MOVIMENTO PARTIDO DA TERRA
Rua da Beneficência, 111-1º, 1600-018 Lisboa

COMUNICADO
NÃO À CULTURA DE VIOLAÇÃO! JUSTIÇA MACHISTA NÃO É JUSTIÇA!

Em Novembro de 2016, dois funcionários da discoteca Vice-Versa (um
segurança e um barman) violaram uma mulher de 26 anos, quando esta se
encontrava inconsciente. Os arguidos foram condenados a quatro anos e meio
de pena de prisão pelo crime de abuso sexual de incapaz, tendo o colectivo de
juízas da Primeira Instância decidido pela suspensão de execução da pena.
Na semana passada, os media divulgaram um Acórdão do Tribunal da Relação
do Porto (o Acórdão da “Sedução Mútua”), que, após recurso do Ministério
Público, veio confirmar a decisão recorrida, de manter suspensa a execução da
pena de prisão aplicada aos dois arguidos do processo.
O Acórdão em questão é pródigo em considerações machistas e patriarcais,
utilizando a expressão “sedução mútua” para, justifica a Associação Sindical dos
Juízes Portugueses, “contextualizar” o ambiente em que o crime foi consumado,
mencionando ainda que a vítima estava a dançar momentos antes.
Não pode o Movimento Partido da Terra deixar de repudiar estas considerações
que mais não fazem do que responsabilizar a vítima pelo crime cometido contra
si, contra a sua autodeterminação sexual e liberdade sexual, aliviando a
responsabilidade dos próprios agentes do crime!
É certo que a Justiça deve cumprir a lei – que manda fundamentar decisões
judicias em factos e não em considerações pessoais do julgador! – e não deixarse influenciar por comoções repentinas da sociedade civil. No entanto, não
estamos perante uma comoção repentina, mas sim perante anos e anos de luta
pelo fim de uma sociedade machista e patriarcal que perpetua relações de poder
baseadas no sexo, que fede a cultura de violação, onde só nos crimes sexuais
se questionam e inquirem mais as suas vítimas do que os seus perpetradores,
onde as vítimas são culpabilizadas pelos crimes contra si cometidos.
O Movimento Partido da Terra apela, assim, às/aos suas/seus militantes e
simpatizantes que, no próximo dia 28 de Setembro de 2018, pelas 18H30, se
juntem à concentração/manifestação “Justiça machista não é justiça!”, que terá
lugar na Praça da Figueira, em Lisboa.
O Presidente da Comissão Política Nacional do MPT
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