RESOLUCIÓ
Tarragona, 12 d’Abril de 2016

La JSC compromesa amb la lluita LGTB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Fa ja més de deu anys, un juliol de 2005, que el Congrés dels Diputats va aprovar la llei
de matrimonis del mateix sexe, que va permetre que Espanya es convertís en un dels
primers països al món que reconeixien la igualtat entre persones independentment de
l'orientació sexual que tinguem cadascú de nosaltres. Va ser un pas que va donar
visibilitat a la lluita incansable de centenars de persones per a què la discriminació que
patia el col∙lectiu LGTB acabés. Malauradament aquesta discriminació no ha
desaparegut, i de fet, hem vist com ha anat en augment en els últims anys, sense que
les nostres institucions hi posessin fre. L’acte més recent, és la mort d’un jove de
només 17 anys, que va decidir que no volia continuar vivint en un cos que no creia seu.
Però una part de la nostra societat, no només no ho va entendre, sinó que li van fer la
vida impossible, com si no fos una persona que mereixia viure en pau i tranquil∙litat.
Finalment el van empènyer a morir, a suïcidar‐se.

És el cas més recent, però no l’únic, joves homosexuals expulsats de diferents
establiments per mostrar el seu “amor” en públic, queixes a la televisió pública per
mostrar com a normal una relació entre dos homes (en aquest cas el propi ambaixador
dels Estats Units a Espanya).

Els socialistes hem estat els referents en la lluita del col∙lectiu LGTB per aconseguir la
igualtat real entre ciutadans i ciutadanes. Recordar la figura en aquest punt d’un
company que mereix el nostre reconeixement per la seva lluita fins als últims dies de la
seva vida, gràcies Pedro Zerolo.

Però aquest compromís sembla que en els darrers anys no s’ha mantingut, sabem que
tant Catalunya com Espanya tenen problemes urgents, però lluitar per la igualtat entre
els nostres ciutadans i ciutadanes no pot deixar de ser una de les nostres banderes. És
per això que creiem més necessari que mai lluitar contra la homofòbia creixent a la
nostra societat, no només per agressions físiques, sinó també per les agressions
verbals que sense que ens adonem compte acaben tenint unes conseqüències molt
greus.

És per això que demanem:

‐ Una condemna, sense pal∙liatius, a qualsevol tipus de violència, tant verbal com
física, que es produeixi o s’hagi produït respecte al col∙lectiu LGTB.

‐ Garantir la visibilitat de la lluita per la igualtat del col∙lectiu LGTB.

‐ Promoure mocions en aquells ajuntaments on tinguem grup municipal, per tal que el
dia 28 de juny, coincidint amb el dia de l’Orgull Gai, es pengi de la façana d’aquells
ajuntaments la bandera Arc de Sant Martí.

