25 de novembre de 2013
No a la violència
contra les dones.
Reclamem els nostres drets!
Avui, 25 de novembre, els i les socialistes commemorem
el Dia Internacional contra la violència de gènere. Malauradament, encara és i ha de ser una lluita vigent i activa.
Ens trobem en el pitjor dels escenaris mai sospitats, sense
propostes per part dels governs central i autonòmic. Moltes
de les dones víctimes d’aquesta xacra decideixen triar el
silenci i no la denúncia. Des del PSC ens rebel·lem contra
aquesta greu situació i reiterem de manera clara i ferma
la nostra voluntat de continuar treballant per la seva eradicació.
Durant el 2013 ha disminuït el nombre de denúncies, han
disminuït les sol·licituds d’auxili i està augmentant el nombre de dones que retiren aquestes denúncies. Des de la dreta volen que la violència de gènere torni a ser un problema
privat, silenciat, de portes endins. Hem retrocedit 30 anys.
I malauradament, a dia d’avui, ja han estat assassinades 50
dones víctimes de la violència masclista.
Els i les socialistes no permetrem que sota l’excusa de la
crisi s’abandoni les víctimes més vulnerables. A les dones
víctimes de violència els cal l’ajuda de les institucions per
sortir de l’espiral, i sentir-se protegides i acompanyades per
refer la seva vida i la de les seves famílies.
El Ministeri ha aplicat una retallada del 28% als programes
d’aplicació de la llei aprovada el 2004 pel darrer govern
socialista, la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Contradictòriament,
anuncien la posada en marxa d’una pla estratègic contra
la violència, dotat de 1500 milions d’euros, quantitat no reflectida a cap partida pressupostària.
Les constants amenaces del ministre Gallardón de modificació de la llei de la interrupció voluntària de l’embaràs,
així com el consentiment als molts atacs que l’església llença contra les dones en el nostre país són també maneres
d’exercir violència. És la violència institucional.
Els nostres ajuntaments representen l’administració més

propera i accessible i han aplicat sempre polítiques de proximitat per tal de donar suport i acompanyar les dones,
però el futur tampoc no augura bons moments: l’aplicació
de la Llei de Reforma de l’Administració Local acabarà
amb molts serveis municipals, entre d’altres els relacionats
amb la promoció i protecció de les dones, fent desaparèixer
els programes d’atenció, els punts d’informació, els pisos
d’acollida per a dones maltractades, o els programes de recuperació per a víctimes de violència de gènere. Allunyarà
els serveis de les dones, farà més difícil la seva accessibilitat.
El govern de dretes de CiU tampoc no ajuda a què la situació a Catalunya sigui gaire més esperançadora, ja que també ha baixat la guàrdia pel que fa als programes d’aplicació
de la Llei dels drets de les dones contra la violència masclista, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya
en el 2008, amb un govern d’esquerres al capdavant de la
Generalitat. Ni avancem en el desplegament de la llei catalana, ni les retallades en polítiques socials ajuden a l’apoderament de les dones.
Perquè estem segurs que la lluita contra la violència de gènere ha de ser integral i transversal, per recuperar el camí,
els i les socialistes exigim:

•

La reactivació de les lleis en vigor contra la violència de gènere, dotant-les d’uns pressupostos apropiats.

•

La recuperació de la coordinació entre les diferents
administracions implicades.

•

Que no s’apliqui la nova llei de l’administració local.

•

La no-aplicació de la nova llei educativa, que implica la desaparició de l’assignatura d’Educació per a
la Ciutadania. Perquè l’educació en igualtat és clau.

•

La no-modificació de la llei per a la interrupció voluntària de l’embaràs i salut sexual i reproductiva.
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