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Nota OFICIAL

NÃO EM NOSSO NOME!
A VITÓRIA SE DARÁ NAS RUAS!
O STF (Supremo Tribunal Federal) julgou no ultimo dia 23 de maio, as duas ações sobre o tema: Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 do PPS e o Mandado de Injunção (MI) 4733
da ABGLT, e com 6 (seis) votos a favor o STF já afirma que a violência e a discriminação contra
pessoas LGBTI+ no Brasil seja equiparada ao crime de racismo até que o Congresso legisle sobre.
Para que a decisão tenha validade em todo Brasil é necessário que o STF termine esta votação, cuja
continuidade está marcada para o próximo dia 05 de junho de 2019.
Logo em seguida a votação notícias ganharam as mídias sobre a intenção de fundamentalistas
desejarem legislar sobre o tema, como se de fato fossem preocupados com o tema. Tiveram décadas
para se manifestar e sempre se posicionaram contra a criminalização da LGBTIFOBIA. Por que agora
este interesse repentino? Receamos que esta tentativa seja na verdade uma movimentação que pretenda
legitimar a violência que o discurso de ódio já propagado por oportunistas religiosos promove contra
nossas existências. Ainda que nenhuma proposição legislativa em favor da nossa população tenha sido
aprovada desde a redemocratização, no Congresso já tramitam propostas de legislações sobre a
temática e elaboradas em sua maioria por parceiros de longa data do Movimento LGBTI+, e
acreditamos que diante de qualquer movimentação que exista os mesmos estarão vigilantes na defesa
das nossas identidades e do enfrentamento a todas as violências que sofremos cotidianamente. Nossa
cidadania e nossas vidas não serão negociadas! NENHUMA LEGISLAÇÃO PODE ATENDER
MENOS DO QUE O STF MANIFESTARÁ AO TÉRMINO DA VOTAÇÃO.
Acreditamos no diálogo e no advocacy como ferramenta de articulação e a ABGLT sempre foi
pioneira nesta ação e continua intervindo, assim como diversos movimentos que estiveram nas
mobilizações de rua organizando a resistência, e não encastelados em gabinetes. Atuamos também
dialogando com espaços de poder que estejam à disposição de enfrentar a violência LGBTfóbica, mas
não aceitaremos que interlocutores negociem com nossos algozes, e fora dos espaços de construção
coletiva, recuando no que é essencial para a garantia de nossas vidas e abrindo mão de nossos anseios.
NÃO EM NOSSO NOME!
A ABGLT conclama a população LGBTI, independentemente de suas filiações de movimentos sociais
ou partidárias, assim como orienta ao conjunto de suas afiliadas a realizar no próximo dia 05 uma
grande MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA CRIMINALIZAÇÃO DA LGBTFOBIA realizando
diversas manifestações e atividades no sentido de dialogar com o STF para a finalização desta votação
e com esta força social demonstrar ao Congresso Nacional que estamos vigilantes nas tramitações
possíveis e disponíveis ao dialogo desde que não comprometam as nossas existências, identidades e
possibilidades de amar.
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