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Títol de la iniciativa :
Visibilització de les dones lesbianes.
Contingut de la iniciativa :
Les dones lesbianes segueixen sent invisibilitzades i violentades sistemàticament. La desigualtat
estructural que oprimeix a les dones pel sol fet de ser dones, sotmetent-les a violència i als
discriminació, s'agreuja en el cas de les dones lesbianes, ja que són dones i lesbianes.
El sistema patriarcal s'expressa de manera clara, imposant la subordinació establerta com a
norma de les dones respecte als homes. Entre els mecanismes que el patriarcat utilitza per
sotmetre a les dones es troba el control de la seva sexualitat. Les dones lesbianes no compleixen
amb el mandat que el masclisme els exigeix, la del lliurament sexual als homes, per la qual cosa
les conductes misògines cap a elles són especialment greus. La discriminació per l'orientació
sexual de les dones lesbianes està carregada de masclisme i misogínia.
Els estudis específics sobre les discriminacions que pateixen les dones lesbianes són molt
escassos. Aquest fet és simptomàtic de la invisibilitat en la qual es troben les lesbianes també
dins el col·lectiu LGTBI.
Moltes de les reivindicacions de les dones lesbianes han trobat el seu altaveu en el moviment
feminista. L'experiència en comú de totes les dones, independentment de la seva orientació
sexual, és la de la repressió que pateixen per néixer dones.
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Com explica ILGA World "Una de les primeres demandes dels homes homosexuals va ser la
visibilitat, el reconeixement de la figura gai i ho van aconseguir. Però en el cas de les dones
lesbianes hi ha encara una intenció social de invisibilitzar ... sembla que siguin fantasmes ". No
obstant això, les dones lesbianes sempre han estat en la primera línia de la reivindicació.
Moltes nines, adolescents i dones joves, pateixen el masclisme de la lesbofòbia en els seus
centres escolars, el que els provoca danys importants. També pateixen discriminació els fills i filles
de mares lesbianes i les mateixes mares
Des del 2008, el 26 d'abril es commemora el dia de la visibilitat lèsbica, un dia que té com a
objectius: vindicar una societat igualitària en drets i oportunitats per a les dones lesbianes,
condemnar el masclisme que sustenta la lesbofòbia i potenciar la visibilitat de les dones lesbianes.
Ser lesbiana està perseguit a molts llocs del món. En certs països, les relacions entre persones de
la mateixa sexe estan penalitzades amb presó i fins i tot amb la pena de mort. En 68 dels 193
estats membres de l'ONU existeixen lleis que criminalitzen els actes sexuals entre persones del
mateix sexe, segons l'Informe de Homofòbia d'Estat 2019, elaborat per l'Associació Internacional
de Gais i Lesbianes.
Espanya és un país a l'avantguarda de legislació igualitària entre dones i homes i líder en la
defensa dels drets humans, però, hem de seguir treballant en reduir les escletxes de la desigualtat
i en garantir vides segures per a les dones.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI
1.
2.
3.
4.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya a suprimir en el Registre
Civil el requisit discriminatori cap a les parelles de dones que les exigeix estar casades
per poder filiar el seu fill o filla com a fill o filla d’ambdues mares.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
campanyes institucionals específiques de visibilitat lèsbica i contra el masclisme que
pateixen les dones que tenen relacions sexe-afectives amb dones.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears i al d’Espanya a
impulsar l'Estratègia Nacional de Salut Sexual i Reproductiva amb perspectiva
feminista que inclogui la realitat de les dones lesbianes.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar
polítiques coeducatives d'educació sexual feminista que visibilitzi les relacions sexuals
entre dones.

Silvia CANO I JUAN

Maria Esperança SANS I REGIS Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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