
Manifest en contra de la violència de gènere 

Actualment vivim en un món patriarcal on la dona té un paper secundari en àmbits com el                 

laboral, polític, domèstic, esportiu, etc. Estem fartes d’escoltar casos de violència de gènere             

que moltes vegades acaben en assassinat. Només a Espanya en el que portem de 2019 han                

estat registrats 90 feminicidis, és a dir, assassinats de dones a mans d’homes.  

Sembla mentida que amb tots els avenços que hi ha avui en dia, encara estiguem tan                

endarrerits en qüestions morals com la concepció que es té de la dona. Per posar un exemple,                 

en el cas dels cotxes, en una dècada s’ha revolucionat la seva tecnologia passant de funcionar                

amb benzina a ser elèctrics. En canvi, s’ha trigat més d’un segle a aconseguir el dret a vot                  

femení, concretament a Espanya la dona no va poder votar fins l’any 1933.  

Així que exigim: 

PRIMER: eliminar els micromasclismes que podem observar a la nostra vida quotidiana. Per             

exemple, acabar amb comentaris masclistes normalitzats per part de persones amb influència i             

poder.  

SEGON: conscienciar la població de l’existència d’aquells partits polítics que atempten           

clarament contra els drets humans, especialment els de la dona. 

TERCER: promulgar una societat on regni la veritable igualtat entre homes i dones. Estem              

cansades de tanta teoria sobre la igualtat que mai es posa en pràctica.  

QUART: com a futures estudiants universitàries exigim que en els llibres de text es doni el                

reconeixement de les dones rellevants en l’àmbit de la ciència. Per exemple, el matrimoni              

Curie va fer grans aportacions en el camp de la ciencia. No obstant, només va rebre un                 

reconeixement oficial el senyor Pierre Curie, a diferència de la seva dona Marie Curie que va                

quedar relegada a un segon terme.  

CINQUÈ: estem indignades amb la culpabilitat que si li atorga a la dona en casos de violacions i                  

assetjaments sexuals. Busquem un canvi en les lleis que indirectament fan responsable a la              

dona de l’agressió. D’altra banda, treuen culpa al violador o assetjador. 

SISÈ: les víctimes de violència de gènere no van poder defensar-se, però nosaltres lluitarem per               

elles i per nosaltres. Posarem tota la nostra energia per millorar aquesta societat i acabar               

definitivament amb aquesta lacra masclista, començant per l’educació dels més petits i            

acabant per l’eliminació de les petites injustícies diàries envers la dona.  
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