
 
25 DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  

Avui, 25 de novembre del 2016, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, l'administració 
local i la societat civil tornem a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència 
masclista i per denunciar les causes que l'originen, amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins a 
eradicar-la. 
 

Les violències masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més 
de la meitat de la població a la nostra societat. Són una realitat persistent i cruenta, tal com ho 
demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en concret, per 
agressió sexual. 
 

En el moment actual, cal fer visible l'amenaça de ser violentades, sobretot entre les dones més 
joves, fet que posa de manifest la necessitat d'abordar les causes i els perquès d'aquesta situació. 
És imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten el sexisme, 
les imatges que tracten el cos de les dones com a objectes sexuals i les fan responsables de 
l'agressió viscuda, i les actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals, així com la 
banalització del masclisme. 
 

Estem immerses en una cultura masclista que devalua i silencia les nostres veus. I ho fa legitimant-
se i perpetuant-se en aquells espais on la feminització de la pobresa, la precarietat laboral i la 
imposició de les normes estètiques, és major. Perquè les violències no només són contra les dones, 
sinó també contra totes aquelles persones que no responen a la sexualitat imposada, com són les 
dones bisexuals, lesbianes, transsexuals... En l'actualitat, tampoc no ens podem oblidar de la 
violència sexual que pateixen les dones i nenes refugiades, tant als països d'origen del conflicte, 
com en el procés de trànsit als països d'acollida. 
 

Per tot això, exigim que tota la societat, en l'àmbit personal i col·lectiu, i molt especialment les seves 
organitzacions i les institucions de govern, es comprometin en la prevenció i eradicació de les 
violències masclistes. Exigim que es prenguin mesures per lluitar contra la violència exercida en 
l'àmbit de la parella, contra les agressions sexuals, l'assetjament sexual per raó de sexe i identitat 
sexual en l'àmbit laboral, contra la tracta amb finalitats d'explotació sexual i contra tot tipus de 
violència masclista, i que s’hi destinin els recursos necessaris. Perquè la violència és responsabilitat 
de qui l'exerceix, no de qui la pateix. 
 

Cal que la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària que abasti tots els 
àmbits: educatiu, judicial, econòmic, social i polític; i que inclogui formació especifica per a tot el 
personal que hi està relacionat.  
 

Cal que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometin en la lluita contra la 
violència masclista, que facin un tractament adequat de les diferents formes que pren, que la facin 
visible i evitin tractar-la amb sensacionalisme morbós,  i que utilitzin un llenguatge i unes imatges no 
sexistes. 
 

Perquè la construcció d'una societat digna, lliure de violència passa perquè la responsabilitat 
individual i col·lectiva accepti que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per 
entendre que la violència contra les dones és conseqüència d'un sistema social que porta inscrit en 
el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per interpretar la realitat. 
 

Aquest ha de ser el compromís que avui manifestem en aquesta plaça: la voluntat de sumar esforços 
i crear vincles de treball conjunt que ens permetin construir dinàmiques per eradicar definitivament la 
violència masclista. I és aquí on el moviment feminista té la clau de la transformació social: cal 
construir xarxes de dones i homes, com a referents de voluntat i acció política per a la llibertat, la 
vida, l'equitat i la pau. Perquè sense les dones no hi ha revolució.Una vegada més, ens tornem a 
trobar per cridar ben fort, aquest 25 de novembre, #ENSVOLEM VIVES.  
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