Manifest del grup d’acció LGTBI de CCOO PV
El 17 de maig de 1990, l’Assemblea General de l’OMS va eliminar l’homosexualitat de
les llistes de malalties mentals i és per aquesta raó que celebrem aquest dia com el Dia
Internacional Contra la LGTBIfòbia. Enguany fa 11 anys que CCOO PV va crear el grup
d’acció LGTBI per lluitar contra la LGTBIfòbia i eradicar-la als llocs de treball. Hem
aconseguit grans avanços en aquest àmbit, però la discriminació laboral i per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere encara està present en
moltes empreses.
Felicitem al Govern valencià per l’aprovació de la Llei integral del reconeixement del dret
a la identitat i l’expressió de gènere, però alhora reclamem al Govern espanyol que
despatologisca totalment la transsexualitat i reclamem als 2 governs una llei integral
LGTBI, que garantisca la no discriminació de les persones per orientació sexual,
identitat de gènere i/o expressió de gènere i diversitat familiar. Una llei que cree
organismes públics, per exemple un observatori contra la LGTBIfòbia, emparat i
legitimat. I sobretot que aquesta llei establisca mesures contra la discriminació per
orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere i diversitat familiar en
l’àmbit laboral.
També volem denunciar la LGTBIfòbia al món, actualment hi ha 73 estats membres de
les Nacions Unides que criminalitzen les persones LGTBI. En 13 d’aquests països et
poden aplicar la PENA DE MORT per tindre actes sexuals consensuats entre persones
adultes del mateix sexe. Els ASSASINATS PER HONOR no són penalitzats a molts
països i fins i tot són fomentats per "Lleis de propaganda i moralitat contra les persones
LGTBI" que hi ha en 17 estats membres de les Nacions Unides. Els últims 3 anys, 45
estats han ASSASINAT o han permés l’assassinat de persones LGTBI, sense que la
comunitat internacional s’immutés. Hem escoltat caps d’estat dir que al seu país no hi
ha persones LGTBI amb total acceptació de la comunitat internacional. Hem vist com
les violacions correctives són contades com a fets anecdòtics als noticiaris i premsa
quan són una realitat diària a molts països.
CCOO PV fa una crida a tota la societat i vol sumar-se a totes aquelles persones,
institucions i organitzacions que exigim tant la fi d’aquestes atrocitats com la fi de la
penalització de l’homosexualitat masculina, l’homosexualitat femenina, la transsexualitat
i la bisexualitat a tot el món.
Hem de contribuir a la defensa de la igualtat de tracte i la no-discriminació, juntament
amb la llibertat d’expressió, i hem de lluitar perquè els poders públics i la societat
garantisquen l’eradicació de la LGBTIfòbia ací i a tot el món.
Perquè la lluita contra la LGTBIfòbia és i ha de continuar sent la lluita de tothom, perquè
tothom té dret a ser tractat o tractada en igualtat, per una societat on tothom tinga
cabuda amb una vida digna i perquè aquest manifest no quede només en paraules
escrites sense fets combatius.

