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Contingut de la iniciativa :
L'informe «Homofòbia d'Estat» editat per l'Associació Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals,
Trans i Intersex (ILGA) afirma que encara avui hi ha 72 Estats del món que criminalitzen les
relacions afectives o sexuals entre persones adultes del mateix sexe, perseguint a molts d'ells
d'igual manera i en la pràctica també a persones per la seva identitat sexual. D'aquests, 10 països
penalitzen aquestes relacions amb la pena de mort.
Les persones LGTBI i totes aquelles persones que pateixen discriminació per la seva orientació i/o
identitat sexual, veuen així greument afectats els seus drets humans a la vida, a la integritat
personal, a la dignitat humana, a la igualtat davant la llei i a la no discriminació, a l'accés a la
justícia, a l'educació, a la salut, a la cultura i al treball, a l'habitatge i a la llibertat de circulació; al
mateix temps que continuen patint impunes crímens d'odi, tortura, tractaments cruels, inhumans o
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degradants, agressions físiques i verbals, rebuig social, fustigació policial i manca de
reconeixement i protecció legal i aplicació de lleis discriminatòries.Gran quantitat d'estudis han
denunciat la dimensió d'aquestes vulneracions: l'Informe de la Comissió Interamericana de Drets
Humans (CIDH) «Violència contra les persones LGTBI», reflecteix com durant un període de
quinze mesos, entre gener de 2013 i març de 2014, es cometeren almanco 770 actes de violència
contra persones LGTBI, inclosos 594 assassinats a la regió. Així mateix, un estudi posterior
d'Amnistia Internacional afirma que entre 2008 i 2019 foren reportats 3.314 assassinats contra
persones trans* a 74 països del món.

Les Nacions Unides instaren el 2015 als Estats membres a prendre mesures urgents per posar fi
a la persecució, exclusió i estigmatització contra adults, adolescents, nines i nins que s'enfrontin a
les situacions de violència i discriminació per la seva orientació sexual i/o identitat sexual.
Subratllen que no respectar els drets humans de les persones LGTBI i no protegir-les de la
violència les lleis discriminatòries «suposa una greu violació de les normes internacionals en
matèria de DDHH i té un impacte significatiu sobre la societat fomentant una major vulnerabilitat a
les malalties, l'exclusió social i econòmica, a la pressió sobre les famílies i comunitats, i també un
impacte negatiu sobre el creixement econòmic, el treball decent i el progrés per assolir els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de cara al futur».
Els ODS 10 i 16 estableixen com a fites potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i
política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, ètnic, origen i condició,
eliminar les polítiques i pràctiques discriminatòries i, en definitiva, promoure i aplicar lleis i
polítiques inclusives a favor del desenvolupament sostenible. Per això, i en ares de complir amb la
promesa de l'Agenda 2030 de no deixar ningú enrere, la lluita contra la discriminació per raó
d'orientació i identitat sexual és una prioritat de la política exterior espanyola que, en
conseqüència, orienta de manera decidida també la política de cooperació internacional.
El V Pla Director de la Cooperació Espanyola (CE) sosté que, mitjançant l'enfocament basat en
els DDHH, la CE promourà l'empoderament de totes les persones per a l'exercici ple dels seus
drets, la participació política, la rendició de comptes i vetllarà per la no discriminació per raó de
gènere, orientació sexual i d'identitat sexual. De la mateixa manera, l'Estratègia d'Acció
Humanitària de la Cooperació Espanyola 2019-2026 incorpora l'orientació i la identitat sexual
juntament amb l'enfocament de gènere, edat i diversitat, i al mateix temps, el III Pla Àfrica aprovat
el març de 2019 assumeix la prioritat marcada a l'Estratègia d'Acció Exterior de lluita contra la
discriminació per raó d'orientació sexual i d'identitat sexual.
En aquest sentit, Àfrica és el continent on les violacions als DDHH de les persones LGTBI té una
major incidència. Dels 55 països de la Unió Africana, 32 criminalitzen l'homosexualitat, essent el
continent on s'hi concentren la majoria d'estats dels 72 del món que institucionalitzen aquestes
violacions dels DDHH. La persecució inclou des de multes a presó o, en determinats països, la
pena de mort. Amb això, s'ha produït recentment persecucions i detencions a persones LGTBI per
part de les autoritats, empaperades per un sistema de normes discriminatòries a voltes heretades
de l'època colonial.
Per la seva part, i per la rellevància història que per a la cooperació al desenvolupament té
Amèrica Llatina, urgeix destacar la necessitat de protegir a les persones LGTBI d'aquesta regió,
atès que és on s'hi han documentat situacions de major violència vers les persones que pateixen
discriminació per raó d'identitat sexual. Aquests cicles de violència «s'entremesclen amb alts
nivells de discriminació i estigmatització, resultant en una manca d'accés als seus drets civils,
polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals» (OC24/17 resolució de la CIDH). També, i
finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID),
l'«Estudi sobre la situació del col·lectiu LGTBI amb necessitats de protecció Internacional a
Centreamèrica» constata que la violència i la discriminació contra les persones LGTBI determina
de manera decisiva les condicions del seu desplaçament, l'accés als sistemes de protecció
internacional i la integració en el país de destinació.
Si prenem com a referència l'enfocament basat en els Drets Humans i d'Interseccionalitat, és
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possible afirmar que cap procés de desenvolupament té el mateix impacte si en ell s'hi donen
situacions de discriminació per orientació i identitat sexual. Així doncs, des de la Cooperació
Internacional no és possible ignorar aquesta realitat si el que es pretén és assolir un
desenvolupament humà inclusiu, equitatiu, amb justícia social i que reconegui la diversitat com un
bé públic global.

