Manifest de Joves d’Esquerra Verda. 28 de Juny, Dia de l’alliberament
LGTBI+: “Reivindiquem la bisexualitat i les plurisexualitats”
Aquest 28 de Juny, des de Joves d’Esquerra Verda volem reivindicar la bisexualitat i
les plurisexualitats més que mai, en el marc d’una convocatòria que per primera
vegada dóna el protagonisme a les persones bisexuals i d’altres identitats plurisexuals.

Volem visibilitzar la nostra presència dins del col·lectiu LGBTI+ i altres espais polítics
com el nostre, no perquè sigui nova, sinó perquè sovint no ha tingut la mateixa veu
que algunes de les altres identitats del col·lectiu. També volem visibilitzar opressions
que sovint han estat i són ignorades, per exemple quan únicament es fa servir la
paraula homofòbia per referir-se a les discriminacions del conjunt del col·lectiu
LGBTI+. Des de JEV reconeixem les característiques pròpies de la bisexualitat i les
plurisexualitats i rebutgem els discursos que parteixen la persona bisexual en dues
parts (la seva “part homosexual” i la seva “part heterosexual”), que assumeix per tant
que només rep opressió homòfoba i que nega les especificitats de la seva experiència
i també de les opressions que pateix. Reivindiquem aquestes identitats com a
identitats polítiques perquè qüestionen el sistema de dominació heteropatriarcal.

Les persones bisexuals i plurisexuals, és a dir, totes aquelles que sentim atracció cap
a més d’un gènere, patim bifòbia quan es nega la nostra existència, quan
constantment se’ns qüestiona la nostra identitat, quan se’ns invisibilitza, se’ns margina
o se’ns atribueixen automàticament una sèrie d’estereotips reprovats socialment. Des
de JEV diem que és bifòbia assumir la identitat d’una persona en funció del gènere de
la seva parella o última parella, assumint sempre que tothom és homosexual o
heterosexual. És bifòbia que s’exigeixi triar entre dues identitats que a moltes de
nosaltres no ens representen i que s’infantilitzi a qui no pren aquesta decisió, entenent
que és immadur no prendre-la. És també bifòbia referir-se a les persones bisexuals o
plurisexuals com a homosexuals dins de l’armari o, com sovint passa amb les dones,
com a heterosexuals buscant l’atenció dels homes, situació en què sovint se’ns
hipersexualitza en una sort d’egocentrisme masclista. És també bifòbia rebaixar les
persones bisexuals i plurisexuals per considerar-les confoses, transmissores
d’infeccions o promisqües. Ho siguem o no, a JEV tenim clar que ni la confusió, ni el
nombre de parelles sexuals, ni el fet de patir infeccions de transmissió sexual poden
ser motiu d’estigma.

La bisexualitat, així com les altres plurisexualitats, qüestiona les categories binàries en
les que es basa la jerarquia del sistema heteropatriarcal i és en tant que ho fa que és
negada i invisibilitzada pel sistema monosexista, el sistema de dominació que oprimeix
a les persones bisexuals i plurisexuals. Entenem que el monosexisme és el sistema
que legitima les discriminacions bífobes i és una de les eines al servei de mantenir la
dominació heteropatriarcal. És per això que Joves d’Esquerra Verda, com a
organització feminista que som, creiem imprescindible lliurar la batalla contra el
monosexisme.

Aquest 28 de juny, Joves d’Esquerra Verda volem lluitar un cop més per un món lliure
de les discriminacions que pateix el conjunt del col·lectiu LGBTI+, i volem seguir
treballant colze a colze en la presa de consciència col·lectiva. Lluitem per aconseguir
la igualtat real de drets i llibertats i en favor de la diversitat i la inclusió. És evident que
s’han donat passos importants en el reconeixement dels drets LGBTI+ en els darrers
anys, com amb l’aprovació d’una llei contra la LGBTIfòbia, però no podem baixar la
guàrdia i hem de seguir lluitant units i unides per una implementació real de la llei i per
seguir avançant en el camí de la igualtat. Per això animem i convoquem a tothom a la
manifestació d’aquest 2 de juliol; perquè junts i juntes ho podem aconseguir.
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