
La la matinada del 28 de juny del 
1969, al conegut pub Stonewall 

(Nova York), hi va tenir lloc la revolta 
contra la batuda policial que va do-
nar origen a la reivindicació del mo-
viment LGTBI+. D’allà es va traslla-
dar, de manera gairebé instantània 
i bessona, a altres països del món. 
Així va ser com van néixer les bases 
històriques de les actuals mobilitza-
cions de l’Orgull. 

Aquest 2019 la Federació Estatal 
de Lesbianes, Gais, Transsexuals i 
Bisexuals (FELGTB), juntament amb 
altres organitzacions, associacions 
i col·lectius de les diferents ciutats 
d’Espanya, volen rememorar aquest 
moment i, especialment, l’activisme 
d’aleshores. 

CCOO, com a organització federada, 
activista i vinculada històricament a 
la lluita pels drets de les persones 
LGTBI+, abraçarà, com sempre, les 
reivindicacions d’aquest any. Per 
això, serem presents a les diferents 
manifestacions que tindran lloc a 
diferents ciutats i pobles del nostre 
país. 

Han passat 50 anys dels fets de 
Stonewall i és el moment de fer un 
reconeixement a l’activisme de lla-
vors, als qui van lluitar en una socie-
tat hostil, homòfoba, racista i misò-
gina. Gràcies a aquestes persones, 
avui gaudim de nivells de llibertat i 
de drets mai imaginats. 
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●  EL 2019, 
Amb MÉS Orgull de Ser
●  CCOO reivindica

#AlaFeinaSenseArmaris
● Uneix-te a nosaltres  

#EnClAuArcdeSantMartí

Encara queda molt per lluitar. No 
ens conformem amb la Llei 11/2014: 
cal fer-la efectiva i que es compleixi 
arreu, amb sancions, si cal. Per això, 
CCOO reivindica en els seus dife-
rents plans d’intervenció (diàleg so-
cial, negociació col·lectiva i mobilit-
zació social…) les mesures següents:

CCOO aposta per una llei esta-
tal LGTBI+ que garanteixi una esfe-
ra sociopolítica sense discriminació, 
sense desigualtat, sense assetjament 
i sense violència per conformar un 
escenari democràtic, plural i partici-
patiu on totes les persones puguem 
ser, sentir i estimar lliurement. 

Contra el feixisme i contra 
l’LGTBIfòbia: ni un pas enrere!

Garantir la igualtat d’oportunitats 
real, especialment al món del 
treball. 

Treballar en l’erradicació de si-
tuacions de rebuig, discrimina-
ció, violència i assetjament per 
motius d’orientació sexual, ex-
pressió i identitat de gènere. En 
definitiva, posar fi a l’LGTBIfòbia 
i, amb més insistència encara, en 
el món laboral. 

Vetllar per la igualtat de condi-
cions laborals de totes les perso-
nes treballadores.

Lluitar pel reconeixement de drets 
des de la inclusió de la diversitat 
sexual, familiar i de gènere en tots 
els àmbits, fent un esforç especial 
en l’erradicació de l’assetjament 
escolar.

Fer efectius els drets humans, el 
dret d’asil, el dret a la seguretat de 
les persones LGTBI+, immigrades i 
refugiades.
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