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Honorable president, honorable presidenta, representants dels governs dels Estats membres 
europeus, 

Les evidències científiques internacionals han demostrat que no és possible superar 
l'assetjament sexual sense afrontar amb claredat l'assetjament sexual de segon ordre. Les 
víctimes d'assetjament sexual necessiten que s’acudisca a la seua crida de suport per a poder 
arribar a ser supervivents. Els qui s'atreveixen a donar-los suport reben atacs molt cruels, per la 
qual cosa són hui una minoria molt valenta però molt xicoteta, mantenint-se així la llei del silenci 
que imposen els assetjadors i els seus còmplices actius i passius. Només es pot trencar el silenci 
en els casos concrets amb legislacions, programes i actuacions sobre l'assetjament sexual de 
segon ordre per a protegir als qui protegeixen, que és l'única manera d'aconseguir que les 
víctimes puguen ser supervivents. 

Dins de la Unió Europea, un parlament ja ha desenvolupat una legislació específica per 
unanimitat, ja que aquest tema afecta a tota la societat. 

Volem fer-los arribar el que les evidències científiques diuen, que només si el parlament d'un 
país desenvolupa legislacions específiques sobre assetjament sexual de segon ordre es pot 
avançar cap a la superació de l'assetjament sexual. Per descomptat, no tot es pot fer només amb 
lleis, també és necessària l'actuació del conjunt de la ciutadania i de cada persona. Per això, 
simultàniament, ja hi ha associacions científiques i entitats que estan incloent l'assetjament 
sexual de segon ordre en els seus protocols i normatives. 

La Unió Europea comparteix uns valors democràtics i no sexistes que tenim la seguretat que es 
reforçaran en cada família, cada escola, cada col·lectiu i cada context amb aquestes mesures. 

Atentament, 

Teresa Sordé Martí 

Presidenta de AUCFEM, Associació Universitària Ciència, Feminisme i Masculinitats. 

 


