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Una de cada tres dones europees ha patit agressions físiques o
sexuals, equival a 62 milions de víctimes de violència masclista.
80 milions de dones han patit violència psicològica per part de la seva
parella. Cada dia 12 dones són assassinades a causa de la violència
de gènere. Segons l’enquesta europea 2014 FRA.1
A Catalunya, 2 1 de cada 4 dones ha patit una agressió masclista
d’especial gravetat al llarg de la seva vida.
En l’àmbit de la parella i ex-parella, prop de 70.000 dones residents a
Catalunya es consideren maltractades.
En l’àmbit laboral, un 4% de les dones que han treballat per compte
d’altri s’han vist obligades, algun cop al llarg de la seva vida, a deixar
la feina a causa d’un assetjament sexual i un 5,2% han estat objecte
d’acomiadaments sexistes.
En l’espai públic, un 12,2% han patit algun tipus d’agressió sexista al
carrer l’any 2009, de les quals el 3,2% assenyala que els fets li van
produir un impacte psicològic intens.

Als últims 9 anys (2008-2016) a Catalunya 90 dones han estat
assassinades en l’àmbit de la parella, 23 d’elles amb denúncia
prèvia. Hi ha hagut 103.927 denúncies i 57.084 detinguts. 3
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Antecedents
En les últimes dècades les agendes polítiques a nivell mundial han
estat actives contra la violència vers les dones. La Convenció Sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació sobre les dones
(CEDAW) aprovada per NNUU al 1979 i signada i ratificada per l’estat
espanyol el 1983 i per 187 països del món ha estat un instrument
clau per al reconeixement de la violència contra les dones com una
forma de discriminació i una violació dels drets humans de les dones.4
Tanmateix, la Plataforma d’Acció de Beijing, aprovada per unanimitat
per els 189 països participants a la IV Conferència Mundial de la Dona
al 1995, inclou com un dels punts d’especial preocupació la violència
contra les dones, així com introduir la transversalitat de la
perspectiva de gènere en les polítiques públiques dels Estats,
marcant clarament el canvi de que les relacions de gènere són
relacions de poder i que necessitem un canvi estructural de la
societat.
Des de l’any 2011, Europa compta, a més, amb un tractat específic
sobre violència envers les dones, el Conveni del Consell d’Europa
sobre prevenció i lluita contra la violència vers la dona i la violència
domèstica, conegut també com Conveni d’Istanbul, que va entrar en
vigor al 2014.
Tant en el desenvolupament com en el seguiment d’aquests
instruments internacionals ha estat fonamental el paper de les
associacions de dones d’arreu del món. En particular, l’aportació
d’informes (els anomenats “informes ombra”) al Comitè CEDAW
contribueix a les recomanacions que el Comitè formula als Estats per
a l’adequat compliment de la Convenció. Els informes ‘ombra’
permeten donar informació per contrastar i posar en qüestió els
informes oficials dels Estats, que –elaborats pels mateixos estats- són
sovint poc crítics.
A l’Estat espanyol s’han produït també avenços normatius. La Llei
orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere la defineix com un assumpte públic, estructural, que
limita la ciutadania efectiva de les dones i que és el símbol més brutal
de la desigualtat existent de la nostra societat. Tot i això, la llei és
limita a la violència de gènere en l’àmbit de la parella o persones amb
relacions similars d’afectivitat. La llei, que entre d’altres, crea els
Jutjats de violència sobre la dona a tot l’Estat amb competència tant
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civil com penal, va ser un avanç en posar a l’esfera pública un
problema encobert a l’àmbit privat i que deixava en la impunitat dels
agressors i la indefensió de les víctimes.
La Llei catalana 5/2008 del “Dret de les dones a l’eradicació de la
violència masclista”, va partir del art.19.1 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, que estableix el dret de totes les dones a viure “lliures
d’explotació, maltractament i tot tipus de discriminació”. Va ser
votada per unanimitat pel Parlament de Catalunya. Entén la violència
masclista com la manifestació més greu d’un model de masculinitat,
de domini, de discriminació i de relacions de poder desiguals.
Contempla a diferència de l’estatal tos els àmbits, familiar, laboral ,
social i comunitari, i tots el tipus de violències, física, psicologia,
sexual (tràfic de dones, mutilació genital, matrimonis forçats) i
econòmica.
Contempla els drets de reparació del mal causat i constitueix la Xarxa
d’Atenció i Recuperació integral a tot el territori. A diferència de la llei
estatal, que obliga a les dones víctimes a tenir sentencia o una ordre
de protecció concedida per accedir als recursos, en la llei catalana no
és necessari presentar una denúncia, és suficient un informe dels
serveis socials, dels serveis sanitaris, de Mossos o de l’ICD.
Aquesta llei va ser, redactada, treballada i consensuada per un ampli
ventall de grups de dones i feministes, van poder posar en el centre
la realitat de qui l’exerceix i de qui la pateix. Tot i això les institucions
no van acceptar introduir dues qüestions fonamentals que continuen
pendents: La violència institucional, entesa com aquella
perpetrada per els diversos serveis que atenen en aquests processos
de violència i la superació de la llei d’estrangeria que preval sobre
la 5/2008, i tot i que s’ha aconseguit una modificació (art.31 bis i 59
bis de la L.O. 4/2000) en el sentit que no es pot expulsar a una dona
estrangera, sense regulació, mentre no es resolt el procés jurídic
després de la denúncia, sinó és resolt a favor, pot ser expulsada.
L’impacte de les lleis estatal i catalana
És necessari avaluar l’impacte d’aquestes lleis a la llum de les
obligacions internacionals de l’Estat en matèria de drets humans de
les dones.
A l’Estat
Per fer balanç d’aquest 13 anys d’aplicació de la llei estatal 1/2004,
tenim les Observacions del Comitè de la CEDAW, de 2015, a l’Estat
espanyol sobre el compliment de la Convenció.5 (Adjuntem dictamen
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sencer).Aquestes recomanacions es van nodrir de l’informe ombra
que van elaborar desenes d’entitats de dones que, a nivell estatal, es
van organitzar en la Plataforma CEDAW-sombra. . El Comitè CEDAW
va fer present la seva preocupació sobre “la falta de comprensió per
part de l’Estat de la obligació de la “diligencia deguda” i la falta de
seguiment del “Cas Àngeles González Carreño contra Espanya” sobre
l’assassinat de la seva filla per part del pare agressor.6 Així mateix, el
Comitè subratlla que la presència d’estereotips de gènere en les
decisions judicials afecta el dret de les dones a una justícia imparcial.
El Comitè també “Observa que les mesures adoptades per l’Estat per
capacitar als jutges i advocats sobre la Convenció i els seu Protocol
Facultatiu i per incorporar les seves disposicions dins del seu
ordenament jurídic són insuficients. Li preocupa a més que les
pròpies dones, especialment les de les zones rurals i les dones
migrades, no coneixen els seus drets segons la Convenció i, per tant,
no tinguin la informació necessària per reivindicar-los.”
En quan a la violència contra la dona, el Comitè està especialment
preocupat per:
a) La Llei Orgànica núm. 1/2004 no abasta la gamma completa
de la violència de gènere fora de la violència dins de la
parella;
b) El nombre de nens i nenes assassinats/des pels seus pares
en l'exercici dels seus drets de visita (20 entre 2008 i 2014);
c) El deteriorament dels serveis de protecció de les dones que
són víctimes de la violència domèstica en diferents comunitats
autònomes, en particular la limitada disponibilitat de cases
d'acollida per a dones i els seus fills i filles.

Recordant les disposicions de la Convenció i la seva recomanació
general núm. 19 sobre la violència contra la dona, el Comitè CEDAW
insta l'Estat part a:
a) Revisar la seva legislació sobre la violència contra la dona en vigor
a fi que inclogui altres formes de violència de gènere, per
exemple, la violència exercida per cuidadors, la violència policial i la
violència en espais públics, llocs de treball i escoles;
b) Disposar cursos obligatoris per als jutges, els fiscals, els agents
de policia i altres agents de l'ordre sobre la Convenció i el seu
Protocol Facultatiu i sobre l'estricta aplicació de les disposicions
penals relatives a la violència contra la dona, i sobre procediments
que tinguin en compte el gènere per entrevistar i tractar a les dones
que són víctimes de violència;
c) Adoptar mesures integrals per prevenir i combatre la violència
contra les dones i les nenes, i vetllar perquè les dones i nenes
víctimes de la violència tinguin accés a mitjans immediats de
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reparació i protecció, i que els autors siguin jutjats i castigats
adequadament;
d) Encoratjar les dones a denunciar els casos de violència
domèstica i sexual als òrgans encarregats de fer complir la llei
eliminant l'estigmatització de les víctimes, sensibilitzant a la policia i
al poder judicial, i divulgant informació sobre la naturalesa delictiva
d'aquests actes;
e) Proporcionar assistència i protecció adequades a les dones que
són víctimes de la violència mitjançant l'establiment de suficients
centres d'acollida, en particular en les zones rurals, i la millora de la
cooperació de l'Estat amb les organitzacions no governamentals que
acullen i rehabiliten a les víctimes;
f) Recopilar dades estadístiques sobre la violència domèstica i
sexual desglossats per sexe, edat, nacionalitat i relació entre la
víctima i l'autor.
A Catalunya
Si mirem l’avaluació de l’impacte social de la llei 5/2008 del dret de
les dones a eradicar la violència masclista veiem que, en la majoria
de casos aquestes preocupacions i posteriors recomanacions del
Comitè CEDAW són totalment aplicables.
El 2009 es va realitzar l’enquesta sobre violència masclista a
Catalunya. Fins a data d’avui, al cap de set anys no s’ha fet cap més.
Les dades estadístiques són indispensables per poder fer avaluació i
seguiment de l’impacte de les lleis. L’última avaluació és del 2012.
Dades més actuals són a Juny de 2016 en la “Diagnosi de la Xarxa
d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de
violència masclista” del Grup Antígona de la UAB.
Les seves recomanacions destaquen 4 grans aspectes:
a) Per a poder avaluar realment l’impacte de la Llei 5/2008 és
fonamental seguir identificant i valorant a qui s’està atenent, fins a
quin punt s’està deixant a persones sense accés als serveis que
necessiten, i quin és el camí que manca recórrer, identificant els
punts forts i febles de l’atenció que es proporciona. Per això, en
primer lloc cal efectuar una anàlisi més acurada de la cobertura dels
recursos incloent també tenir la informació per territori. En concret
és necessari poder valorar la cobertura que globalment s’està donant
en conjunt, incorporant els recursos proporcionats per entitats socials
o ens local.
b) És necessari valorar i revisar si s’està donant resposta
adequadament als diferents àmbits i tipus de violència. En
6

