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(eteronormativity and the inverted
relationship between socio−political
and legislative approaches to lesbian
gay and bisexual hate crime
Ιντροδυχτιον

Τηε ισλανδ οφ Ιρελανδ ισ υνυσυαλ ιν τηατ Νορτηερν Ιρελανδ ηασ ηαδ ηατε χριmε λεγισλατιον ιν πλαχε
φορ σεϖεραλ ψεαρσ ωηιλε αχροσσ τηε βορδερ ιν τηε Ρεπυβλιχ, ϖιρτυαλλψ νο λαωσ εξιστ το ρεχογνισε ορ
αδδρεσσ χριmεσ βασεδ ον πρεϕυδιχε ορ ηοστιλιτψ. Ρεχεντλψ, τηε Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ αδmινιστρατιον
ηασ χοmε under growing pressure to enact hate crime legislatioν ιν λινε ωιτη τηε Νορτη, τηε ΥΚ
ανδ σεϖεραλ οφ ιτσ Ευροπεαν χουντερπαρτσ (Σχηωεππε ετ αλ., 2014). Ηοωεϖερ, ασ τηισ χηαπτερ ωιλλ
ιλλυστρατε, χριmιναλισατιον ισ οφτεν τηε βασισ υπον ωηιχη χλαιmσ φορ σοχιαλ χηανγε αρε φουνδεδ βυτ
λεγισλατιον mυστ νοτ βε ϖιεωεδ α παναχεα ωηεν ιτ χοmεσ το τηε πρεϖεντιον οφ ορ προτεχτιον φροm
ταργετεδ ϖιχτιmισατιον. Ιν ορδερ φορ τηε λαω το βε εφφεχτιϖε (ανδ νοτ ϖιεωεδ ασ τοκενιστιχ),
αναλψσινγ τηε φαχτορσ ινφορmινγ ανδ συσταινινγ πρεϕυδιχε ιν α παρτιχυλαρ σοχιετψ mαψ προϖιδε
γρεατερ ινσιγητσ ιντο ηοω βεστ το χηαλλενγε ιτ.
Ιν τηισ χηαπτερ, α χυλτυραλλψ σπεχιφιχ φοχυσ ιντο τηε χολονιαλ ηιστορψ οφ Ιρελανδ δεmονστρατεσ κεψ
χορρελατιονσ βετωεεν Ιριση ανδ Νορτηερν Ιριση ηιστορψ ανδ τηε εmεργενχε οφ α ηοmοσεξυαλ
ιδεντιτψ χονστρυχτ. Τηε χηαπτερ σπεχιφιχαλλψ αναλψσεσ τηε ιmπαχτ οφ χολονιαλιστ ιδεολογιεσ ανδ
ετηνο−νατιοναλ τενσιονσ ινφορmινγ λιφε ιν Νορτηερν Ιρελανδ ον ωιδερ σοχιο−χυλτυραλ πρεϕυδιχεσ
ωηιχη, ιν τυρν, ινφορm ινδιϖιδυαλ χριmιναλ αχτσ. Τηε λιmιτεδ ιmπαχτ λαω ηασ ηαδ ιν αδδρεσσινγ
σοχιαλ ανδ πολιτιχαλ ηοmοπηοβια ιν Νορτηερν Ιρελανδ ινδιχατεσ τηε ποτεντιαλ φορ αλτερνατιϖε
ρουτεσ το αδδρεσσ σεξυαλ mινοριτψ prejudice Certainly within the domain of hate crime
δισχουρσεσ, τηε ινδιϖιδυαλ πρεϕυδιχεσ ωηιχη αρε ιντεγραλ το συχη χριmεσ αρε σοmεηοω λεαρντ, τηυσ
συγγεστ αν αλτερνατιϖε σοχιο−πολιτιχαλ (ορ σοχιο−χυλτυραλ) αππροαχη ισ ασ ϖαλιδ ιφ νοτ mορε σο ασ
α λεγισλατιϖε ονε ιν χηαλλενγινγ ηοmοπηοβια.
Χεντραλ το τηισ αναλψσισ ισ αν υνδερστανδινγ οφ ηετερονορmατιϖιτψ. Τηισ ηασ βεεν τηεορισεδ ασ αν
ινστιτυτιοναλισεδ φορm οφ ηετεροσεξυαλιτψ ωηιχη φυνχτιονσ το ρεγυλατε σεξυαλ βεηαϖιουρ, mοστ
νοταβλψ τηατ οφ ηοmοσεξυαλσ ανδ ωοmεν (σεε Ριχη, 1980; Wιττινγ, 1992; Ριχηαρδσον, 1996;
Σειδmαν, 2005; ϑαχκσον, 2006). Ιτ ισ α ποωερφυλ ιmποσιτιον δεσιγνεδ το ενσυρε τηε χοντινυατιον
οφ τηε δοmιναντ σεξυαλ στατυσ θυο, λαργελψ ινϖισιβλε το mοστ βυτ σταρκλψ εϖιδεντ το τηοσε ωηο φινδ
τηεmσελϖεσ ατ τηε mαργινσ οφ σοχιαλλψ χονστρυχτεδ, χοmmονλψ ιmποσεδ σοχιαλ, χυλτυραλ, πολιτιχαλ
and legislative norms regulating gender and sexuality (eteronormativity functions to both
δεφινε διφφερενχε φροm, ανδ ελιχιτ ασσιmιλατιον το, τηε ιmπλιεδ νορm. Ιν ρεχεντ τιmεσ, προχεσσεσ οφ
ασσιmιλατιον ωηιχη ηαϖε υνδερπιννεδ λεσβιαν, γαψ ανδ βισεξυαλ αχτιϖισm (συχη ασ αχχεσσ το εθυαλ
mαρριαγε, χιτιζενσηιπ εθυαλιτψ, φαmιλψ ριγητσ ετχ.) ηαϖε βεεν ϖαριουσλψ αχχεπτεδ ορ ρεϕεχτεδ βψ
τηοσε ατ τηε mαργινσ αχχορδινγ το ωηετηερ εθυαλιτψ ισ δεφινεδ ασ βεινγ σεεν ασ εθυαλ, ορ ηαϖινγ
αχχεσσ το τηε νεχεσσαρψ mεανσ το εφφεχτ εθυαλιτψ (ιφ τηατ ισ ωηατ ισ δεσιρεδ).
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Ιν Νορτηερν Ιρελανδ, τηε σοχιο−πολιτιχαλ ανδ λεγαλ χηαλλενγεσ το εθυαλιτψ φαχεδ βψ σεξυαλ
mινοριτιεσ αρε ινφορmεδ βψ τηε ονγοινγ στρυγγλεσ χονχερνινγ ετηνο−νατιοναλιστ ιδεντιτψ ωηιχη
ηασ χηαραχτερισεδ λιφε ιν τηε προϖινχε οϖερ τηε παστ χεντυρψ (Dυγγαν, 2012). Χαmπαιγνερσ φορ
λεσβιαν, γαψ, βισεξυαλ ανδ τρανσγενδερ (ΛΓΒ&Τ) ριγητσ ιν Νορτηερν Ιρελανδ αρε στιλλ ωορκινγ ον
αχηιεϖινγ σοmε οφ τηε γαινσ mαδε ελσεωηερε ιν τηε ΥΚ συχη ασ εθυαλ mαρριαγε, αδοπτιον ριγητσ
φορ χιϖιλ παρτνερσ, εραδιχατινγ τηε βαν ον γαψ mαλε βλοοδ δονατιονσ ανδ ρεχογνισινγ τρανσπηοβια
ασ α ηατε χριmε category Τηε ισσυε οφ εθυαλ mαρριαγε ινδιχατεσ α στρονγ δισχρεπανχψ ασ ιν 2015,
τηε Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ mαδε ηιστορψ βψ βεχοmινγ τηε φιρστ χουντρψ το λεγαλισε σαmε−σεξ
mαρριαγε τηρουγη α νατιοναλ ποπυλαρ ϖοτε mακινγ Νορτηερν Ιρελανδ τηε ονλψ πλαχε ιν τηε ΥΚ ανδ
Ιρελανδ νοτ το ιmπλεmεντ συχη ριγητσ. ςαριουσ ιτερατιονσ οφ τηε Νορτηερν Ιρελανδ Λιφε ανδ Τιmεσ
Συρϖεψ ηαϖε ινδιχατεδ τηατ α γροωινγ mαϕοριτψ οφ πεοπλε λιϖινγ τηερε συππορτ τηε ριγητ το εθυαλ
mαρριαγε, ψετ τηε ονγοινγ χαλλσ φορ (ανδ ρεσιστανχε το) τηισ δεmονστρατεσ τηε ιντερσεχτιονσ οφ
τενσιονσ βετωεεν ηοmοσεξυαλιτψ ανδ ρελιγιουσ γρουπσ ωηιχη ηαϖε α λονγ ηιστορψ ιν Νορτηερν
Ιρελανδ.
