Resolució aprovada pel desplegament òptim de la llei contra la LGTBfòbia
Joves d’Esquerra Verda celebra l’aprovació de la LLEI 11/2014, del 10 d'octubre, per
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
El passat 2 d’octubre de 2014 es va debatre i aprovar al Parlament de Catalunya la Llei
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Esdevenint així un referent per la resta
del món en el compromís per la defensa dels drets del col·lectiu LGTB.
La proposta de llei es va començar a treballar l’any 2008 amb un procés participatiu on
s’hi va involucrar les entitats catalanes, que compten amb un llarg recorregut en la
defensa de la igualtat i la no discriminació. No va ser però, fins al 2013 que la proposta
de llei va ser registrada. Aquest registre el van efectuar conjuntament ICV-EUiA, ERC,
PSC i CUP; culminant així una trajectòria exemplar d’unió de les entitats per una
reivindicació comuna.
Unió que no serà puntual, ja que ha desembocat en la creació de la Plataforma
d’entitats LGTB de Catalunya.
Disposem així doncs d’una eina que ens permetrà lluitar contra la discriminació per
raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Una llei transversal
que avarca totes les circumstàncies amb que una persona LGBT pot trobar-se al llarg de
la vida, cobrint tant aspectes de l’espai públic com privat.
La llei no garanteix de per sí la igualtat real entre totes les persones però és un pas més
cap a aquesta. El repte que tenim ara és aplicar-la. I per aconseguir això és
imprescindible dotar-la d’un pressupost suficient per a desenvolupar-la en la seva
totalitat.
Serà també necessari traslladar-la al territori, explicant-la i fent la formació necessària
als professionals que han de fer-la efectiva (cossos de seguretat, salut, educació, etc),
així com fer-la extensiva a la resta de la ciutadania. Ajudant així que traspassi la barrera
de les ciutats per arribar a l’àmbit rural i ser un pas més en el llarg camí cap a la igualtat
real.

Des de Joves d’Esquerra Verda volem fer palès el nostre compromís cap a les
entitats LGTB i agraïm a la coalició d’ICV-EUiA el paper que ha jugat en tot el procés.
Mollet del Vallès, 25 d’Octubre de 2014

