
Nosaltres, dones, feministes, hereves de 
totes les que van lluitar pels nostres drets,

enfront del moviment internacional
d'escombrat de les dones,

DENUNCIEM QUEDENUNCIEM QUE
Es volen introduir en les nostres lleis els conceptes acientífics d'identitat i expressió de 
gènere, conceptes que converteixen el sexe en irrellevant.

El sexe és la base de la discriminació i la violència que patim les dones.

Eliminar la categoria sexe per a substituir-la per un gènere autopercebut és un acte de 
misogínia.

En eliminar el sexe com a categoria jurídica totes les polítiques per a combatre la des-
igualtat estructural que les dones patim es tornen irrellevants.

La Llei de Violència de Gènere i la Llei d'Igualtat s'anul·len i desactiven si s'elimina per llei 
el sexe com a base de la violència i la desigualtat.

El gènere – el femení, el masculí atribuït al sexe - és un sistema d'opressió. El gènere és 
l'eina cultural i social que diu a les dones a quins estereotips han de sotmetre's i quins rols 
han d'adoptar.

Descriure el gènere com una identitat sentida permet afirmar que les persones no con-
formes amb els estereotips i rols sexuals que els imposen són un indicador que s'ha nascut 
en el "cos equivocat". És una creença errònia i acientífica.

Sota la fal·làcia que es pot haver nascut en el "cos equivocat", nenes i nens estan sent por-
tats a l’hormonació i a les cirurgies innecessàries. I això és maltractament infantil.

S'estan inoculant en nenes i nens idees profundament sexistes, basades en creences 
acientífiques, segons les quals hi ha jocs de nenes i de nens, gustos diferents de nenes i de 
nens. Si aquests jocs i gustos no responen als estereotips sexistes és, segons aquestes falses 
creences, pel fet que el cervell, "rosa o blau”, no es correspon amb el sexe biològic.

Per denunciar la ideologia misògina i reaccionària que s'amaga darrere d'aquests falsos 
conceptes, l'activisme feminista està sent objecte de persecució manifesta. Per això expres-
sament proclamem que el feminisme no pot ser confós amb els postulats queer ni molt 
menys substituït per allò queer.

Els defensors de les polítiques “d'identitat de gènere” utilitzen en tots els països les ma-
teixes tàctiques lobbistes. Aquestes tàctiques inclouen imposicions normatives que són 
coercitives contra les dones.

Els lobbies que volen implantar aquestes polítiques “d'identitat de gènere" promouen 
furtar al debat democràtic públic, polític i mediàtic l'articulat d'aquestes lleis i les seves 
conseqüències per a les dones en particular i la ciutadania en general.



L’ALIANÇA CONTRA L’ESCOMBRAT DE LES DONES

Ni la ignorància ni el temor poden ajornar el nostre deure com a feminis-
tes per a denunciar les lleis d'esborrat de les dones.

Suma'tContra l'escombrat de les dones, rebel·lia feminista. Suma't

El feminisme no és una teoria de les identitats o els desitjos individuals.

La perspectiva crítica feminista ens permet afirmar que la “identitat de gènere” és només la 
nova categoria a partir de la qual es vol materialitzar l'exclusió pública i la irrellevància ju-
rídica de les dones.

Negar el sexe i universalitzar el gènere com a alliberador és un rotund èxit del patriarcat, 
ja que l'única certesa és que el dolor, la violència i la injustícia tenen gènere i que aquesta 
violència i aquesta injustícia les pateixen les dones pel fet d'haver nascut dones.

No assistirem impassibles al relat queer que nega l'especificitat de les dones: Segons 
aquest relat misogin, no hi ha violència de gènere, no som el subjecte actiu del feminisme, 
no hi ha un sexe biològic, no som dones sinó “cismujeres”, no som dones embarassades 
sinó “cossos gestants”, no som un grup social sinó un col·lectiu.

Denunciem aquest relat queer que pretén que les dones, i la societat en general, acceptem 
categories inestables, permeables i fluides -com és el concepte “d’identitat de gènere”- 
pretenent, a més, que ens vegem representades en aquestes categories.

Rebutgem que sota l'acusació de “transfòbia”, hàgim d'acceptar un nou contracte social 
pel qual se'ns invisibilitza. Afirmem que aquesta imposició és una imposició patriarcal.

Rebutgem que el gènere sentit substitueixi a la categoria sexe en les polítiques d'igualtat 
per a les dones.

Manifestem que si la categoria sexe s'elimina de l'àmbit jurídic, desapareix en les lleis la 
protecció específica de les dones; si desapareix de l'estadística, s'ignoren les dades que 
afecten les dones; si el sexe és irrellevant en l'esport, es propicia el frau i el joc brut; si els 
espais segurs de les dones (cases d'acolliment, banys, vestuaris, presons…) no es protegeixen 
sobre la base del sexe, es posa en risc la seguretat conquistada de les dones.

Des de l'Aliança Contra l'Escombrat de les Dones rebutgem rotundament tot intent d'es-
borrar a les dones invisibilitzant la categoria “sexe” com a eix d'opressió, rebutgem que el 
“gènere” es correspongui amb vivències íntimes, rebutgem que es polvoritzi el signifi-
cat de la paraula “dones”.

L’ALIANÇA CONTRA L’ESCOMBRAT DE LES DONES és una plataforma feminista que 
neix per a defensar els drets de les dones basats en el sexe i per a desem-
mascarar les polítiques misògines segons les quals ser dona és un senti-
ment.

Per tot això,
MANIFESTEM QUEMANIFESTEM QUE


