
CARTA DE SALVADOR

3º Encontro LGBT da UNE

Mariele Presente. Lula Livre!

Realizado na cidade de Salvador, entre os dias 27 a 29 de julho, o 3º Encontro

LGBT da UNE contou com a participação de mil jovens, representando todas as regiões

do  País.  Este  encontro  ocorre  num  momento  em  que  comemoramos  40  anos  de

organização e lutas do movimento LGBT no Brasil.

Ao mesmo tempo, numa conjuntura de aprofundamento do golpe deflagrado em

2016 que rompeu com o pacto democrático de 1988 e instaurou uma agenda neoliberal

regressiva  no  âmbito  das  conquistas  e  direitos  sociais.  Os  recentes  retrocessos  têm

afetado duramente os direitos e liberdades da população LGBT, bem como do conjunto da

classe trabalhadora brasileira. Grande parte destes impactos já estão materializados na

recentes medidas, tais como: a Emenda Constitucional 95 - que congela os recursos da

educação  e  saúde,  entre  outras  áreas essenciais,  por  20  anos  e  também a reforma

trabalhista.

 As marcas do capitalismo dependente, do patriarcado, do racismo e da LGBTfobia,

que  estruturam  a  sociedade  brasileira,  são  elementos  que  também  devem  ser

considerados  neste  cenário  de  aprofundamento  do  golpismo,  sustentando  o  caráter

agressivo  e  conservador  que  tem  ceifado  a  vida  da  população  LGBT.  O  crescente

aumento  dos  assassinatos  da  população  LGBT  expressam  a  face  perversa  do

crescimento do fundamentalismo e do facismo. A brutal execução da vereadora Mariele

Franco (PSOL/RJ) por exemplo, é uma tentativa de nos calar, no entanto, "nossos sonhos

são a prova de bala".

A vida da população LGBT no Brasil é atravessada pelo aprofundamento do golpe

e  suas  medidas  antinacionais,  antipopulares  e  antidemocráticas.  A  possibilidade  de



conquista  de  direitos  para  LGBT está  vinculada  ao  processo  de  retomada  da  nossa

democracia e de derrota das forças golpistas nas ruas e nas urnas. Por isso, defendemos

de forma intransigente a soltura do pré-candidato a presidência da República Luiz Inácio

Lula da Silva e seu direito à candidatura, entendendo que esta prisão faz parte de mais

um capítulo do golpe para consolidar os retrocessos e avançar contra nossos direitos.

Em um ano que as eleições ganham contornos decisivos, precisamos refletir sobre

o  atual  Congresso  Nacional  e  seu  caráter  mais  conservador  desde  1964.  Essa

conformação  tem  impedido  o  avanço  nas  pautas  e  bandeiras  da  população  LGBT

brasileira.  Dessa  forma,  devemos  estimular  e  fortalecer  as  candidaturas  que  tem

compromisso com a derrota do projeto neoliberal  das forças golpistas e com as lutas

LGBT. Também devemos fortalecer as candidaturas de pessoas LGBT e não-LGBT que

ousam enfrentar  o  fundamentalismo e  ocupar  a  política  institucional,  para  que  assim

possamos acumular força na aprovação de importantes projetos de lei, atualmente em

tramitação no Congresso, tais como os projetos de Lei 5002/2013 intitulada de João Nery

(Jean Wilys/PSOL), que dispõe sobre identidade de gênero e a Lei 7292/17, intitulada Lei

Dandara dos Santos (Luizianne Lins/PT), que tipifica o crime de ódio a pessoas LGBT,

oficializando  o  LGBTcídio,  além do  Estatuto  das  Famílias  (Orlando  Silva/PCdoB)  que

tramita no Congresso Nacional, colocando a afetividade como centro das conformações

familiares.

É necessário elevar o debate sobre qual o Brasil que queremos, entendendo que o

aprofundamento da democracia perpassa pelo combate às opressões.  Em tempos de

crise,  percebemos  que  saídas  reacionárias  e  conservadoras  aos  problemas  que

enfrentamos  cresce,  especialmente,  entre  a  juventude.  A  descrença  na  democracia

brasileira, a exaltação de regimes autoritários e torturadores, os pedidos de intervenção

militar,  a  ridicularização dos direitos  humanos,  a  perseguição dos movimentos  sociais

cresce na consciência do povo. Por isso, a UNE se propõe a apresentar uma plataforma

eleitoral e, aprovou também no seu último CONEG a campanha “Bolsonaro não”, haja

vista que a sua candidatura representa o que existe de mais reacionário e conservador na

política brasileira. Não podemos permitir que projetos como o de Bolsonaro continuem

crescendo entre a população, dando margem para o recrudescimento da intolerância.

Em meio a tantos desafios, a atuação do movimento estudantil brasileiro deve apontar

tanto para a ampliação das mobilizações e lutas sociais, quanto na organização cotidiana



nas  universidades,  fortalecendo  a  resistência  contra  a  agenda  neoliberal  e

fundamentalista.  A unidade  do  movimento  LGBT e,  do  conjunto  das  organizações  e

movimentos sociais que compõem a Frente Brasil  Popular e Frente Povo Sem Medo,

neste momento de acirramento, são parte fundamental na defesa de nossas conquistas e

para barrar o avanço do neoliberalismo no Brasil, por isso, apontamos a necessidade de

fortalecermos iniciativas unitárias que ajudem a dialogar com a população, a exemplo da

construção do Congresso do Povo Brasileiro e da Plataforma Vamos!.

Enfrentar a LGBTfobia dentro e fora das salas de aula é uma tarefa central  da

União Nacional dos Estudantes que tem no seu histórico de luta a defesa intransigente da

democracia, da liberdade e da diversidade do povo brasileiro. Essas importantes lutas do

passado, hoje nos inspiram a continuar em resistência e na esperança de um Brasil mais

democrático, que caminhe ao lado do povo trabalhador e de toda a população LGBT.

Por isso, propomos:

• Apresentação de um documento amplo relatando de forma qualificada os debates

promovidos durante o III Encontro LGBT;

• Lutar  pela  existência  de  políticas  específica  de  assistência  e  permanência

estudantil para as pessoas LGBT;

• Promoção de projetos de extensão que garantam o diálogo com a população LGBT

excluída da universidade;

• Criação e fortalecimento de políticas públicas de saúde, e prevenção de IST para

as pessoas LGBT;

• Criação de centro de referência de saúde integrado ao Sistema Unico de Saude

que possa oferecer acompanhamentos psicoterapeuticos com atenção à pessoas

LGBTs nas universidades;

• Garantia da utilização plena do nome social, e a aprovação das Leis João Nery e

Dandara dos Santos ;

• Criar e fomentar campanhas de combate a LGBTfobia nas Universidades;

• Criação de ouvidorias de direitos humanos nas universidades, com participação

estudantil;

• Elaboração  de  relatórios  e  pesquisas  sobre  pessoas  LGBT  nas  escolas  e

universidades;



• Criação de disciplinas obtigstórias que discutam sobre gênero e sexualidade nas

universidades;

• Criação de políticas e ações que combatam todo tipo de violência contra LGBT;

• Obrigatória a formação em gênero e sexualidade em todos os cursos;

• Criação da campanha pelas cotas trans na graduação e na pós-graduação;

• Incentivar  a  criação  de  frentes  auto  organizadas  de  estudantes  LGBTs  nas

universidades;

• Defender a democracia.

• Lula Livre!


