
DECLARACIÓ DE SUPORT A LA COMUNITAT GAI-LESBIANA 
 
 
La ciutadania gai, lesbiana, bisexual i transexual ha vist aquestes darreres 
setmanes com s'intensificaven els atacs i s'organitzaven tota una sèrie 
d'accions i moviments dirigits a perpetuar la discriminació injusta que 
pateixen fa segles. Com si no bastàs aquesta discriminació i opressió 
històriques, determinats partits en connivència amb jerarques integristes 
religiosos, han dut a la pràctica un intent miserable d'estrangulament de la 
lluita de la comunitat gai-lesbiana per aconseguir la plena normalització 
jurídica dels seus drets civils. I a més han volgut maquillar aquest 
estrangulament amb discursos i arguments demagògics, amb la utilització 
esbiaixada de valors, amb la corrupció del vertader sentit d'aquests valors.  
 
La defensa dels drets civils de qualsevol ciutadà i ciutadana, la lluita per la 
igualtat i la dignitat de les persones, i l'eliminació de les barreres injustes, 
han estat sempre la bandera de l'esquerra. L'esquerra, la seva història, els 
seus continguts, les idees i els sentiments dels que l'integram, segueixen 
tenint com a base primordial, com a raó de ser, l'aspiració de justícia, de 
llibertat, d'igualtat i de fraternitat. L'esforç per conquerir aquests valors, per 
a estendre’ls a tota la ciutadania, i per consolidar-los, és un patrimoni de 
l'esquerra. I al nostre país, aquest esforç, aquest treball, aquesta lluita, 
aquest compromís real amb el país i la ciutadania, i amb totes les minories 
que la integren, l'ha d'encapçalar el PSM.  
 
Per tot això,  
 
1. Declaram el nostre suport a la ciutadania gai, lesbiana, bisexual i 
transexual del país, el nostre compromís en la defensa activa de tots els 
seus drets i la superació de qualsevol discriminació que pateixin.  
 
2. Demanam als partits polítics i als dirigents integristes religiosos que 
posen traves a l'aprovació del matrimoni civil homosexual, que deixin 
immediatament de fer-ho. Els recordam que l'aprovació del matrimoni civil 
per als gais i les lesbianes no suposa cap limitació de drets per a ningú, no 
atempta contra els drets de ningú, no imposa res, no toca cap coma del 
matrimoni canònic. Demanam a aquests partits i a aquests dirigents 
religiosos que deixin de manipular la realitat, i la realitat és que l'aprovació 
del matrimoni civil homosexual no és res més que una justa ampliació dels 
drets civils, un reconeixement d'aquests drets que no imposa cap model a 
ningú. És només normalitzar jurídicament el que ja és present a la societat. 
Exigim a aquests partits i dirigents religiosos que siguin responsables i que 
deixin de donar cobertura a la discriminació i a l’opressió, que deixin de 



fabricar la teoria que potser algun dia s'utilitzi i serveixi d'argument per a 
agressions als gais, a les lesbianes, als bisexuals i als transexuals. Els 
demanam responsabilitat i que reflexionin sobre les possibles 
conseqüències de la seva actuació.  
 
3. Reconeixem, agraïm i donam suport al treball dels activistes gais i 
lesbianes, i a les seves organitzacions. Tota lluita històrica per al 
reconeixement dels drets de les persones, l'aconseguiment de la igualtat i 
l'eliminació de les discriminacions han estat possibles gràcies al sacrifici 
dels activistes. La lluita per la igualtat i plena equiparació entre homes i 
dones, la lluita per la igualtat i superació de les discriminacions racials, i 
moltíssimes lluites més han estat possibles gràcies a la fortalesa i dedicació 
d'aquesta gent activista i de les seves organitzacions. Elles i ells 
reivindicaren els drets, encetaren el camí, han orientat el rumb de l'esquerra 
i han dedicat les seves vides senceres a combatre el masclisme, el racisme, 
l'homofòbia... rebin doncs la nostra gratitud i suport infinits.   
 
4. Assumim que queda encara molta feina a fer, que no s'ha acabat la tasca 
per promoure unes condicions de vida justes i dignes per a moltes minories, 
i manifestam que sempre tendran el suport actiu i continuat del PSM. El 
camí és llarg però tendran sempre al PSM com a company de viatge, cada 
militant del PSM serà un activista implicat, un defensor dels valors justos, 
un agent compromès amb el canvi i progrés social.     
 


