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      31 de MARC DIA DE LA VISIBILITAT TRANS  

La majoria de les persones Trans, molt més com majors 
som en l'actualitat, compartim el fet d'haver nascut en 
entorns que s'avergonyeixen i ens avergonyeixen i així 
hem patit l'abandó de les nostres pròpies famílies i sovint 
ens hem vist en l'obligació d'abandonar els nostres llocs 
de naixement, als nostres éssers estimats i fins i tot els 
nostres treballs.  
 
Amb massa freqüència es parla de privilegis masculins 
dins de la població Trans i es fan afirmacions tals com 
que la dónes trans han renunciat a ells i els 
homes trans els han adquirit. Les persones Trans, en 
general, mai hem gaudit de privilegis, tampoc masculins, 
perquè la majoria de les dones trans en realitat mai els 
van tenir i la majoria dels homes trans en realitat mai els 
hem adquirit, ja que el maltractament sofert a 
conseqüència del masclisme i l'heteropatriarcat, ens 
impedeix gaudir d'aquells suposats privilegis que tant 
mal ens van fer i ens fan. Cal no oblidar que la majoria 
de les persones Trans. Hem estat interpretats durant 
anys, en el millor dels casos, com a homosexuals.  
 
La majoria de les persones Trans compartim també per 
part de la societat i de les mateixes institucions el 
qüestionament de les nostres masculinitats i/o feminitats, 
l'estigmatització dels nostres cossos, 
la protocol·lització dels nostres processos, la vulneració 
dels nostres drets, la negació dels nostres noms i les 
nostres identitats, la invisibilització de la nostra pròpia 
existència, ... Això és transfòbia i la transfòbia és 
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violència que incideix sobre la identificació i expressió del 
gènere.  
 
Visibilitat significa nomenar-nos i nomenar-nos significa 
existir. No existir implica que es pot exercir violència 
sobre les nostres persones i implica que no es castigui 
als qui l'exerceixen ni plorem a les nostres víctimes o 
recordem als qui han lluitat i continuen lluitant per la 
visibilitat de la nostra comunitat.  
 
l'Àmbit LGTBI de CCOO reivindica, un any més, la 
necessitat d'una major formació i sensibilització, tant en 
el sindicat com en els centres de treball, el dret a 
l'autodeterminació del mateix gènere i la urgència d'una 
legislació que obligui les empreses a negociar protocols 
i mesures que serveixin per a eliminar qualsevol 
discriminació per identitat o expressió de gènere amb el 
propòsit d'erradicar prejudicis i acabar amb la violència, 
sigui del tipus que sigui, exercida sobre la 
població Trans. 
 
l'Àmbit de CCOO exigeix mesures d'ocupabilitat que 
garanteixin la privacitat i el dret de la persona a no 
visibilitzar-se, i que s'afavoreixi l'accés a l'ocupació 
publica o privada de les persones trans.  
 
l'Àmbit de CCOO reivindica també especialment aquest 
any 2019 el reconeixement a la memòria de les persones 
majors Trans, les condicions de les quals estan 
absolutament silenciades i l'esforç de les quals ha 
estat invisibilitzat. 
 
* Dins del termini trans englobem a la població trans en 
general: persones transgènere, binàries, no binàries. 


