Manifest de JEV. Dia de l’Orgull LGTBI+
Un any més, aquest 28 de juny celebrem la marxa de l’Orgull LGTBI+. Enguany,
però, és el 50è aniversari de la rebel·lió d’un grup de persones de la comunitat
contra l’statu quo al bar novaiorquès Stonewall Inn. Aquell 28 de juny del 69 un grup
de persones de la comunitat van protestar contra una batuda policial, que no era la
primera, però que va esdevenir la més simbòlica. La reivindicació d’aquella nit va
posar la llavor de les manifestacions de persones no heteronormatives durant els
dies següents fins avui. Des de JEV, volem recordar aquesta història i, especialment
a aquells primers activistes de la comunitat LGTBI+ que van qüestionar la norma per
naturalitzar la diversitat sexual i de gènere.
Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, Martha Shelley y Stormé Delarverie van ser
figures visibles aquella nit i, sobretot part del moviment polític en lluita pels drets de
la comunitat LGTBI+. Tanmateix, també representen la interseccionalitat de
persones creuades per diferents eixos d’opressió pel color de pell, origen o classe
social. La valentia per enfrontar-se a les autoritats policials d’aquella nit, que
actuaven indiscriminadament, van fer que un any després es recordés aquell dia
amb una marxa per a l’alliberament sexual i identitari. Des d’aleshores, cada 28 de
juny sortim als carrers per no oblidar aquella lluita, ni aquelles que van enfrontar-s’hi,
ni els drets que encara ens queden per aconseguir.
Avui som moltes més, hem assolit gairebé els mateixos drets que la població
cistehetero però tot i això, aquests drets continuen sent amenaçats pels mateixos.
Seguim sentint discursos reaccionaris que creuen que la diversitat és sinònim de
diferència i, davant l’alteració de la norma, només saben respondre amb
intolerància. Si ens fixem en els drets de la comunitat LGTBI+ al planeta, només a
22 dels 195 Estats està legalitzat el matrimoni igualitari; en 70 Estats encara
s’apliquen penes de presó a les persones del col·lectiu només per formar-ne part; i,
en 12 països encara s’aplica la pena de mort.
Davant això, des de JEV reivindiquem la diversitat d’identitats de gènere i sexuals,
tot assenyalant al sistema de dominació heteropatriarcal que ens vol homogenis.
Reafirmem la lluita conjunta d’entitats, organitzacions i, de totes aquelles persones
que cada dia de l’any lluiten per aconseguir un món lliure de discriminacions. Perquè
si la presa de consciència és col·lectiva la lluita política també. Per això, amb orgull i
sororitat amb els nostres companys i companyes fem un clam a la igualtat real de
drets i llibertats a favor de la diversitat sexual.
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