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The International Federation for Therapeutic and Counselling Choice 

NYILATKOZAT - 2019 
 

Az “International Federation for Therapeutic and Counselling Choice” 
(IFTCC) Budapesten, Magyarországon tartotta 5. kétnapos éves 

konferenciáját, mely ma, 2019. november 17-én ér véget 23 
országból érkezett képviselőkkel és résztvevőkkel 

 

Az IFTCC végrehajtó igazgatótanácsa továbbra is azt nyilatkozza kormányainknak, az 
önkormányzatoknak, az emberi jogi szervezeteknek és a sajtó intézményeinek, i,ii,iii,iv,v,vi,vii hogy 
mindenkinek joga van ahhoz a szabadsághoz, hogy elhagyhassanak egy olyan szexuális tapasztalatot 
és gyakorlatot, melyet nem találnak kielégítőnek, és hogy ehhez támogatást is kaphassanak. Továbbá, 
mindenkinek joga és szabad akarata kell, hogy legyen saját értékei és hite szerint élni, melyek boldoggá 
teszik. Továbbá, mindenkinek joga és szabad akarata kell, hogy legyen csökkenteni szexuális vagy nemi 
érzéseit vagy viselkedését házassága és családja megőrzéséhez, hogy életre szólóan anyák és apák 
lehessenek saját akaratuk szerint. Senkinek nem állhat jogában elvenni ezeket a szabadságokat és 
jogokat senkitől. Ők saját maguk, és ne a politikusok vagy a mentálhigiénés aktivista szövetségek 
hozzák meg ezeket a döntéseket. 
 

Mi ezért tiltakozunk a korábban homoszexuálisként vagy transzneműként azonosuló személyek elleni 
folyamatos diszkrimináció ellen, akik a múltban vagy a jövőben szakértői tanácsadást vagy gondviselő 
támogatást kerestek vagy keresnek a nemkívánatos viselkedések és érzések megváltoztatására.  
Elutasítjuk azt a csalárd politikai kampányt, melyet a mentálhigiénés szervezetek vezetnek, melyek az 
ezen társadalmi csoportok számára nyújtott támogatást “Konverziós terápiának” címkézik, valamint a  
“homo-transz-fób” gyűlöletkeltő beszédet is – mely önmagában zaklató kifejezés. Mi kiállunk ezen 
csoportok mellett és tiltakozunk a folyamatos diszkrimináció, zaklatás és a rájuk gyakorolt nyomás 
ellen.  
 

Elítélendő, hogy a kormányokbeli és egyéb LGBT aktivisták kitartóan igyekeznek a konverziós terápia 
hamis megjelölést többek között a világ orvosi szövetségei által alkalmazott elektrosokkal és 
erkölcsileg elítélendő elidegenítő technikákkal azonosítani a fluid szexuális vonzódással foglalkozó 
standard, elsősorban pszichodinamikus, bizonyítékon alapuló talk-terápiával.  Ez elfogadhatatlan 
politikai stratégia.  Továbbra is káros hatással van azokra, akiknek most homoszexuális vagy transz 
nemű identitással kell együtt élniük mivel a szakembereknek nincs megadva a lehetőség arra, hogy 
klienseiket támogathassák a nemkívánatos homoszexuális vagy transznemű gyakorlat elhagyásában. 
Érdekesnek találjuk, hogy a terápiás választást ellenző LGBT aktivisták és szövetségeseik részéről teljes 
a csend az orvosi szövetségek erkölcsi elfogadhatatlanságát illetően, melyek mindig is elfogadták a 
pornográfia, sőt a prostitúció alkalmazását is a szexuális problémákkal küszködők “segítésére”. 
 

Az IFTCC továbbra is elutasítja azon politikai kísérleteket, melyek megtagadják az egyéntől a szexuális 
kifejeződésre, illetve identitásra vonatkozó autonómia szabadságát, illetve jogát, hasonlóan az 
alapvetőbb vallási és filozófiai meggyőződésekhez. Ezt tagjaink önszabályozásának, szakmai 
fejlődésének, kollegialitásának és tevekénységének támogatásán keresztül tesszük.  Munkánk 
részeként továbbra is tanulmányozzuk a számunkra elérhető tudományos, etikai és szakmai irodalmat, 
a bizonyítékon alapuló kutatásokat és a legjobb gyakorlatot. 
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Továbbfejlesztjük Gyakorlati útmutatónkat, valamint azt az erkölcsi keretet is, mely a velünk 
együttműködni szándékozó szakemberek munkájának alapjául szolgál.  Mindenkinek a legjobbat 
szeretnénk megtenni, elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a magukat LGBTIQ+-ként azonosító 
emberek iránti hozzáállást tisztelet, harmónia és méltóság jellemezze.   
 
