
O 17 de maio de 1990 a Organización Mundial da Saúde deixou de considerar a 
homosexualidade como unha doenza mental. Desde aquela, cada ano por esta data 
conmemoramos o Día Internacional contra a LGTBIfobia. 

A pesar dos recoñecementos legais, no noso país continúan a existir casos de discriminación 
cara ao colectivo LGBTI (lesbianas, gays, bisexuais, trans e intersexuais). Os delitos de odio 
por motivo de orientación sexual, identidade ou expresión de xénero cóntanse por centos. 
Agora que é inevitable despregar un entendemento global dos problemas sociais, temos que 
seguir lembrando o perigo directo que sofren as persoas LGTBI en máis dun terzo dos países 
do mundo. Existen decenas de países que criminalizan a homosexualidade e algúns condenan 
as relacións entre persoas do mesmo sexo con penas de prisión e mesmo a pena de morte. 

A educación é o piar fundamental no respecto á diversidade, e as universidades han de aceptar 
a súa responsabilidade nesta tarefa. As institucións educativas, e moi en particular as 
universidades, non poden acoller no seu seo actitudes discriminatorias que contribúan ao 
mantemento das desigualdades. Deben ser espazos seguros para o seu alumnado, mais 
tamén para o seu persoal académico e administrativo. Deben converterse en lugares da 
visibilidade das persoas LGTBI, espazos onde se poñan en valor os beneficios dunha defensa 
enérxica da diversidade e dos dereitos humanos, beneficios que repercutirán non soamente 
nas propias universidades, senón na sociedade no seu conxunto. 

Por todo isto, as universidades de Alacante, Alcalá, Autónoma de Barcelona, Autónoma de 
Madrid, Barcelona, Cádiz, Complutense de Madrid, Córdoba, A Coruña, Granada, 
Estremadura, Huelva, La Laguna, León, Lleida, Málaga, Oviedo, Pablo de Olavide, País 
Vasco/EHU, Pompeu Fabra, A Rioxa, Rovira i Virgili, Salamanca, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Xaén, Xirona e Zaragoza queremos aproveitar esta data para reforzar o noso 
compromiso coa diversidade afectiva e coa identidade de xénero. As universidades 
recoñecemos a necesidade de traballar de xeito coordinado nesta angueira, con interlocución 
constante coa sociedade civil e as institucións, nun exercicio decidido da nosa responsabilidade 
social e mais do noso compromiso coa igualdade, a loita contra o odio e a intolerancia. 

Universidade é universo e universo é diversidade. Polos dereitos LGTBI 
 

   


