Manifest 25 novembre 2017
Avui, 25 de novembre, tornem a aplegar-nos per manifestar, una vegada més, el
nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de
treballar fins a erradicar-la.
Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que
el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa
una manca de reconeixement de l’autoritat i de la llibertat de les dones. És
imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments
feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista
i van crear grups de suport i d’assessorament a les dones que la patien.
Les desigualtats que patim les dones existeixen en tots els àmbits de la societat, tant
en el privat com en el públic, promoguts per un sistema patriarcal que perpetua
aquests estereotips de gènere que fomenten uns rols desiguals i discriminatoris cap a
les dones.
Per exemple, en l’àmbit laboral encara perviuen moltes d’aquestes discriminacions
que ens allunyen de la plena igualtat, així com la poca presència de les dones en els
nivells de poder, en l’esport o la cultura.Tot plegat, és un símptoma d’aquest sistema
patriarcal que té la creença que les dones no estem capacitades per assumir
responsabilitats per competir, fer esforç, i molts altres estereotips i rumors falsos que
se’ns atribueixen.
Després de més de 100 anys, ha quedat palès que les teories que avalen aquestes
creences no tenen cap fonament científic i que la suposada superioritat en capacitats
i habilitats físiques dels homes es deu a motius culturals i educatius. Per això cal que
la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària que abasti
tots els àmbits de la societat: l’educació, la justícia, el sistema econòmic, social i
polític.

Per construir aquesta societat digna i lliure de violència, abans cal que siguem
conscients que el canvi social passa per cada un de nosaltres, és responsabilitat
individual i col·lectiva entendre que la violència envers les dones és conseqüència
d’un sistema social basat en el masclisme com a forma d’entendre el món.
Volem denunciar de manera contundent totes les violències que patim les dones,
però volem fer èmfasi en una d’elles: la violència sexual, com a màxima expressió de
la dominació patriarcal envers les dones. Malauradament, malgrat alguns avenços en
l’àmbit de la igualtat, les violències sexuals no són socialment contestades de manera
contundent per part dels poders i, per tant, continua prevalent el qüestionament de
la dona víctima de l’agressió.
Mostra d’això, són les dades i estudis que ens indiquen que conductes com l’abús i el
control no són percebudes com a violència masclista. Actituds d’imposició, de
menyspreu, d’amenaces i de gelosia es continuen normalitzant en les relacions i fins i
tot són vistes com a positives per un fals mite de l’amor romàntic.
És per tot això que avui el Consell de les Dones, amb veu valenta i contundent, vol
manifestar en aquesta plaça la voluntat de sumar esforços i generar espais que ens
permetin construir un nou model social i cultural on la violència masclista estigui
erradicada i on la igualtat i la llibertat siguin la base de tot.
I és aquí on les organitzacions i entitats feministes tenen la clau de la transformació
social, generant vincles d’homes i dones que siguin referents positius per a la
llibertat, la vida, l’equitat i la igualtat i que siguin aquests valors els que impregnin la
nostra societat.
Perquè ens volem vives, lliures i iguals!

