
# EnClaveArcoiris, 17 de Maio, Día Internacional 
contra a  LGTBifobia
A ORGANIZACIÓN das Nacións Unidas (ONU) declara que o propósito dos “Días 
Internacionais” é sensibilizar, concienciar, chamar a atención, sinalar que existe un 
problema sen resolver, un asunto importante e pendente nas sociedades para que 
Gobernos e Estados actúen e tomen medidas ou para que a cidadanía así o esixa aos seus 
representantes.

CCOO SÚMASE  á celebración do 17 de Maio, Día Internacional contra a  LGTBifobia, para 
lembrar e lembrarnos, para reivindicar e reivindicarnos e para manifestar que as persoas  lgbti 
formamos parte activa desta sociedade e que aínda, hoxe en día, quéresenos condenar a calar 
para non perder os nosos empregos, para non ser sinaladas dentro do mundo do deporte, para 
non ser obxecto de acoso escolar, para non ser discriminadas, agredidas, asasinadas, así como 
dun gran número de situacións cotiás que enchen as nosas vidas de experiencias negativas 
intolerables nun Estado democrático e progresista.

As persoas lesbianas,  gais, bisexuais, transexuais e  intersexuais fomos perseguidas, 
encarceradas, internadas… polo só feito de ser e sentir. Por iso, desde fai máis de corenta anos, 
loitamos neste país para esixir os nosos dereitos, que son dereitos humanos, e para conseguir a 
igualdade real e efectiva respecto ao resto da poboación.

Pero tamén é certo que cada vez máis persoas  lgtbi deixamos o armario en casa cando imos ao 
noso posto de traballo; damos a cara desde mundos supostamente difíciles como o do deporte 
(exemplos como a  esgrimista  paralímpica Xema  Hassen- Bey ou Víctor Gutiérrez, da Selección 
Española Masculina de  Waterpolo); ou nos plantamos, como algúns adolescentes e novos, e 
deciden acabar co acoso escolar montando oficinas de información en colexios e institutos, 
contando co apoio do profesorado e a dirección. Porque a vida das persoas  lgtbi merece ser pura 
vida, vida que non cabe en ningún armario.



Moitos foron os logros conseguidos grazas á incansable loita das persoas  lgtbi pero aínda falta 
moito por conseguir, na actualidade aínda estamos a esperar, desde o ano 2017, a que se tramite 
a proposición de lei que foi admitida no Parlamento e que, de momento, está totalmente parada.

Igualmente, non existe un compromiso dos Gobernos autonómicos en desenvolver e implementar 
adecuadamente as leis aprobadas e impulsar a aprobación das mesmas nas comunidades 
autónomas que aínda non aprobaron como poden ser Castela A Mancha, A Rioxa, Cantabria, 
Ceuta e Melilla.

O próximo día 26 de Maio, a cidadanía está chamada ás urnas para elixir a quen haberá de 
representarnos no Parlamento Europeo, nas nosas Comunidades Autónomas e nos nosos 
Concellos e decidir as políticas que haberán de rexer a nosa convivencia. O odio non é  
connatural ao ser humano senón que se aprende; por iso tamén se aprende o respecto. A  
LGTBifobia non é respecto, nin é solidariedade, nin é xustiza, nin é empatía, nin é igualdade… 
Non é democracia!

A LGTBifobia é unha das secuelas que coloca ás sociedades no peor dos escenarios posibilitando 
a aparición de perigosos discursos que a utilizan para alimentar a violencia e o odio e romper os 
valores democráticos. Valores que deben defenderse, protexerse e aumentarse. Igual de 
deleznables, aínda que quizais máis sutís, son as políticas de quen, en conivencia cos anteriores, 
realizan recortes orzamentarios en sanidade, en educación e deportes e en servizos sociais, 
opóñense a novas leis ou presentan recursos de inconstitucionalidade contra as xa aprobadas.

CCOO manifesta -a quen propugna discursos que pretenden devolvernos ao ostracismo e á 
escuridade dos armarios- que non imos calarnos; tampouco terán que buscarnos: porque estamos 
aquí, existimos e a nosa loita é un exemplo de liberdade. Dicía don Jacinto Benavente: que “Unha 
cousa é continuar a historia e outra é repetila.” As persoas  lgtbi imos continuala! 

E ti?

Este 17 de Maio, Día Internacional contra a  LGTBifobia e todos os días, CCOO e a súa # 
EnClaveArcoiris, defende o ser, amar, querer e sentirse con liberdade.


