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Que servisca d’alguna cosa aquest 25N
El Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Contra les Dones i les xiquetes torna a estar
en el calendari, però continuen sent moltes les que pateixen la violència de gènere de primera
mà. En aquests moments la violència contra les dones és una crisi global.

Avisar a la teua amiga que has arribat bé a casa.

Encara que en pensar en violència masclista

Baixar el cap en creuar-te un grup d'homes. Una

imaginem una dona maltractada per la seua

xiulada pel carrer. Aquella mirada inadequada fora

parella de manera física i psicològica, no és, ni

de lloc que et fa sentir incòmoda. Un titular en la

molt menys, l'única situació on les dones i

tele sobre un assassinat masclista. El nou senyal

xiquetes es veuen afectades. Com mostren les

que comparteixes en xarxes que pot lliurar a la

xifres, el nombre de dones que han patit violència

dona del maltractador. Aquesta relació tòxica que

en la llar és molt de menor que les que han patit

coneixes i la gelosia de les parelles al teu voltant.

violència fora d'aquest àmbit.

Una violació en grup que commou a tot el país o el
cas de violència que ha patit algú conegut.

La irrupció de la pandèmia, els desastres naturals
ocasionats, la crisi climàtica, la situació dels

Sí, així com ho lliges!, la violència contra la dona és

conflictes, la seguretat alimentària i l'increment de

diària i té moltes maneres de manifestar-se.

la violació dels drets humans, estan exacerbant la

Encara que espante llegir-ho, segons xifres de l'INE

violència contra la dona. Com va dir recentment la

(Institut Nacional d'Estadística) l'any 2020 van ser

directora executiva d'ONU Dones, Sima Bahous,

29.135 dones les que van denunciar haver patit

més del 70% de les dones han patit violència de

violència masclista, pujant la xifra a 29.215 al total

gènere en algun d'aquests contextos de crisis.

de víctimes i relegant 8.279 casos a la violència en
l'àmbit de la llar.

Què es considera, llavors, violència contra la
dona? ONU Dones ha fet aquest esquema on
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resumeixen què no pot consentir-se i contra

el que cal

lluitar per a erradicar:

• Mutilació genital

• Violència per un company sentimental (violència
física,

sexual);

maltractament

psicològic,

violació

conjugal, femicidi)
• Violència sexual i assetjament (violació, actes
sexuals forçats, insinuacions sexuals no desitjades,
abús sexual infantil, matrimoni forçat, aguaite,
assetjament de carrer, assetjament cibernètic);

• Matrimoni infantil.
Davant aquesta violència i crisi global contra la
dona, el 25N, Dia Internacional de l'Eliminació de la
Violència contra la Dona, ONU Dones inicia, de nou,
el repte #CampañaÚneteSólo la qual convida a
celebrar 16 dies d'activisme (25 nov-10 dic) i que
conclou el Dia Internacional dels Drets Humans.

• Tràfic d'éssers humans (esclavitud, explotació

Fuente: ONU Mujeres
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Amb la intenció de conscienciar, previndre i

Per als qui creuen que aquestes mesures no són

eliminar la violència contra les dones i les xiquetes

necessàries només han de connectar-s'e una xarxa

a tot el món, l'ONU organitza aquesta campanya

social, endollar la televisió o llegir un periòdic i

des del 2008. Liderada pel secretari general de les

veure com fa tan sols fa uns dies arrere el règim

Nacions Unides i l'agència ONU Dones, amb aquest

Talibà a l'Afganistan prohibia als dónes aparéixer

repte es demana una acció global per a augmentar

en pel·lícules i sèries afganeses. A més, obligaven

la consciència i “crear oportunitats per al debat

als poques periodistes que segueixen en els seus

sobre reptes i solucions.”

llocs a portar el vel durant la transmissió del seu

Per als qui creuen que aquestes mesures no són
necessàries només han de connectar-se a una xarxa

treball. Sense oblidar l'expulsió dels escoles a totes
la professores i xiquetes majors de 12 anys.

social, endollar la televisió o llegir un periòdic i

O les cada vegada més freqüents notícies sobre

veure com fa tan sols fa uns dies arrere el règim

casos de violència vicària a Espanya, el mal més

Talibà a l'Afganistan prohibia a les dones aparéixer

extrem que pot exercir el maltractador cap a una

en pel·lícules i sèries afganeses. A més, obligaven a

dóna: danyar i/o assassinar als fills/as tal com

les poques periodistes que segueixen en els seus

s'inclou en el Pacte d'Estat contra la violència de

llocs a portar el vel durant la transmissió del seu

gènere.

treball. Sense oblidar l'expulsió de les escoles a
totes la professores i xiquetes majors de 12 anys.

