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Situação geral
• Ataques orquestrados a direitos na região, em especial
para os direitos LGBT na Argentina e no Brasil.
• A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados
Unidos traz um panorama ainda mais negativo na luta
contra a discriminação.
• Na Colômbia, entretanto, há um avanço em direitos e na
visibilidade do movimento LGBT.
• A ausência de Caribe, EUA e Canadá no Comitê Regional
LGBT ISP Américas dificulta planejar regionalmente.

Congresso Mundial ISP 2017
• Apoio e participação na revisão do manual mundial LGBT.
• Apoiar a assinatura do manual pelxs dirigentes sindicais dos
diversos países, como uma carta-compromisso com a
integração de políticas LGBT nos sindicatos.
• O Comitê Regional LGBT ISP Américas participará ativamente
na construção de resolução sobre direitos e ações LGBT na ISP.
• O Comitê Regional LGBT ISP Américas aprova a proposta de
incluir cláusulas LGBT e contra a discriminação em geral na
negociação coletiva a serem adotadas pelos sindicatos, e se
dispõe a construir essas cláusulas.

Congresso Mundial ISP 2017
• Lutar para que a Convenção 111 da OIT inclua a discriminação
por orientação sexual e identidade de gênero.
• Atuar junto à Organização Mundial da Saúde (OMS) para
todos os temas LGBT, e em particular na pesquisa sobre saúde
da população LGBT.
• Debater o tema trans, bisexual e a inclusão do I (Intersexual)
na sigla LGBT.
• Debater o tema gênero / mulheres / LGBT
• Ver o Congresso como uma grande OPORTUNIDADE para o
Comitê Regional LGBT ISP Américas, para intercâmbios e
visibilidade.

Convênio ISP e ILGA LAC
• Participar da Conferência ILGA LAC na Guatemala em 2017 e contatar a
ILGA América do Norte.
• Atuar em conjunto na pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS)
sobre a saúde da população LGBT.
• A ILGA LAC reproduzirá e atualizará periodicamente as Cartilhas sobre
direitos dxs trabalhadorxs e políticas públicas LGBTI na América Latina, com
apoio dos sindicatos.
• Atuar em conjunto para que a Convenção 111 da OIT inclua a discriminação
por orientação sexual e identidade de gênero.
• Divulgar e implementar as convenções da Organização dos Estados
Americanos (OEA) sobre discriminacao: Convenções A-68 e A-69.
• Atuar em conjunto na questão dos medicamentos versus
patentes/propriedade intelectual para o tratamento do HIV/AIDS,
particularmente frente aos Tratados de Livre Comércio, como o TISA (sigla
em inglês para Acordo sobre o Comércio de Serviços) e TPP (sigla em inglês
para Tratado Trans-Pacífico).

Exemplos de políticas públicas e
boas práticas no tema LGBT
• Divulgar as ações do Programa Rio sem Homofobia como
bons exemplos, assim como outros programas de ações
afirmativas para a população LGBT.
• Conhecer e participar da Plataforma de Capacitação sobre
questões de gênero e direitos LGBT organizada pela
APUBA, Argentina.
• Promover formação de gênero para os comitês e setores da
ISP, em particular para xs jovens, para maior conhecimento
e compreensão sobre as questões LGBT.

Comitê Regional LGBT ISP Américas
• Seguir com o apoio às atividades do Comitê através do Projeto DGB nos 3
anos seguintes ao Congresso Mundial da ISP (2018-2020).
• Representantes de cada sub-região deverão participar dos SUBRACS com o
apoio do Projeto DGB e estabelecer conexões entre as lutas LGBT e as
filiadas da ISP.
• Pedir a cada filiada, ou ao menos que cada país tenha uma pessoa de
referência para o Comitê LGBT.
• Criar a fan page do Comitê no Facebook (Chucho Saavedra, SUNET
Colômbia).
• Gestionar recursos para viagens de representantes do Comitê nas SubRegiões da ISP.
• Ações nacionais no dia 17 de Maio: Dia Internacional de Combate à
Homofobia em todos os países, com a organização do vídeo do Comitê
para visibilidade (APUBA, Argentina) e carta aos sindicatos.

Comitê Regional LGBT ISP Américas
• O Comitê LGBT ISP Brasil fará contatos e articulações para
integrar EUA e Canadá no Comitê Regional.
• Dentro do Comitê Regional, buscar especificar funções e
dividir tarefas entre os/as representantes (divulgação,
capacitação, etc).
• Escrever a história do Comitê LGBT ISP Brasil e do Comitê
Regional para registro histórico.
• Dar mais visibilidade às pessoas trans no Comitê Regional,
integrando ao menos 1 representante trans no próximo
período do Comitê Regional.

Comitê LGBT ISP Brasil
• Advocacy: ação coordenada no Congresso Nacional e
frente ao STF - Supremo Tribunal Federal (Solange
Caetano, FNE).
• Produzir um vídeo sobre identidade sexual a ser usado
no empoderamento dxs trabalhadorxs LGBT junto aos
sindicatos (Karla Oliveira, CSPB).
• Produzir vídeos pequenos para envio por WhatsApp,
sobre as ameaças de retrocessos em direitos LGBT e
sobre as lutas a favor de ampliar conquistas sociais
(Rafael Ferreira, FETAMCE e Vivian Makia, ISP).

Comitê LGBT ISP Brasil

• Divulgar uma carta aos sindicalistas sobre as
ameacas aos direitos LGBT, incorporando esse tema
na agenda sindical (Elaine Leoni e Péricles Flores,
SEESP).
• Integrar as datas chaves da luta LGBT nos calendários
de várias organizações (Carlos Henrique da Costa,
CONDSEF).

Comitê Regional LGBT ISP Américas:
proposta de composição a partir de 2017
• Países Andinos
• Brasil
• Canadá
• Caribe
• Centro América
• Cone Sul
• EUA
• Trans
- 1 titular e 1 suplente para cada sub-região, buscando equilíbrio de gênero.
- Até que esteja completo o Comitê Regional, com todas as sub-regiões
presentes, o Brasil contará com 2 representantes titulares e seus 2 suplentes
no Comitê Regional.

A ISP Américas, o Comitê LGBT ISP Brasil e o Comitê
Regional LGBT ISP Américas agradece o apoio da FNV
Holanda, realizado através do Projeto Promovendo
Igualdade de Oportunidades para Trabalhadorxs LGBT do
Setor Público – Brasil e Países da Interamérica (Outubro
2012 – Dezembro 2016).
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