Manifest vers el 25 de novembre
Dia internacional contra les violències masclistes

Dins la nostra quotidianitat, les dones i totes aquelles persones que no entrem dins
dels cànons del patriarcat ens veiem sotmeses a diversos tipus de violència que
condiciones la nostra felicitat, la nostra llibertat i la nostra vida. La violència es
presenta de moltes maneres i algunes ens costa detectar-les: física, psicològica o
gaslighting, coacció, privació, abús econòmic, abús sexual, assejament laboral, sexual
i verbal, violència obstètrica, tràfic d'infants i dones, mutilació genital, la violació, i la
màxima expressió: el feminicidi.
Un altre 25 de novembre ens veiem esgarrifades per una xifra d'assassinats que
només als Païssos Catalans arriba a 25. Però, com podríem quantificar les violències
que patim en el nostre dia a dia i que les estructures d'estat, més que treballar per
erradicar-les, normalitza o mira cap a altra banda? Estem fartes d'aquesta situació,
de l'amnistia pels masclistes i la condemna a les víctimes. Fartes d'una llei misògina
que perpetua el sistema patriarcal, d'un sistema d'atenció a les víctimes cada cop
més privatitzat i lluny de les necessitats reals de les persones.
És per això que des d'El Tallaret condemnem la violència masclista en totes les seves
expressions. Cal plantar cara davant les actituds i fets que ens trobem en la nostra
vida per tal de crear consciència i acabar amb un sistema que no ens deixa avançar
cap a un món més just. Un món on totes poguem viure lliures, sense por a tornar a
casa, empoderant-nos i apoderant-nos de les nits i els carrers.
Ens veiem aquest cap de setmana als diferents actes de la ciutat: a la taula rodona
organitzada per Justa Revolta on parlarem de l'abordatge de les violencies masclistes
en espais d'oci, dissabte 24 a les 11:30h al Casal Can Capablanca i a la performance i
micro lliure no-mixte que organitzen les companyes de l'Obrera i el grup de dones de
la PAHC, aquest diumenge 25 a les 18h al Racó del Campanar. Us animem a formar
part d'algun d'aquests actes i sumar-nos a la manifestació de Barcelona diumenge 25
de novembre a les 11:30h a Plaça Universitat sota el lema Juntes soscavem l'ordre
patriarcal.
Per les que ja no hi són, per les que hi som i per les que vindran, lluitem juntes.
Casal Popular 'El Tallaret'
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