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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 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. Tots i totes coneixem també les iniciatives populars #NoEstàsSola, el #Metoo i el              

#YoSiTeCreo. 

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les                
violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans                 

més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, ens cal no perdre                
l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. Cal                 
enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de violència masclista.              
Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i exparella o en l’àmbit familiar però també                 

aquelles 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                 
per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció social o l’augment del              

teletreball.  

S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament            
quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats econòmiques per a seguir               

endavant.  

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 o el sexpreading, 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. 

És per això que, ara més que mai, cal que tots i totes estiguem alerta i compromesos i                  

compromeses per eliminar des de l’arrel les violències masclistes.  

 

Siguem tothom còmplice en la construcció d’aquest món millor! 
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