MANIFEST ‘DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA’ 2014
Ens adherim i fem nostres tots els manifestos que en el dia d’avui es
llegiran per tot el país tant des de les institucions com des dels grups i
entitats de dones en contra de la violència de gènere.
Nosaltres com a juristes hem d’anar més enllà. Hem de denunciar i
lluitar contra totes les violències que s’exerceixen contra les dones, amb
totes les eines que tinguem al nostre abast.
Com diu la Llei del Parlament de Catalunya, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista. Els drets de les dones són drets humans.
La violència masclista és una greu vulneració d’aquests drets i un
impediment perquè les dones puguem assolir la plena ciutadania,
l’autonomia i la llibertat.
La violència masclista és violència física, psicològica, sexual i
econòmica, dins de l’àmbit de la parella, de la família, de la feina i de
les relacions sociocomunitaries.
La violència contra les dones és l’expressió més greu i devastadora de la
nostra societat, que no només destrueix vides, sinó que impedeix el
desenvolupament dels nostres drets, la igualtat d’oportunitats i les
llibertats de les dones.
Les lleis i els instruments legals han de reconèixer aquesta realitat i
permetre diferenciar-la d’altres situacions en què aquesta no concorre
per tal d’ eliminar la desigualtat social que genera la violència masclista,
per a poder eradicar-la i avançar en el dret bàsic que tenim les dones a
viure sense cap mena de violència.
Així mateix, fem una crida a les Autoritats a fi que s’aprofundeixin en la
implantació de mesures alienes al Dret Penal que permetin una major
conscienciació social sobre la problemàtica i que possibilitin el
desenvolupament vital de les víctimes una vegada ha cessat la situació de
violència patida.
El dret de les dones a viure lliures de violència no pot estar subjecte a
excuses pressupostàries. Per això cal denunciar que no hi ha impunitat
front els feminicidis ni les violències masclistes, així com que la lluita
central ha de sorgir tant al carrer com a les institucions. Cal fer saber que
són múltiples les formes de violència contra les dones, començant per les
manipulacions més subtils fins arribar a l’assassinat.
La violència masclista continua essent una xacra que vulnera el dret dels
éssers humans a viure sense violència. Per això, són tan importants que
els observatoris emetin dades, ja que així es pot actuar en conseqüència i
prendre decisions.
PROU VIOLÈNCIA MASCLISTA CONTRA LES DONES.

