CONCLUSIONS XIV FÒRUM CONTRA LES
VIOLÈNCIES DE GÈNERE
Un any més, entre totes i tots, hem fet possible el 14è fòrum contra les violències
de gènere. Un total 2017 persones hem fet possible aquest fòrum. 1915 persones
han participat a les diferents activitats, de les quals 600 en les activitats de joves;
hem comptat amb la col·laboració de 94 talleristes i ponents i 80 persones
voluntàries. MOLTES GRÀCIES A TOTES I TOTS.
L’anàlisi i debats compartits aquests tres dies posen de relleu alguns punts que ens
ajuden a reflexionar sobre la situació actual, i els reptes que tenim per seguir
avançant en la nostra lluita per a la superació de la violència masclista. Entre
aquests temes destaquem...
- Les institucions poden ser un motor de canvi, però també tot el contrari. En
alguns casos el sistema que suposadament protegeix està maltractant a les dones.
En ocasions els termes que s’utilitzen per dirigir-se a les dones en situació de
violència estan carregats de violència institucional. En aquest sentit, en diversos
grups s’ha destacat la manca de formació dels i les diferents professionals que
formen part de la xarxa d’atenció a dones en situació de violència masclista.
Hem de pressionar per a que l’estat no sigui un element més del sexisme i
visibilitzar els diferents sistemes d’opressió. La violència institucional es pot exercir
tant per omissió com per acció. Aquesta s’està exercint a través de la formulació i
aplicació de determinades lleis; donant respostes incompletes, o duent a terme
normatives, suposadament de protecció a les dones però que a la pràctica no
posen al centre els seus drets.
- S’han denunciat situacions concretes que actualment estan sent invisibilitzades i
que suposen una violència en si mateix, o una revictimització a dones amb diversitat
funcional, dones migrades, refugiades o racialitzades i dones privades de llibertat a
presons.
En el cas de les dones privades de llibertat cal destacar que es troben en una
institució pensada per i pels homes, i no respon a les seves necessitats i realitats. En
el cas de les dones migrades, refugiades o racialitzades els problemes d’accés a
l’educació i al mercat laboral, entre d’altres, augmenten la discriminació, desigualtat
i violència que pateixen.
- En l’assetjament sexual en l’àmbit laboral ens trobem que malgrat el nombre
d’abusos comesos és elevat, el nombre de denúncies interposades és molt reduït.
La normalització de conductes, el simbòlic masclista, explica, en molts casos, la
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manca de reconeixement i, per tant, de reacció davant l’assetjament sexual. I la
condició migratòria agreuja el risc a patir assetjament, xantatges i coaccions sexuals.
- Pel que fa a la trata, la confusió dels conceptes pot dificultar molt la detecció. No
revictimitzar, ni victimitzar, i facilitar els processos de sortida. Definir bé qui intervé
en aquests processos, com, de quina manera. Sempre comptar amb les dones,
incorporar la seva veu.
- També hem pogut conèixer la realitat de diferents països, com Líban, Jordània,
Moçambic i Senegal. Les dades sobre violència són esfereïdores, per exemple, a
Jordània el matrimoni pot ser legal entre un major d’edat amb una menor. Cada
comunitat ha determinat l’edat mínima per la falta d’una llei nacional. En aquests
països, com a la resta del món, les dificultats d’accés de les dones a l’educació limita
la seva autonomia.
Alhora s’ha de destacar la feina tant important que s’està duent a terme des de
diferents col·lectius, per exemple, sensibilitzant a religiosos, persones representants
als barris, juristes... per canviar la situació.
- A la taula sobre masculinitats es va plantejar la idea d’una amenaça ‘neomasclista’,
que respon a la (re)producció de ‘noves’ identitats ‘ultramasclistes’. Aquestes neoidentitats que no deixen de ser expressions del masclisme de sempre, van
acompanyades d’una sèrie d’actituds i violències masclistes exercides per certs
homes (de forma individual i organitzada).
El treball d’aquests dies també ens ha portat a fer les següents propostes de futur
per seguir avançant en la superació de la violència masclista:
- És crucial entendre com evolucionen les identitats i violències de gènere (que són
històriques i estructurals). L’assetjament i constant desprestigi (sovint de forma
organitzada) cap a les dones i a la lluita feminista, acompanyat d’apologia a la cultura
de la violació.
- S’ha de promoure la sensibilització i formació, especialment dels i les professionals
de diferents àmbits, sobre violència masclista. També hem de treballar per a la
coordinació dels diferents agents que intervenen.
- Pel que fa a les polítiques i serveis d’atenció directa reclamem una major
supervisió, i que en el seu disseny i implementació estiguem implicades directament
les dones, especialment de col·lectius menys representats, de tal manera que
contemplin necessitats específiques.
- Els protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral
han de deixar molt clars els procediments a seguir. Han de ser instruments que
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generin confiança entre les dones i potenciïn el suport col·lectiu. Alhora s’ha de
vetllar pel seu compliment.
- No podem donar l’esquena a la realitat que estan vivint les dones a altres països,
hem de fer una lluita conjunta. Hem de donar-nos suport per a que les seves lluites
tinguin un veritable impacte i, per exemple, arribin modificacions legals. Al respecte
entre les diferents iniciatives que s’han exposat trobem, per exemple, la
sensibilització als homes entorn al matrimoni amb menors, per tal de fer arribar
models i idees diferents a les fins ara establertes.
- Hem iniciat un treball en aquest fòrum que ha evidenciat la presència de violència
institucional en els diferents àmbits de la societat. Es manifesta a través de
polítiques incompletes o que directament no s’apliquen; a través d’intervencions
que revictimitzen a les dones; invisibilitzant a determinats perfils de dones i
violències, entre d’altres formes.
Tal i com hem demostrat en aquests últims anys: vaga feminista, naixement de nous
moviments de denuncia; manifestacions massives contra la violència sexual; suport
públic a víctimes. Totes juntes tenim molta força. Per seguir amb aquest
treball i lluita constant us emplacem a continuar treballant en xarxa al grup
d’incidència política de la Plataforma, on no defallirem fins aconseguir poder
defensar-nos d’aquesta violència institucional i continuar donant-nos suport entre
totes i tots.
Plataforma Unitària Contra Les Violències de Gènere
Barcelona, 10 de Novembre 2018
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