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D'esquena a la violència masclista
"Unes dades impactants que manifesten que els joves viuen les relacions amb
violència com un fet quotidià"
Sovint hi ha titulars que ens cauen a sobre com un bon raig d'aigua gelada, perquè a
vegades preferim seguir amb la vena als ulls que veure la realitat que ens envolta. Un dels
titulars més repetits al llarg d'aquesta setmana passada ha estat que el jovent exerceix i pateix
violència en les seues relacions com un fet habitual i normal, arran de la publicació d'un estudi
sobre percepció de la violència masclista entre els joves. Però aquesta afirmació amaga una realitat
que portem temps denunciant, i és que el masclisme està arrelant amb força entre els més joves.
Aquest estudi, fet per la Secretaria d'Estat d'Igualtat i el Centre d'Investigacions
Sociològiques, mostra un fort rebuig dels joves cap a la violència física i sexual, però en canvi falta
de consciència o importància cap a les altres formes de violència masclista, com ho és la
violència psicològica o el control. Sobre aquest tipus de violència, un terç dels joves considera
inevitable i acceptable el control sobre la parella o fins i tot prohibir-li certes activitats. També un
terç dels joves diu ser coneixedor d'algun cas de violència entre el seu entorn més pròxim i quasi la
meitat de les noies diuen que alguna amiga seva n'és víctima, però en canvi, no es plantegen
denunciar o fer alguna cosa per posar-hi fi.
Unes dades impactants que manifesten que els joves viuen les relacions amb violència
com un fet quotidià, i sovint no en són conscients que determinats comportaments de control que
es produeixen són també violència masclista. De fet, també la violència física i sexual és molt
present entre els joves. El 42% de les víctimes per agressions sexuals l'any 2014 van ser menors
de 20 anys i el 15% de les trucades al telèfon d'atenció a les víctimes (900 900 120) van ser
menors de 30 anys (l'any 2013 va ser del 12%).
I què en fan els governs davant aquesta realitat creixent? Doncs sovint, girar-li l'esquena.
Bona part dels programes existents fa 6 anys destinats especialment a la prevenció de la violència
masclista entre els joves han desaparegut, o en el millor dels casos han estat substituïts per altres
programes on no s'interactua directament amb les persones joves.
Si no volem condemnar una generació de joves a conviure tota la vida amb la violència
masclista cal que li plantem cara i deixem de posar excuses. Hem de recuperar urgentment els
programes de prevenció i conscienciació dels joves, a través de les escoles i instituts i també de
tots aquells espais on els joves hi són presents, amb campanyes publicitàries, tallers, sessions
informatives... i també hem de poder format als professionals que conviuen amb aquests joves
per tal de detectar els casos de violència i saber on derivar-los. Però també vol dir vetllar pel
contingut de molts programes televisius on es transmeten valors masclistes i es premien
determinats comportaments que no ens ajuden a construir una societat lliure de violència
masclista.
I fins que el govern no decideixi deixar de girar-li l'esquena a la violència masclista i plantar-li
cara, alguns col·lectius, com hem fer les JERC, seguirem intentant fer arribar als joves que hi ha
cops que no es veuen i que cal tallar al mínim símptoma!
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