
PAREM LA 
LGTBIFOBIA, 

FSC-CCOOAMBTU
El 17 de maig, Dia Internacional de lluita contra la 
LGTBIfobia, es commemora des de 1990 per coincidir amb 
l'eliminació de l'homosexualitat de la llista de malalties 
mentals recollides per l'Organització Mundial de la Salut. 
Una data assenyalada també per a FSC-CCOO que, com 
cada any, ens sumem per a reclamar la total erradicació 
de tota mena d'agressions, vexacions i delictes d'odi que 
sofreixen les persones per mostrar identitats de gènere, 
expressions o orientacions sexuals diverses.

Aquest és un any molt especial, ja que, amb motiu del 
COVID-19, estem en un estat de pandèmia i alerta 
sanitària mundial, també està tenint conseqüències per al 
col·lectiu LGTBI, per la qual cosa creiem que és més 
necessària que mai la celebració del 17 de maig, amb les 
consegüents reivindicacions per a millorar la qualitat de 
vida i el respecte social de les persones del col·lectiu.

És necessari apuntar diverses preocupacions agreujades 
per la situació d'emergència soci-sanitària i les mesures 
de confinament imposades a la població que s'estan 
produint.

S'estan coneixent cada dia casos de persones doblement 
aïllades, en les seves pròpies cases i fins i tot a les seves 
habitacions, sofrint el rebuig i/o la violència en totes les 
seves formes per part de familiars o del veïnat que els 
repudien i castiguen pel mer fet de SER; o el de parelles 
del mateix sexe o no normatives assetjades i assetjades a 
cobert de la impunitat d'unes relacions socials i 
institucionals silents enmig de la pandèmia i l'aïllament 
social.

Veiem com els absurds estereotips, prejudicis i 
l'estigmatització d'anys enrere, tornen a colpejar al 
col·lectiu amb més força en tots els àmbits socials, inclosa 
qualsevol tipus d'atenció sanitària,

En l'entorn laboral, on ja se sofria un altíssim índex de 
desocupació, ara que són milions de persones les que 
sortiran a la recerca d'una ocupació temem que el 
col·lectiu LGTBI sigui relegat a l'última opció per part de 
l'àmbit empresarial; per això FSC-CCOO recordem 
l'exigència a tot l'arc parlamentari de la necessitat de 
mesures d'ocupabilitat per a persones LGTBI, 
particularment per a persones trans.

Especial atenció hem de prestar a les persones trans, 
com sempre, ja que dins del col·lectiu són les que més 
discriminació sofreixen. Recordem i condemnem el 
lamentable cas de delicte d'odi per part d'una patrulla 
de policia local contra una dona trans a Benidorm. Per

desgràcia, hem de dir que no és un cas aïllat i que la 
majoria de les víctimes no denuncien per por.
Per tant, hem de posar el focus d'atenció en formació en 
dos àmbits molt necessaris i urgents com són:
L'àmbit de l'educació, perquè les futures persones 
adultes, creixin en l'enteniment i coneixement d'altres 
realitats com les del col·lectiu LGTBI i, per tant, en el 
respecte cap a aquest.

L'àmbit professional en general, posant especial atenció al 
sector sanitari en tot el seu ampli espectre, a totes i 
cadascuna de les Forces i Cossos de Seguretat, a 
l'Administració de Justícia i a totes les Administracions 
Públiques.

Aquest també és un any d'important rellevància cap a les 
dones “LBT” (lesbianes, bisexuals i trans) les quals 
sofreixen una doble i fins i tot triple discriminació.
Continuem recordant a les nostres persones majors 
perquè ni és just ni és ètic que en l'últim tram de les seves 
vides hagin de tornar a invisibilitzar-se de nou en 
ingressar en una residència.

En definitiva, des de FSC-CCOO continuarem reivindicant i 
defensant els drets del col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, 
trans, bisexuals, intersexuals), lluitarem i denunciarem els 
actes i actituds LGTBIfóbicas, vengen d'on vinguin, amb 
l'objectiu que els Drets Humans siguin valorats i 
respectats.


