AGRESSORS RESPONSABLES. SOCIETAT CÒMPLICE
VISIBILITZA-LA!
El 25 de Novembre és el Dia Internacional contra les Violències Masclistes.
Ens estan assassinant, colpejant, violant, maltractant, explotant... En el que va d'any,
74 homes han assassinat a 74 dones, 2 nenes i 1 nen.
Però això no són fets aïllats, això s'anomena patriarcat, i se sustenta en el
silenci, la desídia i la passivitat de moltes persones així com en la deixadesa de funcions
de les Institucions que, de manera activa o passiva, porten reforçant, durant centenars
d'anys, el model de dones objecte, dones com possessions de les seves parelles; se
sustenta en el model explorador de l'economia capitalista; en l'Església masclista,
homòfoba i racista que no evoluciona; en la judicatura que atorga custòdies
compartides imposades inclús a maltractadors; en la classe política que roman al
marge del que està succeint, absorta en les seves pròpies intrigues i interessos.
Avui, 25 de novembre, volem denunciar que, sovint, els que ostenten el poder i
legislen, responsabilitzen i culpabilitzen les dones de l'atur estructural existent, de les
diferències salarials, del dèficit en el sistema públic de pensions, de la diferència de
drets, de les violacions, dels maltractaments... són els que actuen directament o
indirectament per impedir la nostra emancipació i empoderament com a dones lliures.
Les dones exigim a la societat i lluitem per un model de coeducació ple, per
una cultura de la llibertat dels sexes; DENUNCIEM la manca d'ètica dels violadors que
arriben a descriure les agressions com "sexe en grup" sense cap escrúpol; denunciem
als mitjans de comunicació que "informen" d'aquests fets amb una falsa neutralitat,
normalitzant les violències que patim; demanem a l'Administració que supervisi el
compliment de les seves pròpies lleis en favor de la igualtat.
Les dones estem fartes de que se'ns exigeixi a nosaltres tot el treball necessari per
denunciar, solucionar i acabar amb les violències masclistes. Portem més de 100 anys
empoderades i fent-ho. Això ha de canviar, quan es va a exigir als agressors que deixin
de matar-nos?, quan es va a exigir a la classe política que deixi les seves concepcions
patriarcals en allò que legisla i aprovi partides pressupostàries contra les violències ?,
per a quan la nostra exigència d'acompanyament a les dones víctimes de violència
masclista i la formació feminista en violència de gènere?, quan es va a desemmascarar
tots els agressors?, quan es va a assenyalar als traficants de persones i l'explotació
sexual?
Les dones volem viure en pau, amb alegria, en llibertat, sense amo, sense déu,
sense maltractaments.
Acabem amb les violències cap a les dones pel fet de ser-ho!
"ÁS VIOLENCIAS MACHISTAS:
RESPOSTAS DE APOIO MUTUO E AUTODEFENSA ANARCOFEMINISTAS"

