Dia internacionalcontra la violència de gènere
El passat 7 de novembre, a la Festa Major de la UAB, l’Observatori per a la Igualtat va portar a la UAB la
campanya No és No! (a Twitter #NoesNoFM), amb la voluntat de sensibilitzar al voltant de la violència en les relacions a
la UAB. La campanya es va utilitzar per realitzar una recollida de dades sobre la percepció de diverses formes de
violència en diferents espais del campus, que ben aviat podreu consultar al nostre web.

Sabies
que...
...L’estudiantat de la UAB pateix
diferents formes de violència:

Assetjament (21%)
Stalking (14%)
Violència sexual:
5,3% d’abusos
3,4% (agressions sexuals)

...El 28% dels
casos es van
produir dins
de les
instal·lacions
universitàries
...Un 31,7% d’estudiants
ha rebut comentaris bruts
i/o xiulades

...Un 12,6% d’estudiants ha patit
acostaments innecessaris.
...Un 12,2% han estat seguides,
pressionades i aterrades.

Segueix la campanya No és no!

Ara pel 25N, hashtag
#NoesNo25N

Segons un estudi del grup Antígona de la UAB
Bodelon, E., Igareda, N., Casas, G. (2012) Violencia sexual, acoso y miedo al delito, Bochum.

Recull d’activitats 25N
Activitats al campus

Altres Activitats

21 de novembre
Activitats i formació
12h – Preestrena de “La Por”, una
pel·lícula de Jordi Cadena
Lloc: Cinema
Cultura en Viu
18-19:30h - Masterclass solidària, Yoga

Day.
Lloc: Plaça Cívica
Namaste, Amics del Ioga de la UAB
25 de novembre

Rols de gènere, reflexiona!

21, 22 i 23 de novembre – IX Fòrum

contra les violències de gènere
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison
Plataforma unitària contra les
violències de gènere
Mobilitzacions
25 novembre · 12h – Concentració

contra la violència de gènere

Lloc: Plaça cívica
Organitza: Acció UAB

Plaça de Sant Jaume, cantonada amb
el carrer del Bisbe
Plataforma Unitària contra les
violències de gènere

13:15h a 15h– Cinema-fòrum: Els

25 de novembre · 19h –

professionals de l’educació vistos a
través del cinema: visió de gènere, amb

Manifestació: Juntes i lliures
desmuntem la cultura de la por

Jesús Méndez, Montse Rifà i David
Cordero.
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de
Ciències de l’Educació
10 de desembre
17h - Teatre fòrum sobre violència de
gènere: És de conya?, de Cia. NUS
Lloc: Teatre
Màster de Recerca i Intervenció
Psicosocial i Cultura en Viu

De canaletes a plaça Sant Jaume
Xarxa de dones feministes contra la
violència

Tota la informació:
Facebook
Observatori per a la Igualtat
Twitter
@Observatori_UAB

Informacions d’interès
El proper mes de desembre s’inicia
el Seminari “Violència de

Gènere, Interseccionalitat i
Subjectivitat”, organitzat des de
l’Observatori per a la Igualtat de la
UAB, que té com a objectiu generar
coneixement, reflexió i recerca per
orientar les polítiques a seguir a la
universitat en matèria de violència
de gènere.
Això per mitjà d’un treball
interdisciplinari que es realitzarà
amb la col·laboració de diversos
departaments, grups d’investigació,
estudiants i d’altres entitats de la
UAB.
El documental Trenquem el
Silenci guanya el premi FICNOVA,
Festival Internacional de cinema de
la no-violència activa, en la
categoria curtmetratge documental.
En aquest documental es reflexa la
tasca Dones de Blanc, un grup
intercultural i plurigeneracional de
Barcelona que denuncia i visibilitza
la violència de gènere a través de
l’expressió corporal.

Participa: Envia informacions, comentaris, fotografies al hashtag de la campanya, fes córrer el missatge! #NoesNo25N

