RESOLUCIÓ
25 DE NOVEMBRE
Dia Internacional contra la violència masclista
LES DONES EN ELS CONFLICTES ARMATS:
SITUACIÓ DE MÀXIMA VULNERABILITAT, MÚLTIPLES VIOLÈNCIES

El proper dia 25 de novembre commemorem el Dia Internacional contra la
violència masclista. La vida sense violència és un Dret Humà fonamental i són
moltes les dones que a dia d’avui no poden gaudir d’aquest dret.
En tot el món una de cada quatre dones pot ser víctima d'algun abús físic,
psíquic, sexual o d'un altre tipus. Les violències contra les dones són
l'expressió extrema dels valors patriarcals, que perpetuen una relació de
superioritat i poder dels homes vers les dones.
En els darrers anys, tant a l'Estat espanyol com a Catalunya, s'ha produït un
avenç fonamental pel que fa a la visibilització i el rebuig social que genera la
violència masclista. Ha contribuït de forma clau la promulgació de la Ley
integral contra la violencia de Género, i la Llei dels Drets de les Dones per a
l'erradicació de la violència masclista. Aquesta és una llei profundament
innovadora que reconeix les diverses formes de violència, física, psíquica,
sexual o econòmica; i reconeix també d'altres més específiques com
l’assetjament sexual, els matrimonis forçats o la mutilació genital femenina.
Enguany Dones amb Iniciativa i ICV centra la seva campanya del dia
Internacional contra la violència masclista, en les múltiples violències que
pateixen les dones en els conflictes armats.
Arreu del planeta, la violència contra les dones adquireix, en els context dels
conflictes armats, unes dimensions de genocidi. Les guerres suposen per les
dones viure situacions de màxima vulnerabilitat, en les que poden patir una
multiplicitat de violències masclistes: desplaçaments forçats, segrestos, abusos
sexuals, esclavitud sexual, prostitució forçada, embarassos forçats,
esterilitzacions forçades, entre d'altres
Al llarg del 2007, han estat molts els conflictes armats on la violència sexual
s'ha utilitzat com arma de guerra de manera sistemàtica i molt virulenta.
Això té una doble dimensió. En primer lloc, té una dimensió individual, la de la
submissió de la víctima mitjançant el terror que provoquen els abusos sexuals.
En segon lloc, té una dimensió col·lectiva molt important, és mitjançant la seva
utilització que es pretén humiliar a tota la comunitat enemiga i no només a la
dona.
Una mostra d'això és la violència sexual i els embarassos forçats que es
produeixen en els conflictes armats amb un component ètnic. Aquest va ser el

cas de la guerra de Bòsnia i Hercegovina quan milers de dones bòsnies van
ser violades amb la intenció explicita de que engendressin un fill servi.
Aquests tipus de violència s'exerceixen des de els governs, des de els grups
armats d'oposició, fins i tot des de el personal d'operacions de manteniment de
la pau. El fet que en nombrosos casos els responsables d'aquestes violències
siguin oficials d'alt rang, afavoreix que sigui vista com un patró de conducta
acceptable per les forces de seguretat desplegades
La impunitat que pesa sobre aquests crims és una de les pitjors cares
d'aquesta xacra.
Des de Dones amb Iniciativa reclamem que la violència contra les dones en els
conflictes armats sigui jutjada com a crim de guerra contra la humanitat. La
completa impunitat en la que avui dia queden aquests crims dificulta la seva
denuncia i perpetua l'oblit de les dones que han vist vulnerat els seus drets.
Amb motiu de la commemoració del dia 25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència Masclista, Dones amb Iniciativa i ICV demanen:
•

Que el Tribunal Penal Internacional jutgi la violació dels Drets de les
dones com a crims contra la humanitat.

•

Que els organismes internacionals assegurin l'existència de mecanismes
adequats per denunciar l'abús i l'explotació.

•

Que els organismes internacionals, estatals i regionals prenguin
mesures per garantir que no es porten a terme represàlies quan es
denuncien abús o explotació sexual.

•

Investigar les denuncies d'abús i explotació de manera ràpida i
professional.

•

Proveir de sistemes d'assistència i d'emergència necessària a les
persones que denunciïn abús o explotació sexual.

•

Prendre mesures de manera ràpida i adequada contra el personal que
siguin culpables d'abús o explotació sexual, i evitar que els que han
perpetrat aquests crims puguin ser contractats i desplegats en el terreny
en conflicte.

•

Que es compleixi la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides, que entre d’altres, reconeix la necessitat d’incorporar la
perspectiva de gènere en les operacions de pau, així com l’especial
atenció a la protecció, els drets i les necessitats de les dones.

