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En l'actual context de rearmament del patriarcat, en la seva guerra oberta
contra les dones, ací estem de nou, amb ràbia, amb indignació, amb força i
més organitzades que mai.
La violència de gènere és global, sense fronteres, sense distinció, contra
totes les dones, només per ser DONA. És un problema social i polític que ens
afecta a totes, consolidat sobre els rols masculí-femení, sobre la desigualtat
econòmica, sobre l’amor romàtic i sobre la mercantilització dels cossos de les
dones, des de la publicitat als ventres de lloguer, la pornografia i el sistema
prostitucional.
La igualtat només és una aparença. La violència física, psicològica,
sexual, obstètrica, econòmica, cultural i institucional té mil cares però la patim
totes les dones, siguen joves, grans, lesbianes, amb discapacitat psíquica o
física, refugiades i migrants, amb i sense papers, dones prostituïdes, xiquetes
abusades o traficades per pederastes i menors amb terror quotidià en llars amb
maltractadors. I cada dia sumem més veus contra aquesta barbàrie.
Les respostes han de ser globals i dirigides a la medul·la del sistema
patriarcal que discrimina, empobreix, desnona, criminalitza, comercialitza i
assassina les dones pel fet de ser-ho. El compromís també ha de ser global.
En un Estat democràtic és emergència feminista.
Hui posem de manifest les dades brutals d'aquesta violència estructural
mundial que colpeja les dones, bastida per l'aliança entre el neoliberalisme i el
patriarcat: segons dades de l’ONU 700 milions de xiquetes han patit matrimonis
forçosos; 140 milions de dones han estat víctimes de mutilació genital, 17
milions de dones i xiquetes han estat captades per les xarxes de proxenetes
per a l'explotació sexual, les dones pateixen violències múltiples en les guerres
i conflictes, milers de dones migrants i refugiades pateixen violència de tot tipus
en la seva fugida dels països d'origen i milions de dones a tot el món, inclosa
la aquesta Europa dels drets, pateixen violència en les seves llars, al treball i a
l’espai públic.
A l'Estat espanyol en l'últim any han estat assassinades per violència de
gènere 82 dones i 3 menors, i hi ha 7 casos en investigació. I milers de dones
són violades per depredadors sexuals i per ‘manadas’. Una realitat colpidora i
inacceptable per a un país democràtic.
La violència contra les dones i les xiquetes és una violació dels drets
humans i fem una crida a tota la societat a no justificar-la de cap forma i a
mostrar tolerància zero. Les dones que pateixen violència, les maltractades i
les i els menors al seu càrrec necessiten el nostre suport i la nostra solidaritat.
Davant de tanta violència, necessitem la teua veu, totes les veus
multiplicades que silencien el soroll masclista, assassí i violador.

Exigim al Govern Central, al Govern de la Generalitat i a totes administracions:
1.- Que el Pacte d'Estat contra la violència de gènere incloga totes les formes
de violència contra les dones, que sigua transversal a totes les administracions
i que els poders públics compten amb recursos tècnics i econòmics suficients
perquè la prevenció i l’eradicació de les violències masclistes siga REAL: en la
protecció, en l’assistència i en la reparació del dany a les víctimes. I QUE ES
DESENVOLUPE I COMPLESCA EL PACTE.
2.- És urgent que l'Estat espanyol complesca els seus compromisos i els
tractats internacionals que ha signat com la CEDAW i el Conveni d'Istanbul, i
que els respecte com a marc jurídic superior al desfasat codi penal.
3.- Ni un pas enrere en els drets sexuals i reproductius de les dones,
AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏT.
4.- Exigim una reforma del Sistema Judicial i del Codi penal, amb la creació de
nous jutjats especialitzats i amb formació obligatòria en gènere de tot el seu
personal.
5.- Exigim l'eliminació de la custòdia compartida imposada, la supressió del
règim de visites a pares maltractadors i la retirada de la pàtria potestat. Cal el
rebuig judicial del fals Síndrome d'Alienació Parental i de la Coordinació de
parentalitat.
6.- Exigim una legislació que frene l'explotació sexual de milers de dones,
que penalitze la demanda, que perseguisca les xarxes delictives de
proxenetisme i del tràfic de persones. I amb recursos suficients per a les
necessitats de les dones prostituïdes.
7.- Exigim la derogació de la LOMCE i l'aprovació d'una Llei de Educació
basada amb els principis de la coeducació, on els valors de la igualtat i de la
pau construesquen una ciutadania lliure i solidària. Cal urgentment una
educació afectivo-sexual per a un futur sense violència masclista.

#NO ÉS ABUS, ÉS VIOLACIÓ!
#CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA!
#EL CARRER ÉS NOSTRE!
#AUTODEFENSA FEMINISTA!

