ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
SECTORIAL DE GAIS I LESBIANES PER LA INDEPENDÈNCIA

Document Constitutiu

Gais i Lesbianes per la Independència som una sectorial de l'Assemblea Nacional
Catalana formada per persones que treballem per estendre el projecte independentista
entre la comunitat gai lèsbica (GL) perquè pensem que el marc constitucional de l'Estat
Espanyol mai serà prou ampli com per garantir plena cobertura jurídica a les necessitats
socials de la comunitat GL catalana. La societat catalana sempre ha estat pionera en la
consecució de drets favorables al col·lectiu gai i lèsbic (GL) i, per tant, creiem fermament
que només un Estat propi podrà fer possible l'assoliment definitiu de la igualtat entre
persones sense discriminació per raó de gènere o orientació sexual.

OBJECTIUS:
●
●
●
●

Incloure els drets GL en el projecte d’Estat català i en la futura Constitució.
Visibilitzar i estendre el projecte independentista entre la comunitat GL.
Promoure l’ús del català entre les entitats, els mitjans i les empreses GL.
Visibilitzar i estendre els drets GL al si de l’ANC.

PLA D’ACCIONS:
1.
2.
3.
4.
5.

Fase preliminar: definició del document constitutiu, de les accions de la sectorial i
constitució d'un equip coordinador.
Definició de les estratègies i accions dins l’ANC.
Definició de les estratègies i accions dins el col·lectiu GL.
Difusió de la nostra tasca.
Participar a la desfilada del Pride com a ANC.

Beneficis que la independència aportaria a la comunitat GL:
1. Un marc legislatiu propi en favor dels drets GL que inclouria explícitament la
Constitució. Atès que la societat catalana és en general molt més progressista que
l’espanyola els drets GL han de formar part des d'un principi del cor legislatiu de l' Estat
català, a la pròpia Carta Magna.
2. Un major finançament implica més eines pels drets GL. Atès el dèficit fiscal que
Catalunya pateix dins l’estat espanyol l’augment de recursos per a les arques catalanes
en cas d’independència repercutiria positivament en el programa social que l'Estat tindria
de cara als col·lectius històricament més marginats, com és el cas de gais i lesbianes.
Atès el respecte i la discriminació positiva que tradicionalment la societat catalana ha
tingut en general pels drets de les minories tant nacionals com socials és d’esperar que
un augment dels recursos financers repercutirà necessàriament en un augment dels fons
destinats tant a la defensa i normalització dels drets GL, els nous models de família, així
com a la lluita contra el VIH/sida, entre d’altres. Si més no, el sol fet que la sobirania
econòmica resideix sobre els ciutadans/es de Catalunya faria augmentar les probabilitats
d’èxit a l’hora de desenvolupar el lobbying adequat des de la comunitat GL vis-à-vis el
govern per tal de fer que els pressupostos dediquin partides concretes adreçades a la
comunitat GL. En canvi, en el marc de l’estat espanyol la tasca es fa doblement feixuga,
ja que un cop convençut el govern autonòmic (que no té la clau de la caixa, al cap i a la
fi) encara cal convèncer un govern espanyol poc procliu a ajudar gais i lesbianes,
sobretot si no es fa amb la complicada coordinació amb tota la comunitat GL de la resta
d’autonomies.
3. Política d’integració social pròpia. Amb la independència la comunitat GL ho
tindria més fàcil per tal de fer incidir una política social pròpia des de les institucions del
país, per una mera qüestió de proximitat i de sintonia política. El lobbying que podria fer
la comunitat GL sobre les administracions seria, per tant, molt més efectiu. D’una banda
perquè seria un camí més curt que no pas haver de passar per Madrid, i d’altra banda,
perquè aquestes administracions serien capaces d’entendre millor la nostra idiosincràcia.
4. Garantia de la llengua i dels símbols. Amb la independència quedarien
automàticament garantits, per Constitució, els drets lingüístics de gais i lesbianes
catalanoparlants que ara es troben socialment amenaçats pel fort predomini de la llengua
espanyola dins el col·lectiu. El fet és que l'espanyol acaba imposant-se tant en les
associacions com en els locals comercials i els mitjans de comunicació propis. Amb la
independència es tindria a l’abast una eina legal més sòlida per garantir la plena
presència del català a tots els àmbits GL (sense perjudici de l’ús que de l'espanyol o
d’altres llengües la comunitat volgués també emprar a nivell oficial i comercial),
repercutint amb la fi de la discriminació social que els i les catalanoparlants pateixen.
Encara que el marc autonòmic actual pugui semblar suficient per a aquest objectiu la
constant debilitat jurídica del català amb els constants recursos dels tribunals actuals i el
seu ressò mediàtic, així com la visió de “superioritat legal” que els nouvinguts

