Manifest Som Masnou pel 17 Maig, dia internacional
contra la LGTBI-fòbia.

Un any més es celebra el 17 de maig l’aniversari de la eliminació de la homosexualitat de la
llista de malalties mentals per part de la OMS (Organització Mundial de la Salut), en aquest
any es celebra el 29 aniversari de la data.
Des de que es varen aconseguir alguns dels avanços legals per a les persones LGTBI, moltes
son les persones que han reprovat que perquè seguim manifestant-nos i reivindicant drets si
ja els tenim tots. La seva inconsciència, en alguns dels casos, es un acte de LGTBI-fòbia,
perquè molts son els drets que encara, avui en dia, manquen per aconseguir.
La homosexualitat va estar eliminada de la classificació internacional de malalties mentals
per la OMS el 17 de maig de 1990, però encara queden molts països en el mon que continua
sent delicte i fins i tot castigat amb la pena de mort, Aràbia Saudí, Iran, Síria, Iemen,
Mauritània, Brunei, Sudan i Afganistan entre d’altres son part de la terrorífica llista de països
on es condemna la homosexualitat amb la pena de mort.
La vella Europa no escapa de la llista, països com Rússia viola reiteradament els drets
humans a les persones que composen el col·lectiu LGTBI.
També es de rellevant importància el discurs LGTBIFOBIC dels partits de la ultra dreta, del
que el nostre país no està exent, ja que la ultra dreta de Vox (que recentment ha entrat en
el Congres dels diputats espanyol) llença constantment consignes totalment
LGTBIFOBIQUES.
Petits però grans passes s’han donat en el nostre país, alguns comencem a veure resultats
amb les noves generacions que estan pujant amb major igualtat i diversitat.
Però ens hem oblidat de les persones majors LGTBI, aquells que varen lluitar en els nostres
carrers en els anys 70 i que ara tenen les seves temples platejades. Molts d’ells es veuen
obligats a tornar a aquell armari ranci i amb olor a naftalina ja que el nostre sistema
d’atenció a la tercera edat els aïlla en residències heteropatriarcals, en les que
arriben a separar a matrimonis del mateix sexe per raons morals.

Es realment llastimós que una vegada has lluitat tota la vida pels drets (poc) però drets que
tots gaudim avui dia, i als que ells es veuen obligats a perdre pel sol fet de ser majors.
Tenim que donar poder a aquest segment de la població que es realment un sector
desprotegit i posar en especial relleu aquesta realitat que s’intenta tapar amb un dit per no
veure-ho.
Els nostre majors son la historia viva, son els records de la repressió franquista, de les
carreres, de les detencions en aquells camps de concentració que el règim de la dictadura va
crear sota aquella llei de “vagos y maleantes”.
Les dones i homes que formem part de Som Masnou volem recordar que avui dia no
podríem estar en el lloc que ens trobem sense l’esforç d’ells, i per això volem dedicar aquest
dia a la tercera edat del Col·lectiu LGTBI, un exemple a seguir per les generacions presents i
les properes.
Lluitem per una societat mes justa, igualitària i diversa.
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