
No et consideris inferior 
¡per ser HOME 
 

! 
Si tens 7 anys menys d’esperança de vida… 

…no és perquè els homes siguin més dèbils. 
 

Si els homes moren 3 vegades més per suïcidi… 
 …no és que psíquicament també ho siguin. 
 

Si els homes moren 3 vegades més assassinats… 
       …són els homes els que necessiten + protecció. 
 

Si els nens tenen més fracàs escolar que les nenes… 
…no és perquè siguin menys intel·ligents. 
 

Si els homes van 13 vegades més a la presó… 
 …no és perquè siguin pitjors…  
   

Si moren 20 vegades més per accident laboral… 
            ....¿fan “el mateix treball”? (però els paguen més?) 
 

ELS PREJUDICIS: 
Són conviccions de les que estem MOLT segurs, però que són FALSES 
o infundades (com que un grup humà és molt
 

 inferior o culpable) 

PER A QUÈ SERVEIXEN ELS PREJUDICIS?  
Serveixen per a "justificar" injustícies i fins i tot crims polítics.  
TAMBÉ en democràcies: SÓN EL SEU PUNT MÉS FEBLE
 

. 
COM POT SER AIXÒ?   (DONEN VOTS...) 
Els prejudicis donen explicacions FALSES del que passa o  
als motius del que fem, i del que fan els dirigents, que també  
indueixen a la població a actuar de manera injusta i criminal. 
 

EXEMPLES :    (+ info: EdipRei@suport.org) 
En els democràtics estats esclavistes dels E. Units, el dret a la llibertat era 
sagrat. Però, malgrat tot, els negres eren esclaus. Per què?  Doncs perquè  
”creien” que els negres no tenien prou capacitat mental per viure lliures. 
¡ CLAR QUE AIXÒ ERA FALS ! Però els venia bé per tal de "justificar" que no 
tinguessin l’ "inalienable dret a la llibertat" que proclama la seva constitució . 
 

En l'Alemanya nazi, estant vigent la democràtica Constitució de Weimar, 
els jueus eren agredits, saquejats, destruïts els seus negocis, trets de les seves 
cases i assassinats. Per què? Perquè, segons el discurs de Hitler, els jueus  
eren intrínsecament dolents: exterminant-los purificaven la raça humana. 
 

En ambdós casos, es van fer lleis contra aquestes víctimes d'aquestes 
democràcies, i els polítics guanyaven vots violant els seus drets. ¡ COM ARA ! 
Qui va votar contra la Llei I. Contra la Violència de Gènere ?  NINGÚ !  ¡ CAP 
POLÍTIC ! (Reinstaura la figura nazi del “delicte d’autor”: una mateixa acció  
és delicte o no és delicte segons el “gènere” del delinqüent).  Pensa que el  
mateix Hitler va sorgir del no-res i va guanyar amb més de 17 milions de vots! 
 

¡ ELS PREJUDICIS SÓN MOLT, MOLT RENDIBLES
Per aquesta raó, pel BENEFICI que produeixen, CAP polític els denuncia . 
Ni hi renuncia: DONEN VOTS !  Hitler ho sabia, i els nostres polítics, també. 

 ! Sobretot, políticament. 

 

ELS PREJUDICIS CONTRA ELS BARONS 

Tot i que no se solen expressar explícitament i que mai es prenen 
seriosament , són els més destructius, doncs actuen a traïció . 

SÓN ELS MÉS DESTRUCTIUS 

I no sobre una minoria , sinó sobre el 50% de la població, 
destruint les relacions socials fins en el més íntim. 
Per exemple, en les famílies . Però també a les escoles, 
entre les amistats... TOT està enverinat per aquests prejudicis . 
 

Article de EL PAÍS : PER QUÈ els morts van ser homes ? 
 

Ens horroritzem per l’Holocaust nazi, però el nostre és major ! 

El matrimoni (i el sexe) estan socialment 
lligats al treball EN L’ HOME 
(A dalt i baix: revista Muy Interesante, nov.1996) 
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Trobant-se els homes sense comunicació, es 
destrueixen les relacions socials i familiars: és 
l’autodestrucció. I es tenen pocs fills, i aquests 
tenen més dificultats per tirar endavant (generació 
“ni ni”, gran mortalitat juvenil, drogues, presó, atur, 
passivitat, malalties mentals). 
 

La societat SENCERA s'autodestrueix , pel que 
podem considerar que els prejudicis contra els 
homes donen lloc a les majors injustícies i als pitjors 
crims polítics, de molt major abast que els dels Estats esclavistes, i que els de Hitler i Stalin. 
 

