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Un ano máis, a 

Federación de Ensino 

de 

CCOO celebra o17 de 

maio, Día Internacional 

contra a LGTBIQfobia 

(rexeitamento ou 

aversión cara as 

persoas lesbianas, gais, 

transexuais, 

transxénero, bisexuais, 

interesexuais e/ou 

queer) e insta tanto ás 

administracións 

educativas como aos 

centros privados a 

cumplir coa lei para 

previr actitudes de 

discriminación, acoso e 

exclusión por motivos 

de orientación, 

identidade e expresión 

de xénero. 

TRABALLAMOS DÍA A DÍA para conseguir que 
os dereitos legalmente recoñecidos ás persoas 
LGTBIQ garántanlles unha igualdade efectiva 
no conxunto da sociedade e particularmente 
no mundo do traballo. 

O emprego é unha das fontes potenciais de 
igualdade entre as persoas, polo que o acceso 
universal ao traballo é condición necesaria para 
a prevención da exclusión social. O traballo 
decente nas mellores condicións non debe ser 
privilexio dunha parte da poboación ou gozado 
polas persoas que deben negar a súa 
realidade públicamente, para non sufrir 
actitudes 
de rexeitamento, discriminación, exclusión ou 
violencia en contornas laborais. 
No Día Internacional da Loita contra a 
homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia
ou calquera outra discriminación ás persoas 
derivado da realidade que viven, 
a Federación de Ensino defende a visibilidade 
de traballadoras e traballadores LGTBIQ nun 
ambiente laboral 
inclusivo onde non haxa espazo para a 
discriminación, as actitudes LGTBIQfóbicas nin 
calquera outro xeito de violencia, xa sexa física, 
verbal ou simbólica.
 

Unha empresa segura

-iversidade
Construíndo



É necesarios lembrar que existen diversos 
graos de homofobia desde un simple 
comentario ata actos de violencia verbal ou 
física
Para erradicar estas actitudes, continuaremos 
traballando desde a sensibilización, a 
información e a formación no espazo das 
relacións laborais e sociais.

A Internacional da Educación constata que, 
aínda na actualidade, os e as traballadoras 
LGTB (lesbianas, gais, transexuais 
e bisexuais) segue vivindo a súa vida privada 
desde o oculto e con medo a ser 
descuberto e estigmatizado. Son unha 
pequena minoría os que optan, con valentía, 
por facer visible a súa orientación sexual.
A Federación de Ensino de CCOO asume 
como un dos obxectivos fundamentais para a 
nosa acción sindical traballar en favor da 
seguridade 
e estabilidade emocional dos e as traballadoras 
LGTBIQ a fin de que poidan, si deséxao, vivir a 
súa vida privada na súa contorna laboral con 
total liberdade.
O sindicato debe converterse nun 
recurso e ser un referente para este colectivo, 
dando respostas, recursos 
e estratexias a toda a comunidade educativa 
para crear conciencia positiva. Igualmente, 
debe velar pola execución 
de políticas protectoras e integradoras de todo 
o persoal LGTBIQ.

A Federación de Ensino de CCOO traballará 
incansablemente no deseño, distribución e 
implementación de materiais e accións 
educativas que faciliten a formación, visibilidade 
e desenvolvemento persoal do alumnado de 
xeito íntegral e saudable, respectando a 
diversidade afectivo-sexual nunha contorna 
escolar segura, afastado de todo prexuízo, 
discriminación e acoso.
Así mesmo, CCOO promove o traballo 
colectivo a favor da eliminación da LGTBIQfobia 
naqueles países nos 
que a orientación sexual, a identidade e a 
expresión de xénero aínda son causa de delito 
e ata de pena de morte.



a visibilidade da súa realidade 
supoña en ningún caso menoscabo 
dos seus dereitos laborais. 

