PROU DISCRIMINACIÓ I VIOLÈNCIA CONTRA
DONES MIGRADES I DONES REFUGIADES!
Dones invisibilitzades i violències invisibles

Gran part de les dones migrades i de les dones refugiades són exposades a riscos, explotacions i
violències derivades de circumstàncies més greus que els homes, per ser –en la seva majoria–
dones joves, soles i pobres. El fet de viure en un altre país pot generar una condició d’aïllament
i una situació de discriminació que provoquen major vulnerabilitat.
Moltes de les dones migrades i de les dones refugiades, a més, són víctimes de la violència
estructural ocupant les posicions més baixes en l’ordre socioeconòmic degut a l’efecte de la
intersecció entre gènere, procedència, classe social i situació administrativa. També s’uneixen a
aquest complex teixit de condicions, discriminacions que tenen a veure amb la interpretació
religiosa, les pràctiques culturals, les creences i les actituds masclistes.
Tot això es manifesta en la invisibilitat social, en la precarietat i la desprotecció laboral, la
invisibilitat de les tasques realitzades a les llars i de cura (activitat ocupada majoritàriament per
aquestes dones) així com la falta d’oportunitats per accedir a treballs més qualificats, de
responsabilitat i amb major remuneració.
El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC):


Condemna i rebutja qualsevol forma de discriminació, xenofòbia i racisme, i se
solidaritza amb les dones que ho pateixen.



Vol construir un espai de reflexió i diàleg i teixir un mecanisme d’intercanvi i treball de
diferents col·lectius i entitats de dones que es manifestin i es posicionin en conjuntures
polítiques i socials en funció dels drets de les migrades i les refugiades, lluitant per tenir
visibilitat, espais de protagonisme i d’apoderament.

Considerem que moltes de les violències que pateixen les dones migrades i les dones refugiades
sorgeixen de les institucions, com per exemple:


L’obstacle per sol·licitar asil i refugi.



Les devolucions en calent.



La privació de llibertat en els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) per no tenir la
documentació de residència en regla.



Les dificultats en l’accés al dret a la salut universal per manca de documentació de
residència o altres motius que impedeixin l’accés universal a aquest dret.



La manca de mediació amb perspectiva de gènere en casos de violència masclista.



El desconeixement de la realitat dels drets de les diferents comunitats culturals en els
països d’origen.

Ens manifestem per les dones migrades i refugiades, visibles i amb drets, exercint la seva
ciutadania activa, per tant:


Fem una crida a tota la societat civil per unir-nos i solidaritzar-nos amb les dones
migrades i les dones refugiades, que és també una causa universal.



Reivindiquem campanyes positives d’informació i sensibilització relacionades amb les
dones migrades i les dones refugiades a fi d’afavorir el seu apoderament, que modifiquin
la mirada social i lluitin contra el masclisme i la xenofòbia.



Reclamem que es documentin els casos de violència de gènere en els quals es vegin
afectades dones migrades o dones refugiades, analitzant els obstacles que troben en
l’accés efectiu i la protecció dels seus drets i que tinguin en compte l’impacte de la
intersecció entre gènere, grup d’origen, diversitat i classe social.



Requerim:
1. Una legislació inclusiva que enfoqui els drets de gènere i el pluralisme i la diversitat
cultural amb polítiques que garanteixin un tractament digne i respectuós en els
equipaments públics i que donin suport a la integració i acomodació de les dones
migrades i de les dones refugiades.
2. La Modificació de la Llei Orgànica 1/2004, de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere, que faci efectiva la lluita contra totes les formes de violència envers les dones
i no exclusivament la perpetrada en l’àmbit de la parella. I que aquesta modificació
incorpori accions específiques destinades a revertir les situacions que provoquen
desigualtat en detriment de les dones migrades i de les dones refugiades.
3. La Ratificació del Conveni 189 de la OIT (Organització Internacional del Treball) sobre
el treball decent per a les treballadores de la llar.
4. La Revisió jurídica de l’articulació de la Llei d’Estrangeria i de la Llei contra la
violència de gènere amb la finalitat de posar fi a les barreres i/o discriminacions que
poden afectar les dones migrades i les dones refugiades en general i, en particular, les
dones sense documentació.
5. La derogació immediata de la reforma sanitària del PP que va retirar la targeta
sanitària als immigrants en situació irregular, per tornar el dret a la sanitat universal.

I per últim,
Rebutgem i condemnem la criminalització de les persones que salven vides, especialment de
dones i nenes, cada dia en el mar Mediterrani.
Manifestem la nostra solidaritat amb totes les organitzacions que treballen per les persones
refugiades i, específicament, amb Proactiva Open Arms.
Agraïm la feina que realitzen totes les organitzacions que treballen per les persones refugiades
i, concretament, la de Proactiva Open Arms amb el rescat del mar a les refugiades que arriben a
Europa fugint dels conflictes bèl·lics, de les persecucions, de les violències i de la pobresa.
Barcelona, juliol de 2018

