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“La crisi de les polítiques

públiques contra la violència de gènere”

Les polítiques públiques versus la ideologia patriarcal imperant

Una de les principals reivindicacions de la Plataforma i del moviment social de dones que represen-
tem, és la formació a les persones professionals que han d’atendre a les dones en processos de 
violència masclista, i al professorat que té una part important en la socialització de la joventut. En 

definitiva el que estem exigint, és una especialització en el tema, del tot necessària, però que comporta un 
canvi de la ideologia patriarcal imperant. 

La proposta d’aquesta formació específica entre els professionals no té èxit. A la judicatura, jutges/esses, 
advocats/ades, forenses, a les persones en particular i a les corporacions en general no els interessa. A 
unes els hi sembla que ja estan prou formades i s’atreveixen a jutjar o defensar dones sense tenir noció dels 
processos de violència masclista que estan passant. Altres pensen que les dones en fem un gra massa i 
que no caldrien lleis específiques que al final discriminen als homes.

No és només la poca formació. Es la ideologia imperant. La ideologia patriarcal. Encara estem en el dret 
romà, quan el patriarca de la família tenia tot el dret a jutjar i escarmentà a la seva dona i els seus fills i filles.

És que es resisteixen a canviar les pautes i mesures que durant segles s’ ha estat donant a les nostres di-
ferents cultures tan orientals com occidentals, de cap a peus del planeta.

Un dels desafiaments més importants per al moviment de dones és desmuntar el parany de les lleis que es 
presenten com una millora de la situació de les dones però que en el fons no ho són. Un exemple clar són 
les lleis de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Aquestes lleis estableixen drets indistints o transferibles a l’home o a la dona però com que la situació de 
partida de les dones és desigual: discriminació salarial, segregació per sectors i categories, pressió social, 
resistència de molts homes a coresponsabilitzar-se en les tasques domèstiques, etc., el resultat és que les 
dones són les candidates apropiades per a demanar els permisos i excedències, amb el consegüent re-
forçament de la concepció tradicional del repartiment de les tasques de cura. De nou, una aparent mesura 
d’igualtat fa que els drets de les dones desapareguin sota el paraigües dels drets de la família.

Dins dels grans avenços que hi ha hagut en els darrers vint anys, aquesta resistència a canviar els rols i la 
mentalitat imperant fa passos endavant i enrere. Tot i que estem en un moment de retrocés de les polítiques 
públiques penso que no hi ha retorn a les cavernes amb els drets i llibertat de les dones.

Ja no hi ha volta enrere en el drets i llibertats guanyats gràcies a la lluita de les dones que ens han precedit. 
Però hem de continuar i no baixar la guàrdia en cap moment, perquè el masclisme encara impregna les 
nostres institucions i és el principal factor de la crisi de les polítiques públiques en violència masclista.

Violència institucional

Hi ha una resistència en tots els àmbits per part dels professionals que intervenen en el circuit d’atenció. De 
dues maneres: una més activa de no aplicació de la llei i de tornar a fer culpable a la dona de la seva situa-
ció, en comptes del seu botxí. De no voler assolir els canvis estructurals que comporta a tots els nivells de 
l’administració i la societat l’aplicació de la llei. Un altre més passiva que es deixar-la de cantó i continuar 
amb lo vell. Signant protocols que després no s’aprofundeixen ni apliquen, no donant resposta efectiva i 
eficient a les dones que s’atenen, expressament per ideologia o per desconeixement.

El concepte definit per la ONU al 1993 de violència institucional es refereix a la manera com els estats i 
les institucions no posen fi a la violència i ajuden a mantenir-la. Veiem com en el nostre dia a dia aquesta 
resistència a l’aplicació de la llei i als canvis que suposa, produeix una violència institucional i per tant una 
segona victimització a les dones que es decideixen sortir del cercle de la violència que pateixen i demanen 
suport a la societat.
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Es posa molt l’accent en que si la dona no denuncia no s’ha la pot protegir. I ha 
dues respostes en primera instància: 1) Falta de programes de sensibilització a la 
ciutadania amb els quals les possibles víctimes els hi arribi la informació adient. 
2) La llei reconeix que l’assistència i protecció de les víctimes no poden estar 
condicionades per la interposició d’una denúncia per part de la víctima. Això vol 
dir que hi ha que potencià i garantir l’acompanyament emocional i jurídic perquè 
la denuncia sigui eficient i positiva per el procés de reparació. En aquest sentit no es només la denuncia a 
mossos i la conseqüent entrada en el procés judicial, sinó l’escolta, l’acompanyament en tots els àmbits 
de salut, assistència social, laboral, perquè realment es pugui aconseguir aquesta reparació que la societat 
deu a les dones.

