Violència
La violència contra les dones té la seva causa en l’estructura
patriarcal basada en la suposada superioritat de l’home per sobre
de la dona, amb el desenvolupament de rols socials en funció del
sexe, atribuint a l’home rols de força i d’enginy i a la dona rols de
passivitat i submissió.
És un problema universal no vinculat a determinats territoris, i així
la violència contra la dona és un problema de totes les societats
(occidentals, orientals, nòrdiques, mediterrànies...)
Per altra part, històricament, la violència contra la dona s’ha
vinculat amb la privacitat: era un problema de cada família el tipus
de relacions que hi havia entre els seus membres. Aquesta
concepció va canviant al llarg del S. XX, quan els Estats van
comencen a prendre consciència de que aquest tipus de violència
constitueix un atemptat contra els drets humans (el dret a la vida i a
la integritat física i psíquica, però no només aquests, també el dret
a la igualtat entre homes i dones, , el dret al lliure
desenvolupament de la personalitat, el dret a viure amb dignitat
son agredits quan una dona és agredida)
Nacions Unides, a l’art. 5 de la Convenció per l’eliminació de totes
les formes de discriminació contra la dona, de data 18.12.79, obliga
als Estats que formen part de Nacions Unides a prendre les
mesures apropiades per a la modificació de patrons socioculturals
per tal d’arribar a l’eliminació dels prejudicis i pràctiques basats en
la idea de inferioritat o superioritat de qualsevol dels sexes.
Al desembre de 1.993, la Declaració de Nacions Unides sobre
l’eliminació de la violència contra la dona afirma que aquest tipus
de violència constitueix una violació dels drets humans i les
llibertats fonamentals.
En aquest marc, l’ordenament jurídic d’Espanya també va
evolucionar durant finals del S. XX i els inicis d’aquest s. XXI per tal
de lluitar contra aquesta xacra social que és la violència contra les
dones. Diverses reformes legislatives des de 1.989 no van
aconseguir posar fre a aquest tipus de violència, entre altres raons
per donar una única resposta des de la vesant del Dret Penal.

Finalment, la llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere, intenta lluitar
contra aquest tipus de violència des de moltes perspectives
(educativa, en el mon de la publicitat, des del mon sanitari, i a
l’àmbit judicial, amb un enduriment de les penes i amb la creació de
jutjats especialitzats)
A Catalunya, la llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, dota d’instruments i polítiques
públiques a les administracions catalanes per la prevenció, la
detecció i l’eradicació de la violència masclista.
En aquesta lluita, tots i totes hem d’estar compromesos per tal
d’aconseguir una societat més justa i lliure.
Si vols saber més, pots llegir les exposicions de motius de:
.- la llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere
.- la llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la
violència masclista, del Parlament de Catalunya.

