Projecte Home també és nom de Dona

Com l’Anna, la Rosa, la Maria, la Natàlia, la Isabel, la Gemma... dones, elles, protagonistes i
artífexs indiscutibles del nostre projecte, del seu projecte.
Avui parlem d’elles perquè sigui visible també la seva realitat i la lluita per la seva vida i els
seus drets.
Perquè les addiccions afegeixen encara més vulnerabilitat al fet de ser dona i suposen també
un estigma que situa a “les nostres dones” en una greu posició de desigualtat social.
Semblaria, a vegades, que l’addicció avalés maltractament, vexacions, abús, suspensió de
drets com a mares, treballadores, persones... I que això servís d’excusa per relegar l’atenció de
la qual són mereixedores. Així, costa d’entendre que encara avui una addicció segueixi sent
una barrera per accedir a drets inqüestionables en altres situacions. Per exemple, és una causa
d’exclusió en determinats recursos d’atenció a dones que pateixen violència de gènere.
Avui, Dia de la Dona Treballadora, volem parlar de la dona amb problemes d’addicció. Algú
que, com tantes altres dones, però encara amb més insistència, ha d’aguantar judicis i
comentaris per ser una “mala mare”, una “mala filla” o una “mala parella”. Algú que viu amb por
a tenir una feina: por de si mateixa, del que diran, de la desconfiança, de ser assenyalada..
d’arribar-se a creure les mentides que li diuen que no val res.
Però aquestes dones, “les nostre dones”, són en realitat valentes, lluitadores, honestes, plenes
de dignitat i exigeixen ser observades amb la mateixa consideració que totes les que avui són
reivindicades.
Elles caminen al costat de moltes altres dones que van escollir ser advocades, periodistes,
psicòlogues, professores o economistes. Dones que reben el mateix salari que els seus
companys homes, que ocupen llocs de responsabilitat, que creen i lideren projectes,
decideixen, qüestionen... Dones que tenen, en definitiva, el privilegi d’experimentar una realitat
que, malauradament, encara és infreqüent.
Per tot això, Projecte Home també és nom de dona però no només de dona. Perquè aquestes
dones són companyes de viatge de molts homes. I totes i tots, conjuntament, van aprenent a
mirar-se novament i espolsar-se de mandats i imposicions, a vèncer barreres i estereotips, a
reconèixer-se diferents però iguals, a comprometre’s en la construcció de nous models socials
on les dones no hagin de demanar el que des de sempre els correspon.
Avui i tots els dies de l’any, a Projecte Home seguirem fent de la persona la nostra raó de ser,
respectant la diversitat i al pluralitat, atents i compromesos amb la igualtat de gènere i plantant
cara a qualsevol forma d’exclusió, marginació i violència.

