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COMUNICAT DEL CONSELL DE DONES DE SANT MARTÍ
Des del Consell de Dones de Sant Martí volem mostrar el nostre rebuig a tot tipus de
violència masclista. En el que portem d’any 12 dones han estat assassinades a
Catalunya, dues d’elles al nostre Districte. 51 a tot l’Estat Espanyol
Volem expressar la nostra solidaritat amb totes les dones que pateixen o han patit
violència, i el nostre record per a totes aquelles que han mort assassinades a mans de
les seves parelles o ex-parelles.
La violència masclista és una xacra i, tothom, de manera individual o col·lectiva, en
l’àmbit social, polític o institucional pot i, té l’obligació, de fer alguna cosa contra
aquesta, perquè la violència contra les dones és una greu vulneració dels drets
humans més elementals.
També volem posar de manifest que el combat de la violència va mes enllà de les
relacions de parella, cada cop més es detecta que la violència te aspectes estructurals,
les condicions de precarietat que s’obliga a viure a les persones per culpa de les
retallades, la violència indirecta d’infants i persones grans com a conseqüència de la
violència masclista, el model social cada cop més arrelat del sistema Patriarcal que
domina les relacions personals, econòmiques i socials també son motiu de violència.
Considerem absolutament necessari el compromís de les administracions en l’impuls
de polítiques d’equitat de gènere i d’igualtat que permetin identificar i superar les
desigualtats entre homes i dones i les relacions de poder existents. En aquest sentit,
considerem fonamentals millorar i ampliar les mesures preventives i de sensibilització
enfocades a qüestionar les idees i creences sexistes presents a la nostra societat,
fomentant una educació basada en el diàleg, el respecte i la tolerància.
Igualment, cal reforçar aquelles actuacions i recursos d’atenció a les víctimes que
tinguin com a objectiu l’apoderament de les dones i assegurar que tots els protocols
d’actuació: sanitari, social, jurídic, d’acollida i, dels cossos de seguretat, funcionen
correctament i estiguin enfocats a evitar noves agressions i a protegir a les víctimes.
També es necessari el compromís d’incrementar els recursos per un gran canvi social i
econòmic que permeti apaivagar les desigualtats socials i les injustícies que
provoquen
És també del tot necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el
maltractament contra les dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el
respecte i la llibertat tant d’homes com de dones, en lloc de la violència. És evident
que no serà possible eradicar el maltractament a les dones sense construir entre tots i
totes una societat més justa i equitativa, en definitiva, una societat més lliure.
Voldríem que no tornés a succeir mai mes fets d’aquesta mena
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