À Confederação dos Trabalhadores no
Serviço Público Federal (CONDSEF)

CARTA DE APOIO À CRIAÇÃO DE ESPAÇO INSTITUCIONAL LGBT DENTRO DA CONDSEF
Nós, trabalhadores e trabalhadoras LGBT, representantes das entidades sindicais presentes nas
Reuniões do Comitê LGBT da ISP Brasil e do Comitê Regional LGBT da ISP Américas, realizadas no
Rio de Janeiro, nos dias 16 a 18 de novembro de 2016, vimos por meio desta manifestar o nosso
apoio à criação de um espaço institucional LGBT dentro da CONDSEF.
Nesse sentido, gostaríamos de expressar o seguinte:
O Comitê LGBT da ISP Brasil existe desde 2006, e é resultado do Projeto Igualdade de
Oportunidades, desenvolvido pela Internacional de Serviços Públicos (ISP) no Brasil. Esse projeto
vem fortalecer o conceito de sindicato inclusivo: que as entidades sindicais desenvolvam e
promovam isonomia de direitos dentro da agenda sindical, incluindo e dando visibilidade aos
grupos mais vulneráveis, como é o caso da população LGBT.
A partir da experiência de trabalho do Comitê LGBT da ISP Brasil, reconhecemos a importância de
existirem espaços institucionais específicos dentro das entidades sindicais, para a discussão e
desenvolvimento de políticas voltadas aos trabalhadores e trabalhadoras LGBT. Por isso, um dos
objetivos do Comitê LGBT da ISP Brasil é que, ao final de 2016, todas as entidades filiadas à ISP no
Brasil criem seus próprios espaços institucionais para a temática LGBT, pois reconhecemos que o
empoderamento dos trabalhadores e trabalhadoras LGBT é facilitado com a existência de espaços
institucionais dentro das entidades sindicais.
A CONDSEF possui assento no Comitê LGBT da ISP Brasil desde o início das atividades desse comitê
e, atualmente, todas as demais entidades integrantes do Comitê LGBT da ISP Brasil já criaram
espaços institucionais para LGBT dentro de suas estruturas.
Portanto, reconhecendo a importância da participação da CONDSEF no Comitê LGBT da ISP Brasil,
como entidade sindical que inclui diversos trabalhadores e trabalhadoras, e diante da realização
do XII Congresso da CONDSEF em dezembro, vimos solicitar que a CONDSEF fomente os esforços
necessários para a criação de um espaço institucional LGBT dentro de sua estrutura.
Esperamos contar com o deferimento da CONDSEF referente ao pleito solicitado, e desde já
agradecemos pela atenção e solidariedade.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2016.

A Internacional de Serviços Públicos é uma federação sindical mundial que representa 20 milhões de trabalhadores e
trabalhadoras que prestam serviços públicos essenciais em 150 países. A ISP defende os direitos humanos, pr omove a justiça
social e o acesso universal a serviços públicos de qualidade. A ISP trabalha com o sistema das Nações Unidas e em
colaboração com entidades da sociedade civil, sindicatos e outras organizações.

Entidades sindicais presentes nas Reuniões do Comitê LGBT da ISP Brasil e do Comitê Regional
LGBT da ISP Américas, realizadas no Rio de Janeiro, nos dias 16 a 18 de novembro de 2016, que
assinam esta carta de apoio:













APUBA - Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, Argentina
CONTRACS - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comércio e Serviços, Brasil
CSPB - Confederação dos Servidores Públicos do Brasil
FESEMPRE - Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais, Brasil
FETAMCE – Federação dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado do Ceará, Brasil
FETRAM-MA - Federação dos Trabalhadores Municipais do Maranhão, Brasil
FNE - Federação Nacional dos Enfermeiros, Brasil
FNV - Federatie Nederlandse Vakbeweging, Netherlands
ISP/PSI – Internacional de Serviços Públicos
SEEPE - Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco, Brasil
SEESP - Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, Brasil
SUNET - Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, Colombia

