MANIFEST DE LA CONCENTRACIÓ DE REBUIG A L’ASSASSINAT D’EN
SAMUEL LUIZ I EN CONTRA DE LA LGTBIFÒBIA.

Estimat Samuel, em dirigeixo a tu i a totes les víctimes que heu vist limitada la
vostra llibertat fins al punt extrem de perdre la vida.
La vostra llibertat és la nostra llibertat, i avui estem aquí per dir prou i per
defensar-la davant tots aquells que no volen acceptar el que significa viure en
democràcia.
Quant molts pensaven que la llibertat sexual estava consolidada, el teu
assassinat, Samuel, ha posat sobre la taula una dura realitat: l’ascens de
l’extrema dreta que està alimentant la societat masclista i heteronormativa per a
que sigui capaç de matar arbitràriament a algú que no ha fet cap mal a ningú.
Hem viscut massa temps amb por, por de ser acceptats, de tenir un lloc a la vida,
por a la soledat, de sortir de l’armari, de no ser agredits, fins i tot, por a rebre una
pallissa, a ser empresonats, a haver de viure amagats que viure amagats, por ha
ser qui, i fins i tot por a ser assassinats com vosaltres; estimats Federico Garcia
Lorca i Samuel Luiz. Assassinats per ser qui éreu, amb 85 anys de diferencia, al
crit d’allò que els fa més homes, la paraula maricón.
I qui no vulgui entendre que quan una manada mata al crit de maricon ho esta
fent alimentant-se de l’odi i l’homofòbia es que no està fent honor a la veritat.
Els joves com en Samuel, malgrat el bullyng que també han patit, tenien menys
por, han nascut i crescut en l'època de legitimizació dels drets i es van creure
posseïdors d'una igualtat que tristament sabem que mai ha existit.
L'absència de por els ha fet més visibles i les pallisses que abans ens donava la
policia ara ens les donen aficionats que es creuen superiors.
No podem tolerar que es manipuli aquest assassinat. Estem davant d’un atac de
lgtbifobia, i ningú que ha perdut la vida es mereix que un cop mort i assassinat
es jugui amb això.
No tolerarem aquesta onada de violència i exigim que des dels poders públics i
les institucions es posin tots els mitjans i dispositius per detenir a tots els implicats
en la mort d’en Samuel.
Ens han venut una gran fal•làcia, la nostra societat és més masclista i homòfoba
que les lleis que ens emparen.
Aquells que s'estan mostrant neutrals són còmplices dels assassins i sembla
mentida que existeixin partits polítics que encoratgen les pallisses mentre una
estúpida interpretació de la democràcia es mostra impassible.
No es pot ser tolerant amb els i les intolerants.
Només tenim una resposta: la denuncia i exigir l’establiment de ponts i educació
en la diversitat.

I no cal parlar d'amor, ni d'estimar a qui vols, ni de ser ni de vestir com es vol, ni
de cardar amb qui desitges, sobra tot. Sobra tot perquè no tenim per que
justificar-nos més.
No ens cal ser gentils, no volem demostrar res més, perquè nosaltres, com tu
Samuel i com moltes persones que no fan mal a ningú no ens mereixem haver
de tenir por a ser agredits i a veure'ns morts.

Cal que diguem PROU!
PROU PER ACABAR AMB AQUESTA XACRA!
PROU PER ACABAR AMB LA POR!
Prou violència.
Prou denigració.
Prou vulneració dels nostres drets com a persones.
Prou odi.
Prou ignorància.
Prou impassibilitat judicial.
Prou impunitat política.
Prou masclisme
Prou lgtbifobia.

Cal, ara més que mai: respecte diàleg, paciència, comprensió, acompanyament,
informació, reconciliació, cohesió amb els nostres infants i adolescents LGBTIQ+
i els seus companys i companyes d’aula i d’entorn.
Només educant aprendrem a que ser un home no va acompanyat de ser violent,
de que ser valent no es malmetre al diferent de que per ser tu no cal que rebutgis
a l’altre i que només en el respecte a la diversitat trobarem les claus per sortirnos davant la hostilitat.
Estimat Samuel i estimades totes les víctimes d’agressions; estem i estarem aquí
defensant la vostra i la nostra llibertat i lluitant contra aquells i aquelles que volen
coartar-la.
Gracies a tothom per condemnar aquest tipus de violències.
Justicia per Samuel.
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