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Resumen : El estudio analiza el nacimiento de un Nuevo Movimiento So-

cial vinculado al feminismo y articulado en torno al rechazo explicito de la

violencia domestica. Este movimiento esta dirigido a paliar dicha violencia

por razon de sexo en las desiguales relaciones de poder entre hombres y

mu_jeres. Destacamos tambien la actualidad de este movimiento nacido en

los dos ultimos anos fruto de la movilizacion de una gran diversidad de ac-

tores.

Paraules clau: Mrjec violencia domestica, movimiento social, Nuevos Movi-

mientos Sociales, demartdas, desigualdad, genero.

Abstract : The study anahzes the sprinning of a New Social Movement atta-

ched to thefeminism and articulate against the domestic violence. This move-

ment is resorted to break the violencefor reasons ol'genus in the unequal rela-

tions of power between men and women. We emphasize the fact to be the

topic o/' the day, borns since two years ago, product o_/' the mobilitation of a

rich diversity of actors.

Key words : Woman, domestic violence, social movement, New Social Move-

ments. demand, inequality, genus.
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Feminisme i moviment versus la violencia domestica

Hem considerat oportu situar en un context teoric el moviment
social que exposem en el present article. A continuacio farem un
breu recorregut pels models d'interpretacio que ofereixen alguns au-
tors que ens serviran de mare per entendre 1'especificitat del movi-
ment en contra de la violencia domestica, sobretot pcl que fa al seu
origen.

En el mon dels estudis sobre participacio politica, accio col•lectiva
i moviments socials, existeixen diferents punts de vista te6rics clue
es conformen com a eines metodologiques utilitzables a 1'hora d'in-
terpretar ]a realitat de la mobilitzacio social.'

Segons Pont i Vidal (1997), el fenomen dels Nous Moviments So-
cials (NMS) es interpretat des de tres punts de vista teorics: l'esiruc-
turalista (Offe), el sistemic (Habermas, Offe) i el neomarxista (Hirsch).
Aixo no obstant, malgrat 1'existencia de tres posicions divergents, els
NMS es poden estudiar en quatre nivells d'analisi: 1. Estudi dels
motius que porten les persones autonomes a participar en movi-
ments d'aquest tipus; 2. Ambit que estudia 1'organitzaci6, 1'estruc-
tura dels grups, el financament, 1'articulaci6, les xarxes d'interaccio,
etc.: 3. La relacio entre els NMS i el sistema institucional (sense
oblidar la dimensio politica dels NMS); 4. Els objectius i valors del
moviment que s'analitza, de la mateixa manera que el context
economic i cultural que serveix de mare per al desenvolupament
dels moviments socials.

Pel que fa a 1'origen dels NMS, hi ha dues perspectives: la ciclica i
]a lineal (Pont i Vidal, 1997). La perspectiva ciclica interpreta els
NMS «com una reactivacio pendular de la protesta antimodernista
que acompanya la formacio de la societat burgesa» (Pont i Vidal,
1997, p. 20).

La perspectiva ciclica es compartida per J. Astelarra (1997) quan
parla del moviment ferninista. L'autora caraeteritza el feminisme
com un moviment social desenvolupat en «temps discontinus de visi-
bilitat i de mobilitzacio. Pero entre l'un i 1'altre periode de presencia
activa, existeix una xarxa de dones i organitzacions de dones que
continuen actuant,, (J. Astelarra, Debate, 1997). Les discriminacions

1. I; aparicio dc Nous Moviments Socials ha donat peu a I'elaboracio dun nombre

no Bens menyspreable d'estudis i de models d'analisi per part d'autors com C. Otte. J.
Habermas. J. Raschke, R. Inglehart, clue s'han dedicat a interpretar-los. J. Pont i Vi-

dal (1997) es pregunta si el naixement dels NMS es producte de la incapacitat del sis-

tema politicoadministratiu per resoldre els problcntes existents i proposa el model
teoric elaborat per C. Offe i J. Habernias com a mare d'analisi dels NMS.
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de diferent tipus generen reivindicacions especifiques per a cada
etapa historica.

El moviment feminista partiria de la Revolucio Francesa i seria re-
llevat pel sufragisme. Un cop les sufragistes van aconseguir el vot, es
va donar per acabat el feminisme. No obstant aixo, als anys setanta
tornaria a eniergir com a moviment social amb noves reivindica-
cions. Consequentment, segons aquesta interpretacio, el moviment
de dones maltractades es podria configurar com una resurreccio
mes del moviment feminista.

El punt de vista lineal observa els NMS com un fenomen actual
que s'origina a partir dels efectes negatius del creixement industrial,
de l'augment de la burocracia i com a resposta a l'immobilisme par-
lamentari. J. Raschke proposa una definicio emmarcada en aquesta
perspectiva:

Moviment Social es un fenomen rational. Aixo no vol dir que cada movi-
ment sigui 1'apropiat esfor4 per a la superacio del descontentament es-
tructurat (segons 1'estrictc procediment del calcul finalitat-mitjans).
Tampoc no significa que un moviment social estigui Iliure d'elements no
instrumentals de l'accio, com per exemple elements expressius de l'accio.
Vol dir nomes que -d'una manera o d'una altra- en tots els moviments
es troben interrelacionades les causes, les finalitats, la mobilitzacio i 1'ac-
ci6, de tal manera que la majoria de vegades es confirmen les accepta-
cions racionals globals.2

Raschke ens ofereix tres criteris de diferenciacio pet que fa als
moviments socials:

1. Fenornen social estructurat. La seva accio es dirigeix a modifi-
car unes bases estructurals preexistents. En el cas del moviment
que tractem, podem considerar que la voluntat de les associations i
dels actors, en general, ester dirigida a canviar la desigualtat estruc-
tural sexual en les societats actuals. En aquest cas, la via per la qual
es vol superar la desigualtat seria lluitant per eradicar de forma deli-
nitiva la violencia de genere.

2. Fenomen historic. Els tipus de moviments socials que es do-
nen en una societat depenen del nivell de desenvolupament econo-
mic i industrial i de les pautes culturals predominants. Aixo ma-
teix tambe es observat per R. Inglehart. Segons aquest punt, el
moviment que estudiern no seria pas un title o un ressorgiment
mes del movirnent feminista (com defensa la teoria ciclica), sing

2. RASCIIKF; (1985), p. 17.
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que hauria nascut com a moviment autOnom gracies a tin context

social, politic, economic i cultural determinat que el dota de perso-

nalitat propia.

