NI UN PAS ENRERE!!!

Les dones hemestatsecularmentcondemnades al silenci. Per això,
perquè encara tenimmoltfresc en la memòriacol·lectiva el dolorósrecord de
la nostraparaulasegrestada, no estemdisposades a romandre mudes davant
la plujadiària de fal·làciesencoratjada per un partitd'ultradretanouvingut a
l'activitatparlamentàriaautonòmica. Encara que considerem que no val la
pena respondre al que aquestaformacióplanteja contra l'avanç de les dones
en la igualtat, sí que creiemrequerisc informar a tota la societat –a les
dones i també alshomes que, cada diamés, comparteixen les
nostresreivindicacionsfeministes– de quinés la realitat que, conscientment,
retorça i falsejaaqueixgruppolític, ambl'eclosió del qualEspanya ha deixat de
ser la “excepció” d'Europa, ja que ara hi ha una extrema dretaperfectament
visible i, per primera vegada, en solitari, aparentmentindependitzada del
partit conservador que la va acollirdurant tota la democràcia.
Deixant a partl'úspervers del llenguatgeamb el qualtractend'enfangar
el feminisme i equiparar-lo a les manifestacionsmésignominioses de la
història –no, el moviment que defensa la igualtat de les dones i el seudret a
viurelliures de violència no ésnazisme; el “feminazismo” és una
fabulaciómasclista per a tractar de posar en el mateixplaideologies que en
absoluthoestan–, VOX li ha declarat la guerra no solament a la immigració,
també a les dones, convertides en elsnegresd'aquestestrafaig nacional de
KuKluxKlan
que
dispara
consignes
de
*supremacismemasculí.
Perquèaquestaultradretapàtria que abomina del que denominen “ideologia
de gènere” –com si nomenar el feminisme o la igualtatanara a fer-los
cremar en les calderes de Pedro Botero– no vol apartar-se ni un
mil·límetred'aqueixaaltra
“ideologia”,
la
patriarcal,
que
ha
mantingutseglesconfinades a les dones. Sembla que no poguerentriomfar si
no ens aparten de l'escenaripolític i social i ens retornen a la cuina,
degudamentalliçonades en les consignes de la Secció Femenina.
És el colp, el càstig, la ràbia, la reacció del mésranci i
violentmasclismedavantl'indici que aconseguimfinalment una conquesta no
meramentcosmètica del poder que abans es concentravaexclusivament en
mansmasculines. No hohemaconseguit encara, peròelsavançosaconseguits –
ja siga en forma de protecció legal a les dones víctimes de violència de
gènere, de recursos que faciliten l'autonomia vital femenina, de negar-nos
al repartimentdelsxiquets per ordre judicial com si forenmersobjectes o,
simplement, de la llibertat per a prendreelscarrers i protestar perquèens
violen i ens maten quasiamb total impunitat– sónsuficientscomperquè el
sistema
patriarcal
que
defineix
i
defensa
aquestaultradretadesplegueelsseusariets. Com Susan *Faludiassegurava en
1991, quan va analitzar la reacció contra el feminisme a principisdels 80 i la
va batejarcom “la guerra no declarada contra la dona moderna”, la por del
masclisme al fet que consolidem el terrenyguanyatés esperó suficient: cal
retornar-nos, com siga, a la casellad'eixida.
I en aqueixobjectius'enquadra la campanya de VOX i del seu líder a
Andalusia, algú que, cal recordar, va ser expulsat de la carrera judicial res
menys que per prevaricar en un Jutjat de Família i dictar una resolució

injusta, sabent que ho era, contra una mare. Si més no, enrojola que qui va
ser condemnat per prevaricaciós'obstine a negar la realitat i afirmar,
menyspreant les dades, que Espanyapateix una epidèmia de falses
denúnciescontra elshomes, acusats per pèrfides dones que simulen el
maltractament.
Enfront
de
la
ceguesavoluntària
del
conservadorismed'extremadreta, les xifres: s'estima que nomésentorn del
30% dels casos de violènciamasclista es denuncien; a més, de 1,2 milions
de denúnciespresentades entre 2009 i 2017, només 96 (el 0,01%) van
resultar no reals, segons la Fiscalia General de l'Estat. Aquestpercentatgeva
ser del 0,001% en 2017 (166.260 denúncies en total, de les quals dos van
resultar no acreditades). És a dir, un número infinitamentmés residual que
el d'altrestipus de delicte, com la simulació de robatoris per a cobrar un
segur, per exemple, i que, no obstantaixò, ningúqüestiona ni
alçatantesbutllofes, ni es demana la derogació de la Llei de Contracte
d'assegurança.
Perquèmantindrecallades, a casa, “amb la pota feta fallida”, comdeia
el refrany, a les dones ésl'objectiu de la campanyad'aquestaformació
política que presumeixsense complexos de masclisme. En ells'enquadra la
seuaexigència de derogar la Llei Integral contra la Violència de Gènere, un
text legal que es va aprovar per unanimitat de totselsgrupsparlamentaris en
el 2004 i que va convertir a Espanya al país mésavançat en matèria de
protecció a les dones. Ara, emparant-se en la fal·làcia de què “també elles
maltracten i maten”, VOX ha posat la lluita contra la violència de gènere en
la diana i pretén, si no revertir la llei, sí que neutralitzar-la amb una altra
dirigida a protegirexpressamentalshomesd'unaviolència femenina que la
realitat confirma que no existeixmés que en casos excepcionals. I partint
que totes les accions humanes tenenexcepcions, que són les que confirmen
la
regla,
mais'halegislat
per
als
casos
puntualsque,amés,
estanperfectamentcoberts i protegits en el Codi Penal. Equiparar la
violènciaés negar el caràcter estructural de la qualpatim les dones pelmerfet
de ser-ho i minimitzar de forma intolerable el quasimiler de
víctimesmortals, que des que existeixen registres oficials en 2003, el
masclismeassassine
ha
segat
a
Espanya.
Per
no
parlar
directamentd'apologia del terrorisme de gènere... El que ha portat al
compromís social, polític i institucional del Pacte d'Estat contra la Violència
de Gènere.
No es tracta ja només que aquestaultradretaembravida traga pit per
volerimposar-nos el ricí de la reculada de drets a les dones.
Ésigualmentimportantdeixarclar
que
idènticaresponsabilitattindrà
en
aixòqualsevolpartit que es recolze en aquestaformació i façaconcessions a
les seuespretensions, comtristaments'estàevidenciant a Andalusia per part
del Partit Popular i Ciutadans, girantl'esquena a l'obligatcompromísamb la
defensa delsdretshumans (en aquest cas, el dret de les humanes a
gaudird'una vida lliure de violència), menyspreant tota la normativa
internacional vinculant subscrita per Espanya en la matèria. Finalment,
estàigualment la nostrapròpiaresponsabilitat. Cal que la societat es
mobilitze
i
prengaconsciència
que
tenimtant
el
Govern
que
hemdonatsuportdepositant el nostrevotcom el que hempermés no acudint a
les urnes. A partir d'ara, amb citeselectorals la pròxima primavera, s'imposa
la necessitat que, especialment les dones, pelmolt que ensjuguem, exercim

la nostraresponsabilitatdemocràtica i deixemclar que elsnostresdretssón
intocables i que no hi ha pacte possibleambels qui defensen en les
institucions les pretensionsdelsviolents.
NO CALLAREM!!!
NI UN PAS ENRERE!!!
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