Per tots aquests motius, la Fundación Triángulo i l'AECID promogueren la «Declaració de Mèrida»
sobre el compromís de les institucions públiques en matèria de Drets Humans de les persones
LGTBI en el món a fi d'impulsar, en el marc de coherència de polítiques i mitjançant el blindatge
pressupostari, tant la promoció de les polítiques públiques de DDHH de les persones LGTBI com
la transversalització de l'enfocament de gènere i de diversitat sexual a la totalitat d'eines i
instruments de cooperació internacional.
Aquesta Declaració fou consensuada i aprovada pel plenari del VI Congrés de Cooperació
Internacional i Drets Humans LGBT organitzat per la Fundación Triángulo en col·laboració amb
l'Agència Extremenya de Cooperació Internacional, celebrat a Mèrida i Badajoz, del 8 a l'11 de
març de 2017. La Declaració fou signada per les persones, institucions i entitats assistents al
Congrés de Mèrida l'11 de març de 2017 i s'acordà la promoció de la mateixa per a les adhesions
posteriors per part d'institucions públiques, locals, regionals, estatals i supraestatals.
Amb la firma de l'AECID el 28 de juny de 2019, la Cooperació espanyola es compromet igualment
a què la seva feina assumeixi l'enfocament de diversitat sexual, a més de realitzar accions
positives i destinar recursos a programes i projectes que tenguin com a fi la promoció de la
inclusió de les persones LGTBI dintre d'un desenvolupament sostenible compartit que no deixi
ningú enrere.
La literalitat de l'esmentada Declaració de Mèrida estableix el següent:
DECLARACIÓN DE MÉRIDA sobre compromiso de las instituciones públicas en materia de
DERECHOS HUMANOS LGBTI EN EL MUNDO
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció que: «A fin de
respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a la vida y la seguridad de las personas, garantizado
en virtud del derecho internacional, los Estados deben investigar, enjuiciar y sancionar de manera
efectiva a los autores responsables de ejecuciones extrajudiciales y promulgar leyes sobre delitos
motivados por los prejuicios que protejan a las personas de la violencia basada en la orientación
sexual y la identidad de género. Se deben establecer sistemas eficaces para registrar los actos de
violencia motivados por los prejuicios e informar al respecto.»
Actualmente son 76 los países que aun consideran ilegal las relaciones sexuales consentidas
entre parejas del mismo sexo en privado, lo cual criminaliza en la práctica también a las personas
trans. Asimismo, algunos de estos países penalizan estas relaciones con la pena de muerte:
Arabia Saudita, Mauritania, Sudán, Irán, Yemen, Pakistán, Afganistán, Brunei y Catar más
regiones de Nigeria y Somalia, y de facto Irak aunque hasta ahora no figure en su código penal.
Las personas lesbianas, gais, bisexuales e intersexuales ( LGBTI ) ven así gravemente afectados
sus derechos humanos a la vida privada, integridad personal, dignidad humana, igualdad ante la
ley y no discriminación, el acceso a la justicia, la educación, la salud, la cultura y el trabajo, la
vivienda y la libertad de circulación, así como continúan sufriendo impunes crímenes de odio o
crímenes de prejuicio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, agresiones físicas y
verbales, rechazo social, el impacto de la aplicación de leyes discriminatorias, hostigamiento
policial, y falta de reconocimiento y protección legal, entre otros.
ARTICULO 1: Compromiso con la igualdad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e
intersexuales.
Mostramos nuestro compromiso con el reconocimiento de los derechos de gais, lesbianas,
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bisexuales, transexuales e intersexuales como derechos humanos, así como comprometemos
nuestra activa posición de denuncia ante aquellos países que continúan criminalizando a estas
poblaciones, a los que instamos a derogar toda normativa en este sentido, con especial énfasis en
las penas de muerte y cárcel, y la prohibición del derecho de asociación de las personas LGBTI.
ARTICULO 2: Promoción de las políticas públicas de derechos humanos LGBTI.

