MANIFEST
25 de novembre
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones
Aquí i allà, ja fa temps que cada 25 de novembre es fa un manifest.
Avui, un altre. Un manifest unitari per a l'eliminació de la violència envers les dones, tot
recordant les germanes Mirabal i tantes altres dones assassinades aquí i allà. Assassinades per
homes esdevinguts assassins. Allà i aquí.
Una vegada més posam de manifest que cada persona que mata, que castra, que fer, que viola,
que dona un cop que danya, que actua en contra de la voluntat de l'altra, que profana i que
lleva la vida un poc cada dia, fa una esquerda que s’engrandeix al teixit social.
L'esquerda es fa més gran i fa semblar més gran el desconsol.
Desconsolades, en estat de qui està, fins i tot, privada de consol. Privada d'allò que consola,
agombola i acompanya.
Així és des de ja fa temps, tot i que cada 25 de novembre es fa un manifest.
Tot i així, una vegada més, posam de manifest la necessitat d'una crida conjunta i implicada de
totes les administracions, i dels agents socials, per a l'erradicació de totes les violències
masclistes; per a fer de la reparació una realitat i de la realitat l'acció conjunta envers la causa,
perquè l'efecte de reparar és necessari a partir del sinistre, del funest i, fins i tot, del presagi.
Reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones que es troben amb aquestes realitats,
que s'hi troben, que les entreveuen, que diuen, que no callen i que no seran reduïdes al silenci,
tot i haver-les fet emmudir grotescament, és posar de manifest i valorar la lluita constant del
moviment feminista.
Aquí som totes nosaltres per revifar la seva veu i fer adquirir nova vida al seu manifest, tot
adquirint el compromís de seguir treballant conjuntament i coordinadament, en pro del viure, no
tan sols del sobreviure
Romandre viva després de la mort d’una altra implica prendre consciència que les violències
masclistes representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat
de la població. Violència contra moltes dones i criatures, lesbianes, transsexuals, bisexuals,
transgènere, intersexuals, amb diversitat funcional; de diferents orígens, cultures, creences i
religions. Violències que legitimen i perpetuen les desigualtats en un sistema patriarcal basat en
mecanismes de control i poder sobre les nostres vides.
Així doncs, una vegada més, i totes les que calgui, posem de manifest que ens cal educar, ens
cal saber, ens cal reconèixer, formar, informar, detectar; desmodular la creença que la qualitat
de normal no és normalitat, i fer entendre al sistema patriarcal que tenim dret a ser filletes i
dones lliures. Hi tenim dret i ho volem ser.