Dεmοχρατιχ Υνιονιστ Παρτψ πολιτιχιανσ ωηο αρε οπποσεδ το εθυαλ mαρριαγε ριγητσ φορ σαmε−σεξ
χουπλεσ ηαϖε ρεπεατεδλψ βλοχκεδ αττεmπτσ βψ νατιοναλιστ παρτψ Σινν Φιν το αδδρεσσ τηε ισσυε ιν
τηε Νορτηερν Ιρελανδ Ασσεmβλψ βψ ινϖοκινγ α πετιτιον οφ χονχερν: α πολιτιχαλ ϖετο δεσιγνεδ το
ενσυρε φαιρνεσσ ανδ εθυαλιτψ ιν χροσσ−χοmmυνιτψ ισσυεσ. Αλτηουγη χιϖιλ παρτνερσηιπ λαωσ εξιστ,
λεγαλ ρεχογνιτιον οφ ρελατιονσηιπσ ασ mαρριαγεσ mαψ ενηανχε χλαιmσ το εθυαλιτψ ανδ οφφσετ
discrimination based on difference . Ηοωεϖερ, ωηιλε τηε δεmανδ φορ λεγισλατιον ορ ρεχουρσε το
λαω ασ α δεφαυλτ ποσιτιον ιν τηε φαχε οφ δισχριmινατιον mαψ βε βοτη ηιστοριχαλ ανδ εmβεδδεδ ασ α
χυλτυραλ mαννερ οφ ρεσπονδινγ το υνφαιρ τρεατmεντ, ρελιανχε υπον τηε λαω ισ νοτ ενουγη; χηανγε
νεεδσ το βε εmβεδδεδ ιν σοχιαλ, χυλτυραλ ανδ πολιτιχαλ αττιτυδεσ ωηιχη αχχεπτ σεξυαλ διφφερενχε
ανδ διϖερσιτψ οργανιχαλλψ, νοτ βεχαυσε τηε λαω ρεθυιρεσ τηεm το δο σο (Ασηε, 2009; Dυγγαν,
2012). Τηερεφορε ωηεν αδδρεσσινγ ισσυεσ οφ διϖερσιτψ, διφφερενχε ανδ διϖιδεδνεσσ, ιτ ισ περτινεντ
το χοντεξτυαλισε τηεσε ιν λιγητ οφ τηε χυλτυραλλψ σπεχιφιχ βαχκδροπ ιν ωηιχη τηεψ τακε πλαχε.

Χοντεξτυαλισινγ Πρεϕυδιχε: (Σεξυαλ) Ιδεντιτψ Πολιτιχσ ιν Ιρελανδ
Τηε ισλανδ οφ Ιρελανδ ισ πρεδοmιναντλψ Χηριστιαν βυτ ηιστοριχ ιδεντιτψ διϖισιονσ βασεδ ον
ρελιγιουσ, ετηνιχ ανδ νατιοναλ γρουπινγσ τενδ το ηιγηλιγητ διφφερενχεσ, νοτ σιmιλαριτιεσ, βετωεεν
δενοmινατιονσ οφ τηισ φαιτη. Τηεσε διϖισιονσ στεm φροm τηε χολονισατιον οφ Χατηολιχ Ιρελανδ βψ
τηε Προτεσταντ Βριτιση ιν τηε mιδ−1500σ, σπαρκινγ τενσιονσ τηατ χοντινυε το τηε πρεσεντ δαψ.
Ανταγονισm τοωαρδσ τηε Ενγλιση ανδ Σχοττιση Προτεσταντ σεττλερσ ιντενσιφιεδ ωιτη τηειρ
appropriation of land owned by the indigenous )rish establishment of the Anglican Church of
)reland and implεmεντατιον οφ α σεριεσ οφ Πεναλ Λαωσ ωηιχη ινχρεασινγλψ δισχριmινατεδ αγαινστ
τηε νατιϖε Χατηολιχ Ιριση, υνδερπιννινγ the Protestants imposed status as a new ruling class.
Τενσιονσ ιντενσιφιεδ αφτερ τηε 1690 Βαττλε οφ τηε Βοψνε, ωηερε τηε Προτεσταντ Wιλλιαm οφ Ορανγε
δεποσεδ τηε Χατηολιχ ϑαmεσ ΙΙ, στρενγτηενινγ τηε Πεναλ Λαωσ το ενσυρε τηε δοmινανχε οφ τηε
Προτεσταντ ρυλινγ ελιτε ανδ τηε χοντινυεδ συβσερϖιεντ στατυσ οφ τηε νατιϖε Χατηολιχ Ιριση.
Ιντερεστινγλψ, τηισ χολονισινγ περιοδ χοινχιδεδ ωιτη τηε πασσινγ οφ τηε φιρστ χιϖιλ λαω ρενδερινγ
βυγγερψ α χαπιταλ οφφενχε, Τηε Βυγγερψ Αχτ 1533. Χολονιαλ ανδ σεξυαλ πολιτιχσ χοντινυεδ το
ιντερσεχτ ατ στρατεγιχ ποιντσ ιν Ιριση ηιστορψ, οφτεν πλαψινγ α σmαλλ βυτ ιmπορταντ παρτ ιν σηαπινγ
Ιριση νατιοναλιστ ιδεολογψ δuring a time later characterised as such a homophobic period in
European history Rose
2

Dυρινγ τηε λατε 1800σ, χονχερτεδ εφφορτ βψ Ιριση Νατιοναλιστσ το ρεχλαιm πολιτιχαλ ποωερ φροm τηε
Βριτιση βεγαν το τακε ηολδ. Ελσεωηερε ιν Ευροπε, αφτερ χηανγεσ το τηε λαω χοmmυνιτψ σοδοmψ
φροm α χαπιταλ οφφενχε το λιφε ιmπρισονmεντ, α mεδιχαλ mοδελ οφ σαmε−σεξ δεσιρε εmεργεδ ωηιχη
led to the construction and pathologisation of the homosexual . Πριορ χριmιναλ σανχτιονσ ηαδ
αδδρεσσεδ unnatural homosexual αχτσ, βυτ τηε δεϖελοπmεντ οφ α νεω ηοmοσεξυαλ λαβελ ιν τηε
1860σ φοχυσεδ ον τηε ηοmοσεξυαλ ιδεντιτψ, βροαδενινγ τηε σχοπε οφ χριmιναλισατιον τηρουγη
περχεπτιονσ ρατηερ τηαν πραχτιχεσ (Wεεκσ, 1977). Ιδεολογιεσ οφ ηοmοσεξυαλιτψ ωερε χουχηεδ ιν
διφφερενχε φρom an imposed heterosexual norm invoking negativity and providing a morally
ινφυσεδ, λεγαλλψ σανχτιονεδ ανδ εασιλψ εmπλοψεδ δισχυρσιϖε τοολ οφ δενιγρατιον. Τηε 1885
Χριmιναλ Λαω (Αmενδmεντ) Αχτ ωιδενεδ τηε σχοπε οφ τηε χριmιναλ λαω περταινινγ το
ηοmοσεξuality to include acts of gross indecency between men leading to the law being
dubbed a blackmailer s charter ασ α ρεσυλτ οφ τηε εασε ωιτη ωηιχη mεν ωερε ινδιχτεδ υνδερ ιτ.
Τηισ λαω αππλιεδ το Ιρελανδ ασ α ρεσυλτ οφ τηε Βριτιση Γοϖερνmεντ αχτινγ ασ τηε ρυλινγ
αδmινιστρατιον, τηερεφορε, ιτ ισ περηαπσ λιττλε συρπρισε τηατ τηε εmεργενχε οφ τηισ νεω σεξυαλ
δισχουρσε ινφιλτρατεδ τηε στρυγγλεσ φορ πολιτιχαλ ποωερ ιν Ιρελανδ. Τηε γροωινγ αφφιλιατιον οφ
ηοmοσεξυαλιτψ ωιτη τηε ελιτε (Βριτιση) χλασσεσ ϕυξταποσεδ τραδιτιοναλ ηετεροσεξυαλ, Χατηολιχ,
φαmιλψ−οριεντατεδ Ιριση ωορκινγ χλασσεσ. Ατ τηε τυρν οφ τηε 20τη χεντυρψ ωιτη τηε στρυγγλε φορ
ινδεπενδενχε ωαγινγ ιν Ιρελανδ, σεϖεραλ ελιτε mεmβερσ οφ τηε Βριτιση ρυλινγ χλασσ λοχατεδ ατ
Dυβλιν Χαστλε ωερε αmονγ τηοσε implicated in an alleged homosexuality scandal expοσεδ βψ
τωο Ιριση Νατιοναλιστσ ιν ωηατ ωασ λατερ δεσχριβεδ ασ α ταχτιχαλ πολιτιχαλ mοϖε (Ηψδε, 1955). Α
νυmβερ οφ προσεχυτιονσ φορ ηοmοσεξυαλιτψ ρεσυλτεδ φορ βοτη Βριτιση ανδ Ιριση mεν, βυτ ιτ ωασ
τηε ιmπλιχατιονσ φορ τηε ρυλινγ Βριτιση χλασσεσ ωηιχη ωερε περηαπσ mορε προφουνδ γιϖεν τηατ τηε
ωιδεσπρεαδ βελιεφ τηατ a homosexual vice ωασ ραmπαντ ιν οφφιχιαλ χιρχλεσ ιν Ιρελανδ ηυγελψ
δισχρεδιτεδ τηε Βριτιση Λιβεραλ αδmινιστρατιον ατ τηε τιmε (Ηψδε, 1955: 133).
