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CREACIÓ DE LA SECRETARIA D’ASSUMPTES GLBT
El Partit Socialdemòcrata d’Andorra, la família socialista internacional així com la societat
actual han anat evolucionant en el decurs del darrers anys per a fer realitat una societat més justa
a favor del drets i llibertats fonamentals de la persona. Tot i l’esforç del col·lectiu andorrà de
Gais, Lesbianes, Bisexuals i Trangèneres d’Andorra, en la seva lluita per assolir la plenitud de
drets, la igualtat, la no-discriminació, la normalització del fet homosexual, s’ha de dir que no és
un tasca fàcil si no es compta amb el recolzament polític. Totes aquestes fites estan encara lluny
d’esser aconseguides en el mateix marc de drets de la resta de ciutadans.
En els darrers anys, els ciutadans d’Andorra han pogut veure com la discriminació envers aquest
col.lectiu ha estat promogut per les mateixes institucions (Govern i Consell General) per la
manca de voluntat de posar remei a la situació “exemplar” de les donacions de sang, sota criteris
que escapen a la racionalització mèdica i científica. Només gràcies a la intervenció del grup
Parlamentari Socialdemòcrata en el darrer període de sessions es va poder amb una demanda
d’informació i documentació efectuada per la nostra Presidenta, destapar una situació d’engany,
que durava des de feia més de 6 anys.
Aquestes actuacions i discursos dels Governs Conservadors del Partit Liberal d’Andorra,
influeixen directament a un sector de la societat, que fa que encara es mantingui un
comportament d’aïllament envers el col·lectiu GLBT, amb evidents rebuigs, que obliguen a
moltes persones a viure en la clandestinitat, de forma amagada la seva condició, situació que en
els nostres temps no hauria d’existir. Es tracta d’aconseguir dignitat.
Des del punt de vista internacional existeixen comissions de treball especifiques en la majoria
de partits de la família socialista que treballen exclusivament per al col·lectiu GLBT sota el
concepte transversal de Politiques d’Igualtat. Aquestes dues comissions treballen molt
estretament ja que es tracten temes que sovint van lligats, però alhora no deixen de ser realitats
ben diferents. (La realitat de Gènere i Dona d’una banda, i la realitat de Gais, Lesbianes,
Bisexuals i Transgèneres d’una altra)
A nivell europeu tots els partits de la família socialista tenen una comissió que tracta
exclusivament la problemàtica social lligada al Col·lectiu GLBT, la llista no és exhaustiva, però
cal destacar la feina desenvolupada i assolida per:
- la comissió de Movimientos Sociales i pel Grupo Federal de Lesbianas, Gays, Bisexuales i
Transgèneros del PSOE.
- la Rainbow Rose LGBT network, grup de treball Europeu de totes les comissions nacionals de
treball de GLBT dels partits afiliats al Partit dels Socialistes Europeus (PES).
- el Secretariat National aux Droits de l’Homme et Libertés – Questions LGBT, del Partit
Socialista Francès, però també de l’associació HES Hommosexualités et Socialisme.
(Associació estretament lligada al Partit Socialista Francés)
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Després d’aquesta breu introducció per posar de relleu la singularitat del col·lectiu es proposa
s’acordi i es sotmeti a votació les resolucions següents:
Modificació dels Estatuts:
ORIGINAL
Títol VI DE LA SECRETARIA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Article 48. Correspon de la Secretaria de Polítiques d’Igualtat: la definició, impuls i
coordinació de la participació plena en termes d’igualtat de les dones i de tots aquells
col·lectius sotmesos a discriminació a les activitats socials i polítiques.
És l’òrgan del partit encarregat de la proposta i promoció de l’aplicació de polítiques que
afectin les dones i altres col·lectius discriminats.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
Títol VI DE LA SECRETARIA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Article 48. Correspon de la Secretaria de Polítiques d’Igualtat: la definició, impuls i
coordinació de la participació plena en termes d’igualtat de les dones i de tots aquells
col·lectius sotmesos a discriminació a les activitats socials i polítiques, excepte aquells
col·lectius que per la seva naturalesa ja gaudeixin d’òrgan propi d’actuació, reconegut pels
presents estatuts.
És l’òrgan del partit encarregat de la proposta i promoció de l’aplicació de polítiques que
afectin les dones.
INSERCIÓ
Títol VII DE LA SECRETARIA D’ASSUMPTES GLBT
Article 49. Correspon a la Secretaria d’Assumptes GLBT: la definició, impuls i coordinació de
les polítiques de lluita pels drets d’igualtat, de no-discriminació, i de normalització de la
condició del col.lectiu de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Trangèneres (GLBT) .
És l’òrgan del partit encarregat de la proposta i promoció de l’aplicació de polítiques que
afectin el col.lectiu GLBT.

