implicaţi în cazuri de comportament indecent şi sex în
public.”
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Legislaţia privind vârsta consimţământului sexual
În 1972, Coaliţia Naţională a Organizaţiilor Homo a formulat o „Platformă a Drepturilor
Homo”, care includea următoarea pretenţie: „abrogarea tuturor legilor referitoare la vârsta
consimţământului sexual.”
Acest obiectiv este urmărit cu asiduitate acum de grupurile de homosexuali din întreaga lume.
În iunie 2004, în Hong Kong, un grup intitulat Drepturi Civile pentru Diversităţile Sexuale a
emis un comunicat prin care cerea reducerea consimţământului pentru sodomie homosexuală
de la 21 la 16 ani. Grupul afirma că această lege este „arhaică” şi că trebuie abrogată.
În statul american Kansas, în 2002, organizaţia ACLU a cerut Curţii Supreme să suspende
sentinţa de 17 ani de închisoare dată unui homosexual de 18 ani, care întreţinuse relaţii cu un
băiat de 15 ani. Acţiunea a fost introdusă în instanţă de avocatul celor de la ACLU, care a
pretins că sentinţa ar fi fost mult mai blândă dacă ar fi fost vorba de o parteneră, nu de un
partener.
În Anglia, un grup de homosexuali autointitulat Outrage! conduce lupta pentru abrogarea
tuturor prevederilor referitoare la consimţământul sexual. De pildă, în 1999, ei au emis un
comunicat de presă intitulat „16 nu este destul! Vrem egalitate deplină!” Potrivit acestora,
„obţinerea unei vârste similare pentru consimţământ va fi un important câştig. Dar tot vor mai
exista nişte prevederi homofobe... Nu ne oprim până nu obţinem rămâne nişte egalitate
deplină.” Outrage! au cerut: „...abrogarea tuturor infracţiunilor sexuale discriminatorii –
homosexualitate, indecenţă vădită, solicitare şi oferire”, ceea ce înseamnă sodomie, sex în
public şi prostituţie.
Homosexualii urmăresc anularea tuturor legilor morale
Reprezentantul pentru Drepturile Civile, Mary Frances Berry, este totodată membră în
consiliul de conducere al organizaţiei Woodhull Freedom Foundation. În comunicatul emis de
această organizaţie, ea afirmă: „Sunt multe persoane în această ţară care nu cunosc legile
referitoare la sexualitate şi nici felul în care sunt folosite acestea pentru a-i persecuta pe cei
care întreţin relaţii sexuale consensuale private.” Desigur, această exprimare include şi
relaţiile sexuale în toatele publice, prostituţie şi sodomizarea copiilor.
***
Informaţii despre cercetarea şi terapia homosexualităţii: www.homosexualitate.ro – proiectul
Speranţă şi vindecare pentru homosexuali.
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