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Eu amo quem quiser, seja homem ou mulher
A atracção, o amor e o desejo não escolhem sexo. Os comportamentos homossexuais
são uma forma, entre outras, de viver a sexualidade. Hoje aceita-se que a
sexualidade humana não depende da reprodução: se assim fosse, não poderíamos
falar de prazer ou de contracepção. Por isso mesmo, é preciso destruir a ideia de
que só há uma forma de amar.

Homofobia: cura a tua, combate a dos outros
Portugal continua a ter um problema de homofobia. Esta significa o preconceito
e a discriminação de outr@s em função da sua orientação sexual. Jovens expulsos
de casa pelos pais, agressões e insultos na rua, discriminação no trabalho, negação
da possibilidade de doação de sangue, perseguição escolar a casais de jovens
homossexuais, agressividade contra afectos públicos entre pessoas do mesmo
sexo ou contra pessoas transgénero, discriminação nas decisões relativas à guarda
de crianças, no acesso à habitação e aos empréstimos, nas unidades de saúde.

Umas Jornadas contra o preconceito
Uma sociedade democrática respeita as escolhas de cada um/a. E combate todas
as formas de discriminação. Por isso o Bloco assume o seu compromisso. Nestas
Jornadas, vamos percorrer o país para discutir o direito de tod@s a todos os direitos,
sem excepção. Juntaremos homos e heteros, gente do Bloco e gente que, não
sendo do Bloco, está nesta luta connosco. Pela liberdade sexual e pelo direito à
identidade.

Nem menos, nem mais: direitos iguais
Para combater a homofobia, não bastam palavras vazias. É preciso integrar a
questão em todas as políticas, fazer um combate persistente em todos os espaços
da vida e ter propostas políticas concretas. O Bloco propõe a criação de um Dia
Nacional contra a Homofobia (17 de Maio), a facilitação das denúncias de
discriminação, um plano de formação para as forças de segurança, o fim da
discriminação na doação de sangue, uma educação sexual contra o preconceito,
o alargamento do direito ao casamento. No Parlamento e na rua, sabemos que
a liberdade de cada um/a é condição para a liberdade de tod@s.

w
w

w
. e

sq
ue

rd
a.

ne
t



ESQUERDA E LGBT
15 de Maio. Coimbra. Galeria Santa Clara, 21.30h
Bruno Maia (Mesa Nacional do Bloco de Esquerda)
Paulo Jorge Vieira (Não Te Prives)
Sandra Santos (Rede Ex-Aequo)

moderação: Sandra Silvestre

A MORALIDADE DO SEXO - Norma sexual e desvio
16 de Maio. Sao Joao da Madeira. Auditorio do Sindicato do Calcado. 21.30h
Sérgio Vitorino (activista LGBT), representante Rede Ex-Aequo de Aveiro
José Soeiro (deputado Bloco de Esquerda)

AGIR CONTRA A HOMOFOBIA
Teatro-Forum sobre discriminacao
17 de Maio. Viseu. Cafe O Lugar do Capitao. 22.30h
Durante o dia, oficina de Teatro do Oprimido. Inscrições através de 963956328

QUEM TEM MEDO DA DIFERENCA?
Democracia, fobias e violencia
22 Maio. Porto. Casa do Livro - R. galerias paris, aos clerigos. 21.30h
José Soeiro (deputado Bloco de Esquerda)
Júlio Machado Vaz (sexólogo)
João Teixeira Lopes (sociólogo)

PODE ALGUEM SER QUEM NAO E?
Homofobia e invisibilidade
23 de Maio. Braga. Cooperativa Culural Velha-a-Branca. 21.30h
Conceição Nogueira (investigadora, professora U.Minho)
Paulo Vieira (activista LGBT)
Sérgio Vitorino (activista LGBT)

ESQUERDA E LUTAS LGBT
29 de maio. Sede de Oeiras-Cascais do Bloco de Esquerda. 21h30
Alistair Grant (Bloco de Esquerda)
Bruno Maia (médico, Bloco de Esquerda)
Pedro Frazão (psicólogo)

A ESQUERDA E O MEDO DA DIFERENCA
30 de Maio. Setubal. Cafe do Comercio Justo. 21h30

NAO NOS TIREM OS NOSSOS PAIS
5 de Junho. Santarem.
Sessão pública com pais e mães homossexuais

FORUM SEM MEDOS
14 de Junho. Lisboa

Um encontro internacional para discutir a diversidade sexual, os direitos humanos
de gays, lésbicas, bissexuais e transgéneros e a democracia.
Com debates temáticos sobre educação sexual, discriminação e combate social,
transexualidade e direitos familiares que juntarão investigadores e activistas de
diversas proveniências e lutas.

Bruno Maia (médico, Bloco de Esquerda), Rita Paulos (rede ex-aequo), Ana Cristina Santos
(socióloga), Francisco Allen Gomes* (psiquiatra), Jó Bernardo (activista trans), Louis-George Tin*
(promotor Dia Internacional Contra Homofobia), representante da ILGA Europa, Miguel Vale de
Almeida (antropólogo), Francisco Louçã (dirigente Bloco de Esquerda), José Soeiro (sociólogo e
deputado), Fabíola Cardoso (Clube Safo), Sérgio Vitorino (Panteras Rosa), João Mouta
(Ass. Pais para Sempre), Vladimir Luxuria (activista trans, ex-deputada no Parlamento italiano),
António Fernando Cascais (investigador), Solange F. (apresentadora TV), Gabriela Moita
(psicóloga), Casten Schatz (Grupo Queer PEE)

*Presença a confirmar
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