Nos comprometemos a trabajar en los mecanismos internacionales de derechos humanos
incidiendo sobre las instituciones competentes en nuestro país en dicha materia para que pueda
canalizar la denuncia en los organismos internacionales de los incumplimientos que tuvieran
lugar.
ARTÍCULO 3: Informes.
Sin prejuicio de lo establecido en el artículo anterior establecemos los informes alternativos de
sociedad civil, incluyendo el Examen Periódico Universal del sistema de Derechos Humanos de
Naciones Unidas como una de las herramientas más efectivas para instar a los estados miembros
de la Organización de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones internacionales en
materia de Derechos Humanos. Para ello el trabajo cercano con la sociedad civil organizada en
nuestro ámbito de actuación y vinculada a su vez con los grupos de base de terceros países el
vehículo preferente para la denuncia de dichas vulneraciones.
ARTICULO 4: Coherencia en las políticas de cooperación internacional al desarrollo.
Comprometemos que nuestras diferentes herramientas e instrumentos de cooperación
internacional para el desarrollo tengan en cuenta el enfoque de género, la orientación sexual y la
identidad de género, así como la diversidad corporal. En especial en los instrumentos de
cooperación técnica, cooperación bilateral y cooperación directa. Igualmente promoveremos que
este enfoque sea incorporado por parte de otras organizaciones e instituciones públicas,
nacionales y supranacionales.
ARTICULO 5: Compromiso presupuestario.
Comprometemos dedicar parte de nuestro presupuesto en cooperación internacional al desarrollo
de programas y proyectos que promocionen los derechos humanos con un enfoque de género,
orientación sexual e identidad de género.
ARTÍCULO 6: Promoción de esta declaración.
Instaremos a otros organismos locales, regionales, estatales y supraestatales competentes en
materia de cooperación internacional para el desarrollo y derechos humanos a adherirse a esta
declaración, y por tanto a involucrarse en la defensa activa de los derechos humanos de las
personas LGBTI de manera real y efectiva.
Articulo 7: Educación para el desarrollo.
Entendemos como prioritaria la sensibilización de nuestra propia ciudadanía en la educación y
sensibilización sobre la realidad de vulneración de los derechos humanos de las personas LGBTI.
Articulo 8: Equidad e igualdad / Igualdad social y dignidad humana.
Nuestro compromiso es por la equidad, la igualdad social y la dignidad humana. Nos
comprometemos con los derechos de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales,
pero también con todos los derechos humanos, la justicia social, y la defensa de la tierra y el
espacio natural. Luchamos contra la explotación económica, el expolio cultural, la
homogeneización ideológica y la intolerancia religiosa de todo tipo.
Transversalitzar l'enfocament de la Diversitat Sexual a la totalitat de processos de Cooperació
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Internacional, amb objecte de garantir que els seus projectes impactin de forma equitativa en els
processos de transformació social i generant contexts i espais lliures de discriminació on el mateix
personal contractat i la població beneficiària de la intervenció, resulta una responsabilitat tant per
a les Administracions públiques com per la societat civil organitzada.
Un estudi realitzat per la Fundación Triángulo analitzant els darrers deu anys de cooperació al
desenvolupament a Espanya assenyala que tan sols l'AECID compta amb una trajectòria estable i
de llarg recorregut pel fet de considerar aquesta línia de feina entre les seves prioritats i
compromisos de treball. D'aquesta manera, i més enllà del recent compromís de l'AECID amb la
Declaració de Mèrida o d'actuacions com les de les Diputacions Forals de Biscaia i Guipúscoa,
l'Ajuntament de Sevilla o les Agències de Cooperació Andalusa, la resta d'intervencions en la
matèria han figurat com alguna cosa puntual i residual.

