OBRA SOCIAL. L’ÀNIMA DE “LA CAIXA”.

VIOLÈNCIA:
TOLERÀNCIA ZERO
Programa de prevenció de l’Obra Social “la Caixa”

SUPORT PSICOSOCIAL
A DONES MIGRADES
EN SITUACIONS
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

EDICIÓ:
Obra Social ”la Caixa”
AUTORIA:
Trinidad Donoso
Marta Venceslao
COORDINADORA:
Sandra Blanch
DISSENY GRÀFIC, MAQUETACIÓ I IL·LUSTRACIÓ:
Doctor Magenta
COORDINACIÓ DE PRODUCCIÓ:
Edicions 62, S. A.
IMPRESSIÓ:
Syl S.A.
© dels textos Trinidad Donoso i Marta Venceslao
© de l’edició, Obra Social “la Caixa”, 2012
Av. Diagonal, 621 – 08028 Barcelona
DL: B. 7171 - 2013

Índice

8

Introducció

13

Primer bloC

14

Revisió de dades estadístiques: la sobreexposició de les dones migrades
davant de la violència de gènere

18

Particularitats en la situació de les dones migradas víctimes de violència
de gènere

18

Etiologia de la violència i les seves relacions amb els patrons culturals

22

Context migratori

25

El xoc cultural

27

El paper de la comunitat en la violència de gènere en dones migrades

28

La idealització de la pròpia cultura i l’obligació de protegir patrons culturals

29

Interdependència a escala transfronterera

30

Dependència econòmica i precarietat laboral

31

Situació administrativa irregular

33

Obstacles en l’accés a recursos especialitzats i a la justícia

35

Dificultats de les dones migrades per buscar i obtenir ajuda

36

Els patrons de control en el cas de les dones migrades víctimes de violència
de gènere

43

Una mirada al marc legal en la lluita contra la violència de gènere

43

Relació de mesures legals

48

Una aproximació crítica al marc legal: les dones migrades a la Llei integral

	Revisió de la situació de les dones migrades
en el nostre context

50	Respostes actuals i reptes pendents
50

Respostes contra la violència en aquest col·lectiu

53

Reptes pendents per a l’estudi de la violència de gènere en dones migrades

55

Conclusions

57

Segon bloC
Activitats per treballar en grups multiculturals relacionades amb els
tallers del programa marc

58

Taller 0

Construïm el grup

60

Mireu el que porto

62

Iguals i diferents

64

Taller 1

De la identitat de víctimes a la de supervivents

67

Drets de les dones víctimes de violència de gènere

71

Descol·loquem estereotips

72

Observem comportaments

79

Taller 2

Dels relats vivencials a la narrativa autobiogràfica

81

El que he perdut i el que he guanyat

83

El quadern de bitàcola

85

Taller 3

De la dependència i el control a l’autonomia i la comunicació

87

Viatge al país de la fantasia

89

L’oca de l’amor

91

La roda del poder i el control

96

La finestra indiscreta. Anàlisi de casos

99

Taller 4

101

De l’estrès a la compatibilitat amb tasques vitals
Et vull dir…

103

Taller 5

De l’aïllament al suport social

105

La gàbia invisible

107

Escolta la meva cançó

109

Com fer servir els recursos que ofereix la comunitat?

114

Taller 6

De la desorientació al projecte de vida

116

Una mirada al mirall

120

Bibliografia

Introducció

E

l material que es presenta a continuació és una ampliació del Programa de

Suport Psicosocial per a Dones. Violència. Tolerància Zero. No el reemplaça ni
el substitueix, sinó que el completa. El personal tècnic hi trobarà activitats per
complementar el programa marc quan les aplicacions es duguin a terme amb
grups multiculturals.
El Programa de Suport Psicosocial per a Dones de la Fundació “la Caixa”1 és
vàlid per ser aplicat a una àmplia tipologia de dones, independentment de la
seva edat, l’estatus social i econòmic i altres variables pròpies preses individualment o com a col·lectiu. Però hi ha particularitats de les dones migrades
que cal tenir en compte perquè la seva aplicació resulti congruent amb la filosofia del mateix programa: que les dones se’n sentin protagonistes, que sigui
la seva veu la que predomini, que se sentin artífexs del procés de recuperació i
que aquest procés contribueixi a promoure els factors de resiliència i a activar
l’apoderament.
Amb aquest propòsit, quan els grups estiguin conformats per dones de cultures diferents, situació molt habitual en aquests moments, cal analitzar alguns
aspectes que s’han de considerar durant la seva aplicació.
Articulem aquest treball al voltant de dos grans blocs. El primer, amb tres
eixos medul·lars, tracta la situació actual de les dones migrades en el nostre
context: I) els factors crítics en les dones migrades per superar la situació de
maltractament; II) el marc legal de protecció de les dones víctimes de maltractaments, i III) les respostes i els reptes actuals a què ens enfronta aquest
fenomen. El segon bloc desenvolupa activitats per treballar en els grups de
suport psicosocial relacionades amb cadascun dels tallers del programa marc.
La complexitat del fenomen de la violència de gènere en dones migrades a
l’Estat espanyol ha adoptat un protagonisme important en els darrers anys; ha
passat a ser una preocupació de primer ordre a l’esfera política, acadèmica i
ciutadana, i que, per tant, exigeix un abordatge transversal i multidisciplinari.

1 Amorós, P.; Rodrigo; M.J.; Donoso, T.; Máiquez, M.L.; Bastarrica, C.; Del Campo, J. et al. (2006)
Programa de apoyo psicosocial para mujeres. Barcelona: Fundació “la Caixa”.
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Si bé l’arrel de la violència que pateixen les dones migrades2 a l’Estat espanyol
no difereix de les nacionals, hi ha factors i contextos específics dels processos
migratoris que situen aquestes dones en llocs de més vulnerabilitat i indefensió davant de la violència. La inseguretat de la seva situació personal, la manca de xarxes de suport, la dependència econòmica de l’agressor, les barreres
lingüístiques o la percepció de les institucions públiques més com a amenaça
que com a font de protecció són alguns dels factors socials que incideixen
en què aquest col·lectiu de dones trobi dificultats afegides per escapar-se de
l’espiral de violència de gènere.
La violència contra les dones és una qüestió que no pot esperar. Una breu
mirada a les estadístiques ho deixa ben clar. Cap país, cap cultura, cap dona
jove o gran no és immune a aquesta coacció. En el cas de dones migrades,
amb massa freqüència els crims queden impunes i els culpables, en llibertat.
La violència de gènere en dones migrades és un problema social generalitzat,
costós i complex a escala nacional, amb greus repercussions per a la salut i la
seguretat de les implicades.
La violència contra les dones és freqüent arreu del món, travessa les nacionalitats, les fronteres racials, ètniques i socioculturals. La prevalença de la violència contra les dones en general, i específicament la violència de parella, ha
estat àmpliament documentada. Aquesta violència adopta moltes formes, que
dificulten la participació social de la dona i en compromet el benestar. El seu
tractament implica reduir la condició de la dona i la dominació masculina a la
societat. Tot i que les variacions en les metodologies de recerca són un repte
per a la comparació de resultats entre els estudis, les estimacions de població
a escala mundial indiquen que entre el deu i el quaranta per cent de les dones
experimenten violència per part de la parella alguna vegada en la seva vida.
Cal afegir que algunes estimacions arriben al cinquanta per cent (Ellsberg i
Heise, 2005).
En la revisió de les recerques sobre violència del company íntim que fan Jasinski i Williams (1998), West escriu que no és fins aquell moment que es
comença a explorar el tema de la violència de gènere en altres poblacions
culturals o ètnies. Fins llavors, no es consideraven els factors mediadors entre
2 «Una persona que ha immigrat és més un immigrat que un “immigrant” perquè l’acció
d’immigrar ja l’ha acabat». «Amb la paraula “immigrant” es transmet el subtext que la seva
condició d’acabat d’arribar mai no acaba» (Rodrigo i Medina, 2009:32).
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cultura i violència. L’autora suggereix que una de les causes podria radicar
en la por que la informació sobre violència en minories ètniques serveixi per
confirmar estereotips negatius sobre aquella minoria.
En un estudi molt més recent (Family Violence Prevention Fund, 2009), fet als
Estats Units però de generalització al nostre context, Yoshihama va observar que, dins d’una comunitat de migrades que lluiten per sobreviure en un
ambient hostil i discriminatori, reconèixer la realitat o els casos de violència
contra les dones es considera perjudicial per a la supervivència col·lectiva de
la comunitat. Hi ha una forta pressió per mantenir una imatge positiva de la
pròpia comunitat i romandre en silenci sobre el problema del maltractament.
Aquests dos paràgrafs ens permeten prendre consciència de la complexitat i
les dificultats existents en el terreny que ens ocupa. On les tendències d’una
societat a recórrer a estereotips i actituds xenòfobes es barregen amb la tendència del grup a defensar, costi el que costi, imatges positives sobre ell mateix,
cosa que realça la situació de contradicció i indefensió que viuen les dones
pertanyents a minories ètniques.
En aquesta compilació a què hem fet esment (Jasinski i Willians, op. cit.), les
autores argumenten que caldria tenir dades sobre intensitat, freqüència i constància en relació amb la violència d’altres cultures en un país de destinació
diferent del propi. Ja estem en condicions de poder oferir algunes dades sobre
aquests índexs, tot i que queda molt per explorar en relació amb dones migrades i violència de gènere i hi ha un seguit de limitacions pròpies en aquest
terreny a les quals farem al·lusió.
El desenvolupament d’aquest treball se centra en les relacions heterosexuals
i en la violència perpetrada per homes contra les seves parelles, llevat que
s’especifiqui el contrari. Cal considerar, així mateix, que les especificitats ètniques no han estat abordades, tot i que som conscients que no podem parlar de
dones migrades considerant que formen un sol grup, com si totes les cultures
fossin similars entre si i diferents a la pròpia; una posició etnocentrista que
no compartim. Fins i tot dins de cada grup cultural la realitat de cada dona
s’escapa a les generalitzacions que es puguin fer.
La diversitat de les dones migrades es fa palesa no sols per les diferències
culturals i els països d’origen, sinó també pels motius que les obliguen a emigrar. Vénen per reagrupació familiar, soles, buscant possibilitats per superar
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situacions de pobresa per a elles i les seves famílies o fugint; són aquí fa molt
de temps o acaben d’arribar, són dones amb fills i filles adolescents. Els únics
elements homogeneïtzadors es donen en el tracte uniforme a la immigració i
en les restriccions de drets legals.
Per elaborar el segon bloc hem tingut en compte les experiències particulars
de les dones estrangeres i els seus contextos. A partir d’entrevistes i grups
de discussió, hem anat recollint la veu de les dones migrades que han viscut
situacions de maltractament i n’hem explorat les realitats, preocupacions i inquietuds a fi de poder respondre a les seves necessitats per ajudar-les en els
processos de recuperació.
Com que ens movem en una societat multicultural, no té cap sentit crear recursos específics, així que el nostre esforç va encaminat a integrar l’element
cultural en les intervencions. D’aquesta manera ens permet donar respostes
més adequades a les dones participants i modificar desigualtats en funció de
la cultura d’origen.
En donar veu a les dones estrangeres hem de recuperar les seves vivències
relacionades amb el procés migratori, les seves experiències en un món i una
cultura diferents, la reproducció cultural en el país de destinació i les actuacions
diferencials del maltractament. Només així podrem augmentar l’efectivitat de
les intervencions contra la violència de gènere en dones d’altres cultures.
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PrImEr blOC

