Dikjarazzjoni Internazzjonali dwar it-“Terapija ta' Konverżjoni" u Għażla
Terapewtika

Id-Dikjarazzjoni
1. Il-projbizzjoni ta’ ‘terapija ta’ konverżjoni’ tikser id-drittijiet u l-libertajiet tal-bniedem, billi
tipperikola kemm l-għażla terapewtika kif ukoll id-drittijiet pastorali, professjonali u talġenituri. Paragrafi 1-6.
Kulħadd għandu d-dritt li jnaqqas u jibdel sentimenti jew imġieba sesswali li mhumiex sodisfaċenti
jew mixtieqa, irrispettivament mill-motivazzjonijiet, miri jew valuri tagħhom. Id-dritt li wieħed jallinja
s-sentimenti u l-imġieba tiegħu mas-sess bijoloġiku, sabiex jgħix skont il-valuri u t-twemmin li
jġibulhom il-ferħ veru, huwa dritt tal-bniedem. Ħadd m'għandu jneħħi dawn il-libertajiet u drittijiet lil
xi individwu. In-nies għandhom ikunu ħielsa li jagħmlu l-għażliet tagħhom stess. Il-politiċi, l-attivisti,
u l-prattikanti tas-saħħa mentali, m'għandhomx jiddettaw l-azzjonijiet tagħhom.
2. Korpi professjonali li jippromwovu opinjonijiet monokulturali diskriminatorji jipprevjenu
d-diversità ideoloġika u l-kritika. Il-paragrafi 7-8.
Aħna nikkundannaw id-diskriminazzjoni li qed titfaċċa fil-korpi tas-saħħa mentali tal-Punent li
permezz tagħha fehmiet li ma jaqblux dwar is-sesswalità u s-sess mhux permessi, għal raġunijiet
ideoloġiċi aktar milli xjentifiċi. Dan wassal għal monokulturi ta’ intolleranza fejn ir-riċerka, ittmexxija, il-finanzjament, il-kolleġjalità, is-superviżjoni u l-gwida huma pprovduti minn perspettiva
waħda biss. Dawk li jappoġġjaw terapiji li jippermettu l-bidla huma f'riskju ta' diskriminazzjoni u
emarġinazzjoni professjonali.
3. ‘Aktar-eterosesswali’, l-akbar grupp ta’ minoranzi li m’humiex eterosesswali, qed jiġu
mċaħħda minn appoġġ terapewtiku biex jaffermaw l-aspirazzjonijiet eterosesswali
tagħhom. Il-paragrafi 9-11.
Li ma jistax jiġi injorat huwa li, ħdejn l-eterosesswalità, l-akbar grupp ta’ identità huwa ‘l-aktar
eterosesswali’. Fost il-minoranzi li mhumiex eterosesswali, ir-riċerka tgħid li l-attrazzjoni lejn iżżewġ sessi hija ‘bla dubju’ in-‘norma’ u dawk b’attrazzjoni esklussiva għall-istess sess huma leċċezzjoni. Kważi kwart tan-nies li jidentifikaw bħala bisesswali jiżżewġu – kważi dejjem mas-sess
oppost. Persuni attirati miż-żewġ sessi jistħoqqilhom appoġġ f'dawn ir-relazzjonijiet u l-għanijiet
eterosesswali tagħhom. L-istat għandu jiżgura l-libertà billi speċifikament jiddikjara tali appoġġ,
mhux ‘terapija ta’ konverżjoni’. Il-professjonisti li jgħinu għandhom ikunu ħielsa li jaffermaw iddiversità kollha tal-possibbiltajiet sesswali miftuħa għalihom, u ma jibżgħux li jekk jagħmlu dan,
jista’ jiġi interpretat bħala ‘terapija ta’ konverżjoni’ taħt piena tal-liġi.
4. Il-fluwidità sesswali sseħħ fiż-żewġ direzzjonijiet iżda din qed tiġi injorata. Paragrafi 1217.
Madwar id-dinja, studji robusti tal-popolazzjoni stabbilixxew li l-fluwidità sesswali tista’ sseħħ fiżżewġ direzzjonijiet, li l-bidla lejn jew lil hinn minn attrazzjoni eterosesswali hija komuni, u dan mhux
limitat għal dawk ‘l-aktar eterosesswali’. Hemm nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ dan il-mudell. Ilgvernijiet għandhom id-dmir li jipproteġu d-drittijiet tal-minoranzi sesswali li jagħżlu relazzjonijiet
ma’ persuni tas-sess oppost kif ukoll relazzjonijiet ma’ persuni ta’ l-istess sess – u li ma jiġux
patoloġizzati meta jagħmlu dan.
5. Il-projbizzjoni ta’ ‘terapija ta’ konverżjoni’ se testendi l-‘cancel culture’, issikket fehmiet
differenti u tinibixxi l-kelma ħielsa. Paragrafi 18-25.
