Visibilitzant les violències invisibles
¿Per què el 25N?
25 de novembre de 1960. Troben al fons d’un penya‐segat de la costa de
República Dominicana els cossos sense vida de tres dones, Minerva, Patria
i María Teresa Mirabal, conegudes com ‘las mariposas’. Foren
assassinades violentament per la policia secreta del dictador Rafael Trujillo
en la República Dominicana. Tenien 34, 36 i 25 anys, eren germanes i
activistes contra el règim del dictador. El seu assassinat, un crim anunciat,
marcà per a sempre la història del país i la seua memòria serveix hui per a
commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les
Dones.
El 25 de novembre fou declarat dia Internacional contra la Violència cap a
la dona en la primera Trobada Feminista de Llatinoamèrica i del Carib
celebrat a Bogotà (Colòmbia) el juliol de 1981.
En aquest encontre les dones denunciaren la violència de gènere a nivell
domèstic i la violació i l’assetjament sexual a nivell d’Estats incloent‐hi la
tortura i els abusos patits per presoneres polítiques.
En 1999, la ONU donà caràcter oficial a aquesta data i així començà a
tindre caràcter global.

Violències invisibles dirigides cap a les dones:
Les violències psicològica, emocional i verbal són difícils d’identificar
perquè sovint es disfressen de cures i de protecció cap a les dones, cap a
la persona. "Et pot passar alguna cosa", "Ho dic pel teu bé", "No saps..."
La violència econòmica és una subtil forma de manipulació i control
disfressada també de cures i suport. "No compres això", "No saps
administrar els diners..."

La violència vicària, té l’objectiu de danyar a la dona i és aquella que
s’exerceix a través de o directament a filles i fills, és la més vil de totes i
una moneda de canvi amb un altíssim valor emocional, familiar i social que
no podem permetre.
Totes elles alteren la percepció de les dones i van construint un món al seu
voltant amb l’única finalitat d’aïllar‐la i convertir‐la en una presa més fàcil
per a exercir altres formes de violència més habituals.

Cal sensibilitzar, visibilitzar i informar sobre aquestes formes de violència
per a que la ciutadania sàpiga identificar i previndre aquestes actuacions.
No podem deixar tota la responsabilitat en mans de les víctimes presents i
futures. Treure‐les a la llum i posar en evidència a l’agressor és l’única
forma de lluitar contra la por i evitar les dinàmiques que aplanen el camí
cap als abusos i els maltractaments.

#NoSónCuresÉsViolència
#EncaraQueNoEsVeuÉsViolència
#SónInvisiblesÉsViolència
#StopViolènciesInvisibles
#VisibilitzarLesViolènciesInvisibles