Revisió de la situació
de les dones migrades
en el nostre context
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Revisió de dades estadístiques:
la sobreexposició de les dones migrades
davant de la violència de gènere
L’Institut de la Dona duu a terme, des del 1999, un seguiment estadístic sistemàtic de la violència de gènere a l’Estat espanyol, del qual podem extraure algunes dades significatives. Una primera mirada a les estadístiques ens permet assenyalar una evolució creixent durant els últims anys de les xifres de la violència
de gènere en dones migrades a l’Estat espanyol. La seva especial vulnerabilitat
queda reflectida en les xifres: la proporció de dones estrangeres víctimes de
violència de gènere suposa una sobrerepresentació respecte al pes demogràfic
de dones estrangeres al nostre país.
Els nombres dels últims anys mostren de manera constant les primeres dramàticament sobreexposades respecte de les autòctones. A l’Estat espanyol, de
la mateixa manera que en altres països, la violència de gènere treu avantatge de
la vulnerabilitat, la desprotecció i la indefensió de les seves víctimes. Les dades
del Consell General del Poder Judicial donen un total de 134.002 denúncies per
aquest delicte el 2011 –367 cada dia–, de les quals 65.048 van ser interposades
per dones nacionals i 36.229 per dones migrades, xifra que suposa un 36% del
total.3 Aquesta quantitat resulta realment alarmant si considerem que a Espanya
la població de dones estrangeres suposa un 12% del total de dones (INE, 2011).
Tot i que aprofundirem en el pròxim apartat sobre aquesta qüestió, és important no perdre de vista que, per a les dones migrades, la denúncia encara és
un procés més complex i costós, si això pot ser, que per a les dones nacionals,
element que apuntalaria la hipòtesi que la taxa real de maltractament en aquest
col·lectiu és encara més elevada. En aquesta línia, López (2007:8) sosté que les
xifres oficials són només un apunt de les dimensions del fenomen, amb la qual
cosa queden en la invisibilitat bona part dels casos de violència de gènere pel
que fa principalment a les dones migrades. Vegem l’evolució en el nombre de
denúncies fetes tenint en compte la nacionalitat de la víctima.
3 En aquest sentit, és important assenyalar que l’Observatori de Violència contra les Dones (2012)
alerta que la crisi està trencant la tendència i les denúncies per violència de gènere han caigut prop
del 15%.
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Taula 1.
Denúncies per maltractaments produïts per la parella o exparella segons nacionalitat

2003

2007

2011

Nacionals

39.597

42.264

65.048

Estrangeres

10.493

21.083

36.229

TOTAL

50.090

63.347

101.277

Font: Elaborat per l’Institut de la Dona, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a
partir de les dades facilitades pel Ministeri de l’Interior.

Les xifres d’assassinades també són preocupants. En els darrers dotze anys
(1999-2011) han mort més de 800 dones a mans de la seva parella, cosa que
significa una mitjana aproximada de 67 víctimes mortals anuals per agressions de companys o marits. Trobem dades significatives per al cas concret
de les dones migrades que reflecteixen que estan més sobreexposades al risc
de morir per violència de gènere. Segons les xifres registrades per l’Institut de
la Dona,4 si l’any 2005 les dones estrangeres assassinades va ser del 28,1%,
el 2011 aquesta xifra va augmentar fins al 33,4%. Aquell any, de les 61 víctimes mortals registrades, 22 eren d’origen estranger (el 36,1%). Un percentatge
que, un any més, reflecteix que la incidència de la violència de gènere, si més
no en la seva manifestació més extrema, té un abast molt més gran entre la
població immigrant. Dit d’una altra manera, el 36,1% reflecteix precisament
una especial sobrerepresentació de les dones estrangeres si es té en compte
que, com hem dit abans, suposen gairebé un 12% de la població femenina a
Espanya (INE, 2011).
Hi ha dues hipòtesis explicatives sobre el debat dels nombres reals que caracteritzen la violència i que reflecteixen un augment tant de denúncies com de
morts. La primera d’elles seria que les dones estan més disposades a denunciar –les denúncies també han augmentat en el col·lectiu de dones migrades–.
4 Desconeixem quantes d’aquestes dones estaven en situació d’irregularitat i si aquesta circumstància va incrementar la seva exposició a la violència. Les estadístiques no paren atenció a aquestes
qüestió. López (op. cit.: 5) apunta que, en el cas de la violència contra les dones migrades, la segmentació és pràcticament nul·la, ja que no hi ha dades accessibles sobre la situació legal de les víctimes.

15

I la segona, que s’està produint un augment real dels casos (Bosch i Ferrer,
2006).
La resposta a la primera hipòtesi tindria el suport d’un seguit de circumstàncies que fa que les dones gosin denunciar amb més facilitat, com ara la major
sensibilitat social davant del tema, la visibilitat del problema, el major nivell de
recursos públics existents i la normativa legal vigent.
La segona hipòtesi tampoc no queda descartada. Si partim de l’afirmació que
la violència té les seves arrels en la desigualtat entre homes i dones i en la
subordinació de les segones, els canvis en les relacions de gènere que s’estan
produint poden provocar que a curt i a mitjà termini augmenti la violència
contra elles. Recollint les paraules de Rosa Cobo, «la violència és un principi
d’excepcionalitat que conté el patriarcat a les seves entranyes més profundes
i que es mostra i es fa explícit reactivament quan pren consciència de la seva
feblesa com a sistema de dominació» (Asociación Bembea, 2008, pròleg).

Taula 2.
Dones mortes per violència de gènere a mans de la seva parella o exparella segons nacionalitat

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Espanyoles

43

50

36

37

62

54

41

49

43

43

35

45

40

Estrangeres

7

9

9

13

9

16

16

20

28

33

20

28

21

TOTAL

54

63

50

54

71

72

57

69

71

76

55

73

61

Font: Elaborat per l’Institut de la Dona, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
(1999-2011).
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D’altra banda, l’última macroenquesta feta pel Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat sobre violència contra les dones, feta el 2011, apunta que
les dones estrangeres declaren ser víctimes de violència de gènere en major
proporció que la resta de dones:
• El 14,4% de les dones estrangeres declaren haver estat maltractades per
la seva parella o exparella alguna vegada a la vida, enfront d’una mitjana
del 10,9% de maltractament declarat.
• El 20,9% de les dones estrangeres havien sofert violència de gènere
alguna vegada en la seva vida i d’elles, el 5,8% l’estaven patint en l’últim
any i el 15,1% havien sortit d’aquest maltractament.
• En tots els casos, la prevalença de la violència de gènere entre les dones
estrangeres duplica la de les dones espanyoles.
• Són gairebé idèntiques les proporcions de les espanyoles i estrangeres maltractades que continuen patint violència de gènere respecte al
total de les que l’han patit alguna vegada en la vida (del 27,5% i 27,8%,
respectivament).
Cal indicar un últim apunt important en relació amb la situació de les dones
migrades a l’Estat espanyol. Si bé el nombre de persones estrangeres que
immigren presenta cada vegada menys diferència respecte al gènere, la invisibilitat de les dones continua sent una constant. Fins fa uns quants anys el flux
migratori era principalment masculí; avui dia les dades estadístiques apunten
a un relatiu equilibri (INE, 2011). Això no obstant, la immigració a l’imaginari
col·lectiu, i fins i tot en documents legislatius, continua sent masculina, fet
que encara augmenta més la invisibilitat de les dones. Cal assenyalar que,
entre els anys 2000 i 2010, s’observa una major presència femenina entre la
població immigrant a causa, principalment, de l’augment d’immigració procedent de Llatinoamèrica, que aporta fluxos relativament feminitzats. Aquesta
feminització de la immigració contemporània s’explica per l’existència d’un
nínxol laboral en el sector dels serveis personals domèstics i de cura fortament
segmentats per sexes, i també per l’acceleració de processos de reagrupació
familiar que contribueixen a un major equilibri de tots dos sexes entre els
col·lectius immigrants (Moreno i Bruquetas, 2011; 40).
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Particularitats en la situació de les dones
migrades víctimes de violència de gènere
Hi ha nombrosos estudis que sostenen que les dones migrades presenten dificultats específiques per trencar amb el cercle de violència a causa de la seva
vulnerabilitat especial. Si en termes generals moltes dones nacionals víctimes
de maltractaments pateixen durant anys en silenci, la violència exercida contra
les dones migrades acostuma a ser encara més encoberta i invisible.5

Etiologia de la violència i les seves relacions
amb els patrons culturals
Hem de buscar les causes en les dificultats econòmiques, socials, lingüístiques
i administratives subjacents en els processos migratoris. Amb això, no volem
caure en una visió estereotipada i estigmatitzadora de les capacitats d’aquest
col·lectiu tan heterogeni per gestionar-ne el propi projecte vital i migratori; ni
encara menys homologar-ne l’especial vulnerabilitat com a sinònim de fragilitat, feblesa o indefensió.
L’etiologia del comportament violent en les relacions de parella compta amb
diversos models explicatius o etiològics que n’explicarien les causes. Tots els
models tenen implicacions socials, polítiques i ideològiques i, per descomptat,
implicacions per a la pràctica i la intervenció.

5 Podríem parlar d’una doble discriminació tenint en compte la seva condició de dones i estrangeres;
triple, si hi afegim la seva situació d’irregularitat administrativa. Aquesta doble/triple marginalitat les
fa en molts casos invisibles. D’aquesta manera, la immigració ha estat tradicionalment caracteritzada
pel seu elevat grau de masculinització. La majoria d’estudis fets estan relacionats amb el projecte
migratori masculí, malgrat la seva importància numèrica respecte a la immigració total. No va ser
fins a la dècada dels vuitanta del segle XX que es va incloure el gènere com a categoria d’anàlisi dels
moviments migratoris, cosa que va mantenir en la invisibilitat les dones que emprenien projectes
d’aquest tipus (García, 2008). Des de les ciències socials s’estan impulsant recerques que contribueixen a visibilitzar les dones en la seva triple impercepció social.

