Manifest 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers
les Dones

Ja n’hi ha prou

“Ens volem vives, ens volem lliures!!!

La violència que s’exerceix envers les dones, constitueix la
més greu vulneració dels drets humans de la meitat de la
població, i estableix un sistema de relacions de poder que
legitima i perpetua les desigualtats entre homes i dones i són
presents en totes les estructures de la societat.
Aquest any ha estat difícil envers la violència masclista i del
sistema patriarcal que han patit les dones. Després del clam
unitari el 8 de març de les dones d’arreu del món, sembla
però, que la violència masclista envers les dones s’ha fet
present i amb més la virulència que mai. Casos com les
sentencies i resolucions judicials com el de “la manada”,
custodia de fills a pares acusats de maltractaments, o el que
va succeir el 25 de setembre, quatre feminicidis a mans de
parelles i exparelles, pares (dues de les víctimes menors
d’edat van ser assassinats pel seu pare), i la resta de víctimes
familiars, han commocionar la societat.
No podem acceptar com a justificació davant els assassins,
l’absència de denúncies, ordres d’allunyament, processos
judicials oberts, etc. perquè ens han demostrat que ni la
justícia, ni en molts casos les institucions que ens governen,
es prenen seriosament la violència masclista envers les
dones. Només cal recordar algunes sentencies judicials, amb
les quals la ciutadania (homes i dones) ens hem hagut
d’aixecar amb indignació i ràbia, sortint al carrer de forma
espontània.
Amb aquesta situació, les agressions i assassinats de dones,
o els seus fills i filles, són noticia cada dia en els mitjans de
comunicació. Convertint-se de manera perversa en una
cantarella a la que comencen a escoltar de forma monòtona.
Cada vegada més, les noticies de feminicidis i violència
envers les dones, les identifiquem de manera inconscient,
com un fet que afecta només a les dones, no com un
veritable problema social. Els assassins semblen tenir carta
blanca, “matar la dona hi surt barat”, perquè les
institucions no estan donant la resposta necessària, així, la
impunitat per tant, cada vegada és fa més gran.
Però quan parlem de víctimes de violència masclista i de
gènere, parlem també de les dones que són discriminades,
insultades, amenaçades, humiliades, assetjades,
maltractades, apallissades, mutilades, violades...per l’únic
fet de ser-hi dona.
Són les treballadores que pateixen assetjament a la feina, i
les empreses qüestionen la seva paraula davant de la del seu
assetjador, minvant la seva voluntat perquè no s’atreveixi a
denunciar-ho.

Són les dones que són assetjades en els transports públics,
al carrers sense que ningú hi faci res per evitar-ho.
És violència quan es menysprea, es discrimina a qualsevol
dona, quan per l’únic fet de ser-hi dona, se li paga un 16%
menys de sou que als homes que realitzen el mateix treball.
És violència quan socialment es participa amb les teories
masclistes que retroalimenten i distorsionen els
estereotips discriminatoris sobre la credibilitat de les
dones, nens i nenes.
També és violència masclista i del sistema patriarcal, quan
les institucions i els governs, es plantegen legalitzar la
prostitució, que fa possible la comercialització dels cossos
de dones i nenes.
És violència envers les dones, quan els governs es
plantegen “comercialitzar i mercantilitzar” el cos de les
dones, legislant favorablement acceptant la maternitat
subrogada. De veritat algú pensa que les dones amb un
nivell econòmic alt, gestaren embarassos per a les dones
pobres que vulguin ser mares?
És violència envers les dones i les nenes quan en nom de
tradicions irracionals i tribals, són mutilades i
destrossades sexualment, traumatitzades per una violència
que ni coneixen ni entenen.
És violència de gènere i envers les dones quan
criminalitzem les altres formes de viure la sexualitat
personal.
És violència de gènere i envers les dones, nenes i nens,
quan menyspreem les paraules de les dones, augmentant
les desigualtats que generen dependència econòmica i que
afavoreix la violència masclista. No podem continuar diem:
“ningú creurà la vostra paraula fins que aparegueu
mortes”
És violència masclista envers les dones, quan davant de
denúncies als jutjats, se’ls hi neguen ordres
d’allunyament, deixant-les víctimes en situació de total
desprotecció davant els seus assassins.
A Catalunya més dels 70% de les ordres d’allunyament són
denegades. Aquestes dones són doblement víctimes: per la
violència que pateixen i per la violència i desempara
institucional, a la qual són sotmeses.
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La violència que s’exerceix envers les dones, constitueix la més greu vulneració dels drets humans de la meitat de la
població, i estableix un sistema de relacions de poder que legitima i perpetua les desigualtats entre homes i dones i
són presents en totes les estructures de la societat. Són les institucions les que han de posar els mitjans necessaris
perquè aquests fets siguin rebutjats i condemnats per part de la societat. Cal que les institucions i la judicatura facin el
seu treball posant en lloc prioritari de la seva agenda, el rebuig de la violència envers les dones.
Per això, EXIGIM als poders públics i les institucions:
•

Als organismes internacionals competents, adoptin i facin adoptar, les mesures sobre la protecció dels drets
humans de les dones i nenes contra totes les formes de violència patriarcal. Complint els manaments del
Protocol d’Istanbul –GREVIO

•

Als Estats i governs, que defineixen de forma clara totes les formes de violència envers les dones com a
delictes contra les drets humans de les dones, incloent de manera especial: l’exercici de la prostitució i els
ventres de lloguer.

•

Que s’adoptin en la legislació dels Estats, normes que penalitzin i sancionin totes les formes de
proxenetisme, demanda de prostitució establint mecanismes d’incautació de beneficis obtinguts amb
l’explotació sexual de dones i menors.

•

Als Estats que es posin en marxa programes de formació en igualtat de gènere i el tractament a les víctimes
de violència de gènere a tot el personal que actua i forma part de la Judicatura. que permetin implantar
mesures reals i efectives per a protegir les vides de les dones i fer viable la persecució d’aquests delictes
amb un compromís real del poder de la Fiscalia

•

Que el Govern de la Generalitat desenvolupi la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, i desplegui
plenament la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb recursos humans i econòmics
suficients.

•

Que el Govern de la Generalitat garanteixi amb recursos suficients la xarxa de recursos i serveis locals i
comarcals, de protecció, suport i seguiment a les dones que pateixen violència masclista

•

La dotació a la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici
per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.

•

Que en les relacions laborals s’adoptin mesures de tolerància zero a l’assetjament sexual i per raó de sexe.

•

A les empreses, que posin en marxa i garanteixin polítiques de no discriminació, posant en valor els
coneixements de les dones
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