
gènere122 REVISTA D’AFERS SOCIALS

A Espanya, com a altres països, la violència

de gènere treu avantatge de la vulnerabili-

tat, la desprotecció i indefensió de les seves

víctimes, en aquest cas les dones immi-

grants. L'aprovació de la Llei integral contra

la violència de gènere va suposar la primera

norma que reconeixia la seva especial vulne-

rabilitat i establia el compromís de garantir

el seu accés a tots els recursos previstos per

a les víctimes, en igualtat de condicions amb

la resta de les dones. Tanmateix, dos anys

després, l'informe "Més riscs i menys protec-

ció: dones immigrants a Espanya davant la

violència de gènere", denuncia els obstacles

que troben aquestes dones a l'hora d'acce-

dir a la justícia i als recursos especialitzats

necessaris.

Aquest informe se centra en els obstacles

que troben les dones immigrants en l'accés a

recursos i mitjans per a la superació dels

abusos (com ara l'accés a centres d'atenció

integral o a ajuts que facilitin la seva auto-

nomia econòmica) i a aquells que afecten el

seu accés a la justícia, ambdues dimensions

crítiques per posar fi al cicle de la violència i

refer les seves vides. Amb això es pretén

alertar les autoritats sobre aquestes defi-

ciències i oferir un conjunt de recomana-

cions per abordar-les.

Per a l'elaboració d'aquest informe, Amnistia

Internacional ha examinat normes i dades de

fonts oficials, ha recollit testimonis de vícti-

mes de violència de gènere, i s'ha entrevistat

amb funcionaris en relació amb polítiques,

mesures i pràctiques, i amb persones d'orga-

nitzacions relacionades amb la protecció dels

drets de les dones immigrants i víctimes de

violència de gènere. Per completar la infor-

mació procedent dels testimonis de les

dones, han estat entrevistats també més

d'una vintena de professionals (principal-

ment, advocades, mediadores interculturals,

psicòlogues, policies, treballadors i treballa-

dores socials) de diferents comunitats autò-
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nomes i que treballen a diari amb dones

immigrants víctimes de la violència de

gènere. Així, ha estat possible recórrer els iti-

neraris de recerca d'atenció, protecció i justí-

cia de dones immigrants de nacionalitats

diferents i amb característiques personals i

estatus migratori molt variat.

La majoria de les dones entrevistades per

Amnistia Internacional varen tardar a pren-

dre la decisió de fugir de la violència, en

gran part perquè la desconfiança en les insti-

tucions era alimentada a diari per l’agressor,

que tractava de paralitzar les seves decisions

amb aquest argument. En alguns casos, l’es-

cenari descrit per l’agressor es va convertir

en realitat i les dones van veure frustrades

les seves expectatives, amb la conseqüència

de retornar amb l’agessor a una posició de

major vulnerabilitat.

L’escassa atenció envers les necessitats espe-

cífiques d’aquestes dones en el desplegam-

nent de la Llei integral i les traves creades

per algunes de les normes són la causa prin-

cipal que continuïn trobant obstacles impor-

tants en la cerca d’assistència, protecció i jus-

tícia davant la violència de gènere.

Pel que fa a l’accés de les dones immigrants

a recursos especialitzats (com ara centres d’a-

collida o assistència integral) i mitjans (per

exemple, ajudes econòmiques) per superar el

cicle de violència de gènere, Amnistia

Internacional expressa la seva preocupació

per, entre d’altres, els següents aspectes:

• Les barreres lingüístiques que afecten

les dones immigrants, amb independèn-

cia de la seva situació administrativa, no

s’aborden adequadament en els recur-

sos especialitzats de què disposen les

víctimes. No es garanteix l’ús d’intèrpret

en tots els recursos d’assistència  i asses-

sorament a les víctimes. A més, hi ha

una manca de formació entre els profes-

sionals encarregats de l’atenció d’a-

quests recursos sobre matèries relacio-

nades amb els drets de les dones

immigrants i altres aspectes relacionats

amb la formació intercultural.

• La pràctica administrativa d’acreditar

la condició de víctima de violència de

gènere únicamente mitjançant la

denúncia o l’ordre de protecció conce-

dida com a requisit per accedir a cen-

tres d’acollida o serveis de tractament

psicològic prolongat és un obstacle per

a aquelles dones que per por o altres

circumstàncies no interposen la

denúncia.

• Existeixen importants barreres perquè

les dones immigrants víctimes de vio-

lència de gènere accedeixin a una

autonomia econòmica que els faciliti la

sortida del cicle de la violència.

• Les immigrants en situació irregular

continuen sense poder accedir en la

pràctica a les ajudes econòmiques pre-

vistes a la Llei integral, sense que s’ha-

gin pres mesures per abordar aquesta

discriminació.

Pel que fa a l’accés de les dones immigrants

a la justícia, la investigació realitzada per

Amnistia Internacional ha detectat els

següents motius de preocupació:

• Hi ha deficiències en l’accés a la infor-

mació de les dones immigrants sobre

els drets i els recursos de què poden

disposar. A més, no hi ha controls de

qualitat de l’assistència d’intèrprets i la

seva formació no està garantida.