This construction of an alien other linked to conspiracy recruitment opposition to the nation
and ultimately a threat to civilisation conveniently defined homosexuality through colonial
δισχουρσεσ τηρουγη σηαρεδ mαρκερσ οφ χηανγε, διφφερενχε, υνπρεδιχταβιλιτψ ανδ υνκνοωινγ
(Στψχηιν, 1998: 9). Ηαναφιν (2000: 51) συγγεστσ τηατ τηε δεπλοψmεντ οφ ηοmοσεξυαλιτψ ασ α
Βριτιση ιmπορτ βψ Ιριση Νατιοναλιστσ mαδε ιτ ιmποσσιβλε το εθυατε ωιτη τηε νατιοναλιστ ιδεαλ οφ
Ιρισηνεσσ, γιϖεν τηατ the )rish self thaτ ωασ ποσιτεδ βψ τηε ποστ−χολονιαλ ελιτε ωασ πυρε ανδ χλεαν,
expelling what it considered to be impure elements Ασ Στψχηιν (1998: 194) ελαβορατεσ:
Τηισ υσε οφ ηοmοσεξυαλιτψ ηασ βεεν εξεmπλιφιεδ βψ τηε χολονιαλ χονταmινατιον mοδελ. Ιν
τηισ γυισε, σαmε−σεξ αχτσ ανδ ιδεντιτιεσ αρε σεεν τηρουγη τηε λενσ οφ χολονιαλισm, ανδ
homosexuality becomes a symbol of modernity contrasted to a traditional way of life
βασεδ ον ηετεροσεξυαλ mαρριαγε ανδ στριχτ γενδερ ρολεσ τηατ εξιστεδ βεφορε τηε
περϖερσιον οφ τηε χολονιαλ ενχουντερ.

Φεαρσ οφ τηισ potential colonisation εξτενδεδ το τηε ηετερονορmατιϖε φαmιλψ υνιτ, ωηερε τηε
τηρεατ οφ breaching heterosexual borders φυελλεδ δισχουρσεσ οφ δενιγρατιον. Dραωινγ ον
Foucault s
concept of the family cell as regυλατινγ νορmατιϖε ηετεροσεξυαλιτψ αγαινστ τηε
deviant other Conrad
argues that τηε χεντραλιτψ οφ τηε φαmιλψ χελλ το σοχιαλ,
εχονοmιχ, ανδ πολιτιχαλ οργανιζατιον δεφινεσ ανδ λιmιτσ νοτ ονλψ αχχεπταβλε σεξυαλιτψ βυτ αλσο τηε
χοντουρσ οφ τηε πριϖατε σπηερε, τηε πυβλιc sphere and the nation itself . Τηε πριmαχψ ανδ
χοντινυατιον οφ τηε φαmιλψ χελλ ωασ χεντραλ το Ιριση νατιοναλ ιδεντιτψ, ηοmογενειτψ ανδ
χοmmυνιτψ, ρεφλεχτινγ χοντινυιτψ, ρεγυλαριτψ ανδ τηε φαmιλιαρ, ασ συππορτεδ βψ στρονγ τιεσ το τηε
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Χατηολιχ Χηυρχη. Τηερεφορε, Χονραδ (2004: 25) χλαιmσ τηατ ιτ ωασ περχεπτιονσ οφ ηοmοσεξυαλιτψ
as flexible and instable ωηιχη χαυσεδ χονχερν, στιρρινγ υπ ωιδερ φεαρσ οϖερ χοντρολ:
Τηε χονχεπτ οφ τηε ηοmοσεξυαλ ασ α φορειγν βοδψ, αν ινφεχτιουσ αγεντ ιν τηε φαmιλψ χελλ,
τηυσ ρεϖεαλσ α προφουνδ ανξιετψ νοτ ονλψ αβουτ σεξυαλ ιδεντιτψ βυτ αλσο αβουτ τηε
σταβιλιτψ οφ τηε νατιον ανδ στατε ανδ τηε σεχυριτψ οφ τηειρ βορδερσ.

Τηε Γοϖερνmεντ οφ Ιρελανδ Αχτ 1920 ανδ τηε Ανγλο−Ιριση Αγρεεmεντ 1921 σπλιτ τηε ισλανδ οφ
Ιρελανδ ιντο τηε Ρεπυβλιχ (τηε 26 mοστ σουτηερν χουντιεσ) ανδ Νορτηερν Ιρελανδ (τηε 6 mοστ
νορτηερ−εαστερν). Τηισ σιγναλλεδ α νεω ερα το Ιριση ανδ Νορτηερν Ιριση σοχιο−πολιτιχαλ λιφε;
οπποσιτιον το τηε παρτιτιον ωασ ιντενσε ωιτη ϖιολενχε ηειγητενινγ σιγνιφιχαντλψ δυρινγ ωηατ
βεχαmε κνοων ασ τηε Τρουβλεσ∋ περιοδ (1968 το 1998). Αλmοστ 40,000 πεοπλε ωερε ινϕυρεδ ανδ
mορε τηαν 3500 πεοπλε ωερε κιλλεδ ασ α ρεσυλτ οφ σεχταριαν ανδ mιλιταρψ ϖιολενχε, ωιτη τηε
Τρουβλεσ δοmινατινγ Νορτηερν Ιριση σοχιετψ ανδ πολιτιχσ (σεε Ηαψεσ ανδ ΜχΑλλιστερ, 2001;
ΜχΚιττριχκ ανδ Μχςεα 2001). Σεχταριαν−βασεδ ιδεντιτψ ανδ σπατιαλ στρυγγλεσ βετωεεν Νατιοναλιστ
ανδ Υνιονιστ γρουπσ οϖερσηαδοωεδ οτηερ mινοριτψ ιδεντιτιεσ, ρενδερινγ τηεm πολιτιχαλλψ
ινϖισιβλε ατ α τιmε ωηεν χιϖιλ ριγητσ ανδ λιβερτιεσ χαmπαιγνσ ωερε γαινινγ τραχτιον ελσεωηερε ιν
τηε Wεστ (Κιτχηιν ανδ Λψσαγητ, 2003; 2004). Φορ σοmε λεσβιανσ ανδ γαψ mεν λιϖινγ ιν Νορτηερν
Ιρελανδ δυρινγ τηε ονσετ οφ τηε Τρουβλεσ, τηε στρυγγλε φορ δεχριmιναλισατιον ανδ τηε συβσεθυεντ
χονσερϖατιϖε οπποσιτιον χαmπαιγν ωασ α ϖιαβλε, ιφ λεσσ πολιτιχαλλψ πριοριτισεδ, ισσυε.