particular fora de l’àmbit de la parella, que és la que sembla que
comporta un accés en major mesura als serveis vinculats amb la Llei.
c) Cal seguir desenvolupant sistemes de detecció que permetin
proporcionar una atenció específica per a les dones que han patit
violència. En el cas dels serveis generalistes com la sanitat, la policia
o la justícia, el fet que es detectin en un grau baix no treu que
possiblement hi hagi un col·lectiu de dones en situació de VM que sí
que hi han accedit però no siguin comptabilitzades en tant que
víctimes de violència masclista.
d) És necessari continuar incidint en la formació dels i les
professionals, no només dels directament implicats, i en garantir
que totes les entitats implicades –departaments, institucions, etc.–
comptin almenys amb un referent capaç de comprendre la VM i
d’identificar en quins àmbits la seva unitat pot contribuir a afrontarlo.
Al cap de 5 anys de l’avaluació de la llei, a Catalunya continuem
tenim els serveis amb disfuncions greus de falta de formació dels i les
professionals que atenen a les dones a tots els àmbits. Els serveis
d’atenció d’urgència i d’ambulatori continuen saturats de tal manera
que les dones no reben l’atenció adient. A la judicatura i les forces de
seguretat s’han fet retrocessos respecte a a) les denuncies les prenen
a qualsevol comissaria sense una especialització sobre violència
masclista b) la Oficina d’Atenció a la Víctima ha reduït la seva plantilla
quedant també saturat el servei. Servei que hauria de ser obligatori
derivar a totes les dones que arriben a la ciutat de la justícia.

Un nou marc normatiu europeu: el Conveni d’Istanbul i
GREVIO
Antecedents
El Consell d’Europa des dels anys noranta va emprendre un seguit
d'iniciatives per promoure la protecció de les dones contra la
violència.7 Els informes, estudis i enquestes nacionals van revelar la
magnitud del problema a Europa. També van mostrar la variació de
respostes segons els països. Es va veure la necessitat de normes
jurídiques harmonitzades per garantir que les víctimes es beneficiïn
del mateix nivell de protecció a tot arreu d'Europa.
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Assumint el seu paper de lideratge en la protecció dels drets humans,
el Consell d'Europa va decidir que era necessari establir normes
generals per prevenir i combatre la violència contra la dona i la
violència domèstica, de manera semblant al que es va fer al continent
americà amb la Convenció de Belém do Pará, del 1994.8
Al desembre de 2008, el Comitè de Ministres va crear un grup de
persones expertes encarregat de preparar un projecte de convenció
en aquest àmbit. Al llarg de poc més de dos anys, aquest grup,
anomenat CAHVIO (Comitè Ad Hoc per Prevenir i Combatre la
Violència contra les Dones i la Violència Domèstica), va elaborar un
projecte de text. Va finalitzar el projecte de la Convenció el desembre
de 2010.
El conveni
El Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la
violència envers la dona i la violència domèstica (Conveni
d'Istanbul), va entrar en vigència l'1 d'agost de 2014, gairebé tres
anys després de la seva adopció. Actualment l’han signat 43 i ratificat
22 països de la Unió Europea.
El Conveni està considerat com l'instrument jurídicament vinculant
de més abast en l'àmbit de la violència contra les dones. Reconeix
la violència vers les dones com una violació del DDHH.

Per l’abordatge d’aquesta violència es dota de mesures basades en
l'enfocament anomenat de les "quatre P": Prevenció, Protecció de les
víctimes, enjudiciament dels Perpetradors i Polítiques integrades.
El Conveni contempla un mecanisme de seguiment que es sosté
sobre dos estaments diferents però interactius:
- El Grup de persones expertes en la lluita contra la violència cap a
les dones i la violència domèstica (GREVIO), un organisme
independent i
- El Comitè de les parts, persones representants de cada estat, un
òrgan polític.
El mecanisme de seguiment s’ha posat en marxa el 2015.
GREVIO
El Comitè de les parts en la primera reunió del 4 de Maig de 2015, va
triar als / les 10 primers / es integrants de l'GREVIO, entre diferents
8
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candidats / es de diferents disciplines i professions (jutges / esses,
fiscals acadèmics o membres de les OSC), els que conformen un
equip multidisciplinari d'experts / es.
És important destacar que des de la Plataforma CEDAW-Sombra es
va denunciar que l’Estat espanyol no va respectar les instruccions del
Conveni i no va comptar amb les ONG ni va fer transparència en la
elecció de les expertes del GREVIO
El GREVIO comptarà amb cinc membres addicionals, els quals seran
elegits després de la ratificació de la Convenció, per 25 estats.
El GREVIO no està autoritzat a rebre, ni decidir respecte a denúncies
o queixes de víctimes individuals. En aquest sentit, el Conveni
d'Istanbul no pretén superposar-se a la Convenció Europea de Drets
Humans, ni a la seva Cort, la qual és l'òrgan judicial previst per rebre
denúncies individuals. No obstant això, el / les ciutadans / es poden
compartir informació i preocupacions amb el GREVIO per tal que el
comitè d'experts / es faci servir aquesta informació en les activitats
de seguiment.
El GREVIO ajudarà a evitar que els estats part violin el Conveni
Europeu de Drets Humans: informe d’avaluació país per país i un
altre d'investigació especial.
L'avaluació s'inicia a partir d'un qüestionari preparat pel GREVIO i de
l'informe que els estats part han de redactar sobre les mesures que
estan prenent per aplicar les disposicions exigides per la Convenció.

