
  

 

Declaración institucional do 28 de xuño, Día internacional do orgullo LGTBIQ+  

Hai xa 30 anos, a Organización Mundial da Saúde suprimiu finalmente a 
homosexualidade da súa listaxe de enfermidades mentais, feito co que pretendía 
acabar con case un século de homofobia médica e discriminación contra as persoas 
LGBTIQ+. 

Porén, a pesar de que houbo avances en moitos lugares, a realidade para o colectivo 
LGTBIQ+ non mudou substancialmente na maioría dos estados e as persoas 
LGBTIQ+ seguen a padecer discriminación pola súa orientación sexual e/ou 
identidade de xénero. 

Neste momento, cómpre poñer de relevo as consecuencias negativas do illamento 
derivado da situación de confinamento que vimos de vivir por mor da pandemia 
mundial da COVID-19. Moitas persoas LGTBIQ+ tiveron que voltar ás casas en que 
padecían LGTBIQ+fobia familiar, quedaron alonxadas da súa rede de apoio habitual, 
ou se viron expostas a situacións de rexeitamento e mesmo violencia física ou verbal. 

A situación de confinamento, polo seu compoñente de illamento social, e polas 
limitacións para acceder a servizos e recursos de apoio, leva aparellado un 
incremento do risco de aparición ou agravamento de problemas de saúde mental, que 
no caso do colectivo LGTBIQ+, vese aínda aumentado por estar exposto a situacións 
de discriminación, rexeitamento e/ou violencia. 

Este ano, para dar cumprimento ás indicacións das autoridades sanitarias, non van 
poder ter lugar as marchas e manifestacións do Orgullo LGTBIQ+, cando menos do 
xeito en que se viñan desenvolvendo nos últimos anos. Con máis razón é imperativo 
seguirmos a visibilizar os obstáculos e as discriminacións que continúan a asolar a 
vida das persoas LGTBIQ+, poñéndonos ao seu dispor, e contribuíndo a superaren, 
na medida do noso alcance, as consecuencias da LGTBIQ+fobia. 

Resulta, pois, máis urxente do que nunca aproveitar o mes do Orgullo, e 
concretamente o Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+ que se celebra cada 28 de 
xuño, para reivindicarmos a necesidade da visibilidade das persoas LGBTIQ+ como 
parte integral da nosa sociedade e para demandarmos unha maior atención sobre a 
necesidade de traballar contra a discriminación.  Nesta liña, a Deputación da Coruña 
vén desenvolvendo desde hai uns anos unha variada programación de sensibilización 
en colaboración cos Concellos da Coruña que voluntariamente se queren adherir á 
campaña e neste ano 2020 incorporando tamén ás entidades da Provincia que 
traballan na promoción da igualdade e na defensa dos dereitos das persoas LGTBQI+ 
para deste xeito tratar de ampliar a súa visibilidade involucrando a un número maior 
de xente e tamén co obxectivo de darlle continuidade á campaña “Liberdade de Ser e 
Sentir”. 

Por todo o anterior, a Corporación da Deputación Provincial da Coruña expresa o seu 
máximo rexeitamento a calquera forma de comportamento ou expresión asociado á 
homofobia e á transfobia, dúas formas de discriminación que non deben ter cabida 
nos nas nosas vilas e cidades, nin en ningún ámbito da nosa sociedade, por atentaren 
contra a convivencia, o respecto para a diferenza e a diversidade, piares básicos que 
deben sustentar calquera sociedade democrática e plural. 

A Corporación da Deputación Provincial da Coruña recoñece explícita e publicamente 
que os dereitos das persoas LGTB son dereitos humanos e que a diversidade sexual 
debe contemplarse como un dereito básico en calquera ámbito da vida. 

 