Ιν Ενγλανδ ανδ Wαλεσ, χαmπαιγνσ φορ ηοmοσεξυαλ δεχριmιναλισατιον ρεσυλτεδ ιν τηε Σεξυαλ
Οφφενχεσ Αχτ 1967. Τηισ λεγισλατιον ωασ νοτ εξτενδεδ το Νορτηερν Ιρελανδ, ωηερε στρονγ
οπποσιτιον το δεχριmιναλισατιον ηαδ βεεν mοβιλισεδ υνδερ τηε λεαδερσηιπ οφ τηε Ρεϖερενδ Ιαν
Παισλεψ, τηεν λεαδερ οφ τηε Dεmοχρατιχ Υνιονιστ Παρτψ. Ηισ ηιγηλψ πυβλιχισεδ ∋Σαϖε Υλστερ φροm
Σοδοmψ∋ χαmπαιγν ινϖολϖεδ mοραλλψ−ινφυσεδ δισχουρσεσ οφ δοοm ανδ δεστρυχτιον ιφ τηε λαω ωερε
το βε εξτενδεδ το τηε προϖινχε (Dυγγαν, 2012). Τηε χαmπαιγν γαρνερεδ σιγνιφιχαντ πυβλιχ
αττεντιον ανδ συππορτ, χαυσινγ τηε Βριτιση γοϖερνmεντ το χαπιτυλατε ανδ δεσιστ ωιτη τηειρ εφφορτσ
το ιmπλεmεντ τηε 1967 Αχτ ιν τηε προϖινχε. Αλτηουγη ηοmοσεξυαλιτψ ρεmαινεδ ιλλεγαλ ιν
Νορτηερν Ιρελανδ, πυβλιχ ασσυρανχεσ ωερε mαδε τηατ νο προσεχυτιονσ ωουλδ αχτυαλλψ βε βρουγητ
αγαινστ γαψ mεν. Ηοωεϖερ, ιτ ωασ τηε αρρεστ ανδ συβσεθυεντ λεγαλ χηαλλενγε βψ ϑεφφρεψ Dυδγεον
ιν τηε Ευροπεαν Χουρτ οφ Ηυmαν Ριγητσ ωηιχη φιναλλψ εφφεχτεδ δεχριmιναλισατιον ιν 1982. Τηε
Dυδγεον χασε προmπτεδ σιmιλαρ δεχριmιναλισατιον εφφορτσ ιν τηε Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ, ωηερε λαωσ
χριmιναλισινγ ηοmοσεξυαλιτψ ρεmαινεδ ιν πλαχε δεσπιτε Ιριση Ινδεπενδενχε φροm τηε ΥΚ. Σενατορ
Dαϖιδ Νορρισ αν ΛΓΒ αχτιϖιστ ανδ οπενλψ γαψ πολιτιχιαν βεγαν ηισ λεγαλ χηαλλενγε δοmεστιχαλλψ
τηρουγη τηε Ηιγη Χουρτ ανδ λατερ τηε Συπρεmε Χουρτ; ιν 1993 ηοmοσεξυαλιτψ ιν τηε Ρεπυβλιχ οφ
Ιρελανδ ωασ φιναλλψ δεχριmιναλισεδ ϖια α Ευροπεαν Χουρτ οφ Ηυmαν Ριγητσ ρυλινγ.
Τηε πρεϕυδιχεσ αρουνδ ιδεντιτψ ανδ δεχριmιναλισατιον ωηιχη φυελλεδ νεγατιϖε mισχονχεπτιονσ
αβουτ (mαλε) ηοmοσεξυαλιτψ ιν σοχιετψ σοον βεχοmε ιτσελφ τηε φοχυσ οφ πσψχηολογιχαλ στυδψ. Τηε
term homophobia εmεργεδ ιν τανδεm ωιτη δεχριmιναλισατιον (ανδ οτηερ χιϖιλ ριγητσ λαωσ) ιν
τηε 1960σ, οφφερινγ α ωαψ οφ υνδερστανδινγ τηε φεαρ οφ ανδ ηατρεδ φελτ τοωαρδσ ηοmοσεξυαλιτψ
βασεδ υπον περχεπτιονσ οφ ωηατ ιτ mαψ υσυρπ: σοχιαλ σταβιλιτψ, τηε φαmιλψ ανδ ρελιγιουσ δοχτρινε
(Wεινβεργ, 1972). Τηε mοτιϖατιον ηερε ωασ το σηιφτ τηε φοχυσ οφ δεβατε αωαψ φροm τηε
ηοmοσεξυαλ ανδ οντο τηε νεγατιϖε ∋σοχιαλ χονστρυχτιονσ∋ οφ ηοmοσεξυαλιτψ ωηιχη γαϖε ρισε το
συχη φεαρ ορ ηατρεδ. Ηοmοπηοβια βεχαmε ρεχογνισεδ ασ α προδυχτ οφ σοχιαλ ιντεραχτιον, ισ
γρουνδεδ ιν παρτιχυλαρ σοχιαλ, ρελιγιουσ ανδ πολιτιχαλ ϖιεωσ αχχορδινγ το τηε γεογραπηιχαλ ανδ
τεmποραλ λοχατιον ιν ωηιχη ιτ mανιφεστσ (Πλυmmερ, 1975; Κινσmαν, 1996). Φροm τηισ ποιντ ον,
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τηε στρυγγλε φορ σοχιο−λεγαλ ρεχογνιτιον ανδ ριγητσ σιγναλλεδ α σιγνιφιχαντ σηιφτ φροm ιδεντιτψ−
βασεδ περσεχυτιον το προτεχτιον.

Τηε Ινχλυσιϖε ανδ Εξχλυσιϖε Dψναmιχσ οφ Ηοmοπηοβια
Ηοmοπηοβια ισ αν ιντολερανχε οφ ηοmοσεξυαλιτψ; ιν mορε εξτρεmε χασεσ, τηοσε ιδεντιφιεδ ασ
ηοmοσεξυαλσ ηαϖε βεεν συβϕεχτ το ρεϖυλσιον, περσεχυτιον ανδ χριmιναλισατιον ασ ωελλ ασ
(σοmετιmεσ λετηαλ) ϖιολενχε. Τηε ρεχογνιτιον οφ τηισ ϖιολενχε σουγητ το αδδρεσσ τηε σοχιαλλψ
χονστρυχτεδ νατυρε υνδερπιννινγ τηε ρεσπονσε, νοτ τηε σεξυαλιτψ, τηυσ ιλλυστρατινγ ιτσ βασισ ιν
ϖαλυε ϕυδγεmεντσ ασ οπποσed to a normative treatable fear in the conventional sense

Wηεν α πηοβια ινχαπαχιτατεσ α περσον φροm ενγαγινγ ιν αχτιϖιτιεσ χονσιδερεδ δεχεντ βψ
society the person himself is the sufferer But here the phobia appears as antagonism
διρεχτλψ τοωαρδ α παρτιχυλαρ γρουπ οφ πεοπλε. Ινεϖιταβλψ, ιτ λεαδσ το δισδαιν τοωαρδ τηε
πεοπλε τηεmσελϖεσ ανδ το mιστρεατmεντ οφ τηεm. Τηε πηοβια ιν οπερατιον ισ α πρεϕυδιχε,
ανδ τηισ mεανσ ωε χαν ωιδεν ουρ υνδερστανδινγ βψ χονσιδερινγ τηε πηοβια φροm τηε
ποιντ οφ ϖιεω οφ ιτσ βεινγ α πρεϕυδιχε ανδ τηεν υνχοϖερινγ ιτσ mοτιϖεσ. (Wεινβεργ, 1972:
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Ηοmοπηοβια, τηερεφορε, ισ χυλτυραλλψ ορ σοχιαλλψ λεαρντ; ιτ ισ νοτ ινηερεντ. Ιτ χαν be unlearnt if
τηε ρεασονσ ανδ ρατιοναλεσ υνδερπιννινγ αρε αδδρεσσεδ. Τηεσε ρεασονσ ηαϖε φλυχτυατεδ βετωεεν
ϖιεωινγ ηοmοσεξυαλιτψ ασ βεινγ βιολογιχαλ (νατυρε) ορ σοχιαλ (νυρτυρε), χονστρυχτινγ τηε
ηοmοσεξυαλ ασ σιχκ, χριmιναλ ορ δεϖιαντ ωιτη ϖαρψινγ δεγρεεσ οφ χυλπαβιλιτψ αττριβυτεδ λεαδινγ το
programmes designed to cure contain or control Plummερ, 1975; Wεεκσ, 1977; Φυσσ 1989,
Kinsman
Moran
D Emilio
argues that the staunch rejection of the
mεδιχαλ mοδελ οφ ηοmοσεξυαλιτψ, χουπλεδ ωιτη α ϖισιβλε αφφιρmατιον τηατ ηοmοσεξυαλιτψ ωασ
εθυαλ το ηετεροσεξυαλιτψ ιν α νυmβερ οφ ωαψσ, λοοσενεδ τηε γριπ οφ πρεϖαιλινγ νορmσ ον τηε σελφ−
χονχεπτιον οφ λεσβιανσ ανδ ηοmοσεξυαλσ ανδ συγγεστεδ χοντουρσ of a new positive gay identity .
Ηαϖινγ α χοmmον ορ σηαρεδ ιδεντιτψ ηασ βεεν χρυχιαλ φορ mανψ σινγλε− ορ σπεχιαλιστ−ιντερεστ
γρουπσ το γαιν πολιτιχαλ, σοχιαλ ορ λεγαλ ρεχογνιτιον, φιγητ ινεθυαλιτψ ανδ ενσυρε αχχεσσ το εθυαλ
ριγητσ (Βονδι, 1993). Τηισ φορm οφ ιδεντιτψ πολιτιχσ, οφτεν χονστρυχτεδ αλονγ φιξεδ, δεmαρχατεδ
binaries which function as both the basis of oppression and the basis of political power
(Γαmσον, 1995: 391) mαψ ωορκ ιν τηε φαvour of victimised groups in a strategically
advantageous mαννερ ιν τηατ τηε γρeater a group s victimisation τηε στρονγερ ιτσ mοραλ χλαιm
ον τηε λαργερ σοχιεty (ϑαχοβσ ανδ Ποττερ, 1998: 5). Βυτλερ (1991: 14), ηοωεϖερ, συγγεστσ τηατ
ιδεντιτψ χατεγοριεσ σηουλδ βε χοντινυαλλψ προβλεmατισεδ ανδ προmοted as sites of necessary
trouble . Αϖοιδινγ εσσεντιαλισm, ορ τηε ηοmογενισινγ οφ πεοπλε υνδερ τηε πρεσυmπτιον οφ α
σηαρεδ ιδεντιτψ χατεγορψ, ισ α νεχεσσαρψ παρτ οφ υνδερστανδινγ τηε ωαψ ιν ωηιχη ιδεντιτψ πολιτιχσ
χαν ωορκ αγαινστ α γρουπ.

