Manifest amb motiu del Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència
vers les Dones
25 de novembre de 2021

Avui, 25 de novembre de 2021, és el Dia internacional
per a l’eliminació de la violència vers les dones.
Volem que tots els actes que se celebren avui
tinguin lloc cada dia de l’any
perquè la lluita per una vida lliure de violències ha de ser diària.
Vivim en un món que canvia molt de pressa,
però hi ha actituds que es resisteixen a canviar,
com ara les que provoquen la violència masclista.
La violència té lloc en diferents àmbits i pren diferents formes:
algunes evolucionen amb els anys,
altres són noves
i altres són reconegudes per la llei.
El Parlament de Catalunya, el desembre de 2020, va aprovar
una llei que modifica la llei de 2008 contra la violència masclista.
La llei actualitzada reconeix noves formes de violència, com ara:
― La violència obstètrica: l’exerceixen professionals de la salut
quan impedeixen o dificulten l’accés a una informació exacta
i necessària perquè la dona pugui prendre decisions informades
durant i després del part.
― La violència de segon ordre: és la violència física
o psicològica, les humiliacions i la persecució envers les persones
que donen suport a les víctimes de violència masclista.
― La violència vicària: és qualsevol tipus de violència
envers les filles i els fills per tal de fer mal a la mare.
― La violència digital: en aquest cas, les accions d’intimidació
i humiliació envers les dones es fan a través de les xarxes socials,
les pàgines web, les aplicacions de missatgeria o els correus electrònics.
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La violència digital és, al mateix temps,
un nou tipus de violència masclista i un nou àmbit.
És urgent treballar contra aquesta violència
perquè no quedi impune i es castigui.
Segons diferents estudis,
3 de cada 4 dones han canviat les seves conductes
per por a patir ciberassetjament.
I 1 de cada 4 dones decideix ignorar aquesta violència
perquè sap que el sistema no les protegeix.
Les xarxes socials també són un instrument
de solidaritat entre les dones,
i poden servir per denunciar moltes formes de violència masclista.
Per això, cal convertir les xarxes socials
en instruments de conscienciació i de suport a les dones.

La modificació de la llei també reconeix nous àmbits
on es produeix la violència masclista:
― En la vida política i pública:
en aquest cas, la violència masclista té lloc
a les institucions polítiques, les administracions públiques,
els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.
― En l’àmbit institucional:
quan les autoritats i el personal públic posen obstacles o impedeixen
que les dones accedeixin a les polítiques públiques
o als drets que reconeix aquesta llei.
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Per acabar, volem mostrar la nostra indignació
per les violències sexuals.
Reiterem tot el nostre suport i la nostra empatia
a les supervivents de violència sexual i el seu entorn.
No podem permetre que les dones visquin amb por.
Les agressions sexuals no haurien d’existir
en una societat democràtica i lliure.
Les violències sexuals van en contra del principi de llibertat individual.
En aquest sentit, la llei defineix el consentiment sexual
com la voluntat expressa i lliure de la dona
que s’ha de mantenir durant tota la pràctica sexual.
Hem avançat identificant totes les violències masclistes,
però encara queda molt camí per conscienciar la societat.
Massa sovint, la reacció dels homes
davant d’un cas de violència envers les dones
és la negació o una actitud defensiva.
Avui, però, volem destacar totes les accions,
individuals i comunitàries,
que són bàsiques per erradicar les violències masclistes.
Aquestes accions demostren el compromís, la implicació,
el coratge i l’ètica, i acompanyen les supervivents
abans, durant i després de qualsevol agressió masclista.
Calen accions i eines per lluitar contra totes les violències masclistes,
ara identificades i protegides per la llei.
N’és un exemple el nou Protocol d’abordatge de les violències masclistes
a Catalunya que millora la coordinació dels serveis
que atenen les dones supervivents de violència masclista.
Davant de les violències masclistes tenim un gran repte:
que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes,
en qualsevol espai i àmbit.
Totes les persones que formem aquesta societat
hem de tenir la dignitat d’eliminar el patriarcat
i la ideologia masclista.
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Els homes també tenen la responsabilitat d’assenyalar i rebutjar
les conductes i actituds masclistes pròpies i d’altres homes.
Tots i totes hem de desobeir el model de masculinitat tradicional,
basat en la superioritat i la violència,
que domina en tots els àmbits de la societat,
sobretot a les xarxes socials.
Necessitem nous referents
per crear masculinitats diferents: responsables,
lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.
Només així podrem fer una societat justa,
saludable i igualitària per a totes les dones
i tots els col·lectius oprimits.
Necessitem relacions segures, respectuoses i amoroses,
en tots els àmbits de les nostres vides.
Com diu Bell Hooks, “considerar l’amor com una acció,
més que un sentiment, per acceptar la responsabilitat d’estimar”.
Estimar des de la llibertat, la igualtat i el respecte.
Per una vida lliure de violències masclistes!
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