
MANIFEST DEL 17 DE MAIG, 
DIA INTERNACIONAL 

CONTRA LA LGTBIFÒBIA

El dia 17 de maig és el Dia Internacional contra 
l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. Aquest 
dia es commemora la desclassificació de 
l’homosexualitat de la llista de malalties men-
tals per part de l’Organització Mundial de la Sa-
lut, el 1990, fet que va canviar la percepció del 
col·lectiu LGTBI a tot el món. 

Però, en un dia com aquest, tenim l’obligació 
de subratllar la discriminació que continuem 
patint per ser lesbianes, gais, bisexuals, trans i 
intersexuals. 

Al maig del 2019, a més d’un terç dels països del 
món, ser LGTBI és un perill. A 72 països es casti-
ga amb pena de presó; i, fins i tot, en 8 països 
ser LGTBI està castigat amb la pena de mort.

Per tot això, des de CCOO hem d’anar més enllà 
i hem d’exigir i reclamar a les institucions del 
país unes polítiques d’implicació i de conscien-
ciació que arribin a tota la societat. I, avui més 
que mai, davant de la imminència d’unes elec-
cions al Parlament Europeu, hem de demanar 
una implicació decidida i ferma als governants 
que en sortiran, perquè apostin decididament i 
sense fissures per l’erradicació d’aquest flagell 
que mata persones diàriament, a tot el món.

Patim la violència institucional dels països i 
dels governants intolerants i lgtbifòbics, però 
no hem de menysprear la violència social, per-
què, i això és només un apunt, segons les dades 
que ha pogut recopilar Transgender Europe, 
entre l’1 d’octubre del 2017 i el 30 de setem-
bre del 2018, s’han registrat 369 assassinats de 
persones trans i de gènere divers. Això suposa 
un augment del 15 % respecte de l’any 2016. 
Brasil és el país més violent d’Amèrica, i als Es-
tats Units hi ha hagut un augment del 86 % de 
violència contra el col·lectiu LGTBI. Aquesta és 
la demostració clara i contundent que les po-

lítiques de regressió en matèria de drets civils 
i drets socials en aquests països es manifesten 
clarament en la societat on governen aquests 
líders de l’extrema dreta que creen el brou de 
cultiu propici a l’odi a tot el que es manifes-
ta diferent dels valors que promouen els seus 
governs.

CCOO fa una crida a tota la societat i vol sumar-
se a totes aquelles persones, institucions i or-
ganitzacions que exigim la fi d’aquestes atroci-
tats. Així mateix, volem assumir com a postura 
comuna que només mitjançant els avenços en 
drets i obligacions podem aconseguir una 
igualtat real per a tots i totes. 

Des de l’Àmbit LGTBI de CCOO de Catalunya 
també volem valorar la feina que fem perquè 
les polítiques LGTBI estiguin dins de les agen-
des de l’actiu sindical: de les federacions, les 
seccions sindicals, els territoris… És la mane-
ra, no n’hi ha una altra! Hem de ser persones 
capaces de portar la nostra visió sindical i els 
nostres valors socials a la lluita pels drets de les 
persones LGTBI. 

Només des d’aquesta perspectiva aconse-
guirem fer els millors acords, els millors pro-
tocols antidiscriminació, els millors convenis 
col·lectius, en els quals trobar les sigles LGTBI 
sigui la cosa més natural del món. Perquè per 
a nosaltres, i això ho sabem millor que ningú, 
fer-ho és el que realment canvia les vides de les 
persones, la vida de les persones treballadores 
a les quals tots nosaltres representem, i molt 
bé per cert!

Per tot això, avui, dia 17 de maig, Dia Interna-
cional contra la LGTBIfòbia al món, nosaltres 
reivindiquem més que mai un món lliure, igua-
litari i ple de drets per a tothom, i cridem ben 
fort: NO A LA LGTBIFÒBIA!

Divendres, 17 de maig de 2019