Quines obligacions estableix el Conveni d’Istanbul?
És el primer tractat europeu que aborda específicament la violència
contra les dones, incloent-hi la violència sexual, física, psicològica i
econòmica, la mutilació genital i l'assetjament, que estableix
estàndards mínims de prevenció, protecció, persecució penal i
serveis, obligant als països a implementar diverses mesures en
diversos àmbits.
Destaquem alguns dels articles que més ens poden ajudar si
l’apliquem en el nostre país.
1) Obligació de destinar els recursos financers i humans
adequats per a la correcta aplicació de polítiques
integrades (art. 8). En el preàmbul ja deixa clar que “la
realització de jure i de facto de la igualtat entre les dones i els
homes és un element clau en la prevenció de la violència vers
les dones” i que “la violència contra les dones és un dels
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mecanismes socials crucial per els que es mantenen a les dones
en una posició de subordinació respecte als homes”.
I ho reforça en els art. 4 al 6, dels Drets fonamentals, igualtat i
no discriminació. Això és de vital importància, doncs les
retallades als serveis públics estatals i autonòmics
entren en contradicció amb l’esperit del Conveni. L’Estat
ha retallat un 23% el pressupost del programa 232C contra la
violència de gènere i un 49% el programa 232B per la igualtat.
Les CCAA també han fet series retallades. A Catalunya per ex.
La OVD (Oficina d’Atenció a la Víctima) ha reduït més d’un 15%
el seu pressupost i és fan per tant menys hores de feina. En
general serveis saturats (SARA, PIAD’s, Serveis socials...) per
falta de personal.
2) Obligació d’abordar la discriminació interseccional. Les
mesures per protegir els drets de les víctimes han d’aplicar-se
sense discriminació, en particular en base a el sexe, el gènere,
la raça, el color, la llengua, la religió , les opinions polítiques o
qualsevol altre de l’origen nacional o social, la pertinença a una
minoria nacional, la fortuna, el naixement, la orientació sexual,
la identitat de gènere, la edat, l’estat de salut, la discapacitat,
l’estat civil, l’estatut d’emigrant o de refugiat, o qualsevol altre
situació (article 4). Les mesures específiques per a protegir a
les dones de la violència per raons de gènere, no es
consideraran discriminatòries. Surt en defensa de la no exclusió
de la immigrants i refugiades, s’ha de reconèixer a les dones a)
el permís de residencia en cas de divorci o dissolució de la
relació b) art 60 sobre l’estatut de refugiada c) la no devolució
de les dones víctimes de violència en un país on la seva vida
corri perill o que poguessin ser víctimes de tortura o tractes
inhumans o degradants.
3) L’ Obligació de l’Estat de la diligencia deguda Art 5. Reconeix
la violència institucional, es a dir, quan les institucions no
reaccionen adequadament, fins i tot tenint lleis i mesures
vigents, en la defensa i posant els recursos adients a les
víctimes de violència masclista. A més, L'art. 29.2 proporciona
a les víctimes recursos civils contra les autoritats que
incompleixin el seu deure de prendre mesures preventives o de
protecció.
4) S’han de penalitzar més formes de violència vers les dones
que les que reconeix la llei 1/2004. Violència sexual (art 36),
Matrimonis forçats (art. 37), Mutilacions genitals femenines (art
38), Avortament i esterilització forçosa (art. 39), Assetjament
sexual (ar.t 40), assistència o complicitat i temptativa (art. 41)
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és delicte, quan sigui intencionada en qualsevol del delictes
anteriors. No es poden justificar el delictes de violència cap a la
dona per la cultura, la costum, la religió o el honor (art 42).
S’han de sancionar tots el delictes del conveni, amb
independència de la relació entre la víctima i l’autor.
5) Els Estats han de reconèixer i fomentat el Treball de les
ONGs i de la societat civil i establir una cooperació amb
elles.(article 8 i 9). El finançament de les actuacions de les
ONGs ha de formar part dels recursos financers destinats a les
polítiques integrals per prevenir i combatre totes les formes de
violència.
6) L’educació com sistema bàsic de prevenció. L’article 14
compromet incloure en els programes d’estudis oficials a tots
els nivells d’ensenyament: la igualtat entre dones i homes, la
lluita contra els estereotips de gènere i la violència de gènere;
la integritat personal, el respecte mutu, la solució no violenta
dels conflictes.
7) Serveis especialitzats d’atenció amb els recursos adients i
professionals formats. (Art del 18 al 24) Tot tipus de serveis
integrals, jurídics, psicològics, financers, habitatge, educació.
En base a un enfoc dels DDHH, evitant la victimització
secundària, és posi l’esforç a l’empoderament i independència
econòmica de les dones, posant els mitjans necessaris per la
seva protecció i la de llurs fills i filles, tenint sempre en compte
el interès superior del menor.
8) L’article 18.4 prohibeix supeditar l’accés als recursos a la
denuncia judicial. Si ve aquí Catalunya la 5/2008 ja ho
compleix, degut a que l’estatal encara és necessita la sentencia
o denuncia, sovint els professionals del nostre país encara no
sabent que n’hi ha prou amb el reconeixement per serveis
socials, mossos o l’ICD.
9) Custodia compartida. L’article 31 interpel·la a prendre
“mesures legislatives o altres necessàries per que, en el
moment de donar els drets de custodia o visita als fills i filles
dels agressors, es tinguin en compte els incidents de violència
perquè cap dret de visita o custodia posi en perill els drets i la
seguretat de la víctima i de llurs fills i filles, com en molts casos
que cada any és donen a l’Estat espanyol. Ex. Cas Bretón a
Córdoba o el paradigmàtic cas de Mª Ángeles Careño a Galicia.
10) L’article 7.3 diu que les mesures contra la violència cap a les
dones han d'implicar a les agències governamentals, els
parlaments i les autoritats nacionals, regionals i locals.
Explícitament vol dir que el Parlament de Catalunya també ha
de donar comptes de l’estat de les seves lleis i serveis sobre
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aquest tema.
Hi ha d'haver un Òrgan de coordinació en cada Estat, (per
coordinació interna i internacional, aplicació, seguiment i
avaluació de les polítiques i mesures preses i difusió pública de
resultats, art 10).
11) Concep les estadístiques com una eina per a la sensibilització
pública i la millora de les polítiques.
12) L'art. 70 sobre participació dels parlaments en el seguiment,
exigeix que els governs 'sotmetin' els Informes del GREVIO als
seus parlaments. L'Assemblea Parlamentària del Consell
d'Europa farà balanços periòdics.
Participació de la Societat Civil: Entitats de dones
Durant aquesta fase inicial, el GREVIO acollirà informació de la
societat civil, que s'esmenta expressament en la Convenció com una
de les fonts d'informació del GREVIO. Aquesta informació pot adoptar
la forma d'informes alternatius o ombra. És molt important que les
associacions de dones es facin seu el Conveni i en facin control
social que correspon amb les eines al seu abast.
Les organitzacions de dones i feministes han estat el motor del canvi
en les Institucions de les últimes dècades. Han estat pioneres i
exemple en l’acompanyament a dones, amb l’atenció, amb la recerca,
en les Conferències Internacionals. Tenen una llarga tradició en tots
els camps.
Per aquesta raó, la convenció reconeix la tasca de les ONG i té per
objecte garantir un major suport polític i financer per al seu
treball. Inclou disposicions que obliguen les parts a estimular i donar
suport al seu treball, recorrent a la seva experiència, amb la
participació com a col·laboradores en diverses agències de cooperació
i recolzar els seus esforços de sensibilització. Això pot ajudar a
millorar els resultats de les mesures adoptades per prevenir i
combatre la violència contra les dones i la violència domèstica.
Donar suport a les ONG i organitzacions de la societat civil requereix
que els permeti dur a terme el seu treball de la millor manera
possible. Creant organismes on hi puguin participar i tenir en compte
la seva veu i experiència. El conveni inclou l'obligació de les parts
per assignar recursos financers i humans adequats per a les
activitats dutes a terme per organitzacions no governamentals
i la societat civil.
Igual que en el cas de la CEDAW, les ONG de dones també jugaran
un paper en el seguiment de l'aplicació de la convenció. El
GREVIO pot rebre informació de les ONG en l'aplicació de la
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convenció a un Estat, que complementaria la informació
proporcionada pel propi Estat part.
Els i les expertes del GREVIO poden decidir quines accions prendre i
on investigar per tal de redactar els informes. En aquest context, el
GREVIO pot organitzar visites als estats part amb l'objecte d'estudiar
la situació en el terreny i tenir un intercanvi amb les autoritats
públiques que treballen sobre el tema, així com amb representants de
la societat civil.
Després d'una fase de diàleg amb les autoritats, el GREVIO adoptarà
els seus propis informes. Aquests s'enviaran al Comitè de les parts,
que podrà adoptar recomanacions sobre la base dels informes del
Comitè d'experts / es i supervisar l'aplicació de les recomanacions. La
informació de la societat civil sobre els progressos o la manca
de progressos en l'aplicació d'aquestes recomanacions serà
molt útil per al Comitè de les parts.
El GREVIO també pot recórrer a un procediment d'investigació
especial en els casos en què hi hagi la urgència d'una acció
preventiva. Aquest procediment pot ser activat quan es tingui
informació fiable sobre la presència de greus violacions de la
Convenció o violacions a gran escala.

Disfuncions en el nostre dia a dia de les lleis nacionals i
Convenis internacionals

A la Plataforma Unitària contra les violències de gènere, així com
diverses associacions que treballen en la defensa de la llibertat de les
dones a viure sense violència, ens trobem en el dia a dia amb una
multiplicitat de mancances i disfuncions en l’aplicació d’aquestes lleis i
convenis internacionals.
Hem decidit, en base a aquesta experiència, enumerar algunes
d’aquestes mancances, incompliments o en les aplicacions de les lleis
o mesures de polítiques públiques pels drets de les dones, des del
marc del Conveni d’Istanbul, que va més enllà de les lleis vigents a
Catalunya i a l’Estat espanyol. Considerem aquestes disfuncions com
exemple del que anirem treballant les entitats de Catalunya i que
presentarem als diferents òrgans del govern de la Generalitat per
ajudar a superar-les.

13

Les disfuncions treballades per diverses entitats, inclouen:
•
•
•
•
•
•
•

•

Deficiències en les Ordres de protecció a Catalunya.
Dones Juristes
Problemes a l’àmbit laboral. Secretaria de la dona de CCOO
Manca de sanció i resposta davant totes les formes de
Violència sexual. Plataforma
Treball en xarxa i serveis. Plataforma
Vulneració dels drets de les Dones amb diversitat
funcional. Dones no estàndard
La responsabilitat dels Mitjans de comunicació. Associació
Hèlia
Manca de garantia dels drets de fills i filles, incloent la
garantia de la intervenció per a la seva recuperació.
Conexus
Deficiències a la Xarxa d’Atenció integral. Associació Hèlia

Barcelona, 28 de març de 2017

Veure articles CONVENI D’ISTANBUL a: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A2014-5947.pdf
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Deficiències a la xarxa d’atenció integral
Capítol IV - Protecció i suport
Article 20- Serveis de suport generals
1. Les parts han de prendre les mesures legislatives o altres
necessàries perquè les víctimes tinguin accés a serveis que facilitin
la seva recuperació. Aquestes mesures haurien d'incloure, en cas
necessari, serveis com l'assessorament jurídic i psicològic,
l'assistència financera, els serveis d'allotjament, l'educació, la
formació i l'assistència en matèria de recerca de feina.
2. Les parts han de prendre les mesures legislatives o altres
necessàries perquè les víctimes tinguin accés a serveis de salut i
serveis socials, que els serveis disposin de recursos adequats i que
els professionals estiguin formats per proporcionar una assistència a
les víctimes i orientar-les cap a serveis adequats .
Article 22 - Serveis de suport especialitzat
1. Les parts han de prendre les mesures legislatives o altres
necessàries per a subministrar i adequar, segons un repartiment
geogràfic adequat, serveis de suport especialitzat immediats, a curt o
llarg termini, a tota víctima que hagi estat objecte de qualsevol acte
de violència inclòs en l'àmbit d'aplicació d'aquest Conveni.
2. Les parts han de fornir o adequar serveis de suport especialitzats
per a totes les dones víctimes de violència i els seus fills.
Article 23 – Cases d’acollida
Les parts han de prendre les mesures legislatives o altres necessàries
per a permetre la creació de refugis apropiats, fàcilment accessibles
i en nombre suficient, per oferir allotjament segur a les víctimes, en
particular les dones i els seus fills, i per ajudar-les de manera eficaç.
Malgrat les enquestes de victimització catalana, espanyola i europea
mostren que les violències masclistes afecten una gran diversitat d’àmbits
i formes de violència, queda demostrat que la xarxa d'intervenció atén
majoritàriament la violència per part de la parella. Professionals de la xarxa
15

