Manifest Setmana per la Diversitat afectivosexual i de
gènere
Les entitats del Grup de Treball LGBTI del Consell de la Joventut de Barcelona hem organitzat la
Setmana per la Diversitat Afectivosexual i de Gènere en la qual un gran nombre de persones
voluntàries han unit forces contra un enemic comú: la discriminació envers les diversitats.
I és que la diversitat no és més que un valor en positiu que enriqueix les societats en les quals
vivim i el seu reconeixement és clau per a la defensa de les llibertats i els drets humans. Així, no
entendre que existeixen múltiples formes de viure les relacions afectivosexuals i d’identificar-se
amb un o amb diferents gèneres és una xacra social que causa nombroses agressions i violències.
La societat és diversa i el reconeixement d’aquesta diversitat és quelcom que s’ha d’acceptar
sense excepcions. Per aquest motiu, s’ha de fomentar una educació que vetlli per promoure el
respecte a les diversitats i garantir les llibertats individuals.
Hem de seguir alçant la veu per alertar d’un avanç desigual entre els diferents col·lectius LGBTI.
D’aquesta manera, volem recordar que encara són necessàries moltes accions per millorar les
condicions de vida de les persones lesbianes, bisexuals, trans i intersex; per fer-les visibles; i per
lluitar contra el masclisme que impera en molts col·lectius i xarxes gais. Es fa necessari treballar
per a que els subcol·lectius LBTI ens visibilitzem i denunciem la nostra realitat recolzant-nos entre
nosaltres. Així mateix, cal tenir en compte altres aspectes que suposen interseccions en les
discriminacions, com l’origen, el fet de ser migrant, la diversitat funcional, viure amb VIH, la classe
social, etc. Precisament per això exigim la garantia dels nostres drets, per a que tothom hi tingui
accés de cara a aspectes com la reproducció assistida o la cartera de serveis per a persones trans,
per exemple. Volem seguir avançant en drets i oportunitats socials per a tots els subcol·lectius,
incloent les persones asexuals, intersex, poliamoroses i moltes altres que sovint són
invisibilitzades sota les sigles LGBTI. Estimar, sentir, ser i identificar-se no han de ser paraules que
subjuguin la llibertat i la igualtat. Per això lluitem.
Per una altra banda, cal recordar que si bé a Barcelona la societat sembla que va avançant en
termes d’igualtat, se segueixen produint casos de violència i discriminació a la ciutat. A més, veiem
com en el món existeixen grans desigualtats en el reconeixement de drets, cosa que provoca que
la lluita per conquerir-ne de nous es vegi com innecessària en els països amb més garanties.

Recordem així que existeixen encara nombrosos països on la homosexualitat masculina és causa
de pena de mort i, en molts casos, la homosexualitat femenina o les identitats trans no arriben a
ser considerades com a existents. Hem de seguir combatent les discriminacions allà on aquestes
es produeixin i per això moltes de les activitats d’aquesta setmana se centren en fer visibles les
múltiples realitats LGBTI en el món.
Recentment hem conegut la realitat que estan vivint les persones LGBTI a Txetxènia a través de
la publicació Novaya Gazeta, en la qual s’expliquen detencions massives a persones LGBTI i
l’existència de “camps de concentració” d’homes gais que han estat segrestats, torturats i fins i
tot assassinats; unes informacions que han estat denunciades per Amnistia Internacional i la Xarxa
LGTB de Rússia. Des de Barcelona i Catalunya vam denunciar aquesta realitat el passat mes d’abril
i vam demanar a totes les instàncies internacionals que prenguin les mesures necessàries per
posar fi a aquesta realitat. Aquests fets que es produeixen a Txetxènia i a altres països reflecteixen
no només la LGBTI-fòbia al món, sinó també la necessitat de seguir lluitant pels nostres drets;
per garantir que en seguim guanyant, però també per no perdre aquells ja establerts.
Per acabar, volem instar a totes les persones a intentar pensar més enllà quan creguin que tot
està fet. Si bé a nivell de drets hem avançat molt, segueix sent molt necessari treballar per una
major visibilitat, l’existència de persones referents positives, i per la lluita contra els estereotips i
els prejudicis. Cal integrar plenament totes les diversitats, en el nostre cas la diversitat
afectivosexual i de gènere, en tots els àmbits de la vida i en totes les etapes i contingències. A dia
d’avui el sistema cisheteronormatiu segueix limitant aquest fet, invisibilitzant-nos i excloent-nos.
Reclamem que les lleis no siguin només punitives, sinó també preventives i de reconeixement de
drets i que es continuï treballant per desenvolupar unes polítiques públiques efectives, inclusives
i transformadores.

Barcelona, maig del 2017

