CONCENTRACIÓ 8 DE JULIOL 2019
Poc després que el Tribunal Suprem condemni els membres del grup conegut com “La
Manada” a 15 anys de presó per un delicte continuat de violació, després de tres anys d’una
ferotge lluita judicial i un fort moviment social i feminista per aconseguir que la justícia reconegui
la gravetat dels fets i superi els perjudicis d’una societat masclista amb resolucions que
suposen un atemptat a la integritat de les dones, ens colpeja novament la noticia d’un nou cas.
Un cas amb clara similitud a l’anterior, però amb un agreujant, que la víctima era una menor. I
amb una acusació de fiscalia i petició de condemna per abús, no per agressió sexual.
Creiem que considerar que només va ser abús i no agressió és un atac directe a la llibertat
sexual de les dones i als seus drets i dignitat com a persones. La frase Tienes 15 minutos, no
tardes que me toca a mi” és una de les frases que van utilitzar els nois durant l’agressió sexual.
Els col·lectius feministes d’arreu de l’Estat amb el suport d’administracions públiques ha
convocat aquestes mobilitzacions. Les violències masclistes en totes les seves manifestacions
suposen una xacra social als que les administracions públiques i els moviments feministes han
de oferir una resposta ferma i contundent. A Montornès l’Ajuntament i la Taula per la Igualtat
ens sumen a aquesta mobilització. Volem deixar clar que seguirem treballant amb fermesa i
denunciant qualsevol situació injusta i de discriminació en vers els dones i la plena defensa
dels seus drets, per aconseguir superar tots aquells perjudicis i contradiccions encara existents
en una societat que es reconeix com a democràtica i igualitària, però en la qual segueix sent
necessari lluitar perquè aquests valors siguin reals.
Estem aquí perquè la justícia patriarcal ha tornat a ignorar un cas de violació grupal per part de
7 de nois a una noia e 14 anys, per això el lema de la concentració es “Ùnete contra la jauria”.
Amb la nostra presència aquí volem donar suport incondicional a les víctimes, moltes d’elles
invisibles, de les agressions sexuals.
Perquè creiem en una societat que els digui a les dones que han de ser lliures no valentes i als
homes que no han de violar.
Perquè creiem que les dones hem de sentir-nos lliures i no culpables.
Les dones i homes feministes no pararem, no callaren i plantaren cara.
Tornem a sortir al carrer per dir “No és abús, es violació”

