Des de CCOO, un any més, volem commemorar aquest 26 d’Abril, DIA DE LA VISIBILITAT
LÈSBICA, fent un exercici col·lectiu de visibilitat tot animant aquelles persones que encara no viuen
una vida plena i lliure amb elles mateixes, el seu entorn laboral i la societat. Perquè la felicitat només
és possible fora de l’armari.
Des de l’Àmbit LGTBI de CCOO volem fer una crida per continuar reclamant l’espai que pertoca a
aquestes persones en tots els àmbits socials, espais que els continuen sent negats perquè la seva
realitat es relega a un segon pla. Així mateix, volem denunciar la lesbofòbia social existent, que
comporta a les dones haver de patir, encara ara, violència física i verbal pel fet de ser dones i per la
seva orientació sexual.
Sent visibles i lluitant, pas a pas, totes hi guanyem: guanyem en referents i en drets, com per
exemple el dret a la reproducció assistida des de l’11 de juliol del 2016 per a dones lesbianes o
sense parella, tot i que encara exigim que hi hagi protocols i formació específica en salut per al
personal sanitari i que l’atenció sexual sigui diferenciada de l’atenció reproductiva.
Des de CCOO trobem també molt necessari abordar la necessitat de protecció de les dones grans
lesbianes, per a la qual cosa cal sensibilitzar el personal sanitari de les institucions geriàtriques, a fi
que no hagin de tornar a l’armari a la tercera edat.
CCOO exigeix també molta més formació per al personal docent sobre diversitat sexual i de gènere,
així com protocols d’actuació per detectar els casos que cada dia ens arriben d’assetjament escolar
per orientació sexual i de gènere, i, en aquest sentit, és important trobar-hi solució abans que tinguin
un desenllaç fatal.
Tot això sense oblidar-nos del que encara succeeix fora de les nostres fronteres. Creix la nostra
indignació per la persecució que pateixen les dones lesbianes —de vegades fins a la mort—, a les
quals els apliquen,fins i tot, violacions curatives. CCOO vol demanar una vegada més accions
internacionals per erradicar tanta violència.
Fa pocs dies ens hem assabentat que la República de Txetxènia ha obert un camp de concentració
per a homosexuals en unes antigues instal·lacions militars, i el mateix president txetxè les ha visitat
dient que el seu objectiu és “netejar” el seu país de gent que no tingui “l’orientació sexual
tradicional”. El simple fet de fer aquestes declaracions públicament ja és pot considerar un delicte.
Des de CCOO volem fer un especial recordatori a grups com el Col·lectiu de Lesbianes Feministes
de Barcelona, que el 1977 va fer el primer comunicat sobre lesbianisme per reivindicar un espai
propi, o les primeres Jornades Estatals de Lesbianes a Madrid, que es van organitzar l’any 1980. I
gràcies també a dones lesbianes de diferents àmbits com l’esport que han decidit sortir de l’armari
així com del món del cinema i l’espectacle. Si n’és, d’important, la VISIBILITAT!
CCOO vol una societat diversa i plena, plena de drets, plena d’igualtats i sobretot plena de llibertat,
llibertat per poder estimar com i a qui vulguis, amb lleis que garanteixin una igualtat real en tots els
àmbits de la nostra vida.
Perquè no és només la lluita d’un col·lectiu: és la lluita de tota la societat que creu en aquesta
llibertat per poder ser visibles.
Per tot això, CCOO vol fer una crida perquè tots els dies siguin VISIBLES, per una societat de
persones diverses, però iguals en drets, per poder mostrar l’orgull de ser DONES i de ser
LESBIANES!
FELIÇ DIA DE L’AMOR ENTRE DONES! FELIÇ DIA DE LA VISIBILITAT LÈSBICA!

