
E.E.U.U. OBAMA SIGNA UNA 
LLEI PER ACABAR AMB LA  
DISCRIMINACIÓ ALS PACIENTS 
HOMOSEXUALS I LES SEVES  
PARELLES 

En el document, Barack Obama, pre-
sident d’Estats Units, sosté que sovint 
s’impedeix a gais i lesbianes estar al 
costat del jaç de parelles amb les quals 
han compartit dècades de les seves vi-
des i que tampoc poden actuar com a 
representants legals si les seves parelles 
han quedat incapacitades. En l’actu-
alitat, a la majoria dels estats que no 
tenen lleis de matrimoni gai (45 sobre 
50) els hospitals restringeixen a famili-
ars biològics o cònjuges el dret a visitar 
al malalt o prendre decisions sobre el 
seu tractament. 

RICKY MARTIN RECONEIX LA 
SEVA HOMOSEXUALITAT A LA 
SEVA PÀGINA OFICIAL D’INTER-
NET 

A través de la seva pàgina web, el can-
tant ha admès la seva homosexualitat, 
que ha qualificat com un regal, al 
mateix temps que ha anunciat que ha 
escrit les seves memòries. Segons Ricky 
Martin, posar sobre paper la seva vida 
li ha permès alliberar-se de coses que li 
pesaven massa, paraules que fan refe-
rència directa a la seva homosexualitat. 
Pare de dos bessons des de 2008, asse-
gura no haver confessat abans la seva 
condició sexual per trobar-se davant 
un públic que no podia assumir la seva 
realitat.

MALAWI  ACUSA OCCIDENT 
D’IMPOSAR L’ACCEPTACIÓ   
DE L’HOMOSEXUALITAT

El país africà ha tornat a ser notícia 
des que el diari nord-americà The New 
York Times ha recollit la situació de 
Steven Monjenza i Tiwonge Chim-
balanga, una parella de gais empreso-
nada, vexada i maltractada arran de 
la celebració del seu compromís i que 
s’enfronta a una pena de fins a catorze 
anys de presó. Segons el que informa el 
diari, líders religiosos estan aprofitant 

aquesta situació per fomentar l’homo-
fòbia al país africà i les autoritats han 
desencadenat una ofensiva per detenir 
els activistes en favor dels drets LGTB, 
com és el cas d’un jove detingut en 
possessió de pasquins i cartells amb el 
lema “Gay rights are human rights” 
(“Els drets gais són drets humans”, en 
català).

RÚSSIA. PRIMERA MARXA   
DE L’ORGULL LGTB A SANT  
PETERSBURG

La segona ciutat més important de 
Rússia organitzarà el proper 26 de juny 
el seu primer Orgull LGTB. Tot i que 
les constants pressions per prohibir 
la marxa han aconseguit frenar-la a 
la capital, Moscou, on l’alcalde Yuri 
Luzkhov porta anys impedint-ho, tot 
sembla indicar que a la segona ciutat 
es podrà dur a terme. Activistes gais 
com Nicolai Alekseev i altres defensors 
russos dels drets humans en general 
com Alexey Kozyrev, donen suport a la 
realització de l’esdeveniment.

FRANÇA, PRIMER PAÍS DEL 
MÓN EN DEIXAR DE CONSIDE-
RAR MALALTIA LA TRANSSEXU-
ALITAT

Un decret aparegut al Diari Oficial 
de França especificava el passat 10 de 
febrer que la transsexualitat no serà 
considerada una malaltia mental. La 
decisió del govern francès és històrica 
ja que el converteix en el primer país 
del món en portar a terme una acció 
d’aquestes característiques. Les asso-
ciacions de drets humans i col·lectius 
LGTB han felicitat el país gal per la 
seva decisió i recorden que l’OMS en-
cara classifica la transsexualitat com a 
malaltia.

NORUEGA. CELEBRACIÓ  
DEL CONCURS WORLDWIDE 
MISTER GAY 2010

Oslo ha acollit durant el mes de febrer 
el concurs Worldwide Mister Gay i el 
guanyador ha estat el sud-africà Charl 

Van den Berg, de 26 anys. El concurs 
tindrà lloc el proper any a Manila, 
Filipines, on ja s’afanyen per preparar 
l’esdeveniment. Worldwide Mister Gay 
2010 només ha comptat amb la parti-
cipació de 23 candidats. 

XINA PROHIBEIX L’ELECCIÓ 
PÚBLICA DE MISTER GAY

Tot i que finalment es va poder cele-
brar de manera molt discreta i en va 
ser escollit guanyador i representant 
a Oslo Xiao Dai, de 25 anys, el diari 
francès Le Monde s’ha fet ressò que el 
govern de Xina havia prohibit el con-
curs Mister Gay que s’havia de celebrar 
el passat 15 de gener en un club de Pe-
quín. Segons les autoritats xineses, l’es-
deveniment es va suspendre perquè el 
propietari del local no havia demanat 
les autoritzacions pertinents. Segons el 
propietari, Ben Zang, la veritable raó 
de la prohibició resideix en què, per 
avisar els mitjans de comunicació, s’ha 
creat una gran atenció. Zang també va 
declarar que la comunitat homosexual 
xinesa es farà cada cop més transpa-
rent. 

FRANÇA. POLÈMICA PER LA 
DIFUSIÓ A LES ESCOLES D’UN 
FILM SOBRE PEIXOS GAIS

Le baiser de la lune és el títol de la po-
lèmica pel·lícula que alguns mestres 
francesos han passat a les seves aules de 
primària. El govern francès s’ha mos-
trat clarament en contra de la iniciativa 
dels docents perquè segons el ministre 
d’educació, Eric Besson, tractar aquests 
assumptes a primària és prematur. 
Aquesta opinió ha estat recolzada 
també per la secretària d’Estat per a 
la família, Nadine Morano. Tant les 
associacions de lluita pels drets LGTB 
com el sindicat majoritari de mestres, 
SNUipp, han demanat al ministre que 
s’abstingui de qualsevol prohibició que 
pugui fomentar estereotips i comporta-
ments discriminatoris. També el partit 
comunista de Franca, PCF, ha definit  
la reacció del govern com a reflex ho-
mòfob i irracional.
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