MANIFEST DE LA SECTORIAL DE LLIBERTATS SEXUALS DE JEV EN MOTIU DEL 17
DE MAIG: NO ENS ATUREM PER COMBATRE LA LGTBIFÒBIA!
El 17 de maig es commemora el dia contra l’LGTBIfòbia, d’especial importància si tenim en
compte que avui dia es segueixen produint agressions i violència cap a tot el col·lectiu
LGBTI+ tant aquí com a la resta del món.
Segons les darreres dades elaborades per l’Observatori Contra l’Homofòbia, les incidències
registrades a Catalunya el 2017 van ser 111, xifra que s’ha mantingut similar als anteriors
anys. No obstant, gairebé la meitat d’aquestes incidències van ser agressions, fet que
suposa un augment considerable respecte l’any 2015 i 2016. A més a més, cal destacar que
les denuncies presentades es calcula que tan sols representen un 10% del total
d’incidències (al conjunt de països de la UE i Croàcia). Amb les dades a la vista, es
constata que encara queda molta feina per endavant.
A Catalunya, ha estat important l’aprovació de la llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI+ i
aturar l’LGTBIfòbia. S’ha aprovat un nou model d’atenció sanitària a les persones trans, un
protocol d’abordatge a l’assetjament escolar i un protocol per a les persones que treballen a
l’administració pública. No obstant això, encara falta molt per desplegar i fer efectiva la llei
en la seva totalitat: la manca de recursos i la situació d’incertesa davant la situació política a
la Generalitat son obstacles importants.
Si mirem a la situació en l’àmbit estatal, la llei integral LGTBI+ tramitada el passat octubre
de 2017 continua paralitzada. Cal recordar al respecte que el govern del PP, fent gala de la
seva tradició retrògrada i involutiva, va fer una esmena a la totalitat de la llei. Tot i no
aconseguir tirar endavant l’esmena, continua retardant la seva aplicació.
Fent el repàs, constatem dues coses: pas a pas s’està avançant en el reconeixement del
col·lectiu LGTBI+ i en la seva protecció davant les agressions LGTBIfòbiques. Però també
que falten molts més recursos, més implicació per part de les administracions i que cal
sortejar les posicions més conservadores i tancades.
La mobilització al carrer i la lluita de les entitats per a aquest avenç ha estat fonamental.
Però cal que no oblidem que encara ens queda molta feina per fer i molt per a guanyar.
Seguim vivint en un sistema cisheteropatriarcal que legitima l’heteronormativitat i que
pressuposa dues identitats de gènere estanques. I tot i la relativa i progressiva acceptació
social del fet LGTBI+ al conjunt de la societat, sabem que la contraofensiva conservadora fa
tot el possible per aturar l’avenç de drets i la lluita contra la LGBTIfòbia, tan deslegitimadora
del seu sistema.
Des de Joves d’Esquerra Verda creiem indispensable continuar pressionant des de el carrer
i des de les institucions amb un horitzó fixat en la igualtat real i efectiva de les persones
LGTBI+, apostant per una societat més justa i inclusiva.
Queda molt recorregut per fer. Però no ens resignem i no ens volem aturar. Avui 17 de
maig, dia contra la LGTBIfòbia, ha de servir com una embranzida per seguir.
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