3. Fenomen de diferenciaci6 social. Qualsevol movinient social no

to el mateix tipus de recursos que un partit politic. Al contrari, un

moviment social to uns recursos economics, politics i estrategics li-

mitats. En pagines successives es podra comprovar l'abast d'aquest

fenomen de diferenciacio social.

Solament, subratllarem que el moviment en contra de la violencia

domestica es presenta corn un unic moviment (un tot), lligat al femi-

nisme com a mare que 1'educa, pero independent en la mesura que

es caracteritza per la seva racionalitat.

A continuaci6, apuntarem com se circumscriu el moviment social

en contra de la violencia vers les dones dintre de les caracteristiques

fonamentals del concepte de moviment social:

1. Orientaci6 emancipatoria. Aquest moviment vol trencar la su-

bordinacio que l'home exerceix sobre la dona en forma de violencia i

maltractaments -ja siguin psiquics o fisics-, i, en general, posar fi

a la relacio de supeditaci6 del sexe femeni al masculi, sobretot en la

familia.

2. Orientaci6 cultural. Persegueix un canvi de la cultura i dels

rols socials encaminat a posar fi a l'estructura patriarcal de la fami-

lia i a aconseguir la igualtat de sexes, i d'aquesta manera solucionar

el problema de la violencia domestica. A mes, busquen per part de

tota la societat el reconeixement dels rnaltractaments en el nucli fa-

miliar com un problema que va mes enlla de la privacitat.

3. Composici6 social heterogenia. Aquest moviment social esta in-

tegrat per col•lectius i associacions de dones maltractades, associa-

cions de dones soles o divorciades, dones rnembres de partits politics

de tot 1'espectre ideologic, dones que ocupen alts cdrrecs de l'Admi-

nistraci6, lobbies, sindicats...

4. Objectius i estrategies d'acci6 diferenciats. L'objectiu prioritari

es aconseguir la condemna social de la violencia domestica, i d'a-

questa manera eliminar aquesta xacra social.

5. Estructura descentralitzada i antijerarquica. Es coordinen per

mitja de forums, plataformes i manifestacions que es duen a terme a

diferents llocs. No existeix un centre de decisio que organitzi les acti-

vitats de manera centralitzada i jerarquica.

6. Polititzaci6 de la vida quotidiana i de l'ambit privat. Una cosa

tan privada com la violencia domestica, i a mes, tan amagada durant

tants anys, ha sort it a la alum publica i es denunciada gracies a see-
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tors progressistes i professionals de dones dedicades a la politica.
Els motors del moviment social en contra de la violencia domestica
son precisament dones militants en partits politics i sindicats i fins i
tot alts carrecs de l'Administracio, i no tart les dones intimament
afectades pel problema.

7. Metodes d'accio col•lectiva no convencional. Manifestacions,
discursos...

Hipotesis

Basarem el nostre article al voltant de la idea que des de l'estiu de
1997 ha sorgit aquest nou moviment social fonamentat en el rebuig
explicit de la violencia vers la dona en I'ambit familiar. Aixi, doncs,
des del nostre punt de vista, destaquem que aquest moviment neix
intrinsecament lligat a la publicitat mediatica que s'ha fet sobre ca-
sos puntuals de maltractaments a les dones.

Per taut, es dona a coneixer publicament una xacra social que to
tants anys d'antiguitat com la mateixa desigualtat de genere. Tan-
mateix ens podriern preguntar: per que esclata el boom de noticies a
partir d'aquell estiu i no en un altre moment? S'ha de tenir en
compte que es un periode de ]'any en que el volum de les noticies de
politica nacional i internacional es mes baix, cosa que comporta 1'in-
crement de les pagines de societat i fets diversos. A mes a mes, hi ha
la necessitat de nodrir programes televisius sensacionalistes i
premsa groga. De tota manera, la publicacio de diverses noticies so-
bre dones assassinades pels seus marits o companys va contribuir
en gran mesura a la presa de consciencia de 1'existencia d'aquest
problema.

La gran mare del moviment que tractem es el conegut moviment
feminista que va sorgir als anys setanta. L'objectiu d'aquest radicava
en el canvi de ]'estructura desigual entre homes i dones de la socie-
tal. Consegizentment, el moviment social en contra de la violencia
domestica tindria com a base de fons, com el moviment feminista,
la desigualtat entre sexes; en canvi, el motor d'accio es ]a manifes-
taci6 clara en contra dels maltractaments a dones. D'aqui es pot
subscriure que la violencia domestica es la punta de I'iceberg (la
part que de Cara a la societat s'expressa de forma mes explicita)
d'un problema mes greu, que, com hem comentat, es la desigualtat
sexual de les societats en les quals encara es perllonguen les rela-
tions patriarcals.

Es pot considerar que les manifestations relacionades amb aquest
moviment han passat de figurar corn un punt mes en l'agenda de
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reivindicacions de les associations feministes, a prendre cos propi, i

d'aquesta manera convertir-se en un moviment social amb forca

propia.
Podriem tractar el fenomen des de dues vessants diferents:

a) Sorgeix corn a extensio de la revolucio de la dona. Aquesta ex-

tensio es podria relacionar amb un moment d'oportunitat politica,

cosa que es traclueix en una conjuntura politica i social que afavo-

reix l'aparicio del moviment.

b) Les societats industrials avancades tendeixen al postmate-

rialisme (Ronald Inglehart, 1981). Les demandes per part de les

organitzacions de dones estan vinculades a nous tipus d'interes-

sos i de necessitats socials. S'estaria produint un canvi en les

peticions de caracter feminista: aquestes demandes anirien de la

millora de 1'ambit col•lectiu, mes public, a l'ambit individual, mes

privat.

