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Un any més tornem al carrer per tal de reivindicar aquesta data, on ja no asistim
com a individuals, ho fem de forma col·lectiva. Un any amarg en el qual han crescut
les xifres d’assassinades, de violacions… i els resultats judicials es converteixen en
una violència més.
Ens trobem amb unes xifres que ens fan créixer cada vegada més la ràbia. Des del
principi d’any, són 51 dones assassinades per la violència masclista segons les xifres
oficials on 11 d’elles havien interposat una denúncia, però nosaltres volem recalcar
que són moltes més, vora un centenar, son totes les que no tenien cap relació
sentimental amb l’assassí, totes les dones trans no comptabilitzades com a dones,
totes les prostitutes, les migrades, els infants assassinats per tal de fer mal a la seua
mare, totes elles, hui no poden estar ací. Estem davant d’un any marcat per
l’increment de delictes contra la llibertat sexual, amb 37 violacions múltiples,
sentències vergonyoses i la desprotecció que ens ofereix aquest sistema judicial,
que ens fa responsables de les violacions a les dones per haver consumit drogues o
alcohol.
Pero bueno, no estamos aquí para dar un baile de cifras, estamos aquí para
denunciar este sistema heteropatriarcal que nos mata, para denunciar que es el que
provoca y justifica toda violencia contra las mujeres. Un sistema que algunos se
esfuerzan en negar. Un sistema totalmente desigual, antidemocrático, violento y
feroz… que pronto haremos caer.
Hay quien piensa que la violencia machista es un problema de nacionalidades, de
etnias, de clases sociales… Nosotras no creamos en esa hipocresía! Esta gente es la
misma que dice que no es violencia machista, ni de género, sino que es violencia
intrafamiliar. Ciegos a los datos de mujeres violadas, violentadas y maltratadas que
nos ofrecen cada día los medios de comunicación.
Volent negar-nos tota mena de drets, fent discursets en els quals donen a entendre
que les dones avortem per gust, o exigint que amaguem la nostra sexualitat o la
nostra identitat de gènere, proposant que més policia als carrers donarà més
seguretat a les dones. Doncs no volem més policia, volem menys masclisme!
Las feministas hemos venido para quedarnos, y no permitiremos ningún paso atrás
en la lucha por nuestras vidas y nuestra libertad.
El sistema capitalista cada vez se debilita más, y no duda en sacar su artillería
pesada, donde el machismo y el fascismo juegan un papel fundamental. Ahora más
que nunca tenemos que cuidarnos y organizarnos, porque las victorias colectivas
empiezan en una misma.
És per això que des de Maleïdes fem també una crida a assistir a la manifestació
antifeixista que tindrà lloc a les 20h a la Plaça Independencia (La Farola) de Castelló,
perquè únicament lluitant, tindrem futur.

Visca la lluita feminista!

