
Contra els feminicidis!! Contra les violències masclistes !!

Ocupem juntes els carrers !!  Ni una menys, ni una més!!

LES ENTITATS FEMINISTES CONVOCANTS i les ENTITATS SOCIALS que
donen  suport  aquesta  concentració,   ens  manifestem  un  cop  més  als
carrers, plenes de tristesa, indignació i ràbia per tots els feminicidis que han
repuntat en aquestes festes fins a xifres alarmants.

Expressem i donem tot el  suport a les famílies i  persones que estimaven a
aquestes  dones  assassinades  i  assenyalem  el  patriarcat  com  a  màxim
responsable d'aquests crims.

NO SON FETS AÏLLATS, SON EL PATRIARCAT !!

El 25 de novembre passat, ja vam ser milers les feministes que vam sortir als
carrers  de  Barcelona  i  d'arreu  de  Catalunya  per  denunciar  les  violències
masclistes.

Avui tornem a alertar que aquests feminicidis són només,  la punta de l'iceberg
de  l'infern  que  pateixen  les  dones  amb  les  nombroses  formes  en  què
s'exerceixen les violències masclistes: Són els assassinats i les violències a
l'àmbit de la parella o exparella,  la violència vicària,  l'assetjament sexual o per
raó de sexe als àmbits  laborals,  acadèmics i  culturals i  en altres espais de
relacions  socials,   la  violència  econòmica,  les  violències  institucionals,  les
agressions sexuals, les violències sexuals en context de conflicte armat i les
guerres,  les violències digitals, la violència obstètrica, i un llarg etcètera.

Totes elles són expressió d'un atac a la llibertat  del cos i  de la vida de les
dones,  lesbianes  i  trans,  i  són  estructurals  del  sistema  heteropatriarcal,
capitalista, racista i colonial.

Fem un crit a l'autoorganització de les dones contra la complicitat de la societat
que sembla no sentir-se interpel·lada per aquesta xacra que són les violències
masclistes.  Denunciem  la  permissivitat  contra  els  atacs  i  menyspreu  a  les
propostes  feministes  que  fan  que  els  agressors  és  sentint  legitimitats  i  les
dones  més  vulnerables,  en  especial  en  temps  de  festes  on  la  convivència
forçada com va passar amb la COVID esperona als agressors.

ESTEM EN ESTAT D'ALERTA TOTAL  I   NO PARAREM !!

-Exigim que el  sistema judicial  incorpori  els  estàndards  internacionals
com  el  de  diligència  deguda  que  el  fa  garant  de  prevenir,  investigar,
sancionar i reparar les violències masclistes. Que les assumeixi com a un
problema estructural i de discriminació, en lloc d'una infracció individual; que
deixi de revictimitzar les dones, nens, nenes i adolescents.

 -Exigim formació obligatòria en perspectiva de gènere de la judicatura i
els operadors jurídics; que ofereixi protecció real a les dones i es faci càrrec
de la seva recuperació.



-Exigim  polítiques  públiques  a  totes  les  administracions siguin els
Ajuntaments, la Generalitat o el Govern de l'Estat.  Exigim recursos i mitjans
suficients per a totes en el sistema de protecció i recuperació enfront de les
violències masclistes. Exigim protocols i circuits diversos perquè les dones no
som homogènies.

-Exigim a  tota  la  societat  canviar  l'imaginari  col·lectiu  i  transformar  la
cultura  de  la  violència, amb  formació  inicial,  continuada  i  de  qualitat  del
professorat, i de tots els agents que intervenen en l'àmbit educatiu. 

Que les propostes de prevenció, educació, autonomia i llibertat per a les dones
siguin la prioritat de tota la societat.

-Exigim  als  mitjans  de  comunicació  que  es  facin  càrrec  de  la  seva
responsabilitat  social i  tractin  les  violències  masclistes  amb  persones
expertes i activistes que tinguin perspectiva de gènere. Que l'alarma que els
mitjans  de  comunicació  han  dedicat  aquest  desembre  trist  s'estengui  a  la
quotidianitat de les agressions contra les dones durant tot l'any.

Prou  revictimització.  No  som  víctimes!  Som  supervivents!  Hem  sobreviscut
gràcies a la sororitat i a l' l’organització i autodefensa feminista.

ENS HI VA LA VIDA!!   

 #NI UNA MORTA MÉS    #ENS VOLEM VIVES i LLIURES

CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, 
AUTOORGANITZACIÓ I AUTODEFENSA FEMINISTA !!

NOVEMBRE FEMINISTA   (CA LA DONA)
Barcelona 2 de  gener  2023


