


 

  L’àmbit laboral és 
un dels àmbits on més 
discriminacions per raó 
d’orientació i identitat 
es pateixen. Resulta 
preocupant ja que la 
feina i l’economia no són 
àmbits menors en les 
nostres vides.

    Set de cada deu 
persones oculten la seva 
orientació o identitat en 
algun moment a la seva 
feina per por a perdre-la 
o a patir discriminacions. 
Calcular a qui mostrar-se 
diàriament a la feina és 
altament estressant.

   Les discriminacions 
laborals per raó 
d’orientació i d’identitat 
són constants però no 
se’n parla:

No contractar pel fet de 
ser gay, bisexual, lesbiana 
o trans.

En el cas de ser dona 
trans o lesbiana s’agreuja 
pel fet de ser dones.

No contractar pel 
fet de “tenir ploma” 
(plumofobia).

No contractar per donar 
per suposat que s’és 
seropositiu o per ser-ho.
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* DISCRIMINACIONS 
EN CONTRACTACIÓ I 
SELECCIÓ



 

Acomiadar per 
denunciar assetjament i 
discriminacions.

Acomiadar un cop se 
surt de l’armari en l’àmbit 
laboral.

Acomiadar per serofòbia.

Acomiadar quan s’inicia el 
procés de transició.

* ACOMIADAMENTS

* DISCRIMINACIONS 
EN PROMOCIÓ

No contractar per estar 
en procés de transició o 
un cop feta la transició.

No contractar per no 
tenir passing o per 
no ser evidentment 
classificable en home o 
dona.

No contractar per no 
acomplir uns cànons 
sexuals i sexualitzats 
concrets.

No promocionar, ni 
passar períodes de prova, 
ni mantenir becaris/
es o freelances, per ser 
lesbianes, trans, bisexuals 
o gays.

Baixar de categoria laboral 
pel fet de ser trans, 

lesbiana, bisexual o gay, 
seguint fent la mateixa 
feina per un sou menor. 

En el cas de ser dones 
trans o lesbianes 
s’agreuja pel fet de ser 
dones. 



 

A l’àmbit laboral són 
habitual els acudits, 
les bromes, comentaris 
ofensius, comentaris 
sexualitzats, ambient 
hostil, comentaris 
masclistes, comentaris i 
agressions transfobes,  
“recomanacions” dels 
directius per ocultar 
identitat o orientació 
“per evitar problemes 
amb clients, proveïdors o 
companys”, invasions en la 
intimitat per saber si s’és 
seropositiu, estigma... 

Tot i la constància de les 
agressions i l’assetjament 
les denuncies són ben 
poques ja sigui per por a 
perdre la feina o per la poca 
cobertura i protecció.

*

ASSETJAMENT I 
AGRESSIONS

ESCLETXA SALARIAL

* *ATUR

Més atur, especialment 
en les dones trans que 
acumulen un 80% d’atur.

L’escletxa salarial per raó 
d’orientació i identitat 
no està estudiada ni 
investigada a l’estat 
espanyol. 

En el cas de les dones 
trans i lesbianes se suma 
a l’escletxa salarial de 
gènere.

És major en els treballs 
masculinitzats.

 



 

 Tot i aquesta 
precarietat, les 
discriminacions, 
les agressions i 
l’assetjament, el la 
legislació laboral la 
protecció és escassa.
En l’Estatut dels 
Treballadors ni en la 
major part dels convenis 
se’n diu res concret, 
només alguna generalitat. 
Tampoc hi ha prou 
formació ni sensibilització 
sindical al respecte. I 
encara menys obligacions 
legals per a  les empreses 
al respecte.

   La situació de 
vulnerabilitat, exposició, 
agressions, precarietat, 
vulnerabilitat i estigma 
s’agreuja en el cas de les 
persones racialitzades i/o 
en situació irregular. 
Si estàs en aquesta 
situació has de saber 
que et pots afiliar i pots 
defensar els teus drets! 
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Només amb 
l’organització, l’acció 
directa i el suport mutu 
podem combatre totes i 
cada una de les violències 
que l’heteropatriacat i el 
capitalisme exerceixen 
sobre nosaltres!

Als carrers, a casa, als 
col•lectius i a la feina... 
Cap agressió sense 
resposta!

#ComptaAmbCNT




