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NENES, BATA ROSA; NENS, BATA BLAVA
Sobre la coeducació
Els homes són de Mart, les dones de Venus
i els homosexuals de la Terra.
(Popularitzat)

El sexe és de caire biològic; el gènere és de caire social/cultural. Per això es parla
de violència de gènere i no de sexe. Naixem amb unes petites diferències: som
mascles o femelles. Entenem coeducar com educar sense diferenciar rols per sexe o
gènere, ja que la diferència no és genètica ni psicològica, sinó cultural i social. Si no
coeduquem, perpetuem les diferències, continuem amb els estereotips i les
desigualtats socials. Educació mixta és quan eduquem nens i nenes junts, però
diferenciant rols d’home i rols de dona. Hi ha també l’educació que separa nens i
nenes. Coeducar és un dels temes pendents de l’escola, una de les grans utopies
que gairebé ha esdevingut quimera (allò no assolible). És molt difícil que una escola
pugui ser coeducativa perquè tots els membres del claustre haurien de ser-ho i tots
els pares i mares dels alumnes també. Ah, i tot el personal no docent també!
Només cal mirar a què juguen els nens i les nenes en un parc públic o en el
pati d’una escola. Proveu de fer una dansa només amb nens de 12 anys. I no
diguem si els proposeu de fer ballet. Quants nens heu vist que passegin un cotxet
de nines pel carrer? Quantes vegades ens repara el cotxe una dona mecànic? A
quantes llars particulars es contracten un “home de la neteja”? Quants pares i
mares contracten el servei “d’un home cangur” per cuidar les seves filles? Vivim en
una societat que no és gens coeducadora, com ho podem fer com a mare o pare?
Com ho pot fer el claustre de mestres d’una escola? I si realment ho aconseguim en
una escola de primària, què succeirà quan vagin a secundària? I a la universitat? I
a buscar treball? A l’educació de 0-6 anys, com tants aspectes educatius, és una
mica més fàcil fer-ho, però a mesura que va augmentant l’edat, es complica molt.
Com educar per la coeducació enmig d’una societat poc coeducadora? En la roba (la
infantil també), en les joguines i en la predeterminació dels colors és on es veuen
més les diferències. La importància del cos femení i, de retop, la del masculí, en
especial a l’adolescència i primera joventut. La coqueteria de la noia i l’aspecte més
viril, barroer, dur del noi.1 Les intervencions quirúrgiques d’estètica sota l’argument
de què et sentis bé amb tu mateix, poden fertilitzar el terreny de la violència de
gènere.2 I resulta que si et mires les noies, et recriminen que ets un “ligón”; si no
te les mires, t’acusen de “marieta”. Cal coeducació de tot: de sexes, de nivells
socioculturals, de nivells socioeconòmics... Ja s’està fent molta feina però queda un
llarguíssim camí a fer, en especial en les cultures més conservadores i en la majoria
de les religions.
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