MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA SEXISTA – 25 novembre 2015
INS Guindàvols
Bon dia a tothom,
en aquest dia tan especial, 25 de novembre, ens hem reunit aquí perquè volem
manifestar-nos contra la violència sexista.
Tot va començar en un dia com avui, l'any 1960 a la República Dominicana.
Les germanes Mirabal que eren unes activistes polítiques que lluitaven per les
llibertats democràtiques, van ser executades pel dictador Rafael Trujillo.
39 anys més tard, el 1999, l'Assemblea General de les Nacions Unides va
declarar el 25 de novembre, Dia Internacional de l'eliminació de la violència
contra les dones.
Així, el dia de la seva mort s´ha convertit en el de la denúncia de la violència
que pateixen tantes dones d´arreu del món. En aquest dia s´uneixen milers de
persones per reivindicar un món més just, lliure de discriminació i sense
violència.
El nostre institut també vol formar part d'aquesta diada de denúncia contra la
violència que afecta majoritàriament a les dones, però que directa o
indirectament ens afecta a tots i a totes.

MANIFEST PER LA DIADA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Des de l’ Institut Guindàvols pel motiu de la diada contra la violència de gènere,
volem remarcar la presència del patriarcat a les aules i posicionar-nos-hi en
contra.
La història de l’educació i, en especial, de les dones ha estat fomentada en una
base determinista, que ubica aquestes en un lloc secundari i subordinat,
basant-se en les diferències biològiques. Entenem que l’ institut és l’espai de
construcció cultural, no és un espai aliè al seu context, impregnat de valors
socials, interessos i formes d’entendre el món imperant; és així que se situa
com un dels llocs claus de la desconstrucció del patriarcat no només dels
instituts, sinó d’arrel. La coeducació és la superació de les relacions de poder,
la incorporació del feminisme a les aules, incloure realitats i analitzar-les, els
sabers i la història de les dones a les aules.
El patriarcat té diferents formes d’expressió i una d’elles són els feminicidis,
qualsevol acció o conducta, basada en el gènere, que causi mort, dany o

patiment físic, sexual o psicològic a una dona, tant en l’àmbit privat com públic.
Per això aquest 25 de novembre reivindiquem que ens volem vives i lliures!
Avui hem pujat a la Seu Vella per a manifestar-nos i donar un pas endavant
contra la violència sexista.
Cada dia presenciem petites mostres de discriminació per qüestions com la
manera de vestir, els prejudicis, maltractament verbal i, fins i tot, en casos més
extrems, hem vist gràcies als mitjans de comunicació com s’arribava a les
mans, a les amputacions genitals, a les violacions, i als assassinats.
Actualment, es consciencia les dones a no deixar-se maltractar i denunciar,
però també s’hauria d’educar els homes a respectar la integritat de la dona.
Hem de tenir present que no és un problema del passat. Tal com revelen les
estadístiques, la violència sexista entre la gent més jove no deixa d’ascendir.
Quants cops us han criticat per vestir com heu volgut? O per comportar-vos
lliurement? Quants cops un home ha estat insultat per no ser com la societat
espera que sigui un home? Perquè el masclisme no afecta només a les dones!
És un problema de tota la societat i entre tots i totes l’hem d’eradicar!
Per això, cridarem al món per aturar la violència sexista. Aturem la violència
sigui qui sigui la víctima!

