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ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

Kalean beldurrik gabe ibiltzeko eskubidea, garenak izateagatik edo bikotekidearekin
eskutik helduta joateagatik irainik eta erasorik jasan gabe. Gure lanpostua espazio
segurua izateko eskubidea, gure sexu-orientazioa diskriminaziorako arrazoi izan
gabe. Familia-, hezkuntza- edo aisialdi-eremuan garen bezala azaltzeko eta
adierazteko eskubidea. Administrazioek gure genero-identitatea eta familiaaniztasuna aitortzeko eskubidea... Eskubide horiek guztiak ez dira pertsona guztiei
berez eman zaizkien eskubideak. LGBTI+ kolektiboak hainbat hamarkadatan
borrokatu behar izan dira eskubide horiek lortzeko, bai gure herrialdean, bai mundu
osoan, eta gaur egun ere oraindik ez daude erabat bermatuta.
LGBTI+ pertsonen eskubideen aldeko gizarte-mobilizazioak 1969an hasi ziren New
Yorken, Stonewalleko gertakariekin eta gure herrialdean hirurogeita hamarreko
hamarkadan. Mobilizazio horiek herrialde justuagoa izaten lagundu dute, gizartea
kontzientziatuz eta giza eskubideak babesteko arau-esparrua bultzatuz. Lesbiana,
gay, bisexual, transgenero eta intersexualen eskubideak bermatzeko eta homofobia,
bifobia eta transfobia desagerrarazteko urriaren 10eko 11/2014 Legea inflexiopuntua izan zen Katalunian LGBTI+ politika publikoak egiteko, eta, aldi berean, LGBTI+
Arreta Sare Integrala lurralde osoan zabalduz beren eskubideak urratu zaizkien
pertsonak artatzeko eta horiei laguntzeko aukera eman du.
Duela denbora gutxiago, tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko
abenduaren 30eko 19/2020 Legeak pertsonen sexu-orientazioa, identitatea edo
genero-adierazpena dela-eta egon daitekeen edozein diskriminazio- edo
intolerantzia-ekintzaren aurka benetako babes eraginkorra lortzeko neurriak
indartzen ditu. Gaur egun prestatzen ari den Kataluniako etorkizuneko trans* legeak,
eskubideen erabateko bermerako bidetik jarraitu behar du. Zenbat eta eskubide
gehiago, orduan justizia gehiago, demokrazia gehiago. Eskubide berriek ez dituzte
lortutako beste eskubidek kentzen, eta ez dute ezer edo inor ezabatzen.
Berdintasunaren legeak eremu guztietan baliaraztea eta ahalik eta indar
handienarekin garatzea botere publiko guztien betebeharra da. Eta are gehiago
gaur egun, desberdintasunaren aurreko gorroto diskurtsoen eta eskuin muturraren
aldetik eskubideak zalantzan jartzearen aurrean. Aurtengo apirilaren 27an Katalunia
Nazioarteko Saria jasotzeko ekitaldian Judith Butlerrek talde horiei buruz esan zuen
bezala: «Nazioaren zer ikuspegi da berdintasuna, askatasuna, justizia, gerren
amaiera, indarkeriarik gabeko etorkizuna edo beldurrik gabe kalean ibiltzeko
eskubidea bilatzen dutenak mehatxu gisa ikusten dituena? ».