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Attivisti LGBT fil-gvernijiet u bnadi oħra jgħaqqdu t-terminu mhux definit "terapija ta' konverżjoni"
(inklużi metodi ta' stmerrija li huma moralment kundannabbli u storikament abbandunati) ma'
konversazzjonijiet komuni ta' terapija (b'mod predominanti psikodinamiċi, ibbażati fuq l-evidenza),
esplorazzjonijiet ta' attrazzjonijiet sesswali fluwidi u konversazzjonijiet pastorali fejn l-individwi
jarmonizzaw is-sħuħija reliġjuża u sesswali tagħhom. Huwa importanti li wieħed jinnota li kienu
professjonisti mediċi regolati f'xi pajjiżi, pereżempju r-Renju Unit, li fil-passat amministraw terapiji
ta’ stmerrija li huma moralment kundannabbli, mhux il-konsulenti u psikoterapisti tal-lum. Ilprojbizzjonijiet leġiżlattivi fuq l-hekk imsejħa ‘terapija ta’ konverzjoni’ jimponu restrizzjonijiet, multi
u akkużi kriminali fuq kwalunkwe prattikant ta’ approċċi psikoterapewtiċi u ta’ pariri komuni u
ħaddiema tal-kura pastorali, li joffru għajnuna lil individwi li volontarjament ifittxu appoġġ għaxxewqat sesswali mhux mixtieqa lejn l-istess sess u konfużjoni tal-ġeneru. L-avukati tal-hekk
imsejħa projbizzjonijiet ta’ ‘terapija ta’ konverżjoni’, jużaw lingwaġġ malizzjuż, bħal ‘ħsara’ u
‘tortura’ li jirrappreżenta ħażin il-prattiki attwali, sabiex javvanzaw perspettiva ideoloġika.
6. L-aspirazzjonijiet politiċi jissagrifikaw it-terapija tant meħtieġa għal tfal u adulti li
jħossuhom anzjużi dwar is-sess tagħhom. Ara l-paragrafu 26 tad-Dokument ta' Reviżjoni.
Il-projbizzjonijiet tat-“terapija ta’ konverżjoni” għall-minorenni effettivament jipprojbixxu lit-tfal
b’disforija milli jiġu offruti u jirċievu dak li l-gvern tal-Finlandja, pereżempju, iddetermina abbażi tarriċerka, għandu jkun l-ewwel trattament għal disforija tas-sessi. Dan jinvolvi t-trattament ta’
kundizzjonijiet psikjatriċi li jistgħu jippredisponu lill-adolexxenti għall-bidu ta’ ‘disforja tal-ġeneru’,
jiġifieri interventi psikoloġiċi biex jgħinuhom ikunu komdi bis-sess bijoloġiku tagħhom, u ma
jinterferixxux medikament ma’ ġisimhom sakemm jimmaturaw għall-età ta’ 25 sena. L-hekk
imsejħa kura affermattiva medika, li tipprova tbiddel il-ġisem biex tqabblu mas-sentimenti, hija
evidenzjata b'mod insuffiċjenti bi ftit studji dwar l-effetti fit-tul tat-trattament li jafferma l-ġeneru fittfal. Madankollu, hemm abbundanza ta’ evidenza li tenfasizza effetti sekondarji ta' ħsara ta 'dan lapproċċ, bħal sterilità, infertilità, tnaqqis fil-massa tal-għadam u bidliet fil-vuċi, eċċ.
7. Il-projbizzjonijiet tat-‘terapija ta’ konverżjoni’ mhumiex sikuri filwaqt li r-rabtiet kawżali
potenzjali bejn it-trawma u l-ġibdiet sesswali lejn l-istess sess u ‘disforija tal-ġeneru’
għadhom mhux eżaminati. Ara l-paragrafu 27 tad-Dokument ta' Reviżjoni.
Minkejja l-fatt li bħalissa m'hemmx biżżejjed riċerka biex tispjega l-kawżi ta’ kwalunkwe imġieba
sesswali mhux mixtieqa lejn l-istess sess jew 'disforija tal-ġeneru', korpi awtorevoli mxew 'il
quddiem b'mod irresponsabbli bi projbizzjonijiet ta' 'terapija ta' konverżjoni'. Dan qed jagħmluh
minkejja li jafu li hemm potenzjalment rabtiet ta’ trawma kawżali iżda ma jagħmlux ir-riċerka
meħtieġa biex jiġi ddeterminat x’rwol għandha t-trawma fil-formazzjoni ta’ mġieba sesswali lejn listess sess u ‘disforija tal-ġeneru’ u għalhekk kif jieħdu ħsieb b’mod adegwat lill-dawk imnikktin blimġieba sesswali tagħhom lejn l-istess sess.
