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LA VIOLÈNCIA MASCLISTA NO ESTÀ EN CRISI: Les dones lluitem pels nostres
drets, lluitem per la nostra llibertat.
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, és el dia per
commemorar i recordar la violència a la que quotidianament estem sotmeses les
dones en la societat patriarcal en la que vivim. És un dia per fer visible la xacra de la
violència vers les dones, per condemnar-la en totes i cadascuna de les seves cares i
expressions i lluitar per eradicar-la. Arreu del país, les veus exclamen per condemnar
els assassinats, enguany, el de 14 dones mortes en mans d’agressors masclistes a
Catalunya. Però, també, volem reclamar la responsabilitat institucional dels governs en
la lluita contra la violència masclista i alertar dels riscos que comporta l’abandonament,
cada dia més flagrant, de les polítiques d’igualtat i contra la violència masclista.
La violència vers les dones és el trist reflex d’una societat desigual i masclista. El
context actual de crisi econòmica i les polítiques neoliberals estan incrementant d’una
forma alarmant aquestes desigualtats socials, oprimint les classes populars i suprimint
els principis d’equitat i de justícia social. Avui, les doctrines de dretes estan imposant
una lògica ultraconservadora que menysprea el valor de l’equitat, també, de l’equitat
de gènere. Pretenen imposar-nos uns valors retrògrades que expressen patrons
culturals, rols de gènere i models d’organització social basats en l’organització
patriarcal de la societat. El desmantellament de l’Estat del Benestar és el més clar
exemple de la voluntat de retornar-nos al passat. Allà on no arriben els serveis públics,
han d’arribar les dones.
Aquesta ofensiva contra l’equitat i la justícia social fa un molt mal favor a la lluita contra
les desigualtats i contra el masclisme. Les retallades en els serveis públics i les
reformes impulsades són l’expressió d’una política econòmica errònia. Les
conseqüències del rumb erràtic dels governs català, espanyol i europeu, estant tenint
un impacte negatiu en el progrés assolit en matèria d’equitat de gènere. Les polítiques
d’equitat de gènere han desaparegut de moltes institucions públiques. Algunes d’elles
resisteixen i perseveren, especialment en l’àmbit local, en d’altres en canvi, els
recursos que es mantenen han canviat les seves prioritats. Les accions de prevenció i
d’educació en igualtat han desaparegut en bona part de les agendes polítiques.
Un país que no aborda les causes estructurals de la violència masclista i no inverteix
en la prevenció d’aquesta, serà un país amb més greus retrocessos en drets i
llibertats.
L’Organització de les Nacions Unides defineix la violència masclista com a “actes vers
les dones i nenes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o
psicològic per a la dona, així com a les amenaces d'aquests actes, la coacció o la
privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com privada”.

En aquest sentit, posem en valor la importància de treballar des dels àmbits públics i
alertem que no es treballa en el sentit correcte quan s’apliquen retallades en el
programa per la igualtat d’oportunitats entre homes dones (-24.10 %) i en el
Programa de Prevenció Integral de la Violència de Gènere (-6.85%). I tampoc, quan es
retalla la llei de la dependència o s’amenaça amb reformar la llei d’interrupció
voluntària de l’embaràs, quan s’incompleix amb les Rendes Mínimes d’Inserció o es
suprimeixen beques menjador o s’impulsen les carmanyoles escolars, entre altres.
Totes les reformes i lleis portades a terme en els últims mesos, representen un clar
retrocés en els drets de les dones, la nostra presència en els espais públics, en la
visibilització de les tasques de la llar i de cura, en el dret de les dones a decidir
lliurement sobre tots i cadascun dels aspectes de la seva vida... En definitiva, es tracta
de Governs que apliquen lleis, reformes i retallades sense mesura ni sensibilitat per les
conseqüències que aquestes tenen per les dones i, per extensió, pel conjunt de la
societat.
Dones amb Iniciativa entenem que tots aquells aspectes que ataquen les dones i les
deixen en una posició desigual, ja sigui en relació amb els drets, les oportunitats o els
accessos, són reproductors i perpetuadors del masclisme a la nostra societat. És per
això que es fa imprescindible combatre amb contundència totes i cadascuna
d’aquestes situacions per una societat més justa i equitativa.
Volem viure lliures de violència masclista. La violència masclista no està en crisi.
Per tot això, manifestem:
Primer.- La nostra condemna i rebuig a totes i cadascuna de les expressions de la
violència masclista.
Segon.- Demanar tots els esforços en l’atenció a les dones que pateixen violència
masclista, actuant des de la prevenció fins la intervenció i recuperació de les dones i
els seus fills i filles.
Tercer.- Instar a les institucions públiques de l’Estat i la Generalitat a la recuperació i
l’impuls efectiu de les polítiques d’igualtat com a instrument per a la construcció d’una
societat més justa i equitativa i a treballar per l’eradicació de la violència de gènere.
Quart.- Instar al govern de la Generalitat a de la implementació de programes de
prevenció una prioritat política i a no aplicar-ne retallades pressupostàries en la
sensibilització i recursos. Així com a entendre la violència masclista des la concepció
específica de les seves causes i que són diferencials a altres tipus de violència per a
tractar-la i abordar-la des d’un ampli coneixement dels factors que la generen.
25 de novembre de 2012.