18

La revisió feta per Cantera (2004) estableix la classificació següent:
a) Els que pressuposen un origen interí (intrapersonal), innat i natural de
l’agressió. En pressuposar un caràcter inevitable de la violència, descarten
teòricament tota hipòtesi racional concernent a la seva prevenció. No és possible establir estratègies ni recursos per eliminar-la, però, tanmateix, es deixa
entreobert l’objectiu de minimitzar-ne els efectes negatius, per exemple, canalitzant la descàrrega (catarsi) d’energies agressives a través d’activitats socialment assumibles (esport de competició, joc dur, etc.). Al contrari, sí que
es podrien plantejar eventuals intervencions preventives a nivell cromosòmic, bioquímic, microquirúrgic, psiquiàtric, etc., que, arran de les dades de
què es disposa, plantegen més problemes que no pas els resolen.
Els moviments socials associats al feminisme en un principi i després confirmats per teòrics de tot tipus han aconseguit refutar aquest model i posar
a la palestra social una nova mirada sobre el tema de la violència de gènere.
b) Els que focalitzen la determinació sociocultural de la violència. En
aquest model els elements d’aprenentatge són elementals. Inclou la
presència, a l’entorn, d’elements incitadors a l’agressió i de models de
conducta violenta. Contextos socioculturals en els quals dominen ideologies i valors relacionats amb el recurs a la violència com a mitjà o com
a meta. Aquests models teòrics pressuposen que les circumstàncies que
alimenten la violència, tal com els mateixos patrons de la conducta violenta, són socialment i psicològicament modificables.
c) El model interaccionista assumeix que l’agressió i la violència no són
simples comportaments naturals regits per una lògica independent de
l’entorn sociocultural, sinó que tenen significat i sentit precisament quan
són pràctiques socials en el si de cultures determinades. Les concepcions
que destaquen el caràcter social de la violència en la parella no indueixen a estudiar-la tenint en compte tan sols les característiques naturals
d’homes o dones o trets de personalitat, ni a considerar-la com una simple qüestió de dos (ni, per tant, un simple assumpte privat). Aquests models conceben la violència com un reflex de la violència que es dóna a
l’entorn, la tracten principalment com una qüestió social i cultural i com
una realitat històrica transformable, sense que això exclogui el reconeixement de la necessitat d’un tractament individualitzat d’alguns aspectes de
les respectives situacions de la víctima i de l’agent agressor.
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El model interaccionista estableix que el comportament violent té múltiples variants que influeixen la seva etiologia i incideix en el fet que per damunt –o per sota sostenint tot l’entramat– d’aquests factors hi ha un marc
de referència que és la discriminació que pateixen les dones pel fet de ser
dones i que les col·loca sempre, al marge dels factors més o menys desencadenants o concomitants, en una situació de vulnerabilitat social i psicològica per la relació de desigualtat en què es troben respecte a l’home.
Un dels models més utilitzats avui dia i més reproduïts és el de Hess
(Ellsberg i Heise, 2005). En aquest model s’intenta representar, per mitjà
d’un seguit d’àmbits integrats en subconjunts, aquells factors relacionats
estretament amb la violència de gènere.

societat

Normes que atorguen als homes el
control sobre el
comportament de
les dones.
•
Acceptació de la
violència com una
manera de resoldre
els conflictes.
•
Idea de la masculinitat vinculada
amb la dominació,
l’honor o l’agressió.
•
Papers rígids per a
cada sexe.

20

comunitat

Pobresa, posició
socioeconòmica
baixa, desocupació.
•
Associació amb
companys delinqüents.
•
Aïllament de
les dones i de
la família.

relacions

Conflictes
conjugals.
•
L’home controla
el patrimoni i la
presa de decisions
de la família.

AGRESSOR
INDIVIDUAL

Ser home.
•
resenciar violència
conjugal durant la
infantesa.
•
Pare absent o que el
rebutja.
•
Patir abusos durant la infantesa.
•
Consum d’alcohol.

Com a marc ecològic suggereix influències d’un dinamisme i una interactivitat entre els factors a escala individual i de la comunitat, interpersonal, familiar, organitzacional i política. Tots aquests factors interactuen, estan influïts
entre ells i es reforcen mútuament. Per exemple, el procés d’immigració i
l’experiència del racisme i altres formes de discriminació tendeixen a reforçar
certs valors i pràctiques culturals de les persones migrades.
En aquest model queda representat el conjunt més ampli de la societat, on
tenen cabuda els factors culturals i les normes socials.
Les diferències culturals varien pel que fa a la intensitat del control que s’atorga
als homes sobre les dones i a la idea d’home vinculat a patriarca de la família,
sustentador, legislador i executor de penalitzacions quan les normes culturals
i socials –i per tant els rols generitzats– d’aquesta societat semblen posar-se
en dubte.
La rigidesa dels papers atribuïts a cada sexe també és diferent en intensitat
per a les diverses cultures. Aquest macroconjunt és la infraestructura de base
que interactua amb el marc de la comunitat en què cal ressaltar pobresa, desocupació, mecanismes extrems de supervivència i un factor clau: l’aïllament
al qual es veuen obligades moltes dones dins de la família per imperatius de
la comunitat.
Aquest model amb els seus quatre subconjunts interactius intenta explicar el
comportament violent envers la dona. Ha estat aplicat en tot tipus de realitats
culturals (Ellsberg i Heise, op. cit.) i, si pensem en la seva adaptació a les dones
migrades de l’Estat espanyol, ens adonarem, pels elements que són presents
en cada un dels blocs, de l’especial vulnerabilitat i la incidència de la violència
en aquest col·lectiu.
Un estudi realitzat pel Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de La Laguna (López, 2007:8) corrobora que els perfils
de centenars de dones maltractades entrevistades no presenten homogeneïtat
respecte a edat, nombre de fills, estat civil o nivell d’estudis. Estadísticament, les
dones migrades no tenen menys qualificació que les espanyoles i el seu espectre
d’edat és molt ampli, és a dir, no hi ha variables sociodemogràfiques concretes
que permetin entendre’n la sobrerepresentació en les estadístiques de violència
de gènere.
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En aquest treball, intentarem fer palesos aquells factors socials que ens permetin
una anàlisi més rigorosa i exhaustiva de la violència de gènere en aquestes dones.
En aquest sentit, considerem necessari reconèixer i examinar les circumstàncies
que accentuen la situació de vulnerabilitat que les envolta i que obstaculitza, alhora, la possibilitat de ruptura del cicle de violència. Reiterem que només d’aquesta
manera podrem dissenyar i habilitar línies d’intervenció més conformes amb les
seves demandes i necessitats.
A continuació, recollim els factors principals que dibuixen el complex escenari de
les dones migrades en situació de maltractament. Elements que obstaculitzen la
superació del cicle d’agressions i que s’han de tenir en compte a l’hora de dissenyar i implementar mesures d’atenció a aquest col·lectiu.

Context migratori
És imprescindible que ens remetem, en primer lloc, a les particularitats del
context migratori, i a les diferències culturals entre el país d’origen i el de
recepció.
Les referències sobre la desigualtat entre homes i dones són més manifestes
en alguns dels llocs d’origen, cosa que origina que el recurs a la violència
es revesteixi de legitimitat i normalitat per als agressors i també per a les
víctimes. Com sosté Osorio (s/d, 451), les circumstàncies dels processos migratoris condicionen l’emergència o intensificació de la violència de gènere,
reafirmadora d’una identitat que queda en entredit, la del cap de família. I és
que la comunitat ètnica i els valors familiars poden ser desafiats en el context
de cultures alienes, cosa que pot portar els homes a la violència, especialment
en temps d’incertesa econòmica o tensió social. Així, diferents estudis assenyalen que les dones que emigren amb els seus cònjuges des de cultures que
són menys congruents amb la cultura del país adoptiu tenen més probabilitat
de patir violència, ja que el xoc cultural produeix més control per part dels
seus marits, tensió familiar i estrès; s’apunta fins i tot que és probable que la
violència domèstica s’iniciï o s’intensifiqui després de la migració (MacLeod i
Shin, citat a Montañés i Moyano, 2006:26).
Gènere, cultura, marc legal i context migratori travessen el grau d’acceptació
de la violència i les normes patriarcals sostingudes per les dones. La violència
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de gènere, de vegades, és ubicada com a patró de conducta acceptat i tolerat en els països d’origen. Les referències sobre la desigualtat entre homes
i dones són més manifestes en una part de la població estrangera, cosa que
origina que el recurs a la violència es revesteixi de legitimitat i normalitat per
als agressors i també per a les víctimes. Així, podem veure com un mateix
delicte en alguns països es considera un atemptat contra la llibertat individual,
mentre que en d’altres es cataloga en contra de l’honor familiar, i es deixa fins
i tot sense càstig. En aquest sentit, cal que les dones coneguin que en el seu
nou context sociocultural d’arribada, determinades situacions que han estat
suportant als seus països d’origen són constitutives de delicte.
Osorio (op. cit.: 450) en recull un exemple il·lustratiu de la seva pràctica professional: «Una dona boliviana comentava que al seu país, la seva parella, estant borratxa, l’havia agredit moltes vegades sense que ella hagués considerat
etiquetar aquesta situació com a patològica, sinó com una cosa habitual en
el seu entorn (rural). Un maltractador atès en el nostre servei deia que, si bé
seguia sense considerar delicte l’agressió a la seva dona, sí que entenia que
aquí, al nostre país, això era un delicte i no ho havia de fer, ja que tenia una
ordre d’allunyament i l’amenaça de presó si reiterava la seva conducta».
El procés migratori comporta en la majoria dels casos transformacions del rol
de gènere. Aquests canvis estan estretament vinculats als diferents patrons de
migració de les diverses comunitats. Per a López (op. cit.: 10) és innegable que
per a les dones migrades iniciar una nova vida a la societat espanyola permet,
progressivament, que s’iniciïn processos d’independència i apoderament difícilment reversibles.
Ja hem apuntat que englobar les dones sota l’epígraf genèric de «migrades»
o taxonomitzar-les per nacionalitats pot donar lloc a imprecisions i homogeneïtzacions que dificultin l’anàlisi. Tanmateix, podem ubicar alguns trets socioculturals (i de projecte migratori) comuns en relació amb el lloc d’origen que
cal tenir en compte, sense esborrar les particularitats subjectives de cada una
de les dones.
Acale (2006) distingeix tres grans grups de dones migrades: les procedents de
l’Amèrica Llatina, de països africans i les que migren des del centre d’Europa.
El procés migratori del primer grup es caracteritza perquè són les primeres a
arribar, les que amb els seus ingressos mantenen les seves famílies en el país
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d’origen i les que, una vegada regularitzada la seva situació administrativa, inicien els tràmits de reagrupació familiar. En aquesta línia, Osorio (op. cit.: 456)
també constata algunes particularitats importants per al cas de patrons migratoris de les dones llatinoamericanes. Destaca l’obtenció i consolidació d’un
estatus més sòlid, en moltes d’elles, en el moment que aconsegueixen regularitzar la seva situació administrativa. Una característica que hem de tenir en
compte és que, a l’Amèrica Llatina, la reclusió a l’espai privat i la dependència
de la parella no són tan accentuades com en altres països. Les separacions i/o
els divorcis tenen canals legals regulats. Podríem parlar de l’existència d’una
major facilitat per imposar denúncies.
En canvi, el segon grup que assenyala Acale (op. cit.: 128) es caracteritza per
situacions en les quals és el marit qui migra en primer lloc. Elles ho fan posteriorment per reagrupació familiar, així que el seu company ha regularitzat
la seva situació, o bé de manera clandestina. Destaca que la subordinació i
dependència d’aquestes dones als homes que les reagrupen són més grans
que en el grup de dones llatinoamericanes, ja que és el seu únic referent en
arribar a Espanya, un país i un idioma desconeguts. A aquestes consideracions, Osorio (op. cit.: 456) afegeix que es tracta de dones que, en general, no
s’incorporen al mercat laboral i que perden el contacte amb les relacions que
tenien en la quotidianitat del seu país d’origen. En el territori d’acollida tendeixen a entrar en una situació d’aïllament a l’espai privat i dependència dels
pocs membres que tenen més contactes i recursos per manejar-se en l’espai
públic. L’autora (op. cit.: 451) sosté que algunes dones procedents del Magrib o
del Sud-est asiàtic, dependents econòmicament del marit, mostren reticències
per fer una denúncia pel risc de ser repudiades per la seva pròpia comunitat i/o
quedar-se soles assumint un paper per al qual no estan preparades.
El procés migratori del tercer grup de dones (del qual Acale no destaca cap
particularitat específica) es caracteritza perquè emprèn el camí amb la seva família, de manera que l’arribada a territori espanyol no està preparada per cap
d’ells. Es relacionen amb altres grups migrants de la seva mateixa nacionalitat.
No podem obviar en aquest punt les barreres lingüístiques a les quals
s’enfronten moltes dones en funció del lloc d’origen. Heus ací un obstacle
important per a la construcció i el desenvolupament de xarxes socials: un altre dels factors fonamentals en l’anàlisi de la violència de gènere en dones
migrades.
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Acale (op. cit.: 129) assenyala que l’idioma (desconegut en molts casos), la
inseguretat personal, laboral i social, l’absència de xarxes familiars són factors
que condueixen aquestes dones a la solitud, a relacionar-se exclusivament
amb els membres de la seva família que els acompanyen, així com, quan treballen, amb les persones per a les quals ho fan, únics referents socials de què
disposen.

