
DE fLESTA Av LAMBDAS MEDLEMMAR finns i huvudstaden. 
Det är ingen slump, menar en av grundarna, Danilo da Silva.

– Det är lättare att vara gay i Maputo. Samhället är öppnare 
och människors toleransnivå är ofta högre än i övriga provinser. 
Dessutom är religionens inflytande 
större utanför Maputo.

Danilo själv är dock inte från 
Maputo utan växte upp i Inham-
bane. Någon diskriminering upp-
levde han aldrig trots att han gick 
ut öppet med sin homosexualitet 
redan som tonåring. 

– Visst förekom det en del hån 
ibland, men inget värre än vad ung-
domar brukar utsätta varandra för. 
Värst var det för mina föräldrar att 
acceptera att jag aldrig skulle ge 
dem barnbarn. Men nu är vår rela-
tion toppen igen.

En förutsättning för att bryta 
tystnaden är politisk öppenhet 
kring homosexualitet. Men i Mo-
çambique är inte ens lagen tydlig. 
Lagstiftningen säger att saker som 
är mot naturen ogillas. Danilo da 
Silva förstår inte vad som menas 
med mot naturen.

– Handlar det om att endast sex 
i reproduktivt syfte är naturligt? 
Jag betvivlar att folk har sex i det syftet. I så fall är inte bara 
homosexualitet olaglig utan även all anal- och oralsex. 

DäRföR BEDRIvER LAMBDA LOBByARBETE för en lagänd-
ring. Danilo är medveten om att en ny lag inte förändrar samhäl-
let över en natt men att det skulle ge signaler som sätter gränser 
och regler, det vill säga rättigheter för homosexuella. Föreningen 

menar att samhälliga attitydförändringar sker bland de unga och 
jobbar därför mycket med skolelever. I skolan är det enklast att 
börja tala om mänskliga rättigheter och allas rätt till respekt för 
att sen vinkla in på ämnet homosexualitet. Då tycker sällan elev-

erna att det är något konstigt utan 
blir istället nyfikna på hur det är 
att leva som gay. 

Eftersom lagen ännu är som den 
är tar Lambda det försiktigt med 
att agera som rådgivare i ungdo-
mars sexualitet.

– Vi kan inte riskera att beskyl-
las för att förleda ungdomen och 
att skapa fler homosexuella, säger 
Danilo da Silva.

fLERA gåNgER har de slagits av 
hur usel skolans sexualundervis-
ning är. Några få lektioner, som ta-
lar om kroppens funktioner och 
hur ett samlag går till rent tek-
niskt, är allt som eleverna erbjuds. 
Stor skuld har den katolska kyrkan 
som föredrar att sådant prat sker 
hemma bakom stängda dörrar. Följ-
derna är välkända; tonårsgravidite-
ter, hemliga och farliga aborter, in-
fektioner och inte minst hiv. Danilo 
menar att alla de resurser som Mo-

çambique lägger på att förbättra mödravården är bortkastade 
ifall tonåringarna dör så fort de kommer i sexuell ålder.

– Jag är säker på att det inom tio år kommer att anordnas 
konferenser och seminarier för miljontals dollar som kommer 
fram till det självklara att en bra sexualundervisning för ungdo-
marna är livsviktigt.

JOhAN SävSTRöM

I Moçambique talar man tyst om homosexualitet. Den tystnaden vill 
Lambda, landets första gayförening bryta. Den bildades 2006 
och är den första organisation i landet som arbetar för homosexu-
ellas rättigheter. Namnet kommer från det grekiska alfabetet och 
antogs på 70-talet som en internationell symbol för gayrörelsen 
innan den ersattes av regnbågsflaggan. 

Danilo kämpar 
för ändring av luddig lag
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