SOM LLUITA DIVERSA, SOM DIVERSES LLUITES
17 de Maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia
Avui 17 de Maig Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, la UGT de Catalunya juntament amb el
grup LGTBI-UGT de Catalunya volem mostrar el compromís inequívoc de la nostra organització
en l’eradicació de les desigualtats en el marc de les relacions laborals i, per extensió, en la
resta de la societat.
Malgrat els avenços normatius dels darrers anys i progressiva igualació de drets, encara
sobreviuen pràctiques discriminatòries per raó de l’orientació i/o identitat sexual que situen el
col·lectiu de treballadors i treballadores LGTBI en una situació de clar desavantatge en l’àmbit
laboral: l’assetjament, la invasió de la privacitat o la denegació de drets laborals reconeguts, la
promoció laboral, són algunes de les pràctiques habituals a què ha de fer front. La
transsexualitat i intersexualitat estan especialment estigmatitzades i constitueixen una barrera
a la inserció laboral o la expulsió del mercat laboral.
En aquest sentit, la defensa de la classe treballadora implica també, i sobretot, la defensa
dels col·lectius vulnerables, com són els treballadors i les treballadores que pateixen els
prejudicis homofòbics, lesbofòbics i transfòbics a l’entorn laboral.
El paper del sindicalisme és clau per a donar a conèixer i garantir l’efectivitat dels drets que es
deriven de la legislació aprovada en aquesta matèria, especialment la llei 11/2014, a través de
la negociació de mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral i exigint a
les empreses l’adopció de plans d’igualtat i no discriminació així com codis de conducta i
protocols d’actuació per donar resposta a situacions de discriminacions (vertical i horitzontal),
a la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual a la
feina.
Aquest any no podem oblidar la situació vergonyant que el continent europeu està vivint amb
la persecució, internament, tortures i aplicació de “lleis d’honor” de família de gais i
transsexuals de Txetxènia, dins de la Federació Russa i la tèbia reacció dels organismes
europeus i internacionals per fer aplicar els compromisos que la Federació Russa va adquirir al
signar els tractats internacionals d’empara dels Drets Humans i que no compleix.
Demanem la immediata paralització de les detencions indiscriminades, així com l’atorgament
de l’estatut de refugiat/da a totes les persones detingudes per la seva condició d’orientació i
identitat sexual a Txetxènia i puguin sortir de les seves fronteres.
Continuarem lluitant per la igualtat. Les discriminacions, ni a la feina, ni enlloc!
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