Τηερεφορε, α ποτεντιαλ παραδοξ βεχοmεσ εϖιδεντ: ιδεντιτψ πολιτιχσ χαν βε υσεδ το ηιγηλιγητ τηε
δισχριmινατιον φαχεδ βψ mαργιναλισεδ γρουπσ (συχη ασ λεσβιαν, γαψ ανδ βισεξυαλ χοmmυνιτιεσ)
βυτ ιν δοινγ σο, γρουπσ mαψ ηαϖε το χονφορm το εξπεχτατιονσ οφ τηε δοmιναντ (ηετερονορmατιϖε)
mοδελ οφ χιτιζενσηιπ, ορ αφφεχτ τηε πεϕορατιϖε ιδεντιτψ ωηιχη τηεψ αρε ρεσιστινγ ιν ορδερ το βε δυλψ
ρεχογνισεδ, τηυσ εξαχερβατινγ διφφερενχε ιν τηε προχεσσ. Φορ εξαmπλε, σοmε σουγητ το αφφιρm
σιmιλαριτψ ανδ σολιδαριτψ ωιτη ηετεροσεξυαλιτψ ωηιλε οτηερσ χηαmπιονεδ τηε αππροπριατιον ανδ
υσε οφ πεϕορατιϖε λανγυαγε (συχη ασ queer ) ασ α τοολ οφ ρεσιστανχε φορ σεξυαλ mινοριτιεσ το
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mοβιλισε ανδ ρεχλαιm αν οτηερωισε οππρεσσιϖε ιδεντιτψ (Κινσmαν, 1996). Ειτηερ ωαψ, Φουχαυλτ
(1976) δεεmεδ τηεσε resistant discourseσ : στρατεγιχ πλατφορmσ φροm ωηιχη το χηαλλενγε σοχιαλ
χονστρυχτιονσ ανδ πρεϕυδιχε, εξποσινγ ανδ υσυρπινγ δοmιναντ ποωερ ρελατιονσ ιν σοχιετψ:
[Η]οmοσεξυαλιτψ βεγαν το σπεακ ον ιτσ οων βεηαλφ, το δεmανδ τηατ ιτσ λεγιτιmαχψ ορ
naturality βε αχκνοωλεδγεδ, οφτεν ιν τηε σαmε ϖοχαβυλαρψ, υσινγ τηε σαmε χατεγοριεσ βψ
ωηιχη ιτ ωασ mεδιχαλλψ δισθυαλιφιεδ.
Wηιλε mανψ λεσβιανσ ανδ γαψ mεν mαψ φεελ τηατ τηειρ σεξυαλ ιδεντιτιεσ αρε ιντρινσιχ παρτσ οφ τηειρ
χηαραχτερ, ιτ ισ τηε σοχιο−λεγαλ ρεσπονσε το τηεσε σεξυαλιτιεσ, ανδ νοτ τηε ινηερεντ νατυρε οφ τηεm,
ωηιχη οφτεν ινφορmσ τηε προβλεmσ τηεψ ενχουντερ. Νο εφφορτ ηασ βεεν mαδε το σχρυτινισε
ηοmοπηοβια ιν τηε σαmε δεπτη ασ ηοmοσεξυαλιτψ, νορ οφφερ σιmιλαρ τρεατmεντσ ορ χυρεσ το τηοσε
who fear homosexuality to the point of physically or verbaλλψ ϖιολεντ ουτβυρστσ. Ινστεαδ, συχη
πρεϕυδιχε ηασ βεεν mετ ωιτη λεγισλατιϖε χηανγεσ ιν ϖαριουσ Wεστερν σοχιετιεσ οϖερ τηε παστ φεω
δεχαδεσ. Αφτερ χεντυριεσ οφ περσεχυτιον, ηοmοσεξυαλιτψ ισ νοω αφφορδεδ λεγαλ προτεχτιον ασ
χριmιναλισατιον ηασ σηιφτεδ ινστεαδ το τηε ηοmοπηοβε.

The Emergence of Ηατε Χριmεs
Τηε ιντροδυχτιον οφ α σοχιο−political hate crimes discourse in the late
s led to changes in
ΥΚ λεγισλατιον ωηερεβψ χριmεσ mοτιϖατεδ ορ αγγραϖατεδ βψ περχειϖεδ ηοστιλιτιεσ ον δεmαρχατεδ
ιδεντιτψ βασεσ χουλδ βε συβϕεχτ το σπεχιφιχ ανδ / ορ ενηανχεδ χυστοδιαλ σεντενχεσ. Τηισ στατυτορψ
χονχεπτ φιρστ δεϖελοπεδ ιν Αmεριχα φολλοωινγ α νυmβερ οφ ηιγη προφιλε ραχιαλ ανδ ηοmοπηοβιχ
mυρδερσ ωηιχη ωερε χηαραχτερισεδ βψ τηειρ σεϖεριτψ ανδ βρυταλιτψ (ϑαχοβσ ανδ Ποττερ, 1998).
The focus on the victim s identity as being a key component in their offender s motivations
προmπτεδ λοββψιστσ το ηιγηλιγητ τηε ρεαλ ανδ πρεσεντ δανγερ φορ mινοριτψ γρουπσ, ασ ωελλ ασ τηε
impact on their fear of crime The subsequent emergence of terminology such as bias crime
prejudice−based crime identity violence and crimes of hostility epitomised the fact that the
motivating factor behind the incident was the perpetrator s aversion to the victim or target s
ιδεντιτψ (Περρψ, 2001). Demarcated hate crimes , τηερεφορε, ινδιχατεδ α χηανγε ιν σοχιο−λεγαλ
περσπεχτιϖεσ το ιδεντιτψ−βασεδ ϖιολενχε, ϖιχτιmσ ανδ mοτιϖατιονσ ωηερεβψ τηε ρεχογνιτιον οφ
αγγραϖατινγ ορ mοτιϖατινγ φαχτορσ υνδερπιννινγ τηε χοmmισσιον οφ τηε χριmιναλ οφφενχε (συχη ασ
ηαρασσmεντ, ασσαυλτ ορ χριmιναλ δαmαγε) ωασ βεινγ αδδρεσσεδ ιν λαω (ϑαχοβσ ανδ Ποττερ, 1998;
Ηαλλ, 2005).
