Les persones amb discapacitat LGTBI, lliures de violència i discriminació
que ens aparten i ens amaguen de la vida en comú
Les persones amb discapacitat LGTBI reivindiquem el nostre orgull de ser
visibles i estar apoderades

MANIFEST DEL MOVIMENT CERMI PER L'ORGULL LGTBI 2022

El moviment social de les persones amb discapacitat i les seves famílies,
representat pel Comitè Estatal de Representants de Persones amb
Discapacitat, CERMI, i la Fundació CERMI Mujeres, alça la seva veu per
reivindicar, juntament amb les organitzacions amigues de la diversitat
sexual, una societat on estiguem totes les persones JUNTES I SEGURES,
participant JUNTES, progressant JUNTES i sentint-nos SEGURS/ES. Una
societat que no assenyali, no aparti i no discrimini NINGÚ.
L'orientació, identitat i expressió sexuals són presents a les nostres vides
perquè les persones amb discapacitat també estimem, tenim desitjos i
volem participar de la vida afectiva i sexual en llibertat, sense exclusions
basades en estereotips discriminatoris.
Ens neguem que un diagnòstic colonitzi la nostra existència i oculti la
pròpia persona. Amb dignitat i drets, ens hem d'ajudar a sortir d'aquells
armaris que la societat ens va imposar i que ens aparten de la vida en
comú. Espais ocults que ens condemnen a una minoria d'edat perpètua a
l'accés a esferes clau per al nostre desenvolupament individual i grupal
com són els afectes i les sexualitats.
El CERMI i la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals
(FELGTB) ens hem aliat per fer visible la realitat de les persones amb
discapacitat LGTBI, una comunitat discreta i aïllada gairebé sense
finestres d'expressió. Protegim i promovem de manera conjunta els
nostres drets perquè malauradament ens uneixen la discriminació,
l'exclusió i els delictes d'odi. Els nostres moviments socials estan cridats a
entendre's i a estimar-se; com a part de la població que som, també entre
nosaltres coexisteix la realitat LGTBI. Perquè des d'un enfocament
interseccional les diferents formes d'opressió conflueixen sobre una
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mateixa persona i generen situacions de discriminació que romanen
inadvertides.
La unitat d'acció entre els nostres moviments serà i és bel·ligerant contra
tot atemptat a la nostra llibertat sexual o que comprometi l'exercici dels
drets conquerits.
El lema d'enguany “Davant l’odi: Visibilitat, Orgull i Resiliència ” ens
reafirma en la necessitat de treballar plegats contra els delictes d'odi que
ambdós col·lectius patim i donar notorietat i reprendre la visibilitat que el
col·lectiu tenia abans de la pandèmia. Cal frenar els discursos d'odi –vinguin
d'on vinguin–, avançar en la conquesta de drets i defensar els ja conquerits. Per
això, ens hem sumat a la 1a Taula del Pacte Social per a un Pacte d'Estat
davant els Discursos d'Odi contra Grups Vulnerables per denunciar tota
violència, agressió o vexació del col·lectiu de persones LGTBI amb discapacitat.

La IGUALTAT no s'entén sense l'acció compromesa dels moviments
socials. Perquè la nostra tasca consisteix a canviar des de l'arrel, de
vegades en els seus efectes més obscens, un estat de coses enquistat
davant del qual, per justícia, decència i dignitat, ningú no es pot resignar a
tolerar.
Ens unim per sostenir la bandera dels drets humans i per cristal·litzar una
igualtat que ha de ser transformadora del canvi sociocultural, aquesta
igualtat que qüestiona la visió hegemònica en què persisteix el tractament
diferenciat per motius de discapacitat, d'orientació o identitat sexuals,
gènere i/o raça i que contribuirà a eradicar les formes sistèmiques i més
ocultes de discriminació. Només així deixarem de ser éssers perifèrics i
serem només PERSONES, lliures per ESTIMAR, lliures per SER i en
plenitud per CONTRIBUIR.
www.cermi.es
www.fundacioncermimujeres.es
www.cocarmi.cat

2

