
 

 

 
 

 

 

 

MANIFESTO POLO DÍA INTERNACIONAL DO ORGULLO 

LÉSBICO, GAI, TRANSEXUAL, BISEXUAL E INTERSEXUAL. 

 

 Como cada ano o 28 de Xuño celébrase o Día Internacional do Orgullo Lésbico, Gai, 

Transexual, Bisexual e Intersexual. O Concello de Barbadás súmase a esta celebración 

manifestando a nosa firme defensa pola igualdade de todas as persoas e o total rexeitamento a 

calquera tipo de discriminación por cuestións de orientación sexual e de identidade de 

xénero. Trátase dunha xornada reivindicativa pero tamén de celebración da diversidade e de 

empoderamento das persoas LGTBI 

  

 A defensa da diversidade e a liberdade de orientación sexual e identidade de xénero é 

unha cuestión básica nos dereitos humanos. Polo tanto está na man de toda a sociedade, e das 

súas institucións, promover a transformación social necesaria para que todas as persoas e 

colectivos poidan vivir garantindo os dereitos á igualdade, liberdade e respecto. É por iso que 

o Concello de Barbadás asume como propias as reivindicacións das persoas LGTBI.  

  

 É necesario traballar non só no eido lexislativo, se non tamén no fomento dunha 

conciencia solidaria de toda a sociedade, que promova un cambio na actitude cara as persoas 

LGTBI. Debe ser parte do traballo dos poderes públicos e da administración a defensa dos 

dereitos e liberdades, o rexeitamento dos discursos de odio e de intolerancia, así como a 

condena de todos os actos violentos e discriminatorios que aínda hoxe en día seguen sufrindo 

as persoas LGTBI. Tamén debe ser o obxectivo dos poderes públicos a construción de políticas 

activas que eviten a discriminación e que nos leven a avanzar no camiño dunha igualdade real 

en todas as áreas da nosa sociedade.  

  

 É tamén a nosa responsabilidade a defensa da diversidade de todos os modelos de 

familia, independentemente das persoas que a integren e da súa orientación e identidade, así 

como a normalización de todo tipo de núcleos familiares. Iste é o compromiso do Concello de 

Barbadás, traballar pola igualdade de todas as persoas xa que este é un esforzo imprescindible 

na construción dunha sociedade mais xusta e igualitaria. 


