COMUNICAT DE PREMSA
El moviment veïnal insta a les
administracions a treballar amb les
entitats i des de la proximitat
contra la violència masclista
24 de novembre.- Fins aquets novembre, 54 veïnes han estat assassinades per
la violència de gènere, és a dir, en mans de les seves parelles o ex-parelles,
segons el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. Al territori català han
estat assassinades 8 dones.
Una altre registre que ajuda a dimensionar aquest greu problema social i
estructural detalla que han estat 91 víctimes mortals de violència
masclista segons el còmput de la Xarxa d’organitzacions feministes estatal Red
Feminista. Aquesta estadística inclou tant les veïnes assassinades per agressors
amb els quals tenien o havien tingut una relació sexo-afectiva -violència de
gènere- com les veïnes assassinades en altres àmbits com és el familiar, i en el
marc de la prostitució i del tràfic de persones.
A escala local, un informe del Departament d’Interior basat en una enquesta
realitzada l’any passat entre veïnes de 18 a 70 anys també posava recentment en
alerta aquesta violència estructura: una de cada tres barcelonines havien
patit maltractaments, i el 10% de les treballadores havien perdut la
feina per motius sexistes, ja sigui per assetjament sexual, cas d’embaràs o per
conciliar tasques de cura amb la jornada laboral.
La CONFAVC, contra la violència masclista des dels barris
Davant d’aquesta realitat, la CONFAVC insta a les administracions
públiques perquè facin un esforç per treballar conjuntament amb les
entitats socials arrelades al territori i als barris en la lluita per a
visibilitzar la cultura patriarcal i la violència masclista i eradicar el silenci
d’aquest problema social que és públic i involucra a tot el veïnat, tant veïns com
veïnes.

La violència envers les dones, que demà es visibilitza internacionalment
després que l’Organització de les Nacions Unides decidís dedicar un dia per a
posar èmfasi en aquesta lluita, s’expressa de moltes maneres: des dels
maltractaments físics i psíquics fins a les situacions de discriminació laboral;
des de les lleis que criminalitzen a les prostitutes però fomenten el mercadeig
del seu cos, o en el marc dels mitjans de comunicació que invisibilitzen el saber
de les nostres veïnes però exploten la seva cosificació sexual.
En aquest sentit, la CONFAVC des del 1998 està desplegant projectes de
formació i sensibilització. Concretament des del 2008 està organitzant un Curs
de Mediadores Socials en Violència de Gènere a diferents municipis de
Catalunya (Barcelona, Reus, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramanet i
actualment a Esplugues) amb l’objectiu de crear una xarxa de persones
voluntàries que des de les entitats veïnals puguin assessorar a veïnes que han
patit maltractaments i les vehiculin als serveis especialitzats per a elles.
El moviment veïnal, que va incorporar la lluita contra les discriminacions de
gènere a través de les seves vocalies de dones des de fa 40 anys, no oblida
aquestes 91 veïnes assassinades. Cap barri amb violència masclista!
Per més informació: del projecte Mediadores socials contra la
violència masclista:
Comunicació CONFAVC; Neus Ràfols 93 268 89 80/ 653 79 43 50
http://www.confavc.cat/index.php/projectes/51-barris-contra-laviolencia-de-genere /

La Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) és una
organització que coordina 634 associacions veïnals (AV) i 26 federacions catalanes i
que treballa per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Catalunya.