Ens decanters per les positions de R. Inglehart pel que fa a alto

que entenem per moviments socials:

La dimension materialista/postmaterialista ha jugado un papel

crucial en el surgimiento de la ola de nuevos movimientos sociales

que se han hecho cada vez mas importantes en los ultinios arios. Lo

cierto es que el surgimiento de los nuevos valores no ha sido el unico

factor implicado, tambien han contribuido los problemas objetivos,

las organizaciones y las ideologias. Y el surgimiento de los nuevos

movimientos sociales debe mucho al auniento gradual en el nivel de

habilidad politica entre las masas de poblacion, lo que a su vez se

debe a que la education se ha difundido mas y la information poli-

tica se ha identificado. Pero el surgimiento de nuevas prioridades

valorativas tambien ha sido un factor importante.3

El canvi de valors es degut, per tant, a l'augment del nivell d'edu-

cacio, a l'habilitat politica i al predomini dels valors postmaterialis-

tes, factors que han general l'aparicio d'un moviment en contra de la

violencia exercida sobre les doves.

No es tracta, per tant, de l'emergencia d'un problema que abans

no existia (la publicitat de les xifres de maltractaments en tin termini

de dos anys enrere no es tradueix en el naixement del problema),

sing que el motor generador del moviment es constituit per la presa

de consciencia de les dones, que tenen un nivell cultural mes alt o, si

3. iNGLEHART ( 1991), p. 421.
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mes no, mes facil acces a la informacio, en comparacio amb epoques
anteriors.

Es tracta de buscar el benestar d'un col•lectiu de dones que viuen
un infern permanent que no es correspon amb el nivell de desenvolu-
pament de 1'actual cultura europea. Es tractaria, consequentment,
d'assolir tin objectiu post materialista.

Visio sociologica del fenomen de la violencia domestica

Abans d'aprofundir en la genesi cultural i sociologica del feno-
men que tractem, definirem el concepte de violencia domestica. Per
violencia domestica vers les dones s'enten tots aquells maltracta-
ments dins l'ambit familiar que es materialitzen en agressions fisi-
ques (cops, contusions o lesions) o be en agressions verbals (in-
sults, amenaces, humiliacions). Constitueixen un atemptat contra
la dignitat de la persona i una minva de determinats bens protegits
legalment: la integritat fisica, 1'honor, la llibertat i la seguretat per-
sonal.

La violencia contra les dones parteix d'un comportament historic
dels homes en una societat tradicionalment patriarcal que ha estat
definit com un mecanisme de dominacio. Es, sens dubte, una mani-
festacio de les relations de poder historicament desiguals entre do-
nes i homes que han derivat en la discriminacio contra les dones per
part dels homes i en 1'impediment del ple desenvolupament d'aque-
Iles. La Plataforma d'Accio de la Cimera sobre la Dona celebrada a
Pequin el setembre de 1995 aclareix que "la violencia contra les do-
nes es tin mecanisme social fonamental en virtut del qual les dones
estan en una posicio de subordinacio respecte als homes,'. Les veus
feministes consideren que en una societat masclista, dominada pels
homes, sempre ha interessat mantenir els maltractaments contra
les dones com un afer privat, de l'ambit familiar, on sempre ha domi-
nat el concepte d'autoritat marital i paterna (la idea de l'home cap de
familia).

Pero encara ens podern preguntar: per que els homes maltracten
les seves dones i les dones es deixen maltractar? Gloria Poal,4 psico-
loga social. considera que la socialitzacio que rep cada sexe es clara-
ment diferencial i causant de la discriminacio del sexe femeni: «els
agents socialitzadors tendeixen a considerar la dona un sexe secun-

4. Gloria Poal Marcel analitza des d'una visio psicologicosocial les caracteristiques
basiqucs de la diferent socialitzacio rebuda pels homes i per les dones. i les conse-
gUents conductes i actituds.
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dari, menys important o complementari,,, de forma que "la socialitza-

cio femenina es globalment discriminatoria a quatre nivells: per 1'es-

cassa rellevancia social que s'atribueix a la dona, pels models de

conducta que se li ofereixen (a la televisio, etc.), pel que se'ls fa (agre-

dir-les o violar-les) i pel que no se'ls deixa fer, i pel que se'ls fa fer (li-

mitades a les feines domestiques)^, (Poal, 1995, p. 47). Afegeix que les

dones, durant el seu proces de socialitzacio, no son suficientment

estimulades cap a la competitivitat i 1'assoliment de metes economi-

ques. Alhora, els homes, pel tipus de socialitzacio que reben, solen

desenvolupar un seguit de trets caracteristics (inhibicio afectiva, se-

guretat en si mateixos, capacitat d'autosuperacio, dificultat a re-

coneixer els seus errors, etc.) que fomenten la tendencia a 1'agressi-

vitat juntament amb un sentiment de superioritat respecte a la

dona, que contrastadament tendeix a la dependencia, la infravalora-

cio, la inseguretat i a desenvolupar una tolerancia a la frustracio. Tot

aixo pot portar la dona a una perillosa resignacio de dependencia

economica, que tanca el cercle de la discriminacio femenina i mante

moltes dones subordinades als membres de l'altre sexe per sobre de

qualsevol descontentament.

Celia Lewintal (1997) afegeix a aquesta visio que la dominacio

amagada anul•la les diferencies: <es una tactica discriminatoria per

al rebuig d'un sexe, una apropiacio incleguda de la dona com a sub-

jecte desitjat i devaluat com a objecte» (p. 39).'

Es, doncs, imprescindible posar limit a alto que es clarament un

rise de vida, un limit que comenca amb la presa de consciencia i la

separacio del marit, que continua amb 1'ajuda i 1'assessorament per

part de centres destinats i especialitzats per a aquests casos, i que

acaba amb un reconeixement de la gravetat del problema per part de

1'esfera politicojudicial.

