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(Επανορθωτική Θεραπεία 1) και αιτήµατα βοήθειας για αλλαγή
σεξουαλικού προσανατολισµού.
Dominic Davies
Μετάφραση: Ιωάννα Ματτέ
Οι Προσπάθειες Αλλαγής Σεξουαλικού Προσανατολισµού – γνωστές και ως Επανορθωτική
Θεραπεία (ΕΘ) ή Θεραπεία Μετατροπής2 – είναι µία βιοµηχανία πολλών εκατοµµυρίων
λιρών και ασκείται σε µεγάλο βαθµό από συντηρητικές Χριστιανικές οµάδες/ οργανώσεις (αν
και υπάρχει και µία Εβραϊκή οργάνωση, που ονοµάζεται ΙΩΝΑΣ3). Είναι διαδεδοµένη στην
Αµερική, όπου υπάρχει µία ισχυρή θρησκευτική κουλτούρα, όµως βλέπουµε µία αυξητική
τάση «ιεραποστολών» στην Βρετανία και σε άλλα µέρη του κόσµου, όπου µερικοί από τους
κορυφαίους υποστηρικτές της ΕΘ ταξιδεύουν ανά τον κόσµο για να κηρύξουν την
διεστραµµένη τους µορφή «αγάπης» (αγαπάτε τον αµαρτωλό, όχι την αµαρτία) και να
εκπαιδεύσουν Χριστιανούς «συµβούλους4 ».
Παρ’ όλα αυτά, το οικοδόµηµα της Επανορθωτικής Θεραπείας καταρρέει. Τον Απρίλιο αυτού
του έτους, ο Δρ. Robert Spitzer, ο ψυχίατρος που συνέβαλε στην αφαίρεση της
οµοφυλοφιλίας από το DSM5 απολογήθηκε και απέσυρε την αµφισβητούµενη και πολύ
ελαττωµατική µελέτη που είχε διεξάγει το 2001, η οποία, όταν είχε δηµοσιευτεί στο Archives
of Sexual Behavior 6, είχε ως αποτέλεσµα να αφιερωθεί το υπόλοιπο του τόµου σε διάφορες
κριτικές της µεθοδολογίας και των ευρηµάτων του. Ο Spitzer, ο οποίος τώρα είναι πολύ
άρρωστος µε τη νόσο του Πάρκινσον, είπε: «Εκ των υστέρων, πρέπει να οµολογήσω ότι
πιστεύω πως οι κριτικές είναι ως επί το πλείστο ορθές». Ο Spitzer βρήκε από τη διεξαγωγή
200 τηλεφωνικών συνεντεύξεων µε άτοµα που εισηγήθηκε το κίνηµα «πρώην
οµοφυλόφυλων» ως τις καλύτερες περιπτώσεις επιτυχίας, ότι ακόµη και µετά από πολλά
χρόνια θεραπείας και προσευχής, οι περισσότεροι εξακολουθούσαν να έλκονται από το ίδιο
φύλο, συµπεριλαµβανοµένων και όσων συχνά εργάζονταν σε οργανισµούς του κινήµατος
«πρώην οµοφυλοφίλων».
Τον Ιούνιο, ο Alan Chambers, πρόεδρος της οργάνωσης Exodus International, αποκήρυξε τη
θέση τους, σύµφωνα µε την οποία είχαν τη δυνατότητα να «θεραπεύουν» την οµοφυλοφιλία.
Η Exodus είναι η µεγαλύτερη οργάνωση «πρώην οµοφυλοφίλων» στον κόσµο. Ο Chambers
δήλωσε στο ετήσιο συνέδριό τους ότι είναι «σκεπτικός όσον αφορά τους ισχυρισµούς ότι η
προσέγγιση αυτή µπορεί να «θεραπεύσει» ένα άτοµο από την έλξη προς το ίδιο φύλο»,
δηλαδή ότι ουσιαστικά ο επαναπροσανατολισµός στην ετεροφυλοφιλία είναι ένας
αστοιχείωτος µύθος7 .
