APUNT 8

Vídeo: Testimoni de Susana Bejarano, supervivent de violència
masclista i d’altres dones de l’associació Ve-la Luz
Data: 6 de novembre de 2015
Mitjà: La Sexta Noticias 2, minut 26:20; durada 1’ 38”
Resum: La Sexta es fa ressò de la vaga de fam de les dones de
l’associació Ve-La Luz, alhora que denuncia les retallades en matèria
d’igualtat i anuncia la marxa contra les violències masclistes del 7N.

La Sexta Noticias dóna veu a les supervivents de violència
masclista i denuncia les retallades
El dia abans de la Marxa Estatal contra les Violències Masclistes del passat 7 de
novembre, La Sexta va dedicar una peça a la vaga de fam 1 de 9 dones del col·lectiu
gallec Ve-La Luz, que l’encerta en tres aspectes: mostra dones que han sobreviscut
a la violència de gènere, anuncia una manifestació que hi haurà l’endemà i
denuncia retallades en polítiques d’igualtat.
A la peça es dóna veu a dues de les dones que participen en la vaga de fam.
Una d’elles, Susana Bejarano, explica que va dir prou després que el seu fill li
demanés que deixés al pare i que ara vol viure tranquil·la a casa seva i no en una
casa d’acollida perquè limita la seva llibertat de moviments.
L’off esmenta la demanda del col·lectiu de retirar la custodia i el regim de visites als
maltractadors i anuncia que l’endemà hi haurà una manifestació contra les
retallades en polítiques d’igualtat, que implícitament dóna per certes: “Mañana se
espera que se sumen a suluchamiles de personasreclamando acabar con los
recortes en igualdad”.
En el vídeo es recullen també unes declaracions de la secretaria d’Estat d’Igualtat,
Susana Camarero, que nega qui hi hagi hagut retallades contra la violència de
gènere. Però immediatament, Noelia Landete (Moviment Feminista) afirma no
solament que les retallades s’han produït sinó que han estat assenyalades pel
Comitè de Nacions Unides per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona
(CEDAW en anglès).
De fet, des del 2010 el pressupost per a la prevenció de la violència masclista s'ha
retallat més d’un 26%, segons el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
La peça de La Sexta Noticias té la virtut de visibilitzar i donar veu a dones
supervivents com a agents socials i no com a víctimes passives. A més, explicita
reivindicacions del moviment feminista i en anunciar la manifestació de l’endemà i
el seu objectiu -demanar un pacte d’Estat contra la violència de gènere-,
contribueix a la participació ciutadana.
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Les dones de l'Associació Ve-La Luz van posar fi a mitjans de novembre a la vaga de fam
que havien començat el dia 1 del mateix mes per reclamar compromisos polítics concrets
contra la violència masclista. Després de rebre el compromís verbal per part d'IU i PSOE
d'incorporar les reivindicacions als programes electorals, van aturar l'acció.
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La Sexta Noticias 2, minut: 26:20
Imatge

Text

Imatges del plató. Parla
presentadora.

(Presentadora)
Susana cuentaquesuhijo le dijoque o dejaba a su
padre o prefería no seguirsiendosuhijo y eso,
dice ella, fue lo que la
empujóaempezarunanuevavidalejos de la
violenciamachista. Ella esuna de las 9 mujeres
en huelga de
hambreparareclamarmásmedidasqueayuden a
lasvíctimas.
Mañana hay convocadasmarchas contra la
violenciamachista en variasciudades.

Imatges de Susana Bejarano al
campament a la Puerta del Sol de
Madrid / Rètol 1: Contra la
violenciamachista / Rètol 2: 016
Teléfono contra el maltrato

(Veu en off de la redactora)
Tiene dos hijosadolescentes. Lo quemás le duele
a Susana esquehayancrecido con la
violenciamachista.

Primer pla de Susana Bejarano / Mihijo me dijo: “Mamá, o dejas a papá o dejo de
Rètol 1: Contra la
sertuhijo”. Entoncestuyaescuandote das
violenciamachista / Rètol 2: Lleva cuentaquealgoestápasando.
6 días en huelga de hambre
Imatges de Susana Bejarano al
(Veu en off de la redactora)
campament a la Puerta del Sol de No quiereuna casa de acogida, sinovivir en
Madrid
supropia casa tranquila.
Primer pla de Susana Bejarano

Imatges de les altres dones en
vaga de fam

Tienes un horariocomosiestuvieranmetidas en
unacárcel. Vamos a ver, por favor…
¿Quéhemoshecho? Nosotras no
tenemosqueestarmetidas en ningúncentro.
Quecojan al maltratador y se lo lleven a la casa
de acogida y a nosotrasquenosdejenlibres.
(Veu en off de la redactora)
Son 9 mujeres. Representan a
todaslasquesufren la lacra de la
violenciamachista.

Imatge d’una altra de les
vaguistes

Estarbien con nuestroshijosquees lo
únicoquequeremoscuandoyadecidimosdecirqueya
no vamos a sufrirmás y queya no vamos a
permitirquenossiganagrediendo.

Imatges de les dones / Rètol 1:
Contra la violenciamachista /
Rètol 2: Todos los
grandespartidos han anunciado
que acudiránmañana a la marcha

(Veu en off de la redactora)
Están en huelga de hambreparapedirmedidas.
Entre otras, retirar la custodia y el régimen de
visitas a los maltratadores.

Imatge d’un noi mirant la
instal·lació de sabates vermelles
contra el feminicidi / Una dona

Mañana se esperaque se sumen a sulucha miles
de personas reclamandoacabar con los recortes
en igualdad y que la lucha contra el maltrato a la

signant el manifest de l’associació mujer sea unacuestión de Estado.
/ Imatge de les dones en vaga
Imatge de Susana Camarero,
Secretaria d’Estat d’Igualtat /
Rètol 1: Contra la
violenciamachista

Negarrotundamenteque ha habidorecortes en la
lucha contra la violencia de género.

Imatge de Noelia Landete en
representació del moviment
feminista

Esevidenteque los hay, hasta… No solo lo
decimoslasorganizacionesfeministas, sinoque la
ONU en dos informesseñalaque los recortes se
estánproduciendo en España.

Imatge d’una instal·lació a terra
amb una creu i espelmes /
Imatge de les dones en vaga amb
màscares amb la boca ratllada
amb una X / Imatge de la
instal·lació de les sabates
vermelles i de la gent que passa
per la Puerta del Sol mirant-la /
Pla detall d’una de les sabates

(Veu en off de la redactora)
Este añohanmuerto 41 mujeres. También, 39
niños.
Su lemamañanaserá “Nosqueremosvivas”.
Esperan no sumarni un nombremás a unalista de
753 mujeresmuertasdesde 2003.

