
 

Dret a viure 

Part de la defensa dels presumptes agressors de la violació múltiple en als 

Sanfermines 2016 ha consistit a desacreditar la presumpta víctima, pel simple 

fet d'haver seguit vivint amb 'normalitat', una normalitat que no deixa de ser 

subjectiva i que ens genera algunes preguntes: 

Quins estereotips acompanyen les víctimes de qualsevol manifestació de 

violència masclista? Quines característiques se suposa que ha de tenir la 

víctima ideal? Tan sols un testimoni el comportament del qual encaixi amb 

l'imaginari col·lectiu ha de ser creïble? 

Per les característiques del nostre programa, aquests interrogants són 

recurrents en el nostre dia a dia a SICAR cat. Atenem des de fa 15 anys a 

persones que han patit una manifestació de violència de gènere com és el tràfic 

d'éssers humans, majoritàriament amb fins d'explotació sexual. Una explotació 

que, independentment que hagi generat uns beneficis a tercers, ha suposat per 

a les víctimes una violació sistemàtica. 

A continuació, us compartim algunes reflexions que han fet algunes companyes 

de l'equip: 

'Hem vist dones que, malgrat l'adversitat, no es rendeixen, dones que s'han vist 

obligades a conviure amb el dolor i a incorporar-lo al seu dia a dia. Per què? 

Perquè, malauradament, la vida no espera que et recuperis, perquè les teves 

necessitats segueixen estant, i fins i tot s'agreugen. La vida, i amb ella els 

temps i exigències administratives, continuen a uns ritmes accelerats i 

t'exigeixen presència. Presència per no "abandonar" les teves obligacions com 

a mare, presència per no abandonar els teus objectius de vida, presència per 

seguir defensant els teus drets, i presència en tants i tants escenaris ... ' 

'La violació i el tràfic de persones són cruels manifestacions de la violència 

masclista. Segons Nacions Unides, 3 de cada 4 víctimes de tràfic de persones 

amb fins d'explotació sexual són dones i nenes. Algunes de les dones 

 

http://www.sicar.cat/


 

 

que atenem, igual que la jove violada per 5 homes que es feien anomenar "La 

Manada" (llops on la força procedeix precisament del grup), s'enfronten a 

processos judicials on la càrrega de la prova recau de forma desproporcionada 

en la víctima. 

'L'atenció se centra en demostrar la seva condició de víctima en lloc que els 

presumptament culpables provin la seva innocència. En quins altres casos de 

violació de drets humans passa això? La violència sexual és una violació de 

drets humans com ho és el tràfic de persones. (Art. 5 de la Declaració Universal 

de Drets Humans "Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, 

inhumans o degradant"). ' 

'En alguns casos, la manca de coneixement i sensibilitat dels operadors jurídics 

comporta que, precisament, alguns símptomes del trauma complex que 

pateixen les víctimes, com són les llacunes de memòria o la manca de precisió 

d'alguns fets a l'hora de relatar el que havia passat, juguin en contra del seu 

testimoni quan haurien de reforçar-lo. El mateix succeeix quan es qüestiona a 

l'hora de defensar la víctima la falta de resistència, com hem sentit aquests dies 

en el cas de ‘La Manada’, què pot fer una jove de 18 anys davant de 5 homes 

que li doblen el pes carn de gimnàs? Què pot fer una víctima de tràfic 

amenaçada ella i la seva família, endeutada, aïllada en un país estranger? ' 

'Estem davant d'uns fets que tenen a veure amb el masclisme estructural de les 

nostres societats on valors patriarcals de desigualtat, de superioritat de l'home 

respecte a la dona, ens deixen molt sovint fets dramàtics com aquests, com 

demostren les doloroses xifres del terrorisme masclista al nostre país ... ' 

 