El fenomen de la violencia domestica arriba a ser fins i tot explicat

des d'una vessant economica. Segons Fernando Esteve Mora, del

Departament de Teoria Economica de la Universitat AutOnoma de

Madrid (1998), els agressors es comporten com si compressin, mit-

jancant transferencies de renda, 1'agitant de la seva parella. Es tracta

5. Aquesta autora apunla quc els essers humans neixen desprotegits amb una do-

ble dependencia vital i afecliva: la d'ocupar tin ]to(, significatiu per a l'altre. Per a la

dona, si l"illa aquest sosteninicnt imprescindiblc, estara condcunnada al fracas. El de-

semparanient llanca la dona als bravos d'algn (primer el pare. i el marit despres) com

silos Tunica alternativa afecliva. Es Iliga a 1'alirc segellant la seva dependencia, sem-

pre at vas del seu desig, del clue nccessita, i es Iliura a la seva violencia perque ell. des

de la seva posicio de domini, to tots els drets sobre la seva persona i la pot sotmetre a

les seves exigencies sense limits. Ella consent Tabus. el maltractamenl. corn si no po-

gues fer aura cosa.
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d'un aparent intercanvi en el qual la dependencia afectiva, si exis-
teix, abarateix el preu que paga l'agressor.`6

Model esquematic de la mobilitzacio del Moviment Social

Des de l'ambit de la mobilitzacio politica, el model d'investiga-
cio que hem seguit consta de tres elements que, segons J. Pont i
Vidal, s'han d'operacionalitzar de la manera seguent: com a centre
de la mobilitzacio a macroescala, parlarem dels grups que compo-
nen el moviment contra la violencia domestica i dels models inter-
pretatius d'aquests grups: vist des de la mobilitzacio a microes-
cala, comentarem les preferencies per formes de participacio no
institucional i els canals per a la incorporacio de nous membres al
moviment.

Actors socials

Des del mare macro de la mobilitzacio politica, cis grups que for-
men part del moviment dibuixen un extens ventall caracteritzat per
1'heterogeneitat. Una diversitat que s'observa des del punt de vista
del nivell economic, intellectual-professional, territorial, institucio-
nal, no institucional, etc. dels seus participants.

En el moment d'establir una relacio dels diversos grups socials
que componen el moviment social contra la violencia domestica, ens
ha resultat de gran utilitat faeces informatic a Internet per poder
comprovar aquesta diversitat i el destacable interes pct tema.

Dividim els agents participants en dos grans blocs, institucionals
(com a organitzaciO fonamental d'un Estat) i no institucionals (asso-
ciacions i organitzacions no governamentals).

En cada un dels blocs podem establir diferencies d'acord amb
l'ambit territorial a que pertany. Aixi, parlarem de participacio a es-
cala internacional, nacional i autonomica-local.

6. Una part de la violencia seria racionalitzable en la mesura que. per a aquell que
1'exerceix . compleix cities funcions: nna. instrumental , com a mitja per aconseguir
que 1'altra modifiqui el see comportament en ]a direeeio que el violent desitja : I'altra.
expressive, com it forma de mani!cstar el seu estates o les seves frustracions. La mo-
delitzacio econoncica comporta gnc I'home agressiu maximitzi CI seu benestar, que
depcn , entre alires Lectors, de la combinacio Optima de les transfcrencies de renda
clue fa a la seva parella i del seu nivell de violencia . atesa la restriccio que represents
la possibilitat que sigui abandonat per la seva muller. La dona, per part seva, mini-
milza la violencia que pateix . i ]'accepts perque en major o menor mesura depen
econimiicament de la seva parella.
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Dintre dels grups de caracter institutional a nivell europeu, s'ha de

subratllar la presencia del Parlament Europeu corn a institucio d'am-

bit supranational que ha pres consciencia de l'abast del problema de

la violencia vers les doves i ha elaborat una resolucio sobre una cam-

panya europea per la tolerancia zero davant la violencia exercida sobre

les doves. Es tracta el tema de la violencia viscuda per les Bones en

tots els ambits (laboral, situacio de guerra). Fa referencia ales diverses

conferencies celebrades en 1'ambit internacional (Conferencia Mundial

dels Drets Humans, Conferencia de les Nacions Unides sobre la Dona,

del 1995, etc.), a informes (informe de la Comissio de Drets Humans

de la Dona), plataformes (plataforma d'accio de l'ONU per a Pequin) i

dades estadistiques publicades per les Nacions Unides, i al fet que

existeix plena consciencia que a la UE la violencia contra les dones a la

liar es frequent i persistent, i que a escala nacional no existeixen ins-

truments juridics, o els que hi ha son insuiicients i no permeten defen-

sar-se dels abusos comesos pels homes.

Finalment, el Parlament Europeu remet a la Comissio i als Estats

membre per formular una serie de demandes i recomanacions (que

seran exposades de forma general mes endavant) amb la finalitat

d'acabar aquest problema.

A escala nacional, les institucions que han participat de forma ac-

tiva en ]a mobilitzacio politica son moltes: per una banda, partits po-

litics de tendencies d'esquerres com el Partido Democratico de la

Nueva Izquierda, Izquierda Unida i el Partit Socialista, i per l'altra,

1'Institut de la Dona. Tots ells han participat en nombrosos actes

amb la voluntat d'incidir davant les institucions publiques i davant

la societat en general. Els partits politics fins i tot han presentat ini-

ciatives a] Parlament espanyol. I Nueva Izquierda va donar suport i

va participar en una tancada de dones, carrecs publics, contra la

violencia familiar portada a terme a Madrid el gener de 1998.

De la mateixa manera han actuat, des de l'ambit catala, 1'Institut

Catala de la Dona i el Consell Nacional de Dones de Catalunya, que

van convocar plegats la manifestacio del 25 de novembre de 1998.

Joaquima Alemany, presidenta de 1'Institut Catala de ]a Dona, va fer

una crida a l'esperanca, ja que, a judici seu, Aot e] mon ester assu-

mint que els maltractaments succeeixen» , i a mes va declarar que

^,aquest es un esforc d'esperanca perque aquest tema es vehiculi i de

cara al futur hi hagi menys dones maltractades,^.

Quant a grups de caracter no institucional que componen el mo-

viment que iluita contra la violencia que pateixen ies dones, es dis-

tingeixen igualment tres nivells territorials.

En primer floc, amb abast internacional, l'entitat Dones per Eu-

ropa, que rep el suport del Parlament Europeu juntament amb la
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Comissio Europea i la Diputacio de Barcelona, i el Lobby de Dones
europeu, el qual, entre els nombrosos ternes que tracta, ha mostrat
el seu suport i la seva participacio en actes tan importants com el
Forum de Madrid.

