El 25 de novembre és el Dia
Internacional de l'Eliminació de
les Violències cap a les Dones i
des d'Esquerra Unida tornem a
reivindicar el nostre compromís per
la construcció d'una societat
feminista que ens permeti viure a les
dones vides sense violències,
subordinació i explotació. Des d'IU
ens unim al crit global que recorre el
món lluitant per un canvi de rumb a
nivell internacional. Nosaltres ho tenim
clar: Per a acabar amb la violència
masclista hem de trencar l'aliança entre
el capitalisme i el patriarcat, que
s'alimenta de les nostres desigualtats i
alhora que ens oprimeix, ens necessita per
a mantenir i augmentar els seus beneficis i
privilegis.
Aquest any, marcat per la pandèmia del
coronavirus, està sent un any de crisi
sanitària i econòmic-social. La lluita contra
el COVID ens ha portat a patir restriccions
de mobilitat, confinament i precarietat, i les
dones com sempre, hem estat en primera
línia lluitant per la vida. Durant aquests
mesos s'ha posat en evidència que aquesta
societat està construïda des de la
desigualtat, la subordinació i les violències,
alhora que hem vist que els qui sostenen la
vida i defensen el que és essencial, tenen
rostre de dona.
Nosaltres aquest any estem patint el virus
del COVID i el del masclisme. Hem de parar
el contagi de la violència, de la reproducció
de rols i estereotips que, després de fer-nos
mal de manera invisible, es justifica. Aquest
virus també el parem juntes i junts, fent
visibles les violències i sent conscients que
totes les actuacions masclistes compleixen
un paper rellevant per perpetuar la
desigualtat. Pel que des d'Esquerra Unida
reclamem a la nova Llei d'Educació una visió
transversal feminista i una assignatura
d'educació afectiu-sexual des de la
diversitat i per la igualtat entre homes i
dones que sigui obligatòria en totes les
etapes educatives. No podem continuar
sumant assassinades. Educació feminista ja!
La situació de confinament i les mesures
preses per afrontar la crisi sanitària han
intensificat el risc de violència de gènere.

Moltes
dones s'han
trobat en una especial
situació de vulnerabilitat i
incertesa com demostren les
dades de l'última Macro
enquesta de Violències contra les
dones: Augment en més del 50% de
l'ús telefònic del 016, de més d'un 100% del
seu ús online, així com les més de 4.000
detencions per violència masclista durant
les primeres sis setmanes de quarantena.
I és que segons les dades del Ministeri
d'Igualtat, les trucades al 016 es van
incrementar l'abril passat en un 60%
respecte al 2019 i les consultes online van
augmentar gairebé un 600% en relació a
abril de l'any anterior. Multitud de mesures
s'han posat en marxa, però hem de redoblar
esforços i entendre socialment que el terror
que pateixen les dones tancades amb els
seus maltractadors és una qüestió de totes i
tots.
En el que portem d'any, a Espanya s'han
comès 79 feminicidis: assassinats de dones
pel fet de ser dones. Però no ens podem
oblidar de les 32.000 dones que viuen avui
al nostre país amb protecció policial, ni de
les 137 dones que són assassinades cada
dia en el món per un membre de la seva
família. No és un cas aïllat, es diu patriarcat,
i pesi al negacionisme d'una ultradreta que
nega les nostres violències i ens vol soles i
aïllades, aquestes xifres ens parlen de la
urgència de canviar els fonaments de la
nostra societat.
ONU Dones estima que el 35% de les dones
de tot el món han patit violència física i/o
sexual per part del seu company

sentimental o violència sexual per part
d'una persona diferent al seu company
sentimental en algun moment de la seva
vida. Més de 750 milions de dones menors
de 18 anys que viuen actualment a tot el
món es van casar sent nenes. 120 milions
de nenes de tot el món (1 de cada 10) han
patit coit o relacions sexuals forçades en
algun moment de les seves vides. Almenys
200 milions de dones i nenes han patit la
mutilació genital en els 30 països on
existeixen dades de prevalença
representatius. Les dones adultes
representen el 51% de les víctimes de tràfic
d'éssers humans detectades a nivell
mundial.
I és que són múltiples les violències
masclistes que s'exerceixen sobre nosaltres.
La cultura de la violació que justifica el
privilegi masculí per a satisfer els seus
desitjos sexuals amb els nostres cossos,
normalitza, excusa, tolera i, fins i tot,
perdona la violació i, al mateix temps,
culpabilitza a la víctima. És imprescindible
incidir en ella per a acabar amb les
violacions i les “manades” i poder caminar
pel carrer sense por. Perquè el carrer i la nit
també són nostres!
L'explotació sexual és un negoci milionari
que es sustenta en la feminització de la
pobresa, la vulnerabilitat de moltes dones i,
com no, en la creixent demanda masculina
de cossos de dones per al seu consum. Un
consum compulsiu que es posa també de
manifest en el lloguer de ventres de dones
per a gestar aprofitant-se de la seva situació
de necessitat i pobresa. Exigim el tancament
de prostíbuls i una alternativa digna per les
dones prostituïdes qualsevol que sigui la
seva situació administrativa i procedència.
Els nostres cossos ni es compren ni es
lloguen!
Hem d'abordar de manera integral la
violència institucional: els biaixos de gènere
en l'educació i la salut, la coresponsabilitat
de l'estat en les cures, el paper de les
religions i dels mitjans de comunicació en la
transmissió de rols i estereotips, així com la
victimització secundària en ser agredides
pel sistema que hagués de protegir-nos. Tot
això es multiplica conforme es conjuguen
les desigualtats de classe, edat, raça,

diversitat funcional, orientació sexual… Pel
que només des de la diversitat de les
nostres opressions i reconeixent les
violències específiques que pateixen les
dones grans, migrants, racialitzades o trans,
podem realment eliminar el masclisme de la
nostra societat. Volem una societat lliure de
violències per a totes, totes, totes!
A més, en aquesta situació de confinament,
les xarxes socials han estat la via
imprescindible de contacte amb l'exterior i
ha demostrat que aquest, tampoc és un
espai segur per a nosaltres. Ha augmentat
l'assetjament en xarxes emparat per
l'anonimat que permet intimidar, insultar i
incomodar sense conseqüències. Com posa
de manifest el cas (que no forma part de les
estadístiques) del suïcidi d'una dona per
violència masclista a causa de la difusió en
cadena d'un vídeo íntim.
Per tot això, des d'Esquerra Unida entenem
que no sols necessitem plans integrals que
donin resposta a les dones víctimes de les
diferents violències masclistes, sinó tallar
des de l'arrel les nostres desigualtats.
Liderem les estadístiques de l'atur, de la
precarietat laboral i l'exclusió social alhora
que sostenim la reproducció de la vida
durant una crisi en la qual els estats s'han
quedat sense eines després d'anys de
polítiques neoliberals. La reconstrucció que
necessitem passa per treballar colze a colze
amb el moviment feminista i l'aplicació de
la perspectiva de gènere de manera efectiva
en totes les polítiques públiques , entitats i
institucions.
Aquest 25 de novembre, des de les nostres
llars, els nostres barris i els nostres pobles,
alcem la nostra veu recordant que el
feminisme és la mirada crítica que
necessitem per a canviar el món juntes i
junts. El feminisme és la nostra vacuna.
Al virus masclista, vacuna feminista!