Ιν τηε ΥΚ, σιmιλαρ περσπεχτιϖεσ βεγαν το εmεργε φολλοωινγ τηε δεατη οφ βλαχκ τεεναγερ Στεπηεν
Λαωρενχε ιν 1993, ωηο ηαδ βεεν ϖιολεντλψ ασσαυλτεδ βψ α γρουπ οφ ωηιτε ψουτησ ιν αν εϖιδεντλψ
ραχιστ ατταχκ (Ραψ ανδ Σmιτη, 2002; Ηαλλ, 2005). Τηε αδϖεντ οφ λεγισλατιον περταινινγ το ηατε
χριmεσ ωασ φουνδεδ φροm α σινγυλαρ δεφινιτιον οφ aνψ ινχιδεντ, ωηιχη χονστιτυτεσ α χριmιναλ
οφφενχε, περχειϖεδ βψ τηε ϖιχτιm ορ ανψ οτηερ περσον, ασ βεινγ mοτιϖατεδ βψ πρεϕυδιχε ορ hate ,
ωασ λατερ αππλιεδ το σπεχιφιχ ιδεντιτψ χατεγοριεσ (ΑΧΠΟ, 2005). Τηεσε χατεγοριεσ αρε χυρρεντλψ
δεφινεδ ασ ραχε, ρελιγιον δισαβιλιτψ ανδ σεξυαλ οριεντατιον, ωιτη τηε ρεχεντ αδδιτιον οφ γενδερ
ιδεντιτψ ιν Ενγλανδ ανδ Wαλεσ. Σεχταριανισm ισ αλσο ινχλυδεδ ιν Νορτηερν Ιρελανδ ανδ, ιν σοmε
χασεσ, Σχοτλανδ. Ιν τηε Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ, τηε Προηιβιτιον οφ Ινχιτεmεντ το Ηατρεδ Αχτ 1989
οφφερσ τηε ονλψ λεγαλ προτεχτιον φροm ιδεντιτψ−βασεδ ϖιχτιmισατιον, βυτ ηασ βεεν χριτιχισεδ φορ ιτσ
λαχκ οφ εφφεχτιϖενεσσ ασ τηε Ιριση χουρτσ ηαϖε ψετ το φινδ ινϖοκε τηε αγγραϖατινγ φαχτορ ιν
σεντενχινγ (Σχηωεππε ετ αλ., 2014). Ρεχοmmενδατιονσ mαδε βψ Σχηωεππε ετ αλ. (2014) φορ φουρ
νεω λεγαλ οφφενχεσ ασ αγγραϖατεδ βψ ηοστιλιτψ (ασσαυλτ, ηαρασσmεντ, χριmιναλ δαmαγε ανδ πυβλιχ
ορδερ οφφενχεσ) mιρρορ τηε τψπεσ οφ ϖιχτιmισατιον mοστ φρεθυεντλψ ρεπορτεδ βψ ϖιχτιmσ οφ ηατε
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χριmεσ. Ιν αδδιτιον, τηεψ ρεχοmmενδ τηε ιντροδυχτιον οφ α σεντενχε ενηανχεmεντ προϖισιον
υνδερ ωηιχη ηοστιλιτψ, βιασ, πρεϕυδιχε ορ ηατρεδ ωουλδ βε τρεατεδ ασ αγγραϖατινγ φαχτορσ ιν
σεντενχινγ. Τηισ ωουλδ βρινγ τηε Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ ιν λινε ωιτη ιτσ ΥΚ χουντερπαρτσ, βυτ
δebates around hate crimes have unearthed several problematic issues such as defining hate
ανδ τηε πολιτιχσ οφ ιν/εξclusion concerning recognised hated groups Furthermore these
δισχυσσιονσ ηαϖε θυεστιονεδ ωηετηερ αλλ ϖαριατιονσ οφ ηατε χριmεσ σηουλδ βε πυνισηεδ εθυαλλψ
ασ ηαρσηλψ (ωιτη ινχρεασεδ ταριφφσ δεσιγνεδ το ρεφλεχτ τηε αδδιτιοναλ πρεϕυδιχιαλ mοτιϖατιον)
ρεγαρδλεσσ οφ τηε λεϖελ οφ ϖιολενχε ινϖολϖεδ.
Περρψ (2001) θυεστιονσ τηε φαιρνεσσ οφ τηισ αδδιτιοναλ ταριφφ ιφ πεοπλε αρε αχτινγ ον πρεϕυδιχεσ
ωηιχη τηεψ ηαϖε αβσορβεδ τηρουγη σοχιαλ ιδεολογιεσ − in effect doing difference − βυτ ρεχογνισεσ
τηε ιmπαχτ τηατ χριmεσ mοτιϖατεδ βψ πρεϕυδιχε χαν ηαϖε ον τηε ϖιχτιm. Σιmιλαρλψ, Ιγανσκι (2008)
αργυεσ τηατ ηατε χριmεσ αρε νοτ χοmmιττεδ βψ χερταιν ινδιϖιδυαλσ σετ απαρτ φροm τηε ρεστ οφ
σοχιετψ βυτ βψ ορδιναρψ πεοπλε ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηειρ ορδιναρψ λιϖεσ ψετ τηε αδδιτιοναλ
πυνισηmεντσ τηεψ ρεχειϖε ιmπλψ σεντιmεντσ ωηιχη mαψ νοτ ηαϖε φεατυρεδ ιν τηε χριmιναλ αχτ. Ιν
αδδιτιον, πυνισηινγ ηατε χριmεσ mορε σεϖερελψ τηαν σιmιλαρ χριmεσ νοτ mοτιϖατεδ βψ ηατε
ιmπλιεσ α λεϖελ οφ ρετριβυτιϖε δετερρενχε ασ οπποσεδ το ϕυστ πυνισηινγ τηε οφφενδερ ον τηε βασισ
οφ τηειρ χριmε. Ιφ ενηανχεδ πυνισηmεντσ αρε mεαντ το βε παρτ οφ α mεσσαγε το ωιδερ σοχιετψ, τηεν
οτηερ mανιφεστατιονσ οφ πρεϕυδιχε ωηιχη δο νοτ ρεσυλτ ιν ϖιολεντ δισχριmινατιον mαψ αλσο νεεδ το
βε αδδρεσσεδ. Ονε τηε ονε ηανδ, mακινγ αν εξαmπλε οφ τηε ινδιϖιδυαλ περπετρατορ mαψ οφφερ
σοmε πεαχε οφ mινδ το τηε ϖιχτιm ανδ τηε ωιδερ mινοριτψ χοmmυνιτψ. Ηοωεϖερ, ον τηε οτηερ,
σοmε φορmσ οφ πρεϕυδιχε συχη ασ νεγατιϖε χοmmεντσ mαψ νοτ βε χλασσεδ ασ χριmεσ ανδ σο
χαννοτ βε αδδρεσσεδ βψ τηε χουρτσ, ψετ mαψ βε ασ ηαρmφυλ ορ ασ δανγερουσ ασ τραδιτιοναλ χριmεσ.
ϑαχοβσ ανδ Ποττερ (1998) αλλυδε το τηισ ωηεν τηεψ αργυε τηατ α παραδοξ εξιστσ ωηεν σοχιαλ
χυλτυρεσ οϖερλοοκ, αλλοω ορ εϖεν πυβλιχλψ χονδονε πρεϕυδιχεσ αγαινστ χερταιν mινοριτψ γρουπσ,
ψετ ενφορχε ηαρσηερ πυνισηmεντσ φορ τηοσε ωηο αχτ ον τηεσε πρεϕυδιχεσ.

Ηοmοπηοβια ιν Νορτηερν Ιρελανδ
Despite over a decade of hate crime legislation in Northern )reland a clear flux exists between
τηε σοχιο−πολιτιχαλ ανδ λεγισλατιϖε ιmπαχτ συχη λαωσ ηαϖε ηαδ ον αδδρεσσινγ ηοmοπηοβια.
Ρεχορδσ ινδιχατε τηατ τηε νυmβερ οφ πεοπλε ϖιχτιmισεδ ασ α ρεσυλτ οφ τηειρ σεξυαλ ιδεντιτψ ιν
Νορτηερν Ιρελανδ ισ ασ ηιγη ασ εϖερ; τηισ ισ σεεν βψ σοmε ασ ποσιτιϖε (ιmπροϖεmεντσ ιν ρεπορτινγ
mεχηανισmσ) ανδ οτηερσ ασ νεγατιϖε (ινδιχατιϖε οφ τηε χηαλλενγεσ στιλλ φαχεδ ιν αδϖανχινγ σοχιαλ
αχχεπτανχε οφ σεξυαλ διφφερενχε). Τηε αννυαλ λεϖελσ οφ πολιχε ρεχορδεδ ηατε χριmε αγαινστ ΛΓΒ
ινδιϖιδυαλσ ιν Νορτηερν Ιρελανδ ινδιχατε τηατ τηε ϖαστ mαϕοριτψ ινϖολϖεσ ϖιολενχε αγαινστ τηε
περσον, ωιτη τηε νυmβερ οφ ηοmοπηοβιχ χριmεσ ανδ ινχιδεντσ ινχρεασινγ mοστ ψεαρσ. Τηε
σανχτιον δετεχτιον ρατε φορ χριmεσ ωιτη α ηοmοπηοβιχ mοτιϖατιον ρεmαινσ λοωερ τηαν τηοσε φορ
αλλ χριmεσ ρεχορδεδ βψ τηε πολιχε ατ αβουτ 15−16% (ΠΣΝΙ, 2013). Wηατ ηασ βεεν εϖιδεντ ισ τηε
ιmπορτανχε οφ αδδρεσσινγ τηε χυλτυραλ χλιmατε ιν ωηιχη λεγισλατιϖε χηανγε ισ προποσεδ, αδοπτεδ,
ρεϕεχτεδ, ιmποσεδ ανδ οπερατιοναλισεδ.
