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PROTOCOL ANTISEXISTA
La Fira Valenciana de la Música TROVAM! celebra la seva cinquena edició amb la voluntat de generar espais d'oci on tothom es puga relacionar de forma 
segura i lliure.
Per mitjà d'aquest protocol, hereu del treball del moviment feminista,  donem el primer pas perquè tots els organitzadors d'esdeveniments i festivals 
prenguen consciència activa de la necessitat de crear un ambient segur per a tothom.

Conceptes bàsics:
· La violència masclista és una violència estructural, ja que la patim en tot el món i en tots els àmbits de la vida.
· Una agressió és un abús de poder d'una persona sobre una altra: no és un malentès, ni un conflicte.
· Res justifica una agressió masclista. Ni l'alcohol, ni les drogues. Res justifica un comportament agressiu, violent, intimidatori o ofensiu.
· Confia en el teu criteri: si et sents agredida, és que es tracta d'una agressió.
· Si penses que algú està sent agredit, pregunta-li si vol ajuda.
· Adopta una actitud activa front a les agressions masclistes, no les toleres. Actua i denuncia aquest tipus de situacions. És responsabilitat de totes i tots fer front  
  a la violència i acabar amb les situacions de discriminació. Sols sí és sí.

Què és una agressió sexista?

És una agressió física (o no), exercida sobre una persona per motius de gènere, orientació sexual, aspecte físic en relació als estàndards estètics. 
Així, exemples d’aquestes conductes inclouen:
 
· Comentaris ofensius i/o degradants, abusos verbals o qualsevol altre comportament hostil com insults, burles, comentaris despectius sobre la persona, floretes  
  (“piropos”) no desitjades... que tenen per objectiu ridiculitzar a una persona o grup.
· Formes no benvingudes de contacte físic, tocaments no desitjats que incomoden, violenten o no agraden a la persona o grup que els pateix.
· Manca de voluntat per participar en un lloc que hi haja companys amb els quals no es vol estar.
· Exhibició de símbols, gestos sexistes ofensius.

Qui l’exerceix?

Aquestes conductes actuen com a tractaments diferencials d'una persona a causa de la seva pertinença o adscripció de gènere. Així, la persona assetjadora pot 
ser qualsevol persona, ja que totes les persones podem traspassar els límits d'altres persones i no admetre que hem traspassat el límit. Es poden reproduir 
aquestes agressions entre persones conegudes i desconegudes.  Entenent que el patriarcat és un sistema de poder on la socialització masculina té el privilegi, 
entenem que la majoria d’agressions es produeixen sobre les dones i altres identitats de gènere no hegemòniques.

On es poden produir? 

Les agressions sexistes són formes d'opressió patriarcal que apareixen constantment en la nostra quotidianitat i en els nostres espais i s’emparen en els múltiples 
paraigües que tenen a veure amb les inèrcies socials com el “bon-rotllisme”, el context festiu, les drogues i la idea que el que passa en aquests contextos forma 
part de la vida privada de cadascú.
Aquest còctel d'elements funciona com a legitimador de les conductes de les persones agressores i, per tant, no legitima els possibles sentiments de malestar,
protesta o resposta de la persona agredida i permet que aquestes formes de violència queden silenciades, minimitzades i continuen reproduint-se. Des d'una  
perspectiva antipatriarcal, aquest tipus d'accions no són anècdotes aïllades sinó que responen i formen part d'una violència estructural.
Denunciar-les i combatre-les és una manera de fer política.

Acció de resposta:
Protocol d’actuació contra agressions sexistes.

#NoésNo

Si et sents agredida:

Posa els teus límits:

No és no 

Si et trobes en perill:

Comunica al personal de l’organització i 
servei d’ordre del TROVAM la teua 

situació 
No et calles

Si ets testimoni d’una agressió:

L’atenció prioritària és la de la víctima.  
No la deixes sola.

Si necessita ajuda

Protegeix i escolta l’agredida.
Ajuda a buscar les seues amistats o 

familiars.

Identifica i tingues localitzada la persona 
agressora sense ficar en perill la teva 

integritat física.

Crida al  112  

               092
Si necessites ajuda

Busca suport en amigues/amics i 
familiars, entre totes aturem la violència 

sexista.

SI ES VOL POSAR DENÚNCIA 
El telèfon d’assessorament i d’atenció 24h és: 016 
Acudir a un centre mèdic: Hospital General Universitari de Castelló 964 72 50 00 Hospital Provincial Centre de Castelló 964 354 404
És responsabilitat de tots i totes fer l’espai segur i rebutjar qualsevol tipus d’agressió masclista 
Agraïments: Agraïm a les companyes de Poble Sec, Donosti, Barcelona i Xàtiva per deixar-nos els seus protocols com a referència per a redactar el nostre. 
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