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Homofobi går ud over elefant
I Polen er den 10-årige hanelefant Ninio faldet i unåde hos en lokalpolitiker. Ninios åbenlyse interesse for artsfæller af det samme køn har vækket politikerens vrede. Samtidig strømmer folk til for
at se elefanten med de “unaturlige” tilbøjeligheder.
Af Peter Kyhl Olesen

For et par år siden påkaldte den lille
Tele Tubbies-figur Tinky Winky sig
vrede hos katolske og konservative
grupper i Polen, fordi han var lilla og
gik med dametaske – og derfor partout måtte være bøsse.
En polsk børneombudsmand anklagede serien for at være ”homoseksuel propaganda” og rejste krav om,
at serien skulle gennemses og vurderes af psykologiske eksperter.
I december 2008 rasede polske katolikker over, at varehuskæden IKEA
bragte billeder af et par af samme køn
i deres varekatalog. Det har fået flere
polske medier til at antyde, at IKEA
træder på kristne familieværdier.
Nu har den polske homofobi igen
fundet vej til overskrifterne. Denne
gang går det ud over en elefant i Poznan Zoo, der ligger i den vestlige del
af Polen.

Foretrækker hanelefanter
Ninio er en ti-årig afrikansk hanelefant,
der angiveligt skulle udvise homoseksuelle tendenser, fordi han tydeligvis
kun værdsætter andre hanelefanters
selskab.
Indtil nu har det tykhudede dyr
måtte skifte zoologisk have hele tre
gange, fordi hans opførsel har været ganske aggressiv over for kvindelige artsfæller. Det forlyder, at han
har skubbet en hunelefant ned i en
vandgrav.
Ninios åbenlyse interesse for kun
at flette snabler med elefanter af
samme køn har påkaldt sig vrede og
foragt hos den polske lokalpolitiker
Michał Grześ, der i Poznans bystyre.
repræsenterer det højreekstremistiske parti PiS (på dansk en forkortelse
for “Lov og Retfærdighed”)
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”Vi betalte ikke 37 mio. zloty for Europas største elefanthus for at have en bøsseelefant gående”, siger Michał Grześ, her afbilledet med bøsseelefanten på hjemmesiden eFakt.pl.

Utilfreds med bøsseelefant
Michał Grześ giver ikke meget for elefanteksperter og direktøren i Poznan
Zoo, der forklarer Ninios adfærd med,
at elefanter først bliver kønsmodne
som 14-årige, og at hanelefanter i særdeleshed har det med at være meget
passionerede over for hinanden.
I stedet deler den højreekstreme
politiker dyrepassernes frygt for, at
den firbenede lømmel aldrig bliver i
stand til at formere sig.
”Vi betalte ikke 37 mio. zloty (61,5

mio. kroner) for Europas største elefanthus for at have en bøsseelefant
gående”, har Michał Grześ udtalt til
lokale medier, ifølge Reuters.
Politikeren betegner Ninio som
dødvægt for Poznan Zoo og foreslår,
at han holdes langt væk fra sine artsfæller.
Virakken om Ninio har dog vist sig
at skæppe godt i pengekassen hos
Poznan Zoo. Tilskuerne strømmer til
for at få et glimt af, om ikke giraffen,
så af homo-fanten.