Τέλη Αυγούστου, οι γερουσιαστές της πολιτείας της Καλιφόρνια υπερψήφισαν (µε 22 - 12)
την απαγόρευση της ΕΘ σε παιδιά, εφόσον αδυνατούν να παράσχουν την απαραίτητη
επιγνώσει συναίνεση. Η αντίθεση πολλών γονέων σε αυτή την πρόταση στηριζόταν στο ότι
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Στην Αγγλική η λέξη counsellor (σύµβουλος) χρησιµοποιείται όπως η λέξη ψυχοθεραπευτής στα Ελληνικά.
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και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM) του Αµερικανικού Ψυχιατρικού Συνδέσµου.

Επιστηµονικό περιοδικό για τη σεξουαλική συµπεριφορά.

Υπάρχει ένα πολύ συγκινητικό βίντεο στο YouTube τριών πρώην ηγετών της Exodus International, οι οποίοι απολογούνται
δηµοσίως για τη βλάβη που µπορεί να έχουν προξενήσει λόγω της λανθασµένης τους πεποίθησης ότι δύνανται να αλλάξουν τον
σεξουαλικό προσανατολισµό ενός ατόµου. http://youtu.be/aDiYeJ_bsQo
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παραβίαζε τα ατοµικά αστικά τους δικαιώµατα να φέρονται στα παιδιά τους (και να τα
κτυπούν) όπως επιθυµούν.
Αυτό που µε ανησυχεί πιο πολύ, ως κάποιο που έχει εργαστεί σε αυτόν τον τοµέα για
περισσότερο από τριάντα χρόνια, δεν είναι οι ενέργειες ενός σχετικά µικρού αριθµού καλά
χρηµατοδοτηµένων οπισθοδροµικών, οι οποίοι εµπορεύονται τους φόβους και τις ανησυχίες
των θρησκευτικά διιστάµενων συντηρητικών Εβραιο – Χριστιανών, αλλά το γεγονός ότι,
όταν ρωτήθηκαν Βρετανοί θεραπευτές (Bartlett et al., 2009) αν προσπάθησαν να βοηθήσουν
να µειωθεί η έλξη προς το ίδιο φύλο σε λεσβίες και γκέι άντρες που παρουσιάστηκαν ως
«µπερδεµένοι» ή σε εσωτερική σύγκρουση, 1 στους 6 είχε συµφωνήσει σε τέτοια αιτήµατα
και 4% είχε αποπειραθεί να «θεραπεύσει» την οµοφυλοφιλία. Το προαναφερθέν
στοιχειοθετείται επαρκώς στην αναφορά του Daniels (2009).
Πιστεύω ότι η τόση προσοχή που δίνουµε στην ΕΘ, µας παρεκτρέπει από την παραδοχή των
συναδέλφων µου για την έλλειψη γνώσεων ή και τη δυσφορία τους όσον αφορά άτοµα µε
σεξουαλικό προσανατολισµό διαφορετικό από το δικό τους. Πιστεύω ότι αποποιούνται την
ευθύνη τους για πολιτισµικά ευαισθητοποιηµένη και ενηµερωµένη φροντίδα µε πρόσχηµα
τους λεγόµενους «θρησκευτικούς ζηλωτές», ούτως ώστε να νιώθουν άνετα µε τη δική τους
αλαζονική άγνοια.
Οι θεραπευτές στην έρευνα του Bartlett et al. δεν ενεργούσαν βάσει προσωπικής πεποίθησης
ότι η οµοφυλοφιλία είναι αµαρτία ή ηθικώς εσφαλµένη, αλλά βάσει ενός συνδυασµού
άγνοιας και ιδεών περί ελευθερίας επιλογής και αυτονοµίας του πελάτη. Τέτοιοι θεραπευτές
έχουν υποστεί τις σοβαρές παραλείψεις των εκπαιδευτικών οργανισµών, οι οποίοι δίνουν
ανεπαρκή προσοχή στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα, πόσο µάλλον στο να τους εξοπλίσουν
µε ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν για το πώς να ανταποκρίνονται ηθικά όταν ένας/µία πελάτης/
πελάτισσα παρουσιάζεται βαθιά αναστατωµένος/η ή µπερδεµένος/η όσον αφορά τις
σεξουαλικές τους επιθυµίες και συναισθήµατα.
