26 d' abril

amb

Dia de la Visibilitat Lèsbica

Lde visible


Des de la Federació d'Educació de CCOO recordem la necessitat de
generar espais proclius a la vivència en llibertat de les nostres alumnes
lesbianes i aconseguir protocolos específics que posi fi a la lesbofòbia en
contextos escolars.
Moltes de les nostres profesores lesbianes ja han donat el pas de ser
referents visibles, posant de manifest una vivència en positiu, transmetent
a les alumnes que ser dones lesbianes és un orgull, una realitat que ha de
trobar el seu espai per a fer de l'educació un procés d'aprenentatge a favor
de les diversitats, l'educació en igualtat i l'eliminació de les actituts sexistes
i LGTBIQ+fòbiques.
oltes de les nostres companyes d'altres sectors també han decidit ser
visibles i viure en llibertat. Aquesta opció política és molt important per a
promoure un entorn laboral lliure de prejudicis, discriminacions,
invisibilitats, rebuig i lesbofòbia. Però encara som poques.
Necessitem ser-ne més!
Per aquest motiu t'anim a participar a la Campanya per la visibilitat lèsbica
en els espais educatius amb la següent dinàmica:
 Agafa una imatge teva, foto o vídeo i fes amb la mà la lletra L, amb els
dits polze i índex formant un angle recte.
 Si graves un vídeo, pots expressar el que consideris per a mostrar la
teva visibilitat al teu entorn, per exemple, recitnt el missatge d'aquesta
campanya: "Dona lesbiana, docent visible i orgullosa: per a la promoció de
referent LGTBIQ als centres educatius, sigues visible". O qualsevol altra
cosa que creguis convenient.
Pújala a les xarxes socials amb el hashtag #LdeVisible. Menciona'ns o
etiqueta'ns en Twitter,Facebook i Instagram: @CCOOEducacio.

El dia 26 recopilarem els vostres missatges per a que puguem veure'ls
a tots els nostres canals i a la pàgina web www.educaccio.cat
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Reivindicacions educatives de CCOO Educació:
1. Fomentar els espais laboralssegurs que ens permetin eradicar la
lesbofòbia, la discriminació, les actituts sexistes i l'exclusió per
motius d'orientaió sexual, expressió i identitat de gènere.
2. Normalitzar i sistematitzar els protocols d'acutació a favor de les
diversitats a les escoles.
Pots consultar el nostre material a bit.ly/propostaLGTBI
3. Implementar les lleis aprovades per eradicar la LGTBIQ+fòbia i
garantir la visibilitat de les dones lesbianes en contextos educatives.
Pots consultar la nostra anàlisi de la legislació vigent a
https://bit.ly/analisiLGTBI
Incorporar noms de dones lesbianes visibles entre les lectures per
al professorat a la formació inicial, de manera que s'afavoreixi una
educació en igualtat i procliu a les diversitats.
¢ Generar un procés formatiu per al professorat en matèria LGTBIQ
+ i desenvolupar propostes curriculars que impactin en una educació
en 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 posin de manifest les diferents maneres d'estimar, la necessitat
de conèixer una sexualitat diversa, en llibertat, vinculada amb el plae
per a totes les persones, 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.

Posa't en contacte amb nosaltres a:
Twitter: @lgtbiCCOOcat
Facebook: @lgtbCCOOcat

