MANIFEST REIVINCICATIU DEL
FÒRUM DE PARTICIPACIÓ PER LA IGUALTAT DE GÈNERE EN BURJASSOT PEL
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Totes i tots, coneixem la situació en què ens trobem respecte a la violència
masclista. Enguany ja han estat assassinades 92 dones.
Els assassinats, són la màxima representació de les formes de violència
masclista, continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida, i
representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la
meitat de la població a la nostra societat.

Però hi ha molt més, aquesta violència té el seu origen i nucli en la pervivència
d’un sistema heteropatriarcal, present a totes les estructures de la societat, que
tolera la desigualtat i resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el
seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen
comportaments discriminatoris i sexistes.

Hi ha molts dies mundials, dies internacionals de... , uns ens poden semblar
més importants i altres menys, i molts, per causes humanitàries, amb la finalitat
que servisca no sols per a la reflexió per part de tota la societat, sinó també per
a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials,
per lluitar contra aquesta xacra.

Així, el 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea
General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia internacional de
l'eliminació de la violència contra les dones.

Coincidint amb aquesta data, com ja ocorre els últims anys, el Fòrum de
participació per la Igualtat de Gènere, Espai Dona i l’Ajuntament de Burjassot
vol denunciar i condemnar:

- Tota mena de violència contra les dones, i patida també pels seus fills i filles,
que es troben en l’epicentre del fenomen i pateixen directament el seu impacte.

- La violència sexual que pateixen totes les dones i les xiquetes refugiades, tant
en els països d’origen del conflicte, com en el procés de trànsit i en els països
d’acollida.

- La utilització de la custòdia compartida imposada com a forma de violència
contra les dones.

- Les retallades sistemàtiques en tots els recursos públics i, més concretament,
en els recursos especialitzats contra les violències masclistes.

- Que el Sistema Judicial i Policial, en ocasions, reprodueix les estructures
patriarcals i perpetua les violències masclistes, cosa que afavoreix la
desprotecció de les dones en risc i invisibilitza i minimitza la violència viscuda.

I demanem:

- Que tota la societat en l’àmbit personal, col·lectiu i molt especialment les
seues organitzacions i institucions de govern es comprometen amb la causa,
fent que les mesures i els recursos incloguen tant la violència exercida en
l’àmbit de la parella, com les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual i
per raó de sexe en l’àmbit laboral, la tracta amb finalitats d’explotació sexual i
laboral de dones i xiquetes 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 facen un tractament
adequat dels diferents tipus de violència masclista, visibilitzant-la, evitant

tractar-la amb sensacionalisme morbós i utilitzant un llenguatge i unes imatges
no sexistes.

Continuem i continuarem denunciant i recordant, avui i sempre, que la violència
és
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de
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de

qui

la

pateix.

Treballarem per la construcció d’una societat digna, lliure de violència per a
totes i tots, fent conéixer que el moviment feminista, de dones i hòmens, som la
clau de la transformació cultural i social i que cal educar en la construcció de
relacions igualitàries, lliures de violència i en la importància de les xarxes per a
aconseguir els nostres objectius.

