
  
 
 

Contra l’homofòbia 

ACTUA!! 

17 de Maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia 

 

Avui 17 de Maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, jornada contra l'homofòbia, la 

transfòbia i la bifòbia amb motiu de commemoració de la desclassificació de l'homosexualitat 

com a malaltia mental per part de l'Organització Mundial de la Salut el 17 de maig de 1990, la 

UGT de Catalunya, juntament amb el grup LGTBI-UGT de Catalunya, volem mostrar el 

compromís inequívoc de la nostra organització en l’erradicació 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 la 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 posició 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 la intersexualitat estan especialment estigmatitzades i constitueixen una 

barrera a la inserció laboral o l’expulsió del mercat laboral. 

Per avançar cal conèixer la realitat que viuen les persones LGTBI al seu lloc de treball i poder 

treballar contra qualsevol classe de discriminació. També és necessari sensibilitzar les persones 

treballadores i les delegades i delegats i, a través d’elles, influir en la negociació col·lectiva amb 

les direccions empresarials per impulsar polítiques de prevenció i protocols antidiscriminació a 

les empreses. Finalment, s’han de millorar les condicions de treball de les persones LGTBI a la 

feina i prevenir les discriminacions, assessorant, informant, sensibilitzant i formant a les 

empreses els treballadors i treballadores i els seus i les seves representants de la manera més 

eficient i eficaç possible, traslladant el mandat obligacional de l’Acord Interprofessional de 

Catalunya 2018-2020. 

Aquest any, per assolir aquests objectius, la UGT de Catalunya presentarà un informe amb els 

resultats d’una enquesta en què van participar més de 800 delegats i delegades. És un pas més 

dins la nostra organització per sensibilitzar i donar eines d’actuació davant de qualsevol 

discriminació per motius de LGTBIfòbia a les empreses.  

 

Continuarem lluitant per la igualtat. Les discriminacions, ni a la feina, ni enlloc! 


