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Manifest contra la violència política vers les dones 

 

En aquests dies de conscienciació al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional 
per a l’Eliminació de les Violències vers les Dones, les representants polítiques, 
periodistes i activistes que ens apleguem avui aquí volem denunciar també la 
violència masclista que es produeix en la vida política i en l’esfera pública de les 
dones, ja sigui en seu parlamentària, als mitjans de comunicació o a les xarxes 
socials, tal com reconeix de manera pionera a nivell europeu la Llei 17/2020, de 22 
de desembre, de modificació de la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista. 

Denunciem que les discrepàncies polítiques no poden justificar mai els atacs que 
patim motivats pel gènere, és a dir, que siguem atacades en tant que dones amb 
comentaris i insults masclistes o misògins que tenen l’efecte d’humiliar-nos i 
degradar-nos, que es promogui la nostra cosificació quan es comenta la roba que 
portem o el nostre pes en lloc de la feina que fem, que se’ns menyspreï fent 
referència a les nostres parelles o familiars, o fins i tot que se’ns amenaci per xarxes 
socials amb agredir-nos, incloent amenaces de violació.   

Denunciem que els factors d'identitat ètnico-racial, ascendència cultural, religió, 
edat, discapacitat, dissidència sexoafectiva o identitat o expressió de gènere, 
agreugen els insults i els assetjaments a les xarxes socials, especialment en resposta 
a posicionaments feministes. 

Denunciem que la violència política contra les dones produeix sentiments 
d’humiliació, d’impotència, de tristesa, d’angoixa i d’inseguretat, amb les 
corresponents conseqüències sobre la salut i el benestar personals. La violència 
masclista mai és innòcua. 

Denunciem que la violència política contra les dones suposa una vulneració dels 
drets de participació política que impedeix que les dones contribuïm en igualtat de 
condicions als debats, i també afecta la nostra capacitat de treballar per la feina que 
ens ha estat encomanada a les urnes, als mitjans de comunicació o la nostra entitat. 

Denunciem que aquest tipus de violència provingui d’on provingui -sigui l’extrema 
dreta, sigui grups fonamentalistes, , siguin columnistes o tertulians, o qualsevol 
usuari de les xarxes socials,- comunica al conjunt de la societat que les dones no són 
benvingudes a participar en la vida pública i perpetua els imaginaris patriarcals que 
assignen a les dones l’espai privat.  

Els atacs contra una dona en la vida política com els que es van viure ahir al Congrés  
volen ser alliçonadors per a totes les dones, per això diem prou. No permetrem que 
la violència contra les dones en la vida política s’assumeixi com el cost o el preu per 
a les dones de fer política des de l’activisme o des de les institucions. Tampoc pot ser 
aquest el preu per informar i comentar l’actualitat política.  

Per totes les dones contra qui s’està exercint violència política, per nosaltres i per 
totes les que vindran, fem valdre el clam feminista que, des de la sororitat, crida que 
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si ens toquen a una, ens toquen a totes. La vida política i l’esfera pública, els mitjans 
de comunicació i les xarxes socials també són nostres! 

 

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2022 


