2.000€ PER UN POLÍTIC HONEST
L'associació Édip Rei ofereix una recompensa
per una proesa d'inestimable valor i mèrit:

TROBAR UN POLÍTIC HONEST
Bàsicament, aquesta honestedat ha de consistir en explicar
públicament o bé demanar a l'administració que expliqui
les violacions generals dels drets dels ciutadans que han
tingut lloc en la present democràcia.
També haurà d'explicar o demanar públicament que
l'administració expliqui les fal·làcies i prejudicis que fins
ara han servit per tal de negar el dret a la Llei dels ciutadans.

Tal i com ho manifesten aquests acudits de Romeu en
EL PAÍS, estem desinformats i els polítics són com
mentiders patològics. I un país no pot anar bé per
aquest camí. L'associació CONTRA L'EXCLUSIÓ
JURÍDICA ÉDIP REI fa un esforç per tal de canviar la
situació. Gràcies per la col·laboració.
Édip Rei, Cicero, 10 / 08014 Bcn. http://edipo.info

CONVERSIÓ DE LA POLÍTICA
EN "POLÍTICA DE GÈNERE":

ENS AMAGUEN LA REALITAT

Per tal que la "POLÍTICA DE GÈNERE" anul·li totes les
altres idees i sensibilitats polítiques, cal fer veure que els
Una de les "preocupacions" tradicionals dels polítics ha estat homes ho tenen tot fàcil, tot resolt, i que únicament les
la "igualtat".
dones pateixen limitacions en la seva llibertat i en els seus
drets, etc.
Abans, la desigualtat que preocupava era l'econòmica, la de
classe social. La igualtat d’oportunitats entre rics i pobres.
Però aquestes suposicions xoquen amb uns desavantatges
L'opressió, l'explotació, els abusos principals, eren
dels barons que s'amaguen sempre que ens parlen
econòmics i de poder polític.
"d'igualtat".
Però, actualment, la desigualtat que preocupa (als polítics)
Si volen la igualtat, com és que no es preocupen de la
és la de "GÈNERE".
igualtat en els casos següents:
O sigui, que els privilegiats i els opressors ja no són els rics i
els que tenen poder polític, sinó que són els HOMES.
1 El major fracàs escolar dels nois a l'escola.
Especialment, els homes casats, presumptes opressors de
les seves parelles, a les quals intenten dominar i coaccionar 2 La molt menor presència de nois a les universitats.
amb amenaces i violència. La perversa i “coactiva” “violència 3 La major mortalitat juvenil dels homes (fins 3 i 4 vegades)
de gènere”.
4 La menor esperança de vida masculina (7 anys)
5 La major població penal masculina (10 vegades)
Figura que aquesta opressió, aquest abús, recentment
6 La mort per accident laboral (30 vegades o més)
descobert, deixa petits tots els altres abusos històrics. Si
7 Les mots per suïcidi i assassinat (3 vegades més)
atenem als mitjans de (des)informació, aquesta és la veritat
8 Els homes perden més del 90% dels judicis per divorcis
més evident. Però si pensem una mica, o investiguem la
igualtat home-dona, ens farem preguntes de les quals els
i separacions, es queden sense casa, sense fills, han de
polítics NO EN VOLEN NI SENTIR PARLAR.
pagar, etc.
9 Malgrat estar "prohibida" tota discriminació per raó de
sexe, es fan lleis que discriminen els barons, com va ser
Aquestes preguntes es poden resumir en una
la del "Servei Obligatori només-per-barons" i és ara la
conclusió: encara que alguns homes oprimeixin i
"Llei Integral Contra la Violència de Gènere". Etc.
abusin d'algunes dones, L'OPRESSIÓ I L'ABÚS

MÉS GENERALITZAT CONTINUA SENT “EL
D'ABANS”: EL DEL PODER POLÍTIC CONTRA LA
POBLACIÓ INDEFENSA. Contra les dones, sí, però
encara més contra els homes i, sobre tot, contra
els nens en la seva educació.

CONCLUSIÓ: Amaguen els problemes del sexe
masculí per tal de tapar la seva traïció als ciutadans
i a Catalunya amb una falsa “Política de Gènere”,
que ens passen per la cara a totes hores, fingint que
volen la “igualtat”.

Mortalitat biològica i mortalitat social:
Desgraciadament, a totes les edats ens pot venir la mort. És
inevitable que alguns joves morin: per accident, per
ignorància involuntària, perquè la Medicina no és
omnipotent, etc.
Aquesta mortalitat, que podem dir "biològica" o "natural",
passa per un mínim (cap els 10 anys d'edat) i,
posteriorment, augmenta regularment per "envelliment" del
cos.

MORTALITAT SOCIAL
Això passa en les noies. Però, en els nois, a partir de
l'adolescència, s'afegeix abruptament, una altra mortalitat
molt més gran que depèn de la política i de la societat. La
podem anomenar "MORTALITAT SOCIAL" o
"MORTALITAT POLÍTICA".
Un polític HONEST hauria d'explicar per què no els
interessa aquesta mortalitat que presenten els homes,
sobre tot els joves. Saben que existeix? Si no ho saben,
¿PER QUÈ no ho saben? Són innocents de no saber-ho?
Com és que JUSTAMENT NO ES PREOCUPEN DELS
QUE TENEN LA MORTALITAT JUVENIL MÉS ALTA?

Si la seva política "d'igualtat" fos HONESTA,
explicarien aquesta brutal diferència, no la
"IGNORARIEN".
Pots ampliar aquesta informació sobre la desigualtat
de gènere en el web
http://edipo.info, en el Mapa Temático, especialment
a les columnes:

Informació condensada
sobre la mortalitat en:

MUERTES
IGUALDAD
EDUCACIÓN
DERECHO
i a la resta de columnes.
Més informació: CARTELL 11 setembre 2010
(Monument Rafael Casanovas, 9h)

http://edipo.info/Doc/poblacio/IMort.htm
Unes imatges que haurien de plantejar moltes preguntes a
QUALSEVOL POLÍTIC HONEST.

Bases de la convocatòria (pdf)
Informació tendenciosa:
La notícia ve a dir que,
malgrat ser les
universitàries el doble de
nombroses, el seu futur és
encara menys brillant que
el dels homes.
Però aquesta observació
OBLIDA els homes menys
afavorits: els que moriran
joves (el quàdruple que les
noies), els que aniran a la
presó (10 vegades), els
que se suïcidaran (3
vegades), els que seran
marginats, sense sostre,
etc.
Les dificultats dels
homes s’ignoren per tal
de “justificar” la seva
discriminació.
http://deipo.info

