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MOCIÓ: AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
L’assassinat de dones és un problema global i la lluita contra aquest fenomen té una inqüestionable dimensió política.
Malauradament, la violència mortal vers les dones existeix arreu del món. A l’estat Espanyol i a Catalunya coneixem la
seva duresa i, també la seva quotidianitat. Ara bé, on aquesta adquireix una dimensió espectacular, tant per la seva
magnitud com per la complexitat dels fets i, especialment, per la diferència en quant a la capacitat, mitjans i resultats en
la resposta davant d’aquest fenomen és, en aquests moments, als països de Mèxic i d’Amèrica Central com Guatemala.
En aquests països, en un context de pobresa i explotació econòmica, en el marc d’un model fabril que les corporacions
internacionals han globalitzat se situen en la frontera de Mèxic i EEUU les conegudes amb el nom de maquil·les. En
aquestes zones franques, generalment, es produeix treball en cadena i treballen dones i nenes en condicions
d’explotació i amb sous molt baixos, encara que sovint aquests sous són superiors als que es perceben en altres feines
al mateix país. Per això moltes dones volen treballar a les maquil·les. Aquestes zones franques són un marc de total
impunitat per l’explotació i la violència de gènere.
És difícil parlar de vies de solució al conflicte de violència contra les dones que es viu en aquests països perquè es
tracta d’una problemàtica gairebé estructural i que té, avui per avui, una gran impunitat. Les solucions han de passar per
un canvi de mentalitat que redefineixi la relació entre homes i dones des d’altres paràmetres que els actuals. Alhora,
caldria enfortir les garanties de dret de les dones mitjançant legislació específica. Per altra banda, moltes
organitzacions de la zona estan sent amenaçades només pel fet de demanar informació sobre on són les seves filles i
per reclamar justícia.
Així, és a Mèxic on comença a prendre cos el concepte de feminicidi posant de manifest l’existència d’un dels fenòmens
més preocupant de l’actualitat: l’assassinat de dones només pel fet de ser dones. Des de diferents sectors aquests
assassinats són considerats com a crims d’estat ja que els estats no són capaços de garantir la vida i la seguretat de
les dones que pateixen diverses formes i graus de violència quotidiana al llarg de la vida.
Les causes d’aquest fenomen són múltiples però les podem concretar en les següents:
•

La cultura patriarcal que fa que els homes percebin les dones com a propietat i la violació i assassinat de
dones, preferentment joves, quasi adolescents, es converteix en una mena de trofeus i de marca de territori
per part d’homes que van des dels que es dediquen al narcotràfic com la presumpta participació de funcionaris
i membres de la policia i exèrcit, segons denuncien les organitzacions socials que treballen a la zona.

•

La pobresa estructural dels països de la zona que provoca una migració massiva des del camp a les
zones industrialitzades amb el conseqüent deteriorament de les condicions de vida en trobar-se en noves
aglomeracions als voltants de les ciutats , sense cap tipus e servei . Situació que afecta en major grau a les
dones , sobretot si són dones joves.

•

L’existència de les maquil·les que creen unes condicions de vida i treball absolutament infrahumanes. Les
regles del comerç internacional tenen enormes implicacions en la vida diària de les treballadores del Sud. En
totes les parts del món, les dones treballen i són el suport fonamental de les famílies. I succeeix sovint que allò
que fan les dones té menys valor que allò que fan els homes. D’aquí la impunitat quan es paguen a les dones
salaris més baixos pel mateix treball.

Atès que recentment, el Parlament Europeu ha aprovat un informe de la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de
Gènere sobre els feminicidis a Mèxic i Amèrica Central.
Atès que l’informe s’adreça tant als governs de la regió com a les institucions europees; ja que la Unió Europea té
acords amb Mèxic i Amèrica Central en matèria de drets humans. I demana que el tema sigui prioritari en l’agenda
política de les relacions bilaterals, suggereix l’elaboració d’un Pla d’Acció que inclogui una mesa a alt nivell per tractar

aquest tema i la incorporació de programes de sensibilització i formació de jutges i agents policials i garanties per a la
protecció eficaç i assessoria legal gratuïta a les víctimes; i finalment, demana una major coordinació de totes les
activitats que sigui assumida per representacions de la UE en la regió, incloent les instàncies competents de l’OCDE i
de la OIT; donat que un alt percentatge dels feminicidis transcorre en zones on operen empreses. I demana que acabi
la impunitat en els feminicidis de Mèxic i Amèrica Central.
Atès que a casa nostra, en el que portem d’any han mort 10 dones víctimes de la violència masclista. Sortosament,
però, ja fa anys que s’ha acabat amb la impunitat en relació aquesta violència, gràcies als esforços d’un munt d’agents
socials, especialment els grups feministes i dels partits que han treballat en l’àmbit local, nacional i estatal, per
l’articulació integral de les polítiques, i per què aquesta violència fos visibilitzada i considerada la més greu
conseqüència de les desigualtats entre homes i dones, fruit del patriarcat.
Atès que el Consell de Dones de Catalunya i totes les entitats i grups de dones que treballen en aquest àmbit estan
realitzant una tasca molt valuosa que aviat estarà reconeguda legalment amb l’aprovació de la llei dels drets de les
dones per l’eradicació de la violència masclista.
Atès que també, el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya s’està materialitzant en diverses estratègies:
des del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació s’ha posat en marxa el Programa contra la
Violència Masclista, l’Institut Català de les Dones està duent a terme importants actuacions a partir del Programa per a
l’abordatge integral de la violència masclista.....
Atès que tots els agents socials i el conjunt de la ciutadania cal que s’impliqui en la defensa dels drets de les dones i en
l’objectiu de l’eradicació de les violències masclistes, des d’una perspectiva transversal.
Atès que és un dret i un deure viure lliures de violència i viure en llibertat.
El Grup municipal Entesa per Sant Esteve-EPM, proposa l’adopció dels següents acords al Ple.
ACORDS
Primer.- Manifestar la nostra més absoluta solidaritat amb les dones de Mèxic i Guatemala i amb totes les dones que
són víctimes de la violència masclista arreu del món.
Segon.- Instar les institucions europees a que les mesures proposades s’incloguin en el programa d’acció de la UE.
Tercer.- Traslladar la necessitat que els governs de Mèxic i Amèrica Central reconeguin la tasca i donin suport als grups
de la societat civil que davant una situació d’impunitat legal i pública s’han autoorganitzat per fer front a aquesta xacra.
Quart.- Demanar al govern de la Generalitat i al de l’estat Espanyol, així com als Parlaments Estatal i de Catalunya
perquè se sumin a l’Informe aprovat pel Parlament Europeu i s’impliquin en les mesures concretes que l’Informe recull.
Cinquè.- Manifestar el nostre compromís de treballar perquè la Llei dels Drets de les Dones per a l’eradicació de la
violència masclista sigui aprovada el mes aviat possible al Parlament de Catalunya.
Sisè.- Convidar a la ciutadania i els partits polítics i organitzacions de la societat civil, a treballar sistemàticament per
posar en marxa les accions necessàries per canviar els models culturals i econòmics que, arreu del món, afavoreixen
les violències masclistes.
Setè.- La nostra permanent denúncia de tot tipus de violència contra les dones.
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés, a l’Institut Català de les Dones, i al
Consell de Dones de Catalunya
.
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