El
Dia
Internacional
de
l'Eliminació
de
la
Violència
contra la Dona es commemora
anualment el 25 de novembre per
denunciar la violència que s'exerceix
sobre les dones a tot el món i
reclamar polítiques a tots els països
per eradicar-les. El 1999, la jornada
de reivindicació va ser assumida per
l'Assemblea General de les Nacions
Unides en la seva resolució 54/134,
el 17 de desembre de 1999,
entenent per violència contra la
dona…

Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència
contra la Dona
La violència contra les dones ha esdevingut un
problema estructural. S'adreça cap a les dones amb
l'objectiu de mantenir o incrementar la subordinació al
gènere masculí. El seu origen es troba a la manca
d'equitat en les relacions entre homes i dones en
diferents àmbits i en la discriminació persistent envers
les dones. Es tracta d'un problema social present tant
a nivell domèstic com al públic, en diferents vessants:
física, sexual, psicològica, econòmica, cultural i altres,
i afecta les dones des del naixement fins a l'edat
avançada. No està confinada a una cultura, regió o país
específic, ni tampoc a grups específics de dones a la
societat.
El combat contra la violència de gènere té una dimensió
política important, segons especialistes de diferents
àmbits. Entre les claus per lluitar contra la violència
envers les dones i avançar en la prevenció, hi ha
l'educació i una resposta adequada de la justícia que
eviti la impunitat. Assolir l'equitat de gènere passa
necessàriament per «transformar les regles socials» i
els rols que subordinen la dona, segons la directora
regional d'ONU Dones per a les Amèriques i el Carib,
Luiza Carvalho.

…«tot acte de violència basat en
la pertinença al sexe femení que
tingui o pugui tenir com a
resultat un dany o patiment físic,
sexual o psicològic per a la dona,
així com les amenaces de tals
actes, la coacció o la privació
arbitrària de la llibertat , tant si
es produeixen a la vida pública
com a la vida privada», i
convidant governs, organitzacions
internacionals i organitzacions no
governamentals
a
convocar
activitats dirigides a sensibilitzar
l'opinió pública sobre el problema de
la violència contra les dones.

La forma més comuna de violència experimentada per
les dones a nivell mundial és la violència física infligida
per una parella íntima, cosa que inclou dones
colpejades, obligades a tenir relacions sexuals o
víctimes d'alguna altra forma d'abús. Entre les formes
quotidianes de violència contra les dones -denúncia
l'ONU- hi ha també, entre d'altres, el tràfic de dones,
la mutilació genital femenina, l'assassinat per causa del
dot, l'homicidi per honor i la violència sexual en els
conflictes.
En aquest Dia Internacional contra la Violència, des de
Sindi.Cat volem fer una crida a tota la societat per
canviar d'actitud i trencar amb una cultura de
tolerància i negació de la desigualtat i de la violència.
Hem de deixar de tancar els ulls i les orelles i actuar.