En l’acompanyament del dia a dia encara ens trobem que es tendeix a tornar la culpa a la dona que vol 
sortir del cercle de la violència, a l’exigència de que demostri que hi ha violència quan arriba destrossada 
als judicis, a la incomprensió a totes les finestretes que arriba, al posar en dubte què ha passat, al sortir del 
jutjats de violència contra la dona amb una sentencia a la seva contra degut a una denuncia creuada del 
seu agressor.

Es per tot això que no denuncien moltes i que algunes que denuncien retiren la denuncia. 

Una segona consideració: Els darrers anys han estat marcats per els retalls en polítiques socials en general 
però que afecten especialment a les dones que han de fer front a les tasques de cura a les persones de-
pendents, o a la falta de places a les llars d’infants. També repercuteixen les reduccions dels professionals 
de l’Administració pública. 

En uns pressupostos de l’Estat, que ens afecten directament en els recursos ja que no arribaran totes les 
transferències esperades i s’haurà de retallar encara més.

La violència institucional en la topem a cada pas en l’acompanyament a les dones que estan en processos de 
recuperació de la violència patida. La impotència davant les injustícies o la no atenció deguda és molt gran. 

Estratègies d’empoderament de les dones

Què volem dir amb estratègies d’empoderament de les dones?

1a estratègia

Agafar confiança en si mateixes. Guanyar autonomia. Arribar a la conclusió de que les dones podem 
decidir per nosaltres mateixes. No necessitem tutors. Volem la llibertat de poder intervenir en les políti-
ques públiques i acabar amb les desigualtats de gènere. 

Prendre consciència de la nostra força i el nostre lloc a la societat i com dèiem a Beijing “mirar els món amb 
ulls de dona”. Passar de ser víctimes a ser decisives en fer rodar el món.

Des de temps ancestrals les dones per superar aquesta violència masclista, han creat entorns segurs entre 
elles, cercles dins tots els tipus de societat per poder sobreviure. En les èpoques més fosques de la historia 
de la humanitat han mantingut aquests llaços. 

Com pot ser que en ple segle XXI les dones de Catalunya (i de tot el món) cobrin menys que els homes? La 
bretxa salarial a Catalunya al 2011 era de 19,6% i havia pujat respecte al descens d’anys anteriors.

O que encara hi hagi una clara segregació en ocupacions tradicionalment femenines o masculines.

O que les dones tinguin un 25% de contractes a temps parcial front un 8% dels homes.

Com pot ser que assassinin a dones pel fet de ser dones? Cada tercer dilluns de mes sortim a la Plaça Sant 
Jaume des de fa set anys, i hem de plorar l’assassinat d’alguna dona. Ni un sol mes ha quedat desert.

Davant d’això tenint exemples molt positius. Les dones que es proposen sortir del cercle de violència que 
l’has ha submergit el seu agressor, ho fan agafant aquesta força i poder per fer un nou projecte de vida. Hi 
no ho fan soles. Ho fan amb l’acompanyament de les organitzacions de dones que els hi donen suport i amb 
les mesures públiques aconseguides en aquesta lluita.
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L’altre dia repassant l’any 2014 ens emocionàvem amb el procés d’una dona, una 
dona molt normal, sense gaires estudis, treballadora, amb dos fills i amb deutes 
del marit agressor. Amb les eines i estratègia d’empoderar-se ha estat capaç de 
divorciar-se del marit, d’agafar les regnes de la seva vida i la dels seus fills i ara 
ha recuperat la rialla i el viure sense violència.

Les nostres avies ja optaven per estratègies per poder desenvolupar les seves potencialitats, però sempre 
supeditades als homes, fins i tot en el camp de les arts tenim molts exemples d’haver de utilitzar pseudò-
nims masculins.

2a estratègia.

El poder i la força que dóna el anar Juntes. La organització en associacions riques en experiències i la 
posada en comú de tots els treballs i èxits ens fa fortes. 

En fa fortes per abordar les desigualtats de gènere i la lluita per una societat lliure de violència vers les dones.

Hem tingut ara l’experiència de poder retirar la proposta del PP de la llei dels drets sexuals i reproductius. 
La gran mobilització i complicitats entre les organitzacions de dones de tot l’Estat ho va fer possible. I la 
demostració de la crisi de les polítiques públiques es que ara puguin tornar a la carga al modificar el punt 
de que les dones joves menors d’edat hagin de demanar permís als tutors.

En el 2002, un grupet de dones de l’Eixample preocupades per haver d’atendre dones agredides pels com-
panys de vida sense suport de les institucions, vam començar el camí d’ajuntar a totes les entitats i perso-
nes que volen eradicar la violència masclista i així va néixer la Plataforma per sensibilitzar a la població i per 
prevenir la violència.

