Manifest conjunt Joves d’Esquerra Verda i Alternativa Jove pel Dia
Internacional de la Bisexualitat
Avui 23 de setembre, celebrem el Dia Internacional de la Bisexualitat. Des
d’Alternativa Jove i Joves d’Esquerra Verda volem aprofitar aquest dia per
posar de manifest la situació en què, encara ara, viuen les persones bisexuals.
Així, es caracteritzen per la capacitat de sentir atracció, ja sigui sexual i/o
afectiva, per persones de més d’un sexe i/o gènere. No necessàriament de la
mateixa manera, no necessàriament al mateix moment, i no necessàriament
amb la mateixa intensitat. Massa sovint aquest col·lectiu es troba invisibilitzat,
estigmatitzat i discriminat.
Invisibilitzat, perquè la cultura monosexista en què estem immersos porta a
assumir que la persona és heterosexual o, com a molt, homosexual. Sent
sovint la primera persona bisexual a visibilitzar-se en el seu entorn, això porta
les persones bisexuals a viure en una permanent “sortida de l’armari”, incloenthi les seves parelles afectivo-sexuals.
Aquesta invisibilitat s'estén als àmbits més destacats de la societat, com pot ser
l’àmbit polític o les cares visibles dels mitjans de comunicació, provocant una
manca de referents que porta a l’estigmatització. Això és, el conjunt
d’estereotips que s’aplica amb facilitat perquè la gent no veu una realitat amb
què contrastar-ho. Alternativa Jove i Joves d’Esquerra Verda trobem que
aquests prejudicis, que van des de la suposada promiscuitat inherent a
l’orientació sexual fins a la incapacitat de mantenir relacions estables o la
manca de maduresa, troben el seu màxim exponent en la directa negació de la
seva existència. És una negació que també es manifesta recentment en la
creença que tothom és bisexual. Ambdues sentències, tot i semblar
contradictòries, acaben negant l’existència d’un col·lectiu diferenciat,
despullant-lo del seu dret a visibilitzar aquests estigmes.
Tot això porta que les persones bisexuals, i sobretot les dones (ja que el factor
gènere té un efecte multiplicador dels estigmes acumulats), siguin
discriminades a la societat en general i també dins el col·lectiu LGTB+, tant a
l’àmbit privat com públic. En aquest sentit, denunciem la legislació que nega
l’accés a la reproducció assistida a dones soles o que tenen una relació amb
una altra dona, atès que és una mesura que discrimina els models de família
no heteronormatius.
Per tot això, des de Joves d’Esquerra Verda i Alternativa Jove demanem:





Una sanitat pública i de qualitat, que no discrimini per raons d’orientació
sexual ni d’identitat de gènere.
Asil per raó d’orientació sexual i identitat de gènere més accessible.
Assegurar i dotar les entitats LGTB+ de recursos suficients per
desenvolupar la seva activitat.
Aprovar la llei contra la LGTBfòbia, actualment al Parlament.

