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Manifest del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia al Futbol.
Avui, com cada 19 de febrer, commemorem el Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia al
Futbol, data en què va néixer el futbolista professional Justin Fashanu, símbol de la
lluita del col·lectiu LGTBI+ (Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals). El jugador
anglès va sortir de l’armari en plena carrera professional i la pressió que va rebre va
ser tan dura que el va dur al suïcidi l'any 1998.
Aquest fet dramàtic va crear una veu d’alerta dins del col·lectiu LGTBI+, la consigna
era que calia canviar el món del futbol. Les persones amb orientacions, identitats i
expressions no normatives que jugaven al futbol, no podien ser lliures, i els més
castigats han estat, i encara ho són ara, els homes del col·lectiu GTBI+.
Hi ha diferències abismals entre el futbol femení i el masculí. Com són els sous
irrisoris que cobren les dones en comparació amb els sous estratosfèrics dels homes,
el reconeixement públic que reben les estrelles mediàtiques i el desconeixement total
del futbol femení. Però hi ha una realitat que benefcia a les jugadores i és la menor
difcultat pel reconeixement de les orientacions sexuals no normatives, no és estrany
veure sortides de l’armari de jugadores professionals, tant en la lliga espanyola com
en altres lligues europees.
En canvi els homes que es dediquen o practiquen futbol, han de viure i sentir dins una
masculinitat hegemònica que perpetua el patriarcat. El no viure dins la norma té com
a conseqüència, comportaments masclistes, homòfobs i trànsfobs. Jornada rere
jornada escoltem insults i veiem comportaments que marquen estereotips de gènere
concrets, que deixen fora a totes les persones que no viuen sota la norma masculina.
El masclisme que es viu als camps afecta als homes homosexuals que no poden viure
lliurement la seva sexualitat, però també als homes heterosexuals que han de regir-se
per una norma molt estricta del que vol dir ser home. I, evidentment també afecta les
dones, com malauradament hem vist tantes i tantes vegades.
El món del futbol necessita canviar, no és estrany escoltar insults masclistes, però
també és una tònica habitual els comentaris racistes, aquests comportaments s’han
d’erradicar d’arrel. És necessari fomentar espais esportius de respecte i conscienciació
envers la diversitat. El futbol és un esport que està canviant lentament en tots aquests
aspectes, per aquest motiu, encara avui hem de lluitar contra l’LGTBI-fòbia i demés
discriminacions.

I el rebuig de l’LGTBI-fòbia al futbol i a l’esport en general, és responsabilitat de
tothom. Clubs, famílies i jugadores i jugadors hi tenen molt a dir i hi tenen molt a fer.
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Sota el lema contra la «LGTBI-fòbia no et quedis en fora de joc», l’Associó de Clubs de
Futbol de Terrassa i Comarca i l’Ajuntament de Terrasa ens volem posicionar
públicament i fer explícit aquest rebuig, tot recordant totes aquelles persones que
han obert camí en la defensa dels drets de les persones LGTBI+ en el món de l’esport.
Desmarquem-nos de l’LGTBI-fòbia i no ens quedem en fora de joc!

