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Em  2012,  criamos  a  Visão  do  nosso  sindicato  para  uma  Sociedade  Justa:  onde  todos  os  trabalhadores  são  valorizados  
e  todas  as  pessoas  são  respeitados;  onde  todas  as  famílias  e  as  comunidades  prosperam;  e  onde  nós  deixamos  um  

mundo  melhor  e  mais  equitativo  para  as  gerações  vindouras.  Nós  nunca  podemos  alcançar  esta  visão,  enquanto  as  

pessoas  que  são  lésbicas,  gays,  bissexuais,  transgêneros,  intersex  e  estranhas  (LGBTIQ)  não  são  tratadas  igualmente  

em  nossos  países.

Canadá  levou  a  luta  pela  igualdade  no  casamento  em  1999,  estendendo  muitos  dos  benefícios  legais  do  casamento  

para  casais  do  mesmo  sexo  em  relacionamentos  de  longo  prazo  considerados  casamentos  de  direito  comum.  Mais  

tarde,  em  2005,  o  Canadá  declarou  que  todos  os  canadenses  tinham  o  direito  de  se  casar  com  a  pessoa  que  amam,  

independentemente  do  sexo.

Nos  EUA,  a  coalizão  da  SEIU  nas  locais  com  direitos  nacionais  e  internacionais,  a  LGBTIQ  base  comunitária  dos  grupos  

foram  fundamentais  para  a  aprovação  da  legislação  de  igualdade  no  casamento  em  muitos  estados,  bem  antes  da  

decisão  do  Supremo  Tribunal  dos  Estados  Unidos  no  ano  passado,  que  estabeleceu  o  direito  fundamental  de  todos  

para  se  casar  com  o  pessoa  que  amam.  Apesar  da  vitória  histórica  para  a  igualdade  no  casamento,  as  pessoas  

LGBTIQ  ainda  têm  de  alcançar  a  igualdade  em  proteções  básicas,  que  a  maioria  dos  outros  tomam  como  

concedido.  De  fato,  em  29  estados,  você  pode  se  casar  no  domingo  e  disparou  na  segunda-‐feira  por  causa  de  sua  

orientação  sexual,  identidade  ou  expressão  de  género.  Enquanto  isso,  o  Primeiro  Circuito  recentemente  deu  

esperança  às  pessoas  LGBTIQ  em  Porto  Rico,  determinando  que  a  proibição  do  casamento  homossexual  é  

inconstitucional,  afirmando  que  a  Décima  Quarta  Emenda  de  direitos  do  devido  processo  legal  e  igual  proteção  não  

pode  ser  negada  ao  povo  de  Porto  Rico.

Nos  EUA,  as  pessoas  que  se  opõem  à  igualdade  para  as  pessoas  LGBTIQ  têm  construído  esforços  para  manter  e  

expandir  a  discriminação  através  de  leis  estaduais  e  federais.  Nesta  passada  sessão  legislativa  sozinha,  mais  de  100  

chamadas  contadas  "liberdade  religiosa",  que  visam  proporcionar  uma  licença  para  discriminar  LGBTIQ  pessoas  

foram  introduzidas  nas  legislaturas  estaduais.

Ao  mesmo  tempo,  algumas  jurisdições  está  tentando  definir  a  que  casas  de  banho  deve  ser  usado  por  quem.  Essas  

leis  são,  nas  palavras  do  Procurador-‐geral  dos  Estados  Unidos  Loretta  Lynch,  "discriminação  patrocinada  pelo  Estado  

contra  pessoas  transexuais,  que  simplesmente  procuram  envolver-‐se  em  o  mais  privado  de  funções,  em  um  lugar  de  

segurança  e  de  segurança  -‐  um  direito  encarado  pela  a  maioria  de  nós  ...  nenhum  de  nós  pode  ficar  parado,  quando  

um  estado  entra  no  negócio  de  legislar  identidade  e  insiste  que  uma  pessoa  fingir  ser  algo  que  não  são,  ou  inventa  

um  problema  que  não  existe  como  um  pretexto  para  discriminação  e  assédio.  "

Aqueles  de  nós  que  lutam  pela  igualdade  entender  que  essas  leis  são  sobre  muito  mais  do  que  o  acesso  de  um  

indivíduo  a  um  banheiro  particular.  Eles  refletem  um  ataque  à  dignidade  e  humanidade  de  pessoas  transexuais  e  

pessoas  LGBTIQ  em  geral.  Além  de  restrições  às  casas  de  banho,  Leis  recentes  tentaram  limitar  as  proteções  de  

discriminação  em  função  do  sexo  no  mercado  de  trabalho  para  os  baseados  em  sexo  biológico  ao  invés  de  
identidade  de  gênero  de  um  indivíduo  ou  de  expressão,  limitar  a  igualdade  de  acesso  aos  locais  públicos,  tais  como  

empresas,  para  as  pessoas  LGBTIQ  e  permitir  que  as  escolas  de  discriminar  contra  a  juventude  LGBTIQ.