acostument a percebre en l’oficialitat de l'espanyol acaben redundant en la pràctica a una
marginació del català pel fet de ser una llengua de poc ús dintre d’una comunitat
minoritària. La independència aportaria les eines per equilibrar aquesta situació, si més
no.
5. A nivell de símbols, cal fer esment al fet que algunes associacions concretes del
propi col·lectiu, com per exemple els clubs esportius GL, podrien lluir amb plena
normalitat i sense patir vexacions els símbols catalans (bandera, nom de país, etc.) en
les competicions esportives GL a nivell internacional.

Raons per sumar la comunitat GL al Moviment x la Independència:

1.

Garantir els drets GL. Atès el context actual en què les darreres enquestes ja
han sobrepassat la barrera psicològica del 50% de la població favorable a la
independència, es fa necessari que la comunitat GL no resti al marge dels
esdeveniments. Sumar-s'hi massa tard pot ser contraprudent. Cal ser present en
el moviment al marge que aquest desemboqui en independència o no, ja que si no
es fa es corre el risc que els drets GL no quedin recollits en la futura Constitució
Catalana. Tot i que el risc sigui petit cal que gais i lesbianes s'afegeixin al
moviment per a configurar el futur nacional i que, per tant, diguin la seva.

2.

Plataforma de difusió social. El Moviment x la Independència, i en concret
l’ANC, pot representar també una excel·lent oportunitat per avançar en la
visibilització del col·lectiu GL i per fer arribar el missatge de la necessitat de la
seva integració plena en la societat arreu del territori català en amples zones
rurals de Catalunya on, per raons demogràfiques, gais i lesbianes no són gaire
visibles. Cal aprofitar l’embranzida que un projecte col·lectiu com aquest té en la
generació d’il·lusió entre la població per incloure els drets GL en el projecte de
país, ja que és en moments de canvi quan les mentalitats s’obren més a
l’acceptació i la inclusió de la diferència; més encara tractant-se de la lluita per la
llibertat d’una col·lectivitat nacional tradicionalment discriminada i que ha de ser,
necessàriament, receptiva a fer-se seves les altres lluites, de tipus socials, pel
total alliberament de la resta de col·lectius tradicionalment discriminats.

3.

A la taula d’en Bernat qui no hi és no hi és comptat. Si el col·lectiu GL es
mantingués al marge del Moviment x la Independència podria trobar-se després
sense prestigi ni veu reconeguda a l’hora de demanar atenció i recursos econòmics
en el futur Estat. La manca de legitimitat per exigir res davant els nous
representants sobirans del poble podria resultar un entrebanc de cara a beneficiarse de forma proporcional, com la resta de col·lectius de la societat faran, dels
avantatges que un més ampli finançament tindria.

4.

Risc de marginalitat lingüística i cultural. Si el col·lectiu GL es desentén del
Moviment x la Independència es corre el risc que caigui en una “guetització”
lingüística i cultural en el si del nou estat independent. Això es traduiria en
l’existència d’un col·lectiu que s’expressaria pràcticament i exclusivament en

llengua espanyola o anglesa i que atendria majoritàriament a referents culturals
que no serien coincidents amb els de l'Estat just acabat de crear.
5.

Un finançament més gran pot ajudar a desenvolupar l’esport GL, ja que els
grups esportius GL podrien estar federats i representar-se i competir directament a
nivell internacional.

6.

La independència pot beneficiar el Turisme GL a Catalunya. La sola gestió
portuària i aeroportuària de Catalunya a mans de la societat catalana afavoriria la
creació del perseguit “hub” de connexions que, al seu torn, podria tenir una
incidència clara en l’augment de creuers i de vols que pot fer augmentar el
Turisme GL, tant el d’ara com un de més qualitat. Així mateix, podria tenir una
traducció evident en un augment i millora de l’organització d’esdeveniments que
poden atreure un públic GL de tipus executiu al país.

Barcelona, 13 de juny del 2012

