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Duas ministras colombianas anunciam
que são um casal, enquanto isso, no
Brasil…
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As ministras Gina Parody  (Educação) e Cecília Álv ares (Turismo)

Enquanto no Brasil o debate sobre os direitos da população LGTB e a
criminalização da homofobia avançam tão lentamente e viram um evidente
incômodo a muitos candidatos, o resto da América Latina avança e dá cada dia
mais sinais de que os brasileiros vão ficando com o posto de povo mais
conservador do continente quando se trata de reconhecer direitos de minorias
e garantir as liberdades individuais.

Na última semana, as ministras colombianas Gina Parody (Educação) e
Cecília Álvarez, (Turismo) contaram que são um casal. A notícia causou
barulho no país, alegrando a população homossexual e revoltando os
conservadores, que alegam ser absurdo uma mulher gay estar à frente da
pasta de Educação.

A Argentina foi o primeiro país latino-americano a aprovar o matrimônio gay,
o Uruguai também já o aprovou, assim como o aborto. No México,
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igualmente, ambos são legais.

 

Já a Colômbia, país muito católico e que vinha avançando lentamente na
garantia dos direitos iguais aos homossexuais, nos últimos meses deu sinais
de que caminha nessa direção. O casamento entre homossexuais ainda não
virou lei, mas é possível casar-se em cartório de acordo com sentença da Corte
Constitucional, com os mesmos direitos. Agora, acaba de ser aprovada a
adoção por parte de duas pessoas do mesmo sexo, desde que uma seja mãe ou
pai biológicos.

A última campanha eleitoral, neste ano, foi marcada pelo renascimento da
direita conservadora, que ganhou força com a eleição de Álvaro Uribe como
senador e a ascensão de seu candidato, o linha-dura Óscar Ivan Zuluaga, por
pouco derrotado no segundo turno. Isso obrigou o atual presidente, Juan
Manuel Santos, a posicionar-se de maneira mais progressista, para conquistar
as alianças mais à esquerda, que lhe garantiram a vitória.

Lembro-me de ter visto, no último debate antes da votação, o susto, os olhos
esbugalhados e as gaguejadas dos candidatos quando tinham de responder
sobre direitos de homossexuais, aborto e legalização de drogas. É evidente que
o processo ali será lento, afinal o conservadorismo moral está muito enraizado
no país. Nessa ocasião, ao lado de candidatos como Zuluaga ou Marta Lucía,
que defendiam a “família com pai e mãe” e a imoralidade do aborto, Santos foi
o mais claro afirmando que queria ter um país em que os direitos de todos
fossem os mesmos.

Depois da revelação das duas ministras, ambas disseram-se surpreendidas
pelo fato de a notícia ganhar tamanha proporção. “Por que não se diz o mesmo
de homens, que estão na mesma situação, na política, e ninguém fala nada?”,
disse Álvarez. E acrescentou que o presidente as havia nomeado já sabendo do
laço e nunca se referiu a ele. “Fomos escolhidas por nossas capacidades e
talentos, e não nos perguntaram sobre a vida privada. Assim é que tem de
ser.”
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fossem uma raça diferente. Todos são homens e mulheres e já têm
os seus direitos como tais. O que fazem do sexo é coisa particular
entre cada um.

Valderi Silva 23 horas atrás

Eu já acho que os candidatos deveriam é estarem discutindo
economia, desemprego, segurança pública, corrupção, habitação,
saúde, e principalmente educação, educação no que se trata de
matemática, português, física, etc, não distribuição de kits para
crianças, os quais continham até erro de matemática: ( Uma pessoa
bissexual, por ter o dobro de chance de encontrar um parceiro, tem
50% a mais de não ficar sozinho - só que o dobro é 100%, não 50%)

Pedro Benevides ontem

Enquanto isso no Brasil a população rejeita esta ditadura gayzista.
Vamos para o plebiscito consultar o POVO sobre o assunto. Aí a
coragem de vocês vai embora rapidinho...

Flávio do Prado ontem

Sinceramente, essa discussão sobre casamento gay já deveria ser
assunto do passado, eu sou hétero e acho que se a pessoa quiser
casar, que case com quem quiser, não importa se é outro homem ou
outra mulher, ninguém tem nada com isso, muito menos o estado,
claro que respeito o direito da igreja não querer realizar perante suas
leis, é um direito dela, como de outras pessoas e segmentos da
sociedade, mas cada um faz o que quer de sua vida, evidentemente
dentro de um respeito, afinal vivemos em um estado democrático de
direito então precisamos ser democratas, o importante é o respeito.

Luís Lacerda ontem

Povo mais conservador das Américas!!! O que há de tão ruim em ser
conservador? Cada ser, cada povo tem o seu tempo para mudar.
Nem vou dizer evoluir, pois não estou convencido que a
homossexualidade pode ser vista como evolução da espécie.

Paula Ramos de Moura 23 horas atrás

Tampouco a ignorância e/ou violência, seja ela verbal ou
física pode ser tida como evolução! ;)

Os comentários não representam a opinião do portal; a responsabilidade é do autor da mensagem. 
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