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι προκύπτει ζηµιά από τις προσπάθειες επαναπροσδιορισµού
του σεξουαλικού προσανατολισµού, είτε µέσω ΕΘ, είτε όταν οι προσπάθειες αυτές
προέρχονται από θεραπευτές µε καλές προθέσεις, οι οποίοι είναι όµως εντελώς ανίδεοι,
εφόσον δεν έχουν διαβάσει την ανάλογη βιβλιογραφία ή δεν έχουν καµία σχετική επίσηµη
εκπαίδευση. Με το να συµφωνήσει κανείς να βοηθήσει τον/την πελάτη/πελάτισσα να µειώσει
την έλξη προς το ίδιο φύλο, συνεργεί στην επιβεβαίωση της θεώρησης τους ότι η
οµοφυλοφιλία είναι λάθος, ότι οι οµοφυλόφιλοι άνθρωποι δεν µπορούν να είναι ευτυχισµένοι
και υγιείς, και όταν αποτύχουν και οι δύο να έχουν τα αποτελέσµατα που επιθυµεί ο/η
πελάτης/πελάτισσα, η προκύπτουσα κατάθλιψη, η χαµηλή αυτο-εκτίµηση και η αίσθηση
απόγνωσης του/της πελάτη/πελάτισσας όσον αφορά την ικανότητα του/της να λειτουργεί σε
µία κοινωνία, η οποία είναι προσανατολισµένη προς την ετεροφυλοφιλία, µπορεί να οδηγήσει
στην αυτοκτονία ή σε αυτοκαταστροφική συµπεριφορά.
Τι θα ήθελα να κάνουν οι επαγγελµατικοί σύλλογοι για αυτό; Θα ήθελα να τους δω να
αναλαµβάνουν µία ενεργό στάση στην εξασφάλιση της επαρκούς προετοιµασίας των
σπουδαστών όλων των αναγνωρισµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων, στο βαθµό που θα
γνωρίζουν πώς να δουλέψουν µε ρητά αιτήµατα αλλαγής του σεξουαλικού προσανατολισµού
και γιατί τέτοιες προσπάθειες είναι πιθανό να αποτύχουν.
Θα ήθελα επίσης από τους συναδέλφους µου που έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή
τους να ενηµερωθούν για το πώς να δουλεύουν µε αιτήµατα αλλαγής (σεξουαλικού
προσανατολισµού), είτε µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων όπως το δικό µας,
αναγνωρισµένο από τον Βρετανικό Σύλλογο Συµβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας8 ,
«Εισαγωγή στη Θεραπεία για την Ποικιλοµορφία Ταυτότητας Φύλου και Σεξουαλικού

8 British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP).
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Προσανατολισµού», είτε διαβάζοντας τις νέες περιεκτικές οδηγίες του Βρετανικού
Ψυχολογικού Συλλόγου 9 (BPS, 2012).
Οι οµοφυλόφιλοι και αµφιφυλόφιλοι άνθρωποι αντιπροσωπεύουµε µία προσοδοφόρα πηγή
χρηµάτων για πολλούς θεραπευτές, εφόσον παρουσιάζουµε ψηλότερα ποσοστά προβληµάτων
ψυχικής υγείας απ’ ό,τι ο γενικός πληθυσµός (King et al., 2003) και καταφεύγουµε συχνότερα
σε ψυχοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη. Η εµπειρία µου, όµως, υποδεικνύει ότι πολύ
λίγα εκπαιδευτικά προγράµµατα συµπεριλαµβάνουν ενεργά στο πρόγραµµα σπουδών τους
θέµατα για το πώς να δουλεύει κανείς µε άτοµα ΛΟΑΤ 10 και όταν συµβαίνει αυτό, είναι
συνήθως οι γκέι φοιτητές/φοιτήτριες που καλούνται να διδάξουν κάτι (Davies, 2007).
