Declaració de condemna als atacs LGTBI-fòbics ocorreguts recentment
El Ple del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears condemna
qualsevol manifestació d’odi mostrat cap a persones del col·lectiu LGTBI, a qualsevol àmbit de la
vida pública i privada, especialment aquells atacs físics i verbals que han tingut lloc recentment a
les Illes Balears i altres territoris de l’Estat.
El compromís del Consell d’LGTBI amb la prevenció contra i l’erradicació de l’LGTBI-fòbia és total,
defensam unes Illes i una Espanya on totes les persones puguin ser, estimar i viure d’acord amb el
que són, sense qüestionaments, atacs ni patologitzacions que posin en dubte els seus drets
fonamentals. Per això, mostram el nostre absolut rebuig a qualsevol tipus de discriminació, odi o
violència contra les persones LGTBI.
L’LGTBI-fòbia, com altres sistemes d’opressió que operen a la nostra societat, es mostra tant amb
formes de discriminació subtils, indirectes o encobertes com amb absoluta cruesa. El darrer
exemple és el de Samuel Luiz Muñiz, un al·lot de 24 anys que el passat 3 de juliol va morir
assassinat a cops per persones que l'increparen amb insults homòfobs.
També hem conegut aquests dies el cas d'un jove, a Mallorca, que ha patit rebuig continuat i
agressions per part dels seus familiars per la seva orientació sexual.
La Fiscalia ha manifestat que en els darrers mesos els delictes d’odi contra persones LGTBI han
experimentat una pujada a les Illes Balears, especialment després del Dia de l’Orgull. Comentaris
d’incitació a l’odi a les xarxes socials, col·locació de pancartes ofensives, agressions, insults...
Mentre encara ens demanàvem com aquestes situacions poden continuar donant-se en ple segle
XXI, hem sentit veus que neguen o posen en dubte que la motivació d’aquests crims sigui l’LGTBIfòbia. Davant qui sembra l’odi per després negar-ne l’existència, hem de posar totes les eines
necessàries perquè tota la societat pugui detectar comportaments tan nocius. També hem de
treballar per fer una pedagogia que permeti a totes les persones entendre l’abast i la gravetat del
problema. Si tota una societat sap identificar correctament l’origen d’una agressió, sabrem
respondre col·lectivament i gestionar-la de manera adequada.
D’altra banda, assistim amb preocupació a les notícies que ens arriben d’Hongria i Polònia, que
estan aprovant i aplicant una legislació regressiva i ofensiva que viola flagrantment els drets
humans. En el cas d'Hongria, la seva llei estigmatitza i discrimina les persones LGTBI.
En el cas de Polònia, en un dels majors actes de cinisme mai no vist, s’han declarat diversos
territoris «zones sense ideologia LGTBI».
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Davant d’aquests intents de regressió de drets lluitats per tots i totes durant dècades, el Ple del
Consell d’LGTBI de les Illes Balears aplaudeix que el Parlament Europeu demani mesures que
permetin acabar amb la propagació de la discriminació i el delicte d'odi homòfob a Europa, a través
de l’adopció el passat 8 de abril de la resolució «B9-0412/2021 sobre la violació del Dret de la Unió i
dels drets dels ciutadans LGBTIQ a Hongria a conseqüència de les modificacions legals aprovades
pel Parlament Hongarès».
El 15 de juliol la Comissió Europea va iniciar expedients contra Hongria i Polònia per promoure lleis
que violen els drets fonamentals de les persones LGTBI, el primer per la llei que prohibeix parlar de
la sexualitat plural i diversa -no normativa- a les escoles i el segon per decretar «zones sense
ideologia LGTBI».
A les Illes Balears fa anys que es van institucionalitzar el reconeixement a la diversitat de la nostra
societat i la protecció i garantia dels drets LGTBI. Fa cinc anys es va aprovar la Llei 8/2016, de 30 de
maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBIfòbia, es va constituir el Consell LGTBI i les quatre illes compten ja amb serveis integrals d’atenció a
la diversitat, a través dels consells insulars. Passes, sense cap dubte, absolutament imprescindibles
per acabar amb l’LGTBI-fòbia i per fer de la nostra societat un espai on totes les persones se sentin
segures de ser qui són sense ser jutjades, discriminades o assetjades per la mirada o per les
accions dels altres.
Tot i els avenços aconseguits a l’àmbit normatiu i institucional, l’odi contra les persones que no
encaixen dins les normes patriarcals continua manifestant-se. Per això, no podem abaixar la
guàrdia en cap moment i hem de continuar lluitant per un món lliure d’LGTBI-fòbia, en el qual es
respectin els drets de les persones independentment de la seva orientació sexual, identitat de
gènere o expressió de gènere.
El Consell d’LGTBI de les Illes Balears vol una societat lliure de veritat, on cap dels seus membres
pateixi atacs motivats per l’odi o tengui por de patir-los, on la diversitat no es toleri, sinó que es
respecti, es defensi i es reivindiqui. Cal tenir en compte que aquests fets no només afecten la
víctima i el seu entorn, sinó també tota la societat, que rep el missatge i veu degradada la seva
convivència. Una societat només és lliure si tots els seus membres tenen garantits els seus drets.
Mai no podem ser equidistants en la defensa dels drets de les persones LGTBI perquè mai no
podem ser equidistants en la defensa dels drets humans. El silenci i l'abstenció en qüestions d'odi
esdevenen còmplices. Per això, davant la discriminació i les agressions contra lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals, mostram la nostra ferma i unànime intenció de no fer ni una passa enrere,
sinó moltes endavant: perquè els drets LGTBI són drets humans i les llibertats es guanyen, es
protegeixen i s’amplien des de la col·lectivitat.
Text aprovat pel Consell d’LGTBI de les Illes Balears en sessió extraordinària del 21 de juliol de
2021
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