
Els pròxims 13, 14 i 15 de novembre de 2015 tindran lloc a Sitges les "27 Trobades Estatals LGTBI"organitzades per 
CCOO de Catalunya i el FAGC, amb el lema “ Totes les diversitats, Més Drets” 

Aquestes trobades són un espai de debat consolidat al conjunt del moviment LGTBI de l'Estat Espanyol. Ofereixen un 
marc de debat sobre els temes i necessitats més actuals de les diferents entitats que lluitem i treballem pels drets i 
llibertats de les persones Lesbianes, Gais,Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals els diferents indrets de l'Estat.

Aquest serà un fòrum on és posaran sobre la taula les estratègies contra l'homofòbia-LGTBIfòbia- i per la defen-
sa dels nostres drets.

En aquesta ocasió els debats es centraran en: LGTBIfòbia-AGRESSIONS,  

DISCRIMINACIONS i SALUT DE LES PERSONES LGTBI.

Tant des del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) com de Comissions Obreres (CCOO), orientem les “27 Troba-
des Estatals LGTBI”, a realitzar dos grans debats, un de cara a la llei contra la LGTBIfòbia i pels drets de les persones 
trans, i un altre vers l'estigma i/o la discriminació vers la salut de les persones LGTBI. Per donar forma a les ponències i 
a mode de fil conductor hem desgranat aquests dos grans blocs, en temes que poden servir tots junts o d’un en un per 
a conduir el debat i treure’n conclusions que ens ajudin en la feina que tenim per davant com a activistes LGTBI arreu de 
l’Estat.

PER UNA LLEI CONTRA LA LGTBIFÒBIA I PELS DRETS DE LES PERSONES TRANS

Amb aquest tema volem abordar la necessitat d'articular una llei a nivell estatal que reculli els continguts de les diferents 
lleis contra la LGTBIfòbia aprovades a nivell autonòmic, especialment la Catalana, Extremenya i Andalusa.. Una potent llei 
estatal que garanteixi tots els nostres drets i llibertats. Una llei equilibrada tant a nivell d'eradicació de la LGTBIfòbia com 
la implementació de drets per a les persones trans.

Assetjament laboral 

En l'actualitat hi ha un increment de situacions d'assetjament a la feina per raó d'orientació i/o identitat sexual, implica 
actituds o comportaments reiterats i sistematitzats, els quals atempten contra la dignitat de les persones LGTBI, amb el 
propòsit de generar un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant i ofensiu. L'assetjament, constitueix un factor de 
risc psicosocial per a la salut dels treballadors i treballadores. Què s'ha de fer davant un assetjament laboral?

Assetjament escolar 

Abordar la violència que es manifesta als patis de les escoles cap als nens i les nenes LGTBI. Quins són els plans 
d'actuació a nivell educatiu que s'haurien d'implementar des d'una perspectiva de no discriminació per raó d'orientació 
sexual i identitat de gènere . La situació del personal docent LGTBI .

“ TOTES LES DIVERSITATS,  +  DRETS”



Visibilitat LGTBI 

Ser visible no sempre és fàcil ni possible; Hi ha una responsabilitat per part de les institucions per promoure i fomentar 
la diversitat afectiva sexual, però també hi ha una responsabilitat individual, la qual ha de fer factible i pública aquesta 
visibilitat, molts cops delimitada en l'àmbit privat de les persones LGTBI. Per tal de treballar contra aquests prejudicis, 
l’educació és essencial; cal educar des de la coeducació i incloure l’educació afectiva sexual als centres educatius.

Agressions i discriminacions 

Estratègies per facilitar que les agressions i discriminacions no quedin impunes. Fomentar la necessitat de denunciar la 
LGTBIfòbia donant a conèixer les diferents possibilitats a nivell legal.
Recursos que el moviment LGTBI pot oferir per assessorar i acompanyar a les víctimes.

Diversos àmbits d'actuació. 

Enumerar els àmbits d'actuació que creiem necessari abordar, i quins plans d'actuació serien necessaris per poder rea-
litzar polítiques destinades a garantir els nostres drets i llibertats.

L'ESTIGMA I/O LA DISCRIMINACIÓ VERS LA SALUT DE LES PERSONES LGTBI

Amb aquest tema volem que es doni visibilitat tant a la manca de recursos que freqüentment patim les persones LGTBI a 
la sanitat pública, així com la manca de polítiques adequades que creïn un  suport sanitari adequat, quan és necessari, a 
les persones LGTBI, per dur una vida digna i saludable.

VIH i d'altres infeccions 

Partim de l’existència del VIH, ens basem en l’evidència científica disponible. Cal relacionar l’especificitat de la infecció 
pel VIH amb l’estigma relacionat amb la mateixa. Perspectiva de treball de la promoció en salut sexual de les persones 
s’ha amb totes les ITS. 
 
Discriminació de les dones lesbianes/bisexuals en les tècniques de reproducció assistida públiques 

Des de la nova definició de la cartera bàsica de serveis sanitaris que es va fer a 2013 les dones lesbianes i bisexuals no 
tenen garantit l’accés a les tècniques de reproducció assistida publiques, fet que representa un atemptat contra els drets 
fonamentals, sexuals i reproductius d’aquestes persones, algunes Comunitats Autònomes com Astúries ja hi han posat 
remei. Quines mesures són necessàries per garantir aquests drets?

Despatologització de les persones Trans

De totes les discriminacions que sofreixen les persones trans, la patologització és la que genera l’atropellament més 
gran als drets humans fonamentals, sotmetent a les persones que formen part del col·lectiu, a la tutela de les seves prò-
pies vides, amb uns paràmetres,maquillats en pobres arguments, imposats per unes autoritats de les neurociències, que 
manquen de l'aval rigorós i enaltides únicament per pretèrits conceptes patriarcals infames.
És necessària una Llei específica per la defensa i contra la patologització del col·lectiu trans? Com garantim la lliure 
identitat de gènere?

La cura de les persones grans LGTBI als centres geriàtrics 

En la nostra societat existeix un culte a la joventut, on la bellesa física sembla jerarquitzar-ho tot. En aquest context la 
gent LGTBI més gran, sembla no tenir-hi cabuda. Existeix una repressió i discriminació envers les persones LGTBI d'una 
edat més avançada. Quan comencen a faltar els cercles íntims: parella, familiars, amistats, moltes persones tornen a 
amargar-se dins l'armari per tal de no ser discriminades, com succeeix en algunes residències per a la gent gran.

És la creació de residències específiques per persones LGTBI la solució a aquest problema?