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Ψυχοθεραπείας (BACP) και εγγεγραµµένος Ανώτερος Σύµβουλος του BACP, ο οποίος
δουλεύει στον τοµέα της σεξουαλικής διαφορετικότητας και ποικιλοµορφίας φύλου για
περισσότερο από 30 χρόνια. Είναι ο διευθύνων σύµβουλος του Pink Therapy, του
µεγαλύτερου ανεξάρτητου οργανισµού στη Μεγάλη Βρετανία που ειδικεύεται στη
ψυχοθεραπεία µε πελάτες από µειονότητες φύλου και σεξουαλικότητας. Είναι συνεκδότης (µε
τον Charles Neal) µίας τριλογίας βιβλίων του Pink Therapy (Open University Press) και έχει
γράψει και διδάξει εκτενώς σχετικά µε την ψυχοθεραπεία για τη σεξουαλική διαφορετικότητα
στο Ηνωµένο Βασίλειο και διεθνώς. Επίσης, είναι Advanced Accredited Sexual Diversity
ψυχοθεραπευτής µε το Pink Therapy.
dominic.davies@pinktherapy.com
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Μετάφραση:
Η Ιωάννα Ματτέ είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στην Ψυχολογία της Υγείας από το
Πανεπιστήµιο του Southampton, στο Ηνωµένο Βασίλειο, και έχει δουλέψει µε παιδιά µε
αναπτυξιακές διαταραχές και ειδικές ανάγκες. Είναι εκπαιδευόµενη ψυχοθεραπεύτρια στο
µεταπτυχιακό πρόγραµµα προσωπο – κεντρικής ψυχοθεραπείας του Metanoia Institute στο
Λονδίνο και στην κλινική πρακτική της δουλεύει µε ενήλικο γενικό πληθυσµό και στον τοµέα
της οικογενειακής βίας.
ioanna.matte@gmail.com

Pink Therapy είναι ο µεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισµός στο Ηνωµένο Βασίλειο για
ψυχοθεραπεία και εκπαιδευτική κατάρτιση που ειδικεύεται στη ψυχοθεραπεία µε άτοµα από
ένα ευρύ φάσµα ποικιλοµορφίας φύλου και σεξουαλικότητας. Ιδρύθηκε από τον Dominic
Davies το 1999 και θεωρείται από όλους τους οργανισµούς ψυχοθεραπείας στο Ηνωµένο
Βασίλειο ως ο µεγαλύτερος στον τοµέα αυτό. Τρέχουµε το µόνο ειδικευµένο Δίπλωµα
Ψυχοθεραπείας ατόµων ποικιλοµορφίας φύλου και σεξουαλικότητας, διαπιστευµένο από
πανεπιστήµιο, το οποίο έχει προσελκύσει θεραπευτές από το Ηνωµένο Βασίλειο, την
Ολλανδία, τη Σιγκαπούρη και την Αυστραλία. Θα λειτουργήσει επίσης µία Διεθνής
Καλοκαιρινή Σχολή εντατικού προγράµµατος έξι ηµερών, όπου θεραπευτές από όλο τον
κόσµο έρχονται να εκπαιδευτούν µαζί µας. Ο οργανισµός Pink Therapy προσφέρει
εκπαίδευση, κλινική εποπτεία και γνωµοδοτήσεις σε θεραπευτές στο εξωτερικό είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω Skype.
Πέρσι παρουσιάσαµε εκ νέου στο διαδίκτυο ένα κατάλογο από Pink Therapists ο οποίος
τώρα περιλαµβάνει θεραπευτές από όλο τον κόσµο. Ταυτόχρονα, η ιστοσελίδα µας φιλοξενεί
µία πολύτιµη ενότητα Γνώσης, µε πηγές αυτο-βοήθειας και συνιστώµενης βιβλιογραφίας,
βίντεο και podcasts. Δραστηριοποιούµαστε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα. Ακολουθείστε µας
στο Facebook (Pink Therapy), στο Twitter (PinkTherapyUK), στο Tumblr
(PinkTherapyUK.tumblr.com) και στο LinkedIN (Pink Therapy International).
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