
Declaració del Parlament de Catalunya contra l'homofòbia, la 

lesbofòbia i la transfòbia 
 

Llegida en l'Acte de commemoració del dia internacional 

contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, el dia 31 de 
maig, i en la sessió plenària del dia 6 de juny de 2012.  

 

El 17 de maig de 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar 

l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals. Per això es va 

adoptar aquest dia com a data emblemàtica per a recordar que cal 

donar resposta a tota situació d'hostilitat, violència i discriminació 

vers les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. 

 

En les darreres dècades, Catalunya i l'Estat han fet un gran pas 

endavant en matèria d'igualtat de drets i de no-discriminació del 

col·lectiu de persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals. 

 

Són reptes de la societat actual sensibilitzar els ciutadans perquè 

rebutgin qualsevol tipus de prejudici, hostilitat i discriminació i valorin 

la diversitat social, i afavorir que les relacions humanes es basin en el 

respecte. 

 

Malauradament, encara es cometen actes contra persones per llur 

orientació afectiva i sexual i es produeixen situacions greus de 

desconeixement i, fins i tot, de discriminació. A més, l'homosexualitat 

encara està perseguida amb la pena de mort en diversos països i 

regions del món i penada amb presó en més de setanta. 

 

D'altra banda, tampoc no s'ha d'oblidar que la transsexualitat encara 

figura en el Catàleg de malalties mentals de l'Organització Mundial de 

la Salut i que, per aquest motiu, cal perseverar en el procés obert de 

revisió perquè sigui desclassificada i perquè es reconegui la igualtat i 

la dignitat de les persones transsexuals. 

 



 

Per tot això, el Parlament de Catalunya s'adhereix a aquesta jornada, 

que se celebra en molts altres països d'arreu del món, per manifestar 

el seu respecte als drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals 

i bisexuals i la seva implicació en la defensa d'aquests drets. El 

Parlament se suma a les accions de sensibilització que duen a terme 

les administracions públiques i la societat civil, dins la qual és 

especialment remarcable la contribució dels voluntaris. 

 

Maig de 2012 

 


