
MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE

LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES, 25 de novembre de 2015

Avui, 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobar-

nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne

les causes que l'originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.

La  violència  de  gènere  no  és  un  problema que  afecti  només a  l'àmbit  privat.  Al

contrari, es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent entre els

homes i les dones de la nostra societat, desigualtat basada en els encara arrelats

valors patriarcals i masclistes. Es tracta d'una violència que es dirigeix a les dones

pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors com a éssers

inferiors, sense dret a la igualtat, la llibertat, el respecte, l'autonomia i  la

capacitat de decisió.

Amb aquest  convenciment  va  néixer,  a  nivell  estatal,  la  llei  Orgànica  1/2004  de

Mesures  de  Protecció  Integral  contra  la  Violència  de  Gènere.  Una  llei

reconeguda  i  fins  i  tot  premiada  com una  de  les  millors  lleis  de  lluita  contra  la

violència  cap a  les  dones  i  que  estableix  un  sòlid  i  complet  marc  legal  per  a  la

prevenció,  protecció,  persecució  i  càstig  de  la  violència  per  part  del  company  o

excompany sentimental. 

De la mateixa manera, l'any 2008 es va aprovar al Parlament de Catalunya la llei

5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que reforçava la

llei estatal i que ampliava el concepte de violència de gènere amb el de la violència

masclista, que inclou tot tipus de violència contra les dones més enllà de l'àmbit de

parella, com l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral, les agressions

sexuals,  la  mutilació  genital  femenina,  etc.  En  resum, una llei  més garantista  en

relació als drets de les dones.



Malgrat  això,  les  dones  segueixen  sofrint  violència  de  gènere,  i  el  nombre

d'assassinats es manté en xifres esgarrifoses. En els últims mesos, la violència de

gènere ha segat la vida de dones i menors commocionant a tota la societat.  Hem

patit  un repunt d'assassinats masclistes,  convertint  l'estiu de 2015 en un

període tràgic, en el qual s'han registrat el major nombre d'assassinats des

de 2010.  Des del 2003, any on van començar a recopilar-se dades oficials, al voltant

de 800 dones han estat assassinades a l'Estat per violència de gènere.

Enfront  d'això,  és  necessari  reforçar  i  promoure  els  mecanismes  que  la

garanteixin i l'allunyin del vaivé de les conjuntures polítiques.  No podem ni

volem romandre impassibles. 

Aquest any, l'Ajuntament de Granollers, amb l'eslògan "Com vull que m'estimis", us

convida a repensar sobre els models de relació de parella i, en especial, sobre els que

s'estan  donant  actualment  en  les  parelles  adolescents  i  joves.  Volem  relacions

basades en la igualtat, el respecte, l'autonomia personal i el recolzament mutu. 

Per això avui, des de la Taula d'Igualtat d'Oportunitats dona-home de Granollers, amb

totes  i  tots  vosaltres  renovem i  refermem un  any  més  el  nostre  compromís  per

eradicar la violència masclista.

Per això, reivindiquem:

- que és necessari comptar amb el suport, els coneixements i el treball de les entitats

de dones, i de moltes altres institucions i organitzacions implicades en aquesta lluita

-  que  tota  la  societat,  homes i  dones,  hem de  lluitar  per  visibilitzar,  denunciar  i

eliminar qualsevol tipus de discriminació patida per les dones



- que hem de tenir a l'abast tots els recursos possibles per prevenir aquesta violència,

perseguir-la i reparar-la, amb l'únic objectiu d'eradicar-la

- i, per últim, que la lluita contra el terrorisme masclista sigui considerada una qüestió

d'estat, amb el suport polític de totes les institucions públiques: locals, autonòmiques i

estatals.

Tolerància zero envers la violència contra les dones! Perquè sense drets no

tenim igualtat. Perquè sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en

els drets de les dones! Fets, no paraules!

Amb la col·laboració de:

Taula d'Igualtat d'Oportunitats dona-home de Granollers