Αν Εθυαλιτψ Αωαρενεσσ Συρϖεψ τηε Εθυαλιτψ Χοmmισσιον φορ Νορτηερν Ιρελανδ (ΕΧΝΙ) φουνδ τηατ
τηε δεχλινε ιν νεγατιϖε αττιτυδεσ τοωαρδσ ΛΓΒ πεοπλε (φροm 21% ιν 2008 το 15% ιν 2011) ωασ
νοτ mατχηεδ ωιτη α χορρεσπονδινγ ινχρεασε ιν ποσιτιϖε αττιτυδεσ (ΕΧΝΙ, 2012). Ηιγηερ τηαν
εξπεχτεδ λεϖελσ οφ νεγατιϖε αττιτυδεσ τοωαρδσ ΛΓΒ πεοπλε ωερε αλσο δεmονστρατεδ ιν σπεχιφιχ
σχεναριοσ: 42% οφ ρεσπονδεντσ σαιδ τηατ τηεψ ωουλδ mινδ ιφ αν ΛΓΒ περσον ωασ ιν α χλοσε
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ρελατιονσηιπ ωιτη α ρελατιϖε, 27% mινδεδ ηαϖινγ αν ΛΓΒ περσον ασ α νειγηβουρ ανδ 22% mινδεδ
ηαϖινγ αν ΛΓΒ περσον ασ α ωορκ χολλεαγυε. Ασ α ρεσυλτ, τηε ΕΧΝΙ εmπηασισεδ τηε νεεδ φορ ϖισιβλε
πολιτιχαλ, χιϖιχ ανδ χοmmυνιτψ λεαδερσηιπ ασ α mεανσ το αχηιεϖε ανδ συσταιν ποσιτιϖε χηανγε φορ
σεξυαλ mινοριτιεσ. Τηισ νεεδ, ανδ τηε ιmπαχτ ιτ χαν ηαϖε ον εφφεχτιϖελψ προmοτινγ ποσιτιϖε
αττιτυδεσ τοωαρδσ ΛΓΒ&Τ πεοπλε ηασ αλσο βεεν ρεχογνισεδ ιν α Φυνδαmενταλ Ριγητσ Αγενχψ
συρϖεψ ιντο τηε εξπεριενχεσ οφ λεσβιαν, βισεξυαλ, γαψ ανδ τρανσγενδερ αχροσσ τηε ΕΥ (ΦΡΑ, 2013).
Τηειρ ρεσεαρχη ινδιχατεδ α λινκ βετωεεν οφφενσιϖε πολιτιχαλ δισχουρσε τοωαρδσ ΛΓΒ&Τ πεοπλε ανδ
τηε λεϖελ οφ περχειϖεδ δισχριmινατιον βψ ΛΓΒ&Τ πεοπλε: χοmπαρατιϖελψ λοωερ λεϖελσ οφ ΛΓΒ&Τ ιν
τηε συρϖεψ ινδιχατεδ τηατ τηεψ ηαδ βεεν δισχριmινατεδ αγαινστ ιν χουντριεσ ωηερε πολιτιχιανσ
ραρελψ υσεδ οφφενσιϖε λανγυαγε αβουτ ΛΓΒ&Τ πεοπλε (ΦΡΑ, 2013).
Τηισ προϖεσ παρτιχυλαρλψ περτινεντ φορ Νορτηερν Ιρελανδ, ωηερε χοmmεντσ βψ σοmε πολιτιχαλ
φιγυρεσ ινδιχατινγ τηειρ πρεϕυδιχε αγαινστ ηοmοσεξυαλιτψ ηαϖε χαλλεδ ιντο θυεστιον τηειρ αβιλιτψ το
φυλφιλ τηειρ στατυτορψ ρεσπονσιβιλιτιεσ ιν ρελατιον το ΛΓΒ&Τ ριγητσ, προτεχτιονσ ανδ εθυαλιτψ. Ιν
2007, Dεmοχρατιχ Υνιονιστ Παρτψ (DΥΠ) ΜΠ Ιαν Παισλεψ ϕυνιορ στατεδ ιν αν ιντερϖιεω τηατ γαψ
πεοple repulse him Τηε φολλοωινγ ψεαρ, φορmερ DΥΠ ΜΠ Ιρισ Ροβινσον mαδε α σεριεσ οφ
χοmmεντσ δυρινγ α λιϖε ραδιο ιντερϖιεω ωηερε σηε στατεδ τηατ ηοmοσεξυαλιτψ ωασ αν
abomination which νauseated her that homosexuals could be cured ωιτη πσψχηιατριχ
τρεatment and that she knew of a very nice psychiatrist who could help to re−orientate
ηοmοσεξυαλσ βαχκ το ηετεροσεξυαλιτψ (Ψουνγ, 2008; Dυγγαν, 2012). Ιτ λατερ εmεργεδ τηατ Μρσ
Ροβινσον ηαδ στατεδ that τηερε χαν βε νο ϖιλερ αχτ, απαρτ φροm ηοmοσεξυαλιτψ ανδ σοδοmψ, τηαν
σεξually abusing innocent children (Βελφαστ Τελεγραπη, 21στ ϑυλψ 2008). Ρεσπονσεσ φροm τηοσε
αχτιϖε ιν τηε ΛΓΒ&Τ σεχτορ χλαιmεδ τηατ ηερ στατεmεντσ χονστιτυτεδ ινσυλτινγ ωορδσ, τηυσ ωερε
ιν βρεαχη οφ αρτιχλε 9 οφ τηε 1987 Πυβλιχ Ορδερ Αχτ (ΝΙ). Αφτερ α ψεαρ−λονγ ινϖεστιγατιον, τηε
Πολιχε Σερϖιχε οφ Νορτηερν Ιρελανδ (ΠΣΝΙ) στατεδ τηατ νο αχτιον ωουλδ βε τακεν αγαινστ Μρσ
Ροβινσον φορ τηεσε πυβλιχ στατεmεντσ ασ σηε ηαδ δονε νοτηινγ ωρονγ (Γορδον, 2009). Συχη
πολιτιχαλ ρηετοριχ διδ νοτ αβατε ιν τηε ωακε οφ τηεσε ινϖεστιγατιονσ; δυρινγ τηε δεβατεσ αβουτ
εθυαλ mαρριαγε, φορmερ Υλστερ Υνιονιστ mινιστερ Λορδ Maginnis called homosexuality unnatural
and deviant and a rung on the ladder το βεστιαλιτψ, αλσο χηαραχτερισινγ mαρριαγε βετωεεν τωο
σαmε−sex partners as aggressive and demanding Mulgrew
Ασηε (2009) ινδιχατεσ τηατ περσεχυτιον οφ τηε σπεακερ δοεσ νοτ γο το τηε ηεαρτ οφ τηε χυλτυραλλψ−
ingrained problems informing such prejudice )nvoking Butler s
framework of injurious
σπεεχη, Ασηε ινδιχατεσ α νεεδ το σεε συχη σπεακερσ ασ mεανσ οφ ενγαγεmεντ ωιτη τηε βροαδερ
σοχιαλ ισσυεσ ινφορmινγ τηε υνδερλψινγ ηαρmφυλ περσπεχτιϖεσ. Ιν οτηερ ωορδσ, ωηατ δο τηειρ
χοmmεντ συγγεστ αβουτ τηε φαχτορσ ινφορmινγ ανδ συσταινινγ πρεϕυδιχε ιν α παρτιχυλαρ σοχιετψ?
Χενσορσηιπ, ρεγυλατιον ορ λεγαλ ιντερϖεντιον mαψ σιλενχε τηοσε ωιτη δισσεντινγ οπινιονσ, τηυσ
εραδιατινγ τηε οππορτυνιτψ φορ mινοριτψ γρουπσ το αδδρεσσ νεγατιϖε στερεοτψπεσ ανδ ηαρmφυλ
mισχονχεπτιονσ υπον ωηιχη ινεθυαλιτψ ισ βασεδ. Περηαπσ εθυαλλψ ασ ιλλυmινατινγ ισ τηε λεϖελ οφ
συππορτ δεmονστρατεδ βψ οτηερ, νον−οπποσιτιοναλ παρτιεσ. Πολιτιχιανσ φροm α Χατηολιχ ανδ/ορ
Νατιοναλιστ βαχκγρουνδ ηαϖε σλοωλψ χοmε ρουνδ το αχτιϖελψ προmοτινγ εθυαλιτψ, ριγητσ ανδ
φρεεδοm φροm δισχριmινατιον βυτ χαννοτ βε σαιδ το ηαϖε παρτιχυλαρλψ πριοριτισεδ ορ χηαmπιονεδ
ΛΓΒ&Τ εθυαλιτψ ισσυεσ το τηε σαmε εξτεντ ασ οτηερ χιϖιλ ριγητσ ισσυεσ (Χονραδ, 2004). Ινστεαδ,
mανψ οφ τηε λαωσ περταινινγ το σεξυαλ mινοριτψ εθυαλιτψ ιν Νορτηερν Ιρελανδ χαmε ασ παρτ οφ
βροαδερ παχκαγεσ ιmπλεmεντεδ τηρουγη τηε Βελφαστ (Γοοδ Φριδαψ) Αγρεεmεντ 1998, ωηιχη
σιγναλλεδ τηε ενδ οφ τηε Τρουβλεσ ιν Νορτηερν Ιρελανδ. Σεχτιον 75 οφ τηε Νορτηερν Ιρελανδ Αχτ
1998 ρεθυιρεδ στατυτορψ βοδιεσ το ηαϖε δυε ρεγαρδ φορ τηε νεεδ το προmοτε εθυαλιτψ οφ
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οππορτυνιτψ ανδ γοοδ ρελατιονσ αχροσσ διφφερεντ ιδεντιτψ στρανδσ, ινχλυδινγ ΛΓΒ&Τ χοmmυνιτιεσ.
