
Contra a última discriminação
Quase mi l  f i guras públ i cas subscrev eram uma peti ção de
apoi o ao Mov i mento pel a Igual dade no acesso ao
casamento ci v i l , que ontem foi  apresentado. O objecti v o do
grupo de acti v i stas é trazer o casame

"A plena legitimidade do amor está ainda por conquistar." As palavras
são da actriz e escritora Ana Zanatti, uma das (quase) mil figuras
públicas que decidiram apoiar o Movimento pela Igualdade no
acesso ao casamento civil" no último mês. O movimento quer garantir
que o casamento homossexual não cai no esquecimento e foi ontem
apresentado publicamente, em Lisboa.

Depois das centenas de figuras públicas que assinaram a petição,
espera-se agora que "vários milhares de portugueses a subscrevam
online", diz ao DN Sónia Duarte Lopes, uma das responsáveis deste
movimento. A petição está disponível na Internet desde ontem e
pode ser subscrita em www.igualdade.net.. O casamento homossexual
tem sido amplamente debatido na esfera política, esperando-se que,
caso o PS vença as eleições, o código civil seja finalmente alterado.
Pelo menos, este foi um dos compromissos do primeiro-ministro José
Sócrates.

Até lá, o movimento quer abrir o debate aos cidadãos e garantir que
haja "unanimidade e apoio por parte dos portugueses", refere ao DN Paulo Côrte-Real, da associação ILGA, uma das dez que se
juntaram neste movimento.

A constitucionalista Isabel Moreira aderiu à petição por "convicção e dever cívico", disse ontem no cinema São Jorge. "É uma injustiça
e imoralidade do direito português, que deve ter um fim para o bem de todos e não só para os visados". Paulo Côrte-Real diz mesmo
que "esta é a última grande falha na lei portuguesa no âmbito dos direitos familiares". Por isso, está convicto que a lei vai ser mudada
já na próxima legislatura.

Para já, o movimento tem como principal objectivo potenciar a subscrição desta petição. "Queremos que as pessoas se mobilizem
pelos direitos fundamentais e direitos das minorias", explica. "É preciso não deixar esquecer a luta contra a discriminação e mantê-la
na agenda política. Porque continuamos a legitimar o preconceito". Também Ana Zanatti afirma que a lei protege e legitima a
homofobia. "Venho manifestar esperança de iluminar algumas consciências". O psiquiatra Daniel Sampaio subscreveu o documento.
"Não aceito que o casamento seja restrito a pessoas do mesmo sexo", refere, acrescentando que o "casamento por amor foi uma das
grandes conquistas do século XX. É hora de a sociedade se juntar à luta contra a discriminação".

Isabel Moreira considera inadmissível um referendo sobre o casamento civil de homossexuais. Paulo Côrte-Real afirma que é "absurdo
uma maioria decidir os direitos de uma minoria", refere. Isabel Moreira diz que "a promessa eleitoral ainda é vaga, nomeadamente na
adopção". Esta e outras questões, como o acesso a tratamentos de inferti l idade, "são questões de parentalidade que inevitavelmente
entrarão depois em discussão", diz Côrte-Real.
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Para mais detalhes consulte:
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1250059
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