DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO
ORGULLO LGTBI (28 DE XUÑO DE 2022)

DO

DÍA INTERNACIONAL DO

Os seres humanos nacemos libres e iguais en dignidade e dereitos sen distinción algunha.
O dereitos LGTBI son e serán sempre dereitos humanos, polo que debemos traballar para
lograr un mundo de absoluta tolerancia, liberdade e igualdade.
O próximo día 28 de xuño lémbrase en todo o mundo os feitos acontecidos no ano 1969 en
Stonewall, situado no barrio neoiorquino de Greenwich Village. Estes feitos deron orixe e
consideráronse como o catalizador do movemento internacional polo recoñecemento dos
dereitos das persoas LGTBI, e desde o ano 1970 vén conmemorando esta data.
A conmemoración dese día lémbranos o deber de seguir construíndo sociedades máis
tolerantes que convivan na diversidade e promovan o cumprimento dos dereitos vulnerados
destes colectivos.
Trátase dunha xornada para continuar coa mobilización a favor dunha sociedade diversa e
respectuosa coas diversidades de xénero, capaz de erradicar o odio e as discriminacións,
para seguir profundando na democracia e o respecto aos dereitos fundamentais. Debemos
seguir traballando para lograr esa sociedade de tolerancia, liberdade e igualdade.
Certo é que houbo avances, hai que lembrar que foi o Estado Español un dos primeiros
países do mundo en legalizar, coa aprobación da Lei do 2 de xullo do ano 2005, o
matrimonio homosexual, outorgándolles en consecuencia todos os dereitos das unións
heterosexuais.
Agora ben, é necesario continuar no camiño de ampliación da conquista de dereitos, e
poñendo especial empeño na erradicación de condutas LGTBIfóbicas, denunciando estas
actitudes sempre, sexan do grao que sexan.. Son condutas discriminatorias e debemos,
como axentes responsables, loitar contra elas e empeñarnos en lograr cidades e pobos
libres de violencias, convertidos en lugares de respecto.
Dende as institucións debemos asegurar a igualdade efectiva de todas as persoas LGTBI e
as súas familias, como elemento esencial dunha boa convivencia para o progreso e o
desenvolvemento social.
É a nosa obrigación poñer freo aos discursos de odio que desde hai tempo están a
escoitarse, construíndo un muro para concienciar á sociedade para que todas as persoas,
sen importar a súa identidade ou orientación sexual, poidan exercer, sen medo e con
respecto, todas as facultades e dereitos que lles corresponden como cidadáns e cidadás de
pleno dereito.
Neste sentido, no mes de marzo do pasado ano, o Parlamento Europeo aprobou unha
contundente resolución na que se declara que a Unión Europea é unha zona de liberdade
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para as persoas LGTBI e que non se tolerará a perigosa e discriminatoria retórica que
impide que millóns de persoas poidan vivir libremente.
Somos as entidades locais, institucións máis próximas á cidadanía, os garantes dunha
acción local clara pola igualdade e a defensa da convivencia, con independencia de raza,
sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
Por todo o exposto, o pleno da corporación adopta os seguintes acordos:
1. A Deputación da Coruña súmase na defensa nítida do dereito en plena igualdade, á
dignidade, e ao libre desenvolvemento da identidade sexual e/o de xénero.
2. A Deputación da Coruña mostra o seu compromiso de continuar cos traballos
desenvolvidos polo área de igualdade na promoción de actitudes políticas que favorezan a
concienciación social para un efectivo cambio de mentalidade que erradique actitudes
LGTBIfóbicas e o rexeitamento fronte ás mesmas.
3. A Deputación da Coruña insta as administracións competentes para que atopen
consensos na adopción das medidas necesarias, tanto lexislativas como administrativas e
de calquera outra índole, para prohibir e eliminar todo trato discriminatorio baseado na
orientación sexual ou na identidade de xénero, mellorando desta maneira a lexislación
vixente.
4. A Deputación da Coruña non permanece allea aos múltiples casos documentados
internacionalmente que veñen poñer de manifesto, aínda hoxe, a criminalización nalgúns
países da homosexualidade e transexualidad, privación de dereitos e discriminación legal,
así como tamén a impunidade destes crimes.
5. A Diputacion da Coruña quere mostrar a súa solidariedade e apoio a todas as vítimas das
agresións LGTBIfóbicas, e en especial, lembrar o asasinato por agresión homofoba en
grupo de Samuel Luiz, un acto brutal, inhumano e execrable que conmoveu á sociedade
desta provincia e, de toda España, e do que se cumprirá nos próximos días un ano.
6. A Diputacion da Coruña quere facer un reconomiento ao labor de todas as persoas
activistas e de organizacións que voluntariamente levan traballando máis de 50 anos en
favor da igualdade efectiva de todas as persoas LGTBI.

**RPT-7086291