Τηε σωατηε οφ λεγισλατιον ρελατινγ το σεξυαλ οριεντατιον ωηιχη αροσε διδ σο θυιχκλψ ανδ ωηιλε τηε
αδmινιστρατιον ωασ ιν α περιοδ οφ συσπενσιον (τηυσ βεινγ χοντρολλεδ βψ Wεστmινστερ). Ηαδ τηε
Νορτηερν Ιρελανδ Ασσεmβλψ βεεν σιττινγ, λαωσ συχη ασ φρεεδοm φροm ωορκπλαχε δισχριmινατιον ιν
τηε Εmπλοψmεντ Εθυαλιτψ (Σεξυαλ Οριεντατιον) Ρεγυλατιονσ (Νορτηερν Ιρελανδ) 2003; φρεεδοm το
ρεγιστερ παρτνερσηιπσ ιν τηε Χιϖιλ Παρτνερσηιπ Αχτ 2004; φρεεδοm φροm ϖιχτιmισατιον ορ
δισχριmινατιον ιν τηε Χριmιναλ ϑυστιχε (Νο. 2) (Νορτηερν Ιρελανδ) Αχτ 2004; ανδ αχχεσσ το εθυαλ
τρεατmεντ υνδερ τηε Εθυαλιτψ Αχτ (Σεξυαλ Οριεντατιον) Ρεγυλατιονσ (Νορτηερν Ιρελανδ) 2006 mαψ
νεϖερ ηαϖε mαδε ιτ το στατυτε.
Τηε Βελφαστ (Γοοδ Φριδαψ) Αγρεεmεντ 1998 αλσο ινδιχατεδ α στατυτορψ ρεθυιρεmεντ το οβταιν
ινφορmατιον ον mινοριτψ γρουπσ ανδ τηε πρεϕυδιχε ανδ δισχριmινατιον τηεψ mαψ φαχε ιν σοχιετψ.
Τηισ προϖεδ ιmπορταντ φορ ινφορmατιον γατηερινγ πυρποσεσ ασ mανψ ∋ΥΚ∋ στυδιεσ ον ηοmοπηοβια
οφτεν mακε λιττλε ρεφερενχε το Νορτηερν Ιρελανδ, ορ ιν σοmε χασεσ εξχλυδε ιτ αλτογετηερ. Α
ποσσιβλε ρεασον φορ τηισ εξχλυσιον mαψ βε τηε εϖιδεντ σοχιο−πολιτιχαλ ανδ χυλτυραλ διφφερενχεσ τηατ
σετ Νορτηερν Ιρελανδ σοmεωηατ απαρτ φροm τηε ρεστ οφ τηε ΥΚ. Νονετηελεσσ, σεϖεραλ στυδιεσ
ωηιχη ηαϖε αττεmπτεδ το αδδρεσσ ηοmοπηοβια ανδ ρελατεδ ϖιχτιmισατιον ιν Νορτηερν Ιρελανδ
ηαϖε ηιγηλιγητεδ σεϖεραλ κεψ τηεmεσ ινχλυδινγ τηε υσε ανδ mεανινγ οφ σπαχε φορ σεξυαλ
mινοριτιεσ (Κιτχηιν, 2002; Κιτχηιν ανδ Λψσαγητ, 2002, 2003), τηε ινχρεασινγ νατυρε, φρεθυενχψ
and perceived acceptance of hοmοπηοβιχ ηατε χριmε αmονγ ΛΓΒ χοmmυνιτιεσ (ϑαρmαν ανδ
Tennant
O Doherty
the specific experiences of lesbian and bisexual women
(Θυιερψ, 2002, 2007) ανδ τηε mενταλ ηεαλτη ισσυεσ αφφεχτινγ ψουνγ σαmε−σεξ αττραχτεδ mεν
(ΜχΝαmεε, 2006). Σοmε τηεορετιχαλ αναλψσεσ ωηιχη αδδρεσσ ηοmοπηοβια ιν Νορτηερν Ιρελανδ
mακε πασσινγ ρεφερενχε το τηεσε χυλτυραλ διφφερενχεσ αλτηουγη φεω γρουνδ τηεσε εξαmινατιονσ ιν
εmπιριχαλ ρεσεαρχη ωιτη ΛΓΒ χοmmυνιτιεσ (Χονραδ 1998, 2000; Θυινν, 2000; Κιτχηιν, 2002;
Κιτχηιν ανδ Λψσαγητ, 2002, 2003). Αλτερνατιϖελψ, φαχτ−φινδινγ στυδιεσ ιντο τηε νατυρε ανδ
πρεϖαλενχε οφ ηοmοπηοβιχ δισχριmινατιον ορ ϖιχτιmισατιον ηαϖε φοχυσεδ ον ηιγηλιγητινγ
νεγατιϖε εξπεριενχεσ ανδ τηειρ ιmπαχτ, βυτ ηαϖε δονε λιττλε το ασσεσσ ωηατ χαυσεσ ορ συσταινσ
τηεσε πρεϕυδιχεσ ιν Νορτηερν Ιρελανδ (ϑαρmαν ανδ Τενναντ, 2003; Ο∋Dοηερτψ, 2009).
Νονετηελεσσ, στυδιεσ ωηιχη ηαϖε αδδρεσσεδ ηοmοπηοβια ανδ ϖιολενχε ιν Νορτηερν Ιρελανδ
ινδιχατε ηοω εξτερναλ τηεοριεσ αβουτ ηοmοπηοβιχ ηατε χριmε αρε λιmιτεδ ιν τηειρ αβιλιτψ το
αδεθυατελψ αδδρεσσ τηε χοmπλεξ δψναmιχσ οφ συχη πρεϕυδιχε ιν τηε χοντεξτ οφ σοχιο−πολιτιχαλ λιφε
ιν Νορτηερν Ιρελανδ (Dυγγαν, 2010; 2012).

Χονχλυσιον
Τηε προποσεδ Χριmιναλ Λαω (Ηατε Χριmε) Αmενδmεντ Βιλλ 2015 πυτ φορτη βψ τηε Ιριση Χουνχιλ
φορ Χιϖιλ Λιβερτιεσ mαρκσ αν ιmπορταντ mιλεστονε ιν λεσβιαν, γαψ ανδ βισεξυαλ ϖισιβιλιτψ ανδ φυλλ
χιϖιχ ιντεγρατιον ιν τηε Ρεπυβλιχ οφ Ιρελανδ. Ατ τηε σαmε τιmε, τηερε ισ σχοπε το αδδρεσσ ωηψ συχη
λεγισλατιον ισ νεεδεδ τηρουγη θυεστιονινγ ωηατ ισ φυελλινγ χοντεmποραρψ φορmσ σοχιαλ πρεϕυδιχε
ιν α χουντρψ ωιτη συχη α στρονγ ηιστορψ οφ εξπεριενχινγ περσεχυτιον. Ηαϖινγ ρεχουρσε το λεγαλ
ρεδρεσσ φορ ϖιχτιmισατιον ινχυρρεδ ισ σψmβολιχαλλψ ιmπορταντ το τηοσε mοστ αφφεχτεδ βψ συχη αχτσ,
βυτ εφφορτσ νεεδ το γο φυρτηερ το αδδρεσσ τηε υνδερλψινγ χαυσεσ οφ συχη πρεϕυδιχε. Φυρτηερmορε,
ονχε τηε λεγισλατιον ισ ιν πλαχε, ινεφφεχτιϖε οπερατιοναλισινγ οφ τηισ mαψ ρενδερ ιτ τοκενιστιχ ιν
νατυρε. Ειτηερ ωαψ, ενγαγινγ ωιτη τηε χριmιναλ ϕυστιχε σψστεm το ρεδρεσσ ηαρmσ ινχυρρεδ σηουλδ
βε τηε λαστ ρεσορτ; ινστεαδ, mορε προαχτιϖε, πρεϖεντατιϖε mεασυρεσ mαψ βε βεττερ ιmπλεmεντεδ
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ιν α σοχιαλ ϕυστιχε ενϖιρονmεντ τηρουγη ωελφαρε, εδυχατιοναλ ανδ ηεαλτηχαρε πολιχιεσ ωηιχη σεεκ
το χηαλλενγε τηε ηαρmφυλ ιδεολογιεσ υνδερπιννινγ συχη πρεϕυδιχεσ.
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