
Manifest de CCOO: A la feina, no amaguis el teu orgull 

 

28 de Juny de 2014: Dia Internacional de l’ Orgull LGTB 

A la feina, no amaguis el teu orgull, sota aquest  lema CCOO 

animem a tota la ciutadania a participar en les activitats, 

concentracions i manifestacions que tindran lloc amb motiu de la 

celebració del 28 de Juny de 2014, Dia Internacional de l’Orgull 

LGTB (lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals). El dia 28 de juny, a 

les 18.30h, a la plaça Universitat, a Barcelona  tindrà lloc la 

manifestació convocada per la Plataforma Comissió Unitària 28 de 

Juny, a la que CCOO participarà amb pancarta pròpia. Aquest any 

el lema escollit és: Visc en positiu i Tu? Trenca l’Estigma del VIH-

SIDA. Sanitat sense discriminacions.  

 

Les situacions de discriminacions  en el lloc de treball per a les 

persones LGTB són una realitat, però aquesta realitat pot canviar. 

De fet , en ocasions es produeix en el mateix moment de l’“accés” i  

també es denunciable. CCOO anima a totes les persones que 

pateixin  discriminació laboral per diversitat sexual o de gènere per 

a  que es dirigeixin als  serveis  jurídics del sindicat, a l’Àmbit LGTB 

de CCOO, o a l’organització LGTB més propera i denunciïn. El 

silenci es corresponsable de les discriminacions i  CCOO desitja 

trencar aquest cercle  per a  que cap discriminació als llocs de 

treball quedi impune.   

 

 



CCOO vetlla per que la diversitat sexual i de gènere estigui present  

a l’hora de negociar convenis col·lectius a les empreses, de manera 

que s’incloguin  clàusules específiques que  no permetin situacions 

discriminatòries. És responsabilitat de les empreses adoptar 

mesures per a  construir entorns segurs i favorables per a  la 

diversitat sexual i de gènere.  

 

CCOO també vetlla per a que l’ informe Lunacek i les directives 

europees 2000/78/CE y 2006/54/CE sobre igualtat de tracte en 

l’ocupació  siguin una realitat.  

 

CCOO denuncia l’agressió que va patir  la creadora de l’informe, l’ 

eurodiputada austríaca dels Verds, Ulrike Lunacek,  el passat 14 de 

juny a  Viena en el transcurs de la manifestació de  l’Orgull LGTB, al 

ser ruixada amb  àcid butíric. Cap agressió homòfoba ha de quedar 

sense resposta.  

 

 

Comissions Obreres Nacional de Catalunya i l’Observatori Contra 

l’Homofòbia, el 2013 van signar un acord, per a treballar per una 

societat sense exclusions, discriminacions ni intoleràncies. 

Ambdues organitzacions comparteixen el compromís, com a  

organitzacions socials que són, de treballar per la tolerància, els 

Drets  Humans, la integració social, el respecte a les diferencies 

individuals, el tracte igualitari entre els sexes, la discriminació vers 

les persones amb VIH, la lliure orientació sexual, la lliure identitat de 

gènere i, en general, per aquells temes que signifiquen una millora 

social i una vida sense lgtbfòbia.  



Alhora no oblidem que hi ha una falta de reconeixement drets 

humans a molts països per a les persones LGTB, situacions 

extremes com les que s’està  vivint a Rússia, Grècia, Uganda o 

Nigèria. Llocs on no només no es respecten  els drets de la població 

LGTB sinó que es persegueix amb penes de presó. I també  com a 

recolzament a la llibertat d’expressió, ja que són molts els 

problemes als que s’enfronten els mitjans de comunicació a l’hora 

d’informar.   

 

En moments de fortes retallades socials que afecten al conjunt de la 

població  i a tots els sectors en general, enguany  posem l’accent i 

cridem l’atenció per trencar l’estigma del VIH-SIDA i per tant 

reivindiquem una sanitat sense discriminacions.  

 

 CCOO, considerem per tot plegat,  que sobren els motius per 

aprovar amb celeritat la  proposta de Llei de Drets de les persones 

gais, lesbianes, bisexuals i transexuals i per l’eradicació de 

l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. Una  Llei que creiem serà 

un bon instrument per a combatre l’homofòbia  arrelada i 

promoguda encara avui en la nostra societat.  

 

Stop Homofòbia! LGTBfòbia ni a la feina ni enlloc.  


