Sectorial de Llibertats Sexuals
Pla de Treball 2015-2016

Presentació
El grup de treball de Llibertats Sexuals vol ser un espai de reivindicació dels drets civils
i socials del col·lectiu de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI).
Des del punt de vista legal, el col·lectiu LGTBI ha arribat a moltes de les seves
reivindicacions en el marc dels drets civils, com el matrimoni i les adopcions a l'Estat
espanyol, la llei d'identitat de gènere i la recent aprovada llei contra la LGTBfòbia. Ara
queda, sobretot, la lluita pel repte de la igualtat social amb diferents tipus de polítiques
per assolir una igualtat real al dia a dia.
El grup no vol ser un espai tancat només al col·lectiu LGTBI, sinó que ha de ser un
grup obert perquè tothom s'hi impliqui. Pensem que aquesta és la manera més efectiva
per combatre la discriminació i trencar els estereotips que envolten el nostre col·lectiu.

Objectius
- Augmentar la participació, amb més intervencions en les reunions, en correus
electrònics i amb més membres actius.
- Seguir amb les pràctiques inclusvies que fan de la sectorial un espai segur. Fent
especial ènfasi en la feminització.
- Realitzar jornades de formació i de conscienciació tant internes com externes.
- Treballar conjuntament amb altres sectorials de l’organització per enriquir-nos
mutuament i trencar estigmes.
- Integrar els membres de la sectorial en el món associatiu, enfortir i realitzar nous
vincles amb associacions LGTBI.
- Reforçar la relació amb l’àmbit LGTB+ d’ICV. Seguir participant en les seves reunions
i realitzar algun acte de forma conjunta.
- Augmentar la nostra participació a la FYEG, ja sigui en seminaris com en grups de
treball.

- Generar més documentació, més posicionaments. Realitzar debats i actes per podernos posicionar políticament de forma adequada amb la màxima informació possible.
- Oferir resposta ràpida a les diverses notícies, declaracions i lleis que es facin i que
afectin al col·lectiu LGTBI.
Organització
●

Organització interna

- La periodicitat de les reunions serà d’un cop al mes. Tot i així, en cas de campanya i
en dates senyalades, s’augmentaran per fer més fàcil el repartiment de tasques i la
seva realització.
- Els correus electrònics de convocatòria de reunió s’enviaran una setmana abans de
cada reunió. D’aquesta manera, es podran solucionar els problemes d’agenda de cada
integrant. En aquests correus constarà l’ordre del dia amb els temes a tractar.
- En els dies posteriors a cada reunió, s’enviarà l’acta amb la informació tractada i les
decisions preses.
- Utilitzar la intranet per intercanviar informació, tant notícies com activitats o tallers. Fer
extensible tota la informació a tots els membres de la sectorial i a aquelles persones
que així ho sol·licitin.
- Cada membre que participi alhora en una altra entitat LGTBI, enviarà un resum de les
reunions més importants en les que ha participat on s’incloguin els temes tractats i les
decisions que s’hi han pres.

●

Organització externa

- Marcar més perfil LGTBI a través dels diferents canals dels que disposa Joves
d’Esquerra Verda (web, Jovent, xarxes socials).
- Millorar i reforçar les relacions amb AJ, ALEAS i l’àmbit LGTB+ d’ICV, treballant-hi
conjuntament sempre que es cregui convenient, tot mantenint la independència de la
sectorial.
- Escriure articles i publicar-los, començant pel Jovent, intentant estar presents en
mitjans de comunicació de les associacions LGTB (Infogai, MagLes, MíraLes,
Pikara,...).
- Fer-nos visibles a la FYEG, participant tant en els seminaris que organitzin com

formant part dels grups de treball.

Calendari de campanyes
- 26 d’abril. Dia de la Visibilitat Lèsbica.
- 17 de maig: Dia Internacional contra la LGTBfòbia.
- 28 de juny: Dia Internacional de l’Alliberament LGTBI.
- 23 de setembre: Dia de la Visibilitat Bisexual.
- 23 d’octubre: Dia Internacional de la Despatologització de la Transsexualitat.
- 1 de desembre: Dia Mundial de la lluita contra el SIDA
Aquests actes no consten només d’un acte o activitat en el dia senyalat, sinó que
recullen les activitats que es facin al llarg d’aquests dies (Setmana de la Diversitat
Sexual i de Gènere, Memorial Internacional de la SIDA, manifestacions unitàries, entre
d’altres).
Llistat d’associacions en les quals és important participar-hi

- Consell de Joventut de Barcelona (CJB)
- Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
- Federation of Young European Greens (FYEG)
- Alternativa Jove (AJ)
- Àrea de Llibertat d’Expressió Afectivo Sexual d’Esquerra Unida i Alternativa (ALEAS
EUiA)
- Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)
- Gais i Lesbianes per la Independència (sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana)
- Te N’aDones (TND)
- Associació de Lesbianes i Bissexuals de Catalunya (LesBiCat)

- Associació de Mares i Pares de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transsexuals (AMPGIL)
- Associació Universitària Sin Vergüenza (SINVER)
- Col·lectiu Lambda
- Enrenou
- Gais Positius
- Creación Positiva
- Stop Sida
- LGTeBre

