MANIFEST DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
25 de novembre de 2017. Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
Avui, un cop més, i amb tota la rotunditat que el fet es mereix, tornem a alçar la veu per
denunciar i recordar que no tolerem la violència envers les dones en cap de les seves formes. I
no ens cansarem de fer-ho mentre existeixi a la nostra societat el sistema de patriarcat que
impedeix que les dones siguem lliures.
Aquest any 2017, entitats i administracions cerverines ens hem compromès a treballar i actuar
contra una forma de violència que malauradament sembla que ha estat naturalitzada i
normalitzada per gran part de la societat. Espais d’oci nocturn en festes com l’Aquelarre, la Festa
Major o petites festes de barri no estan impunes que s’hi produeixin agressions sexuals.
Paraules d'objectivació del propi cos, bromes, insults, bavejos, tocaments no desitjats, mirades
persecutòries cosificadores, assetjament, agressions físiques i sexuals, violacions, etc. són
accions que es donen al nostre entorn, a les nostres festes, contra les nostres parelles, filles,
cosines...
Res justifica aquestes agressions. Ni el consum d’alcohol ni de drogues, ni l’aforament massiu
d’alguns esdeveniments, ni la roba, ni la nostra forma de divertir-nos, de cap manera poden ser
elements per justificar les diferents formes de violències sexuals.
Malauradament, els espais d’oci no són els únics llocs on es donen forma els diferents tipus de
violència contra les dones, també en les llars, a la feina, al carrer, al transport públic, a les xarxes
socials, als mitjans de comunicació...
Per això, violadors, assetjadors, abusadors, maltractadors, premsa, periodistes, professionals i
ciutadania en general:
Perquè és la nostra seguretat la que volem mantenir.
Perquè és el nostre espai el que volem reivindicar.
Perquè és la nostra professionalitat a la feina la que volem posicionar.
Perquè és la nostra justícia castigar a l’agressor.
Perquè és la nostra lluita crear una societat més igualitària.
Perquè és el nostre consentiment, l’únic que pot exercir la raó.
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Perquè NO podem permetre que es naturalitzin ni normalitzin les violències masclistes.
Perquè NO és la dona la responsable. Ni la nostra manera de vestir, pensar o divertir-nos.
Perquè NO hi ha cap agressió justificada.
Perquè No és amor, la imposició, el menyspreu, les amenaces, les humiliacions, la gelosia o el
control.
Perquè NO som les dones les que hem de vigilar per tal que no ens passi.
Perquè és el nostre dret poder viure sense violències masclistes, sense sentir-nos culpables,
amenaçades, amb por...
Perquè la violència masclista no és un problema que afecta només a les dones. És un problema
de tothom, tots i totes. I per donar constància que no oblidem i que per a nosaltres no són
víctimes invisibles, pengem un llaç a la façana de l’Ajuntament en reconeixement i estima a
cadascuna d’elles.
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