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Protocol contra agressions
masclistes, LGTBfòbes i
racistes
Aquest protocol sorgeix de la voluntat d’assegurar que les festes de la Joventut Comunista
de Catalunya siguin un espai segur per a totes. Conté el que percebem com a agressions i
com hem d’actuar quan en presenciem o patim una.

Premisses
Com a espai comunista són intolerables comportaments d’índole discriminatòria en les
nostres celebracions. Els objectius del protocol són protegir a la persona agredida per
davant de tot, senyalar i canviar els comportaments masclistes, homòfobs o racistes de
l’agressor*, per tal d’evitar que es reincideixi i formar així espais segurs dins de la nostra
organització. Quan se senyali un comportament discriminatori, la persona ha d’escoltar i de
cap forma intentar justificar-se, ja que entenem que totes podem reproduir aquests
comportaments incentivats per la societat. L’ambient festiu i sobretot l’alcohol no es poden
utilitzar d’excusa, per això s’evitarà la consumició excessiva d’aquest. Tota persona, sigui o
no de la Joventut Comunista de Catalunya, té la responsabilitat d’actuar enfront d’una
agressió i fer-la arribar a l’organització de l’esdeveniment (635 68 47 61).

Accions preventives
Aquest protocol arribarà a tots els assistents i organitzadors per tal d’assegurar que tothom
sàpiga la manera d’actuar davant un cas d’agressió i al que s’exposa si executa una
d’aquestes.

Agressions i actuació
Tipus

Agressió

Verbals i
ambientals

-Bromes, acudits o comentaris discriminatoris o
expressions que suposin un rebuig cap a la
igualtat, identitat de gènere o ètnia.
-Comentaris vexatoris sobre l’aspecte físic,
ideologia o orientació sexual.
-Crear o propiciar un ambient hostil, intimidatori
o humiliant.
-Gests obscens, intimidatoris i comentaris
vexatoris.

Sanció
La primera vegada se li
cridarà l’atenció.

Si es reincideix, se
l’expulsarà
immediatament de
l’espai.**
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Tipus

Agressió

Sanció

Agressions sexuals: Es considera agressió
sexual qualsevol classe de penetració,
tocaments o carícies d'òrgans genitals i
erògens, així com el tocament dels òrgans
genitals de l'abusador en contra de la voluntat
de la víctima.

Físiques

Agressions LGTBfòbiques: Qualsevol baralla Expulsió immediata de
per motius d’orientació sexual o identitat de l’espai i suport a la
gènere, així com l’ús d’apel·latius despectius víctima.
cap a persones d’aquest col·lectiu en una
discussió.
Agressions racistes: Qualsevol baralla per
motius de procedència o ètnia, així com l’ús
d’apel·latius despectius cap a persones
d’aquest col·lectiu en una discussió.

*Si l’agressor és membre de les JCC, se li aplicarà també el protocol antiassetjament de
l’organització posteriorment.
**Si ocorre en els campaments i no hi ha transport quan passi s’esperarà a l’endemà.

