MANIFEST 25N 2020
Declaració Institucional amb motiu del Dia internacional per a
l’eliminació de la violència contra les dones

Enguany fa 60 anys que varen ser assassinades a la República Dominicana
les germanes Mirabal. En record a elles es va establir aquesta data com a
Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones. Des de
llavors, no han cessat els esforços del moviment feminista, de les
institucions i des de diversos àmbits socials per a eradicar les violències
masclistes. Els darrers anys estem assistint a un nou moviment global que
anuncia que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes. Iniciatives
com el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo s’enfronten a un repte
enorme: transformar la societat i acabar amb les desigualtats estructurals i
la violència patriarcal.
El rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort, però
cal continuar enfortint el compromís comú per eradicar totes les formes de
violència. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella, i que durant molts
anys s’han considerat un problema privat, però també aquelles que es
produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat
tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó
de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat
d’explotació sexual.

Els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i les
criatures que viuen situacions de violència, i malauradament ho seran
també els mesos que vindran. Els agressors adapten la violència que
exerceixen a les circumstàncies actuals: el confinament els ha facilitat
mantenir el seu control. L’aïllament i l’increment de la violència psicològica
ha estat freqüent en contextos en què s’ha reduït la xarxa social i l’activitat

habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la
interacció social o l’augment del teletreball.
D’altra banda, l’agudització de la feminització de la pobresa, com a
conseqüència de l’impacte econòmic de la crisi sanitària que vivim, ha donat
lloc a l’increment de situacions d’abús i coacció, com ara demandes de sexe
a canvi de recursos econòmics o d’allotjament, quan les dones han tingut
dificultats materials per a tirar endavant. També s’han produït agressions
sexuals en entorns d’oci informals i al carrer, aprofitant la soledat a l’espai
públic amb les restriccions de moviments establertes.
A Santa Coloma, durant tot aquest temps, hem mantingut actius els serveis
d’atenció a les dones i hem adaptat el protocol “Santa Coloma Xarxa
Violeta”, per un espai públic lliure de violències masclistes, a les noves
situacions esdevingudes arran de la pandèmia.

També l’increment de les ciberviolències està afectant a moltes dones i
nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. El control o
l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, ha
permès als agressors controlar i assetjar les dones, joves i nenes, sense
necessitat de conviure amb elles. I és per això que les accions de prevenció
de la ciberviolència masclista també estan presents aquest 25N a la nostra
ciutat.
Les dones, novament amb la pandèmia, han donat exemple de resistència i
resiliència davant les violències. Per això a Santa Coloma hem fet un
reconeixement a les dones supervivents, dones valentes que aquest 25N
prenen la paraula per esdevenir referents d’altres dones en el camí de la
recuperació de la violència masclista, en el seu procés d’autonomia i
apoderament individual i col·lectiu.

El nombre de trucades i d’atencions a dones en situació de violència durant
el

període

d’emergència

sobrevinguda

s’han

vist

incrementades

significativament. Per tot això, volem fer un reconeixement a totes aquelles

persones que han despenjat el telèfon, i a totes les associacions, entitats i
grups feministes del país que han posat sobre la taula la necessitat de
trobar solucions en aquests moments tan difícils.
Des de Santa Coloma ens unim a la resta de ciutats i pobles que aquests
dies es mobilitzen amb motiu del 25N i manifestem el nostre ferm
compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar
fi a totes les violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la
reparació de les supervivents. Necessitem, més que mai, un compromís
unitari de la societat i les administracions per a garantir la vida digna de les
dones i les nenes.

Volem reconèixer molt especialment a totes aquelles dones que han resistit
a la violència i han estat protagonistes del seu procés cap a una vida lliure i
sense violències; també a les que, per poder donar el pas, han rebut suport
de persones properes que han alertat sobre la situació que patien, a les que
han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan
incerta com la present, encara romanen a les cases on hi ha el seu
victimari.
Cridem també a la responsabilitat dels homes que esteu en contra
d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts
les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu.
Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la
impunitat.
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu
també protagonista en la construcció d’aquest món millor.

DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES, SANTA COLOMA NO CALLA!

Santa Coloma de Gramenet, 30 de novembre de 2020