Dones per Europa es una associacio sense anim de lucre que to
una finalitat informativa i formativa. Es una entitat europeista que
informa sobre la Unio Europea des del punt de vista de la dona. Hem
volgut classificar-la com a agent institucional perque forma part del
Consell Catala del Moviment Europeu i de la Comissio de Dones del
Moviment Europeu Internacional, on participa en les initiatives i les
activitats que s'acorden, entre les quals les que fan referenda al mo-
viment contra la violencia domestica englobat dins de la violencia
contra la dona. Encara que, com a associacio, be podria emmarcar-
se dins el bloc d'entitats no institucionals.

Pero, sens dubte, de tots els agents o entitats, la pedra de tot
d'aquest moviment la constitueixen els d'escala nacional i autono-
mica-local. Amb representacio estatal, la Federation de Asociaciones
de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Asociacion de Mujeres Mal-
tratadas, el Congreso de Mujeres Abogadas, nombroses organitza-
cions de dones de caracter local, etc. destaquen pel seu important
paper actin quant a la convocatoria i participacio en manifestations,
elaboraeio d'informes, de demandes...

El gener de l'any passat, la Federacio d'Associacions publicava
una rellexio sobre la violencia contra les dones a Espanya en la qual
manifestava la seva satisfaccio pel trencament de la barrera del si-
lenci, que durant molts anys ha impossibilitat el coneixement public
dels fets relatius a la violencia que patien moltes dones en les seves
relacions de parella. A mes, a Particle es fa un balanc de la incidencia
del fenomen -61 dones mortes durant l'any 1997- i una relacio de
propostes i demandes al Govern per eliminar a116 que es denomina
o xacra social. A mes, l'estiu de 1998, la presidenta d'aquesta orga-
nitzacio va enviar una Carta a Jose Maria Aznar, president del Go-
vern central, a la qual farem referencia en les pagines seguents en
parlar de formes de protesta. En aquesta carta es descriu la realitat
del problema -durant els ultims mesos el calcul estatal de la
dramatica estadistica mostra la xifra de dues dones assassinades
per setmana, quasi totes en la circumstancia subseguent a la peticio
de la separacio per part de la dona- i es fa referencia a la manca de
sensibilitzacio dels ens, els organismes i les institucions de tots els
ambits davant un problema de tanta gravetat.

La carta acaba amb una peticio als diferents organs de poder, jut-
ges, legisladors, autoritats governatives i policials, tant a escala es-
tatal com autonomica i local, perque coordinin 1'acci6 de conjunt que
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exigeix la situacio i adoptin una serie de mesures legislatives que es

considera que s'haurien de prendre necessariament.

El IX Congres Estatal de Dones Advocades, celebrat el 1994, va

arribar a la conclusio que seria interessant. amb vista a 1'eradicaci6

del problema, la ereacio d'un fiscal especial contra la violencia

domestica.

Finalment, a escala autonomica-local, a mes de nombroses orga-

nitzacions i plataformes de grups feministes, o simplement de dones

organitzades, volem apuntar el Grupo de Hombres de Sevilla, el Cen-

tro de Documentacion de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya i el

Lobby de Dones de Mallorca.

El Grupo de Hombres de Sevilla ha creat una pagina web amb

una reivindicacio manifesta de ono mes violencia contra les dones^,.

Es tracta d'un col•lectiu d'homes de Sevilla que es reuneix des del

juny de 1996 per analitzar els aspectes desfasats dels models mas-

culins tradicionals. Amb el manifest pretenen que la resta dels ho-

mes assumeixin el problema que els implica i que no es limitin a ma-

nifestar la seva solidaritat, sing que prenguin les seves propies

iniciatives i es comprometin de manera activa, ja que el silenci els fa

complices. Tambe exigeixen que els mitjans publics arbitrin les me-

sures necessaries per garantir la tutela efectiva dels drets de les vic-

times i el castig dels culpables i questionin en l'educacio i en cis mit-

jans de comunicacio els conceptes tradicionals de masculinitat.

El Lobby de Dones de Palma, des de la seva ereacio el 1994, ha

exercit 1'acci6 popular en diversos casos de maltractaments. En vir-

tut de la seva experiencia i de la seva preocupacio per 1'amplia in-

cidencia d'aquests en el seu medi, i tambe a la resta de 1'Estat. el mes

d'octubre de 1997, el Lobby va sol•licitar la intervencio del Defensor

del Poble, en tin intent de millorar i coordinar esforcos per a 1'eradi-

caci6 urgent d'aquesta xacra social. La carta enviada contenia una

detallada descripcio dels fets que les inciten a mobilitzar-se, i la pro-

posta de 1'adopci6 dunes mesures.

Aixi mateix, el Lobby es va dirigir al president del Govern i als mi-

nistres per suggerir que com a mostra simbolica creien convenient

que en els funerals de dones victimes (un tipus de terrorisme compa-

rable a 1'exercit per ETA) assistis personalment tin representant del

Govern. Amb aixo aconseguiricn modificar el tractament informatiu

i, consegiaentment, la perccpcio social del problema.

Hem deixat per al final el conegut Forum de Madrid, per la seva

heterogeneltat quant a la composicio. El Forum de Madrid ester cons-

titult per multitud d'organitzacions (Asamblea Feminista de Madrid,

Asociacion de Mujeres Violadas, Federacion de Mujeres Separadas y

Divorciadas, Departament de la Dona d'UGT, Looby Europeu de Do-
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ties i diversos instituts, secretaries, i comissions de la dona) amb la
Iinalitat d'incidir davant les institutions publiques i davant ]a socie-
tat madrilenva: ofereix una resposta des d'un moviment associatiu
de dones a aquest tipus de violencia.

Es dona una clara interconnexio entre els diversos grups, sobre-
tot entre les organitzacions de earacter no institutional, que no dub-
ten a unir esforcos per Iluitar per la causa i exercir una pressio mes
potent sobre els poders publics i promoure un canvi en la interpreta-
cio de la societat. Fins i tot a escala internacional, les organitzacions
contra la violencia a les dones en general i contra la violencia domes-
tica en concret mantenen lligams i contactes que donen mostres de
1'extensi6 d'aquest moviment social (America Llatina i el Carib, Asia i
el Pacific, els Estats Units...). El fet que el problema dels maltracta-
ments a les dones no estigui, desgraciadament, limitat de forma ter-
ritorial, ha contribuit a fer que s'elevi en una Bola veu i rebi mes su-
port d'organitzacions internacionals, com ara les Nacions Unides.
Com a mostra, 1'ONU va redactar tin informe per als drets de la
dona, publicat el febrer de 1996, en el qual qualifica la violencia
domestica contra les dones com tin acte assimilable a la tortura que
ha de ser legalment penalitzat.

