"La lluita feminista"

Un nou 25 de novembre que s'acosta als nostres calendaris. Enguany, precisament,
ve marcat per les darreres agressions que han tingut lloc en el nostre país.
Res de nou. I res que sembli que canviï davant del blanqueig que moltes vegades
veiem cap als agressors per part del nostre entorn i fins i tot del poder judicial. Un gran
problema de la nostra societat que afecta a tothom.
A més, amb cada vegada més formes de violència que ja existien, però que sembla
que cada vegada es van definint i visibilitzat més, com són la violència digital, el
control per les xarxes o l'assetjament per aquestes així com la violència vicària, la que
afecta de manera directa als fills i filles, utilitzant-los i aprofitant-se de manera roïna del
seu rol de poder cap a ells.
Hem d'entendre com a societat que el 25N no és un dia i que aquesta lluita ha de ser
constant i transversal tant en el nostre quotidià com en tots els aspectes de la nostra
vida. A tot això, cal afegir-hi el fet que a moltes dones els afecten diversos eixos de
desigualtat i, per tant, les violències que reben són molt més potents. Per aquest motiu
és totalment necessari que les polítiques siguin interseccionals i tinguin en compte
aquests eixos de desigualtat i poder.
Des del nostre grup presentem una moció per aquest mes de novembre amb l'objectiu
de recalcar la importància d'aquesta jornada que ens ha de recordar que no només és
una declaració d'idees, sinó que des de la política cal aplicar una perspectiva feminista
en tots els àmbits, passant per l'educatiu i fins d'altres com l'urbanisme.
Us animem a prendre consciència d'aquests fets i a participar de les activitats i
mobilitzacions que es duen a terme per aquestes dates des de les associacions i
plataformes feministes a la nostra ciutat o arreu del nostre país, així com de fer un pas
endavant i revisar les mateixes actituds i les de les persones del nostre entorn com a
mètode de consciència i prevenció.
Entre totes, tot.

