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LA XARXA ESTATAL DE FAMÍLIES LGTBI CONDEMNA ELS
DISCURSOS D’ODI CAP ALS MENORS NASCUTS PER
GESTACIÓ SUBROGADA
La Xarxa Estatal d’Entitats de Famílies LGTBI alerta de l’actual clima d’assetjament i
violència vers els infants nascuts per Gestació Subrogada i les seves famílies.
Des de les entitats de famílies denunciem els discursos que promouen i inciten l’odi vers les
famílies i menors nascuts a través de la gestació subrogada, tals com les declaracions al
Parlament de Navarra de la Nuria Medina, del PSOE, on va dir, i citem textualment: “Des
del Partit Socialista recolzem assenyalar socialment els “suposats” pares, com volem fer
amb els puteros”.
Considerem que és perfetament legítim estar en desacord amb la regulació de la
Gestació Subrogada, però és intolerable que es realitzin campanyes, es facin discursos o
posicionaments davant de l’opinió pública en termes violents o fent comparacions
despectives vers les nostres famílies. Considerem que és especialment greu perquè genera
assetjament i violència cap als menors a qui se’ls estan violant drets fonamentals.
L’acord del pacte signat pel PSOE i PODEM, que conformen l’actual govern, recollia la
negativa de regular la Gestació per Substitució. Des d’aquesta plataforma convidem a
modificar aquest posicionament i plantegem la necessitat d’obrir un espai per tal de
generar un debat assossegat, que s’allunyi de la polarització violenta que busca la
confrontació i que tingui en compte la imprescindible necessitat de protecció dels i les
menors.
Les campanyes del govern de Canàries amb imatges de bebès amb preus i dones amb
codis de barres, les campanyes de l’Ajuntament de San Sebastián de los Reyes que
comparen la GS amb les agressions sexuals, i el discurs pronunciat al parlament navarrès,
entre altres, no contribueixen a treballar de cap manera en pro de la igualtat i la no
discriminació, sinó que més aviat fomenten l’odi i un estereotip d’un model de Gestació
Subrogada amb la que ningú estaria d’acord.
Les famílies LGTBI considerem que existeixen reptes crucials per a totes les famílies que s’han
d’abordar amb urgència, també enfront de l’estigmatització, la persecució i els discursos
d’odi cap a la Gestació per Substitució.
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