FÉREM HISTÒRIA, FAREM FUTUR!!!
Companyes i companys, hui les lesbianes, els gais, les persones bisexuals, trans, i tota una
societat que creu fermament en la igualtat, tornem a eixir als carrers per continuar reivindicant
els nostres drets i per a celebrar els avanços que ja hem aconseguit. Férem història, farem
futur!!!
Férem història: aquest 2019, es compleixen 50 anys de la mítica Revolta de Stonewall a Nova
York, i també es compleixen 40 anys de la primera concentració i mobilització per la defensa
de l’alliberament sexual al País Valencià.
Hui volem rendir l’homenatge especial que es mereixen totes les persones que van decidir fer
un pas endavant i enfrontar-se a tot un sistema que va perseguir a qui era diferent. Tot el
nostre reconeixement i agraïment a totes i tots els qui ens van precedir en aquesta lluita.
Quatre dècades de lluita on s’han vist aconseguides fites que sols uns anys abans semblaven
quasi impossibles.
També hem fet història al País Valencià. Estem d’enhorabona, ja que en els últims anys hem
aconseguit grans avanços legals dins l’àmbit autonòmic per al nostre col·lectiu. Malgrat això,
assistim a l’aparició d’un discurs d’odi que pot impedir continuar avançant, i fins i tot capgirar
aquest escenari de conquesta de drets arreu de tot l’Estat espanyol i del món.
L’avanç de l’extrema dreta a les nostres institucions, i la seua entrada als governs municipals i
autonòmics gràcies a la mà estesa dels partits conservadors majoritaris, ha començat a ser un
perill real per als valors i drets fonamentals... i també per als valors de la diversitat sexual, de
gènere i familiar.
Férem història!! Els avanços conquistats pel nostre col·lectiu han sigut fonamentals per a
aprofundir la democràcia de la nostra societat, i per això, des de Lambda, deixem ben clar que
no farem ni un pas enrere en la defensa dels nostres drets i llibertats aconseguides.
Farem futur i ho diguem ben alt! Farem futur defensant també les polítiques d’igualtat de
gènere i contra el masclisme, el dret de les dones a decidir sobre el nostre cos i la nostra vida,
o les referides a la interculturalitat, la diversitat religiosa o els drets i llibertats de les persones
migrades i refugiades.
Farem futur lluitant per la nostra igualtat real: treballant per a aconseguir una escola sense
armaris, per la visibilitat lèsbica, pel reconeixement de les persones bisexuals i les nostres
famílies, per poder ser qui som als nostres treballs, i per polítiques públiques que garantisquen
una vida digna a les persones majors LGTBI.
Farem futur exigint mesures coordinades davant el VIH, la despatologizació de les identitats
trans i intersex, així com reivindicant la fi de tota mena de discriminació i violència cap a les
persones trans i el nostre dret a la igualtat real. Farem futur, denunciant també la injusta
situació en què es troba el nostre col·lectiu en molts llocs del món.

Férem història, farem futur!! I per això exigim a totes les forces polítiques progressistes
l’aprovació urgent de la Llei contra la LGTBIfòbia i per la igualtat efectiva i la no discriminació
en l’àmbit estatal, llei necessària i fonamental per a tot el nostre col·lectiu.
Férem història, farem futur!! Amb l'esperit de la revolta de Stonewall , i com ens va ensenyar
el company Pedro Zerolo, hui tornem a confirmar que "los derechos se conquistan, se
disfrutan y se defienden". Aquesta és la nostra lluita, que renovem de nou de la mà i amb la
força de tota una ciutadania que somia per avançar cap a la societat de la igualtat real de l’Arc
de Sant Martí.
Escolteu-nos bé: Férem història, farem futur!!!

