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ÀREA DE
LA DONA

25 de Novembre de 2015
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

MANIFEST DE L’ORGANITZACIÓ DE DONES DE LA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL

Continuem la lluita Contra 
les violènCies masClistes
Hui i tots els dies de l’any, continuem denunciant que les violències masclistes suposen 
la manifestació més brutal de la desigualtat de gènere i un greu atemptat contra els drets 
humans de les dones, consentit en totes les societats, arreu del món.
Moltes són les formes d’aquestes violències que patim les dones només pel fet de ser-
ho, perquè el gènere és una excusa per a discriminar-nos en tots els àmbits de la vida. 
Violències que adopten la forma de llenguatge que ens invisibilitza, de publicitat sexista, 
d’agressions sexuals, de maltractaments psicològics i físics, de tracta de dones i xiquetes 
per a l’explotació sexual, de feminicidis... tantes són les formes d’aquesta violència que ja 
l’anomenem en plural. 
La cultura patriarcal continua perpetuant els rols i estereotips sexistes que són el medi 
de cultiu de la violència masclista. Mentrestant, la societat encara continua mirant cap a 
un altre costat davant les agressions constants, els feminicidis...
Aquest 7 de novembre, mig milió de persones dels diferents territoris de l’Estat ens ma-
nifestàrem contra les violències masclistes en un dia històric per al moviment feminista. 
Dones i homes ens ajuntarem per dir que ja n’hi ha prou de violències masclistes. El 
rearmament del patriarcat ha sigut terrible. 
No podem deixar la nostra lluita. No deixarem de fer-ho fins a aconseguir que aquest 
terrorisme masclista siga una qüestió d’estat i s’arbitren mesures urgents per a aturar la 
massacre.  
Enguany, continuem fent nostres totes i cada una de les exigències del Moviment Femi-
nista, reflectides en el manifest del 7N:
•Que la lluita contra el terrorisme masclista siga una qüestió d’Estat.
•Que es desenvolupe i implemente el Conveni d’Istanbul i el compliment de les recoma-
nacions de la CEDAW, ies reforme la llei 1/2004 perquè hi estiguen recollides totes les 
formes de violència contra les dones. 
•Que tota la societat i les seues organitzacions i institucions es comprometen en aquesta 
lluita.
•Que la lluita i els recursos incloguen tant la violència que exerceix la parella o l’exparella 
com les agressionssexuals, l’assetjament sexual en l’àmbit laboral, la tracta amb finali-
tats d’explotació sexual i laboral de dones i xiquetes, i totes les violències masclistes.
•Que totes les instàncies de govern es comprometen realment en la prevenció i 
l’eradicació de les violènciesmasclistes, així com en l’assistència i la reparació de totes 
les dones en situació de violència, independentment de la situació administrativa en què 
es troben les dones.
•Que l’accent es pose en la protecció de les afectades, facilitant diferents eixides que im-
pliquen una veritablerecuperació vital, econòmica i social d’elles així com dels fills i filles. 
•Que la prevenció siga una política prioritària, que incloga un sistema coeducatiu en 
tots els cicles, la formacióespecífica per a tot el personal professional que intervé en els 
processos, els mitjans de comunicació, la producció cultural i la societat civil en la lluita 
contra les violències masclistes. 
•Que els mitjans de comunicació es comprometen a fer tractament adequat de les 
diferents violències masclistes,visibilitzant-les, evitant el sensacionalisme morbós en el 
tractament i utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.
•L’eliminació de la custòdia compartida imposada i el règim de visites als menors dels 
maltractadors condemnats.La retirada i no-cessió de la pàtria potestat als maltractadors.
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