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#aixòNOésamor
Prevenció i reducció de la violència de gènere i els delictes contra la
identitat i la indemnitat sexual en l'adolescència i la joventut

Què farem?

Revisar les converses de WhatsApp de la parella és violència de
gènere. Controlar amb qui queda o qües�onar la roba que es posa,
també.

Formar a dones d’entre 16 i 30 anys perquè sàpiguen detectar i prevenir
la violència de gènere.

La violència de gènere comença molt abans
de rebre el primer cop.

Visibilitzar en les xarxes socials la violència psicològica de control com
l’inici de la violència de gènere, eliminar els discursos digitals i
comportaments que normalitzen i invisibilitzen i prevenir sobre la
violència digital (ciberassetjament, ciberdelictes sexuals, etc.).

Amb aquest programa volem lluitar contra els comportaments que
normalitzen, moltes vegades a través de la música, el cinema o les
xarxes socials, aquestes situacions.

Som la generació que pot
acabar amb això

T’uneixes?
Si ets dona:

-Tens entre 16 i 30 anys.
-La teva nacionalitat és d’un país no
procedent a la Unió Europea.
-Tens permís de residència (o estàs
en tràmit d’aconseguir-ho).

APUNTA’T!
Somos
la generación que puede
acabar con esto
Treballem per desenvolupar el potencial de nens i joves,
afavorir un entorn adequat pel seu creixement i
fomentar la responsabilitat social.

Involucrar a la societat en la seva reducció i prevenció de discursos
socials que jus�ﬁquen la violència o culpabilitzin a les víc�mes

Com ho farem?
Realitzant tallers per conèixer les diferents cares de la
violència de gènere i dels delictes contra la llibertat
sexual.
Oferint eines de denúncia del ciberassetjament i altres
delictes relacionats.
Fomentant la creació de discursos contra la normalització
de la violència de gènere.

