Cugat.cat / noticies
Violència de gènere i animals
La violència de gènere és una de les plagues que ens envolta. Una violència que colpeja moltes dones de
la nostra societat, independentment del seu extracte social. Per sort ja fa temps que la llei ha començat a
posar remei i a castigar l'agressor i ajudar la víctima.
Però encara hi ha molt recorregut per fer. Sobretot perquè al voltant d'aquest fet hi ha tota una sèrie de
circumstàncies que s'han de tenir en compte. Fills, problemes econòmics, buscar un nou lloc on viure. I també
un fet que moltes vegades s'oblida; els animals de companyia.
Moltes de les dones que pateixen violència de gènere tenen algun gat o gos. Aquest fet agreuja el problema, ja
que moltes vegades el maltractador escull la mascota com a objecte dels seus atacs per provocar un mes gran
dolor psicològic a la seva víctima. I el fet es complica encara més quan resulta que les llars d'acollida on
poden anar les dones maltractades no permeten l'entrada dels seus animals.
D'aquesta manera es veuen obligades, en anar a alguna llar d'acollida, a deixar els seus gats o gossos en el
domicili conjugal en mans del seu maltractador. Aquest fet fa que el sentiment de culpa i el patiment
psicològic de la dona en deixar al seu animal de companyia a una mort segura, faci encara més difícil la
recuperació de la seva estabilitat emocional.
De fet moltes dones escullen continuar en el domicili conjugal, tot i els maltractaments, per tal d'evitar deixar
als seus estimats animals en mans del maltractador, amb el perill que això suposa per a la seva integritat. O
opten, en el cas de marxar del domicili, per no anar a cap llar d'acollida per tal de no deixar la seva mascota. A
les illes canàries una víctima dels maltractaments, ha decidit no anar a cap llar d'acollida i acampar a la platja
per evitar que la separin del seu gos. Aquest acte de defensa, en aquest cas la seva mascota, és un exemple
que, tot i els maltractaments, no han aconseguit doblegar la seva capacitat d'estimar i protegir.
Cal, doncs, que les institucions siguin conscients d'aquest problema i habilitin llars d'acollida on les dones
víctimes de violència de gènere puguin anar amb els seus gats i gossos. I que l'agressió sobre els animals de
companyia sigui un agreujant del maltractament psicològic i físic que es fa sobre la víctima. Organitzacions
com VioPet reclamen des de fa temps actuacions en aquest sentit.
I aquesta és una lluita que també entra en altres àmbits com pot ser la dels 'sense sostre', homes i dones que
viuen al carrer i moltes vegades també es neguen a anar a albergs perquè allà no permeten que entrin amb els
seus animals, que han estat la seva única companyia en la fredor dels carrers.
Defendre els animals en aquests casos no és tan sols un acte de compassió, sinó de reconeixement cap al valor
d'unes dones que, tot i el patiment que reben a la seva llar, posen la seguretat dels seus estimats animals per
sobre de la pròpia seguretat. Això és dignitat i grandesa amb majúscules. No farem res per ajudar-les?
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