Bevent i Emmirallant-se en associacions que ja tenien molt recorregut, com les companyes de Tamaia i les 
companyes d’Acció contra la violència domèstica de Nou Barris, vam agafar el compromís de fer gran el 
moviment per la no violència vers les dones.

No som un bolet, des del 1995 a Beijing, dones de tot el món ens organitzem per fer front aquest repte de 
que el segle XXI sigui el de l’eradicació de la violència masclista. 

Des de diferents plataformes com ara a nivell de l’Estat la Plataforma CEDAW elaborant l’informe ombra, 
per posar en evidencia aquesta crisi en les polítiques públiques. O les xarxes europees que fan feina dins 
les institucions. O els Fòrums socials on les organitzacions de dones tenen un paper principal. O el nostre 
15M on va quedar pales que les dones joves tenen força per agafar la torxa que els hi passem.

Nosaltres aquí Catalunya, des de la Plataforma unitària contra les violències de gènere, amb els nostres 
programes volem anar construint entre totes aquestes eines i estratègies per l’empoderament de les dones.

Tenim dos projectes principals. Un Fòrum anual, enguany farem la 11ena edició, on hi ha un espai de tres 
dies per totes les entitats i persones que puguin aportar experiències, bones pràctiques, noves estratègies, 
i reflexionar en comú i treure conclusions de com poder avançar.

I el “Trenquem el Silenci”. Un programa per la prevenció de la violència masclista a tots els nivells: l’alumnat, 
professorat i associacions de mares i pares.

Amb aquests programes creem ponts entre les associacions que fa temps lluiten pels Drets de les dones 
des del feminisme i la societat civil i el teixit social que rep tots els imputs de la cultura patriarcal.

Trencar amb la normalització de la violència vers les dones. Trencar amb la trivialització de les humiliacions, 
desigualtats, agressions, en la vida quotidiana. No es tasca fàcil. Hem de convèncer a moltes i a molts. 

L’altre dia una companya m’explicava com en una Assemblea reivindicativa i de lluita pels drets humans, 
s’havien esforçat per introduir els valors feministes pels drets de les dones en els seus estatuts. Així passa 
i ha passat en molts moments de canvis socials per un món millor, es deixa per més endavant el “tema de 
les dones”, com si fóssim un tema o un col·lectiu més. Som la meitat de la humanitat i volem tenir veu i part 
en les decisions públiques. En els processos de pau, en les mides econòmiques a adoptar per una societat 
més justa, en com sortir de la crisi, en quin país volem, en tot tenim molt a dir.
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3a estratègia

Organitzar-nos i crear eines eficients per tenir força davant les institucions, 
davant les violacions de les mesures i lleis contra la violència a les dones i 
davant la violència institucional. Mobilitzar-nos per poder canviar les coses. 
Això és empoderar-nos.

Precisament en moment de retrocés de les polítiques públiques es quan més necessitem anar juntes per 
exigir l’acompliment dels compromisos i el desenvolupament de les lleis amb recursos suficients i eficients 
tant en prevenció com en atenció.

Tenim els marcs de participació institucional com els Consells de Dones, la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista. Hem de crear més espais fins i tot institucionals. Hem 
d’estar-hi. Hem d’aconseguir tenir un Observatori contra la violència vers les dones. Més veu en aquests 
espais institucionals.

Són importants. Algunes dones polítiques feministes que estan en les institucions ens ho demanen. A elles 
sovint els hi diuen allò de que “ara no toca” “ara hi ha coses més importants a resoldre”, hi és quan hi ha 
d’haver complicitat amb el moviment de dones. Per mobilitzar-nos per poder canviar les coses.

Tenim i hem de reforçar els marcs del moviment de dones. Esta bé que n’hi hagi diversos. Ens enriqueix i 
unes influïm amb les altres i fa un vector força. 

Per part de la Plataforma tenim el compromís de ser aquest pont de sensibilització en el tema cap a moltes 
entitats, Associacions de veïnes i veïns, Associacions de dones de tot tipus, Espais social, teixit associatiu 
divers, que mai no s’han parat a pensar que les dones tenim un paper a jugar al mateix nivell de respecte i 
decisió que els homes en tots els àmbits de la vida. Treballar també amb associacions d’homes que lluiten 
per acabar amb el masclisme des de treballar nous tipus de masculinitat i pels drets i llibertats de les dones. 
Homes que han començat a pensar que aquest canvi de paradigma també els convé per ser fer un món més 
solidari, més savi, un món sense violència masclista.

Montserrat Vilà Planas

Coordinadora de la Plataforma Unitària contra les violències de gènere


