VINALESA
Ferran Pardo Llopis, portaveu del Grup Municipal BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ:
COALICIÓ MUNICIPAL COMPROMÍS, fent ús de la legalitat vigent, presenta al ple de la
corporació la següent moció:
MOCIÓ PELS DRETS DELS COL·LECTIUS LGTB
El 17 de Maig és el dia que internacionalment es dedica al reconeixement de la lluita contra
l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Cal tindre present que encara hui nombroses persones
són discriminades, perseguides i inclús assassinades per la seua orientació sexual.
La LGTBfòbia, l'odi i menyspreu cap a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals mata, i ho fa de
moltes maneres. No només empunyant armes, també ocasionant i facilitant diversos
problemes de salut. La prevenció del VIH és impossible en un entorn LGTBfòbic que no
permet parlar de salut sexual, que no permet parlar de relacions afectives i sexuals entre
persones del mateix sexe, que estigmatitza, discrimina i margina les persones que viuen amb
el VIH. En aquest sentit, és molt preocupant la intenció del govern central de retallar els
recursos destinats al Pla Nacional de la SIDA.
La LGTBfòbia és perjudicial per a la salut perquè també en molts casos ha portat i encara
porta a joves i no tan joves a cometre suïcidi perquè no troben altra eixida al patiment que els
causa, perquè senten que les seues vides no tenen sentit. Els índexs de suïcidi en el col·lectiu
LGTB doblen, i fins i tot tripliquen, el d'altres col·lectius en risc d'exclusió social.
Reclamem al Govern Central, a la Generalitat i als ajuntaments valencians que treballen més
activament perquè la vida i els drets de les persones LGTB es respecten, promovent el
reconeixement legal dels seus drets civils i que es faça realitat el seu dret a la salut.
La igualtat és tasca de tota la ciutadania, i les administracions públiques també han de
treballar per a la seua promoció i comprometre’s a no donar ni un pas enrere. En drets, només
cap l’avanç. Per això, també volem recordar que el dret al matrimoni igualitari, aprovat el 2005,
és una de les millors eines de lluita contra la LGTBfòbia. Un instrument que ha atorgat dignitat,
seguretat, protecció i autoconfiança a milers de persones i a les seues famílies, i per això, el
Partit Popular hauria de retirar el recurs d'inconstitucionalitat presentat: senzillament, perquè
suposa un atac al desig d'igualtat ratificada degudament a la Constitució espanyola.
El 17 de maig, Dia contra la LGTBfòbia, ha de servir per reclamar la fi de tota discriminació per
motiu d'orientació sexual i identitat de gènere i per reconèixer que la igualtat legal és el
mecanisme més eficaç per combatre-la.
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Per tot açò es prenen els següent ACORDS:
1. L’Ajuntament de Vinalesa se solidaritza amb totes les persones lesbianes, gais, transsexuals
i bisexuals perseguides i insta a implementar mesures per a garantir els seus drets.
2. L’Ajuntament de Vinalesa no comparteix el recurs contra el matrimoni igualitari interposat al
Tribunal Constitucional, per ser contrari a la igualtat de drets garantida a la Constitució
espanyola.
3. L’Ajuntament de Vinalesa comunicarà esta declaració al col·lectiu Lambda i a la Federació
Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals.

Vinalesa, l’Horta Nord, a 11 de maig de 2012
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