RESPECTE
i igualtat
EN FESTES

#GUANYASANTJOAN

A SANT JOAN D'ALACANT ENS AGRADA GAUDIR EN
LLIBERTAT DE LES NOSTRES FESTES. DE TOTES.
PER AIXÒ VOLEM QUE SE CELEBREN I VISQUEN DES DEL

RESPECTE, LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT.
SI RESPECTES
MENTRE ET
GAUDIXES, GUANYEN
LES PERSONES,
#GUANYASANTJOAN

La Covid-19 ha limitat la nostra manera de divertir-nos, no hi ha dubte. Però seguim amb
ganes d'oci, de festa i de compartir amb amics i amigues. Així com el coronavirus no ha
desaparegut, determinats comportaments vinculats a l'oci persisteixen. És més, s'han
normalitzat, el que no significa que siguen adequats o que agraden a tothom. Estem parlant de
floretes, comentaris, acudits, burles i bromes, insults lgtbifóbicos, fer fotografies, acostament
físic excessiu, contacte físic deliberat i no acceptat, tocaments... fins a agressió sexual i
violació. Totes aquestes agressions es fonamenten en actituds masclistes. La tolerància i
normalització d'aquesta mena d'atacs són les bases sobre les quals es donen les situacions
de violència sexual que es reconeixen com a delicte i que tenen un tractament penal concret.

Què és violència sexista?
Una violència que es basa en les relacions jeràrquiques, en les relacions històriques de poder que situen a l'home per damunt de la dona i
l'objectiu de la qual és garantir que les dones visquen en una situació de subordinació. És una violència de caràcter estructural ja que la
pateixen totes les dones del món en l'àmbit laboral, familiar, cultural, social, etc. Pot ser física, psicològica, afectiva, sexual o econòmica. Es
tradueix en actituds que s'han normalitzat per la societat però que són delicte: insults, suposades floretes, menyspreus, humiliacions, gelosia,
xantatge emocional, tocaments, assetjament sexual llista de carrers, violacions, colps o assassinat. És la violència a través de la que es
construeix la por en les dones.

Què és la
LGTBIfobia?

Què són els
delictes d'odi?

Discriminació, fustigació, rebuig i odi irracional a les persones
lesbianes, gais, bisexuals, trans, bisexuals i intersexuals. Aquest
terme inclou també aquestes actituds discriminatòries cap als seus
familiars o cap a una altra persona pel simple fet de semblar LGTBI o
defensar la seua lluita. Qualsevol insult, vexació, humiliació, aïllament o
invisibilitat de les necessitats d'una persona l'orientació sexual de la qual,
identitat o expressió de gènere és considerat discurs d'odi, i pot ser el
caldo de cultiu social perfecte per als delictes d'odi.

Si t'agredeixen, amenacen o causen algun
mal a tu o a les teues pertinences o propietats i
el fan per la teua orientació sexual o per la
teua identitat o expressió de gènere (o
perquè creuen que eres LGTBI encara no
sent-ho), estàs sent víctima d'un fet que es
considera delicte i que, per aqueixa motivació
LGTBIfòbica, es qualifica com a ‘delicte d'odi’.

PER A QUI ÉS AQUESTA GUIA?
... alguna vegada et vas anar d'un espai públic (una cafeteria, un autobús, el tramvia, etc.)
perquè t'estaves sentint agredida i no sabies què fer.

... alguna vegada vas sentir por en escoltar passos darrere de tu i vas accelerar el pas.
... t'has sentit humiliada o controlada per la teua parella
... per por has deixat de fer les coses que t'agraden: eixir amb amics, anar a un concert,
fer exercici…

... t'has sentit pressionada a mantindre relacions sexuals
... t'avergonyeixes dels cometaris masclistes que se suposa que són floretes o bromes
... per la teua orientació sexual o la teua identitat de gènere has patit qualsevol rebuig,
discriminació o agressió.

Si et reconeixes en qualsevol d'aquestes situacions estàs enfront
d'una AGRESSIÓ SEXISTA o LGTBIfóbica, sigues home o dona.

EN FESTES

NO
TOT
VAL

En festes el NO continua sent
NO: Si hi ha CONSENTIMENT és
una relació, si no, és VIOLACIÓ O
AGRESSIÓ SEXUAL

Tracta amb respecte a la teua parella,
fomenta els BONS TRACTES.
Quan insisteixes, et poses pesat o et
sobrepasses, estàs assetjant i
l'assetjament és una agressió
masclista i al nostre país és DELICTE.

NO és la seua ORIENTACIÓ SEXUAL,
NO és la roba, NO és l'hora. RES
JUSTIFICA UNA AGRESSIÓ

Ni l'ús ni l'abús de drogues o el comportament en ‘ramat’ justifica una agressió a
CAP DONA, A CAP HOME, A CAP PERSONA.

El carrer, la nit, el dia, les festes, són per al gaudiment de totes les persones.
NO agredisques, NO sigues còmplice, ACTUA i digues que NO als agressors.
No toleres les agressions, actua i denúncia.
Dona suport a la víctima, no la deixes sola ni mires cap a un altre lloc.
Pregunta-li si està bé, si necessita ajuda.
Si la situació persisteix, avisa immediatament a les forces de seguretat:
són professionals i sabran dirigir la situació.
Si a una amiga teua la seua parella la maltracta, fes-li saber que no és normal,
que no està sola i dona-li informació o acompanya-la a buscar ajuda.

SI OBSERVES
UNA AGRESSIÓ

actua

A Sant Joan, tolerància zero cap a aquests comportaments.
Si necessites
ajuda, demana-la.
Si observes
alguna agressió,

TELEFONA

POLICIA MUNICIPAL

GUÀRDIA CIVIL

CENTRE DONA ALACANT

ATENCIÓ A LES VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

OFICINA D'ATENCIÓ A LA
VÍCTIMA DEL DELICTE A ALACANT

TELÈFON
D'EMERGÈNCIES

965 942 222
016

965 653 232
965 694 313

900 580 888
112

DELEGACIÓ DEL GOVERN CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

més
info

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
OFICINA D’ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DEL DELICTE

https://oficinavictimas.gva.es/es
CENTRE DONA 24 HORES COMUNITAT VALENCIANA

https://sinmaltrato.gva.es/va/donde-acudir-centro-mujer-24h

