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Lliures d'armaris que ens aparten i ens amaguen de la vida en 
comú 

 
Les persones amb discapacitat reivindiquem el nostre orgull de ser 

 
Per una comunitat LGTBI discapacitat visible i apoderada 

 
MANIFEST PER L’ORGULL LGTBI 2019 

  
El moviment social de les persones amb discapacitat i les seves famílies alça la 
seva veu per reivindicar, al costat de les organitzacions amigues de la diversitat 
sexual, una societat on estiguem totes les persones JUNTES, participant 
JUNTES i progressant JUNTES. Una societat que no assenyali, no aparti ni 
discrimini NINGÚ. 
  
L'opció, identitat i expressió sexual són presents a les nostres vides, perquè les 
persones amb discapacitat també estimem, tenim desitjos i volem participar de 
la vida afectiva i sexual en llibertat, sense vetos basats en estereotips 
discriminatoris. 
  
Ens neguem que un diagnòstic colonitzi la nostra existència ocultant la pròpia 
persona: amb dignitat i drets. Perquè hem d’ajudar-nos a sortir d'aquests 
armaris que la societat ens va imposar i que ens aparten de la vida en comú. 
Espais ocults que ens condemnen a una minoria d'edat perpètua en l'accés a 
esferes clau per al nostre desenvolupament individual i grupal com són els 
afectes i les sexualitats. 
  
En aquest sentit, cal avançar en aliances i col·laboracions amb els moviments 
LGTBI perquè malauradament ens uneix la discriminació, l'exclusió i els 
delictes d'odi; els nostres moviments socials estan cridats a entendre’s i a 
estimar-se, perquè com a part de la població que som, també entre nosaltres 
coexisteix la realitat LGTBI. Perquè des d'un enfocament interseccional els 
diferents eixos de pressió conflueixen sobre una mateixa persona i generen 
situacions de discriminació. 
  
La unitat d'acció entre els nostres moviments cívics serà i és bel·ligerant davant 
qualsevol atemptat a la nostra llibertat sexual o que comprometi l'exercici dels 
drets conquerits. 
  
L’educació inclusiva és la millor aliada en l'atenció i la promoció de la diversitat. 
Per això, és imprescindible que tot l’alumnat, incloses les nenes i nens amb 
discapacitat, puguin rebre educació en els mateixos espais que la resta de la 
població; així aconseguirem una convivència saludable i promourem el 
respecte i aprenentatge mutu. 
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Condemnem pràctiques com l'esterilització forçosa, que s'aplica 
fonamentalment a dones i nenes amb discapacitat, incapacitades judicialment. 
Una pràctica admesa en l'ordenament jurídic espanyol en què el masclisme i 
l'estigma cap a la discapacitat conviuen de manera perversa i que es tradueix 
en una invasió del cos i l'autonomia de les dones i nenes, vulnerant els seus 
drets sexuals i reproductius i trencant la seva integritat personal. 
  
Volem tenir la possibilitat de formar famílies i que no es jutgi la nostra aptitud 
per contraure matrimoni, per concebre, estimar i criar a les nostres filles i fills. 
  
Exigim una sanitat inclusiva que asseguri el nostre consentiment lliure i informat 
per poder accedir als serveis de salut pública vinculats a la reassignació de 
sexe. Així mateix, reclamem mesures d'accessibilitat universal als programes i 
campanyes de salut sexual. 
  
Denunciarem, amb les eines que ens proporciona l'Estat de Dret, qualsevol 
violència, agressió o vexació. 
  
La IGUALTAT no s'entén sense l'acció compromesa dels moviments socials. 
Perquè volem canviar des de l'arrel, de vegades en els seus efectes més 
obscens, un estat de coses enquistades davant el qual, per justícia, decència i 
dignitat, ningú pot resignar-se a condescendir. 
  
Ens unim per sostenir la bandera dels drets humans i d’una igualtat que ha de 
ser transformadora del canvi sociocultural; una igualtat que qüestiona la visió 
hegemònica en què persisteix el tractament diferenciat per motius de 
discapacitat, d'opció o identitat sexual o opció sexual, gènere, origen, ètnia, 
etcètera, i que contribuirà a erradicar les formes sistèmiques i més ocultes de 
discriminació. Només d'aquesta manera deixarem de ser éssers perifèrics i 
serem només PERSONES, lliures per ESTIMAR, per SER i en plenitud per 
CONTRIBUIR. 
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