manifesten no tenir les competències adequades o disposar de recursos
oportuns per fer front a violències masclistes tals com la mutilació genital
femenina, els matrimonis forçats, l'assetjament sexual i l'assetjament per raó
de sexe en l'àmbit laboral9. En aquest sentit, de les 17 Comunitats Autònomes
del estat espanyol, només 9 disposen de recursos específics per a víctimes de
violència sexual. Tot i existir recursos d'atenció integral, no existeixen
estàndards mínims de disponibilitat, accessibilitat i qualitat des de la crisi
econòmica, i on inclús estan tancant-se serveis d'informació i atenció a les
dones. Així mateix, aquestes retallades dels serveis s'accentuen a les zones
rurals10.
Si l'atenció a les dones, a més, no inclou la perspectiva interseccional, es pot
incórrer en una revictimització de les mateixes. Les situacions més explícites
de doble discriminació són sovint patides per dones migrades bé per la seva
situació d'estrangeria o bé per barrera lingüística, per dones d'ètnia gitana,
dones del àmbit rural, dones amb problemes de salut mental o addiccions,
dones grans i per dones amb diversitat funcional, sobre les que no es
reconeixen l'acumulació de factors de risc.
La intervenció en la inserció laboral és un altre dels aspectes a millorar,
assolint-se la inserció des de la informalitat en la majoria dels casos. En
aquest sentit, cal esmentar la desaparició de la figura d'insertora laboral als
SIE.
Les dificultats laborals no són compensades per les prestacions econòmiques
possibles (RAI). Es percep aquest ajut com insuficient (426€) per a sufragar
despeses mínimes d'habitatge i d'alimentació. El seu accés és en ocasions
difícil, si es troben en situació d'irregularitat administrativa, per
l'incompliment dels requisits, o en ocasions per la interpretació arbitrària
d'agents de l'administració. Algunes delegacions SEPE, exigeixen mesures
de protecció vigents, cautelars o definitives i per tant, un procés penal obert,
quan altres, en canvi, accepten un certificat dels serveis de la Xarxa si se'n
acredita la situació de víctima de violència masclista.
L'accés al habitatge digne és un altre repte pendent per l'escassetat de
recursos, la localització perifèrica i els requisits d'accés.
Respecte a la situació especial de nenes, adolescents i joves, es reflecteix des
dels serveis de la Xarxa que el nombre d'ateses és encara molt baix, trobantse encara infra representat.
9

Diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista. Antígona, UAB.
2016
10
Informe Sombra 2008-2013 sobre la aplicación en españa de la convención para la eliminación de toda forma
discriminación contra las mujeres (CEDAW)
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Existeixen també problemes d'accés als serveis derivats de les llargues
distàncies que separen les víctimes dels recursos i de la falta de transport per
accedir-hi. L' organització territorial és deficient, de més gravetat en el cas
dels especialitzats com els SIE, des de on s'ofereix atenció integral a dones i
a llurs fills i filles. L'escàs nombre de serveis especialitzats a territoris
perifèrics i la falta de transport, respecte a les zones metropolitanes és el
principal problema d'accessibilitat. Aquest fet incrementa les probabilitats
d'abandó dels processos de recuperació.
Un altre fet que afecta al treball qualitatiu és el de l'existència de saturació i
de llistes d'espera i falta de places disponibles en alguns recursos de la Xarxa,
que obstaculitza, de nou, els processos de recuperació mitjançant la seva
ralentització o reversió.
Els recursos específics especialitzats d'acolliment també presenten febleses
com la falta de professionals especialitzats en atenció psicològica i espais
adequats per a víctimes, habilitats per a una atenció personalitzada. Aquests
estan caracteritzats per un pobre finançament, problemes per garantir la
seguretat de les víctimes en recursos compartits, i la desconnexió amb la
resta de recursos per la no integració a reunions dels circuits territorials.
Si bé quan per motius de saturació es deriva a serveis no específics
d'acolliment (pensions o hotels), la vulnerabilitat de les víctimes augmenta.
Un altre eix de la tasca professional de la xarxa, és el del treball en xarxa.
Treballar en col·laboració i complementació en tots els recursos territorials
és fonamental per a evitar la revictimització de les dones ateses. Aquesta
metodologia continua sent un repte, essent necessari augmentar espais de
coordinació, de formació conjunta, de temps de gestió, la necessitat de
conèixer acuradament tots els recursos, la inclusió de serveis exclosos als
circuits de coordinació (STPT) entre altres factors. Aquest treball en xarxa
també inclou la necessitat de millora en les derivacions pertinents, així com
el respecte per la llei de protecció de dades vigent.
Pel que fa a la situació laboral dels i les professionals de la Xarxa, existeix
un consens sobre el fet que existeix precarietat laboral que condueix
sistemàticament a una reducció qualitativa dels serveis. Dins del model de
gestió privada dels recursos públics a través de concurs públic, es detecta una
diferència significativa respecte a les condicions de contractació pública.
Aquesta diferència s'agreuja també, en relació a la formació, que sovint es
troba més especialitzat qui és contractat per aquestes entitats privades, qui
alhora solen tindre condicions més precàries.
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A Catalunya, la retallada del 15% dels sous i horaris que el Govern de la
Generalitat va aplicar als/a les treballadors/es no funcionaris l'any 2012 va
afectar greument alguns serveis essencials. Alguns dels serveis adopten
mesures contra el burn out a través de supervisió externa, però d'altres de
gestió local com SIADs i SAAU no en disposen.2
Tenim l'exemple recent, del passat 8 de març de 2017, en el que les
treballadores de SARA i PIADs de Barcelona (serveis especialitzats en
violències masclistes), van difondre un comunicat exposant la greu situació
en què es troben els serveis, exigint una millora de les condicions d'atenció
a dones, infants i adolescents d'una banda (per exemple la dilatació del temps
d'espera entre visita i visita en ocasions de 2 mesos), i laborals de l'altra
(condicions econòmiques, ratios, horaris,...).
L’informe de la CEDAW de 2015 instava l’estat espanyol en el punt 21 a:
a) Revisar la seva legislació sobre la violència contra la dona en vigor a fi
que inclogui altres formes de violència de gènere, per exemple, la violència
exercida per cuidadors, la violència policial i la violència en espais públics,
llocs de treball i escoles;
c) Adoptar mesures integrals per prevenir i combatre la violència contra
les dones i les nenes, i vetllar perquè les dones i nenes víctimes de la
violència tinguin accés a mitjans immediats de reparació i protecció, i que
els autors siguin jutjats i castigats adequadament;
e) Proporcionar assistència i protecció adequades a les dones que són
víctimes de la violència mitjançant l'establiment de suficients centres
d'acollida, en particular en les zones rurals, i la millora de la cooperació
de l'Estat amb les organitzacions no governamentals que acullen i
rehabiliten a les víctimes
La manca d'implementació de recursos adients de forma immediata als
serveis d'informació, atenció i recuperació de les dones les situa en una
posició de major vulnerabilitat tanmateix com perpetua una revictimització,
en aquesta ocasió, per part del propi sistema.
Veure articles CONVENI D’ISTANBUL a: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A2014-5947.pdf

Associació Hèlia, de suport a les dones que pateixen violència de gènere
Plataforma Unitària contra les violències de gènere
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Deficiències en les Ordres de protecció a Catalunya
Article 53- Manaments o ordres de protecció
1. Les Parts han d’adoptar les mesures legislatives o d’altra tipus
necessàries perquè les víctimes de de totes les formes de violència
incloses a l’àmbit d’aplicació del present Conveni es puguin
beneficiar de manaments o ordres de protecció adequades
2. Les Parts han d’adoptar les mesures legislatives o d’altre tipus
necessàries perquè els manaments o ordres de protecció esmentats a
l’article 1:
- Ofereixen una protecció immediata i no suposin una càrrega
econòmica o administrativa excessiva per a la víctima;
- Tinguin efecte per un període determinat o fins la seva modificació
o revocació;
- En el seu cas, es dictin sense audiència a l’altra part amb efecte
immediat;
- Puguin disposar-se de forma independent o acumulable a altres
procediments judicials;
- Puguin introduir-se en processos judicials subsegüents.
3. Les Parts han d’adoptar les mesures legislatives o d’un altre tipus
necessàries perquè els manaments o ordres de protecció dictats de
conformitat a l’apartat 1 siguin objecte de sancions legals, efectives,
proporcionades i dissuasives.
Catalunya sempre està a la cua de l’estat espanyol en l’atorgament d’ordres
de protecció11; i tot i que no tenim competències en matèria legislativa per
dictar manaments o ordres de protecció, cal analitzar perquè des de l’any
2010 ha anat disminuint progressivament l’adopció d’ordres de protecció als
11

