MANIFEST 28 DE JUNY LGTBIQ+ 50 Aniversari de Stonewall
A proposta de l’associació Trans*Baixpower&Roses de St.Feliu,
Avui commemorem el dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ , i visibilitzem aquest
dia en record dels fets que van tenir lloc a Nova York el 28 de Juny de 1969 quan, per
primer cop, les persones transsexuals i homossexuals van dir prou a la discriminació a
la que havien estat sotmeses durant segles. Aquesta commemoració se celebra el 28 de
juny o bé el primer dissabte posterior a aquest, en què es recorden i recolzen els
aldarulls de Stonewall que van tenir lloc a Nova York(EUA) el 1969 i que es
considera que marquen l'inici de l'alliberament del moviment homossexual i
transgènere.
L’Organització Mundial de la Salut va excloure la transsexualitat de la seva llista de
malalties mentals, de la mateixa manera que l’any 1990 va deixar de considerar
l’homossexualitat com una malaltia. Tot i així, aquesta commemoració no és
complerta, donat que la mateixa OMS, tot i que ja no la considera una malaltia mental,
qualifica la transsexualitat com un desordre de la identitat de gènere.
Hem de ser persones proactives en la lluita contra la transfòbia, homofòbia i bifòbia.
Cal portar la lluita a tots els àmbits, en especial allà on es manifesta de manera més
virulenta, amb agressions a espais públics i/o de lleure per combatre aquesta violència
o assetjament.
A dia d’avui, en ple segle XXI, és una vergonya que el masclisme i el heteropatriarcat
més ranci i decadent segueixi sent un imperatiu en molts dels àmbits socials que de
manera sistemàtica discriminen les dones i ridiculitzen les persones gais, lesbianes i
transsexuals en unes mostres de suposada virilitat que l’únic que fan és retratar un
masclisme institucionalitzat i que cal eradicar definitivament.
Dins la nostra societat hi ha moltes persones de orientació sexual i d’identitat de
gènere “NO NORMATIUS” en tots els extractes socials ; tot i que encara moltes
persones en capacitat de gestió en diferents àmbits socials, segueixin volent negar-ho i
amagar-ho.
Seguim vivint en un món binarista i cis-heteropatriarcal que encara es resisteix a
acceptar la diversitat de gènere i l’orientació sexual no normatives i és incapaç
d’entendre com una riquesa allò que surt de la norma patriarcal i unificadora. Cal
poder assolir una societat basada en la diversitat amb sentit ampli com una riquesa
social i per extensió fer-nos més lliures.
Per això, fem una crida per canviar aquesta societat binaria i heteronormativa i no
excloent per una altra que visqui la normalització a la diversitat de gènere i
d’orientació sexual no normatives com una part més de la pluralitat i diversitat que en
el fons és una riquesa social. I animem en especial a tota la ciutadania, sigui quina
sigui, tinguin un paper proactiu en la lluita dels drets LGTBIQ+ que no son més que
drets humans i civils i s’animin a fer el pas de denunciar qualsevol cas d’homofòbia o
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transfobia del seu entorn més proper. Els que lluitem per una societat més equitativa i
justa ens hi trobaran sempre al costat.
I amb motiu d’aquest dia és un orgull tenir penjat a Can Ginestar el domàs amb els
colors de l’arc de Sant Martí en record de les pioneres i aquelles persones que
representen els drets humans i civils que commemoren la fita assolida el 28 de juny
1969 a Nova York.
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