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Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Arrel de les noves disposicions legislatives aprovades
recentment a Hongria, i per l'escalada d'odi contra les persones LGTBI que s'ha pogut comprovar
fa pocs dies amb l'assassinat homòfob d'un jove a La Corunya (Galícia), es fa imprescindible
poder debatre aquesta iniciativa l'abans possible en el Parlament de les Illes Balears.
Títol de la iniciativa :
Condemna a l'escalada de LGTBIfòbia a Europa.
Contingut de la iniciativa :
I
Alguns països de la Unió Europea, entre ells Hongria i Polònia, estan aprovant i aplicant una
legislació regressiva i ofensiva que viola flagrantment els Drets Humans, ja sigui a la totalitat del
seu territori o a determinades zones, cínicament declarades com «lliures d'ideologia LGTBI». En
el cas d'Hongria, el govern presidit pel primer ministre Viktor Orban ha introduït una llei que
estigmatitza i discrimina a les persones LGTBI prohibint el contingut referit a l'homosexualitat, el
canvi de sexe o la identitat de gènere a les escoles, la televisió i les pel·lícules a menors de devuit
anys, situant l'homosexualitat en les mateixes condicions que la pornografia.
El grups progressistes en el Parlament Europeu han liderat una resposta inequívoca de condemna
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a aquest darrer atac legislatiu de la forma més contundent possible: demanant mesures que
permetin acabar amb la propagació de la discriminació i el delicte d'odi homofòbic a Europa.

