El Consell d’LGTBI de les Illes Balears condemna els atacs al col·lectiu d’LGTBI
per part d’organitzacions ultraconservadores
El Consell d’LGTBI de les Illes Balears,1 reunit en sessió plenària dia 14 de
novembre de 2018, CONSIDERA COMPLETAMENT FORA DE LLOC I CONDEMNA AMB FERMESA
TOTA ACTUACIÓ QUE PRETENGUI INCITAR A L’ODI, AL MENYSPREU O A LA DISCRIMINACIÓ CAP A
QUALSEVOL PERSONA O COL·LECTIU PER RAÓ DE LA SEVA ORIENTACIÓ SEXUAL, IDENTITAT DE
GÈNERE O EXPRESSIÓ DE GÈNERE, i especialment cap a les persones lesbianes, gais,
trans*, bisexuals i intersexuals.
El Consell d’LGTBI de les Illes Balears lamenta els intents ignominiosos d’algunes
organitzacions d’ideologia ultraconservadora d’alterar la convivència difonent un
missatge d’intolerància i d’aversió a la diversitat i als principis democràtics, intents
que ESTAN ABOCATS AL FRACÀS ABSOLUT mentre la societat es mantengui unida i
l’Administració pública vetlli pel respecte escrupolós de les lleis.
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El Consell de Lesbianes, Gais, Trans*, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears és un espai de participació
ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGTBI i un òrgan consultiu de les administracions
balears que incideixen en aquest àmbit (article 7 de la Llei 8/2016). Conformen el Ple del Consell d’LGTBI les
persones, institucions i entitats següents: la consellera de Presidència; el director general de Coordinació;
l’Ajuntament de Palma; la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques; la Conselleria de Treball, Comerç i
Indústria; la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació; la Conselleria de Salut; la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports; la Universitat de les Illes Balears; l’Institut Balear de la Dona; el Consell Insular de
Formentera; el Consell Insular d’Eivissa; el Consell Insular de Menorca; el Consell Insular de Mallorca; el Partit
Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE); el Partit Popular; Ciutadans; Gent x Formentera; El Pi; Més x Mallorca;
Més x Menorca; Podem Illes Balears; la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB); la Unió General de
Treballadors (UGT); Comissions Obreres de les Illes Balears (CCOO); la Petita i Mitjana Empresa de les Balears
(PIMEB); la Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears (CAEB); Ben Amics (Associació Lesbiana, Gai,
Trans, Bisexual i Intersexual de les Illes Balears); Chrysallis Illes Balears (Associació de Famílies de Menors
Transsexuals); el col·lectiu Sa Clau de s’Armari, i tres vocalies ocupades per persones expertes: Fernando Rivera
Fernández, Virginia Vallejo Figuración i Sonia Vivas Rivera.

Des d’aquest Consell defensam els principis orientadors de l’actuació dels poders
públics recollits en l’article 6 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets
de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia,
entre els quals es troba protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les
persones, d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals. Són,
per tant, UNS PRINCIPIS QUE SUMEN, ABRACEN, DEFENSEN I ACULLEN EL RESPECTE A LA
DIVERSITAT. Cal remarcar que aquesta Llei es va crear per garantir els drets del
col·lectiu d’LGTBI i que va ser aprovada amb el consens de totes les forces
polítiques.
No té sentit negar la diversitat, atès que és un fet i un valor fonamental a les
nostres illes, i per això CAL CONTINUAR TREBALLANT EN POSITIU PER UNA SOCIETAT QUE
ACULLI TOTA LA DIVERSITAT QUE EXISTEIX I QUE DEFENSI UNA VIDA PLENA I EN PAU PER A TOTA LA
CIUTADANIA,

que valori les FAMÍLIES DIVERSES i que faci possible QUE INFANTS I
ADOLESCENTS PUGUIN CRÉIXER SENSE TEMOR de manifestar la seva identitat de gènere o
la seva orientació sexual ni d’expressar-se en llibertat.
Per tot això, sobre la base de l’aportació de documentació i indicis que puguin
arribar a l’òrgan competent en matèria sancionadora, el Consell d’LGTBI insta a
iniciar DILIGÈNCIES PRÈVIES PER TAL D’ESBRINAR SI ELS FETS OCORREGUTS EL PASSAT 12 DE
NOVEMBRE a l’Auditòrium de Palma a càrrec de l’entitat Hazte Oír poden constituir
una infracció segons el que estableix el capítol IV de la Llei 8/2016.
Des del Consell d’LGTBI de les Illes Balears mantenim el compromís de continuar
fent feina conjuntament per sumar sinergies i per CONVIDAR TOTA LA CIUTADANIA A
FER DE LA NOSTRA UNA SOCIETAT MÉS JUSTA, per desenvolupar polítiques públiques que
vetllin pels drets del col·lectiu d’LGTBI i per garantir que s’apliqui la Llei 8/2016
davant qualsevol acte que inciti a l’LGTBI-fòbia o que la promogui.
15 de novembre de 2018
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