
Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Sindicalistes, 

Combatem la LGTBifòbia al món del treball i sindical 

La classe treballadora està formada per totes les persones que formem part d’una relació 

laboral com a part subjugada envers qui té el control dels mitjans de producció. En aquest 

sentit quin és el nostre deure com a sindicat? Apel·lar al conjunt de la classe treballadora per a 

construir eines de negociació i lluita col·lectiva que ens permetin incidir sobre de quina forma 

es duu a terme aquest procés de venda de força de treball. 

És per això que hem de lluitar pel conjunt de la massa treballadora, però a més, 

ho hem de fer tenint en compte les problemàtiques de cadascun dels grups socials que 

formen part d’aquesta i la seva diversitat. Les dones pateixen per exemple del que 

s’anomena “el sostre de vidre” així com les persones racialitzades sovint es veuen obligades a 

treballar de manera irregular. Les persones LGTBI també pateixen de discriminació en l’entorn 

del treball, per una banda poden ser discriminades durant la selecció de personal i per l’altra 

en alguns casos són fetitxitzades, com passa amb els homes gais en les botigues de roba. 

Cal prestar especial atenció al cas de les persones trans que a causa de la sovint 

diferència entre els seus documents oficials i la seva identitat de gènere pateixen d’un greuge 

en el seu dret a la intimitat personal, ja que poden patir amb facilitat d’assetjament o de 

contínues preguntes sobre la seva vida privada. Les persones trans en l’entorn laboral també 

poden patir d’haver de signar documents o treballar amb el seu “deadname”, el nom que 

tenien abans d’adquirir el nom que decideixen en correspondència amb el seu gènere. També 

cal destacar que aquest col·lectiu té especial dificultat per accedir al mercat de laboral o 

d’accedir a llocs de treball dignes el que conjuntament amb la discriminació que 

pateixen en la vida pública pot agreujar la seva situació de vulnerabilitat i condemnar-les 

a la marginalitat i a l’economia submergida. La comunitat trans és, alhora, un dels sectors 

amb uns índexs més alts d’atur i amb una taxa preocupant de trastorns mentals com 

depressió, estrès posttraumàtic i tendències suïcides. 

Segons l'última enquesta de l’Agència de la Unió Europea pels drets fonamentals (A 

long way to go for LGTBI equallity, 2020), a Espanya l’11 % de les persones LGTB s’han sentit 

discriminades en buscar feina i el 20% s’ha sentit discriminada en el seu lloc de treball. 

Segons aquesta mateixa enquesta un quart de les persones amaguen formar part del col·lectiu 

LGTB a la feina. Així trobem que som molt lluny d’una igualtat efectiva entre persones pel que 

fa a la identitat de gènere o orientació sexual. Des d’Acció Jove volem adoptar un ferm 

compromís: construir un sindicat de classe capaç de canalitzar les diferents lluites per tal 

que cap persona sigui discriminada en el seu entorn de treball, però tampoc en cap altra 

esfera de la societat. Volem trencar amb els armaris! 

És important fer una tasca de formació i sensibilització als llocs de treball, però també 

dins el sindicat per a combatre la lgtbifòbia, ja que no podem permetre que als sindicats de 

classe, com encarregats de defensar els drets de les persones treballadores, existeixi també 

conductes discriminatories cap a les nostres companyes per motius d’orientació sexual o 

identitat de gènere. 



El nostre sindicat serà de classe, inclusiu i combatiu, lluitem col·lectivament per assolir 

més drets i per blindar-los davant l’heteropatriarcat i el capitalisme! És per això que des 

d’Acció Jove ens comprometem a: 

❏ Defensar l’impuls de mesures sobre diversitat afectivosexual i d’identitat de 

gènere a les empreses, mitjançant l’aprovació i implementació de plans d’igualtat 

integrals que treballin des de la prevenció i la formació, però també que incloguin 

mecanismes efectius per supervisar i castigar  conductes discriminatòries. 

   

❏ En l’àmbit sanitari, apostar per la construcció d’un sistema sanitari inclusiu i que 

no tracti la identitat ni l’orientació com patologies, així com la incorporació plena i 

efectiva de l’atenció integral a persones trans i intersexuals mitjançant un respecte 

escrupolós pel dret al desenvolupament personal i al mateix cos de les persones. 

   

❏ Coordinació  de tota acció legislativa i executiva amb les organitzacions que 

conformen el Consell Nacional LGBTI i reconeixement de les organitzacions LGTBI 

com a defensores dels  drets del col·lectiu. 

   

❏ Fer d’Acció Jove i de Comissions Obreres espais segurs pel  col·lectiu i 

lliures de violències LGTBifòbiques, mitjançant la denúncia de la LGTBIfòbia a la 

nostra societat i espais, així com per l’aposta per la formació en matèria LGTBI al 

sindicat. 
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