Novembre 25
DIA INTERNACIONAL
DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
Per la plena inclusió de les dones i nenes amb discapacitat
en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere
La violència contra les dones és una violència estructural que travessa tota
la societat. Cada denúncia que es presenta, cada dona maltractada, cada
assassinat comès és un assumpte d'Estat que exigeix que tots els partits
polítics i forces socials treballin sense fissures per assolir la seva total
eradicació.
En el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Contra la Dona, la
Fundació CERMI Mujeres, com a portaveu del CERMI, de les seves
organitzacions membres i de les nostres bases, denuncia l’absència, a dia
d’avui, de mesures efectives i accessibles que protegeixin les dones i nenes
amb discapacitat de la violència, l'explotació i l'abús i apel·la perquè
l'imminent Pacte de Estat Contra la Violència de Gènere no les deixi enrere.
Les escasses dades disponibles sobre aquesta crua realitat quadrupliquen
els efectes de la violència perpetrada cap a aquestes dones, i s'estima que
el 20 per cent de les víctimes mortals per violència de gènere tenia una
discapacitat, en molts casos sobrevinguda com a conseqüència dels mals
tractes, discapacitat que mai va arribar a ser reconeguda oficialment.
Cal tenir present, a més, que l'especificitat de les dones i nenes amb
discapacitat davant la violència es manifesta també en forma de força física,
coacció legal, coerció econòmica, intimidació, manipulació psicològica,
engany i desinformació, i en la qual l'absència de consentiment lliure i
informat constitueix un component fonamental.
La institucionalització és igualment una forma específica de violència
exercida cap a dones i nenes amb discapacitat, que es veuen obligades a
viure en entorns tancats i segregats com a resultat de l'única resposta a la
seva atenció i exclusió de la comunitat, el que suposa la negació de les
seves drets de plena ciutadania.
A només uns dies de l'obligatorietat del ple compliment dels requeriments
d'accessibilitat universal que estableix la Llei General dels Drets de les
Persones amb Discapacitat i la seva inclusió social, aprovada pel Reial
Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, la Fundació CERMI Mujeres
alerta que si tots els recursos per a l'atenció a les dones víctimes de
violència no són inclusius i accessibles, i si no es garanteix l'aplicació de
protocols adequats per al seu accés a aquests recursos, les dones i nenes
amb discapacitat s'hauran quedat enrere.

