
#LGTBIfòbia: ni a la feina ni enlloc

Però aquest any no és un any en què puguem per-
metre’ns el luxe d’estar-nos callats. Tot i que fa 51 
anys de la revolta de Stonewall, on les comunitats 
LGTBI van fer front a l’assetjament policial i s’hi van 
rebel·lar, queda molt camí per recórrer per aconse-
guir la no discriminació LGTBIfòbica.

Com cada any cal recordar que encara, segons 
l’informe del juny del 2019 de l’ILGA (Associació 
Internacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans 
i Intersex), hi ha 13 països que penalitzen amb la 
mort els actes sexuals consensuats entre persones 
adultes del mateix sexe, i 73 països que els penen 
amb la presó. 

Tampoc volem oblidar la persecució sistemàtica de 
les persones trans i el gran nombre de feminicidis 
de dones trans a Llatinoamèrica. En aquest sen-
tit, volem deixar clara la nostra posició de defensa 
dels drets de les persones trans, especialment de 
les dones trans, que són dones fortament estigma-
titzades per campanyes biologistes que pretenen 
novament esborrar la seva realitat.

A la vella Europa, tot i els avanços, tenim un repunt 
d’LGTBIfòbia vinculada a l’augment de la influèn-
cia de les idees feixistes i autoritàries. A casa nos-
tra, des de fa un temps, hem vist com els drets i 
les llibertats dels col·lectius LGTBI estan sent qües-
tionats per un nou/vell discurs rescatat d’èpoques 
passades. La dreta radical i el feixisme tornen a 
tenir entre els seus objectius les persones que no 
encaixen en els seus dogmàtics límits socials. Des 
de CCOO tenim un compromís ferm en la defensa 
dels nostres drets.

Recordem que la ultradreta va demanar a l’Assem-
blea de Madrid llistes amb noms i cognoms d’ac-
tivistes LGTBI que havien participat en accions de 
formació i sensibilització en centres educatius de la 
regió, i a CCOO ràpidament vam dir que prendríem 
actuacions legals si s’atenia la petició del grup 
d’extrema dreta. Darrere l’augment d’agressions 
LGTBIfòbiques hi ha una reacció de causa-efecte 
arran dels discursos d’odi d’aquests sectors.
Amb la crisi de la COVID-19 cobra més importància 
i ens preocupa l’anomenat “doble confinament” 
dels joves LGTBI. El confinament causat per la pan-
dèmia ha agreujat la situació de moltes persones 

El 28 de juny és la diada internacional de lluita pels drets i les llibertats de la comunitat 
LGTBI. Aquest any, a causa de la situació creada per la pandèmia del coronavirus, els actes 
es veuran modificats, i les grans manifestacions i festes seran substituïdes per actuacions 

més simbòliques i, en molts casos, en format digital.

Aquest #28J fem-nos 
visibles, també a la feina

joves LGTBI, que, si bé abans ja vivien dins d’un 
ambient LGTBIfòbic, com a mínim podien sortir de 
casa i trobar espais amables i de suport. El confina-
ment ha generat i ha agreujat la situació d’aquests 
joves, que s’han vist aïllats i sense la possibilitat 
d’accedir a aquests espais de confort. 

Segons dades de l’informe “La diversitat LGTBI en 
el context laboral a Espanya” (Mpatika), només el 
38 % de les persones LGTBI a Espanya estan com-
pletament fora de l’armari a les seves respectives 
feines. No obstant això, empreses que duen a ter-
me accions específiques d’inclusió de la diversitat 
LGBTI aconsegueixen crear entorns més respec-
tuosos i segurs, i aquest percentatge puja fins a 
un 53 %. L’informe recalca que hi ha poca norma-
lització de la diversitat sexe-genère en el context 
laboral i que un gran percentatge de professionals 
LGBTI, especialment els més joves, tornen a l’ar-
mari cada dia a la feina per evitar ser blanc de ru-
mors i prejudicis que puguin posar en risc la seva 
carrera laboral. 

Des de CCOO de Catalunya continuarem partici-
pant dins del moviment LGTBI i en les diferents 
iniciatives de les entitats, i mantindrem viva, mit-
jançant l’àmbit LGTBI del sindicat, la nostra acció 
dins del món laboral, espai on queda molt camí 
per recórrer.

Des de CCOO, conscients d’aquesta realitat, hem 
organitzat per al 28-J el debat “Feminismes trans: 
desafiaments en temps de crisi” i també accions a 
les xarxes socials. Així mateix, farem públic al nos-
tre web l’espai de “Preguntes freqüents” sobre què 
cal fer en cas de discriminació LGTBIfòbica a la fei-
na, amb una sèrie d’orientacions adreçades a totes 
aquelles persones que en l’àmbit de l’empresa ve-
gin conculcats els seus drets per causa d’una discri-
minació per raons d’identitat o d’orientació sexual.

#LGTBIfòbiaNiaLaFeinaNiEnlloc


