ESPAIS SEGURS: ESPAIS DE CONVIVÈNCIA.
CRITERIS
Us presentem algunes idees i principis, com a punts de reflexió per al Grup de
Treball ESPAIS DE CONVIVÈNCIA de la Fundació Enllaç.
1. Ha de ser un espai segur on ningú corri cap risc pel què és.
2. Un espai on les persones LGTBI que ho vulguin puguin fer una aposta personal per a
satisfer les seves necessitats de ser ben tractats en la vellesa i en la precarietat.
3. Un espai on les persones LGTBI sent majoria no es tensin amb els dilemes que la
majoria directament o indirecta els hi presenta.
4. Un lloc on hi hagi un equilibri entre la institució i la autonomia del subjecte, entre els
espais comuns i els espais individuals,una estructura institucional que vagi a favor de la
llibertat i el be del subjecte per sobre del be de la institució
5. Un lloc on els espais comuns de convivència tinguin la possibilitat de ser repensats
contínuament en funció del què millor convingui en cada moment a les persones que hi
visquin.
6. Té un valor simbòlic que representa una continuïtat amb els valors tradicionals del Moviment.
7. Que sigui un recurs on hi puguin viure persones LGTBI amb independència del seu
nivell econòmic.
8. Que sigui un espai de convivència i protecció intergeneracional.
9. Que l’espai de convivència no sigui un“calaix de sastre” social indiscriminat de
convivència pel sol fet de pertànyer a l’acrònim LGTBI: que sigui un espai on cadascú,
amb independència de la seva identitat, tingui el dret i la llibertat de conviure
separadament sense haver de justificar-se, ni ser criticat per les seves eleccions
personals.
10.Que sigui un espai cultural, d’encontre i d’esbarjo obert a les persones LGTBI en
general, a l’entorn pròxim del barri on s’ubiqui, i a la resta de la ciutat.
11.Un espai que assumeixi, i si així ho vol l’interessat, l’acompanyament digne de les
persones fins a la seva mort.
12.Un espai on l’Administració Pública doni garanties de bones pràctiques professionals

per part de l’organització.
13.Un espai de referència que faci seu el col·lectiu LGTBI.
14.Que s’ubiqui en un indret cèntric de la ciutat, indicant d’aquesta manera el valor
social que se li dona al projecte i la facilitat d’accés dels seus estadants ja grans als
indrets d’encontre culturals i socials habituals.
15.Un projecte que compensi les dificultats d’accés a la vivenda de les persones sero
positives i que pateixen SIDA.
16.Que sigui un espai de convivència LGTBI que constitueixi, també, una prova pilot per
definir i avaluar nous projectes de vida en la vellesa depenent en el medi urbà i rural.
17.Més enllà de les persones que se’n beneficiïn directament l’espai de convivència, el projecte,
té un valor altament simbòlic, per quant:
a. És una experiència políticament reparadora del maltractament que ha patit i encara
pateix la població LGTBI.
b. És una experiència de convivència compensadora dels efectes de la discriminació legal
i social que han patit i encara pateixen les persones LGTBI grans i en general.
c. És una referència pacificadora per les persones LGTBI, la sola existència d’un espai
protegit per l’Administració Pública on hi hagi garanties de bon tracte cap a elles, amb
independència que sigui aquest espai, per elles, una opció preferent de present o futur.
d. La implicació de l’Administració Pública en el projecte té un valor emblemàtic per a
tota la societat, per quant constitueix en sí mateix un missatge indirecte.
e. tranquil·litzador a la resta de persones no LGTBI, de la capacitat que té l’Administració
Pública en democràcia d’ajudar a crear i sostenir un equipament de convivència que
doni garanties de reconeixement, protecció, respecte i bones pràctiques a les minories
socials
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