El xoc cultural
El dol migratori o xoc cultural és una realitat que es palpa en la majoria dels
processos migratoris. A la taula següent s’anoten les definicions que diversos
autors han establert per a aquest terme.

AUTOR

CONCEPTE DE XOC CULTURAL

OBERG, K.

Sensació incerta de preocupació que s’esdevé generalment a la gent quan enfronta l’organització de la
seva vida a un nou ambient cultural.

BOCK

Reacció sobretot emocional, conseqüència de la incapacitat de l’individu d’entendre, controlar i predir el
comportament de membres de la cultura estrangera.

ADLER

Experiència transitòria important per al procés de
l’autodesenvolupament i del creixement personal.

CORSINI

Estat pel qual l’individu ha de fer front a l’ajust
a un nou ambient. Forma part del procés unitari
d’adaptació que preocupa i inquieta en una nova
culta i es manifesta en un anhel o una nostàlgia d’un
ambient anterior que és percebut com millor.

FURNHAM i BOCHNER

Vivències desagradables experimentades en una
nova cultura.

Font: Elaborada a partir d’Aranda (2003).
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Les conseqüències d’aquest dol que pateix la població immigrada són múltiples i variades, i han estat estudiades tant per a homes com per a dones. En el
cas de les dones la migració suposa un plus. Ser dona, estrangera, d’una altra
ètnia i treballadora interactua doblement amb les discriminacions presents a
la societat de destinació relatives al gènere i les dinàmiques generitzades. A
aquests elements cal afegir la preocupació permanent de les dones pels menors que han deixat a càrrec d’algú o que comparteixen la seva sort migratòria.
Les competències necessàries que es requereixen per poder resistir aquest
xoc estan lluny que siguin part del patrimoni de dones d’entorns molt
desafavorits.
Algunes competències requerides per resistir el xoc cultural són les següents:
• Tenir flexibilitat mental i conductual per ubicar-se en situacions crítiques.
• Ser capaç de resistir l’estrès de forta tensió o risc.
• Evitar tornar-se defensiva en relació amb ell mateix o envers la seva
pròpia cultura.
• Intentar dominar altres llengües.
• Tenir resistència emocional.
• Mantenir l’estabilitat emocional i familiar.
• Sensibilitat i capacitat de comunicació en diferents contextos culturals.
Font: Elaborada a partir d’Aranda (2003).

Les fases en el procés d’adaptació estaran condicionades pels recursos disponibles a la societat de destinació per acollir aquestes dones. Dins d’aquestes
fases té un paper fonamental en la superació del xoc cultural de les xarxes
socials. Xarxes que es poden catalogar de tres tipus:
• Xarxa monocultural, formada per membres connacionals o compatriotes, que serveix com a oportunitat de mantenir la pràctica dels valors
ètnics i culturals d’origen.
• Xarxa multicultural d’amics i coneguts, que ofereix oportunitats per a
activitats de lleure.
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• Xarxa bicultural, amistat entre població immigrada i autòctona, que poden servir com a mitjà per fer menys difícils les expectatives de la immigrada, les seves possibilitats de sortir de situacions de violència i la seva
connexió amb el teixit social.
Però l’accés a aquestes xarxes queda minvat en el cas de les dones migrades o
bé per les situacions imposades per la comunitat, ja que, com hem vist, moltes
pràctiques culturals tendeixen a aïllar les dones, o bé per les discriminacions
envers les persones estrangeres presents a la societat d’acollida, o bé per la
por i les reticències de la mateixa dona en un país on en mirar-se als ulls de les
altres persones se sent que està «fora de lloc».
La manca de xarxa de suport social, familiar i institucional és un factor clau
que dificulta la separació d’una situació de maltractament. Per trencar un vincle violent és fonamental comptar amb aquest suport. Moltes de les dones no
tenen xarxes pròximes de suport i han sofert un fort procés de desarrelament.
Estan soles en un mitjà nou en el qual tot sovint són víctimes d’incomprensió
cultural i social.

El paper de la comunitat en la violència de gènere
en dones migrades
Les víctimes que denuncien o parlen sobre el maltractament es poden enfrontar a la pèrdua de suport o intimidació directa de la comunitat. Per a les dones
migrades que reben suport social únicament dels seus altres significatius, la
desaprovació de la comunitat o la sanció poden ser massa costoses.
Un nombre important d’estudis han identificat els tipus de comportament exhibits per membres de la comunitat, els quals exerceixen una forta influència
sobre les dones maltractades, i d’afrontament de recerca d’ajuda. Per exemple, la xafarderia, rient-se de les víctimes, la culpa, l’hostilitat i la crítica per
exposar els comportaments de l’agressor als que estan fora de la família.
La supervivència de la comunitat tot sovint és considerada la prioritat que,
juntament amb la ideologia patriarcal, resta o anul·la importància al sofriment
de la dona, ja que no és vist com un problema greu i urgent. Hi ha una forta
pressió per mantenir una imatge positiva de la pròpia comunitat i romandre
en silenci sobre el problema del maltractament. La violació d’aquestes expec-
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tatives obliga moltes vegades a silenciar la dona, a la crítica, de vegades fins i
tot comporta amenaces de mort.
Aquest element és clau en el tema de les dones migrades que pateixen
violència de gènere i s’ha de considerar en els programes de prevenció i
tractament. Les estratègies han d’atendre els coneixements, les actituds, les
creences i els comportaments dels membres de la comunitat i incorporar
procediments adreçats al treball dins de la mateixa comunitat per canviar les
normes socials imperants.

La idealització de la pròpia cultura i l’obligació
de protegir patrons culturals
Les experiències de la immigració poden desencadenar o exacerbar el que es
coneix com la idealització cultural, el desenvolupament i la imposició de valors
rígids i normatives de comportament del país d’origen, com ara l’afirmació
del control de l’home com a cap de família i les expectatives de submissió en
les dones. Les imatges dels valors i els comportaments normatius del país
d’origen sovint són distorsionats, idealitzats i/o estereotipats. És important
reconèixer que aquest procés de distorsió i/o d’idealització no s’esdevé de
manera aïllada d’altres forces socials, com ara el racisme, la xenofòbia i els
sentiments discriminatoris.
Si la pressió perquè quedin assimilats a la cultura de destinació és alta, les persones migrades es poden sentir amenaçades perquè «la seva» cultura es dissipa. El que els era familiar al seu país d’origen no ho podran celebrar en el nou
país. Per exemple, mentre que molts homes experimenten un descens en el treball i/o la mobilitat social en el nou país en què viuen, moltes dones comencen
a treballar. Aquest canvi pot posar en perill la dinàmica que la família tenia anteriorment. En resposta a aquestes amenaces, no és estrany que els immigrats
intentin (re)crear el que ells consideren l’ideal de famílies en la seva cultura o el
seu país d’origen: augmentar el control sobre les seves parelles, demanar més
submissió per part d’elles, exigir «salvaguardar» els seus valors culturals.
Tot i que tant homes com dones participen en aquesta idealització, els homes
són els que en general gaudeixen d’un estatus superior i altres privilegis en
el seu país d’origen, hi tenen més a perdre i, per tant, tenen un interès creat a
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mantenir l’estructura de la família idealitzada, on assumir l’autoritat, el poder
i el control. Si un immigrat home sent que el seu valor està disminuït o negat
en el nou context social, aquesta sensació de vulnerabilitat pot portar a un
creixent sentiment de necessitat de control, i alguns homes poden recórrer a la
violència per establir o restaurar el control. Al mateix temps, les dones, d’altra
banda, poden sentir una pressió cada vegada més gran –en consonància amb
els valors imposats de la «cura»– de «protegir» els seus companys de les situacions potencialment frustrants.
Malgrat que es poden beneficiar dels canvis i les oportunitats al nou país, les
dones també es poden sentir pressionades a acceptar, a causa de les seves
creences, les necessitats i demandes de les seves parelles fins i tot més que
abans de la immigració.

Interdependència a escala transfronterera
Hi ha una particularitat de gènere en la transnacionalitat, que és «l’estar aquí i
allà». Les dones han deixat famílies, pares, mares, germans i germanes, moltes vegades fills i filles. Cal observar els models normatius de referència pel
que fa al significat de la família i els referents familiars en moltes cultures. És
una disposició psicològica emocional de desdoblament i de no estar enlloc.
S’autoimposen les cures dels d’allà i dels d’aquí, de vegades els supleixen
amb un excés de cura en les persones que atenen sense saber separar les
emocions, es produeix una barreja d’emocions del que és la feina i el que
és l’afecte, situant en la feina els dos tipus d’emocions, i produint-se dins
d’aquesta una forta situació de vulnerabilitat.