• A les dependències policials encara no

hi ha una pràctica sistemàtica, i sense

demores excessives, d’acudir al servei

d’intèrprets quan una dona que denun-

cia s’expressa amb dificultat en l’idioma

oficial.
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• Continua en vigor la Instrucció 14/2005

de la Secretaria d’Estat de Seguretat,

que en el cas de dones en situació irre-

gular pot derivar en un expedient san-

cionador, i fins i tot en una expulsió.

Advocades especialitzades en violència

de gènere que treballen assessorant

dones immigrants van relatar a

Amnistia Internacional les estratègies

que duen a terme per evitar que les

dones que defensen topin amb una

dependència policial que apliqui la

Instrucció 14/2005. Per exemple, denun-

ciar al jutjat de guàrdia, o davant de la

policia municipal, o parlar prèviament

amb la dependència policial per asse-

gurar-se que no se seguirà el procedi-

ment de la Instrucció 14/2005.

Amnistia Internacional considera que única-

ment amb el desplegament normatiu l’avenç

que va implicar la Llei integral passaria del

paper a la realitat. Tanmateix, bona part de

les mesures a adoptar hauran d’engegar-se i

gestionar-se per les administracions autonò-

miques. Per això, es demana a les administra-

cions autonòmiques que acullin i implantin

les recomanacions de matèries de la seva

competència, amb independència que

aquestes s’incloguin en una norma d’àmbit

estatal.

A. Mesures que garanteixin l’accés de les

dones immigrants a recursos especialit-

zats d’assistència a les víctimes i que

aquests siguin adequats a les seves neces-

sitats.

B. Mesures que fomentin l’accés de les

dones immigrants a l’autonomia econò-

mica.

C. Mesures que garanteixin l’accés de totes

les dones immigrants als procediments

de denúncia de la violència de gènere i a

un tracte adequat en les dependències

policials.

D. Mesures que garanteixin el respecte dels

drets de les dones immigrants en els pro-

cessos judicials, i també l’atenció a les

necessitats específiques per part de les

diferents instàncies implicades.

E. Mesures que garanteixin el seguiment i

l’avaluació de l’eficàcia de la resposta ins-

titucional a les dones immigrants vícti-

mes de violència de gènere.

A continaució es presenta un seguit d’indi-

cadors que tenen com a finalitat poder

avaluar la resposta de l’Estat davant la vio-

lència de gènere que sofreixen les dones a

Espanya segons els criteris expressats per

Amnistia Internacional. Encara que els

indicadors són una expressió de les priori-

tats i les preocupacions de l’organització,

la seva avaluació pot fer-se de manera

objectiva, de manera que el grau de com-

pliment de les mesures resumides en el

punt anterior no deixi lloc a interpreta-

cions ambigües: 

• S’han creat mecanismes d’acreditació

de la condició de víctima de violència

de gènere alternatius a la denúncia i

l’ordre de protecció que faciliten l’ac-

cés de les immigrants a recursos espe-

cialitzats.

• S’ha reformat el Reglament d’Estrangeria

a fi que les autoritzacions de residència

establerts per a les víctimes de violència

de gènere comportin una autorització

de treball.

• Està garantida l’assistència d’intèrprets

suficients, de qualitat i amb especialit-

zació en violència de gènere en tots els

centres i recursos d’assistència integral,

inclosos els serveis de tractament psico-

lògic, i durant el procés judicial les

dones que desconeixen el castellà

compten amb intèrprets judicials amb

formació i sensibilització sobre la vio-

lència de gènere.
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• S’ha retirat la Instrucció 14/2005 i ha

estat substituïda per indicacions clares

a favor de la protecció dels drets

humans de les dones víctimes de vio-

lència de gènere en situació adminis-

trativa irregular que arriben a les

dependències policials per fer una

denúncia.

• S’ha implantat la pràctica a favor de la

víctima de suspendre, mentre es reso-

len els recursos de decisions d’estran-

geria en els quals l’afectada és una víc-

tima de violència de gènere, els efectes

d’aquestes resolucions.

• Totes les dones immigrants que ho

sol·liciten són acompanyades per media-

dores interculturals o altres professio-

nals en les compareixences judicials.

• Tot el sector professional que integra les

fiscalies especialitzades en violència con-

tra la dona rep formació sobre les cir-

cumstàncies d’especial vulnerabilitat

que acompanyen les dones immigrants.

• L’estadística judicial desglossa les dades

sobre víctimes de violència de gènere

immigrants segons la situació adminis-

trativa, el coneixement de l’idioma i si

van disposar d’intèrpret.

Aquests tipus d’experiències mostren l’im-

portant esforç que han de fer, encara, les

autoritats i instàncies públiques espanyoles

per fer realitat els drets de les dones immi-

grants i combatre la invisibilitat i impunitat

dels abusos que sofreixen amb motiu de la

seva doble discriminació i vulnerabilitat: ser

dones i immigrants.
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