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BLOQUE 2: DEREITOS SOCIAIS 

DEREITOS LGBTI+

1. EQUO non chegará a pactos de goberno nin vai apoiar iniciativas parlamentarias que atenten contra as

persoas que forman parte do colectivo LGTBI+ e que fomenten o odio e discriminación, atendendo

como referencia fundamental os Principios de Yogyakarta.

2. Promoveremos  a  linguaxe  inclusiva  e  respectuosa  ao  colectivo  LGTBI+  nas  institucións  galegas,

especialmente no ensino e na CRTVG.

3. Garantiremos que se dea cabida nas emisións da CRTVG á programación da diversidade sexual e de

xénero, realizando campañas de non discriminación e visibilización.

4. Apoiaremos e promoveremos a realización de actividades culturais LGTBI+, especialmente nas vilas e

no rural galego.

5. Lei 2/2014: Incluír un capítulo sancionador e inversión da carga da proba para aqueles delitos de odio á

comunidade LGTBI+ 

6. Protocolo  de  atención  ás  vítimas  de  agresións  por  LGTBIfobia  en  coordinación  coas  forzas  de

seguridade, policía autónoma de Galicia e policías locais.

7. Plan  galego  de  formación,  elaborado  en  coordinación  cos  colexios  profesionais,  para  o  estudo  e

sensibilización das leis e contidos que afectan ao seu traballo respecto ao colectivo LGTBI+.

8. Prohibición e persecución das terapias de conversión LGTBI+ en Galicia.

9. Programa galego de educación obrigatoria sobre a diversidade afectiva-sexual e identitaria. Prevención

do “bullying” en todas as súas facetas, especialmente no caso do acoso escolar por LGTBIfobia.

10. Garantía de asilo as persoas LGTBI+ refuxiadas.

11. Poñer en marcha o Observatorio Galego de LGTBIfobia (creado en 2018) en coordinación cos Concellos.

12. Centros Quérote+: Persoal estable, máis medios e extensión ás vilas e rural.

13. Colaboración cos concellos con menor capacidade  financeira para organizar actividades polo Orgullo

(sensibilización, formación, actividades culturais…)

14. Introducir materia de estudo LGTBI+ nas universidades galegas.
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As persoas trans viven nestes días un ataque a súa existencia, non só dende sectores conservadores e 

ultradereita, senón tamén dende sectores que deberían ser aliados. Para EQUO Galicia, as mulleres trans son 

mulleres. Os dereitos trans, son dereitos universais.

Neste senso, contemplamos unha serie de medidas especiais para este colectivo dobremente discriminado:

• Aprobación dunha lei galega de identidade de xénero, coa participación de todas as organizacións trans

e LGTBI+ de Galicia, que inclúa:

◦ O recoñecemento do dereito á identidade, a expresión de xénero e cotas de postos de traballo na

administración pública.

◦ Protocolo para posibilitar o cambio de nome dos empregados trans do sector público da Xunta de

Galicia en toda a documentación, bases de datos e rexistros da Administración.

◦ Inclusión  do  xénero  non-binario  nos  modelos  de  solicitude  e  instancias  a  procedementos  da

administración pública galega.

◦ Recoñecemento á identidade da infancia trans en todos os ámbitos con independencia da súa

documentación.

◦ Dereito a  coñecer  o  historial  médico-cirúrxico  das  persoas  intersexuais  e  prohibir  este  tipo de

operacións sen consentimento.

◦ Despatoloxización do colectivo trans axilizando os procesos de cambio de xénero en todos os seus

aspectos. 
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