Manifest 8 de març de 2019
LES PERIODISTES NO ATUREM LA LLUITA
Erradicació de les violències masclistes al sector de la informació i comunicació
Aquest 8 de març volem exigir l’erradicació de les violències masclistes al sector de la
informació i comunicació, així com un compromís ferm en la prevenció i en la protecció
de les víctimes. També la superació de la bretxa salarial encara existent en aquest sector,
majoritàriament per la segregació horitzontal i vertical que pateixen les dones
periodistes. Les empreses estan obligades a mantenir un espai de treball completament
lliures de qualsevol tipus d'assetjament vers les dones .
Assetjament sexual a dones periodistes
Les dones periodistes hem viscut assetjament sexual en l’exercici de la professió, tant
per part de companys, com per assetjadors que provenen de l’audiència, i fins i tot de les
pròpies fonts. En l’entorn de la comunicació digital, l’atac a les professionals del
periodisme pel sol fet de ser dones s’ha intensificat. I el més greu, continua en una quasi
completa impunitat.
Les últimes dades ofertes per IFJ 1 (International Federation of Journalists) són
contundents: un 66% de dones periodistes han sofert assetjament masclista online en
l’exercici de la professió. Només se n’han denunciat la meitat dels casos, i d’aquest
percentatge únicament en un 13% l’assetjador ha estat identificat o portat davant la
justícia. Insults, vexacions, amenaces de violació o mort, coaccions sexuals, són
interaccions agressives a les quals ens enfrontem dia a dia. Un 63% de dones periodistes
pateix conseqüències psicològiques que afecten al seu desenvolupament professional i
personal; un 38% acaba auto censurant-se com a resultat del ciberassetjament.
Tractament informatiu sexista que perpetua les violències masclistes
Ens preocupa també que encara continuen existint algunes cobertures informatives -i
moltes en programes d’entreteniment- de casos de violències masclistes amb un
tractament sexista, i culpabilitzador vers les víctimes. El llenguatge que s’utilitza
reprodueix el discurs assetjador, com ara qüestionar la veracitat de la víctima, o
difamar-la tot donant detalls de la seva vida que no aporten cap informació sinó judicis
de valor. També s’utilitza aquesta estratègia per qüestionar les persones que recolzen
les víctimes, les que es posicionen al seu costat, constituint així un assetjament sexual
de segon ordre. Aquest tractament informatiu perpetua les violències masclistes. Com a
dones periodistes exigim l’erradicació d’aquestes pràctiques. Denunciem també la
realització de tertúlies sensacionalistes i desinformatives sobre casos de violències
masclistes.
Només calen decisions editorials fermes i complir amb les recomanacions existents pel
tractament informatiu de les violències masclistes. L’impacte social que s’aconsegueix
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des d’una cobertura informativa compromesa amb la superació de les violències
masclistes és cabdal, contribueix a l’objectiu de desenvolupament sostenible de l’ONU2
d’erradicació de l’assetjament sexual.
Per tant exigim:
-un compromís de les direccions editorials i executives per a implementar mesures de
prevenció de les violències masclistes als equips professionals dels diversos mitjans,
que garanteixin entorns de violència 0 i de protecció a les víctimes.
-el compliment en totes les redaccions de tots els mitjans de comunicació de les
recomanacions del tractament informatiu de les violències masclistes, per superar la
revictimització i l’assetjament sexual de segon ordre
-responsabilitat a les direccions editorials i d’opinió en la publicació d’articles perquè
deixin d’emetre opinions masclistes i estereotipades que només justifiquen més
violències vers les dones en general i les periodistes en particular
- superació de la bretxa salarial existent al sector de la informació i comunicació
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

