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DRETS I LLIBERTATS
DEL COL.LECTIU LGTBI

El model
actual de
societat
capitalista
i patriarcal
té com un
dels seus
objectius
centrals la
perpetuació
de les
desigualtats
de gènere

El nou país que volem ha de ser, sens dubte, un país lliure
d’homofòbia i transfòbia i on els drets i les llibertats del
col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals) estiguin absolutament garantits i protegits.
La construcció del nou país ha d’anar intrínsicament unida
a l’establiment de tot un seguit de polítiques adreçades a la
consolidació d’un clar i contundent marc legal on estiguin
previstes totes les necessitats i reivindicacions històriques
de les persones LGTBI. La no discriminació per motiu de
l’orientació sexual, la identitat i expressió de gènere han de
ser conceptes que estiguin absolutament incorporats a tota
l’articulació social, política i legal de la nova societat i del nou
país.
El model actual de societat capitalista i patriarcal té com un
dels seus objectius centrals la perpetuació de les desigualtats
de gènere. Aquestes discriminacions ens fan patents a l’hora
d’entendre que les persones que vivim i estimem a Catalunya
ho fem des de moltes diversitats afectivo-sexuals. Multitud
d’expressions que la gran majoria de les vegades es troben
amb l’hetero-normativitat com a únic element vertebrador
d’estructures “familiars”.
Cal una terra lliure de violències homòfobes i transfobes
que afavoreixi les diferents formes d’entendre les relacions
interpersonals que han de poder tenir multitud d’expressions
i formes d’organització afectivo-sexual.
Catalunya ha de comptar amb una constitució que ens doti
del cos jurídic, civil, laboral i penal per poder establir els
fonaments de la nova societat que volem.
Aquesta carta constituent ha de tenir al nucli dur dels drets
fonamentals tot un seguit d’articles que desenvolupin, de
forma clara i contundent, el dret al propi cos.
Entenem per dret al propi cos, conceptes bàsics com la
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dignitat, la igualtat i la no discriminació per raó d’orientació
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.
Cal, per descomptat, despatologitzar la transsexualitat i
abandonar del tot qualsevol intent de patologització de la
sexualitat.
Cal establir les condicions per les quals els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i dels grups en què
s’integren, siguin reals i efectius; facilitar-los la participació i la
representació en tots els àmbits de la vida social i contribuir
a la superació dels estereotips que afecten negativament la
percepció social d’aquestes persones.
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En l’àmbit de l’educació s’ha de regular qüestions perquè
en tot el sistema educatiu -com ara en els continguts dels
materials escolars; en les activitats esportives escolars; en
el lleure infantil i juvenil; en els recursos formatius o en la
formació de mares i pares- es tingui en compte la diversitat
afectiva i sexual, s’eviti qualsevol tipus de discriminació i
perquè es disposi de mesures de prevenció i actuació contra
l’assetjament a què puguin ésser objecte les persones LGBTI
en el medi escolar. En l’àmbit de la cultura, el lleure i l’esport
hem d’introduir criteris d’acció positiva contra qualsevol
tipus de discriminació per raó d’orientació sexual, identitat
de gènere o expressió de gènere en les activitats esportives,
en la producció cultural i en l’educació no formal. En l’àmbit
de la salut, cal regular la necessària sensibilització i prevenció
pel que fa al VIH/SIDA i altres infeccions de transmissió
sexual: l’estudi, la recerca i el desenvolupament de polítiques
sanitàries específiques, també en els tractaments associats a
la transidentitat i la intersexualitat o l’accés a les tècniques
de reproducció assistida, entre altres mesures, perquè no hi
hagi cap tipus de discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat de gènere o expressió de gènere en l’atenció
sanitària.
Serà necessari el disseny d’estratègies de prevenció que posin
en primer pla la violència i l’odi homòfob com si es tractés d’una
pandèmia, una pandèmia invisibilitzada intencionadament,
que acaba per destruir la vida de moltes persones abans i tot
que puguin prendre consciència de la seva orientació sexual,
identitat o expressió de gènere. Estratègies que destaquin
l’homofòbia com un perill a combatre.
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Volem un nou país, lliure, amb una terra on poder estimar i
crear un nou imaginari de llibertat sexual i dret al propi cos.

Eugeni Rodríguez, portaveu del Front d’Alliberament Gai de
Catalunya (FAGC)
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