
 

 

MANIFEST SOLIDARITAT CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

El dìa que varem rebre el premi a la Solidaritat otorgat per l’Institut dels 

Drets Humans de Catalunya, les nostres primeres paraules van ser perquè 

“LES NOSTRES FILLES I NETAS TINGUIN  UNA VIDA MILLOR”. 

Les “iaioflautas” ens sentim orgulloses de participar amb totes vosaltres 

en la lluita de la llibertat e igualtat de gènere. Contra els maltractaments, 

violacions i assesinades de totes les dones del món que pateixen tan 

terrible situacions. Volem un mon on les nostres filles i netes no tinguin 

tan terrible experiencia. No n’hi ha prou en aprobar lleis si aquestes no es 

fan cumplir i si manca la voluntat de dotar-les de recursos. 

El 2017 van ser assesinades 48 dones i 8 nens que han estat assasesinats 

per venjança contra la mare. Ès una monstruositat pasar insensibles 

devant d’aquest assesinats com estem veient ho fa el gobern de Rajoy i la 

Monarquia. Aquest posen el crit al cel devant del terrorisme, pero el 

terrorisme de gènere acumula moltes assesinades i moltes vegades no son 

portada als mitjans. Ja es hora de pendrens seriosament aquesta lacra 

social, que auria de ser la vergonya del gènere humà. 

La millor manera de lluitar contra el sistema patriarcal es no callar i fer 

molta pedagogìa sobre la violencia masclista. NO es NO.  

Com va dir Simone de Beauvoir: “L’OPRESSOR NO SERÌA TAN FORT SI NO 

HI HAGUÉS UN CÒMPLICE ENTRE ELS MATEIXOS OPRIMITS”. Pensem, 

aquest cómplices, en aquest moments, es trovan en el manifest de les 

actrius franceses, en allò que diuen el “Puritanisme sexual”. No 

mencionen el tema del consentiment i diuen que la seducciò insisten i la 



galantería no sòn delictes i no sòn agressions. No es veritat, quan no hi ha 

acceptaciò, la presió, imposició, acorralaments i violacions, comencen per 

aquestes formes depredadores. Ens volen submises i silencioses. Però ja 

s’ha acabat. No es No. 

Exigim el compliment dels Drets Humans per l’Igualtat de Gènere. Més 

llibertat, legalitat i seguretat. 

Exigim dotar de recursos suficients a les vìctimes / Formar en la igualtat i 

coeducaciò en les escoles, instituts i universitats / Desplegament de la Llei 

Catalana dels Drets de les Dones, per ha erradicar la violència masclista. 

I per últim volem fer una crida a totes les dones, perque treguin de la seva 

ment aquest gran enemic que es la por i el terror que paralitza i 

condiciona les seves vides a la submissió. No es No. 

 

 

 

 


