
 
 
 

Stop Homofòbia! LGTBfòbia: NI A LA FEINA NI ENLLOC 
 
 
El proper 17 de maig es celebra el Dia Internacional contra l’Homofòbia, 
coincidint que aquell dia del 1990 l’Organització Mundial de la Salut va suprimir 
l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. 
  
Malgrat els avenços legals conquerits, l’homofòbia i la transfòbia segueixen 
latents en la nostra societat, i les vulneracions dels drets fonamentals vers el 
col·lectiu LGTB encara són massa freqüents al nostre país i arreu del món. 
Encara existeix persecució legal en 78 països i pena de mort en 7 per motius 
d’opció sexual i d’identitat de gènere. 
 
CCOO continuarà treballant perquè la diversitat afectiva sexual i de gènere 
sigui una realitat tant al centre de treball com en qualsevol altre àmbit, i en 
aquesta data assenyalada reafirmem el nostre compromís en la defensa dels 
drets de les persones LGTB. Per aquest motiu és un orgull i celebrem el 
reconeixement que l’Observatori contra l’Homofòbia ha fet a la tasca del nostre 
sindicat amb l’atorgament d’un premi que és fruit del treball col·lectiu compartit, 
amb la implicació del tot el sindicat, i que ens encoratja a continuar treballant en 
aquest sentit. 
 
Des del convenciment que la LGTBfòbia ha de ser eradicada, s’ha de prendre 
consciència de que és un greu problema social, i no un problema de les 
persones LGTB, i per tant és un problema de tothom. Considerem de vital 
importància l’aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei de drets de les 
persones gais, lesbianes, transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, la 
lesbofòbia i la transfòbia, una llei reivindicada de manera unànime per totes les 
entitats i organitzacions LGTB de Catalunya. 
 
La crisi no ha fet mes que agreujar la vulnerabilitat del col·lectiu LGTB, 
maquillant acomiadaments per motius d’opció sexual i d’identitat de gènere 
com a altres causes, aprofitant una reforma laboral que només ha servit a les 
grans empreses per enriquir-se a través de l’explotació. S’ha de continuar 
lluitant pels drets de les persones del col·lectiu LGTB en l’àmbit laboral i també 
en altres espais com la sanitat pública, on s’estan retallant serveis a les 
persones amb VIH i bloquejant l’accés a les dones lesbianes a la reproducció 
assistida gratuïta, o en l’àmbit educatiu per fomentar la tolerància i el respecte. 
 
CCOO reivindiquem una vegada més la igualtat real per totes les persones 
amb independència del seu origen, sexe, religió, diversitat funcional, opció 
sexual o identitat de gènere i diem en veu alta: 
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