Dependència econòmica i precarietat laboral
Sabem que la possibilitat d’accedir a una autonomia econòmica de les seves
parelles és un requisit pràcticament indispensable per poder trencar el cercle
de la violència. Es tracta d’un dels elements fonamentals dels processos de recuperació, ja que tot sovint aquesta manca d’independència ha estat un factor
essencial que ha afavorit i mantingut els abusos. La dependència econòmica
afecta especialment els grups més vulnerables: les dones reagrupades pels
seus agressors i les dones en situació irregular.
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Les dificultats d’accés al mercat de treball, les condicions d’explotació i les
freqüents situacions de precarietat laboral que acompanyen les dones migrades esdevenen, llavors, un obstacle important. Aquestes estan concentrades
en determinats llocs de treball caracteritzats per una baixa qualificació, salaris
reduïts i una elevada temporalitat (López, op. cit.: 13).
Les dones migrants troben obstacles afegits als ja genèrics que afecten la població immigrada a l’hora d’integrar-se en el mercat de treball formal, especialment per a aquelles que no tenen una situació administrativa regulada. La
realitat socioeconòmica en la qual viuen està doblement condicionada: a les
dificultats trobades per accedir al món laboral pel fet de ser dona i als obstacles que troben pel fet de ser migrades. En primer lloc, per accedir a l’ocupació
«formal» i, en segon lloc, a la seva regularització a través d’ofertes d’ocupació
en aquesta via. Aquestes dones, com assenyalen Montañés i Moyano (2006),
ocupen nínxols laborals com el servei domèstic, l’hostaleria, les empreses de
neteja o l’agricultura, treballs que es caracteritzen per baixes retribucions, amb
insuficient o inexistent protecció social. El Col·lectiu IOÉ (2001: 476) assenyala,
en aquest sentit, que les dones troben feina majoritàriament en el sector del
treball domèstic, paradigma del sector informal, amb una regulació laboral
que permet que, tractant-se d’una jornada laboral curta, l’empresari no tingui
l’obligació de donar d’alta a la Seguretat Social aquestes treballadores o que
no hi hagi obligació de formalitzar un contracte escrit.
Els informes fets per Amnistia Internacional (2005a, 2005b, 2007), especialment Más riesgos y menos protección. Mujeres migradas en España frente a
la violencia de género publicat el 2007 ens permeten aprofundir en aquest aspecte. Aquest informe recull les limitacions i els condicionants per a l’obtenció
de l’autorització de treball i assenyala que les reformes de la normativa
d’estrangeria que han reconegut drets per a dones migrades víctimes de violència de gènere no han comportat mesures concretes en matèria de suport a
la integració laboral.
D’altra banda, els informes del 2005 i el 2007 assenyalen la discriminació en
el reconeixement de les ajudes econòmiques específiques per a les víctimes
de violència de gènere en l’àmbit familiar (que té com a finalitat potenciar la
independència econòmica respecte de l’agressor), així com la impossibilitat
d’accedir a la Renda Activa d’Inserció (RAI). En negar a les migrades indocumentades l’accés a aquestes ajudes, se’ls obstaculitza el camí cap a la inde-
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pendència del seu agressor i, amb això, a la protecció del seu dret a la vida i a
la integritat física i psíquica.
Els informes documenten casos que reflecteixen la relació entre la falta
d’alternatives amb què s’enfronten aquestes dones i la seva decisió de tornar
amb l’agressor, fins i tot quan havien decidit escapar-se de la violència.

Situació administrativa irregular
Sostenim que la situació d’irregularitat administrativa en la qual es troben
moltes dones migrades representa un dels majors obstacles en els itineraris
de moltes víctimes de violència de gènere. Podríem dir que es troben en una
posició més vulnerable tant per la relació de dependència econòmica amb
l’agressor com per la seva sobreexposició a un major aïllament i desconfiança
a l’hora d’acudir a les institucions.
La condició d’irregularitat estableix profundes diferències en l’abast que la
protecció institucional pot oferir a les víctimes. El mateix Parlament Europeu,
en la seva Resolució 2006/2010 (INI), expressa que les dones migrades en situació irregular corren particularment el risc que se’ls deneguin els drets fonamentals i de convertir-se encara més en víctimes de discriminacions i violència
en la vida quotidiana.
En aquesta línia, se situen també els informes d’Amnistia Internacional (2003,
2005a, 2007) que assenyalen que la condició d’«irregularitat» de moltes de
les dones migrades víctimes de violència les fa objecte de mesures restrictives que impacten fortament sobre les seves decisions. Les dones estrangeres
indocumentades estan exposades a distincions arbitràries que, com veurem
més endavant, les exclouen de l’accés a ajudes econòmiques (per no tenir
permís de residència), de l’accés als centres d’acollida, o la remissió a recursos
socials especialitzats en violència de gènere.6

6 El requisit d’accés a aquest tipus de recursos per a les dones en situació administrativa irregular és
l’obtenció d’una ordre de protecció, amb denúncia prèvia de maltractaments davant dels Cossos i les
Forces de Seguretat. L’obtenció d’aquesta ordre obliga les víctimes a retre compte de la seva situació
d’irregularitat. La por de ser expulsades subjacent en la interposició de la denúncia fa que, a la pràctica,
el nombre de dones sense permís de residència que accedeix a aquests recursos sigui mínim.
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El col·lectiu «dones migrades» conforma, sens dubte, un subgrup encara més
necessitat de protecció. La triple condició de «dones», «migrades» i «indocumentades» fa que per a aquestes dones encara sigui més difícil que per a
la resta de dones escapar de les espirals de violència de gènere a la família.
Com sosté Amnistia Internacional (2005a), la seva condició d’«irregularitat»,
d’una banda, les fa objecte de mesures restrictives amb impacte en les seves
oportunitats d’accés a la protecció dels seus drets humans. I, de l’altra, en no
tenir permís de treball, viuen situacions de forta dependència econòmica de
l’agressor.
A la investigació Más allá del papel. Hacer efectiva la protección y la justicia
para las mujeres ante la violencia de género en el ámbito familia, Amnistia
Internacional (2005b) va recollir casos de dones amb la seva situació administrativa no regularitzada que van exposar les seves pors d’acudir a les autoritats
i van narrar experiències especialment adverses a l’hora de buscar protecció
dels funcionaris i agents. De la mateixa manera, l’organització va recollir informació procedent d’autoritats i persones encarregades de serveis especialitzats
en matèria de violència de gènere, algunes de les quals van confirmar criteris
d’exclusió o tracte diferenciat aplicats a dones estrangeres per no tenir permís
de residència.
La interposició d’una denúncia per maltractaments en seria un cas paradigmàtic. Denunciar davant dels Cossos i les Forces de Seguretat de l’Estat suposa fer palesa la seva situació d’irregularitat administrativa. Tot sovint, la por a
l’obertura d’un expedient sancionador segons la normativa d’estrangeria no
sols és un obstacle per sortir de la situació de violència, sinó també un factor
que contribueix a invisibilitzar els abusos que pateixen aquestes dones.
En aquest sentit, les entrevistes fetes per Amnistia Internacional (op. cit.) a professionals que treballen directament amb dones migrades indocumentades
mostren la inseguretat que senten les dones quan se’ls planteja la possibilitat
de formular una denúncia per maltractaments. Al mateix temps, assenyalen
situacions en què els mateixos agressors s’encarreguen d’infondre temor a
les seves víctimes basant-se en l’amenaça de procediments d’expulsió que la
denúncia els podria comportar.
Finalment, cal assenyalar que, a més de la seva mateixa situació administrativa, valoren també la de la seva parella i les repercussions que podria tenir
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la possible denúncia. Una altra situació que els pot influir és si han iniciat un
procés de reagrupació dels seus fills, tement que en decretar-se una ordre de
protecció i en deixar de residir junts els cònjuges, es desestimi la seva petició
de reagrupació familiar.

Obstacles en l’accés a recursos especialitzats
i a la justícia
Hem referit amb anterioritat els informes d’Amnistia Internacional sobre la
realitat de les dones migrades davant de la violència de gènere a l’Estat espanyol, en relació amb els avenços en matèria de protecció disposada en
els últims anys a les víctimes d’abusos (2005a, 2007). S’hi subratllen dos
dels obstacles crítics que troben aquestes dones per trencar amb el cicle
de violència: barreres en l’accés a recursos i mitjans especialitzats per a la
superació dels abusos (centres d’acollida o emergència i ajudes que facilitin
l’autonomia econòmica), i barreres en l’accés a la justícia. Per a l’esmentada
organització, aquestes dificultats afavoreixen que les seves condicions de
vulnerabilitat es concretin en la continuïtat dels abusos i la mort, alhora que
reforcen la impunitat dels seus agressors. Gascón i Gracia (2004) assenyalen,
en la mateixa línia, les múltiples dificultats d’accés a la justícia gratuïta de les
víctimes quan la seva situació és administrativament irregular, com també
les dificultats per accedir als Serveis Socials.
Situem, en primer lloc, els obstacles en l’accés de les dones migrades als recursos especialitzats (centres d’acollida i/o d’atenció integral), derivats, d’una
banda, dels requisits d’accés que se’ls exigeixen i, de l’altra, de la falta de
preparació d’aquests per atendre les seves necessitats específiques. Concretament l’organització posa l’èmfasi en la manca d’intèrprets7 i de formació
adequada de professionals en els recursos d’assistència integral i l’exigència
de la denúncia com a obstacle.
Amnistia Internacional (2007) ha pogut comprovar que «les barreres lingüístiques, que afecten les dones migrades amb independència de la seva situació administrativa, no estan sent abordades adequadament en els recursos
especialitzats a disposició de les víctimes. Malgrat que l’article 18 de la Llei
7 S’han documentat casos en què no es garanteix l’ús d’intèrpret en els recursos d’assistència i
assessorament a les víctimes.
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integral disposa l’obligació que tots els recursos d’assistència a les víctimes
de violència de gènere ofereixin una informació accessible a totes les dones,
no es garanteix l’ús d’intèrpret en tots els recursos d’assistència i assessorament a les víctimes. A més, hi continua havent una manca de formació entre
les professionals encarregades de l’atenció d’aquests recursos sobre matèries
relacionades amb els drets de les dones migrades i altres aspectes relacionats
amb la formació intercultural». En aquesta mateixa línia se situa López (op. cit.:
15) en assenyalar que, en general, els professionals implicats no tenen formació de gènere ni formació intercultural.
Una altra trava important és l’exigència de denúncia per a l’accés a recursos
especialitzats. Es tracta d’un obstacle recurrent per a aquelles dones que estan
en situació irregular. La por a denunciar el seu agressor els tanca les portes
de la major part dels recursos. Els diferents informes d’Amnistia Internacional
referits documenten l’exigència de presentació d’una denúncia per a l’accés a
centres d’acollida o als tractaments psicològics o als serveis (bàsics per a la
seva recuperació) és una pràctica administrativa estesa.8
Pel que fa al seu accés a la justícia, apuntem que, malgrat que la Llei integral,
en el seu article 18.1. preveu per a les víctimes de violència de gènere el dret
a «rebre plena informació i assessorament adient a la seva situació personal,
a través dels serveis, els organismes o les oficines que puguin disposar les
Administracions Públiques», tal com es reconeix a la Memòria de la Fiscalia
General de l’Estat 2007 i com revelen els casos documentats per Amnistia Internacional, hi ha deficiència en l’accés a la informació de les dones migrades
sobre els drets que les assisteixen i els recursos de què poden disposar.
El cas de les barreres lingüístiques en l’accés als dispositius de justícia de les
dones migrades maltractades és il·lustratiu. Tant Gascón i Gracia (op. cit.) com
Amnistia Internacional les constaten en apuntar que no es garanteix la presència d’un intèrpret: les qui no dominen l’idioma han d’acudir al jutjat sense possibilitat de comunicar-se ni entendre plenament el procés i el discurs jurídic.

