MANIFEST DE LA XARXA D'UNITATS D'IGUALTAT DE GÈNERE DE LES
UNIVERSITATS ESPANYOLES PER A L'EXCEL·LÈNCIA UNIVERSITÀRIA
(RUIGEU)
25 NOVEMBRE 2019
Les universitats integrants de la RUIGEU ens unim entorn del 25 de novembre, Dia Internacional
per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, per denunciar la persistència i les noves
formes de violència masclista i exigir que l'erradicació de la violència de gènere siga prioritària
en les agendes polítiques, econòmiques i socials.
A les universitats assistim amb estupor al fet que, des de certes posicions polítiques i socials, es
negue o es justifique la violència masclista, malgrat totes les evidències empíriques que una
vegada i una altra els desmenteixen. Així mateix, interpel·lem els homes perquè diguen “Prou!”,
perquè trenquen el silenci còmplice amb la crueltat d'aquells que són maltractadors i amb la
violència cap a les seues víctimes.
Les dades dels feminicidis a la nostra societat, l'assassinat dels fills i filles de les víctimes com a
forma de “violència vicària”, les custòdies parentals als maltractadors, les agressions sexuals, la
desprotecció jurídica de les dones que denuncien, el tràfic de dones i xiquetes amb finalitats
d'explotació sexual, l'assetjament sexual, la mercantilització del cos de les dones, la seua
reificació, l'auge de la pornografia com a referent de relació sexual per a molts adolescents sense
alternativa educacional adequada, la misogínia reaccionària de determinats sectors de la nostra
societat, els models de masculinitats “tòxiques” i el sexisme socioambiental són realitats
alarmants i preocupants. Enfront de les diverses expressions de la violència masclista disposem
de dues eines que, a manera de brúixoles habitades, marquen el camí que cal seguir: el Conveni
d'Istanbul (ratificat per l'estat espanyol el 2014) i el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere
(Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al seu desenvolupament).
En aquest moment polític i històric en què el clam social entorn del “Germana, jo sí que et crec”,
#Niunamenos o #MeToo, les universitats com a generadores i transmissores de coneixement
crític, però també de valors, hem de (i podem) convertir-nos en un referent d'igualtat per a tota
la societat. La visibilització dels resultats de les investigacions dels centres d'estudis de gènere i
feministes, la tasca de les unitats d'igualtat, de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a
l'Excel·lència Universitària, del grup de treball de Polítiques de Gènere dins de la Comissió
Sectorial CRUE-Sostenibilitat o de la recent figura de la delegada de la presidència de CRUEUniversitats Espanyoles per a Polítiques de Igualtat són accions fonamentals perquè la societat
en conjunt comprenga el poder del coneixement per transformar la realitat.
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La necessitat d'una integració estructural i permanent de la perspectiva de gènere en
l'ensenyament superior, en la recerca i en la transferència de coneixement s'ha posat de
manifest repetidament durant aquest any com la manera de modificar els elements patriarcals
que encara hi són en certs àmbits de la nostra societat, com la justícia, la comunicació i
publicitat, la societat digital, les indústries culturals i, per descomptat, l’àmbit acadèmic i
científic.
Totes les comunitats autònomes haurien d'aprofitar el coneixement i el potencial transformador
de les universitats per desenvolupar de manera eficaç les mesures proposades en el Pacte
d'Estat contra la Violència de Gènere, mitjançant la implementació d'accions de recerca,
formació i sensibilització.
La universitat està cridada a ser un referent d'igualtat per a tota la societat i a proporcionar
noves formes de coneixement des d'una epistemologia que done lloc a teories, polítiques,
pautes culturals i metodologies capaces de contribuir a erradicar la violència contra les dones;
avançant així en la utopia d'una societat més justa per a totes i tots.
I com a referent d'igualtat, la universitat s’ha de constituir en exemple de lluita contra la
violència masclista que es puga donar en el seu si, garantint -a més- la protecció i la reparació
del mal a les eventuals víctimes.

Sense igualtat entre homes i dones no hi ha democràcia, sense
erradicació de la violència contra les dones no hi ha justícia.

Les universitats sotasignades formen part de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere de les
Universitats Espanyoles per a l'Excel·lència Universitària
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