25N Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències contra les Dones i les criatures
Ens volem vives i lliures. Un protocol contra les violències masclistes
i lgbtifòbiques!
La crisi de la COVID-19 ha agreujat la situació de les dones i de les nenes i nens que pateixen
violències masclistes en època de confinament arreu dels Països Catalans.
Aquest 2020 la pandèmia ha impactat totalment en les nostres vides i una vegada més les crisis
sanitària, econòmica i social agreujades per la covid-19 tenen efectes més devastadors en les
vides de les dones i les criatures. Per això el 25 de novembre ens hem d’alçar i exigir a la societat
que igual que volen derrotar al virus que ens assetja cal combatre amb la mateixa energia totes les
formes de violències masclistes malauradament presents en el dia a dia de les nostres ciutats i
pobles i massa cops invisibles, perquè malgrat els esforços i les reivindicacions continuem veient
dones assassinades només pel fet de ser dones, cada dia i a cada petit racó del món!
Aquest novembre, a Palma i a Lloret, 2 assassinades més. Des de principi d’any als Països
Catalans, 26 feminicidis, la forma més extrema de violència. L’aturada i el confinament que ens
acompanya, està tancant a casa a moltes dones amb els seus agressors, en un moment en què
molts serveis d’atenció, acompanyament i recuperació han tancat per manca de recursos, i els
serveis públics, insuficients, estan col·lapsats.
La nostra sectorial continua treballant per assolir una república catalana, feminista i lliure de
violències masclistes sense deixar d’exigir a les institucions i a qui les governa que facin de
l’erradicació de totes les violències masclistes una qüestió d’estat amb els recursos necessaris per
aturar totes les agressions sexuals, els assetjaments, les violacions i els feminicidis que patim.
Denunciem el sistema judicial i dels cossos de seguretat que culpabilitzen, infantilitzen i
revictimitzen les dones, amb comportaments i actituds masclistes i resolucions carregades de
simbòlic patriarcal que lluny de donar seguretat i justícia, ens deixa més desemparades i
vulnerables.
El camí és llarg però persistim. Ens resistim a normalitzar la violència sexual, l’assetjament a les
xarxes, el sexisme, els micromasclismes, que dones de totes les edats, procedències i ocupacions
patim a casa, a l’escola, a la feina, al carrer, a les organitzacions, a les institucions, als mitjans de
comunicació, a la comissaria, a la presó, arreu. I és per això que la sectorial de Dones de
l'Assemblea Nacional Catalana conjuntament amb la sectorial LGBTI hem impulsat el Protocol
d’actuació davant de violències masclistes i lgbtifòbiques, aprovat el maig de 2020, amb l’objectiu
de prevenir i actuar davant de conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe o per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, entre les persones que formen part
de l’Assemblea Nacional Catalana o que hi estan relacionades.
Tots i totes tenim la responsabilitat col·lectiva de posar fi a les violències masclistes, transformant la
realitat actual i fent insuportable el masclisme quotidià, històric i transversal. Ser i viure en llibertat
és també condició indispensable per fer realitat la República Catalana.
Un cop més, exigim la fi de la repressió judicial i política que és també violència: llibertat preses
polítiques, retorn exiliades i aturem els processos de totes les encausades per l'1-O.
Som dones, moltes, diverses, i totes nosaltres ens volem vives i lliures de violències!
I aquest 25N ens sumem a la crida :
DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, JUSTÍCIA FEMINISTA
TOTES JUNTES, DIVERSES, VIVES I REBELS ... i LLIURES!
#25NVivesILliures #JoSiEtCrec #FemCadena #CadenaFeminista22N #vivesirebels
#ProuViolènciesMasclistes #LlibertatPresesPolítiques #xarxaIndependència

DONES ANC dones@assemblea.cat @DonesANC (tuiter) https://t.me/ANCDones (telegram) Dades a 18nov

