Ajuntament
de Benicarló

Avui 28 de juny es commemoren els 40 anys de la primera manifestació de l’Orgull a
l’Estat espanyol, que va tindre lloc a Barcelona, quan la Llei de Perillositat i Rehabilitació
Social, així com diferents articles dels Codis Penal, Civil i Militar, l’Església i gran part de la
societat del franquisme, discriminaven la diversitat sexual, de gènere i familiar.
Se celebrem també els 48 anys des de l’inici de la revolució que va encetar-se quan, un 28 de
juny de 1969, els fets de Stonewall varen marcar el començament de l’alliberament de totes
les persones amb sexualitats i gèneres no normatius.
Després d’aquestos 48 anys de lluita internacional, i 40 anys de lluita estatal, el col·lectiu
LGTBIQ ha assolit de manera desigual el reconeixement dels seus drets arreu del món. S’ha
aconseguit que de manera incompleta, els drets vagen assegurant-se, i que el clima social siga
cada vegada més tolerant.
No podem oblidar que en molts països l’homosexualitat és perseguida i castigada, fins i tot
amb la pena de mort, i que molts estats no disposen encara de cap marc legislatiu que
protegisca els drets d’aquestes persones en casos d’homofòbia i discriminació.
Al nostre país, s’han produït importants avanços en els darrers anys, gràcies a la voluntat
política dels diferents governs i sobretot al treball incansable del teixit associatiu LGTBI.
Prova dels resultats d’esta lluita és la nova Llei pel Dret a la Identitat i l’Expressió de Gènere
del País Valencià, que proporciona un marc legislatiu que contribueix a l’equiparació legal del
col·lectiu LGTBIQ i li proporciona noves eines per a lluitar contra l’homofòbia que encara
persisteix a la societat.
Malgrat els canvis socials i legislatius, la LGTBIfòbia persisteix en nombrosos sectors de la
nostra societat, mostrant-se amb moltes diverses cares. Una d’elles, la campanya transfòbica
del bus d’Hazte Oir.
Per sort, la contundent resposta i denúncia social que tenen este tipus d’accions homòfobes,
demostren que la ciutadania ja no està disposada a tolerar expressions discriminatòries per
raó d’orientació sexual o identitat de gènere. Tot i això, cal continuar treballant de manera
exigent per completar el desplegament total d’aquestes legislacions i implementant les
polítiques necessàries per avançar cap a la plena igualtat real.
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Cal seguir treballant per una educació i una societat en la qual predomine una cultura de no
discriminació de la diversitat afectiva i sexual. L’educació és, sense dubte, la principal eina per
transmetre valors d’igualtat, de manera que cal la total implicació d’autoritats educatives i
centres escolars per garantir una educació inclusiva que protegisca i reconega la diversitat
afectivo-sexual de les persones i per combatre l’assetjament i discriminació dins de les aules.
Cal que les autoritats públiques continuem fent una aposta decidida per lluitar contra
qualsevol tipus de discriminació, promovent polítiques favorables a la igualtat de tracte cap a
persones LGTBIQ.
Els municipis són els espais més propers a la ciutadania, i per això han de jugar un paper
fonamental en la normalització del col·lectiu LGTBIQ, sent un referent d’integració i lluita
contra la discriminació.
En aquests moments de canvis, hem de transformar la societat i construir una ciutat on el
reconeixement i el respecte per la diversitat sexual i de gènere formen part dels seus valors.
Animem a totes les persones i col·lectius a sumar-se a aquest projecte.
Perquè volem una societat on es reconega de manera explícita el dret de totes les persones a
estimar com es vulga i a formar una família, i que lluite activament per eradicar qualsevol
mostra d’LGTBIfòbia de la societat.
Avui, 28 de juny, celebrem la diferència i la diversitat, fem més ferm el compromís pels drets
humans i seguim treballant per la igualtat social i legat de les persones.
Seguim avançant per aconseguir un objectiu clar: una societat totes les persones siguen
exactament iguals en drets i on no existisca cap tipus de discriminació. Una societat, en suma,
igualitària.
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