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L’Ajuntament de Mollet impedirà l’entrada a la ciutat de
l’autobús de Hazte Oír amb missatges contra els
transsexuals
El Consistori de Mollet se suma a la campanya engegada per diversos
municipis, com els de L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, Barcelona o Sant Cugat del Vallès, contra la presència d’un
autobús de l’organització ultracatòlica Hazte Oír amb missatges que
indueixen a la intolerància i a l’odi contra el col·lectiu LGTBI.
L’organització ultracatòlica Hazte Oír ha engegat una campanya sobre la
sexualitat i el gènere de les persones. En un autobús taronja, que hauria de
recórrer diverses ciutats entre les quals Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat però
que la policia municipal l’ha immobilitzat a Madrid, s’hi pot llegir: Els nens tenen
penis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin. I afegeixen: Si neixes home,
ets home. Si neixes dona, ho seguiràs sent.
El Consistori molletà considera que la campanya de Hazte Oír suposa un atac
contra els drets bàsics de llibertat i igualtat del col·lectiu de persones LGTBI. A
més, l’Ajuntament entén que aquesta campanya suposa també una vulneració
greu del Codi Penal perquè fomenta la discriminació i estigmatització dels
menors transsexuals.
És per això que l’Ajuntament de Mollet manté el seu compromís en la defensa
dels drets bàsics de les persones, especialment del col·lectiu LGTBI. No en va,
el Ple del gener de 2016 va aprovar per unanimitat una proposta per garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, que inclou la
posada en marxa de campanyes de sensibilització, especialment als centres
educatius i esportius.
L’Observatori Contra l’Homofòbia de Catalunya (OCH) aplaudeix la decisió dels
municipis que no autoritzaran el pas de l’autobús, i recorda que aquests
discursos poden provocar un increment de l’assetjament sexual contra infants i
adolescents LGTBI.
Precisament, l’Ajuntament i l’AMPA de Mollet del Vallès inaugurarà aquest dijous
2 de març a l’Institut Aiguaviva de la localitat un cicle de xerrades per a famílies
amb aquesta primera conversa: Bullying, com ho abordem des de casa?
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