Guia contra la
violència
masclista a les festes

CONFEDERACIÓN

INTERSINDICAL
Organización de Mujeres

1

INTERSINDICAL

I tu, què pots fer?
Què és la VIOLENCIA MASCLISTA?
tampoc se’ls dota de les eines necessàries per fer-hi
front i això és el que realment les fa vulnerables.

Una violència que es basa en les relacions jeràrquiques, en les relacions de poder que situen l’home per
damunt de la dona, que el seu objectiu és garantir que
les dones visquin en una situació de submissió.

Quan sortim de festa sembla que tot estigui permès.
TOT? Idò no. Les dones de totes les edats estam fartes
de les agressions a les quals ens veiem sotmeses a les
festes populars. Per això volem informar els homes de
totes les edats, que volem gaudir d’unes festes lliures
de masclismes i volem alliberar-nos de l’haver d’estar
sempre en estat d’alerta. Volem deixar enrere la por
d’estar envoltades de possibles agressors.

És una violència amb caràcter estructural, ja que la
sofreixen dones de tot el món en tots els àmbits de les
seves vides.
Pot ser física, psicològica, afectiva, sexual o econòmica.
Pot tenir diferents formes: insults, suposades “floretes”, menyspreus, humiliacions, gelosia, xantatge emocional, tocaments, assetjament sexual, cops, violacions,
assassinat…

Per això cal tenir en compte que les desinhibicions
a causa de les drogues, alcohol inclòs, no disculpen les
conductes violentes.
És necessari un canvi social. Les dones tenim dret a
estar al carrer i gaudir de les festes i de la nit sense por
i sense que se’ns jutgi contínuament. Volem estar en
llibertat i exercir-la.

És la violència a través de la qual es construeix la
por en les dones. Les dones no neixen amb por, els ensenyen a tenir-ne. No els ensenyen els mecanismes, ni

PRINCIPIS que els HOMES heu de respectar SEMPRE:
Quan una dona diu:
NO significa NO

solament SÍ és SÍ

No vull seguir significa NO.
SÍ amb por, per temor a les conseqüències significa NO.
Si aconseguiu el seu consentiment amb enganys significa NO.
Si el seu consentiment no és una decisió lliure i informada significa NO.
Totes les dones sabem quan volem mantenir una relació. Si en dubtam significa NO.
Si el sí no és entusiasta significa NO.
Que la convideu a una copa no us dóna cap dret ni privilegi sobre ella.
Ballar amb ella no us dóna dret al fet que li toquis un pit o una natja, si ella no us ho demana expressament.
Mantenir contacte sexual amb una dona que no està facultada per decidir SÍ o NO, és una VIOLACIÓ.
Si sou testimonis o intuïu qualsevol de les situacions descrites i no actuau, sou còmplices d’una agressió
sexual.

2

Organización de Mujeres
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL

Actituds de l’home
per evitar la violència
MASCLISTA
No toquis el cul d’una dona a bars,
revetlles o aglomeracions, ni tampoc li donis la tabarra o l’atabalis quan et diu que la
deixis en pau.
Si la convides a consumir una copa,
un cigar o qualsevol altra cosa, i l’accepta,
això no et dóna dret a pressionar-la per dur
a terme relacions sexuals que no desitja.
No t’aprofitis de l’estat d’embriaguesa d’una persona, per consum d’alcohol o
altres substàncies, per dur a terme relacions
que no desitja.

Dona, apodera’t!

No l’obliguis a tenir relacions sexuals
quan no ho vol, o a fer pràctiques que no
desitja, o obligar-la a tenir relacions sense
condó, sigui o no la teva parella.

Siguis propietària de la teva pròpia vida.
No limitis la teva vida, posa límits només al que no
t’agrada.
Viu la sexualitat lliurement, amb qui vulguis, quan vulguis i amb la prevenció que necessitis.

Deixa l’espai vital a les dones als carrers, fes-les sentir segures, els carrers també són seus!

Dones, confieu en el vostre criteri: si t’estàs sentint
agredida, és que es tracta d’una agressió.

Confia en el seu criteri: si s’està sentint agredida, és que es tracta d’una agressió. Només ella sap si alguna cosa li agrada,
li molesta o l’agredeix.

Construeix relacions en igualtat, sinó, no són bones relacions.
Respon als agressors; para’ls els peus, tant física com
mentalment.

Recorda el seu dret a dir NO. Ningú
no té dret a imposar res que no vulgui. El seu
cos és seu: l’haver consumit alguna substància mai justifica una agressió.

Deixa d’encotillar-te en identitats tancades, limitadores
i estereotipades. Combat la violència sexista.
Marca les regles de la teva pròpia vida i sigues el que
vulguis ser, passa dels cànons del que una dona i un
home han de ser.

Per enregistrar imatges hi ha d’haver-hi un acord mutu i el seu consentiment,
pujar-ho a xarxes o compartir-ho sense la
seva autorització expressa és delicte.
Extret:
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Crea relacions sanes amb totes les persones, entenent
la seva diversitat, l’orientació i diferència sexual.

http://sanfermin.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=147
Per unes festes lliures d’agressions sexistes. Santander
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