8. It-terapiji li jippermettu l-bidla fil-fatt ma jikkawżawx ‘ħsara’ jew iżidu s-suwiċidju skont
riċerka riveduta mill-pari. Ara l-paragrafi 28-31 tad-Dokument ta’ Reviżjoni.
Kuntrarjament għar-rapporti tal-midja, riċerkaturi ekwivalenti sabu li t-terapija li tippermetti l-bidla
ma żżidx ir-rata ta’ suwiċidju jew imġieba ta’ ħsara, u jidher li tnaqqasha f’xi każijiet b’mod drastiku,
anke għal nies li jibqgħu identifikati bħala OLB, li ma jesperjenzawx il-bidla li ttamaw għaliha. Lawtorappurtar lill-ġurnalisti preġudikati, li mhumiex lesti li jikkorroboraw it-talbiet jew joffru rakkonti
alternattivi, hija prattika komuni, li tirriżulta f'diżinformazzjoni mifruxa fuq dan is-suġġett. Aħna
nappoġġjaw investigazzjonijiet ta' allegata prattika ħażina terapewtika fejn ġew irrappurtati każijiet
b'mill-inqas evidenza prima facie biex id-difiża jkollha appoġġ. Aħna ma nappoġġawx lawtorappurtar preġudikat.
9. Asserzjonijiet ta’ tortura fit-‘terapija ta’ konverżjoni’ mhumiex sostanzjati u huma mfassla
biex isikktu l-oppożizzjoni. Ara l-paragrafi 32-36 tad-Dokument ta' Reviżjoni.
Asserzjonijiet ta’ tortura fit-terapija tat-taħdit fid-dinja tal-Punent huma mingħajr prova. Dawn huma
impjegati bħala malafama konvenjenti u huma emozzjonalment mgħobbija biex jippruvaw
jikkontrollawna u jneħħulna l-libertajiet. M'hemm l-ebda każ fil-qorti fejn professjonist liċenzjat
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instab li amministra tortura jew trattament abbużiv meta indirizza xi ġibdiet mhux mixtieqa għallistess sess. Ir-rabta bejn il-projbizzjonijiet tat-terapija u t-tortura tidher li hija mmirata biex tiżgura li
tali projbizzjonijiet ma jkunux jistgħu jiġu kkontestati taħt l-ebda ċirkostanza. Nappellaw lil dawk li
jirrappurtaw allegat abbuż biex jipprovdu analiżi robusta tal-bażi ta' evidenza marbuta mat-tortura
li huma jikkwotaw.
10. Mexxejja tal-Knisja li jikkonċedu għall-projbizzjonijiet perikolużi tat-‘terapija ta’
konverżjoni’ jimmalafamaw u jimminaw ir-rwoli potenzjalment komplementari tal-pariri
pastorali u professjonali. Ara l-paragrafi 37-39 tad-Dokument ta' Reviżjoni.
Naffermaw l-iskritturi Kristjani li jiddistingwu bejn tentazzjonijiet u azzjonijiet. Hemm bżonn li lkomunità Nisranija tiċċara termini bħal ‘ċelibat’, ‘astinenza’, u ‘kastità’. Li wieħed jikkonċentra biss
fuq id-drittijiet pastorali u mhux id-drittijiet tal-professjonisti barra l-knisja jwassal għal nuqqas ta’
għajnuna għal dawk li m’għandhomx fidi Nisranija. Ħafna li għandhom sistema ta’ twemmin
differenti jfittxu li jħallu l-ġibdiet, imġieba u identitajiet LGBT. Il-preservazzjoni tal-libertajiet Kristjani
m'għandhiex tkun għad-detriment tad-drittijiet ta' dawk li qed ifittxu aċċess għal appoġġ
professjonali barra mill-knisja. Teoloġikament, għajnuna professjonali li hija infurmata
xjentifikament tista 'titqies bħala parti mir-rivelazzjoni ġenerali lill-umanità. Nirrikonoxxu l-periklu li
l-‘bidla’ ssir idolu jew li ninsistu li xi ħaġa inqas minn bidla kategorika hija indikazzjoni ta’ nuqqas
ta’ fidi. Filwaqt li tali appoġġ terapewtiku la huwa meħtieġ u lanqas m’hu biżżejjed għal min jemmen,
tali kontribut jista jikkontribwixxi għall-iżvilupp spiritwali u l-benessri ta' dawk bil-fidi. It-terapija
professjonali, u għalhekk il-libertà reliġjuża fit-terapija professjonali, jistgħu ma jkunux parti mittwemmin Kristjan għal kull Nisrani, imma għal xi wħud huma. Jekk il-libertà reliġjuża ta’ xi nies tista’
titneħħa, liema libertà jmiss biex titneħħa?
Iffirmata llum, 16 ta' Frar, 2022
Dr Mike Davidson
IFTCC Executive Board
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