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Des de 2008, els col·lectius de lesbianes han
emprat lemes com “Dones lesbianes, expresseuvos a llibertat” o “Lesbianes visibles, dones
lliures” per celebrar el 26 d’abril, Dia de la
www.feccoo-ib.org

Visibilitat Lèsbica, amb l’objectiu de reivindicar
l’espai públic que els pertany.
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A
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Sota la consigna de llibertat i visibilitat
reclamem un espai que és el nostre per
dret i que difícilment es reconeix. Ser dones
i lesbianes, ser visibles, suposa una acció
política de reapropiació de l’espai públic.
Si ja és complex ser dones en un sistema
opressor com el nostre, ho és molt més ser
cis, trans, dona racialitzada, amb diversitat
funcional i lesbiana.
Encara avui es pressuposa l’heterosexualitat de
totes les dones, sense tenir en compte la resta de
les diversitats en els afectes i la llibertat individual
d’elecció. Quantes més dones siguem visibles,
més fàcil serà avançar cap a una vida plena, amb
els mateixos drets i sense que la visibilitat pugui
suposar cap manifestació de discriminació,
rebuig o repercussió en l’entorn laboral, social i
personal. En aquest sentit, és molt important
disposar de referents públics de dones
lesbianes que puguin facilitar la vivència de les
nostres joves en els centres educatius.

www.feccoo-ib.org

Des de la Federació d’Ensenyament de CCOO recordem la
necessitat de generar espais proclius a la vivència en llibertat de
les nostres alumnes lesbianes i aconseguir protocols específics
que posin fi a la lesbofòbia en contextos escolars. Moltes de les
nostres professores lesbianes ja han fet el pas de ser referents
visibles que posen de manifest una vivència en positiu, que
transmeten a les alumnes que ser dones lesbianes és un orgull,
una realitat que ha de trobar el seu espai per fer de l’educació
un procés d’aprenentatge a favor de la diversitat, l’educació
en igualtat i l’eliminació de les actituds sexistes i LGTBIQ +
fòbiques.
Moltes de les nostres companyes d’altres sectors educatius
també han fet el pas de ser visibles i viure en llibertat. Aquesta
opció política és molt important per promoure un entorn
laboral lliure de prejudicis, discriminacions, invisibilitats, rebuig
i lesbofòbia. Però encara som poques, necessitem ser més.
Reivindiquem espais laborals segurs que ens permetin eradicar
la lesbofòbia, la discriminació, les actituds sexistes i l’exclusió
per motius d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere.
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De forma immediata exigim a les
administracions educatives:

(

Protocols d’actuació a favor de les diversitats a les escoles.

(

Implementar les lleis aprovades per eradicar la LGTBIQ + fòbia i
garantir la visibilitat de les dones lesbianes en contextos educatius.

(

Incorporar noms de dones lesbianes visibles entre les lectures per al
professorat en la formació inicial, de manera que s’afavoreixi una educació en
igualtat i procliu a les diversitats.

(

Disposar d’un procés formatiu per al professorat en matèria LGTBIQ + i
desenvolupar propostes curriculars que impactin en una educació en la
igualtat, que mitiguin el sexisme i el masclisme, i que posin com a prioritat la
coeducació.

(

Incorporar continguts curriculars sobre la sexualitat en general que posi
de manifest les diferents maneres d’estimar, la necessitat de conèixer una
sexualitat diversa, en llibertat, vinculada amb el plaer per a tothom, la cura en
les relacions i la salut de les nostres joves lesbianes . Una educació per a la
sexualitat ajustada a la realitat social de l’alumnat.

(

Posar en marxa cursos de formació específics per a professorat i tota la plantilla
segons marquen totes les lleis autonòmiques.

Ni una nena, ni una jove, ni una treballadora s’han de sentir excloses, invisibilitzades,
assetjades o violentades per motiu d’orientació sexual, expressió i identitat de gènere. Ser lesbiana
i poder viure-ho en els centres educatius no és una qüestió menor, entra dins de la necessitat
d’avançar en els drets humans, situar l’educació al centre de la transformació social i la igualtat
efectiva legal i social.
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Algunes
recomenacions
pedag'ogiques
Aquí mostrem només alguns exemples, però hi ha una gran
quantitat de materials, estratègies, bibliografia, activitats i
propostes que poden nodrir tot un elenc de possibilitats per
abordar la visibilitat lèsbica i en general la diversitat.

1. Ja hi ha moltes experiències en centres educatius que
aposten per una educació en les diversitats. Si vols
informar-pots consultar la bibliografia de les persones que
us recomanem a continuació: Jesús Generelo, Mercedes
Sánchez, Melani Penna, José Ignacio Pichardo, Yera Moreno,
Gracia Trujillo, Miquel Missé, Gerard Coll Planas, Lucas
Platero, Valeria Flores, Fefa Vila o Emmanuel Theumer, entre
d’altres.
2. Utilitzar bibliografia d’autores manifestament lesbianes a què
s’ha invisibilitzat en múltiples ocasions per la seva orientació:
la poetisa Safo, Gloria Fuertes, Virginia Wolf i la seva parella,
la també escriptora Victoria Mary Sackville-Wes, Cristina
Peri Rossi, Monic Wittig, Nacy Cárdenas, Gloria Anzaldúa,
Adrienne Rich o Gabriela Mistral. A l’actualitat, podem
citar a Sara Waters, Jeanett Winterson, Rita Indiana, Joelle
Sambi Nzeba, Yolanda Arroyo, Lola Robles, Emily Dickinson,
Elisabeth Bishop y Virgine Despentes. A Espanya, podem
trobar a les següents autores contemporànies obertament
lesbianes: Carmen Samit, Carmen Nestares, Gloria Fortún,
Isabel Franc, Clara Asunción García…Cerca i rebusca en la
teva biblioteca o al web, trobaràs moltes més.
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3. Pots consultar la bibliografia de determinades editorials
especialitzades com:
• http://www.dosbigotes.es/
• https://www.libreriaberkana.com
• http://www.ed-bellaterra.com
• https://www.traficantes.net
• http://mujeresycialibreria.blogspot.com
• http://www.editorialegales.com/libros/materias/narrativalesbica/8/
4. Webgrafia:
• https://hayunalesbianaenmisopa.com/2014/07/04/laverdadera-lista-de-las-lesbianas-influyentes-en-espana/.
• https://www.pikaramagazine.com.
• http://www.felgtb.org/temas/politicas-lesbicas.
• http://www.fe.ccoo.es/Documentos/Mujer_e_Igualdad/
LGTB&13986.
5. Recursos pedagògics per a treballar a l’aula:
Familia de colores:
• http://www.fe.ccoo.
es/3fbbe814bd13648bc16b092df54142b5000063.pdf.
Somos como somos:
• http://www.fe.ccoo.es/
bbb72a081e51506ef031d3b2198889aa000063.pdf.
Pau:
• http://www.fe.ccoo.
es/354df305fb929baeba9f8d3e180fd39a000063.pdf.
17 de Mayo:
• http://www.fe.ccoo.es/
df6501e556a3a6ba8cb015664f135cfa000063.pdf.
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