Game Over a les violències sexuals!
Com cada 25 de novembre des de Dones Joves commemorem el dia internacional per
l'eliminació de les violències envers les dones. Un dia que esdevé de lluita i de
reivindicació, però també de compromís en el que és necessari recuperar la memòria
col·lectiva de totes les dones que en un moment o altre de la seva vida han estat i són
víctimes de la violència masclista.
I malauradament les violències masclistes són una realitat latent. Ens maltracten, ens
assetgen, ens violen i ens assassinen per ser dones. Enguany hem volgut centrar-nos
especialment en les violències sexuals, que lluny de desaparèixer segueixen sent una
tònica habitual, especialment entre la gent més jove, com malauradament hem hagut
de patir aquests últims dies amb casos com el de “La Manada” on s’ha culpabilitzat la
víctima i protegit els agressors des del sistema judicial i des d’alguns mitjans de
comunicació.
A Joves d'Esquerra Verda diem prou. Diem prou a una societat que en ple segle XXI
segueix perpetuant rols masclistes, segueix educant en la desigualtat, fent que el
27,4% dels i les joves consideri la violència masclista com a una conducta "normal"
dins de la parella1. Els casos de violació són malauradament només la punta de les
violències sexuals que les dones patim dia rere dia i que els més joves segueixen
reproduint.
Així, al llarg de les nostra vida, totes les dones hem patit una violència sexual, sigui de
la tipologia que sigui. Qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit és violència
sexual, inclosa l’exhibició, l’observació i la imposició, per mitjà de la violència,
d’intimidació, de prevalença o de manipulació emocional. Des de les agressions
sexuals, als abusos, l’assetjament, els matrimonis forçats, la mutilació genital femenina
o el tràfic de dones per a l’explotació sexual, tots aquests casos són part de les
violències sexuals. Les violències sexuals, però, són clarament invisibilitzades i
s’evidencia així la dificultat per reconèixer les seves diferents manifestacions. Molts
cops som les pròpies dones les que tenim problemes per assolir consciència sobre
que allò que estem vivint és una violència sexual.
Un dels principals problemes és que entorn les violències sexuals si amaguen molts
mites, se les entén com una cosa allunyada, persisteixen els estereotips sobre les
víctimes i una prevalença de la idea falocèntrica com a exigència perquè s’entengui
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clarament que hi ha hagut una agressió. A més, sovint, s’entén que les
dones hem d’acceptar les aproximacions sexuals, siguin desitjades o no, perquè són
un patró de comportament hegemònic dins del sistema patriarcal. La sexualitat és dins
del sistema patriarcal una dinàmica de control mitjançant la qual la dominació
masculina (des de l’espai íntim, públic o institucional, i des d’una mirada fins a la
violació) erotitza i defineix l’home i la dona, la identitat de gènere i el plaer sexual.
Les violències, per tant, no es donen només en l’àmbit de la parella, sinó en molts
d’altres, i és per això que actuar sobre la violència masclista i les violències sexuals
implica actuar sobre una causa estructural i social que sustenta les desigualtats a la
nostra societat. Cal que la lluita contra aquestes desigualtats, contra les violències,
sigui una prioritat institucional i política. Lluitar contra un sistema de dominació com el
patriarcat passa per fer-ho a través del sistema educatiu, en el procés de socialització,
ja que aquest esdevé fonamental per a les persones. Només educant en la igualtat
s’aconseguirà acabar amb la transmissió generacional dels valors patriarcals i de
dominació masculina.
No volem més feminicidis, que ja són 90 en aquest 2017 tot i que només 44 formin part
de les xifres oficials. No volem més dones violades, ni assetjades, ni cosificades.
Volem viure en una societat que no ens vulgui febles, submises ni vulnerables, sinó
lliures. Tanmateix sabem que no ens podem plantejar un canvi de sistema sense la
revolució feminista, indispensable per acabar amb un mal endèmic com el masclisme.
És per això, que a Joves d’Esquerra Verda, i especialment des de Dones Joves,
seguim i seguirem alçant la veu per posar fi a qualsevol tipus de violència masclista i a
totes les violències sexuals que patim les dones en la nostra societat. Abans, ara i
sempre, totes juntes contra el masclisme!
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