Per a una igualtat d´oportunitats!
Coincidint amb diversos fets com la celebració del Dia Internacional contra
l’Homofòbia i la Transfòbia, el World Pride Madrid 2017 i amb diverses mocions
que han passat pels Plens en el sentit que el col·lectiu LGBTI pateix encara una
forta estigmatització per motius d´orientació sexual i identitat de gènere, des de
el grup del PP hem manifestat el nostre total compromís amb l’eradicació de
qualsevol forma de discriminació, odi o violència per aquestes causes.
Som conscients que s’ha d’emparar i respectar els drets de tots els ciutadans i,
per tant, del dret d´igualtat de tracte i no discriminació, i aquesta és una
responsabilitat que el govern de l´Estat assumeix com a garant dels drets
humans, però també de tots nosaltres.
A nivell nacional, el Govern, conscient de la seva responsabilitat i lluitant contra
la discriminació i la igualtat social, està elaborant l’estratègia estatal dels drets
del col·lectiu LGTBI amb l´únic objectiu del seu reconeixement i equiparació de
facto dels drets de les seves persones i la visibilització de la diversitat per identitat
de gènere o orientació sexual.
Una estratègia articulada sobre un model d´elaboració participativa en que es
veuran involucrats tots els agents i actors de la societat civil, i que prestarà
especial atenció a la prevenció i sensibilització de l’assetjament homofòbic i
transfòbic, promourà protocols específics d´atenció al col·lectiu LGTBI, impulsarà
el reconeixement social de la diversitat familiar, establirà mesures per eradicar
manifestacions vexatòries i discriminatòries amb especial atenció a les persones
transgèneres, etc...
Volem un Mollet en el que sempre es prioritzi la IGUALTAT D’OPORTUNITATS
PER A TOTS. Recordem a tots els molletans, tant si han estat víctimes directes
com si has presenciat alguna situació relacionada amb l’odi o la discriminació,
que contactin amb els cos de Mossos d’Esquadra mitjançant les comissaries o
la bústia confidencial per a dubtes o orientació mossos.delictes.odi@gencat.cat