Com hem pogut observar. el grau de diversitat quant a actors que
participen i se senten implicats en el moviment es elevat. Aixi ma-
teix, els tipus de dones que es mobilitzen en les protester i manifes-
tacions no responen a unes caracteristiques comunes i generalitza-
des, sino que poden procedir d'estrats socials i culturals molt
diferents. Potser perque la incidencia d'aquest problema repercu-
teix, de forma directa o indirecta, a totes les capes socials.

Model interpretatiu per a les organitzacions del moviment

Seguint el model esquematic de mobilitzacio del nostre moviment
social , el discurs que conforma el mare interpretatiu del moviment
contra la violencia domestica estara integrat , segons Pont i Vidal
(1997) , per indeterminats continguts i formes )). Si per als partits po-
litics aquests continguts i formes son els seus programes i els seus
estatuts , per al moviment social son el conjunt de demandes i pro-
postes que dirigeixen als poders publics , en relaeio amb tin fenomen
social que preten canviar.

El moviment social que estudiem parteix de la concepcio que la
violencia contra les dones ester vinculada al desequilibri en les rela-
tions de poder entre els sexes en els ambits social , economic, religios
i politic . tot i els esforcos de les legislations a favor de la igualtat.
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Considera que constitueix un atemptat contra el dret a la vida, a la

seguretat, a la llibertat, a la dignitat i a la integritat fisica i psiquica

de la victima. Les organitzacions feministes consideren fonamental, i

aixi ha estat reclamat, insistir en el fet que la violencia contra les do-

nes es una vulneracio dels drets humans fonamentals, i, per tant,

que es obligacio dels Estats garantir la vida, la llibertat i la seguretat

personal de les dones, especialment a les seves llars. Afegeixen que

la violencia domestica no es una questio personal i privada, i que per

eliminar-la cal que el Govern i el Parlament prenguin mesures politi-

ques i quejutges i fiscals apliquin de manera efectiva les mesures ju-

dicialsi policials.

Demandes socials

Les mesures proposades des de les organitzacions de dones agru-

pades en diversos forums o plataformes contra la violencia domes-

tica han estat molt variades. El comunicat del Forum de Madrid

trasllada a l'opinio publica la importancia que to el let que ""a la fi

s'hagi trencat el mur de silenci que durant tants anys ha impossibili-

tat el coneixement public dels delictes relatius a la violencia fami-

liar'c. El Forum de Madrid considera que, taut les iniciatives parla-

mentaries com els recursos socials a adoptar han de tenir la

participacio d'organitzacions de dones com a interlocutores valides,

ja que son la societat civil organitzada representativa del col•lectiu

afectat i son, a mes, expertes en aquest tipus de violencia i, per tant,

coneixedores de la problematica en tot el seu abast, en la seva genesi

i en les consegiiencies que se'n deriven. Per aixo afirmen que es ne-

cessaria la creacio d'una mesa mixta constituida per una comissio

d'aquestes organitzacions i el Govern. A mes d'aquesta demanda, en

el Forum de Madrid i des d'altres organitzacions i grups represen-

tants de dones s'han cxpressat demandes de molts tipus. Hem vol-

gut unificar les llistes de suggeriments destinats al Govern, als jut-

ges i fiscals i a la societat en general per poder-ne fer una relacio de

totes. Grosso modo, les seves demandes es divideixen en dos grups,

que incideixen respectivament en l'ambit legislatiu i en l'educatiu

(estructural).

Respecte a la legislacio, consideren que:

- Abans de canalitzar l'adopcio de reformes legislatives i improvi-

sar noves mesures, es necessari que els jutges i fiscals posin en

practica, amb plena efectivitat, les normes legislatives vigents, tant

en materia civil com penal.
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- S'imposa com a mesura urgent la introduccio en l'ordenament
juridic d'una llei de proteccio de la victima, amb la instauracio de la
restriccio d'acostament de 1'agressor a la victima (estranyament) i
una agil expedicio judicial de cartes-ordres per a la proteccio de les
doves maltractades.

- Cal crear una fiscalia amb competencia especifica sobre la
violencia familiar.

- Correspon als partits (amb la participacio de les organitzacions
de dones) presentar les iniciatives al Parlament.
- Els recursos socials han d'arbitrar-se amb criteris tecnics de

seleccio qualitativa. Proposen que la gestio de centres d'acollida si-
gui confiada a organitzacions de dones expertes en la matera.

Quant a les demandes de caracter educatiu:

- Creuen imprescindible que en la formacio de jutges, advocats,
psicolegs, treballadors socials i forces de seguretat de 1'Estat s'afe-
geixi com una matera mes el coneixement i el domini tecnic del
camp de la violencia familiar.
- Proposen introduir en el sistema educatiu el concepte d'igual-

tat en les relacions de cooperacio entre els sexes i el rebuig i la cen-
sura vers les actituds i els comportaments que generin violencia en-
tre sexes.

- Proposen desenvolupar campanyes de sensibilitzacio, dirigides
a la societat i mantingudes durant un temps llarg per afavorir el
canvi de mentalitat i trencar els topics i els mites que divideixen la
societat per sexes.

Com a darrer punt , des del moviment associatiu de dones es re-
clania a la societat la mateixa resposta de capacitat de protesta i de
condenina per posar fi a aquell silenci que parteix de conceptuar els
maltractaments a la dona com a incidents esporadics i naturalitzats
dintrc de la relacio de parella.

