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Resolució sobre els drets de les persones transsexuals 
 
  
Els drets de les persones transsexuals són drets humans que no poden ser qüestionats en cap cas. 

Per la seua condició sexual han patit violències i exclusions inacceptables contra les quals cal 

posicionar-se de manera explicita i contundent. No sols és necessari la condemna, sinó la recerca 

de solucions per a garantir a totes les persones una vida amb dignitat i sense penalitzacions 

afegides per la seua condició sexual. 

 

Com a sindicat de classe i reivindicatiu, CCOO no és alié a cap dels conflictes plantejats en la 

societat davant els quals adopta sempre una postura de defensa dels drets i de les llibertats de les 

persones.  

 

En relació a les lleis per a la protecció de les persones transsexuals s'ha suscitat en l'actualitat un 

debat que confronta postures divergents, i origina una greu crispació que està sent font d'importants 

fractures en moviments reivindicatius que sustentaven la seua força, entre altres coses, en  una 

sòlida unitat d'acció.    

 

Amb aquesta resolució es vol posar de manifest: 

 

1.- El compromís sense fissures de CCOO amb els drets de les persones transsexuals i la 

necessitat d'arbitrar solucions que eviten que patisquen qualsevol tipus de violència o d’exclusió 

social. 

 

2.- La necessitat de dotar-se com a organització d'una postura  comuna sobre els temes que 

causen el conflicte mitjançant procediments democràtics i transparents, en els òrgans amb 

competència per a això, i garantir l'existència d'un debat previ rigorós on es faciliten les claus per a 

una comprensió integral de les opcions plantejades, i les seues conseqüències, de tal manera que 

el judici resultant siga avalat i compartit per la majoria de l'organització. 

 

Entenem que la rellevància social i ideològica d'una organització com CCOO no li permet quedar-se 

al marge de conflictes que concerneixen a la llibertat i la protecció dels drets humans. La 
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complexitat dels temes o la confrontació social generada no autoritza, ni justifica, l'absència de 

postura pròpia com a organització, que ha de ser aprovada pels òrgans de direcció competents 

comptant amb tots els requisits de transparència i participació democràtica. 

 
  


