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Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones

Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes polítiques i membres
actives de la resistència en mans de la policia secreta de la dictadura de la República Dominicana. En
honor a elles es va establir aquesta data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a
eradicar les violències masclistes. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el poder
patriarcal. És evident que els temps van canviant i que el rebuig social contra les violències masclistes és
cada cop més fort, però cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de
violència masclista tant en l’àmbit familiar com les que es produeixen en l’àmbit laboral o social i
comunitari.
Els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de
violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. El confinament ens
ha demostrat que, qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai.
L’aïllament i l’increment de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la
xarxa social i l’activitat habitual de les dones. També en el món virtual, l’increment de les violències en línia
està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències,
com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes socials, han pres rellevància en la situació
de confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes,
sense necessitat de conviure amb elles.
Necessitem, més que mai, un compromís unitari de la societat per a garantir la vida digna de les dones i les
nenes. Cal fer un pas endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes.
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment idoni per a
explicar-ho a terceres persones; als companys d’aquestes dones 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 agressor. Finalment, ens dirigim als 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 còmplice en la construcció d’aquest món millor.

