COMUNICAT: CELEBREM LA TRAMITACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI LGTBI

Aquest dimarts 19 de febrer es tramitarà la proposició de llei contra la discriminació per
orientació sexual, identitat o expressió de gènere i característiques sexuals, i de
igualtat social de lesbianes, gais, transexuals, transgènere i intersexuals, coneguda
com a llei LGBTI.
Des de Joves volem mostrar el nostre suport a aquesta proposició realitzada per part
del grup confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea, afavorida per la
FELGTB, però també d’altres entitats LGBTI de tot l’estat espanyol.
L’aprovació d’aquesta llei, esperem que compti també amb el suport del Partit Popular,
una vegada la resta de grups parlamentaris ja han anunciat el seu suport, això
suposaria un avenç històric en matèria de reconeixement i protecció dels drets de totes
les persones LGBTI a l’estat, i pionera en l’àmbit internacional.
En aquest sentit, a Catalunya ja vam realitzar el primer pas quan es va aprovar l’any
2014 la llei contra la LGBTfòbia, que suposava la culminació d’una llarga lluita i
reivindicació de les entitats LGBTI catalanes.
Aquesta llei, amb un total de 99 articles, preveu mesures tals com la creació d’una
Agència Estatal contra la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere,
expressió de gènere i característiques sexuals, la creació d’un centre de Memòria
Històrica LGBTI, visibilització LGBTI a l’espai públic (nomenclator, monuments,...), la
llibertat en l’autodeterminació de gènere, l’accés a tècniques de reproducció assistida
a dones lesbianes, bisexuals i trans, la despatologització de la transsexualitat,
regulació de la violència intragènere, un pla integral sobre educació i diversitat per
fomentar la no discriminació i protegir el respecte a la diversitat, la formació específica
per a docents, un protocol d’actuació per als centres educatius en cas d’assetjament
escolar, entre moltes altres mesures en matèria d’asil, treball o justícia.
Des de Joves valorem com una fita molt important l’aprovació d’aquesta llei, a l’espera
de que s’aprovi en la seva totalitat, o almenys sense modificar-ne allò substancial. Una
fita sense precedents en l’àmbit dels drets civils, que marcarà un abans i un després y
repercutirà positivament en la vida de milers de persones.
Cal dir, però, que encara manca una major aproximació en matèria dels drets
específics de les persones trans, però aquesta llei suposa, sens dubte, un salt gegantí
que afavoreix un futur debat en matèries més específiques com el fet trans.
Celebrem, per tant, aquesta proposició de llei i la seva més que probable aprovació, si
bé sabem que caldrà seguir defensant els drets de les persones LGBTI i vetllar per a
que es compleixi i es faci efectiva. Una tasca que, tal com s’ha constatat a Catalunya
amb la llei contra la LGBTIfòbia, serà la més complicada de totes. Avui celebrem la
tramitació, però cal que passem del dit al fet quan més aviat millor.
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