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Fa 25 anys que la Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar com a malaltia
l’homosexualitat i la bisexualitat. Lamentablement, avui en dia la transsexualitat continua essent
considerada una patologia, amb el nom de disfòria de gènere. És per això que aquesta setmana
commemorem el Dia Internacional contra la Lesbofòbia, Homofòbia, Bifòbia, Transfòbia i
Intersexfòbia, i volem fer palès que les discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat
sexual/de gènere i/o expressió de gènere continuen, malauradament, a l’ordre del dia.
La lluita per una societat lliure de qualsevol tipus de discriminació segueix viva i és un dels
fonaments pels quals treballa el moviment associatiu juvenil. S’ha avançat molt gràcies a la lluita
diària de les entitats i els col·lectius, tant en reconeixement social com polític, però continuem
trobant-nos en una societat que discrimina. Cal seguir reivindicant, lluitant i treballant en tots els
àmbits fins arribar al ple desenvolupament dels nostres drets. Des del Consell de la Joventut de
Barcelona, entenem que la “Llei contra la LGBTI-fòbia” és una eina indispensable en aquest camí.
Fa ja més de mig any de l’aprovació de la llei i, malgrat que hi ha aspectes de la llei ben
desenvolupats com el deure d’intervenció, n’hi ha molts d’altres que encara es troben pendents
d’implementar. Per una banda, des de l’Administració es defensa la posada en marxa del Servei
d’atenció integral, però la realitat és que no s’ha desenvolupat a tot el territori.
Des de l’associacionisme juvenil ens preocupa la nul·la implementació de les mesures considerades
en l’àmbit de l’educació. No s’han desenvolupat les eines i recursos previstos a la llei sobre la
prevenció de situacions d’assetjament escolar (bullying) LGBTI-fòbic i tampoc els protocols
d’actuació que s’han de tenir en compte davant d’aquestes situacions.
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Per altra banda, no s’ha implementat cap de les mesures previstes a la Llei en l’àmbit de la salut.
Un exemple d’això és la discriminació cap a les parelles de dones i dones solteres en l’accés als
tractaments de reproducció assistida, ja que a dia d’avui encara es troben excloses de la cartera de
serveis del Sistema Nacional de Salut i també del protocol de salut d’infertilitat establert pel
Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquest fet no només nega la capacitat de decisió de les
dones sobre la seva maternitat i els seus cossos, sinó que també limita l’existència de famílies
diverses, tot imposant un únic model de família, el tradicional.
Així mateix, exigim que es desenvolupin les tasques de formació i conscienciació que preveu la Llei
per tal de garantir que els professionals dels diferents àmbits duguin a terme una atenció i/o servei
adequats.
Per tot plegat, des del Consell de la Joventut de Barcelona exigim la implementació
total de la Llei amb una dotació d’eines i recursos adient.
Plantem la bandera pels drets LGBTI! #ConquerimlaLlei