IKatalunian behar beste aldiz esango dugu berriro «Ez dira pasako!». Inoiz baino
gehiago, herrialdeko erakundeek eta botere publikoek pertsonek askatasunean
bizitzeko duten eskubidea defendatuko dugu. Gizarte-aldaketa bizkortzeko egingo
dugu lan eta bakarrik izango da posible politika publiko feministak transinklusiboak
badira, LGBTI+ politikak feministak badira eta politika horiek guztiak arrazakeriaren
aurkakoak badira eta adina edo desgaitasuna kontuan hartzen badute.
LGBTI+ pertsonen eskubideak pertsona guztiek diskriminaziorik eta indarkeriarik
gabe izateko eta bizitzeko duten eskubidea defendatzeko borrokaren parte dira.
Pertsona zis, trans* edo ez-bitarrak izan, eta gure orientazio sexuala edozein dela
ere, borroka horrek beti interpelatu behar gaitu, eskubideak modu kolektiboan
gauzatzen eta bermatzen direlako.
Gobernuaren babesa LGBTI Kontseilu Nazionaleko kide
diren erakundeen aldarrikapenei
Ekainaren 28a, LGBTI+ Harrotasunaren edo Askapenaren Nazioarteko Eguna dela
eta, Generalitateko Gobernuak LGBTI+ pertsonen eskubideak defendatzeko
konpromisoa berretsi du aurten ere, eta egun hauetan lurralde osoan #Harrotasun
guztiz egingo diren ekitaldi eta mobilizazioetan parte hartzeko dei egiten die herritar
guztiei.
Era berean, Gobernuak LGBTI Kontseilu Nazionaleko kide diren erakundeen
aldarrikapenak jasotzen ditu. Herritarrek LGBTI+ pertsonen eskubideen eta
betebeharren arloan parte hartzeko gune goren gisa eratutako kide anitzeko
organoa da, eremu horretan eragina duten Kataluniako administrazioen organo
aholku-emailea, legeriak ezartzen dituen beste organo edo erakunde batzuen
eginkizunak eta eskumenak kaltetu gabe.
Aldarrikapen horiek hauek dira:
Trans* pertsonek izena aldatzeko edo familia homoparentalek seme-alabak
erregistratzeko oraindik ere Erregistro Zibilean dituzten zailtasunak gainditzea.

Euren jatorrizko herrialdeetan kalteberatasun-egoeran dauden LGBTI+
pertsonen asilo-eskubidea eta babesa bereziki kontuan har ditzala eskatzea
Espainiako Gobernuari, bai eta erregulartasun administratiboa eskuratu ezin izan
dutenena ere, eta Generalitateak eginkizun erabakigarria izan dezala herrialdera
iristen diren LGBTI+ pertsonen harreran, haien berariazko premiak aitortuta.
Irakasleak aniztasunaren eta LGBTI+ errealitatearen arloan berariaz
prestatzeko bidean aurrera egiten jarraitzea, baita gorputz-hezkuntzaren eta
kirol-praktikaren arloan ere, LGBTI+ ikasleentzako gune seguruak eta
konfiantzazkoak sortzen laguntzeko.
LGBTI+ Arreta Integraleko Zerbitzuak (SAI) baliabide gehiagoz hornitzea eta
zerbitzu hori ezagutarazteko kanpainak egitea, eskaintzen duten arreta eta
laguntza eta LGTB-fobia egoera baten aurreko jarduketak hobetzeko.
Emakume lesbianei eta trans* gizonei lagundutako ugalketa-eskubidea
bermatzea, eta eremu horretan itxaron-zerrendak murriztea. Trantsiziozerbitzua deszentralizatzen jarraitzea, eta, pixkanaka, Kataluniako lehen mailako
arretaren eta osasun komunitarioaren eremuan, trans* pertsonei arreta
emateko lurraldeko erreferentzia izango den Trantsiziorako unitateen sare
funtzionala sortzea.
Desgaitasun sentsoriala edo fisikoa duten LGBTI+ kolektiboko pertsonen
informaziorako sarbidea hobetzea, eskubide-berdintasunean.
LGBTI+ adinekoentzako espazio inklusiboak eta seguruak sortzea eta
administratzea, eta adinekoekin eta mendekoekin lan egiten duten pertsonen
prestakuntza sustatzea.
Landa-mundua oso gogoan izatea, bertan LGBTI+ kolektiboko pertsonak
ikusezinagoak direlako eta sakabanatuago daudelako, eta topaguneak izaten
laguntzea, kolektiboei laguntzeko zerbitzuak indartzea eta hurbileneko
administraziotik horiek bistaratzen lagunduko duten jarduerak sustatzea.
Kataluniako trans* legearen aurreproiektua prestatzea, Kataluniako
Parlamentuan eztabaidatu eta onartu ahal izateko.

