MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER
ASSEGURAR LA FORMACIÓ CONTINUADA CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA ALS INSTITUTS DE SECUNDÀRIA DE REUS

El passat 25 de novembre es va commemorar, com cada any, el DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA just un dia després
que una altra dona, que estava embarassada, morís a trets per un home a
Vinaròs. Una mort més que se suma a les 24 dones assassinades arreu dels
Països Catalans.
Si parlem del Principat, tenim constància de 8 vícitimes mortals de violència
masclista fins el dia 2 de novembre; a les quals no s'hi ha pogut fer front si
tenim en compte que, a Catalunya, hi ha una denúncia per agressió sexual
cada 8 hores.
Des de sempre que hem parlat i intentem fer front a aquesta violència
masclista però, encara, masses vegades es tracta com un tema aïllat sense
tenir en compte que la violència masclista és un problema estructural que
va en augment.
Les expertes asseguren que la falta de formació sobre violència masclista és
un greu problema que moltes vegades acaba comportant que la víctima
sigui jutjada o culpabilitzada. Ho hem vist recentment amb la gestió del
judici de La Manada a Iruña.
Més enllà de les estadístiques, cal tenir en compte les seqüeles físiques i
psíquiques que aquestes agressions ocasionen a tothom qui les pateix i que
no podem tolerar: trastorn d’estrès posttraumàtic, depressió, fòbies,
ansietat i fins i tot intents de suïcidi. També la idea de culpa que cal
eradicar: de no haver evitat la situació, de no haver reaccionat adientment.
Les dones es qüestionen el que van fer abans de l’agressió ( arribar tard a
casa, refiar-se de desconeguts…), el que van fer o no van fer durant
l’agressió ( no haver oposat resistència o haver-se quedat aturades) i
després de l’agressió ( no denunciar immediatament, destruir proves etc).
Als espais d’oci s’han començat diverses iniciatives: protocols, espais
violetes, etc. (tot i que no suficients). La formació antisexista és transversal
i s’ha de treballar des de tots els àmbits possibles.
Des de l’educació secundària obligatòria no es pot girar la vista i cal oferir
formació i eines al professorat així com formació periòdica i constant a
l’estudiantat.
A inici de l'any 2017, es va publicar un estudi que desvetllava que el 62%
dels estudiants coneix o ha viscut situacions de violència masclista a la
universitat. Si aquest fet s'afrontés des d'edats prematures, de ben segur
que aquest tant per cent no seria aquest.
Com a conclusió, hem de dir que l'educació juga un paper fonamental
perquè els joves sàpiguen afrontar situacions on es facin explícites, o el més
important, s'intueixin situacions que puguin apuntar a indicis de violència
masclista.

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular proposem els següents acords:
1. Prioritzar una partida pressupostària per tal de formar la comunitat
educativa dels instituts de Reus sobre la violència masclista.
2. Prioritzar una partida pressupostària per tal de disposar de material
que complementi la formació que ara mateix s’està fent a les aules
dels instituts i que la comunitat educativa pugui aplicar i treballar en
diverses assignatures curriculars, activitats i vida en els centres.
3. Prioritzar una partida pressupostària per tal de poder ampliar tallers
antisexistes al llarg de tot el curs, formació continuada per als
alumnes.
4. Instar a la Generalitat de Catalunya, a través de la Federació
Catalana de Municipis a ampliar la partida pressupostària del
contracte programa impulsat per l'Institut Català de les Dones per
poder ampliar aquesta formació a tots els centres de secundària que
actualment, per manca de recursos i personal, no es pot oferir.

