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Iniciatives contra la discriminació de persones LGTBI amb diversitat funcional.
Contingut de la iniciativa :
Tal com indica el delegat per als Drets Humans del Comitè Espanyol de Representants de
Persones amb Discapacitat (CERMI), Jesús Martín: "A les persones amb discapacitat hi ha hagut
una tendència a la infantilització, a privar-les de la seva sexualitat, dels seus desitjos d'homes i
dones que són. Això perverteix la seva llibertat a l'hora de manifestar la seva expressió de gènere,
la seva orientació i la seva identitat sexual". "La Convenció Internacional de les Persones amb
Discapacitat La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (signada el 13 de
desembre de 2006 a Nova York; l'Estat espanyol la va signar 30 de març de 2007) ha portat nous
temps per a elles, un moment de voler ser líders de les seves vides i per això cal apostar per la
diversitat. Les persones amb discapacitat han sofert ocultacions i és important que com també
s'han reivindicat en àmbits com el laboral, surtin ara al carrer per dir també que una part d'elles
són LGTBI".
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El sexòleg de l'Associació "Sexualidad y Discapacidad", Carlos de la Cruz, considera amb relació
a les persones amb discapacitat que "si ja és invisible la sexualitat des d'un punt de vista
heterosexual, encara més des d'un punt de vista homosexual. És aquí on es produeixen les
discriminacions, de vegades dobles o triples". El sexòleg reclama que es faci "una doble tasca
amb les famílies i els professionals que impliqui fer veure que totes les persones tenen sexualitat i
que, dins aquest context, és tan plural com la resta de la societat. Si és una errada pressuposar
l'heterosexualitat a l'institut, també ho és fer-ho en un centre de persones amb discapacitat".
Uge Sangil, presidenta de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transexuals
(FELGTB) manifesta que la invisibilitat de les persones LGTBI amb discapacitat radica en què "es
prioritza la seva discapacitat per damunt de la seva orientació o identitat de gènere, per la qual
cosa aquesta part del benestar psicosocial desapareix, quan en realitat haurien d'anar parelles".

En aquest sentit, la FELGTB va signar fa poc un conveni de col·laboració amb la Fundació ONCE
i amb CERMI per treballar i analitzar de manera paral·lela les múltiples discriminacions que
pateixen les persones LGTBI amb algun tipus de discapacitat.
Per la secretària general de la Fundació ONCE, Teresa Palahí "discapacitat, orientació sexual,
gènere, pobresa... són factors que, combinats, agreugen els efectes de la discriminació a
qualsevol àmbit. L'àmbit laboral és un dels espais on la discriminació contra el col·lectiu LGTBI en
general és més difícil d'identificar i denunciar, perquè les persones s'estan jugant el seu mitjà de
vida".
El passat 2019 el CERMI va emetre un manifest coincidint amb la data de l'Orgull LGTBI on
declaraven la necessitat urgent d'avançar en el reconeixement de les persones LGTBI dintre del
col·lectiu de persones amb discapacitat.
El CERMI ha plantejat fa pocs dies al Ministeri d'Igualtat que les persones LGTBI amb discapacitat
tenguin una protecció legal reforçada contra la discriminació, per estar exposades a una major
intensitat d'exclusió o doble o triple discriminació. Per aquest motiu, consideren des de CERMI
que la futura Llei Orgànica per a la igualtat de les persones LGTBI i per a la no discriminació per
raó d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals ha de
reforçar la protecció a les persones LGTBI amb discapacitat per estar exposades aquestes a una
major intensitat d'exclusió.
La Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, aprovada pel Parlament
de les Illes Balears la passada legislatura 2015-2019 amb un gran consens, no incloïa cap
consideració sobre la qüestió a la qual es refereix la present iniciativa atès que l'objecte de la
norma se centrava sols a garantir la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i l'accessibilitat
universal per permetre l'autonomia personal de totes les persones i, particularment, de les
persones amb discapacitat, perquè puguin interactuar de manera plena i efectiva respecte de
l'accés i la utilització dels espais d'ús públic, de les edificacions, dels transports, dels productes,
dels serveis, de la informació i de les comunicacions.
És més que evident, doncs, que cal seguir avançant en mesures que promoguin la difusió,
sensibilització, formació i assessorament en matèria de diversitat afectiva-sexual, familiar i de
gènere. També cal lluitar contra els delictes d'odi, la creació d'ocupació i la supressió de barreres
físiques o de qualsevol altre tipus que afectin de manera prioritària a les persones LGTBI amb
discapacitat.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI:
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a incloure dins la futura Llei
Orgànica per a la igualtat de les persones LGTBI i per a la no discriminació per raó
d'orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals,
un especial esment per tal de reforçar la protecció al col·lectiu de persones LGTBI amb
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2.

3.

diversitat funcional que ajudi a evitar situacions d'exclusió que pateix específicament
aquest col·lectiu.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, en coordinació
amb els Consells Insulars i els Ajuntaments de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, a impulsar les mesures oportunes per tal de prestar una especial atenció a les
persones LGTBI amb diversitat funcional i que són o puguin ser objecte de cura per
part de l'Administració (sigui quina sigui la tipologia de la xarxa assistencial a partir de
la qual es materialitzi l'ajuda) per a evitar situacions de doble discriminació i per tal de
garantir el complet desenvolupament de la seva identitat d'acord amb la seva orientació
sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar, en
col·laboració amb el Tercer Sector (especialment aquelles entitats centrades en
persones amb discapacitat) i les entitats LGTBI, iniciatives i materials que impulsin la
visibilització de les persones LGTBI amb diversitat funcional, que evitin la seva
discriminació i que ajudin a millorar el seu estat psicosocial i a desenvolupar plenament
les seves identitats: elaboració d'estudis, protocols, guies específiques per a
professionals i Oficines públiques dedicades a la cura de les persones amb diversitat
funcional, campanyes de sensibilització, etc.

Joan FERRER I RIPOLL
Assabentament grup,

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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