
CONCLUSIONS XV FÒRUM CONTRA LES VIOLÈNCIES 

DE GÈNERE  

Ara si que ja hem fet 15 anys de Fòrum.  Aquest any, més de 2.000 persones 

han participat d’aquests tres dies amb 30 activitats diverses. Dedicant especial 

atenció a la violència en la infància i l’adolescència. Tothom hem fet possible 

aquest Fòrum: equip tècnic, voluntariat, entitats, públic assistent i totes les 

institucions que ens han donat suport, en especial aquesta casa tan 

emblemàtica.  Moltes gràcies a totes i tots. 

Durant tres dies hem analitzat, debatut i compartit diverses reflexions sobre la 

lluita feminista i les resistències a diversos espais i regions. D’entre les taules 

rodones, els tallers, i els grups de treball, veurem algunes de destacades. 

 - El dijous en la taula sobre la violència a la infància i l’adolescència veiem 

com ells i elles també són víctimes de la violència de gènere, amb greus 

conseqüències. És urgent que els abusos a la infància estiguin a les agendes 

polítiques. Durant l’adolescència cal incidir en el desenvolupament d’una 

sexualitat respectuosa generant espais de confiança amb assessorament en 

violències masclistes. 

 

- Hi ha una manca de recursos i molts d’ells estan saturats, amb llargues llistes 

d’espera i professionals sense formació específica. Continua mancant 

perspectiva de gènere i feminisme als serveis, sobretot per a la identificació i 

per evitar la victimització. Tot i això, també hi ha bones pràctiques com les 

aliances entre centres d’atenció primària, centres educatius i de lleure.  

- A la taula “Mirar el món am ulls de dona” es va destacar que les dones 

continuem exigint els nostres drets davant l’ofensiva mundial contra aquests. 

Seguim sent la base per promoure canvis i accions partint de l’eradicació de la 

violència institucional i judicial. Beijing +25 significa continuar vetllant pel 

compliment dels 12 punts tenint com a eina de treball els informes ombra que 

elaborem entre totes les entitats de dones i feministes.  

 

-A la darrera taula del dijous, posant en comú amb les companyes de 

Mozambic, Guatemala i Colómbia, denunciàvem la necessitat de fer visibles 

les violències sexuals, anomenant-les, identificant-les per a una estratègia per 

combatre-les amb un acompanyament efectiu de les víctimes. Necessitem una 

resposta conjunta de la societat amb la implicació dels diferents agents a més 

de xarxes dins el moviment feminista, tant a nivell local com internacional, per 

combatre el sistema patriarcal i les seves conseqüències.  

 



- Divendres, des del Fòrum Jove s’ha treballat exhaustivament en generar 

bones pràctiques que facin extensiva la lluita, encapçalada pel propi jovent, 

per un futur lliure de violències masclistes.    

 

- En la taula “si les dones parem és para el món” hem vist com el feminisme 

dibuixa un mapa general de violències i l’agenda és cada veda més àmplia i 

inclusiva, generant un ‘nosaltres’ més gran amb una visió internacionalista i 

antiracista. Exigim als representants polítics que deixin de criminalitzar la lluita 

feminista com a desobediència civil, que es derogui la llei d’estrangeria i que 

es respectin els drets laborals i humans de les dones que treballen en les cures 

i en la llar.  

Durant els darrers anys, el feminisme ha florit arreu, hem assolit una 

hegemonia cultural. Les vagues han estat un paper clau del procés, oferint una 

visibilitat al moviment i creant més xarxa entre col·lectius. Juntes som més 

fortes. 

I avui dissabte ha hagut molta participació a tots els tallers i hem vist les 

mancances del Pacto de Estado que queda molt enrere de les nostres 

expectatives perquè realment sigui una qüestió d’Estat que faci efectives les 

lleis, les mesures i els recursos per aconseguir una societat lliure de violència. 

Hem d’estar orgulloses de formar part i impulsar el moviment pels Drets de 

les Dones a erradicar  les violències masclistes.  

No defallirem fins fer-ho realitat. Hem Fet i farem historia, continuarem. 
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