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Un any més, ens reunim per commemorar la Diada Internacional
contra les Violències Masclistes, i ho fem així, parlant-te en plural de
manera decidida i conscient, per tal de reivindicar que cal visibilitzar
que la violència contra les dones i nenes no es limita a les
agressions físiques, sinó que va molt més enllà.
La Llei 5/2008, pel Dret de les dones a eradicar la violència
masclista, de la qual enguany celebrem una dècada de la seva
entrada en vigor, reconeix com a violència masclista la violència
física, psicològica, sexual i també econòmica, per entendre que en
qualsevol àmbit de la vida podem patir aquest tipus d’agressions.
Així, en ple segle XXI veiem com les dones continuem patint
assetjament sexual als nostres llocs de feina, on la l’escletxa salarial
ens diu que treballem quasi dos mesos l’any de manera gratuïta si
ens comparem amb els salaris masculins. Patim violència
psicològica, quan les nostres parelles i ex parelles utilitzen els
nostres fills i filles per castigar-nos, instrumentalitzant-los o fins i tot
lesionant-nos com a venjança. Enguany volem fer una menció
especial a totes aquelles nenes i nens que han estat víctimes
d’agressions per part dels seus pares o tutors, en el marc de
processos de violència masclista. Cal tenir-los en compte i
incloure’ls en tots els processos d’intervenció i de recuperació.
També volem parlar de les violències masclistes patides per les
dones refugiades, travessades des pel doble biaix de gènere i de la
seva condició de migrants, que sovint les fa més vulnerables als
abusos i que arriben al nostre país amb la necessitat de rebre
atenció integral, que les ajudi a superar aquelles agressions que han
patit al llarg de la seva vida.
Malgrat que les denúncies de les agressions derivades de totes les
formes de violència de gènere estan augmentant al llarg dels anys,
sabem que cal formació i actualització constant dels cossos judicials
i policials, per evitar la doble victimització i la violència institucional.
Sentències com la recent 396/2018, del passat 26 de juliol, del
Tribunal Suprem en que es reconeix que qualsevol forma d’accés
sexual no consentit és, i serà sempre, una agressió sexual, obren la
porta a començar a treballar pel veritable reconeixement i
recuperació de les víctimes i demostra la importància de la formació
amb perspectiva de gènere de tots i totes les professionals
implicades.

Així doncs, ens posicionem activament perquè hi hagi una veritable
aplicació del Conveni d’Istanbul en el nostre ordenament jurídic.
Treballarem activament per la reivindicació de la lluita contra totes
les formes de violència que s’hi recullen, entenent que no acabarem
amb aquest sistema pervers si no fem un veritable abordatge
integral del problema, donant validesa als testimonis de les
agredides, respectant i aplicant l’Estatut de la Víctima, canviant els
discursos que responsabilitzen les dones de les seves agressions i
treballant per a la implicació de tota la societat i, sobretot, dels
operadors jurídics, en la lluita feminista.
No farem ni un pas enrere,
A Barcelona, 26 de novembre de 2018

