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DRETS HUMANS I LGBTI
Presentació
La manca de drets i les situacions de violència que pateixen lesbianes, gais,
trans* (transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals (LGTBI) no és
una qüestió residual. Són desenes els països al món en els quals l’homosexualitat i la transsexualitat són considerades il·legals, fins i tot es castiguen
amb la pena de mort. En moltes ocasions, la violència simbòlica, les agressions i els assassinats a persones LGBTI són una realitat de la qual cap país
pot alliberar-se.
Conscients d’això, la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears organitzen conjuntament la jornada:

“Els drets LGBTI, una realitat per conquerir arreu del món”
Conferència:
“La invisibilitat dels drets humans LGBTI al món”
Fanny Gómez, directora de Polítiques i Incidència, Synergia - Iniciatives pels
Drets Humans.
L’àmplia experiència de Fanny Gómez en DH LGBTI ens permetrà conèixer
de primera mà quina és la situació dels drets humans del col·lectiu LGBTI
arreu del món, així com les principals violacions basades en l’orientació
sexual, la identitat de gènere i la diversitat corporal, i la seva invisibilització.
Aquesta ponència es complementarà amb la projecció de vídeos.

Ponències:
Lena Castells Torrens, cap del Servei de Coordinació i Atenció a la Diversitat Sexual i de Gènere de la Direcció General de Coordinació. Conselleria
de Presidència
Retrospectivament, Lena Castells Torrens ens explicarà la lluita de la societat civil en la reivindicació i la defensa dels drets LGTBI a les Illes Balears.
Un dels avenços d’aquesta lluita és l’aprovació de la Llei 8/2016 del Govern
de les Illes Balears per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals
i intersexuals, i per erradicar l’LGTBI-fòbia. Durant la ponència, també ens
explicarà d’una manera breu i dinàmica el marc d’aquesta Llei i el que
suposa per al col·lectiu LGTBI.
José María Núñez Blanco, president estatal de la Fundació Triángulo
L’orientació sexual i la diversitat de gènere són un tema emergent que
comença a tenir rellevància en el camp de la cooperació per al desenvolupament. A través de diverses experiències, José María Núñez ens explicarà
la importància d’incloure l’orientació sexual i la identitat de gènere en els
projectes de cooperació i d’educació per al desenvolupament.
Moderadora:
Lidia Delgado Fernández, treballadora social, experta en drets humans i
gènere.
Performance:
“Alerta, dissidències”, a càrrec de la LioParda Teatre (Gypsy Nel·lo i Leo
Alburquerque)
Alerta, dissidències és una peça composta de dos esquetxos d’entre 7 i 10
minuts cada un. Aquestes dues escenes tracten d’abordar la complexitat
que gira al voltant de la diversitat en la sexualitat i en el gènere (orientació,
identitat, corporalitats, etc.). A través d’una varietat d’estils i llenguatges, que
van des d’un diàleg d’humor sarcàstic i agredolç fins a la poètica tràgica
d’un teatre físic, s’aconsegueix desmuntar alguns dels arquetips d’una
societat dominada per l’ull del patriarcat.

