DAVANT LA VISTA PÚBLICA PER LA SENTÈNCIA DE “LA
MANADA”
MANIFEST

Mentre que estem ací concentrades, s'està celebrant la
vista pública davant el Tribunal Suprem per a resoldre els
recursos de cassació interposats contra la sentència de ”LA
MANADA” del Tribunal Superior de Justícia de Navarra que
va concitar una repulsa generalitzada que ens va portar als
carrers. Esperem que es pronuncie tal qual es recull en els
Fets Provats de la sentència recorreguda. És a dir, delictes
d'agressió sexual/VIOLACIÓ i no d'abús sexual com es diu
en la Fallada.
La decisió que va adoptar el TS, àdhuc en el cas que es
condemne als acusats per violació, no suposarà més que
una victòria pírrica. L'aparell judicial no és que manque de
formació en gènere, sinó que té una orientació ideològica
reaccionària, misògina, molt definida i totes les que estem
aquí sabem quina és: defensar i perpetuar l'statu quo i
relegar-nos a la posició subordinada que ens han imposat
des de sempre, imprescindible per a mantenir el sistema
capitalista i patriarcal.
El Codi Penal de l'any 1995, mal denominat en el seu
moment “de la democràcia”, no va tenir en compte les
reivindicacions del Moviment Feminista. Va eliminar la
prohibició de la prostitució i del proxenetisme, es va oblidar
de la pornografia i va retirar el terme de violació. Els seus
paràmetres per a entendre la violència són confusos, amb
el que ixen beneficiats: violadors, proxenetes, puters,

productors i difusors de pornografia, pederastes i
abusadors de menors en general, inclòs pares violadors.
El patriarcat imposa la cosificació del cos de les dones, per
a major glòria del plaer de possessió dels homes cap a
nosaltres. Qualsevol conducta que transgredeix aquest codi
masclista ens posa en risc de ser objecte d'agressió sexual
i proporciona a la Justícia Patriarcal arguments per a
aplicar atenuants a l'hora de dictar sentència.
El Tribunal Suprem ha de revocar la sentència de
l'Audiència Provincial de Navarra. No pot passar per alt que
la víctima va ser vexada, sotmesa i forçada a ser penetrada
fins a onze vegades; vaginal, anal i bucalment per cinc
homes, prevalent-se de la seva força. I, això, en cap cas
pot considerar-se un abús sinó una violació múltiple sense
pal·liatius. S'ha de protegir a la víctima i no als agressors i
s'ha de dictar una sentència exemplar en la qual es
restablisca la dignitat d'aquesta.
Des d'aquí, volem transmetre a la víctima, una vegada
més, que no està sola, que nosaltres sí que la creiem.
Estem plenes de ràbia i no pararem fins a aconseguir
derrotar al patriarcat.
Contra totes les violències masclistes i per la consecució de
la igualtat real entre dones i homes, seguirem en la nostra
justa lluita. VISCA, VISCA, VISCA LA LLUITA
FEMINISTA!!!

