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El pròxim quatre de juliol, tindrà lloc a Madrid, una trobada convocada per totes les
organitzacions de l'estat que formen part de la Plataforma #Prou terrorisme masclista
Basta ya de terrorismo machista

Aquesta trobada és per prepar la gran manifestació del 7N. Es fa una crida a totes les dones
dins i fora d'organitzacions, feministes, sindicalistes, col·lectius en general i a les dones,
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conscients, tot posant l'accent en la importància que té que aquesta manifestació sigui
massiva.

Membres de la Plataforma han convidat a participar-hi a la Xarxa Europea contra la Violencia a
les Dones, la qual ha penjat a la seva web la convocatòria d'aquesta Marxa. Formen part
d'aquesta la Xarxa Europea, 380 organitzacions feministes de diferents països europeus, que
s'han compromés a fer-ne difusió i a participar en el 7N amb diferents accions en els diferents
països.

En la convocatòria que esta fent la Xarxa Europea, s'ihi inclouen les demandes de la
Plataforma de l'Estat Espanyol, tot explicant com s'està treballant per exigir que es compleixin
els drets humans i que es portarà a terme una "Nationwide de març contra la violència de
gènere el 7N a Madrid", i que "a través d'aquesta acció les organitzacions de dones tenen com
a objectiu, exigir al Govern Espanyol, ampliar l'àmbit d'aplicació de la llei integral - actualment,
adreçada únicament a la violència de gènere perpetrada per parelles actuals o anteriors- per
establir una nova legislació que inclogui totes les formes de violència contra la dona, en la línia
dels requisits del Conveni d'Istanbul, que l'Estat espanyol va ratificar el 2012.
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