Notícia : El gran augment de la mortalitat juvenil va tenir lloc a Espanya fa molts anys : també va ser essencial-
ment masculí i es va investigar a Barcelona: era EVITABLE, per conductes autodestructives, conclou la inves-
tigació. Però no es va voler evitar, sinó que es provoca deixant els joves sense futur: sense formació adequa-
da, sense casa i sense feina. Així els ofeguen els polítics, fins i tot abans de casar-se, i tenir fills. 
 

¿LA SOLUCIÓ?                           Informa: Édip Rei, c/ Cicero, 10 / 08014 Bcn 
 

Està en destapar, en posar en evidència, la duplicitat dels nostres dirigents: d'una banda, rebutgen els 
prejudicis i consideren que homes i dones són iguals. Però, quan es tracta de "justificar" els desavantatges 
dels homes (tals com la seva menor esperança de vida, o la seva major mortalitat, o el seu major fracàs 
escolar, o l’índex d'empresonaments, DEIXEN QUE HOM SUPOSI que aquests desavantatges SÓN 
NATURALS, perquè els homes són més febles i més dolents i violents. O menys intel·ligents, quan  
es tracta de "justificar" el major fracàs escolar dels nens barons. Covards mentiders
 

 !!! 
Els polítics actuen més traïdorament que els esclavistes i que el mateix Hitler, doncs AMAGUEN ELS SEUS 
PREJUDICIS. Els fan servir, però els dissimulen. És la manera d'actuar contra el seu propi poble. 
 

La solució està en preguntar-los quines explicacions donen als desavantatges dels homes. 
Per exemple, als que hem anunciat al principi d'aquest document. Això ho hem de fer amb els polítics, però 
també amb els que militen en partits i sindicats. I amb els professors dels nostres fills barons :  
consideren que els seus alumnes barons suspenen més perquè són menys intel·ligents? ¿Pateixen  
més càstigs perquè són pitjors? Per què no han pres mesures per tal que hi hagi igualtat en aquests casos? 
 

DRET DE PETICIÓ: Però el millor camí és recórrer al dret de petició. Gràcies a aquest, podem exigir  
als poders públics que ES DEFINEIXIN respecte a aquests prejudicis i als desavantatges dels homes. Per 
presentar-lo, et pots adreçar a l'associació Èdip Rei, c / Cicero, 10 / 08014 Bcn, EdipRei@suport.org . 
També pots aconsellar-te per altres associacions amb experiència, o per un advocat. 
 

A més, a partir de l'adolescència, la mortalitat dels homes creix molt: què es fa a les escoles per evitar-ho?  
És important, doncs tenim la mortalitat juvenil més alta d'Europa!  Pregunta als professors. 
 

NO ENS ADONEM DE LA IMPORTÀNCIA DE L’OPINIÓ PÚBLICA 
I, en particular, dels prejudicis que acceptem. Tampoc es van adonar els jueus, i ja sabem què va passar. 
PERÒ EL QUE ENS POT PASSAR A NOSALTRES ÉS MOLT MÉS GREU ENCARA. visita http://edipo.info  
 

Els milions de morts barons a Rússia no s'han tingut en compte. Però ells sols ja són EL DOBLE que els de 
l'Holocaust nazi. I l'excés de joves morts a Espanya ¡ENCARA MENYS ES TENEN EN COMPTE! 
( I menys encara el fet que són homes ).    Altres conseqüències de la falsedat a: http://edipais.wordpress.com 
No ens adonem que UN ATEMPTAT CONTRA EL DRET ÉS UN ATEMPTAT CONTRA LA VIDA, com va dir el 
jurista alemany Rudolf von Ihering, anticipant el que 
després va passar amb els jueus. 
 

La INFORMACIÓ TENDENCIOSA 
NO ENS DEIXA PENSAR: 
Però tampoc ens deixa SENTIR. Observem una de 
les fotos de les "alegres noies" que treballaven al 
camp d'extermini de Auschwich. No estaven en 
absolut afectades pel seu inhumà treball, ja que els 
seus prejudicis ho justificaven plenament. Igual ens 
passa a nosaltres en la nostra actual situació. 
 

La informació tendenciosa determina, inconscient-
ment, el teu pensament i els teus sentiments. I els  
de les persones que t’envolten.   És necessari aclarir 
totes les contradiccions que s’oposen al respecte dels 
nostres drets.   Escriu-nos: EdipRei@suport.org 
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