Zero agressions masclistes a les festes
Ha estat un curs marcat per agressions sexuals cap a les dones. Són destacats
per l’extrema gravetat dels fets, els casos de “La manada” o “La nueva manada”,
entre d’altres. Sumat a decisions judicials incomprensibles, violència que no
cessa, i el terrible sentiment d’injustícia i de masclisme arrelat a la societat, ens
han fet sortir al carrer a dir prou. Cal més conscienciació, erradicar d’arrel les
actituds masclistes, i mesures legals, institucionals, i més recursos. Les dones
han de poder ser lliures, i no valentes a la força.
Alguns ajuntaments han establert protocols específics durant les festes. En
l’anàlisi, es veu com les lògiques patriarcals propicien que es normalitzin les
agressions sexistes en un entorn de festa, per la seva informalitat, amb possible
consum d’alcohol i drogues, i on s’associa festa amb sexualitat. Això fa que es
considerin “normals” les conductes de les persones agressores i que es
menystingui a la persona agredida, silenciant-la i encara més, que acabi sent
convertida en “responsable” de l’agressió viscuda.
Per ajudar les dones i el seu entorn que denunciïn actuacions sexistes, cal crear
un entorn de suport i confiança i on ens sentim acompanyades i segures. Els
abusos han de generar un rebuig social absolut i això encara no passa. Els
agressors haurien de saber que qualsevol persona que vegi aquestes actituds
no les tolerarà.
Per afrontar una festa al municipi, com la propera Festa Major de Mollet, hi ha
elements fonamentals: una bona comunicació (cartells informatius, telèfon de
denúncia d’agressions, etc.); formació i sensibilització (igualtat de gènere i
prevenció violència masclista com a valor de la pròpia festa, sensibilitzar i formar
entitats i totes les persones que participen a la festa organitzant i col·laborant;
crear una xarxa d’agents preventives; i l’organització de les Festes (tenir-ho
present a l’hora de contractació de grups i espectacles, fer visible la idea de festa
lliure de sexisme, etc. )
Volem reivindicar Mollet com a ciutat antimasclista, i com a ciutat lliure de
sexisme a les seves festes i amb zero agressions sexuals.