En el context de les Illes Balears, el IV Pla Director de la Cooperació al Desenvolupament
2020-2023 del Govern de les Illes Balears estableix, entre els seus principals enfocaments i
principis, el següent pel que fa al col·lectiu LGTBI:
Durant aquest període, es promourà un model de desenvolupament que abordi les causes
estructurals de gènere des d’una mirada feminista però també decolonial, que fugi del caràcter
reductiu i simplista de les mirades imposades des d’Occident sobre les dones del Sud i reconegui
la seva capacitat d’acció i organització, seguint el camí assenyalat per la Declaració de Mèrida
sobre el compromís de les institucions públiques en matèria de drets humans LGTBI en el món.
Finalment, conscients de la importància de donar veu al col·lectiu LGTBIQ+, impulsarem la
visibilitat de la diversitat sexual i de gènere en la cooperació balear. Per a això, iniciarem un
procés de debat i reflexió sobre aquest enfocament, per integrar-lo d’una manera més decidida
en accions i planificacions futures.
Per tot això, els Grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca presenten la
següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
1.

El Parlament de les Illes Balears ratifica la Declaració de Mèrida sobre el compromís de
les institucions públiques en matèria de Drets Humans de les persones LGTBI en el
món i insta al Govern de les Illes Balears, als Fons Insulars de Cooperació i a la resta
d'entitats públiques de les Illes Balears dedicades a la Cooperació a signar-la i
ratificar-la.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar, en
el marc de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament, programes adreçats a erradicar la
violència, discriminació i totes aquelles vulneracions de Drets Humans per raó
d'orientació i identitat sexual, i a promoure l'empoderament de la població LGTBI i de
totes aquelles persones que tenguin una orientació i/o identitat sexual que pateixi
exclusió, violència o discriminació en els diversos països del món tot prioritzant aquells
territoris amb pitjor situació per a la població objectiva.

3.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a blindar i
incorporar la transversalització de l'enfocament de Diversitat Sexual tant en el conjunt
de l'arquitectura institucional i futurs plans directors, estratègies i protocols, així com
l'actualització de la normativa reguladora de la política de Cooperació.

4.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a promoure la
definició d'indicadors i criteris que permetin valorar i incorporar l'Enfocament de
Diversitat Sexual als plans, programes i convocatòries de Cooperació, i instar a la seva
incorporació i aplicació a la resta d'administracions i agents de Cooperació al
desenvolupament.

5.

El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a acompanyar al
Govern d'Espanya en el lideratge d'un full de ruta global per a impulsar el
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reconeixement de la diversitat sexual com un bé públic global i, en sintonia, combatre i
erradicar qualsevol mena de discriminació i violència que pateixen les persones LGTBI
i, molt especialment, les patides per les dones lesbianes, transsexuals i bisexuals,
atesa la situació de vulnerabilitat que presenten a diverses regions del món.

Joan FERRER I RIPOLL
Assabentament grup,

Cristina MAYOR I ABAD
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA
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