8 En aquest sentit, cal destacar que algunes lleis autonòmiques, com la Llei gallega contra
la violència de gènere i el projecte de Llei catalana dels drets de les dones per a l’eradicació
de la violència masclista no condicionen a la denúncia l’accés als dispositius d’atenció integral
per a les víctimes de maltractament.
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Dificultats de les dones migrades
per buscar i obtenir ajuda
Entre les dificultats amb les quals es troben les dones per buscar i obtenir
ajuda, hi ha:
• Els maltractadors poden utilitzar l’estat d’immigració de la víctima en
contra seva, al·ludint que serà deportada.
• Les barreres de l’idioma i la manca de familiaritat amb el sistema social poden impedir que una víctima busqui ajuda. Les barreres lingüístiques són un problema crític, tant per a les organitzacions del tercer
sector com per als serveis socials o els serveis de seguretat, que tot
sovint no tenen la capacitat de comunicar-se amb les víctimes per poder
servir de manera efectiva.
• La víctima també pot tenir por que si informa de la violència les autoritats, ella i/o la seva parella seran tractats amb insensibilitat, hostilitat
i/o discriminació. Aquesta pot estar justificada, ja que algunes organitzacions poden tenir actituds discriminatòries o insensibles envers els immigrats i els refugiats en general.
• De la mateixa manera, les dones han de superar la seva falta de confiança en les institucions. Els abusos comesos per la policia i altres instàncies governamentals de països amb dèbils o nuls sistemes democràtics
són ben coneguts. Algunes dones han hagut de patir en carn pròpia
aquest tipus d’abusos, incomprensió, menyspreu, per voler denunciar el
maltractador en els països d’origen i si no n’han tingut experiència de primera mà, tenen experiències d’amigues i conegudes sobre aquest tema.
Cal afegir-hi que algunes refugiades estan fugint dels abusos de la policia
en els seus països d’origen.
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Els patrons de control en el cas de les dones
migrades víctimes de violència de gènere
El procés immigratori està relacionat amb canvis i factors d’estrès, inclosos els
trastorns en el sistema de suport social, les barreres lingüístiques i la falta de
familiaritat amb el sistema social, que al seu torn és probable que intensifiqui
el sentiment d’aïllament i solitud. És important assenyalar que aquest procés
d’aïllament sovint s’intensifica per les tàctiques de control dels maltractadors,
la vigilància i l’amenaça.
En relació amb els apartats anteriorment desenvolupats, cal destacar, per la
seva capacitat de síntesi i d’aglutinar moltes de les explicacions treballades
aquí, la roda de control de les dones migrades, producte de la roda de control en general elaborada pel programa Domestic Abuse Intervention Project (Projecte d’Intervenció Contra la Violència Domèstica) de Duluth, Minnesota, i que es concentra en algunes de les moltes maneres en què es pot
exercir el maltractament sobre les dones migrades per part de la parella.
Aquesta roda extreta de Family Violence Prevention Fund (2009) té aplicacions directes a les dones migrades a l’Estat espanyol. Envoltant tots els
eixos de la roda hi ha qualsevol classe de maltractament físic: clavar un
cop, bufetejar, tirar a terra, usar armes contra ella, etc. Els sectors centrals
es cataloguen bàsicament dins del maltractament psicològic i de l’abús sexual (abús emocional, abús econòmic, abús sexual, utilitzar els fills, amenaces, ús dels privilegis de ciutadania o residència, intimidació i aïllament).
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AÏLLAMENT
• Aïllar-la dels seus amics
i la seva família, o qualsevol
que parli la seva llengua.
• No permetre-li que
aprengui la llengua
vehicular del
país.

INTIMIDACIÓ

ABÚS EMOCIONAL
• Mentir a la dona sobre el
seu estat immigratori.
• Escriure a la família de
la dona amb mentides
sobre ella.
• Insultar-la amb
noms racistes.

• Ocultar o destruir
papers importants (per ex.:
passaport, targetes d’identificació,
targeta d’assegurança mèdica, etc.)

• Amenaçar de dur-la
a les autoritats si treballa
i rep diners per sota mà.

• No deixar-la accedir a possibilitats de treball o educació.

• Destruir les seves úniques propietats
del seu país d’origen.

ÚS DELS PRIVILEGIS DE CIUTADANIA
O RESIDÈNCIA

Poder i
control

AMENACES
• Amenaçar
de denunciar-la a
Immigració perquè la
deportin.

• Amenaçar de retirar la
petició per legalitzar el seu
estatus immigratori.

ABÚS SEXUAL
• Anomenar-la prostituta o “xicota per
encàrrec”.

• No lliurar a temps els papers per
legalitzar-ne l’estatus immigratori.
• Retirar o amenaçar amb
retirar papers lliurats per
sol·licitar la residència
de la dona.

ABÚS
ECONÒMIC

UTILITZAR
ELS FILLS

• Al·legar que ella té un historial
de prostitució en papers
legals.

• Amenaçar
d’endur-se els fills
fora del país.
• Amenaçar d’endur-se els
fills a Immigració.
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A continuació es presenta una descripció més detallada de cadascuna de les
diferents formes en què s’exerceix el maltractament per part de les seves parelles contra les dones migrades:

ABÚS EMOCIONAL
• Mentint-li sobre el seu estatus migratori.
• Dient a la seva família mentides sobre ella.
• Insultant-la utilitzant paraules racistes.
• Subestimant-la i avergonyint-la davant de familiars i amics.
• Desprestigiant-la.
• Acusant-la que ha abandonat la seva cultura i s’ha convertit en «blanca»
o «europeïtzada».
• Impedint-li visitar els seus familiars malalts o moribunds.
• Mentint-li sobre que la possibilitat d’aconseguir l’estatus migratori de
residència de permanència legítima com a víctima d’abús ha canviat.

ABÚS ECONÒMIC
• Obligant-la a treballar «il·legalment» sense tenir permís de treball.
• Amenaçant-la de reportar-la als serveis d’Immigració o les forces de seguretat de l’Estat si treballa «cobrant en negre».
• No permetent-li accedir a la formació professional o altra educació.
• Agafant-li els diners que enviava a la seva família –que en depenen–.
• Obligant-la a signar documents que no entén sobre aspectes legals, formularis d’Hisenda, documents d’immigració, etc.
• Assetjant-la en l’única feina que pot tenir legalment, amb la intenció que
la perdi i es vegi obligada a treballar «il·legalment».
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AbÚs sexual
• Anomenant-la prostituta o “xicota per encàrrec”.
• Acusant-la d’intentar atraure altres homes quan es maquilla per anar a
la feina.
• Acusant-la de ficar-se al llit amb altres homes.
• Al·legant que té un historial de prostitució documentat legalment.
• Dient-li que «per dret legal» –associat a la reagrupació familiar– ha de
continuar fent sexe amb ell sempre que ell vulgui o fins que es divorciïn.

ÚS DELS FILLS O LES FILLES
• Amenaçant-la de treure els seus fills/es del país.
• Amenaçant-la de dur els seus fills/es als serveis socials.
• Agafant-li els diners que havia d’enviar per ajudar els seus fills/es que
resideixen al país d’origen.
• Dient-li que ell aconseguirà la seva deportació i es quedarà amb els
nens/es.
• Convencent-la que si busca suport legal o truca a la policia, el sistema
juridicolegal li traurà la custòdia dels nens/es. (Com que en molts països
s’atorga als homes la custòdia legal dels fills/es, aquest convenç la seva
parella que passarà el mateix en aquest cas.)

ÚS D’AMENACES I DE COACCIÓ
• Amenaçant-la de denunciar-la al Servei d’Immigració i aconseguir que
la deportin.
• Amenaçant-la que no presentarà els seus papers d’immigració per legalitzar el seu estatus migratori.
• Amenaçar de retirar-li la petició que ha presentat per legalitzar el seu
estatus immigratori.

39

• Dient-li que farà mal a algú de la seva família.
• Dient-li que serà la causa dels danys a la seva família.
• Amenaçant-la de danyar o assetjar el seu empresari o els companys de
feina.

ÚS DEL PRIVILEGI DE RESIDÈNCIA I CIUTADANIA
• Deixant de gestionar papers per legalitzar el seu estatus migratori.
• Retirant-li o amenaçant-la amb la retirada dels papers d’immigració presentats per aconseguir-ne la residència.
• Controlant la seva habilitat per treballar.
• Utilitzant la seva condició d’immigrada indocumentada per impedir denúncies o que se’n vagi amb els nens o les nenes.
• Dient-li que la policia l’arrestarà per indocumentada si intenta demanarlos ajuda pels abusos rebuts.

INTIMIDACIÓ
• Amagant o destruint documents importants (per exemple, el seu passaport, els passaports dels seus fills/es, documents d’identitat, targetes
d’assistència sanitària, etc.).
• Destruint les úniques pertinences del país d’origen que ella s’havia endut.
• Destruint fotografies dels membres de la seva família.
• Amenaçant les persones que li serveixen de font de suport.
• Amenaçant de fer o dir alguna cosa que l’avergonyeixi davant de la seva
família o la desprestigiï.
• Amenaçant de divulgar secrets de família.
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AÏLLAMENT
• Aïllant-la dels seus amics o familiars.
• Aïllant-la de les persones que parlen el seu idioma.
• No permetent-li que aprengui la llengua vehicular del país o impedint-li
comunicar-se en una llengua en la qual tingui fluïdesa.
• Sent l’única persona per mitjà de la qual es pot comunicar en el seu
idioma.
• Llegint-li el correu i no permetent-li utilitzar el telèfon.
• Controlant-li estrictament totes les seves sortides, al supermercat, a botigues o d’altres.
• No permetent-li que es continuï reunint amb treballadors socials i altre
tipus de persones de suport.
• Cancel·lant-li la subscripció a diaris o destruint-li diaris i altre tipus de
premsa.
• No permetent-li reunir-se amb persones que parlen el seu mateix idioma
o que formen part de la seva comunitat, la seva cultura o el seu país.

MINIMITZACIÓ, NEGACIÓ, CULPA
• Convencent-la que els abusos de violència que exerceix sobre ella no
són gens ni mica criminals llevat que es facin en públic.
• Dient-li que ell té dret a castigar-la físicament perquè és el seu marit.
• Culpant-la de la ruptura familiar, si s’atreveix a deixar-lo com a conseqüència de la violència.
• Dient-li que és responsable de la violència per no fer el que s’esperava d’ella.

Per completar aquestes característiques pròpies del maltractament exercides
contra dones migrades farem referència a un estudi d’O’Leary i Maiuro (2001),
d’una banda, perquè a l’estudi No solo es pegar (Bembea, 2008) totes les dones entrevistades van manifestar haver sofert maltractament psicològic. De
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l’altra, perquè, segons l’autor citat, aquest tipus de maltractament és el que
causa seqüeles més profundes i prolongades segons els últims estudis.
O’Leary i Maiuro (2001) classifiquen quatre dimensions en l’abús psicològic:

1. Denigrar la pròpia imatge o l’autoestima en la dona
Crits: termes despectius i degradants; fer-la callar; humiliacions de la seva
aparença o conducta; avergonyir-la davant d’amics o de la família; intents
d’allunyar-la dels seus fills i filles; ser hipercrític; mostrar un negativisme
constant; ridiculitzar, invalidar els seus sentiments; projectar la responsabilitat personal a través de la culpa.

2. Retenció passiva-agressiva de suport emocional i cura
Ús punitiu d’evitació i abandonament; tractament del silenci; negligència;
abandonament emocional; enuig constant.

3. Conducta amenaçadora: explícita o implícita
Amenaces físiques dures, amenaçar, desfigurar, amenaces coercitives
per a l’abandonament; mentides i infidelitats; actuar com si es posés la
vida en perill.

