
MANIFEST DE LES ORGANITZACIONS FEMINISTES SOBRE LA 
DEROGACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ INTEGRAL CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE (LLEI ORGÀNICA 1/2004), QUE L’EXTREMA 
DRETA HA INCLÒS EN EL PROGRAMA POLÍTIC DE VOX. 

Les dones, des de sempre, només pel fet de ser dones, hem estat discriminades, 

menystingudes, criminalitzades i maltractades per una societat tradicional, 

patriarcal i masclista en la que tot gira al voltant dels homes, els únics que són 

considerats subjectes de drets. 

Gràcies al moviment feminista i a la complicitat d’alguns homes igualitaris, hem 

sobreviscut a aquestes situacions, conquerint a poc a poc drets que ara, al S.XXI i 

en el marc de la Democràcia Espanyola, ens obren el camí per arribar a ser 

ciutadanes de primera, no simples objectes de lluïment al servei de la masculinitat 

acrítica, possessiva, dominadora i opressora de més de la meitat de la població 

mundial. De nosaltres, les dones.   

La Constitució Espanyola, que fa pocs dies ha complert 40 anys, malgrat ser 

androcèntrica no va poder deixar de proclama la igualtat de drets en el seu art.14. 

Com va dir Teresa Revilla, per pròpia iniciativa i essent l’única dona de la Comissió 

Constitucional: “Las mujeres no vamos a dar las gracias por ello”. 

La igualtat formal ens ha permès alguns avenços: l’ús d’anticonceptius, la Llei 

d’interrupció voluntària de l’embaràs, la Llei d’igualtat o la Llei integral de 

mesures de protecció contra la violència de gènere. Però encara queda molt camí 

per fer. Per això, exigim que no es posin en perill les nostres vides,  reclamem la 

igualtat real i efectiva en tots els àmbits de la societat i la total desaparició de les 

agressions, les violacions o els abusos sexuals.  

En aquest context, ens trobem ara amb VOX, un partit d’extrema dreta, amic de Le 

Pen - i pel que sembla també del Ku Kux Klan- que en el seu programa electoral 

planteja un intolerable retrocés dels drets de les dones i ens transporta a l’època 

més negra del franquisme, la de les dones submises i les esclaves reproductores al 

servei dels homes.  

No ho permetrem!! Lluitarem amb la raó i amb el mateix coratge i la mateixa força 

que ho hem fet al llarg dels temps.  

VOX, formació política masclista, defensa la prevalença dels homes sobre les dones 

i exigeix –entre altres moltes barbaritats- derogar la Llei Orgànica de Mesures de 

Protecció Integral contra la Violència de Gènere. VOX insulta les dones i les titlla 

“d’hembristas” i “feminazis” amb el fals argument que la violència de gènere no 

existeix. Sense dades ni proves -com és habitual en el patriarcat- acusa els poders 

públics d’ocultar la violència de les dones contra els homes i les xifres de 

denúncies falses.  

Senyors de VOX, els seus maldestres i falsos arguments mai han pogut sostenir-se. 

Ara, tampoc. En primer lloc, perquè la Llei Integral de violència de gènere que 

volen derogar amb 12 diputats autonòmics, és una Llei estatal i orgànica, aprovada 

per unanimitat dels integrants del poder legislatiu. La realitat és que, per a 

expulsar-la del nostre ordenament jurídic, necessitarien la majoria absoluta a les 

Corts Generals, la qual cosa no tenen ara ni tindran mai. Deixin d’enganyar la 



ciutadania espanyola, no poden de cap manera derogar aquesta llei. És increïble 

tan sols que ho plantegin, fer-ho demostra la seva més absoluta ignorància sobre 

matèries que s’aprenen al primer curs del Grau de Dret. Si us plau, deixin de fer el 

ridícul més absolut i si no en saben prou, estudiïn. 

En segon lloc, és curiós que utilitzin el terme “hembrismo”, que no existeix a cap 

diccionari, i que un partit com el seu, d’extrema dreta, ens vinculi amb el nazisme 

que vostès practiquen amb les seves idees, que no són altres que l’extermini públic 

i l’anul·lació de tot allò que és diferent. Nosaltres som feministes, sí, senyores i 

senyors de VOX. Feministes! 

Negar la violència de gènere és com negar que va existir l’Holocaust del poble 

jueu. Que la violència contra les dones existeix, és un fet, i les xifres així ho 

demostren de forma alarmant. La violència és la conseqüència més brutal de la 

desigualtat que patim les dones. Poden consultar les dades de l’Organització 

Mundial de la Salut, que indiquen que arreu del món gairebé un 30% de les dones 

que han tingut una relació afectiva han patit alguna forma de violència física o 

sexual per part de la seva parella, i que un 38% dels assassinats de dones són 

comesos per les seves parelles masculines.  

I si aquestes dades no són prou clares, els aconsellem un altre cop que estudiïn, i 

que recorrin a organismes com l’ONU, l’UE, EURSOSTAT, el Consell General del 

Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat o el Ministerio de la Mujer- entre 

d’altres- on descobriran les xifres – reals i esgarrifoses- de la violència de gènere. 

És una violència diferent, pròpia del context patriarcal i masclista que vostès 

abanderen i, per això, en una autèntica democràcia, té un tractament legislatiu 

diferent, un tractament que ha estat avalat en multitud d’ocasions per la 

jurisprudència del Tribunal Constitucional.   

Pel que fa a l’ocultació de dades, es tracta d’una mentida fàcilment refutable. Les 

xifres de denúncies falses es publiquen per la Fiscalia General de l’Estat i pel 

Consell General del Poder Judicial, i no arriben al 0’01%. I, per acabar amb un altre 

dels seus arguments, el que fa referència a la violència familiar, sàpiguen que el 

feminisme no nega la seva existència, però matisa la proporció que vostès li 

atribueixin. La violència familiar existeix, sens dubte, però en una proporció menor 

que la violència de gènere i amb unes característiques diferents. Poden consultar 

les dades, per exemple, a la pàgina web del Ministerio del Interior.  

Senyors de VOX, els exigim que deixin d’enganyar la ciutadania espanyola. Diguin el 

que diguin, les seves mentides no es convertiran en veritats per molt que les 

repeteixin. Els advertim: les dones no consentirem l’eliminació dels nostres drets, 

sempre ens trobaran dempeus, no oblidin que som expertes a lluitar contra 

l’opressió, i hereves de les lluites de les dones feministes que ens han precedit. El 

moviment feminista és imparable i seguirem desemmascarant les seves mentides i 

les esborrarem com fan les onades amb els castells de sorra.  

 

Terrassa, gener de 2019  

 


