
ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER LA DEFENSA D’UN TRIBUNAL DE 
DRETS HUMANS EUROPEU LLIURE DE CONDUCTES LGTBIFÒBIQUES 

 

El passat 23 de gener l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va escollir 

a María Elósegui Itzaso com a nova membre espanyola del Tribunal Europeu 

dels Drets Humans (TEDH). Aquesta jutgessa formava part d’una terna de 

candidats proposada pel govern espanyol i de la qual formaven part José Martín 

Pérez i Francisco Pérez de los Cobos, a banda de la mateixa Elósegui.   

 

A partir del seu nomenament diversos mitjans de comunicació van fer públic 

que la jutgessa havia falsificat el seu currículum, al declarar que va participar en 

el projecte de creació de la Llei d’Igualtat del 2007, fet que han desmentit les 

persones que van participar en la seva redacció. 

 

Però el més preocupant són les diverses declaracions de caràcter lgtbifòbic que 

María Elósegui ha fet durant anys a través d’entrevistes, articles i llibres, en les 

quals afirmava per exemple que “és evident que els que insisteixen a anar contra 

la seva biologia desenvoluparan diferents patologies” o “que les persones 

transsexuals haurien de sotmetre’s a teràpies psicològiques i psiquiàtriques en 

comptes de la cirurgia”, unes afirmacions que vinculaven clarament 

l’homosexualitat  i la transsexualitat amb diverses patologies. Una opinió que 

també es fa evident al seu llibre “Diez temas de género: hombre y mujer ante los 

derechos reproductivos”. 

 

Per tot això, considerem que la presència de María Elósegui és incompatible 

amb la pròpia naturalesa del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), a 

causa que aquest Tribunal sovint sospesa procediments relacionats amb el 

col·lectiu LGTBI i que ho ha de fer amb la màxima justícia i equitat. 

 

Per tot el que hem exposat proposem els següents acords: 
 

PRIMER- Expressar al Govern espanyol, a l’Assemblea Parlamentària del Consell 

d’Europa i al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) el malestar de 

l’Ajuntament de Terrassa pel nomenament de María Elósegui Itzaso com a 

jutgessa del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) degut a les seves 

opinions clarament homòfobes. 
  

SEGON- Instar al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) a prendre totes 

les mesures necessàries per tal que aquest nomenament no afecti els drets dels 

ciutadans LGTBI de la Unió Europea. 
 



TERCER- Fer arribar aquesta Declaració Institucional al Govern espanyol, a 

l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i al Tribunal Europeu dels Drets 

Humans (TEDH) 

 

 

 


