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Fa només 25 anys l’homosexualitat era una patologia per a les autoritats 
sanitàries, avui hem aconseguit, gràcies a la lluita de molts i moltes activistes, 
les lleis que ens reconeixen la dignitat i la igualtat que totes les persones 
mereixen. Enguany celebrem ja 10 anys de la llei del matrimoni igualitari que va 
obrir el camí dels nostres drets i 8 anys de la Llei d’identitat de Gènere que 
tornava a les persones trans  la dignitat furtada. 

És evident que les lleis són un canvi institucional necessari, encara que no 
suficient: l’evolució en positiu de la visibilitat en el dia a dia, és la palanca del 
canvi cultural que ja ningú pot parar en la nostra societat. I amb les lleis de la 
nostra part aquest canvi és sempre una mica més fàcil, un canvi  que ens 
permetrà tenir unes polítiques favorables als drets de lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals, i altres col·lectiu vulnerables. 

Volem: 

Una cultura que garanteixi la dignitat de les persones transsexuals i doni 
resposta a tots els problemes sanitaris, laborals, educatius, socials… que ara 
per ara encara planegen en la nostra vida quotidiana. 

Una cultura d’igualtat per a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals que abordi 
la LGTBfòbia en l’educació, en l’àmbit laboral, en la sanitat; que visibilitzi la 
diversitat sexual i de gènere en el nostre entorn mes proper, que eradiqui 
qualsevol manera de discriminació cap a les nostres famílies; que garanteixi el 
dret de les parelles a ser mares i pares; que previngui l’assetjament als i les 
joves LGTB; que asseguri la dignitat de la nostra gent gran i de les persones 
depenents… 

És imprescindible que ens dotem d’un marc d’igualtat de tracte que faci reals 
tots els principis de no discriminació que reconeixen les declaracions 
internacionals i les directives de la Unió Europea, es necessari avançar més en 
mecanismes de prevenció, que no quedin impunes els delictes d’odi, les 
agressions i la discriminació de tota mena ja sigui per sexe, orientació sexual, 
identitat de gènere, origen racial o ètnic, llengua, diversitat funcional, edat, 
religió, creences o malaltia. 

Reivindiquem les lleis i tractats internacionals que donen protecció a les 
persones LGTB que encara són perseguides a molts països del món, que la 
política de cooperació incorpori de manera efectiva la defensa de la diversitat 
sexual i que el dret d’asil de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals perseguits 
no sigui  restrictiu. 

No baixarem la guàrdia i seguirem avançant i fent el possible per la plena 
consecució dels nostres drets, per una igualtat real a l’àmbit legal i social. La 
nostra és una revolució romàntica que estem fent dia rere dia per defensar 
l’amor, la dignitat, la llibertat, la igualtat… de lesbianes, gais, transsexuals, 
bisexuals i intersexuals, en particular, i de totes les persones en general. 

La revolta de la felicitat és imparable. Ho estem aconseguint! 



 


