Dia internacional
de l'eliminació de la violència contra la dona
Un Pacte d'Estat contra la Violència Masclista

La violència contra les dones és una violència contra la societat. Cada
denuncia que es presenta, cada dona maltractada, cada assassinat és un
assumpte d'Estat. És un assumpte de totsque exigeix que els partits polítics
i la societat treballin plegats per aconseguir la seva total erradicació.
Les organitzacions de dones reivindiquen des de fa anys la necessitat
d'equiparar aquesta forma de violència amb el terrorisme, perquè es
resultat d'una societat dirigida pels homes i en la qual les dones es troben
en situació de subordinació.
Cada any, un 13 per cent de dones amb discapacitat moren assassinades
per les seves parelles o exparelles, un percentatge segurament major
perquè no totes les dones tenen valorada oficialment la seva discapacitat.
No sabem quantes dones amb discapacitat presenten denúncia per ser
víctimes de violència de gènere. Tampoc les que adquireixen una
discapacitat com a resultat del maltractament. Tampoc coneixem quants
nens o nenes neixen amb una discapacitat deguda a la violència soferta per
les seves mares durant l'embaràs.
L'adopció d'un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere és un gran pas si
serveix per prevenir i per resoldre les situacions que es presenten.
El Pacte d'Estat ha de ser eficaç i, per aconseguir-ho, també les
organitzacions de dones han de participar. I han de participar,sobretot, les
dones més vulnerables. I les lleis espanyoles haurien de tenir en compte les
diferents formes de violència contra les dones.
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Aquest Pacte, a més, ha de tenir recursos econòmics per fer campanyes de
sensibilització, per ajudar les dones que han patit violència, per fer formació
en prevenció i orientació.
Per tot això demanem:
- Incloure en la llei contra la violència de gènere les agressions sexuals, el
tràfic de dones per a explotació sexual o les esterilitzacions forçoses i els
avortaments coercitius, que haurien d'estar prohibits per complir amb les
recomanacions de Nacions Unides.
- Impulsar fórmules de formació i de coordinació entre els professionals que
intervenen en el tractament de la violència masclista: els cossos policials,
serveis socials i sanitaris i organitzacions socials. Aquí, les organitzacions de
dones amb discapacitat poden contribuir a que les dones víctimes i els seus
fills rebin una atenció adequada.
- Introduir la situació de discapacitat en tots els registres oficials sobre
violència de gènere.
- Fer una gran enquesta sobre la violència contra les dones i nenes amb
discapacitat per valorar les mesures que cal prendre, a tots els nivells, per a
la seva protecció i recuperació, tenint en compte tots els factors de
vulnerabilitat.
- Destinar mitjans econòmics a promoure l'autonomia personal de les dones
amb discapacitat en compliment de la Llei de la Dependència.
- Integrar les diferents normatives vigents sobre violència de gènere, tant
les nacionals com les internacionals.
Ni una menys!
Les dones amb discapacitat contra la violència

Barcelona, 28 de novembre de 2016
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