A partir d'una Resolució presentada per al seu debat en el plenari del Parlament Europeu es
demanava que la Comissió Europea i el Consell de la UE avancessin en l'aplicació de l'article 7
del Tractat de la UE per tal d'aplicar sancions contra el govern hongarès i activar el Mecanisme de
l’Estat de Dret, que vincula el pressupost amb l'estat de dret i el respecte als Drets Humans, i
condicionin així l’arribada de fons europeus al país fins que el seu govern no compleixi amb els
Drets Humans.
A la Unió Europea, discriminar a les persones LGTBI és il·legal. Per això, la nova llei hongaresa
ha de ser derogada per incomplir els Drets Humans i per ser ofensiva i una vergonya per a tota
Europa. Aquestes lleis retrògrades són llavors d'odi i violència.
Finalment el Parlament Europeu adoptà el passat 8 de juliol de 2021 la Resolució «B9-0412/2021
sobre la violació del Dret de la Unió i dels drets dels ciutadans LGBTIQ a Hongria a conseqüència
de les modificacions legals aprovades pel Parlament Hongarès». En aquesta votació els
representants espanyols del Partit Popular i VOX van tornar a triar el bàndol equivocat de la
història i van preferir posar-se al costat de l'extrema dreta homòfoba deixant de banda els Drets
Humans. En el cas dels eurodiputats del PP espanyol, resulta molt revelador el fet de que es
desmarquessin del sentit de vot de la gran majoria de delegacions del Partit Popular Europeu que
sí que van donar suport al text, mentre que els representants del PP de Pablo Casado van decidir
abstenir-se.
Això és un símptoma més de que la dreta ultra espanyola, amb els seus vots, no vol aturar
l'escalada de LGTB-fòbia que s'està propagant arreu d'Europa i que ha tengut a Espanya un
darrer i horrible episodi amb la mort del jove Samuel a La Corunya. En qüestió de Drets Humans
no s'haurien d'acceptar mitges tintes, silencis o abstencions. No hi caben les posicions
intermèdies. El silenci i l'abstenció amb qüestions d'odi esdevenen còmplices.
A la votació en el Parlament Europeu es va evidenciar que hi ha dos Partits Populars. Per un
costat, la major part del Partit Popular Europeu, que està dient prou a la LGTB-fòbia i aïlla a
l'ultradreta. Per altre costat, tenim a la dreta espanyola que prefereix fer un seguidisme de la
ultradreta per interessos de consolidació de poder a les Comunitats Autònomes on governen
conjuntament. Bescanvien el poder i el control a governs autonòmics a canvi a la dignitat i els
Drets Humans de les persones.
Una normativa molt similar a la impulsada per Orban a Hongria la trobam a la Regió de Múrcia on
el PP, gràcies al suport de VOX, pot governar amb una generosa majoria a la cambra legislativa
autonòmica. A canvi, els ultradretans li han demanat que implanti el conegut «pin parental» que
consisteix en posar traves per a l'impuls d'una educació en llibertat, igualtat i respecte a les altres
realitats i orientacions sexuals.
II
El passat 3 de juliol de 2021 un al·lot de vint-i-quatre anys, Samuel Luiz Muñiz, moria assassinat a
cops per persones que l'increparen amb insults homòfobs. Samuel és la darrera víctima mortal
conseqüència del discurs d'odi contra les persones LGTBI. Aquest discurs, combinat amb
polítiques discriminatòries impulsades a alguns països europeus per moviments d'extrema dreta,
és en realitat una croada homòfoba contra els Drets Humans. Els drets LGTBI són Drets Humans.
Com a rebuig d'aquesta agressió, millers de persones ens vam manifestar a diversos punts del
territori Espanyol per mostrar el rebuig a aquesta agressió que, per desgràcia, no és un cas aïllat.
Cada dia coneixem noves agressions, de diverses intensitats, que atemoreixen al col·lectiu LGTBI
i generen un clima irrespirable per a moltes persones al qual s'hi ha d'afegir una violència que no
es veu a simple vista: la de l'homofòbia practicada per familiars, cercles d'amistats, xarxes socials,
assetjament escolar... contra aquelles persones que tenen una orientació diferent de la
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Aquests dies hem conegut el cas d'un menor en el nostre context més immediat, a Mallorca, que
ha patit rebuig continuat i agressions per part dels seus mateixos familiars pel simple fet de la
seva orientació sexual. Una situació terrible si tenim en compte que es desenvolupa a la mateixa
casa de la víctima que ha de patir un odi per part de persones, pares i germans, que el que
haurien de fer es estimar-lo, donar-li protecció i suport, fos quina fos la seva sexualitat.
Les persones LGTBI mostren el seu coratge i fermesa arreu del món. Des d'Hongria a Polònia. De
Polònia a Geòrgia, de Geòrgia a Ghana i a molts altres indrets. És un coratge de persones que
han de combatre diàriament amb una realitat hostil per poder estimar, per poder
autodeterminar-se a nivell afectiu-sexual amb total llibertat.
III
El juny de 2005 el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei 13/2005 de reforma del Codi Civil pel
que fa al dret a contreure matrimoni, i va convertir en drets i igualtat real una de les grans
reivindicacions de l'activisme LGTBI. Pocs anys després es va impulsar l'aprovació de la Llei
3/2007 reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, que va
suposar un avanç internacional sense precedents per als drets de les persones trans.
A Balears, la llei LGTBI i contra la discriminació, aprovada el 2016, ha suposat un punt d'inflexió
per a garantir els drets de les persones LGTBI i per erradicar la LGTB-fòbia, avançant vers una
societat més respectuosa amb la diversitat.
Recentment s'han començat a tramitar els Avantprojectes de la Llei per a la Igualtat real i efectiva
de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI i de la Llei Orgànica de
Garantia Integral de la Llibertat Sexual, així com la Proposició de Llei Integral per a la Igualtat de
Tracte i la No Discriminació. Tot plegat marca un camí inequívoc que fa d'Espanya un dels estats
més avançats del món pel que fa a la protecció dels drets individuals i col·lectius de les persones i
en l'avanç de la lluita per a la Igualtat.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI:
1.

2.

3.

El Parlament de les Illes Balears condemna l'assassinat homòfob del jove gallec
Samuel Luiz Muñiz, darrera víctima mortal de la LGTB-fòbia a Espanya, expressa el
seu condol i solidaritat amb la seva família i amics, i desitja que es faci justícia l'abans
possible per a Samuel.
El Parlament de les Illes Balears condemna tots els atacs de violència física o verbal
cap a persones del col·lectiu LGTBI i que s'han produit darrerament a tots els àmbits:
social, familiar, laboral, esportiu, educatiu, etc. i insta a les Administracions Públiques
responsables i a la societat civil a donar tot el suport a les víctimes i seguir impulsant
mesures per tallar aquesta espiral d'odi.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a què, en tots els àmbits de
representació internacional, formi part de les accions necessàries per posar fre a les
legislacions i actes de governs estatals, regionals o locals que suposin un retrocés en
els Drets Humans, especialment aquells que s'emparin en posicions d'odi i rebuig
envers el col·lectiu de persones LGTBI.
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Joan FERRER I RIPOLL
Assabentament grup,

Maria Esperança SANS I REGIS Miquel ENSENYAT I RIUTORT

Pilar COSTA I SERRA
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