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Títol de la iniciativa :
Condemna als atacs contra el col·lectiu LGTBI a Polònia.
Contingut de la iniciativa :
El passat 18 de desembre de 2019 el Parlament Europeu va aprovar una resolució on expressava
la seva profunda preocupació pel creixent nombre d'atacs contra lesbianes, gais, bisexuals,
transsexuals i intersexuals a la Unió Europea per part d'Estats, funcionaris estatals, governs
nacionals i locals, i també polítics. Es va posar d'exemple el discurs d'odi vessat durant les
campanyes electorals a Espanya, Estònia, Regne Unit, Hongria i Polònia i les declaracions
homòfobes durant la campanya per a un referèndum a Romania.
Els eurodiputats condemnaren igualment les denominades "zones lliures d'ideologia LGTBI",
establertes des de principis del 2019 per dotzenes d'ajuntaments, comptats i regions al sud-est de
Polònia. Aquests territoris polonesos demanen que no adoptin mesures que promoguin la
tolerància vers el col·lectiu LGTBI i que no donin assistència financera a ONG que treballin per a
la igualtat de drets. El Parlament Europeu va instar a les autoritats poloneses a condemnar
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aquestes mesures i a revocar totes les resolucions que ataquin els drets de les persones LGTBI.

Els eurodiputats també varen aprovar que la Comissió Europea vigili com s'empren els fons
europeus i recalcaren que en cap cas els fons de la UE puguin emprar-se amb finalitats
discriminatòries.
Igualment el Parlament Europeu va deplorar que els atacs contra les persones LGTBI per part de
les autoritats públiques d'alguns Estats membres, adreçats contra institucions educatives i
escoles. El text subratlla que les escoles han de ser llocs que reforcin i protegeixin els drets
fonamentals de tots els nins i nines i demana a la Comissió i als estats membres que actuïn per
posar fi a la discriminació que pugui conduir a les persones LGTBI a ser intimidades, maltractades
o aïllades en l'entorn escolar.
Finalment els eurodiputats remarcaren que, encara que la majoria dels estats membres existeixen
mesures legals contra la discriminació, aquestes no s'apliquen suficientment, la qual cosa deixa a
les persones LGTBI vulnerables als delictes d'odi i discriminació.
Des de principis del 2019 fins a final d'aquell any, a Polònia es van registrar més de 80 casos en
els quals regions, comptats o municipis han aprovat Resolucions en les quals es declaraven lliures
de l'anomenada "ideologia LGTBI" o que han adoptat "Cartes Regionals de Drets de la Família"
demanant als governs locals que s'abstinguessin de prendre cap mesura per afavorir la tolerància
cap a les persones LGTBI, així com facilitar suport financer a les organitzacions no
governamentals que treballen per promoure la igualtat de drets, l'educació contra la discriminació
o el suport a les persones LGTBI.
A tall d'exemple de la persecució que pateixen els col·lectius LGTIB, el maig de 2019, segons
denuncia Amnistia Internacional, la policia polonesa va registrar la casa d' Elzbieta Podlesna, una
activista que fa anys lluita contra l'odi i la discriminació a Polònia. Els agents afirmaren que havien
trobat cartells que mostraven a la Verge Maria amb una corona dels colors de l'arc de Sant Martí,
la bandera LGTBI i l'arrestaren durant unes hores. Actualment està acusada d'ofendre les
"creences religioses". Si la declaren culpable, podria ser condemnada fins a dos anys de presó
per aquests càrrecs.
Durant la campanya electoral de les eleccions presidencials poloneses que culminaren el 12 de
juliol d'enguany, amb la victòria de l'actual president Duda, diversos membres del PiS ("Partit Llei i
Justícia" en polonès, del qual en forma part l'actual president Duda) manifestaren missatges
homofòbics. El diputat del PiS i membre de l'equip de la campanya de Duda, Przemyslaw Czarnek
va expressar "aquesta gent (referit a la comunitat LGTBI) no són iguals a la gent normal" i el
diputat Joachim Brudzinski, també del PiS, va arribar a tuitar que "Polònia sense LGTBI seria molt
més maca".
El passat 16 de juliol del 2020 la comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior del
Parlament Europeu va aprovar, per una contundent majoria, un informe en el qual es critica el
deteriorament continu de la democràcia, l'imperi de la Llei i els drets fonamentals a Polònia.
Elaborat pel president de la Comissió, del Grup S&D, l'eurodiputat Juan Fernando López Aguilar,
l'informe demana als estats membres de la UE que declarin que existeix un risc clar
d'incompliment greu contra els valors europeus a Polònia.
L'informe es basa en fets i ofereix una visió general i en detall de com l'imperi de la llei, la
democràcia i els drets fonamentals s'han debilitat i danyat a Polònia des del 2015. S'hi assenyala
que la situació dels drets fonamentals, concretament, en relació amb la llibertat dels mitjans de
comunicació i protecció de les minories. Durant la darrera campanya de les eleccions
presidencials, la parcialitat dels mitjans públics de comunicació fou particularment visible en
relació amb aquests temes, afavorint al president actual i presentant a la comunitat LGTBI com un
nou enemic. Fins i tot s'arribà a qüestionar la seva dignitat humana per part del president Andrzej
Duda.
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Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI:
1.
2.

El Parlament de les Illes Balears condemna la repressió i discriminació que estan patint
les persones LGTBI, així com les persones i entitats que lluiten pels drets d'aquestes, a
la República de Polònia.
El Parlament de les Illes Balears insta al govern d'Espanya que, a través de tots els
mecanismes de relacions internacionals existents, expressi el seu absolut rebuig a les
polítiques públiques desenvolupades a la República de Polònia que suposin algun tipus
de discriminació o repressió de les persones del col·lectiu LGTBI, i de les persones i
entitats que lluiten pels drets d'aquestes, en qualsevol àmbit de la seva vida pública o
privada.

Joan FERRER I RIPOLL
Assabentament grup,

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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