En definitiva , el suport que necessita la dona maltractada va mes
enlla de faeces a les cases d 'acollida , es important que no siguin un
refugi estil gueto , sing una alternativa a la violencia basada en el fo-
ment de la seva autoestima . Es necessari que la dona s'alliberi de la
idea que ^^en el fons jo se que es bona personae, vinculada amb les
pautes fruit de ]a socialitzacio diferenciada , i se'ls faciliti la capacita-
cio i la formacio necessaries , la seguretat i el coneixement dels seus
drets en igualtat de condicions, corn a ciutadanes de ple dret i com a
part icips i corresponsables de la marxa de la societat . Els programes
d'ajuda a la dona, el grups psicoterapeutics i les cases d'acollida han
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de fer aquesta funcio; i en el moment en que les institucions politi-

ques no facilitin aquests mitjans exigits pel moviment en contra de la

violencia domestica, estan repetint el maltractament, en la mesura

que legitimen la discriminacio d'aquestes dones oblidades i repro-

dueixen la violencia i el desemparament.

En conclusio, des del moviment associatiu de dones es reclama a

la societat espanyola la mateixa capacitat de resposta que manifesta

quan es produeix un acte de terrorisme politic, i que es posi fi a

aquell silenci que parteix de conceptuar els maltractaments a la

dona com a incidents esporadics i naturalitzats dintre de la relacio

de parella.

Presa de consciencia i formes de participacio

Com a mobilitzacio a microescala, hem de tenir en compte les pre-

ferencies politiques de les organitzacions i els grups participants. Tal

com afirma Pont i Vidal, despres d'un periode de presa de conscien-

cia i de decisio cada persona desenvolupa una predisposicio a parti-

cipar en el moviment. Aquest proces de decisio no es produeix sense

l'existencia d'un desencantament difus. Per taut, cal que existeixi la

consciencia que el fenomen de la violencia domestica es tin problema

social i que la participacio i la pressio politica pot aconseguir intluir a

escala politica, pero que al mateix temps la confianca en el sistema

politic existent per a la resolucio del problema es escassa. Els parti-

cipants d'aquest moviment han donat mostres de la seva descon-

fianca en el sistema politic en considerar publicament que el Govern

nomes ha fet simples declaracions d'intencions, producte de precipi-

tacions insuficients i amb manca del contingut necessari per portar

a terme el veritable pla de xoc, que ha de tenir en compte les organit-

zacions de dones i els sectors socials afectats.

Ara arribem al punt en que cal aclarir quins son els factors que

han tingut la virtut de despertar la consciencia ciutadana i la de les

institucions. El dramatic balanc de 75 dones mortes al llarg del 1997

es una dada que evidencia la realitat de fenomen, que les organitza-

cions de dones anaven denunciant any darrere any com a terrorisme

familiar, i que en transcendir a l'opinio publica gracies als mitjans de

comunicacio ha originat un clamor generalitzat de condemna davant

la crueltat que de manera habitual pateixen entre un 35 % i tin 40 %

de dones per part dels seus marits o companys.

Aixi, dones, la violencia domestica sempre ha existit, pero la nove-

tat radica en el fet que als darrers anys ha saltat de les pagines de

fets diversos a la primera plana. El motiu no es 1'esgarrifosa xifra de
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victimes, sing els interessos del poder mediatic. El cas d'Ana Orantes

(la dona granadina cremada viva pel seu exmarit, despres d'haver

denunciat en un programa de televisio que rebia continus maltracta-

ments per part d'ell) i el sensacionalisme televisiu que va despertar,

suposern que va ser el detonant que va fer que la violencia domestica

comences a deixar de ser un terra menor per als mitjans de comuni-

cacio.

D'altra banda, les grans protagonistes d'aquest moviment son les

organitzacions de dones, molts cops de caracter ferninista, les quals,

tot i que coneixen la deficient reaccio dels poders publics en la reso-

luciO del problema, opten per uns canals i unes formes de participa-

cio no instilucionals. Molts d'aquests mecanismes ja han estat es-

mentats, pero tot i aixi presentarem una llista general d'actes i de

formes de pressio:

- El 1994 es Brea el Lobby de Dones de Mallorca.

- El juny de 1995 es va signar la Declaracio de Madrid amb el

lema «Digues no a la violencia contra las dones,^. En la declaracio es

feia referencia a totes les vessants de la violencia: domestica, laboral

i guerres i conflictes.

- El Forum de Madrid convoca una manifestacio el dia 25 de

cada mes: una concentracio de protesta contra la violencia vers la

dona. A la placa de Sant Janine de Barcelona el dia 25 de novembre

de 1998 es va celebrar una multitudinaria manifestacio en ocasio del

Dia de la Dona Maltractada.

- La UE declara tot el 1999 any per lluitar contra aquesta prac-

tica.

- La Federacion de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divor-

ciadas va enviar unes cartes al Defensor del Poble i al president del

Govern exposant el problema que les preocupa i les mesures que cal-

dria prendre.

- La presidenta de la Cornissio Parlamentaria de la Dona, Maria

Jose Calderon, va fer una crida a la societat perque manifestos el re-

buig a aquest tipus de violencia.

- Es publiquen regularment articles a revistes (per exemple, a

Iniciativa Socialista) escrits per autores d'esquerres que denuncien

la gravetat del problema i la falta de sensibilitat i d'accio per part del

Govern.

- A Internet, des d'agost de 1998, el web Mujeres en red ofereix

tots els instruments per denunciar abusos: telefons d'urgencia, on

anar, com obtenir ajuda. etc. A mes, mante una adreca de correu

electronic a la qual pot dirigir-se tothom qui ho desitgi i un forum de

discussio, i ofereix enllacos amb altres paisos. Per la seva banda, el
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partit Nueva Izquierda ha organitzat una mobilitzacio internacional
que consisteix a incloure en el major nombre de pagines web les

imatges d'una espelma i una rosa com a simbols de la Campanya

contra ]a Violencia vers la Dona que la Unio Europea ha declarat per

a aquest any 1999.

Quins objectius ha assolit el moviment

Des del punt de vista legal, val a dir que s'han aconseguit algunes

transformacions considerables. A finals de 1'any en que, pel que fa a
noticies als mitjans de comunicacio, esclata el nombre de casos de
dones maltractades (un balan4 de 91 dones mortes durant el 1997),
es va aprovar al Congres dels Diputats una proposicio no de llei pre-
sentada per tres grups parlamentaris (PSOE, PP i IU-IC). Aquesta
proposicio instava el Govern a elaborar una iniciativa legislativa per
prevenir i resoldre la violencia contra les dones.'

