Mere end guld værd
For det irske World Outgames hold var stoltheden over invitationen fra den
irske ambasade nærmest mere værd end deres vundne medaljer
Af Peter Kyhl Olesen
Det irske flags grønne, hvide og orange farver blafrede
stolt i vinden, da den irske ambasade i København fredag
aften i World Outgames ugen var vært for en reception
for Team Ireland. 40 sportsfolk og flere supporters af
holdet, havde i aftenens anledning skiftet shorts, løbesko
og andet sportsoutfit ud med skjorter, slips og lange bukser og lod sig traktere af en overdådig buffet.
Medaljeregn
Løberen Edwin Keville fra Dublin var med sine fem
medaljer, 3 af guld, 1 af sølv og 1 af bronze en god
repræsentant for et enormt succesfuldt Outgames for det
irske hold, det ialt havde 18 medaljer med i bagagen
hjem til Den grønne Ø. Det var også noget, aftenens
værtinde vicekonsul Jane McCulloch hæftede sig ved i sin
velkomsttale:
- Der er jo så mange medaljer, at vi snart mister evnen
til at tælle, sagde hun med et glimt i øjet til tilhørernes
uddelte begejstring. Men stoltheden hos de mange fremmødte bar også karakter af noget mere end bare euforien over at have vundet medaljer.
- Det er meget stort for os at være inviteret her.
Det var først i 1993, at homoseksualitet blev legaliseret
i Irland, og der er stadigt et stykke vej at gå. Men det er
enormt dejligt, at det officielle Irland også vedkender sig,
at vi er en del af det irske samfund, kom det alvorligt fra
Edwin Keville.
Syndigt og perverst
I det katolske Irland er homoseksualitet historisk set
blevet anset som
syndigt og
sågar
per-

verst af den katolske kirke, og denne holdning havde rodfæstet sig i befolkningen. Men i kraft af diverse pædofiliskandaler der i de seneste år er blevet begået indenfor
kirkens mure, har kirken mere eller mindre mistet sin
magt. Det har betydet en ændring i synet på homoseksuelle i den bredere irske befolkning. Der er også sket en
pro–homoseksuel udvikling inden for sportens verden i
Irland, der ellers er kendt for de meget maskuline sportsgrene som gælisk fodbold og rugby.
- I dag findes nogle homoseksuelle sportsudøvere i de
lavere divisioner, der tør at springe springe ud over for
deres heteroseksuelle holdkammerater, og det er et stort
fremskridt og meget positivt, fortæller Frank Kelly, som
er tovholder for det irske hold under World Outgames og
hovedmanden bag paraplyorganisationen Out In Ireland,
et netværk for homoseksuelle sportsudøvere.
Ændret irsk attitude
Midt i alt festivitasen glædede Frank Kelly sig også over,
at Team Ireland havde fået en masse opmærksomhed fra
de irske medier inden afrejsen til København, og at et par
af holdets deltagere var blevet interviewet til nogle af de
landsdækkende aviser.
- At vi har fået mediedækning og indbydelse til denne
reception betyder meget for os alle, forklarer han.
At attituden overfor homoseksuelle i Irland har ændret
sig mærkbart til det positive, er det nyeste reklamefremstød fra Tourism Irelands nordiske afdeling et glimrende
eksempel på. Med baggrund i gælisk, som er det oprindelige irske sprog, har de lanceret
sloganet “Learn a little
gaylic – and get
to know the
locals”.

