
              
 

 

 

 

25 de novembre de 2019 

DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA 

VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA 

 

Un dia com avui, 25 de novembre, tenint en compte: 

  

- Que enguany es commemora el 40 aniversari de l'adopció de la Convenció per a 

l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW, en les 

seves sigles en anglès), que en el seu preàmbul reconeix explícitament que les dones 

segueixen sent objecte d'importants discriminacions i subratlla que aquesta 

discriminació viola els principis de la igualtat de drets i del respecte de la dignitat 

humana.          

  

- Que la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, en vigor a 

l’Estat des del 2008, reconeix al preàmbul que les dones i les nenes amb discapacitat 

solen estar exposades a un risc més gran, dins i fora de la llar, de violència, lesions 

o abús, abandonament o tracte negligent, maltractaments o explotació.          

  

- Que el Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència 

contra les dones i la violència domèstica està vigent a l’Estat des del 2014.          

  

- Que l'Objectiu número 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

persegueix posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i nenes.          

  

- Que el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere recull mesures específiques per 

abordar la violència de gènere contra les dones amb discapacitat.          
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L a Fundació CERMI Mujeres, i el COCARMI, volen denunciar públicament la situació 

de milers de dones amb discapacitat a Espanya i arreu del món, que sobreviuen a la 

violència de gènere en totes les seves manifestacions: violència econòmica, violència 

laboral, violència institucional, violència psicològica, violència física, violència sexual, 

violència simbòlica... 

  

La violència contra les dones és una violència estructural que s'acarnissa d'una 

manera molt particular amb les dones amb discapacitat, de manera que cada 

assassinat d'una dona, cada cop, cada denúncia presentada per violència de gènere 

és un assumpte d'estat i així ha de ser abordat pels poders públics. 

 

Encara avui, quinze anys després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 1/2004, 

de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de 

Gènere, seguim sense dades desagregades per sexe i discapacitat que ens permetin 

conèixer quina és la prevalença de la violència de gènere contra les dones amb 

discapacitat. Coneixem només l’última, i terrible, dada de les dones amb 

discapacitat que cada any són assassinades per les seves parelles o 

exparelles: un 10 per cent del total de les dones assassinades, encara que 

sospitem que aquest percentatge és més alt, ja que moltes d'aquestes dones 

no comptaven amb l'acreditació oficial de discapacitat. 

 

A més, seguim amb infraestructures totalment inaccessibles per atendre les dones 

amb discapacitat víctimes de violència i es manté intacte el nostre ordenament 

jurídic, sabent que l'article 156.2 del Codi Penal reconeix les esterilitzacions forçoses 

de dones amb la seva capacitat legal modificada, tot i que recentment el Comitè de 

Nacions Unides sobre els Drets de les persones amb discapacitat hagi reiterat la 

recomanació d'abolir aquest precepte legal. 

 

Són moltes les qüestions que un dia contra la violència com el que avui commemorem 

ens mouen a manifestar-nos i a exigir un cop més: 
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✓ L'ampliació del concepte de violència contra les dones, que inclogui altres tipus 

de violències masclistes no contemplades en la nostra llei integral, com ara les 

agressions sexuals, el tràfic amb fins d'explotació sexual o les esterilitzacions 

forçoses i els avortaments coercitius, que haurien d’estar prohibits en 

compliment de les recomanacions de Nacions Unides i del Conveni d'Istanbul.   

✓ L'impuls de protocols de coordinació entre els principals actors involucrats en 

l'abordatge de la violència masclista: els cossos i forces de seguretat de l'Estat, 

els serveis socials i sanitaris i les organitzacions socials especialitzades en la 

matèria. En aquest punt, el moviment associatiu de la discapacitat, i en concret  

les organitzacions de dones amb discapacitat, poden desenvolupar una tasca 

d'acompanyament fonamental.       

✓ La garantia d’accessibilitat universal als centres d'atenció a dones víctimes de 

violència de gènere, Jutjats de Violència de Gènere, campanyes contra la 

violència de gènere, fulletons informatius... tal com recull la Llei Integral de 

Mesures de Protecció contra la violència de Gènere.   

✓ Accions de formació dins els cossos i forces de seguretat de l'Estat, serveis 

sanitaris i serveis socials en matèria de violència contra les dones amb 

discapacitat, per assegurar d'aquesta manera una atenció adequada a 

aquestes víctimes i a les seves filles i fills. 

✓ La inclusió de la variable de discapacitat en tots els registres oficials sobre 

violència de gènere.             

✓ La posada en marxa d'una macroenquesta sobre la violència de la qual són 

objecte les dones i nenes amb discapacitat, així com les mares i cuidadores de 

persones amb discapacitat, que permeti valorar les actuals mesures 

legislatives, administratives i polítiques generals i específiques per a la seva 

protecció i recuperació de les víctimes, tenint degudament en compte els riscos 

concrets i els factors de vulnerabilitat, com la incapacitació legal, la 

institucionalització, la pobresa, la ruralitat, l'edat i el tipus de discapacitat.        

✓ L'impuls d'una política, amb el pressupost corresponent, de promoció de 

l'autonomia personal adreçada a dones amb discapacitat en el marc de la Llei 

39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció 

a les persones en situació de dependència.   

✓ El reconeixement legal d'un model de suports en la presa de decisions de les 

dones amb discapacitat que així ho requereixin, deixant enrere definitivament 
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el model basat en la modificació de la capacitat jurídica, que apareix com un 

obstacle insalvable a l'hora de defensar els seus drets i accedir a la 

justícia.        

✓ En definitiva, el compliment de totes les mesures incloses al Pacte 

d'Estat contra la Violència de Gènere, dotant a aquest pacte 

del pressupost necessari perquè sigui una realitat i no un simple paper 

mullat.          

  

'LES DONES AMB DISCAPACITAT apoderades, VISIBLES I DIVERSES 

REIVINDIQUEM EL NOSTRE DRET A UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES! 

  

Ni una menys 

www.fundacioncermimujeres.es/es 

www.cocarmi.cat 
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