La creacio d'una fiscalia especial per als delictes de violencia con-
tra la dona era, entre les demandes del moviment, un aspecte de vi-
tal importancia, que els ministeris de Justicia i d'Afers Socials van
tanmateix descartar malgrat les fortes critiques que aixo va suscitar
per part de les organitzacions feministes. D'altra Banda, el fiscal ge-
neral de 1'Estat, Jesus Cardenal, va instar els fiscals a adoptar el
«maxim rigor en els judicis per violencia domestica».8 A mes, la se-
cretaria d'Afers Socials, Amalia Gomez, va anunciar l'ampliacio del
termini maxim d'estada als centres d'acollida.

Finalment, el Govern espanyol va presentar al Congres dels Dipu-
tats, el novembre de 1998, un projecte de llei organica de modificacio
del Codi Penal del 1995 en materia de proteccio a les victimes de
maltractaments i de la Llei d'enjudiciament criminal.9

Respecte a la necessitat que s'estengui la consciencia que aquest
fenomen ha de ser publicament condemnable, tant pels poders p6-

7. Les mesures que es proposaven eren basicament: la creacio d'una fiscalia espe-

cial, la presencia de dones agents a totes les cornissaries de capital i una campanya de

sensibilitzacio social basada en la idea que la violencia en l'ambit domestic es igual-

ment violencia.

8. Diario 16, 28 de desembre de 1997.

9. Quant al Codi Penal, es preten modificar els articles 33, 39. 48. 57.1 53, 617 i

620, amb la intencio d'incloure corn a pena accessoria de determinats delictes la

prohibicio d'aproximacio a la victima, tipificar com a delicte especific la violencia psi-

quica exercida amb caracter habitual sobre les persones properes i poder exercitar

I'accio penal en el cas de faltes.
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blics com per la societat en general, des de l'esfera institucional s'ha

respost amb mesures corn ara les Jornades sobre la violencia en

l'ambit familiar organitzades per l'Institut de la Dona i el Consell Ge-

neral del Poder Judicial, on participen jutges, fiscals, metges i diver-

ses ONG. L'objectiu es conscienciar la societat sobre la gravetat que

aquesta desgracia revesteix per a les doves que la pateixen i tractar

dimplicar l'Administracio de Justicia en la resolucio del problema.

Com a boto de mostra dels fruits aconseguits gracies a la pressio

exercida sobre les institucions, la directora de l'Institut Andalus de

la Dona, Carmen Olmedo, va anunciar el novembre de 1998 ]a subs-

cripcio dunes mesures d'articulacio dels diferents habits que inter-

venen en l'atencio a dones maltractades dins un pla de cooperacio

institucional.

El Defensor del Poble, pressionat en certa mesura pel moviment i

com a resposta a la carta que va rebre per part del Lobby de Dones

de Palma (en la qual sol•licitaven la seva intervencio en un intent de

millorar i coordinar les esforeos), va acollir amb gran interes la seva

queixa. De la reunio de la Comissio Mixta de Relacions amb el Defen-

sor del Poble que es va celebrar el 16 de setembre de 1997, va sortir

un informe on es recullen les mesures i les linies d'actuacio. El De-

fensor del Poble fa un seguit de recomanacions en relacio amb ques-

tions juridiques, policials, penitenciaries, educatives, socials- assis-

tencials i sobre faeces a habitatges de proteccio oficial. Aquestes van

ser dirigides a diversos ministeris (de Justicia, d'Interior, d'Educacio

i d'Afers Socials) i a diverses institucions juridiques (Consell General

del Poder Judicial, Consell General de 1'Advocacia, Direccio General

d'Institucions Penitenciaries). Pero es obvi que encara queda molt de

cami per recorrer i que es necessaria la persistencia dels partici-

pants del moviment contra la violencia, que pot ser potenciada pels

efectes dels mitjans de comunicacio.

Conclusions

El moviment social que lluita contra la violencia vers les doves ha

demostrat que supera fronteres i barreres socials. La finalitat que es

proposa to un ampli grau de dificultat, pel fet que es posen en crisi

una serie d'aspectes culturals arrelats des de fa segles en la nostra

societat.

Es significatiu, per tant, el brot espontani d'accio de diversos

grups a fi de reivindicar el reconeixement public del fenomen de la

violencia contra les dones com a problema social. Aixo no obstant,

volem destacar que la xacra en si i les respectives reivindicacions ja
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estaven latents dins de les associacions feministes. El canvi d'estat
d'aquest moviment s'ha d'agrair en bona part a la importancia que
han donat els mitjans de comunicacio de masses a casos individuals
de dones maltractades.

En aquest punt de Particle ens hauriem de plantejar si les ques-
tions arran de les quals va sorgir aquest moviment s'han solucionat,
si s'han vist satisfetes. Podem dir que el moviment analitzat ha acon-
seguit objectius descompensats en els dos sistemes en els quals vo-
lia provocar canvis: el sistema politicoadministratiu i el sistema so-
ciocultural.

En el sistema politicoadministratiu, encara que els avencos no
son al cent per cent els volguts, es pot assenyalar que es on s'han as-
solit mes demandes, ja que hi ha hagut canvis de caracter legislatiu i
administratiu per tal que les dones victimes de maltractaments pu-
guin gaudir de mes proteccio i ajuda. Tanmateix, i com ja s'ha vist al
llarg del present escrit, 1'output administratiu-legislatiu producte
d'aquesta mobilitzacio no arriba a cobrir ni de lluny la major part de
les reivindicacions de les associacions de dones i dels actors impli-
cats en el moviment.

Pero els canvis en el sistema sociocultural son encara rues infims.
La pretensio de canvi de les estructures familiars tradicionals pa-
triarcals i masclistes requereix temps i teball. La voluntat d'igualar
homes i dones ha d'inscriure's en les arrels de la mateixa societat.
S'ha de comengar la transformacio anhelada des de les aules de les
escoles i en 1'educaci6 sense discriminacio per rao de sexe entre ne-
nes i nens; s'ha d'ensenyar que no exist eix un rol especific per a cada
sexe. En aquest pla, doncs, encara li queda molta feina per fer a
aquest moviment i a la resta d'associacions de dones del planeta que
busquen un canvi en els valors i en l'estructura de la societat.
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