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SI LLIGUES DE FORMA INVASIVA
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SI COMPARTEIXES CONTINGUT
SEXUAL SENSE CONSENTIMENT
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SI OPINES SOBRE ELS COSSOS
DE LES NOIES

MY

CY

CMY

SI FAS SERVIR LES DROGUES
PER EXCUSAR UNA AGRESSIÓ
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SI INSISTEIXES

LES VIOLÈNCIES
SEXUALS
QUÈ SÓN?

Dir a les NOIES que no esteu soles i
que no sou responsables de les
violències que patiu. Que teniu tot el
dret a estar enfadades, tristes,
cansades i rabioses. Dret a sentir-vos
com vulgueu i a defensar-vos de les
violències sexuals.

COM COMENCEN?

Dir als NOIS que aquell
comportament que naixia de les
ganes de conèixer una noia, aquella
conducta que no tenia cap intenció de
fer mal, aquell comentari que era
només un “joc”, allò que ni tan sols
vas fer o dir tu, o allò que va passar
tan de pressa que ja ni ho recordes,
també és violència sexual.

Les VIOLÈNCIES SEXUALS són un
tipus de VIOLÈNCIES MASCLISTES.
Apareixen com una forma de controlar
i dominar les dones a través del sexe,
n’hi ha de diversos tipus i estan
presents en diferents espais de la vida
quotidiana de les dones.
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L’arrel d’aquestes violències és la
IDEOLOGIA MASCLISTA. La nostra
visió del món i de les relacions està
plena d’idees, valors i pràctiques
masclistes. Per això costa tant
identificar les violències contra les
dones, perquè són conductes que
veiem com a “normals i naturals”.

#MALAMENTE,
UNA CAMPANYA
PER ATURAR-LES
QUIN ÉS L’OBJECTIU
DE LA CAMPANYA?

Assenyalar algunes VIOLÈNCIES
SEXUALS QUOTIDIANES que les
noies pateixen des de sempre només
pel fet de ser noies. Violències sexuals
que socialment costa molt reconèixer
com a agressions sexuals.

Si lligues de forma invasiva
#malamente
Si comparteixes contingut sexual
sense consentiment #malamente
Si opines sobre els cossos
de les noies #malamente
Si fas servir les drogues per
excusar una agressió
#malamente
Si insisteixes #malamente

—NI AGRESSOR NI
CÒMPLICE. ATURA
LES VIOLÈNCIES
SEXUALS.

