Manifest 25N
Per una societat lliure de violències masclistes

E

l 25 de Novembre és un dia de denúncia de les violències contra les dones, les
violències masclistes que no ens donen treva.

Segons el Consell d’Europa, entre el 20% i el 50% de les dones a Europa són víctimes de la violència a mans de la seva parella, sense que hi hagi cap tipus de diferència
de classe social o de grup d’edat. Amnistia Internacional assenyala que una de cada tres
dones pateix abusos al llarg de la seva vida.
Aquestes violències adopten diverses manifestacions a tot el món: les més institucionals
(guerra, pobresa, mutilacions genitals, retallades a la sanitat i l’educació, reformes laborals...), però també les que es donen en les relacions afectives. En un moment històric de
regressió de drets en general, les dones en són les més perjudicades.
A Catalunya i a l’Estat, mentre el número de dones que són assassinades o pateix violències augmenta, els governs de CiU i del PP no mostren voluntat d’eradicar-les. Ans al
contrari, han anat disminuint totes les partides econòmiques destinades a lluitar contra les
violències, tant des de la prevenció com de l’acompanyament i recuperació de les dones
que en són víctimes. Així, en els darrers quatre anys s’ha perdut un 21,7% dels Pressupostos Generals de l’Estat.
Aquesta xacra requereix mesures específiques que proporcionin a les dones elements de
prevenció i protecció real i, a la societat, consciència i cultura política per a rebutjar tota
mena de violències, particularment les violències masclistes. No es pot parlar de democràcia si es continuen trepitjant els drets de les dones.
Esquerra Unida i Alternativa seguim manifestant aquest 25N el nostre rebuig a qualsevol
forma de violència envers les dones. Ens comprometem a seguir treballant per eradicar
qualsevol tipus de violència envers les dones des dels municipis i en les diverses entitats
en què participem.
Ens sumem a les activitats convocades pel moviment feminista arreu de Catalunya i a la
manifestació que tindrà lloc aquest 25N a Barcelona, que sortirà a les 7 de la tarda des
de Canaletes fins a la plaça Sant Jaume.
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