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8 dades que no sabies i que
t'impactaran

El passat mes de novembre, les instagramers i activistes LGTBIQ+ i feministes @devermut
(https://www.instagram.com/devermut/?hl=es)
(https://www.instagram.com/devermut/?hl=es) van iniciar la campanya ?Que Se Sepa?
(https://static1.squarespace.com/static/5d9c54e0a72e8d4d449fbca5/t/5e64a17a916b3a6bcb
c691c2/1583653244606/Informe+Que+Se+Sepa+2020.pdf) . Una iniciativa online que ha
recollit dades sobre violència masclista a Espanya.
[intext1]
Van ser gairebé mig milió de dones les que hi han participat de manera anònima i ara ja se'n saben
els resultats. En el global del món han participat 1.117.579 persones però s'han separat les
dades entre Espanya i Llatinoamèrica.
Les dades confirmen que el 53% de les enquestades ha patit algun tipus de violència sexual
en algun moment de la seva vida. El 66% han viscut assetjament verbal al carrer i un 54,2%
han patit tocaments o petons en públic sense consentiment.
Una de les coses que també preocupa és que moltes dones s'ho guarden i es queda tot en el
silenci. De fet, el 57% no ho ha explicat mai i només un 2,27% han posat denúncia.
Ara, la Marta i la Sara de @devermut (https://www.instagram.com/devermut/?hl=es) , han obert
una iniciativa a change.orghttps://www.change.org/p/quesesepa
(
) per exigir als governs
una política seriosa contra la violència masclista a Espanya. Es vol fer des de diferents punts
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de vista: la investigació, la formació especialitzada, la sensibilització i l'educació per detectar i prevenir
casos de violència sexual dins i fora de les aules.
Aquí us deixem algunes de les dades que s'han extret de l'estudi #QueSeSepa:
[playbuzz](function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuz
z-sdk'));
[/playbuzz]
Aquí podeu veure l'estudi sencer
(https://static1.squarespace.com/static/5d9c54e0a72e8d4d449fbca5/t/5e64a17a916b3a6bcbc691
c2/1583653244606/Informe+Que+Se+Sepa+2020.pdf) i en el següent post veureu algunes de les
dades de forma gràfica:

(https://www.instagram.com/p/B9g1qi8Hut-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

Ver esta publicación en Instagram https://www.instagram.com/p/B9g1qi8Hut(
/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
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¿Qué os parece si vamos resumiendo las respuestas de #QueSeSepa por aquí? Estamos
deseando leeros ?? (https://www.instagram.com/p/B9g1qi8Hut/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

Una publicación compartida de Devermut
(https://www.instagram.com/devermut/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
(@devermut) el 9 Mar, 2020 a las 5:35 PDT
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