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MANIFEST SOM MASNOU PEL 17 DE 

MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA 

LGTBI-fobia. 
 
El 17 de maig es celebra el 28 aniversari de la eliminació de la homosexualitat de la 
llista de malalties mentals per part de la OMS (Organització Mundial de la Salut). 
Des de el 2005, es celebra el dia internacional contra la LGTBI-fobia. Es a dir, en contra 
el odi cap a la diversitat afectiva i sexual, i les identitats de gènere. 
 
Encara que el 17 de maig de 1990, la homosexualitat va estar eliminada de la 
clasificació internacional de malalties de la OMS, les relacions entre persones del 
mateix sexe es segueixen criminalitzan. 
 
Amnistía Internacional, assenyala  que la homosexualitat es troba perseguida en 78 
paisos i castigada amb  la pena de mort a Arabia Saudí, Irán, Yemen, Mauritania, 
Sudán i Afganistán, recentment Brunei s’afegit a la llista de paisos que condemnan a la 
pena de mort a les persones homosexuals. 
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A Europa, Rusia viola constantment els drets humans a les persones que composen el 
colectivo LGTBI, perseguint fins i tot el seu dret de manifestació i llibertat d’expresió. A 
África destaquen les legislacions contra persones i defensors dels drets humans del 
col·lectiu LGTBI, en nombrosos paisos, amb especial virulencia a Nigeria, Uganda i 
Camerún. 
 
Aquestes legislacions venen impulsades per  la ignorancia, el perjudici i el integrisme 
religios que cada vegada va cobrant major protagonisme en aquests  paisos. 
 
En aquest dia, les dones i homes que formem part de Som Masnou volem  recordar a 
tots els/es activistes LGTBI que han estat perseguits, empresonats i fins i tot assesinats 
per defensar els drets humans, i ens afeixim als qui  reclamen el final de la penalització 
del colectiu LGTBI a tot el mon. 
  
Emu Fernández  

President 
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