NO SIGUIS

UNA PETITA GUIA
PER HOMES QUE NO
VOLEN PASSAR-SE
D’HOMES

UN MATXIRULO!

ELS HOMES CONTROLEM L’ESPAI,
LA PARAULA I EL PODER:

El masclisme és un problema dels homes que afecta principalment a les dones. Sí, has llegit bé,
el masclisme és un problema dels homes perquè, en una relació desigual, és l’actor opressor
qui ha de modificar el seu comportament i deixar d’oprimir. No és responsabilitat de les dones,
ni de cap altra persona que no s’identifiqui com a home, encetar els canvis necessaris per tenir
una societat igualitària.
Així doncs, si tu també vols començar a deixar el masclisme enrere, segur que t’interessaria
saber que hi ha actituds quotidianes que podem modificar. I és que, degut a l’educació rebuda,
els homes tendim a ocupar espais i a creure’ns legitimats per tenir sempre el poder o la raó per
sobre de qui no s’identitiqui com a home. Para atenció al teu dia a dia i intenta no perpetuar els
següents abusos:

ESPAI FÍSIC

ESPAI SOCIAL

ESPAI INTEL·LECTUAL ESPAI POLÍTIC

ESPAI LABORAL

ESPAI PERSONAL
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I RECORDA:
ELS ABUSOS MASCLISTES
S’ENFORTEIXEN AMB EL SILENCI
CÒMPLICE D’ALTRES HOMES.

CALLAR QUAN NO HAURIES
DE FER-HO, TAMBÉ ÉS DE
MATXIRULOS!

En conveni amb