Davant aquestes greus vulneracions dels drets dels
dónes, existeixen mecanismes internacionals que

O les cada vegada més freqüents notícies sobre

busquen incansablement sensibilitzar, protegir i

casos de violència vicària a Espanya, el mal més

reclamar els drets dels dónes. També inclouen la

extrem que pot exercir el maltractador cap a una

seua seguretat, la seua dignitat, i el seu dret a la

dona: danyar i/o assassinar als fills/as tal com

justícia, fonts del dret internacional.

s'inclou en el Pacte d'Estat contra la violència de
gènere.

- En la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les
Formes de Discriminació contra la Dona no

Abans aquestes greus vulneracions dels drets de les

s'esmenta de manera explícita la violència contra

dones, existeixen mecanismes internacionals que

les dones i les xiquetes, però en les Recomanacions

busquen incansablement sensibilitzar, protegir i

Generals núm. 12, 19 i 35 s'aclareix que la citada

reclamar els drets de les dones. També inclouen la

Convenció inclou la violència contra les dones i

seua seguretat, la seua dignitat, i el seu dret a la

formula recomanacions detallades als Estats.

justícia, fonts del dret internacional.
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- La Conferència Mundial de Drets Humans de 1993

- En 2006 es va publicar l'Estudi a fons del Secretari

va reconéixer la violència contra les dones com una

General sobre totes les formes de violència contra

violació dels drets humans i va instar a nomenar un

la dona, el primer informe exhaustiu dedicat a

Relator o una Relatora Especial sobre la violència

aquest tema.

contra la dona en la Declaració i Programa d'Acció
de Viena.

- El Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i
Lluita contra la Violència contra les Dones i la

- La Declaració sobre l'eliminació de la violència

Violència Domèstica de 2011 es va convertir en el

contra la dona de 1993 va ser el primer instrument

segon instrument regional jurídicament vinculant

internacional que va abordar de manera explícita la

sobre la violència contra les dones i les xiquetes.

violència contra les dones i va crear un marc per a
l'acció nacional i internacional.

- L'Assemblea General de les Nacions Unides
adopta resolucions bianuals sobre la qüestió de la

- La Conferència Internacional sobre la Població i el

violència contra les dones. Aquestes resolucions, la

Desenvolupament de 1994 va identificar els vincles

primera de les quals es va aprovar en 2012,

que existeixen entre la violència contra les dones i

aborden entre altres temes la intensificació dels

la salut i els drets reproductius.

esforços per a eliminar totes les formes de

- La Plataforma d'Acció de Pequín de 1995
identifica les mesures concretes que han d'adoptar
els governs per a previndre la violència contra les
dones i les xiquetes i respondre a ella. Una de les
12 àrees prioritàries d'actuació és posar fi a la
violència. En 2020, un important informe de
situació elaborat per ONU Dones va revelar que

violència contra la dona, el tràfic de dones i
xiquetes i la intensificació dels esforços mundials
per a l'eliminació de la mutilació genital femenina.
Les resolucions es renegocien amb freqüència
bianual, i els informes més recents sobre elles es
van presentar durant el 75é període de sessions de
l'Assemblea General de les Nacions Unides.

més del 80 per cent dels països (d'un total de 166)

- El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides

van notificar que havien adoptat mesures dirigides

va adoptar en 2012 una resolució sobre

a aplicar i fer complir les lleis de lluita contra la

l'acceleració dels esforços per a eliminar totes les

violència de gènere en els últims cinc anys, i que el

formes de violència contra la dona.

87 per cent dels països van declarar haver introduït
serveis per a les supervivents de violència o haver
reforçat els existents.

- En 2020, durant el 64é període de sessions de la
Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona,
les i els líders es van comprometre a intensificar els
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esforços per a aplicar íntegrament la Declaració i
Plataforma d'Acció de Pequín, inclosa l'eliminació

Cristina Sanchís
Periodista y redactora del equipo ANUE

de totes les formes de violència i de totes les
pràctiques nocives contra les dones i xiquetes.
Recordem el 25N els 365 dies de l'any, visibilitzem
el que passa, informem, compartim i no ens
quedem callades. Per tu, per ella, per elles, per
nosaltres, per totes.
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La información completa está disponible en https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-againstwomen/global-norms-and-standards

