PROU VIOLÈNCIES MASCLISTES. NI UNA MÉS!
MANIFEST
El 25 de novembre, Dia Internacional de la No violència contra les dones i les nenes, la
Xarxa de Dones feministes contra la violència i Novembre feminista,
DENUNCIEM
- La pervivència d’un sistema heteropatriarcal i capitalista, origen i nucli de totes les
violències masclistes. Un sistema de relacions de poder que legitima i perpetua les
desigualtats i que està present en totes les estructures de la societat i s’inscriu en la
nostra cultura.
- Que la violència és una eina i una estratègia que el poder utilitza contra dones i
criatures, lesbianes, transexuals, bisexuals, transgènere, intersexuals, diverses funcionals,
de diferents orígens, cultures, creences i religions, per intentar sotmetre’ns des de tots els
àmbits de la nostra vida.

EXIGIM
• Que totes les estructures socials, i molt especialment les organitzacions i institucions
de govern, es comprometin en la prevenció i l'eradicació de les violències masclistes.
•

Que les mesures i els recursos incloguin tant la violència exercida en l’àmbit de la
parella, com les agressions sexuals al carrer, l'assetjament sexual i per raó de sexe i
d’identitat sexual en l'àmbit laboral, la tracta amb finalitats d'explotació sexual i
laboral de dones i nenes i tot tipus de violències masclistes.

•

Que la prevenció contra les violències masclistes sigui una política prioritària, que
inclogui un sistema coeducatiu en totes les etapes educatives i la formació específica
per a tot el personal professional que intervé en els processos educatius.

•

Que els mitjans de comunicació i de producció cultural es comprometin en la lluita
contra les violències masclistes, que facin un tractament adequat de les diferents
violències masclistes, visibilitzant-les, evitant tractar-les amb sensacionalisme morbós
i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.

•

Que es nombri que la violència contra les dones l’exerceixen majoritàriament homes.

•

Models d’atenció feministes, que han de ser integrals i multidisciplinaris i han
d'incloure processos de recuperació, reparació i acolliment. Han d’estar centrats en
l’empoderament de les dones i han de partir de les seves necessitats. Perquè això
pugui dur-se a terme, totes les persones que les atenguin han de tenir formació
específica i feminista.

•

Que s'eliminin totes les traves existents per a les dones no estàndards i les dones
migrants en situació irregular per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció

efectiva contra la violència de gènere. Volem l’accessibilitat universal a tots els
serveis.
•

Que el Sistema Judicial assumeixi la responsabilitat envers la violència masclista, que
generi estructures reals de protecció, que ampliï la qualitat i quantitat dels torns d’ofici
amb perspectiva feminista, que respecti els processos i les necessitats de les dones i
implementi mesures de justícia real i efectiva.

•

Que es desenvolupi i implementi el Conveni d'Istanbul i el compliment de les
recomanacions de la CEDAW. Que es reformin les lleis perquè hi estiguin recollides
totes les formes de violència contra les dones.

•

Que es faci efectiva la possibilitat de rebre asil o refugi polític per motius de
persecució per violència masclista, d’opció sexual i d'identitat de gènere.

Continuem i continuarem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència és
responsabilitat de qui l’exerceix, no de qui la pateix.
I, per la construcció d’uns països lliures, que només seran veritablement lliures si les dones
que hi vivim, vivim lliures de violències masclistes,
cal situar i reconèixer:
-

-

Que el moviment feminista som la clau de la transformació cultural i social. Sense les
dones no hi ha revolució.
Que som milions de dones sostenint la vida i construint relacions lliures de violència.
Perquè les pràctiques de llibertat femenina són mediació universal per a la
transformació de la feminitat i de la masculinitat.
Que les dones teixim xarxes i que sense xarxes no es pot abordar el canvi social. Les
organitzacions de dones feministes som referents de voluntat i acció política per a la
llibertat, la vida, l’equitat, la pau i la sostenibilitat. I per això, donem suport a totes les
dones que arreu del món, comparteixen la nostra lluita.

Les unes al costat de les altres, practicant l’autoorganització, l’empoderament i
l’autodefensa feminista, diem prou a les violències masclistes i ens donem suport per
gaudir de vides i relacions lliures perquè:
 PERQUÈ ENS HI VA LA VIDA.
 PERQUÈ VOLEM UNA VIDA LLIURE I LLIURE DE VIOLÈNCIES.
 PERQUÈ
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