Elutasítjuk a sajtó általi hamis és elferdített félretájékoztatást, mely kritikátlanul elfogadta a 
„konverziós terápia” nómenklatúrát, mely azon a filozófiai és ideológiai feltevésen alapul, hogy a 
„szexuális orientáció” veleszületett és megváltoztathatatlan. Nem tudunk azonban egyetlen 
mentálhigiénés csoportosulásról sem, bármennyire legyen is radikális, mely azt mondaná, hogy a 
szexuális „orientáció” veleszületett és megváltoztathatatlan. Az ő egyetértésük, valamint 
meghatározó kutatásviii arra utal, hogy a szexuális „orientációt” valamennyire befolyásolják a gének, 
de nem véglegesen, és ezért leginkább az egyén környezetéből érkező tapasztalat befolyásolja azt, 
mely már nagyon korán kezdődhet, —mint minden egyéb komplex emberi jellemző, melyeket a 
terapeuta szakemberek nap mint nap igyekeznek megváltoztatni az emberekben. 
 

Az IFTCC továbbra is küzd, hogy minden szakember, laikus vagy szervezet számára alternatív 
referencia pontot nyújtson, akinek az önbizalmát megingatták vagy tevékenységét megtörték a 
szexualitás kritikátlan politizálásával, melynek gyakorlatát kormányaink lehetővé tették. 
 

Figyelmeztetjük országaink vallásos közösségeit, hogy a terápiás alternatívak és ezekkel összehangolt 
diplomáciai kezdeményezések és ösztönzők betiltása vagy annak javaslata a szülői szabadság 
megfosztására irányul, hogy gyermekeiket hitüknek megfelelő értékek szerint neveljék. A vallási 
szabadság korlátozását is jelentheti, hogy nyilvánosan az igazságot gyakorolhassák és ösztönözhessék, 
és újjáéleszthet egy világi humanista rendet, mely támogatja a szexuális szabadságot, melyet őseink 
gyakoroltak a nemek közötti határokat áthidalva, melyet “pán szexualitásként ismertek”. Mi ezt az új 
vallási irányzatot “pán szexuális humanizmusnak” nevezzük. 
 

Az IFTCC Nagy-Britanniában bejegyzett szervezet a küldetésünket, értéknyilatkozatunkat és 
irányelveinket támogató nemzetközi közösség szolgálatában. 
 

Kelt Budapest, 2019. november 17. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i    A Response to the UK Government's Intended Ban on Therapeutic Choice 
ii     Critical analysis of the Ozanne Foundation's "Faith and Sexuality Survey 2018" 
iii    Ambassador Johnson of the United States to the Court of St James, 7th June, 2019. 
iv   Ambassador Carlos Bastarreche, Spanish Embassy London, 2nd May 2019. 
v     Ambassador Dr.Peter Wittig, German Embassy London, 2nd May 2019. 

 

https://d3uxejw946d7m5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2018/10/IFTCC_Response_to_UK_Government_Ban_on_Therapeutic_Choice_v2.pdf?x44639
https://d3uxejw946d7m5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/06/FSS-Response_web.pdf?x44639
https://d3uxejw946d7m5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/06/IFTCC_Letter_to_US_Ambassador_7th_June_2019.pdf?x19503
https://d3uxejw946d7m5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/06/IFTCC_Letter_to_Spanish_Ambassador_02_05_2019.pdf?x19503
https://www.core-issues.org/UserFiles/File/IFTC/IFTCC_Letter_to_German_Ambassador_02_05_2019.pdf
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vi Malta Government’s public denial of Ex-Gay minority and viewpoint discrimination in Chapter 567 Affirmation of Sexual Orientation,  

Gender Identity and Gender Expression Act. Submission to the OSCE HDIM October, 2019 
vii  A call to protect the human rights and freedom of speech of ex-LGBT community and Christians in Poland and all over the world."  
     Submission to the OSCE HDIM October 2019   
viii  Andrea Ganna, Karin J. H. Verweij, Michel G. Nivard, Robbee Wedow. Vol 365, Issue 6456 30 August 2019 
     Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior,  
 
 

 

https://www.core-issues.org/UserFiles/File/OSCE_Documents/432356.pdf
https://www.core-issues.org/UserFiles/File/OSCE_Documents/432356.pdf
https://www.osce.org/odihr/432377?download=true
https://science.sciencemag.org/content/365/6456/eaat7693