Segons les dades del l’Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del
Poder Judicial, l’any 2015 els jutjats de violència sobre la dona de Catalunya van adoptar un 37% de les
ordres de protecció demanades front el 57% de mitjana de l’estat espanyol i el tercer trimestre de 2016
van adoptar un 44% davant el 59% de la mitjana espanyola
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jutjats catalans. Només així podrem establir mesures i polítiques que
protegeixen de manera efectiva, les dones en situació de violència .
Tot i que és una dada que ningú no sembla poder explicar, en una primera
aproximació al fenomen constatem que al territori català les retallades a la
protecció han caigut un 24% des de l’any 2010, quan la despesa social s’ha
reduït en un 15%, que els pressuposts destinats a la prevenció, la detecció i
la prevenció de les entitats que lluiten per la igualtat van caure del 9,8 milions
d’euros el 2011 al 7,4 milions, el 2015 i que la plantilla dels jutjats que tenen
funcions de violència sobre la dona ha disminuït en dinou persones des de
l’any 201012.
L’informe de la CEDAW de 2015 recrimina a l’estat espanyol que les
mesures d’austeritat introduïdes en resposta a la crisi econòmica hagin tingut
un impacte greu i desproporcionat en les dones i observa que les mesures
adoptades per l’Estat per a capacitar a la judicatura i a l’advocacia sobre la
Convenció i el seu Protocol Facultatiu, són insuficients.
Entre altres recomanacions, insta a l’Estat a impartir formació obligatòria i
capacitació periòdica a la judicatura, fiscalia i agents policials i judicials,
sobre violència de gènere i sobre la Convenció i el seu Protocol Facultatiu,
perquè puguin servir de marc efectiu per a totes les lleis, decisions judicials
i polítiques relatives a la igualtat de gènere i als avenços de la dona.
Al nostre parer, la manca de formació del funcionariat judicial que atén les
dones en situació de violència, és un dels principals obstacles per a la
protecció de les dones, i en aquesta matèria Catalunya te competències per
establir programes formatius, obligatoris i continuats. No hi ha cap projecte
formatiu pel funcionariat dels jutjats especialitzats en violència sobre les
dones. Les lleis no són eficaces si les persones que les interpreten no saben
com funciona el cicle de la violència i la dependència emocional; es donen
males praxis als jutjats de violència sobre la dona per manca de formació i
d’especialització.
El Conveni d’Istanbul estableix a l’article 15, que s’ha d’impartir o reforçar
la formació adequada de les persones professionals que tracten les dones en
situació de violència, o als seus agressors, i aquesta disfunció s’ha de resoldre
amb una normativa que garanteixi que aquestes persones tindran una
capacitació periòdica i una formació jurídica obligatòria sobre gènere i
igualtat. La formació jurídica ha d’incloure el coneixement de les lleis,
instruments, protocols, recomanacions, i acords internacionals i regionals,
que estableixen les obligacions dels Estats sobre els drets de les dones i sobre
12
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l’eliminació de les violències masclistes, i ha de ser impartida per
professionals amb estudis especialitzats i homologats en igualtat i violències.
La valoració del risc és un altre handicap per l’atorgament de les ordres de
protecció, especialment la valoració urgent del risc, en seu judicial. L’article
51 del Conveni d’Istanbul estableix que les parts han d’adoptar les mesures
necessàries per a fer una valoració dels risc de letalitat, de la gravetat de la
situació i dels risc de reincidència.
Tot i que la Disposició Addicional segona de la Llei Orgànica 1/04 de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere estableix que el
Govern i les Comunitats Autònomes que hagin assumit les competències en
matèria de justícia, com és el cas de Catalunya, han d’organitzar serveis que
tinguin Unitats de Valoració Forense Integral encarregades de dissenyar
protocols d’actuació global i integral en casos de violència de gènere, al
nostre país no se n’han creat en totes les demarcacions judicials i, a la
pràctica judicial, no hem trobat cap informe dels equips especialitzats; els
informes els fan els Equips d’Assessorament Tècnic Penal, que depenen de
la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, que no
tenen cap capacitació ni en igualtat ni en gènere i la qual principal missió
sembla que és qüestionar la credibilitat de les dones; mai avaluen el risc de
l’agressor ni el context social i familiar, quan bona part de la protecció de les
dones depèn d’aquesta valoració.
D’altra banda, la valoració del risc s’ha de fer a petició de l’autoritat judicial
corresponent, segons el Protocol de valoració urgent dels risc de setembre
del 2011 publicat pel Ministeri de Justícia, i no consten dades de les peticions
judicials en aquest sentit, malgrat que tot apunta que la judicatura no demana
gairebé mai aquests informes.
A Catalunya, l’avaluació dels risc ni tan sols es s’avalua per l’atestat policial,
atès que els Mossos d’Esquadra no envien al jutjat de violència la seva pròpia
valoració del risc.
La manca d’avaluació urgent del risc per un equip multidisciplinari i
especialitzat influeix negativament en el nombre d’ordres de protecció
atorgades.
Dones Juristes
Plataforma Unitària contra les violències de gènere
Veure articles a: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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Revisió de l’aplicació del Conveni d’Istanbul a Catalunya pel que fa a fills i
filles víctimes i homes autors de violència masclista
Els incompliments que en matèria de protecció i recuperació de les víctimes i
testimonis de violència com són nenes, nens i adolescents fills i filles de les
dones que pateixen violència de gènere són els següents:
1. Encara que la legislació espanyola recull en la Llei 1/2004 i 8 i 26/2015
la inclusió dels fills i filles de dones víctimes com a víctimes en sí
mateixes, i també així ho recull la Llei 5/2008 a Catalunya, a la pràctica
no s’està definint als nens nenes, nens i adolescents fills i filles de les
dones que pateixen violència masclista com a víctimes d’aquesta
violència, tal com especifica l’Art. 3 en els apartats b) i f) del Conveni
d’Istanbul, sobretot per part dels Equips d’Assessorament Tècnic dels
Jutjats, per Jutges i Jutgesses, pels Punts de Trobada, pel Col·legi Oficial
de Psicologia i per organitzacions no governamentals i mitjans de
comunicació dedicats a posar en entredit l’existència d’aquesta
violència en les persones menors d’edat, i en les seves mares.
2. No s’han pres les mesures legislatives necessàries per prevenir nous
actes de violència, intimidació o represàlia com recull l’Art. 7, 16, 18
1), 31, 45 i 56, inclòs quan aquests actes han estat condemnats
penalment o estan en procés judicial.
En molts pocs casos es retira total o temporalment la potestat parental
o el règim de visites als pares que han exercit violència cap a les dones
i fills i filles (encara que aquesta possibilitat per a algunes penes es recull
també en l’Art. 55 del nostre Codi Penal i es refereix en les possibles
mesures del la Llei 1/2004 en els Art. 65 i 66).
Se segueixen permetent les visites amb els pares maltractadors, tutelades o
no, encara que no estigui garantida la seguretat de nens, nenes i adolescents
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i la seva recuperació, o que aquests puguin ser testimonis en un judici contra
ell.
Tampoc s’han proposat mesures obligatòries de reinserció, reparació i
prevenció pels pares maltractadors per tal de garantir la seguretat de fills i
filles víctimes com a condició abans d’aconseguir tenir visites o guàrdia, encara
que fossin retirades temporalment anteriorment.
En especial l’incompliment és per part del Govern i el Parlament d’Espanya, el
Govern i el Parlament de Catalunya, Equips d’Assessorament Tècnic dels
Jutjats, Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, de Jutges i Jutgesses,
dels Punts de Trobada, i de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència.
3. No s’està garantint l’assistència i el suport psicològic especialitzat per
a nenes, nens i adolescents fills i filles víctimes de violència masclista,
incomplint els Art. 9, 18, 20, 22 i 26.
L’assistència i suport psicològic no està garantit en el moment que
s’obliga als serveis especialitzats a informar els homes que maltracten
de que s’està atenent els seus fills i filles per situacions de violència que
ell mateix exerceix, en base a prioritzar la potestat parental per sobre
d’evitar el risc de violència i el dret a l’atenció i la recuperació de les
seves conseqüències així com l’interès superior del menor, i sense que
ho estimi un Jutjat en base a la legislació actual.
Tampoc es garanteix quan el pare pot aturar el procés de suport i
recuperació dels fills i filles víctimes en base a prioritzar la potestat
parental per sobre d’evitar el risc de violència i el dret a l’atenció i la
recuperació de les seves conseqüències així com l’interès superior del
menor, i sense que ho estimi un Jutjat en base a la legislació actual.
El legislador no ha aclarit en les lleis i els tribunals en les seves sentències que
es pertinent en aquests casos seguint el Conveni d’Istanbul, i el Col·legi de
Psicologia no ha adequat el seu Codi Deontològic ni a aquest Conveni ni a la
legislació espanyola i catalana per tal de no admetre les queixes de pares
maltractadors davant serveis especialitzats de recuperació, com ve fent fins
ara.
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4. No s’està garantint que els serveis d’assessorament i valoració on són
atesos nenes, nens i adolescents que han patit violència siguin
adequats i accessibles, basats la comprensió del gènere i la seguretat
de la víctima i evitant la seva revictimització, així com tampoc
cooperen amb els serveis especialitzats en la recuperació de la violència,
siguin aquests públics o d’ONGs, i en l’evitació de nous episodis de
violència, la intimidació o la represàlia, incomplint l’Art. 9, 16, 18, 22,
26, 31, 45 i 56 del Conveni d’Istanbul.
Les valoracions actuals dels Equips d’Assessorament Tècnic dels jutjats,
dels Punts de Trobada, i de l’Institut de Medicina Legal i Ciències
Forenses, no estan basades en una formació i comprensió del gènere i
la seguretat de les víctimes, no estan adaptades en temps i forma a les
necessitats dels menors ni a la seva edat ni a la relació que tenen amb
els autors de l’agressió, així com al procés de recuperació que estan
seguint en altres serveis especialitzats en l’atenció a fills i filles víctimes
públics o privats.
Els informes que aquests darrers aporten, no són valorats adequadament
pels Equips d’Assessorament Tècnic dels jutjats, dels Punts de Trobada,
i de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses per tal de garantir la
seguretat i evitar nous episodis de violència, la intimidació la represàlia,
així com garantir la recuperació de les conseqüències de la violència.
Més aviat contradiuen l’articulat esmentat, convertint-se en agents de
revictimització secundària i obviant l’interès superior del menor a l’hora
de proposar mesures com el manteniment de la guarda o el règim de
visites amb els pares agressors.

