Les violències sexuals formen
part de les violències masclistes
més presents a les nostres vides
i de les més naturalitzades a la
nostra societat.
Aquest material és una invitació a qüestionarnos determinades situacions i vivències que
vulneren els nostres drets sexuals i que tenen
un gran impacte en les nostres vides i llibertats.
-Que et demanin pràctiques sexuals no desitjades com a prova d’amor és violència sexual.
-Que insisteixin i et pressionin per tenir relacions és violència sexual.
-Que diguin que les dones tenen relacions
sexuals a canvi de favors és violència sexual.
-Que difonguin imatges teves amb contingut sexual sense el teu consentiment és violència sexual.
-Que es justifiquin les agressions en funció de
les característiques o comportament de les
agredides és violència sexual.
-Que opinin del teu cos i et facin comentaris
que tu no has demanat és violència sexual.

Adona’t que aquestes són
vulneracions dels teus
drets sexuals.

1. M’ha passat alguna
vegada?

2. Les mil cares de les
violències sexuals

Les violències sexuals, i especialment les agressions sexuals i la violació, atempten contra la
llibertat i la vida de les dones, i són alhora un
element present a la nostra educació en forma
d’amenaça i de por.

Les violències sexuals són presents a les nostres
vides en diferents formes i àmbits.

Ens pot passar que algú envaeixi el nostre cos
amb tocaments, comentaris, aproximacions,
arraconant-nos o perseguint-nos. Pot passar que
aquestes conductes siguin vistes com a poc o
gens greus o inevitables, també per a nosaltres
mateixes.
Tant si hem expressat desacord com si no, de
ben segur que ens han fet mal i han tingut efectes negatius en nosaltres.

-Àmbit familiar. Són violències molt freqüents i
les podem viure a qualsevol edat. Parlar-ne afecta
els nostres vincles més propers i fa especialment
difícil demanar i rebre ajuda. Abordar aquestes
vivències amb l’objectiu de cuidar-nos pot fer-se
de diverses maneres, sempre que sigui en entorns
que no ens jutgin i que respectin la nostra veu.
-Àmbit de les relacions de parella o sexoafectives. Es presenten enllaçades amb altres tipus de
violència. Es donen quan la parella fa servir les relacions sexuals per guanyar poder i control sobre
nosaltres. Un exemple seria recórrer a la pressió
o al xantatge per mantenir relacions sexuals.
-Àmbit social i comunitari. Es poden donar en
contextos d’oci i festius, i també en altres espais
com espais públics, esportius, formatius... Sovint
venen de persones conegudes.
-Àmbit digital. Poden ser accions originades a les
xarxes com contactar i molestar amb continguts
sexuals, amenaçar d’agredir sexualment o bé fer
ús de les xarxes per distribuir fotografies o vídeos
íntims sense consentiment.
-Àmbit laboral. Les poden produir persones amb
una superioritat jeràrquica, però també poden
venir per part de companys, clients o proveïdors.
Generen indefensió a més de crear un entorn intimidatori, hostil i degradant que atempta contra
la nostra llibertat.

3. Impactes de les
violències sexuals en
les nostres vides
Les violències sexuals ens podem activar diferents emocions i reaccions físiques i mentals.
-LA POR. L’amenaça de patir una agressió sexual
ens pot portar a limitar els nostres moviments i
desitjos i posar en risc la nostra autonomia. Quan
hem viscut agressions sexuals, ens podem trobar
també amb la por a no recuperar-nos. És per això
que hem de recordar-nos que, davant les violències sexuals, no estem soles.
-LA RÀBIA. Sentir ràbia és una emoció legítima
que hem après a contenir i no expressar. La ràbia
pot transformar-se en una expressió del nostre
malestar, donar resposta a la impotència de no
ser escoltades, i ser un motor de canvi personal
i social.
-LA CULPA. Sentir-nos culpables té molt a veure amb el fet que socialment se’ns demana que
“vigilem” i que “ens protegim”. Aquests discursos
ens fan mal. Posen sobre les nostres espatlles una
responsabilitat que no ens toca i treuen el pes de
la responsabilitat dels agressors.
-LA VERGONYA. El fet que aparegui la vergonya i la sensació que serem jutjades pels altres
demostra fins a quin punt la nostra cultura estigmatitza les supervivents de violències sexuals.
La vergonya genera silenci i el silenci impunitat.
Quan som escoltades i reconegudes ens podem
sentir més segures.

4. Fem impensables les
violències sexuals
-Trenquem amb les justificacions de les violències sexuals. Són encara freqüents els discursos
que culpabilitzen les víctimes i que justifiquen
les agressions sexuals basant-se en aspectes
com les necessitats sexuals dels homes o el consum de drogues o alcohol per treure responsabilitat als agressors.
-Deixem de culpabilitzar les dones pels seus
comportaments o per les seves característiques. La causa de les violències sexuals no són
la manera d’anar vestides, el fet d’anar soles de
nit o d’haver consumit alcohol o drogues.
-Repensem l’educació afectiva i sexual. Com a
dones hem estat educades per agradar i per esdevenir objectes de plaer per als altres. Poc ens
han educat per gaudir, per expressar el desig i el
plaer d’una manera lliure, legítima i respectuosa. És urgent que canviem els discursos sobre la
nostra sexualitat.

Tenim el dret a viure una vida
lliure de violències sexuals.