Ao  longo  da  história,  temos  testemunhado  políticos  e  empregadores  usam  o  ódio  e  o  medo  de  pessoas  LGBTIQ  para  

dividir  os  trabalhadores  e  para  tentar  impedir  as  pessoas  LGBTIQ  de  ficarem  de  pé  por  justiça  em  seus  locais  de  

trabalho  e  as  suas  comunidades.  Todos  nós  queremos  ser  capazes  de  criar  uma  boa  vida  para  nossas  famílias  e  essa  

desigualdade  prejudica  a  todos  nós.  Nós  precisamos  do  poder  de  um  movimento  mais  amplo  para  ganhar  bons  

salários  para  todos  os  trabalhadores,  para  garantir  justiça  racial,  econômica  e  imigrante,  para  garantir  que  todos  nós  

temos  ar  e  água  limpos  e  assegurar  a  igualdade  para  as  pessoas,  não  importa  como  eles  expressam  seu  sexo,  quem  

ama  ou  sua  identidade  de  gênero.
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A  interconectividade  das  nossas  vidas,  nossos  movimentos  e  nossos  destinos  é  por  acaso.  Sabemos  que  as  empresas  

rentáveis    e  bilionários  ricos  têm  trabalhado  para  tornar  mais  difícil  para  as  pessoas  a  se  unir  e  formar  sindicatos  há  

mais  de  40  anos.

Estes  mesmos  bilionários  também  estão  por  trás  dos  esforços  para  nos  dividir  com  base  em  onde  nascemos,  onde  

vivemos,  a  cor  da  nossa  pele,  quem  nós  amamos  e  a  nossa  identidade  de  gênero.  Suas  agendas  extremas  deixam  

nossas  escolas  subfinanciadas,  enquanto  há  superlotação  nas  nossas  prisões,  ameaçam  separar  famílias  imigrantes  

afastados  e  ações  de  fundos  que  tentam  reverter  a  legislação  marco  dos  direitos  civis,  como  a  Lei  dos  Direitos  de  

Voto.

Um  punhado  de  multimilionários,  que  usam  seu  poder  e  influência  para  impor  sua  extrema  agenda  de  pé  em  nosso  

caminho  -‐  porque  eles  sabem  que  quando  as  pessoas  se  unem  nós  ganhamos.  Ao  levantar-‐se  para  os  direitos  das  

pessoas  LGBTIQ  e  suas  famílias,  e  com  o  poder  de  um  movimento  mais  amplo,  podemos  construir  comunidades  que  

reúnem  todas  as  pessoas  que  anseiam  para  dar  nossas  famílias  uma  vida  boa,  onde  todos  podem  ser  livres,  felizes  e  

saudáveis  ,  e  que  todos  bem-‐vindo  que  vem  para  tornar  os  nossos  países  melhor.

Portanto,  fica  decidido  que:

1. Apoiaremos  os  esforços  para  o  estado,  provinciais  e  federais  nível  local,  incluindo  o  apoio  dos  

Estados  Unidos  para  a  Lei  da  Igualdade  Federal  e  apoio  no  Canadá  para  a  expansão  da  lei  canadense  

de  Direitos  Humanos  para  custear  as  pessoas  transexuais,  para  garantir  que  as  pessoas  LGBTIQ  e  

famílias  não  possam  ser  demitidas,  negadas  serviços  governamentais,  acesso  à  educação,  nem  se  

desviem  de  acomodações  públicas  simplesmente  por  causa  de  sua  orientação  sexual,  identidade  de  

gênero  ou  expressão  de  sexo  e  que  todas  as  pessoas  são  tratadas  de  forma  igual  aos  olhos  da  lei.

2. SEIU  irá  desenvolver  um  plano  estratégico  para  combater  a  discriminação  com  base  na  

orientação  sexual,  identidade  de  sexo  e  expressão  de  gênero  que  nós  somos  o  

nosso  poder  coletivo  para  vencer  a  acção  legislativa.

3. Vamos  utilizar  a  força  dos  associados  nas  comissões  de  Direitos  Humanos  locais  na  Lavender  Caucus  

e  SEIU  para  orientação  e  vamos  continuar  a  fortalecer  as  nossas  alianças  com  parceiros  de  coalizão  

como  nós  nos  esforçamos  para  construir  um  movimento  mais  amplo  e  link  para  as  lutas  econômicas,  

raciais,  imigrantes  e  justiça  climática,  e  igualdade  para  mulheres,  pessoas  com  deficiência,  e  LGBTIQ.


