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El proper dia 17 de maig se celebra el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, 
coincidint que aquell dia del 1990 l’Organització Mundial de la Salut va suprimir 
l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Anem avançant i celebrem 
que a Catalunya tinguem una llei pionera per a la defensa dels drets de les 
persones del col·lectiu LGTBI, i també que s’hagin aprovat lleis contra 
l’homofòbia i la transfòbia a Extremadura, Galícia i Andalusia. Malgrat que en 
l’àmbit internacional també s’avança en els drets d’aquest col·lectiu de 
persones, enguany és més necessari que mai continuar treballant en aquesta 
línia i desenvolupar ja una llei de marc estatal reclamada per tot el moviment 
LGTBI.  
 
Ens trobem amb retrocessos molt importants. D’exemples, malauradament en 
tenim molts, com ara recentment, la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea que avala la prohibició que l’Estat francès fa a les persones 
homosexuals de donar sang. Un dictamen al qual CCOO ha manifestat la seva 
repulsa perquè és discriminatori, estigmatitzador i d’una magnitud que genera 
fòbia cap al col·lectiu. O com la denegació d’asil a Christelle Nangnou, activista 
lesbiana camerunesa que, gràcies a la forta pressió social d’entitats i 
associacions LGTBI de tot l’Estat, a la qual CCOO també va donar suport, 
finalment es va poder paralitzar. Aquest cas, però, és una excepció al que 
acostuma a passar de manera sistemàtica en aquests casos. 
 
No cal anar a l’extensa llista dels 76 països del món on, encara, 
l’homosexualitat està prohibida i castigada amb presó o, inclús, amb la pena de 
mort. El col·lectiu LGTBI continua patint vulneracions dels drets fonamentals, i 
el nostre país no n’és una excepció. L’informe de delictes d’odi presentat l’any 
passat pel Ministeri de l’Interior constata de manera molt clara l’augment 
d’aquests delictes cap a les persones LGTBI. Aquest col·lectiu pateix el 40% 
dels delictes d’odi. A escala estatal, la successió d’agressions homòfobes va en 
augment i, de manera particular, a la ciutat de Barcelona. Per aquesta raó, des 
de CCOO i conjuntament amb les entitats LGTBI, manifestem el nostre 
malestar per la gairebé nul·la política d’implementació per part del Govern de la 
Generalitat. 
 
En l’àmbit de la salut, es dóna maltractament institucional, ja que el sistema 
desconeix la realitat de les dones lesbianes pel que fa a la salut sexual. Entre 
altres discriminacions, són limitades a l’accés a les tècniques de reproducció 
assistida del sistema sanitari públic, amb la imposició de moltes traves 
administratives que responen a un objectiu dissuasiu. No conformes amb 
aquesta discriminació, a Catalunya s’ha iniciat una campanya feminista pel dret 
a la reproducció assistida des de diverses organitzacions i col·lectius feministes 
i LGBTI que denuncien aquesta discriminació i que ja aplega més de 50 
entitats, entre les quals CCOO. 
 
 



 
 
Tampoc no ajuda gens que encara hi hagi empreses que, de manera 
encoberta, acomiaden treballadors i treballadores per la seva orientació sexual 
o pel seu estat serològic. Casos que, malauradament, amb les facilitats que 
dóna la reforma laboral, van en augment i que, cada dia més, ha d’atendre el 
sindicat. De fet, el lloc de treball és un dels espais de convivència de les 
persones on més homofòbia hi ha. Per aquest motiu, perquè encara hi ha molta 
feina a fer als centres de treball, CCOO reafirma el seu compromís per eradicar 
la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i organitza la campanya 
“Treball lliure d’homofòbia”, que pretén arribar a les empreses i arreu per 
combatre aquest flagell social. 
 
Us animem que us retrateu contra la LGTBIfòbia. Feu-vos una foto i feu-la 
arribar a l’adreça electrònica ambitlgtb@ccoo.cat i a trabajadora@ccoo.es. La 
posarem a les xarxes socials i en farem una exposició. Un petit gest que 
sensibilitza i genera consciència per a la no-discriminació de les persones per 
raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, sobretot 
en el mercat laboral, un espai bàsic, important i necessari per gaudir d’una vida 
digna i visible en la nostra societat. 
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