( Promover un espazo laboral de respecto, 
utilización dunha linguaxe non sexista 
nin ofensivo para as persoas LGTBIQ 
cualquera outra realidade. Poñer fin
a ofensas, chistes ou actitudes que as 
sitúen nunha situación de maior 
vulnerabilidade. O respecto ás diferenzas 
inclúe así mesmo persoas doutras 
procedencias, con diversidade funcional, 
diversas clases sociais ou calquera outra 
circunstancia, segundo o establecido na 
Constitución española.

( Impulsar protocolos de actuación 
contra o acoso laboral por motivos de 
orientación, identidade de xénero e 
expresión de xénero. 

( Levar a cabo cantas accións sexan 
necesarias para garantir que o entorno 
laboral é un espazo inclusivo, acaído a 
todas as persoas e o suficientemente 
seguro para todas as realidades. 
É necesario non dar por supostos os 
patróns hexemónicos de sexualidade, 
identidade e expresión de xénero. 

( Posibilitar a participación activa en 
todas as propostas da Federación de 
Ensino en materia LGTBIQ a través do seu 
grupo de traballo federal. 

( Denunciar expresamente calquera 
situación que poida afectar tanto ao 
alumnado, como a calquera traballadora 
e traballador LGTBIQ, que poña en risco 
a súa integridade, a vivencia e as 
oportunidades para desenvolver en 
idénticas condicións o desempeño do 
seu traballo. 

( Fomentar a concienciación, a 
sensibilización e a iniciativa para a 
vivencia plena, sen ningunha 
repercusión en entornos laborais

( Incorporar nos convenios colectivos 
as claúsulas necesarias para garantir un 
espazo laboral libre de LGTBIQfobia, 
seguro e sen prexuízo dxs que vivimos 
outras realidades.

( Apostar pola visibilización da 
diversidade como elemento de 
enrequecemento colectivo. O que non se 
nomea, non existe.

( Denunciar calquera situación, actitude 
e comportamento na empresa 
que supoña dificultar a vivencia de todas 
as realidades, cumpran ou non as 
expectativas e ateñanse ou non aos roles 
establecidos en función do sexo-xénero, 
identidade e expresión de xénero. 

( Garantir a formación das nosas 
delegadas e delegados en materia de 
prevención da LGTBIQfobia, e a prol da 
diversidade afectiva e sexual e identidade 
de xénero nos entornos laborais.

( Apostar pola atención das necesidades 
das persoas LGTBIQ que requiran 
dispoñer de información, formación e 
orientación para poder ter as mesmas 
oportunidades no acceso ao emprego, 
poñendo maior énfasis nas mulleres 
trans, quen teñen máis dificultades.

( Garantir a adquisición dos mesmos 
dereitos de todas as persoas LGTBIQ en 
canto á promoción no emprego, goce de 
permisos en igualdade de condicións e 
todos os dereitos inherentes ao posto de 
traballo, sen que

A igualdade e a seguridade na 
empresa: o noso obxectivo



A Federación de Ensino de CCOO dispón dun 
grupo de traballo federal que traballa a favor da 
diversidade e desenvolve accións concretas 
para favorecer as necesidades das diferentes 
realidades das persoas traballadoras. 

A través das actividades que propoñemos, 
poderás participar activamente na defensa e 
os dereitos de todas 
as persoas LGTBIQ que desenvolvemos o 
noso labor en contornas educativas. Si 
pertences ao profesorado, persoal laboral, 
PAS de universidade ou traballas na privada, e 
es LGTBIQ, aquí tes un espazo de 
participación activa e continuo.

Agora é o momento de implicarte, 
de seguir traballando polos dereitos 
das persoas LGTBIQ en contextos educativos. 

De ser referente político do noso alumnado, 
da nosa contorna laboral, de promover 
actitudes de respecto 
e un espazo seguro no que desenvolverse, 
participar en actividades de concienciación, 
sensibilización, elaboración de materiais para 
trasladar ás aulas 
e cunha estratexia proactiva de posta en 
marcha de medidas a favor da diversidad. 

Na escola, na universidade, no traballo, o 
traballo seguro é a nosa prioridade.

o noso compromiso
-iversidade

#ÉOMomento

#ParticipaenCCOO

#AfíliateaCCOO
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