UN SALT ENDAVANT, MOLT CAMÍ PER RECÓRRER

DONES

25N: LLEIS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
25 de novembre de 2009. Ara que es compleixen 5 anys de l’aprovació de la llei estatal, Dones amb Iniciativa dedica la seva campanya del Dia Internacional
contra la violència masclista a reivindicar les lleis com a instrument clau per a l’eradicació d’aquesta xacra. També a denunciar el llarg camí que queda per
recórrer, com mostra la prevalença de dones assassinades per aquesta causa.
n els darrers temps hem viscut un procés d’incorporació de la violència contra les dones a l’agenda
política. A Catalunya, amb polítiques contundents
com el reconeixement de drets de les dones que estableix l’Estatut d’Autonomia, la Llei del dret de les dones
a eradicar la violència masclista, els circuits contra la
violència masclista, el paper clau i absolutament nou de
l’Institut Català de les Dones o el Programa de seguretat contra la violència masclista del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat, una de les innovacions més destacades del
govern català en aquest àmbit. Pel que fa a l’Estat,
aquest any es compleix el cinquè aniversari de l’aprovació de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere. Aquesta llei va introduir
per primer cop, de forma explícita, la perspectiva de
gènere en l’ordenament jurídic perquè va definir la
violència que pateixen les dones en la parella com a una
manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones.
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La llei va introduir per primer
cop, de forma explícita,
la perspectiva de gènere
en l’ordenament jurídic.
ICV ha aconseguit que
l’Estat destini 500.000 euros
a finançar els centres
catalans d’atenció a dones
maltractades.

D’esquerra a dreta, Marisa Fernández, Mercè Claramunt, Joan Herrera i Sandra Pla, durant l’acte organitzat per Dones amb Iniciativa

És clar també que encara queda un llarg camí per recórrer, com posa de relleu el fet que els assassinats de dones
per violència masclista no cessen. En el que portem d’any
(octubre de 2009) ja han mort a Espanya 49 dones.
A Catalunya, 10 dones han mort a mans de les seves parelles o exparelles.
En motiu del Dia Internacional contra la violència
masclista, Dones amb Inicativa va organitzar un acte
el passat 20 de novembre. Hi van participar Marisa
Fernández, de Dones Juristes, i Sandra Pla, d’Amnistia
Internacional, que va fer una avaluació del desplegament de la llei i va fer especial èmfasi en la necessitat
que s’adeqüi a la realitat de tots els col·lectius de dones
per garantir els seus drets, especialment de les que es
troben en situació de vulnerabilitat, com les dones
migrades sense papers. Per la seva banda, Mercè
Claramunt, presidenta de Dones amb Iniciativa i vicepresidenta d’ICV, va destacar que aquesta llei va representar
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n els darrers anys, les normatives internacional,
europea, estatal, nacional i local han desenvolupat
un ampli conjunt de drets i mesures per eradicar
les violències contra les dones. Els avenços en matèria
de violència masclista en el marc legal estatal i
autonòmic es materialitzen en la Llei orgànica 1/2004
i la Llei 5/2008.
Els avenços en matèria jurídica han afavorit el
foment de polítiques públiques, sovint amb plans
d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones.
La violència masclista és un fenomen universal,
fruit del sistema social patriarcal.
El nou marc conceptual consolidat arran de la Llei
5/2008 ha afavorit canvis importants, tant en l’organització de la seguretat pública com en la definició de
funcions i models d’atenció policial.
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació compta amb un espai estratègic únic per al
desenvolupament de les polítiques públiques contra la
violència masclista en el marc de la Seguretat Pública.
El PSVM neix amb la missió de liderar les actuacions
estratègiques necessàries en el marc de la seguretat
pública per a l’abordatge integral del fenomen de la
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violència masclista i garantir els drets de ciutadania de
les dones, com el dret a viure sense violència, el dret a
l’atenció de qualitat, el dret a la protecció i a la seguretat. El PSVM es desenvolupa a partir de tres eixos,
amb nombrosos projectes duts a termes i altres en procés, dels que destaquem els següents:
1. Formació: creació de diferents cursos i inclusió de la
perspectiva de gènere en els continguts formatius.
2. Recerca i desenvolupament del coneixement: primera Enquesta de victimització sobre violència
masclista a Catalunya (gener de 2010), conjuntament amb l’ICD, el Departament de Treball i d’altres
institucions.
3. Disseny del model d'atenció policial a les dones
que pateixen violència masclista en el territori
català: procediments per a la prevenció i l’atenció
de la mutilació genital femenina i per a casos de
matrimonis forçats. Actualment estem elaborant
la Guia de bones pràctiques policials per evitar la
victimització secundària en l’atenció a dones que
pateixen violència masclista.
Actualment podem fer un balanç positiu de la
feina realitzada i seguim treballant per la consolidació
de les polítiques públiques de seguretat per eradicar la
violència masclista.T

un canvi de paradigma perquè va treure la violència
contra les dones de l’esfera privada per portar-la a l’àmbit
públic i va reconèixer, per primer cop en una llei, el masclisme com la causa sobre la qual s’ha d’intervenir. És clar
que s’ha de millorar en aquells aspectes en els que no
està funcionant, però cal encoratjar el conjunt d’agents
implicats perquè aquesta llei s’acompleixi, fil per randa,
en la seva màxima extensió tot desplegant totes les seves
potencialitats. Va cloure l’acte Joan Herrera, secretari
general d’ICV i portaveu d’ICV al Congrés, que va destacar “l’alt compromís d’ICV amb els drets de les dones i la
feina realitzada en el conjunt d’institucions en les que
ICV té representació”. Al Congrés, ICV ha aportat reformes clau en les lleis de violència i d’igualtat; l’exemple
més recent és que l’Estat destinarà 500.000 euros dels
Pressupostos Generals a finançar els centres catalans
d’atenció a dones maltractades, a partir d’una esmena
presentada per ICV.T

II CONGRÉS DE LES
DONES DE BARCELONA
es dones de Barcelona hem participat al llarg de
la història en la construcció, el manteniment i la
transformació de la nostra ciutat des de diversos
àmbits. Ho vam evidenciar amb la celebració del I
Congrés de les Dones de Barcelona i ho hem tornat a fer
amb la celebració, després de 10 anys, del II Congrés.
Aquesta ha estat la trobada culminant d’un llarg i extens
procés participatiu, iniciat en el mandat passat, i que ha
comptat amb la participació de més de 2.000 barcelonines provinents del moviment de dones, però, també, de
dones no associades, de totes les edats i procedències,
que han debatut el seu paper com a agents de transformació de la ciutat.
El II Congrés ha servit, entre d’altres coses, per recuperar les demandes que no han estat satisfetes fins avui
i que caldrà continuar reivindicant. Repensar el que es
va dir fa deu anys i crear un espai que doni vida a noves
idees per fer polítiques que transformin Barcelona en
favor de l’equitat de gènere i, per tant, en favor d’una
ciutat més justa del 2010 en endavant.
Tal i com va passar amb el I Congrés, segur que
aquest II Congrés marcarà un abans i un després de les
polítiques de gènere de l’Ajuntament de Barcelona.
Prova d’això són les més de 500 propostes recollides, a
partir de quatre eixos temàtics: la ciutadania, la cultura,
el temps i els treballs i l’espai públic i la vida quotidiana,
que seran la guia per elaborar el futur Pla Municipal per
a les Dones de Barcelona 2011-2014.T
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