25 de novembre de 2020
Dia Internacional contra la violència vers les dones
MANIFEST
Expressem el nostre més enèrgic rebuig a les violències masclistes
exercides pels homes cap a les dones per ser totes elles un greu atemptat a
la integritat física i moral de les dones.
Entre aquestes violències, el feminicidi és la punta de l’iceberg d’alló que
és una violació sistemàtica dels drets humans que perpetren els homes
masclistes: des de 2010 ja són 1.166 assassinat, d’ell 55 infants. 1
Les violències masclistes afecten les dones en funció de múltiples factors
que tenen a veure amb l’edat, l’expressió de gènere, el racisme, l’estatus
migratori, la prostitució, diversitat funcional física, psíquica o sensorial i
altres. Per tant hem d’assumir aquesta diversitat per poder treballar i fer
visibles les necessitats que les dones tenim en font de les violències, tant
pel que fa a les mesures que permeten prevenir-les com pel que fa a les
respostes que s’hi ha de donar.
Aquest any està marcat per l’emergència sanitària, la pandèmia que assola
tot el món, que tota la societat està patint. Una greu realitat que està afectat
molt significativament les economies familiars i les relacions socials. Si en
una situació quotidiana les violències masclistes estan presents en la vida
de moltíssimes dones, en situació de confinament i restricció de la mobilitat
aquesta situació se transforma per a totes elles en una presó.
La resposta que com a societat estem donant, malauradament, com sempre,
queda curta. Ara bé, hem vist com les diferents administracions han fet
treball cooperatiu per atendre i evitar aquest mal endèmic. També hem vist
com farmàcies i supermercats... estan fent seva la tasca d’acollir, ajudar i
vehicular el crit d’auxili de patiment i vulnerabilitat de moltes dones.
No hem de normalitzar la situació que estem vivint de limitació de les
relacions socials. Li devem tota l’acollida i suport a les dones supervivents
de les violències masclistes.
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En el Dia Internacional contra la violència vers les dones del 2020, les
respostes i mesures que demanem són aquestes:
Exigim l’acompliment de les mesures establertes pel Pacte d’Estat contra
la violència de gènere i, a Catalunya, de totes les que preveu la Llei del dret
de les dones a erradicar la violència masclista, del 2008.
Exigim que en l’educació es posi l’accent en la prevenció, que canvií el
model de masculinitat imperant, que inclogui, sense estereotips, les
diversitats sexuals i les diferents identitats i expressions de gènere. Cal
formar els nens i les nenes contra les masculinitats violentes, possessives i
dominants.
Exigim que les dones que pateixen prostitució siguin tractades com a
víctimes de la violència masclista.
Exigim la derogació de la llei d’estrangeria de manera que totes les dones
migrades tinguin garantits els seus drets, la seguretat jurídica i la protecció
quan denunciïn violències masclistes.
Demanem que en la negociació col·lectiva d’implantació del treball a
distància s’implanti la informació dels canals d’acompanyament i suport
així com la protecció en matèria de seguretat i salut per a les treballadores
que pateixen violències masclistes.
Demanem l’aprovació de la Llei orgànica de garantia de la llibertat sexual
ja que és una eina de protecció integral del dret a la llibertat sexual de totes
les persones, així com també de l’erradicació de totes les violències
sexuals.
Denunciem les decisions judicials que victimitzen la dona encara més i que
també neguen sistemàticament la gravetat de les violències masclistes
contra les dones, les lesbianes i les trans.

“Davant les violències masclistes, justícia feminista”
“Totes juntes, diverses, vives i rebels”
Mataró, 25 de novembre de 2020 “Sabates Vermelles”