4. Restringir el territori personal i la llibertat
Aïllament de famílies i amistats; envair el telèfon; impedir fer coses personals que agraden a la dona; dominar la presa de decisions en les relacions; controlar els diners; bloquejar les sortides; estereotipar el rol del
sexe (el lloc de les dones...); controlar les opcions de la companya sobre
la base del gènere i l’estatus marital; sentit de propietat.

És una opinió força generalitzada que les dones migrades tenen un discurs molt
més tradicional que les dones autòctones en relació amb la violència exercida
contra elles per part de les parelles. A l’estudi esmentat No solo es pegar (Bembea, 2008), en el qual apareix que moltes de les dones migrades no es referien ni
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parlaven de la violència de gènere perquè el terme en si els resultava «estrany»,
quedava reflectit que sí que reconeixien i distingien perfectament els comportaments que es poden catalogar dins de la violència.
No s’ajusta del tot a la realitat que les dones migrades sostinguin discursos
molt més tradicionals que les d’aquí, la subordinació a les parelles de vegades
té molt més a veure amb les pràctiques patriarcals per les quals les dones són
controlades pels seus actes (Bebea, op. cit.). L’aparell ideològic i simbòlic del
patriarcat fa que moltes vegades no es rebel·lin però saben discernir quan estan
patint discriminació i que és violència independentment del seu país d’origen
(op. cit.:70).

Una mirada al marc legal en la lluita contra
la violència de gènere
Relació de mesures legals
Presentem a continuació un recorregut sintètic per les principals mesures legals en la lluita contra la violència de gènere partint de la normativa internacional fins a arribar a l’autonòmica.

Normativa internacional
Els tractats internacionals, entre ells la Declaració Universal dels Drets de
l’Home de les Nacions Unides i el Conveni Europeu per a la protecció dels
drets fonamentals i les llibertats públiques, es refereixen –expressament– al
principi de no-discriminació entre dones i homes.
El 1985, a Nairobi, durant la II Conferència Internacional sobre la Dona patrocinada per les Nacions Unides, s’inclou per primera vegada el maltractament
contra la dona entre les formes de discriminació. Posteriorment, la Recomanació 12 del Comitè de la CEDAW afirma que els informes dels estats sobre
l’evolució de la discriminació en els seus països respectius han d’incloure la
violència contra les dones en totes les seves formes i els seus contextos.
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El 1992, la Recomanació 19, relativa a la CEDAW, insta els governs que adoptin
mesures preventives i de protecció en matèria de violència contra les dones i,
per primera vegada, es reconeix formalment la violència contra les dones com
una discriminació. Aquesta nova qualificació i ubicació transforma la violència
contra les dones en un problema a tractar a l’agenda política dels estats democràtics. És a partir del II Congrés pels Drets Humans, a Viena, el 1993, en què
es fa un gir en la qualificació de la violència contra les dones. A partir d’aquest
moment, hi ha un reconeixement que la violència contra les dones és una clara
violació dels drets humans i que els drets de les dones són part inseparable,
integral i inalienable dels drets humans.
El 1993, a la Declaració de les Nacions Unides sobre l’eliminació de la violència
contra la dona, es defineix per primera vegada la violència contra les dones
com a violència de gènere.
Seguint amb la normativa internacional, cal destacar la Resolució 45/1994. La
Comissió dels Drets Humans assigna per primera vegada responsabilitats als
estats per actes de violència contra les dones i la IV Conferència de Dones (Pequín) l’any 1995 va suposar un punt d’inflexió, perquè va passar a considerar-se
que la lluita contra la violència de gènere no era un tema exclusiu de les dones,
sinó una cosa que afecta tota la societat en el seu conjunt i amb un tractament
que no pot ser sectorial, ja que requereix polítiques integrals.
La conferència de Pequín va fer possible que en molts països s’iniciés un nombre significatiu de reformes legals. Lleis discriminatòries que s’han anul·lat,
esmenat i/o establert; lleis que protegeixen i promouen els drets humans de les
dones, produint-se importants avenços en la lluita contra la violència de gènere. Posteriorment, s’han celebrat dues sessions especials de les Nacions
Unides Pequín+5 (2000) i Pequín+10 (2005), en les quals es va posar èmfasi en
la necessitat de continuar avançant en la lluita contra la violència de gènere.

Normativa europea
En l’àmbit europeu, es va plantejar per primera vegada el problema de la
violència contra les dones en el si del Parlament Europeu el 1986, per mitjà
de la Resolució A-44/86 sobre Agressions a la Dona, on s’abordaven, sota
diversos punts de vista, des de les agressions sexuals en l’àmbit privat fins
a la prostitució.
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Arran de la III Conferència Interministerial Europea el 1993 sobre la igualtat entre la dona i l’home, s’adopten estratègies per eliminar la violència
contra les dones, es desenvolupen polítiques per combatre el fenomen i
s’adopta una resolució sobre l’abús sexual i la violació. Seguint en aquesta
mateixa línia, el Parlament Europeu va adoptar l’any 1994 la Resolució A30349/94, sobre les violacions de les llibertats i els drets fonamentals de les
dones, en la qual es feia palesa, fonamentalment, la problemàtica de la violació
dels drets de les dones i tenia en compte el dret de les dones a la integritat del
seu cos.
La Campanya de tolerància zero davant de la violència, posada en marxa el
1997, recull el compromís de Pequín amb tres objectius bàsics: (1) analitzar
la situació social i la legislació dels diferents països que integren la Unió
Europea; (2) promoure un marc comú en el pla legislatiu i desenvolupar polítiques publiques d’intervenció comunes, amb la pretensió d’eradicar la violència contra les dones, i (3) la creació de l’Observatori Europeu de violència
contra les dones.
Des del 2000 s’han implementat els Programes Daphne I, II i III, que tenen
com a objectiu la prevenció i eliminació de la violència exercida contra nenes
o nens, adolescents i dones.
Cal destacar, per acabar, el Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció
i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica subscrit
pels estats membres de la Unió Europea el 2011.

Normativa nacional i autonòmica
El dret a viure sense violència de gènere està recollit als articles 10, 14 i 15
de la Constitució espanyola del 1978. La violència de gènere atempta valors
constitucionals de primer ordre: el dret a la dignitat de la persona i al lliure
desenvolupament de la seva personalitat, el dret a la vida, a la integritat física i
moral amb interdicció dels tractes inhumans o degradants, a la seguretat personal, al dret a la igualtat i no-discriminació. També en queden afectats, a més,
principis rectors de la política social i econòmica, com la protecció de la família
i la infància, i la protecció integral de filles i fills. Cal destacar l’enfocament ancorat en el mantell cultural i en el patriarcat que des del Tribunal Constitucional
es dóna a la violència de gènere, ja que la considera una discriminació per raó
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de sexe, i que les dones són destinatàries d’aquest tipus de violència perquè
l’home vol mantenir la situació de dominació.
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, neix amb l’objecte d’actuar contra la violència
que s’exerceix sobre les dones per part dels qui siguin o hagin estat els seus
cònjuges o dels qui hi estiguin o hi hagin estat lligats per relacions similars
d’afectivitat, tot i sense convivència, com a manifestació de la discriminació,
la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones.
Aquesta llei pretén atendre les recomanacions dels organismes internacionals
en el sentit de proporcionar una resposta global a la violència que s’exerceix
sobre les dones.
Els poders públics tenen l’obligació d’adoptar mesures d’acció positiva per fer
reals i efectius drets fonamentals com ara la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació. L’àmbit de la llei orgànica abasta tant els aspectes
preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes
com la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de convivència on
principalment es produeixen les agressions. Al mateix temps, responen punitivament davant de les manifestacions d’aquest tipus de violència.
La llei, d’una banda, estableix mesures de sensibilització i intervenció en
l’àmbit educatiu; amb referència concreta a l’àmbit de la publicitat, proposa el
reforç d’una imatge que respecti la igualtat i la dignitat de les dones; pel que
fa al suport a les víctimes, a través del reconeixement de drets, com el dret a la
informació, a l’assistència social integral i a l’assistència jurídica gratuïta; proporciona alhora una resposta legal integral que abasta tant normes processals
com normes substantives penals i civils, com també la deguda formació de les
persones que en els àmbits sanitaris, policials i jurídics són responsables de
l’obtenció de proves i de l’aplicació de la llei.
La majoria de comunitats autònomes han reflectit en les seves legislacions
respectives la lluita contra la violència de gènere a través de lleis específiques:
• Comunitat d’Andalusia. Llei 13/2007, de 26 de novembre, de mesures de
prevenció i protecció integral contra la violència de gènere.
• Comunitat de Canàries. Llei 16/2003, de 8 d’abril, de prevenció i protecció integral de les dones contra la violència de gènere.
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• Comunitat de Cantàbria. Llei 1/2004, d’1 d’abril, integral per a la prevenció de la violència contra les dones i la protecció a les seves víctimes.
• Comunitat de Castella-la Manxa. Llei 5/2001, de 17 de maig, de prevenció de maltractaments i protecció a les dones maltractades.
• Comunitat de Castella i Lleó. Llei 1/2003, de 3 de març, d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones de les Corts de Castella i Lleó.
• Comunitat de Catalunya. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones
a eradicar la violència masclista.
• Comunitat de Galícia. Llei 7/2004, de 16 de juliol, gallega per a la igualtat
de dones i homes. Llei 11/2007, de juliol, de Galícia, sobre les normes de
prevenció i el tractament integral de la violència de gènere.
• Comunitat de Madrid. Llei 5/2005, de 20 de desembre, integral contra la
violència de gènere de la Comunitat de Madrid.
• Comunitat de Múrcia. Llei 7/2007, de 4 d’abril, per a la igualtat entre
dones i homes, i de protecció contra la violència de gènere a la Regió de
Múrcia.
• Comunitat Foral de Navarra. Llei foral 22/2002, de 2 de juliol, per a
l’adopció de mesures integrals contra la violència sexista. Llei foral
12/2003, de 7 de març, de modificació de la Llei foral 22/2002, de mesures
integrals contra la violència sexista.
• Comunitat Valenciana. Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre
dones i homes.
• País Basc. Llei 4/2005, de 18 de febrer, per a la igualtat de dones i homes.
(Capítol VII: violència)
La resta de comunitats autònomes (Aragó, Melilla, Ciutat de Ceuta i Principat
d’Astúries) no tenen normes amb rang de llei, sinó decrets, resolucions, ordres, etc.
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Una aproximació crítica al marc legal:
les dones migrades a la Llei integral
Amb l’aprovació d’aquesta llei, l’Estat espanyol implementa per primera vegada un instrument legislatiu i polític sobre violència de gènere que reconeix
explícitament la vulnerabilitat de les dones migrades davant de la violència de
gènere, així com la garantia d’accés als drets previstos a la llei en igualtat amb
la resta de dones.
Acale (op. cit.) acara la Llei d’estrangeria amb la Llei integral i assenyala algunes de les contradiccions i inconnexions entre totes dues lleis pel que fa
a la protecció de les dones migrades víctimes de maltractaments. Destaca
que la Llei integral té com a finalitat oferir una protecció integral a les dones
víctimes de la violència de gènere, sense fer cap mena de discriminació en
funció de l’edat o la nacionalitat. Això vol dir que totes les dones que siguin
víctimes a l’Estat espanyol, amb independència de la seva nacionalitat i de
la seva situació administrativa concreta, són portadores del conjunt de drets
que reconeix.9
Amb aquest objectiu, la Llei integral va fer les modificacions legals necessàries
que van afectar un nombre elevat de lleis que conformen l’ordenament jurídic.
Tanmateix, no s’ha dut a terme cap modificació en la Llei d’estrangeria, per la
qual cosa s’està obviant, com apunta Acale (op. cit.: 136), la singularitat de les
dones migrades víctimes d’aquesta classe de violència. L’autora assenyala que
el nou reglament que desenvolupa aquesta llei (el Reial decret 2393/2004, de
30 de desembre) no coordina en cap moment el seu articulat amb els principis
que s’hi estableixen; no sols això, «la desconeix, cosa que provoca una greu
descoordinació i confusió dins de l’ordenament jurídic espanyol».
D’aquesta qüestió es desprèn que, si bé les dones migrades residents, legalment o no, són portadores a priori dels drets genèrics que s’hi reconeixen, no
s’articula cap mecanisme a partir del qual poder reclamar-los, desconeixent
que sobre elles es produeix una doble victimització: per ser dones, per ser
migrades, i especialment aquelles que no tenen regularitzada la seva situació