Veure articles CONVENI ISTANBUL a:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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Violència masclista i mitjans de comunicació:
una quota de responsabilitat
El tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació
avui dia continua sent inadequada i parcial. Encara trobem ocasions en
què els mitjans de comunicació tracten els casos de feminicidis
com

a

una

crònica

més

de

successos,

infravalorant-los

informativament amb una gran descontextualització i amb cap mena
d’incidència en què són la conseqüència més greu del masclisme
imperant en l’actual societat patriarcal.
El febrer del 2017 es feia públic l'excel·lent i necessari Informe de
l'Observatori ORIGEN13 fruit del seu anàlisi dels informatius de 6
cadenes de televisió en relació al tractament de les violències
masclistes del setembre 2015 al desembre 2016. L’Informe detectava
un seguit de males pràctiques molt esteses com el fet de revictimitzar
les dones, descontextualitzar les agressions i els feminicidis; ometre
l'explicació

del

motiu

responsabilitzar-la

per

de

la

dona

no

haver

per

pres

no

haver

mesures

de

denunciat;
seguretat;

desresponsabilització de l'home en atribuir la seva conducta a
addicions, problemes de salut mental o a la manca de recursos
personals; l'incorporar declaracions insubstancials i distorsionadores
del veïnat o l'externalitzar el masclisme en atribuir-lo a d'altres
cultures. L'Informe també recollia algunes bones pràctiques dels
mitjans de comunicació catalans com el fet de fer sentir la veu

13

http://observatoriorigen.org/recomendaciones/?lang=es
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d'expertes o entitats que treballen en la prevenció, el aportar dades
objectives i citar estudis sobre

el fenomen, el dedicar espai a les

violències invisibilitzades com l'assetjament sexual al carrer o el
integrar una visió àmplia de les violències que facilita concebre'n tota
la piràmide.
Certament la cobertura mediàtica de les violències masclistes tendeix
a una lògica reactiva i sensacionalista que només genera noticies i
imatges en els casos d'agressions greus o mortals i generalment en
l’àmbit de la parella, quan la violència envers les dones és un fenomen
estructural que va més enllà dels feminicidis íntims. Alhora trobem un
inadequat tractament gràfic a través d’imatges íntimes o escabroses
que tenen nul valor informatiu i no respecten el dret a la intimitat. Es
descuida la dignitat de la dona, la responsabilitza del fet o la presenta
com a passiva i incapaç, ignora els menors que també en són víctimes
i presenta el fet violent com un mer succés aïllat enlloc d'ajudar a
comprendre que es tracta d'una vulneració dels Drets Humans i d'un
fenomen estructural que cerca perpetuar la situació desigual de la
dona.
El llenguatge emprat sovint és incorrecte, confonent violència
masclista amb violència domèstica o familiar, referint agressions
masclistes amb terminologies com “crims passionals” o “atacs
de gelosia”, expressions que provoquen un efecte exculpatori, com si
l’acte d’assassinar estigues justificat per un amor incontrolable,
amagant totes les causes estructurals que sustenten el masclisme.
També és habitual alimentar creences esbiaixades sobre els perfils de
víctima i victimari o fins i tot enaltir l'agressor per la seva trajectòria
en l’esfera pública, en cas d'homes reconeguts, obviant el seu
menyspreable comportament a l’àmbit privat, mentre la importància
de les dones queda relegada a l’esfera privada. Rarament es destina
espai a debatre des de diferents gèneres periodístics sobre la
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multicausalitat de les violències i l'efectivitat en el seu
abordatge, les seves conseqüències socials, la responsabilitat
de l'Estat en prevenir-les o el vincle entre els episodis més extrems
i les violències més subtils com la simbòlica o la econòmica. Les accions
de prevenció, les xarxes de recursos existents per fer-hi front, les veus
de les dones supervivents, la penalització judicial i el rebuig social
envers l'agressor o l'acció política dels col·lectius feministes també
queden a la obaga del focus mediàtic.
Els col·lectius de dones, no es cansen de denunciar la manca de
consciència sobre l'impacte que té la informació difosa i sobre
els efectes directes que tenen sobre les dones, el seu entorn i sobre la
societat en general: la banalització o justificació implícita de les
violències revictimitzen les dones que la pateixen i el seu entorn. A
més, genera un efecte de validació social dels agressors que els
reafirma en la continuació de les violències. El darrer Informe de febrer
del 2017 del Comitè Europeu dels Drets de les Dones i de d'Igualtat de
Gènere destaca l'estreta interrelació entre els estereotips i l'augment
de l'assetjament a Internet, una nova forma de violència envers les
dones i les noies14.

L'Informe insta als mitjans de comunicació a

respectar la dignitat de les dones i a no promoure'n la discriminació.
La Resolució de febrer del 2014 del Parlament Europeu sobre la lluita
contra la violència exercida contra les dones15, ja venia reclamant una
estratègia global per combatre les violències masclistes i recomanava
la creació de campanyes de sensibilització en cooperació amb els
mitjans de comunicació, que són un actor cabdal. El Comitè de la
CEDAW en el seu informe sobre l'Estat espanyol de juliol 201516, també
l'exhortava a emprendre campanyes de sensibilització als mitjans de
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20170046+0+DOC+XML+V0//EN&language=es
15
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20140126+0+DOC+XML+V0//ES
16
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fE
SP%2fCO%2f7-8&Lang=en
14
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comunicació i a eliminar els estereotips de gènere tot denunciant la
persistència d'actituds tradicionals.
Aquest deficient abordatge comunicatiu va provocar que el 2004 un
seguit d'entitats periodístiques i de dones forgessin un decàleg de 12
Recomanacions17. L'any 2010 van haver se ser actualitzades perquè
l'aprovació de diverses Lleis en matèria d'igualtat i de prevenció de la
violència masclista van transformar-ne diverses en mandats d'obligat
compliment.
La persistent radiografia de la situació ens porta a reflexionar sobre el
vertader debat de fons: la tasca comunicativa ha de servir per prevenir
i eradicar les violències masclistes i per avançar cap a l'equitat de
gènere? Els mitjans de comunicació tenen la seva quota de
responsabilitat social i han de prendre partit? La resposta és doblement
afirmativa. En primer lloc, s'hi donen els arguments de caire moral:
tots els actors socials han d'estar compromesos amb un problema
polític de primera magnitud que afecta directament als Drets Humans
de la meitat de la població i a la vigència de l'Estat de Dret i de la
Democràcia. Tal com diu el preàmbul de la Llei catalana contra les
violències masclistes, la violència és un impediment per a què les
dones puguin assolir la plena ciutadania. En segon lloc, emergeixen els
arguments legals: el canvi de paradigma comunicatiu és un imperatiu.
El Conveni d'Istanbul del Consell d'Europa de 201118, l'instrument
jurídic vinculant de més abast en l'àmbit de les violències masclistes,
obliga a tots els actors socials i els parlaments regionals a promoure
canvis de comportament sociocultural i a prevenir totes les formes de
violència, interpel·lant els mitjans de comunicació a establir directius i
autoregulacions per prevenir les violències i reforçar el respecte de la
17
18

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/mco_recomanacions_tractament_violencia.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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dignitat de la dona, a que tinguin un rol actiu en la promoció de la
igualtat entre homes i dones i

en la no representació de papers

estereotipats dels gèneres. En definitiva, en donar cobertura de
manera responsable de la situació de desigualtat de les dones en
aquesta societat, sent les agressions i els feminicidis la màxima
expressió d’aquesta desigualtat.
La Llei catalana 5/200819 del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, preveu un seguit d'actuacions per la sensibilització social i
de pautes pel tractament de la informació que convergeixen en gran
part amb les esmentades Recomanacions periodístiques. Prohibeix la
difusió de continguts i de publicitat que incitin, justifiquin o banalitzin
la violència masclista o que tractin a les dones de manera vexatòria.
Exigeix al Consell de l'Audiovisual de Catalunya que adopti normes
d'autoregulació i principis ètics en la matèria i que faci efectiva la
obligació de promoure la sensibilització de la societat catalana pel que
fa el respecte i el reconeixement dels sabers i les aportacions de les
dones i contra qualsevol forma de violència masclista.

Per la seva banda la Llei 22/200520 de la comunicació audiovisual de
Catalunya, en la seva versió actualitzada, la compromet amb el
pluralisme, la protecció dels drets fonamentals i la promoció activa de
la igualtat entre homes i dones. Per la seva banda, la recent Llei
17/201521 d'igualtat efectiva entre dones i homes, dóna un pas al front
i veta els continguts sexistes o que banalitzin la violència així com els
estereotips, garanteix un ús no androcèntric del llenguatge, assegura
la divulgació de les activitats polítiques, socials i culturals promogudes
per les dones; es compromet a reparar el dèficit de reconeixement de

http://www.parlament.cat/document/nom/TL75.pdf
http://www.parlament.cat/document/nom/TL1.pdf
21
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=698967
19
20
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les dones, i emplaça el Consell de l'Audiovisual de Catalunya a
assegurar la paritat en la seva sí, a adoptar els referits codis de
conducta per transmetre el principi d'igualtat de gènere i a col·laborar
en campanyes que fomentin la igualtat i col·laborin en l'eradicació de
les violències envers les dones.
El tractament comunicatiu de les violències masclistes té una
repercussió directa sobre les dones que la pateixen i el seu
entorn. Aquest té un nivell d'incidència majúscul en la societat i en les
institucions al ser el principal mitjà de transmissió de coneixement
sobre aquesta xacra social. Aquest poder confereix als mitjans de
comunicació una responsabilitat social inequívoca: tenen el deure i
també la oportunitat de poder esdevenir capdavanters en la prevenció
i la eradicació de les violències masclistes. Caldrà doncs consensuar
entre els estaments periodístics i els col·lectius de dones que treballen
en la prevenció de les violències les mesures a implementar per fer
efectiu aquest compromís.

Barcelona 17 de març del 2017

Veure articles CONVENI ISTANBUL a:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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Secretaria de dones de CCOO de Catalunya
1. Intervenció des de l’àmbit laboral
Des de l’àmbit laboral i sobretot des de l’acció sindical i la Negociació col·lectiva a banda dels
Plans d’Igualtat a les empreses i de negociar mesures en els convenis col·lectius, tractem de
manera específica els drets de les dones treballadores que pateixen violència masclista en
l’àmbit de la parella i els drets davant l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral.
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere en el Títol II fa referència als drets laborals i de la seguretat social de les dones
treballadores que pateixen violència masclista per part de parelles o exparelles: reducció de
jornada, reordenació del temps de treball, mobilitat geogràfica, canvi de centre de treball en la
mateixa localitat o trasllat a una població diferent , Justificació d’absències o faltes de
puntualitat, suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball i amb dret a predació
d’atur, extinció de contracte de treball amb dret a predació per desocupació. Les treballadores
que vulguin accedir aquests drets han d’acreditar la situació de violència mitjançant ordre de
protecció o excepcionalment mitjançant informe del Ministeri Fiscal. Pel que fa als drets de la
Seguretat Social la Llei preveu en dos articles el 21 i el 22 tant mesures sobre la prestació d’atur
com la bonificació de les quotes empresarials (cost zero) per a contractes d’interinitat i de
substitució de treballadores que s’hagin hagut de suspendre el contracte de treball o que s’hagin
acollit al dret de mobilitat. També es contemplen les bonificacions de quotes a la seguretat
social (fins un màxim del 65%) per a la contractació directament a les víctimes de violència de
gènere. L’article 22 fa referència als ajuts a la contractació de l’ocupació autònoma i per a
programes específics d’ocupació i el RD 1917/2008) és un Programa d’acció per a la Inserció soci
laboral de dones víctimes de violència de gènere).
De gener de 2005 a desembre de 2013 es van registrar a tot l’Estat espanyol 1.554 contractes
de substitució (cost zero per l’empresariat) i la contractació bonificada fins el 65% a la S Social
de gener de 2006 a desembre de 2013 va ser per a tot l’Estat de 4.313. A Catalunya 433 i 448
respectivament.
La llei orgànica 3/2007 per a la Igualtat efectiva de dones i homes (LOI) que va transposar la
Directiva 2002/73/CEE, refosa en la Directiva 2006/54/CE de 5 de juliol del Parlament Europeu i
del Consell relativa al principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en els assumptes laborals
i d’ocupació.
L’article 7 de la LOI “sense prejudici del que estableix el Codi Penal” defineix l’assetjament sexual
i l’assetjament per raó de sexe fent-se seves les definicions i propostes tant de la normativa
europea (acord marc de 26/4/2007) com de la recollida en la CEDAW.
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Un dels aspectes importants de la LOI és que estableix la indemnitat front les represàlies, les
conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries, la tutela judicial efectiva, la inversió
de la càrrega de la prova, criteris per actuar des de les administracions públiques i en el seu
article 48 quines han de ser les mesures específiques per a prevenir l’assetjament sexual i per
raó de sexe a l’empresa o lloc de treball, obligant a les empreses a tenir protocols d’actuació.
En aquest sentit a Catalunya comptem també els drets que es desprenen de la Llei 5/2008, de
24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista a Catalunya en la que en el seu
capítol 7 tracta els dos assetjaments: Actuacions de sensibilització i formació, l’ impuls per part
del Govern d’acords amb agents socials i les empreses per establir mesures concretes i
procediments d’actuació amb la finalitat de prevenir, reparar i sancionar els casos d’assetjament
sexual i d’assetjament per raó de sexe i l’obligació de promoure el diàleg social en la lluita per
eradicar-los. Es preveuen subvencions a les empreses amb plantilles de vint-i-cinc o més
persones.
A Catalunya la recent Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, també
contemplava en el seu article 33 (suspès pel Tribunal Constitucional) la Prevenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses
Capítol II Polítiques integrades i recollida de dades
Capítol III Prevenció
Capítol IV Protecció i recolzament
Capítol V Dret material articles 33, 34, 40, 45, 48
Capítol VI Investigació, procediments, dret processal i mesures de protecció
2. Propostes
Atès tot l’anterior proposem:
•
•
•

•
•

Que acreditar en l’àmbit laboral i a l’empresa la situació de víctima de violència es pugui
fer amb denúncia, informe del Ministeri Fiscal i informe de Serveis socials (Llei 572008)
Que el Govern de la Generalitat sigui més actiu en promoure i incentivar a les empreses
a fer us de les mesures bonificades
Davant els articles suspesos per part del Tribunal Constitucional que el Govern elabori
Pla d’actuació per a fer prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a totes les
empreses
Que s’impulsi la figura de delegada o delegat d’igualtat a les empreses
Que s’elaborin instruments per al diagnòstic de la violència en l’àmbit laboral i conèixer
l’abast de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Veure articles CONVENI D’ISTANBUL a: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A2014-5947.pdf
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MANCA DE SANCIÓ I RESPOSTA DAVANT TOTES LES FORMES DE
VIOLÈNCIA SEXUAL

Segons dades del Departament d’Interior a Catalunya l’any 2016
van haver 1.607 delictes contra la llibertat sexual en l’àmbit
socio-comunitari. Hauríem d’afegir els milers de casos que resten
invisibles perquè es donen a l’àmbit privat i els agressors són homes
propers a les agredides.
La violència sexual ha estat protagonista en diversos greus casos a
nivell mundial, al Congo, a la India, a Guatemala, etc etc. La reacció
dels moviments de dones a donat com a resultat uns instruments a
nivell internacional que l’aborden.
A casa nostra sovint es vol tanca els ulls a aquesta violència masclista
que ha servit i serveix per socialitzar a les nenes i les dones en
la por i en la submissió i que deriva en la necessitat de estar tutelades
per un home i en quedar excloses dels espais públics.
Durant l’últim any s’estan fent visibles, gràcies a la valentia de les
víctimes, les situacions d'assetjament que les dones patim durant la
nit, especialment als voltants de locals d'oci nocturn, festes o,
simplement al carrer22.
Aquesta visibilització ha posat de relleu una mala praxis per part dels
cossos de seguretat -mossos d'esquadra i policia local-. En concret ens
referim a la manca de recolzament i/o assistència a les víctimes que
queda constatada en respostes com: noia, ja se sap, aquestes coses
passen; o preguntes com: què fas sola a la nit caminant pel carrer? Per
contra, no s'anima a les dones a denunciar aquest tipus de situacions,
però sí a prendre mesures de precaució que comporten la normalització
de que els carrers, de nit, no són per les dones.
Segons l’informe "L'abordatge de les violències sexuals a Catalunya",23
malgrat que “els estàndards de serveis específics del Protocol Marc per
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http://reusdigital.cat/noticies/opinio/respectam-respecteu-nos
http://diaridigital.tarragona21.com/aitana-de-la-varga-a-mi-tambe-mha-passat/
http://capgirembcn.cat/index.php/juntes-farem-nostra-la-nit/
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http://dones.gencat.cat/ca/ambits/centre_documentacio/publicacions/informes_estudis_avaluacions/
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a una intervenció coordinada contra la violència masclista són uns bons
instruments, no han estat planificats ni desenvolupats adequadament
per poder-los fer efectius" a més "a tot això s'hi suma que no han estat
dotats de recursos tècnics ni pressupostaris"
Hi ha una manca de professionalització dels i les agents que intervenen
en el món jurídic. Persisteixen els estereotips de gènere, no s’entén
que la vulneració de la llibertat sexual es produeix en el mateix intent,
sense necessitat de consumar l’agressió. A les dones se’ns demana que
lluitem contra l’agressió, ajuntant les cames, cridant, defensant-nos
etc, sinó ja es considera “consentiment”. Hi ha una falta de
credibilitat en el relat de la dona i es mantenen tots els mites de
que el “no” és “si”, de que provoquem. I aquesta violència sexual és
dóna tan en l’àmbit laboral, com polític, com social, i serveix per
recordar a les dones el domini patriarcal dels homes.
El conveni d'Istanbul en l'article 40 estableix:
Artícle 40 – Assetjament sexual
Les parts han d'adoptar les mesures legislatives o d'un altre tipus
necessàries perquè tota forma de comportament no desitjat, verbal,
no verbal o físic, de caràcter sexual, que tingui per objecte o resultat
violar la dignitat d'una persona, en particular quan aquest
comportament crea un ambient intimidatori, hostil, degradant,
humiliant o ofensiu, sigui castigat amb sancions penals o un altre tipus
de sancions legals.
Partint de la obligatorietat d'actuació davant de qualsevol situació
d'assetjament sexual, reclamem l'aplicació de l'article 50, i
seguiment d'aquesta aplicació, amb la voluntat de que, especialment
durant la nit, les dones rebin la protecció i assistència necessàries, així
com el recolzament per denunciar. Considerem que aquest treball és
necessari per evitar la revictimització que pateixen aquelles dones que
han sofert qualsevol tipus d'assetjament sexual en contextos que la
cultura actual no considera "adequats o propis" per les dones, com la
nit.
Alhora volem destacar la importància d'agafar de referència la definició
amplia d'assetjament sexual que estableix l'article 40 abans citat. La
resposta immediata, prevenció i protecció per part dels cossos de
seguretat ha de superar les limitacions de la cultura masclista que
minimitzen o neguen l'existència d'assetjament sexual en
determinades circumstàncies.
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Article 50 – Resposta immediata, prevenció i protecció
1 Les parts han d'adoptar les mesures legislatives o d'un altre tipus
necessàries perquè les forces i cossos de seguretat competents
responguin de manera ràpida i eficaç a totes les formes de violència
incloses en l'àmbit d'aplicació del present Conveni oferint protecció
adequada i immediata a les víctimes.
2 Les parts han d'adoptar les mesures legislatives o d'un altre tipus
necessàries perquè les forces i cossos de seguretat competents
prenguin de forma ràpida i adequada mesures de prevenció i protecció
enfront de totes les formes de violència incloses en l'àmbit d'aplicació
del present Conveni, incloses les mesures operatives preventives i la
recollida de proves.
ALTRES ARTICLES
PROPOSTA:

