
Contra les violències masclistes a dones amb discapacitats.

Enguany s'ha volgut centrar una part dels actes commemoratius del dia Internacional
contra  les  Violències  Masclistes  per  donar visibilitat  a  les  situacions  de  violència
masclista que pateixen les dones amb discapacitats.

Les  dones  amb  discapacitats  tenen  el  doble  de  probabilitats  de  patir  violències
masclistes que  les  dones  sense  discapacitats,  pateixen  en  molts  casos  una  doble
discriminació,  pel fet de ser dones i pel fet de tenir una discapacitat, això comporta
més dificultats  a  l’hora  de detectar i  visibilitzar les  violències  de les  que poden ser
víctimes ja que pesa més la seva condició de discapacitat que no pas el fet de ser dona
que pateix violència, en moltes ocasions són les pròpies dones maltractades que ignoren
que ho son.

Segons  dades  de  l’Enquesta  de  Salut  de  Catalunya,  2018,  un  14,4%  de  les  dones
catalanes tenen algun tipus de discapacitat. Segons dades de l’Enquesta de violència
masclista, 2016, de la Generalitat de Catalunya,  un 43,1% de dones amb discapacitat
greu declaren haver patit  violència per part  de la parella o exparella ,  i  un 30,2%
durant  la  infància,  les  dades  segueixen  sent  massa  elevades  amb  dones  amb
discapacitats que no les limiten greument, un 35,4% declaren haver estat víctimes de
violències masclistes per part de la seva parella o exparella, i un 26,1% durant la infància.

A més, la violència que pateixen moltes vegades no és només masclista i sexual sinó
que també es pot donar un abús emocional que s’exerceix des de la pròpia família, de
manera  inconscient  o  no,  al  no  deixar  que  aquesta  persona  es  desenvolupi  amb
independència.

Un dels factors que influeixen en la invisibilitat de la violència masclista envers les dones
amb  discapacitat  és  la  no  detecció  per  part  d'elles  d'aquestes  situacions  i,  si  les
detecten, de la por a explicar-ho per por a la incredulitat i a l'estigma social.

Tenint en compte que una resposta per pal·liar aquesta xacra
pot passar per fer activitats  formatives adreçades a aquest
col·lectiu, l’Ajuntament de Sant Boi proposa fer la donació
a  la Fundació Cassià Just ja que treballa des de 1994 per
combatre  l’estigma  del  trastorn  mental  i  les  desigualtats
socials  comptant  amb  una  plantilla  del  70%  del  seus
treballadors i treballadores que tenen alguna discapacitat. 

L'import  serà  destinat,  exclusivament,  a  una  activitat
formativa  sobre  violència  de  gènere  per  a  les  seves
treballadores i treballadors amb discapacitat, de manera
que la  quantitat  serveixi  per la  lluita  contra  les  violències
masclistes d'aquest col·lectiu especialment vulnerable.

MOU-TE CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES


