Joves d’Esquerra Verda diem Violència.0
Un any més, la violència de gènere torna a ser protagonista. Segons
l’Observatori contra la violència domèstica i de gènere del Poder Judicial, ja
són 44 dones assassinades aquest any 2013. Però no són fets aïllats, sinó la
conseqüència d’una cultura masclista que genera uns estereotips al voltant
de l’amor romàntic, provocant una desigualtat entre homes i dones perillosa,
no només entre persones adultes, sinó sobretot entre les persones més
joves.
Segons diversos estudis recents, entre els i les joves es produeixen rols que
es creien superats, com ara el caràcter dominant del noi i el sotmetiment de
la noia. Aquests comportaments poden portar a determinades actituds
violentes i coaccionants. De 2011 a 2012, la violència masclista en
adolescents va augmentar un 30%, segons la Memòria de la Fiscalia General
de l’Estat. En xifres absolutes, les denúncies per violència de gènere van
augmentar de 473 a 632. És un fet molt greu que en aquesta franja
poblacional existeixin comportaments sexistes que passen desapercebuts,
sent considerats normals, com ara el control sobre la parella; concretament,
el control del noi envers de la noia. Una actitud que es veu facilitada amb les
noves tecnologies i plataformes virtuals, com Facebook, Tuenti, Twitter o
Whatsapp. Una mala paraula, una mala mirada, un “on et trobes”, un “envia’m
localització” són una mostra del control que pot desembocar en una situació
de violència.
Des de JEV volem denunciar que la idea de l’amor romàntic i la possessió
estan portant la joventut a acceptar aquests rols i a conviure amb
l’assetjament constant per part de la publicitat, la música, la televisió o el cine,
que no fan més que agreujar la situació, potencien els rols desiguals entre
homes i dones i, encara més greu, promouen la idea de la dona com quelcom
que es pot adquirir i remodelar per arribar a encabir-se en el patró de desig
heteronormatiu.

A més a més, la crisi econòmica fa que la situació s’agreugi: l’alt percentatge
d’atur femení i el fet que la precarietat laboral i les retallades en atenció a
persones afectades fan que les dones treballadores que pateixen la violència
de gènere en l’àmbit domèstic no tinguin mitjans més enllà de la dependència
de les seves parelles. Així, els és impossible l'empoderament com a persones
lliures.
La violència de gènere, també, es materialitza en la cultura ultracatòlica que
impedeix que drets tan bàsics com el dret a l’avortament lliure no puguin ser
una realitat.
Per tot això, JEV diem prou, creiem que és molt important la lluita contra el
patriarcat i la cultura masclista dels nostres carrers, llars i institucions. Tenim
dret a decidir sobre el propi cos, i empoderar les persones perquè
esdevinguin lliures. Com a organització feminista, ens comprometem a
continuar lluitant per arribar a una societat lliure de masclisme i
heterosexisme, on les dones puguin ésser amb llibertat plena i decidir sobre
el seu cos i el seu futur.