COMPLEMENTARIS

QUE

REFORCEN

LA

Veure articles a: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOEA-2014-5947.pdf
Article 5 – Obligacions de l’Estat i diligencia deguda
Article 12 – Obligacions generals
Article 15 – Formació de professionals
Article 18 – Obligacions generals
Article 29 – Accions i recursos civils
Veure articles CONVENI D’ISTANBUL a:
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
Plataforma Unitària contra les violències de gènere
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Vulneració dels drets de les dones
amb diversitat funcional
El sistema androcèntric i heteropatriarcal esta present a totes les
manifestacions i conductes de les persones i fa que la m irada
masclista només accepti a la dona com instrument sexual i eina
reproductora.
Les dones hem de ser amb uns físics perfectes, es ha dir amb unes
mides i posats adequats per poder ser usades i com a eina
reproductora han de ser capaces de tirar endavant en tot el treball
que representa les tasques de reproducció, per tant ha de ser una
dona forta que suporti el patiment i evidentment sense cap tara.
En aquesta mirada les dones amb discapacitat són totalment
excloses, rebutjades, martiritzades i inclús aniquilades.
Les dones amb discapacitat són dones però mai ni tant sols ens
anomenen, i el que no s’expressa s’oblida i quasi bé no existeix.
En el Conveni d’Istanbul només ens citen una vegada: article
4. Drets fonamentals, igualtat i no discriminació. Però esta clar que
nosaltres som dones com totes les dones i hem de tenir cobertes les
nostres necessitats específiques. A part de que ens falten els
mateixos recursos que a les altres dones, els pocs que hi ha no els
podem fer servir perquè la gran majoria no són accessibles, per posar
un exemple, a Catalunya només hi ha una casa d’acollida accessible,
la que es a Barcelona ciutat. Les dones amb discapacitat que pateixen
violència no es comptabilitzen com a tals, per tant tampoc sabem el
número de dones assassinades, ni els casos que pateixen violència.
La nostra violència està tant naturalitzada que moltes vegades
es creu, que els tractes, que no s’acceptarien en altres dones,
són adequats pel fet de tenir una discapacitat.
Per part de la societat:
-

Dificultat per a reconèixer com a senyals de maltractament
circumstàncies que s’associen de forma “natural” a la condició
de la dona amb discapacitat (com un tracte infantil, no escoltarla...)
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-

La manca de credibilitat que s’atorga a una dona que té
problemes de comunicació o mentals.
Dificultat “moral” de la societat en reconèixer que una dona
amb discapacitat hagi pogut ser objecte de violència o abús.

Per part de la dona:
-

-

El fet de ser menys capaces de defensar-se físicament.
Tenir major dificultats per expressar els maltractaments degut
a problemes de comunicació.
Una més baixa autoestima i menyspreu de la pròpia imatge
com a dona.
L’enfrontament entre els papers tradicionals assignats a la
condició de la dona i la negació d’aquests mateixos en la dona
amb discapacitat
Major dependència de l’assistència i cura dels altres.
Por a denunciar l’abús per la possibilitat de la pèrdua dels
vincles i la provisió de cures.
Menor credibilitat a l’hora de denunciar fets d’aquest tipus
davant d’alguns agents socials.

La violència també es practica en forma de:
Abandonaments físic: Negligència en l’alimentació, abandonament en
l’atenció personal, abandonament en la higiene.
Abandonament emocional: Ignorar la seva existència. No valorar la
seva opinió. Avergonyir-se de la seva existència.
Abús emocional: Aïllament vers els recursos d’informació.
Maltractament verbal mitjançant critiques constants, insults..
Sobreprotecció. Parlar o prendre decisions en nom d’ella. Intimidació i
xantatge emocional.
Abús econòmic: ús de nenes i dones amb discapacitat per a l’exercici
de la mendicitat. Utilització de la dona amb discapacitat en tasques
mal remunerades i vinculades al treball clandestí. Limitar l’accés a la
informació i gestió de l’economia personal. Emprar el diner com a
penalització. Negació familiar de l’accés a recursos econòmics
externs.
Abús físic: Agressió corporal. Administració de fàrmacs injustificats.
Restricció de la mobilitat. Violació. Vexació sexual.
Aquesta realitat no es coneix, esta totalment aïllada a l’àmbit
privat i les dones amb discapacitat no poden sortir a utilitzar els
recursos per les barreres arquitectòniques, a moltes no les deixen
utilitzar el telèfon per tant tampoc poden comunicar-se amb els
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serveis socials, a més estan carregades de culpabilitat i moltes no
creuen que hagin de demanar ajuda.
La manera de començar-jo a pal·liar seria que els i les professionals
anessin a trobar-les però sovint no tenen en el seu perfil donar un
servei pro-actiu, caldria començar per aquí i també donar formació
especialitzada sobre aquesta problemàtica que es totalment
desconeguda.
La Generalitat de Catalunya ja té un protocol d’actuació a través dels
metges de la Seguretat Social per detectar els casos de violència de
gènere de les dones amb discapacitat però encara no s’ha
implementat, encara que considerem que és un primer pas per
acabar en l’aïllament.
Barcelona 25 d’octubre de 2016
Dones No Estàndards
Plataforma unitària contra les violències de gènere

Veure articles CONVENI D’ISTANBUL a: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A2014-5947.pdf
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TREBALL EN XARXA I SERVEIS

Article 18 - Obligacions generals
3. Les parts han de vetllar perquè les mesures preses de conformitat
amb aquest capítol:
Es basin en una comprensió fonamentada en el gènere de la
violència contra les dones i la violència domèstica, i es concentrin
en els drets humans i la seguretat de la víctima
- Es basin en un enfocament integrat que prengui en compte la relació
entre les víctimes, els autors dels delictes, els nens i el seu entorn
social més ampli
- Estiguin dirigides a evitar la victimització secundària
- Estiguin dirigides a l'autonomia i independència econòmica de les
dones víctimes de violència
- Permetin, si escau, l'establiment d'un conjunt de serveis de
protecció i suport en els mateixos locals
- Responguin a les necessitats específiques de les persones
vulnerables, fins i tot els fills de les víctimes, i siguin accessibles per
a ells.
Article 20 - Serveis de suport generals
-

1 Les parts han de prendre les mesures legislatives o altres necessàries
perquè les víctimes tinguin accés a serveis que facilitin seu
restabliment. Aquestes mesures haurien d'incloure, en cas necessari,
serveis com l'assessorament jurídic i psicològic, l'assistència financera,
els serveis d'allotjament, l'educació, la formació i l'assistència en
matèria de recerca de feina.
2 Les parts han de prendre les mesures legislatives o altres necessàries
perquè les víctimes tinguin accés a serveis de salut i serveis socials,
que els serveis disposin de recursos adequats i que els professionals
estiguin formats per proporcionar una assistència a les víctimes i
orientar-les cap a serveis adequats.
Article 23 - Refugis
Les parts han de prendre les mesures legislatives o altres necessàries
per a permetre la creació de refugis apropiats, fàcilment accessibles i
en nombre suficient, per oferir allotjament segur a les víctimes, en
particular les dones i els seus fills, i per ajudar-les de manera eficaç.
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Catalunya compta amb la Llei 5/2008 del dret de les dones a
l’eradicació de la violència masclista, que articula específicament els
serveis de la xarxa que han de donar el suport general especificat en
l’article 20. Així mateix, també compta amb una descripció de com s’ha
de donar aquest abordatge de les violències en el protocol marc per
una intervenció coordinada de la violència masclista que es desprèn de
la pròpia llei.
Malgrat això, en l’informe Diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació
Integral per a les dones en situació de violència masclista24 es
contempla que l’atenció continua essent parcialitzada i poc coordinada.
Fins i tot en les situacions d’urgències, que sens dubte al llarg del
territori són les més comunament protocoloritzades “Les intervencions
que es realitzen sen se l’existència de protocols clarament definits o
amb definicions d’aquests basades en la improvisació poden generar
una atenció deficient tant de les víctimes com de les seves filles i fills,
la qual cosa pot implicar una vulneració dels seus drets”.
En aquest sentit, és especialment greu la situació en relació a
l’habitatge, tant d’urgències, donat que encara hi ha territoris que
han de recórrer a espais no especialitzats (com pensions o hotels), com
a posteriori, desprès de tot el procés. Segons l’estudi, “l’accés a
l’habitatge després dels processos d’atenció, recuperació reparació en
els diferents recursos de la Xarxa és un dels principals problemes que
afronten les víctimes. La falta de recursos econòmics s’erigeix com a
un dels principals esculls a superar per aconseguir accedir a un
habitatge i d’aquesta manera possibilitar la culminació del procés de
recuperació i reparació de les víctimes”. Resulta doncs de gran
importància dissenyar programes que puguin garantir aquest accés a
l’habitatge de les dones, pel que cal reforçar dispositius com la Taula
d’Emergències Socials i millorar el parc d’habitatges de lloguer social
en el territori.
Així mateix, i de cara a tenir accés al seu restabliment, es considera
que hi ha una problemàtica important al voltant dels serveis
d’inserció laboral, segons l’estudi “Un 69,1% dels i les professionals
creu que hi hauria d’haver un perfil professional d’inserció laboral
específic per a VM”, donat que la complexitat de la situació fa que no
sigui senzill entrar en els circuits habituals d’inserció. Es sol·liciten
programes específics, així com la recuperació de la figura d’inserció
laboral en els Serveis d’Intervenció Especialitzada.
Pel que fa al treball en xarxa, tal i com indica també l’estudi “treballar
en xarxa continua sent un repte per a les institucions i pels i les
24

Grup de recerca Antígona (2016) Diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones
en situació de violència masclista. Encarregat per l’Institut Català de les Dones.
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professionals, ja que xoca amb la cultura de les organitzacions, que
segueix basant-se en el treball vertical i en el protagonisme
d’institucions i persones concretes”. Els i les professionals no compten
amb espais reals de treball en xarxa més enllà de la coordinació feta
mitjançant una trucada telefònica o l’enviament d’un correu electrònic.
Els espais de treball en xarxa no són espais per sumar dades sobre un
determinat cas, sinó que són espais de comprensió de la situació, de
la problemàtica exposada, són espais per exposar els dilemes ètics que
una determinada situació pot causar, i poder orientar els procediments
de treball amb arguments construïts col·lectivament. Són doncs espais
que han d’estar legitimats políticament, valorats com a eficaços i
eficients i que a més, són preventius de l’esgotament professional amb
les conseqüències que produeix pels propis serveis. Tal i com
s’assenyala també en l’estudi, cal millorar en la formació de les
professionals de la xarxa, especialment en aspectes en relació a la Llei
de protecció de dades, ja treballada específicament en el protocol
marc, per tal que aquesta sigui respectada i alhora no sigui cap
impediment per aquest treball conjunt.
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