9 La Llei d’estrangeria que recull el dret a la reagrupació familiar és un paradigma de la vulneració
dels drets de les dones migrades: la persona que es reagrupa no té estatut jurídic propi, ni permís
de residència independent, ni de treball, per la qual cosa es troba en una situació de dependència
legal i econòmica respecte del seu reagrupador (López, op. cit.: 17).
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administrativa. Acale (op. cit.: 137) subratlla que no es preveu cap coordinació
entre els Jutjats de Violència sobre la Dona amb les autoritats administratives
encarregades de l’expulsió, i conclou afirmant que la Llei integral no és tan integral com es pretén, perquè desconeix la situació en la qual es troba un grup
força nombrós víctima d’aquesta classe de violència al nostre país. Aquesta
llei, tot i que reconeix les circumstàncies especials de les dones migrades indocumentades, no fa res legalment per possibilitar que les dones trenquin
amb la situació de violència. Cal assenyalar que, encara que no es prevegi cap
especificitat en relació amb elles, com a dones víctimes de violència de gènere, són titulars del conjunt de drets que aquesta llei reconeix a totes les víctimes. En síntesi, les dones migrades sense residència legal a l’Estat espanyol
no es poden beneficiar d’aquells drets que preveu la Llei integral, el gaudi dels
quals depèn del fet de tenir una situació administrativa regularitzada.
Els informes d’Amnistia Internacional (2005a, 2005b) ja esmentats en aquest
treball també analitzen l’aplicació de la Llei integral des de la seva implantació el 2004. L’organització hi documenta els obstacles principals que dificulten
l’accés de les dones migrades a la protecció plena dels seus drets. Afirmen que
es desatenen les condicions i circumstàncies de les dones migrades, alhora
que s’introdueixen obstacles que suposen una protecció desigual d’aquestes
dones, cosa que contravé el que expressa la mateixa Llei integral.
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Respostes actuals i reptes pendents
Respostes contra la violència en aquest col·lectiu
En els darrers anys, les propostes i iniciatives contra la violència de gènere han
estat nombroses. Creiem necessari recollir-ne algunes de les més destacables
tant en l’àmbit governamental com en el de la societat civil.

Respostes governamentals
Els objectius del Pla nacional de sensibilització i prevenció de la violència de
gènere 2007-2008 es van articular al voltant de la millora de la resposta davant
de la violència de gènere i l’assoliment d’un canvi en el model de relació social.
Aquest pla va parar una atenció especial a aquells grups de dones que presenten més vulnerabilitat, entre els quals s’inclouen les dones estrangeres, que
requereixen un suport addicional per la seva situació de doble discriminació. Cal
destacar especialment el Pla estratègic de ciutadania i integració 2007-2010,
que inclou entre els seus objectius facilitar la integració social de les dones estrangeres víctimes de la violència de gènere.
D’altra banda, trobem els protocols d’actuació en els casos de violència de gènere que consideren la situació específica de les dones migrades.
• Protocol d’Actuació de les Forces i els Cossos de Seguretat de l’Estat i de
Coordinació amb els Òrgans Judicials per a la Protecció de les Víctimes
de Violència Domèstica i de Gènere (2005).
• Protocol Comú per a l’Actuació Sanitària davant de la Violència de Gènere (2006).
• Protocol d’Actuació i Coordinació de les Forces i els Cossos de Seguretat
de l’Estat i Advocats i Advocades davant de la violència de gènere (2007).
• Protocol medicoforense de valoració urgent del risc de violència de gènere del Ministeri de Justícia (2011).
No podem deixar d’esmentar i subratllar en aquest apartat les actuacions dutes a terme en col·laboració amb les comunitats autònomes, entitats locals i
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organitzacions sense finalitat de lucre per a la implementació de projectes en
matèria d’assistència social integral dirigits al col·lectiu de dones migrades
víctimes de violència. Recollim a continuació una interessant resposta del tercer sector.

Respostes del món associatiu
Volem destacar especialment la modalitat de treball d’e-krea, una associació
sense ànim de lucre constituïda per professionals de l’àmbit social, educatiu,
multimèdia, de la psicologia, etc., que treballa en iniciatives per a la inclusió
social, l’educació i la cultura. El seu objectiu principal és promoure les TIC dins
del camp sociocultural i educatiu elaborant projectes des d’una perspectiva
de gènere.
A més de crear i produir materials educatius i divulgatius, desenvolupar projectes de cohesió social i noves tecnologies o editar audiovisuals sobre temàtiques socioeducatives, aquesta associació duu a terme intervenció comunitària
i formació en àrees com la participació i perspectiva de gènere, sexualitat i
afectivitat, diversitat familiar, violència masclista, immigració... És en aquestes
dues últimes que destaquem la proposta d’e-krea (2008) Dones del nord, dones del sud, una interessant eina adreçada a professionals que treballen amb
dones migrades i víctimes de violència de gènere.
L’objectiu d’aquesta proposta de treball és incidir en la prevenció i identificació
de les diferents manifestacions de la violència en els col·lectius de dones migrades.
Dones del nord, dones del sud és un material multimèdia que, per mitjà
d’animacions, imatges i vídeos, permet estructurar dinàmiques participatives
a escala grupal per abordar amb les dones els diferents aspectes de la violència de gènere. Es tracta d’un conjunt de propostes per facilitar la dinamització
dels grups a partir de preguntes que permetin obrir debats i reflexionar sobre
els diferents aspectes de la violència.
Els eixos de treball que articulen la proposta són molt variats. Així, trobem
la temàtica del sexe i el gènere com a punt de partida, en què es treballa
amb l’objectiu de definir i diferenciar aquests conceptes, per passar posteriorment a abordar les relacions de gènere, la igualtat i els drets humans
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en una societat masclista. I és que, a través de la comprensió de les arrels
del fenomen de la violència contra les dones, podrem trobar els elements
per combatre’l.
Un altre dels eixos vertebrals d’aquesta proposta gira al voltant dels mites: la
seva identificació i la contrastació amb la realitat. Els mites culturals i socials
existeixen en totes les cultures per negar o justificar la violència de gènere.
Identificar-los i contrastar-los amb la realitat és una manera d’eradicar la violència estructural i cultural de les nostres societats. Aquest eix permet desplegar temes tan fonamentals com són els rols i les relacions de gènere, el
mite de l’amor romàntic, estereotips i funcions socials d’homes i dones, dret
al desenvolupament professional de les dones o el cicle de la violència, només
per esmentar-ne alguns dels més rellevants.
Fins i tot possibilita una reflexió sobre ells de més abast. Els mites influeixen a
tothom i tenen una important funció social: minimitzar la violència, culpabilitzar la víctima i desculpabilitzar l’agressor. La necessitat de qüestionar els mites
rau principalment a posar fi a la tolerància que socialment existeix contra les
dones. D’aquesta manera es poden abordar qüestions com la tradició i la pressió social; els canvis culturals; el dret de les dones migrades i les lleis contra la
violència de gènere; el sistema judicial i l’assistència jurídica, etc.
Un eix també nuclear és el que es desplega al voltant de la identificació de
les situacions de violència masclista i les seves conseqüències. El material
d’e-krea (2008) proposa una reflexió sobre els efectes que té en les víctimes:
disminució d’autoestima i augment de la inseguretat, cosa que pot dificultar la
presa de decisions que afecten la vida personal i les relacions socials, familiars
i laborals, sense obviar que la violència també afecta els fills i les filles de les
víctimes. A partir d’aquí, s’aborden els efectes sobre salut mental i emocional
(l’estrès posttraumàtic, la síndrome de la dona maltractada i els quadres depressius), així com els físics.
L’últim, però no menys important, eix de treball fa al·lusió a la ruptura. Aquest
és, sens dubte, un dels més delicats, ja que s’hi aborden les condicions personals i socials necessàries per trencar amb la violència, la por com a mecanisme de defensa, la separació o el divorci, la guàrdia i custòdia dels fills, la
resiliència, etc. També s’obre la possibilitat per presentar els serveis d’atenció
i associacions de dones, les mesures de protecció, la implicació d’homes i
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dones en la lluita contra la violència de gènere, la denúncia i el procés judicial,
entre d’altres.
No podem acabar aquest apartat sense subratllar la necessitat d’una col·laboració estreta entre els agents socials i governamentals per a la lluita contra la
violència de gènere. És imprescindible aplegar esforços en aquesta tasca tan
dura, considerant molt especialment els col·lectius més vulnerables. Aquest
treball ha intentat retre compte, precisament, de la situació de sobreexposició
en la qual es troben les dones migrades (especialment aquelles que no tenen
una situació administrativa regulada) davant de la violència. Hem mostrat tan
sols algunes respostes, que esperem que es continuïn proliferant i consolidant
en un futur.

Reptes pendents per a l’estudi de la violència de gènere
en dones migrades
La gran majoria de la literatura sobre violència de gènere i dones migrades
és de caire descriptiu: la documentació de la prevalença, l’abast, la dinàmica,
el risc, els factors de protecció i les conseqüències de la violència en aquest
col·lectiu. Els contextos socioculturals, sociohistòrics, sociopolítics i legals,
juntament amb els factors que afecten diversos aspectes de la violència de
gènere, també es tracten en molts casos. Quan es porten a terme les anàlisis
estadístiques, els mètodes d’anàlisi utilitzats més sovint són els de correlació. L’ús de mostres amb poblacions diferents i ètnies diverses no és comú.
Finalment, hi ha un conjunt molt limitat de programes que han tingut una
avaluació pertinent i que poden presentar resultats.
A causa de la gran diversitat dels contextos sociocultural, sociohistòric i
sociopolític de les dones migrades, pot ser enganyós considerar les dones
migrades incloses dins d’un mateix patró i és costós estudiar cada grup de
població per separat.
L’alt cost dels projectes de recerca en diversos idiomes és una barrera important per a les persones investigadores que estan interessades en la realització d’estudis en poblacions de dones migrades. A més dels costos, la traduïbilitat d’alguns conceptes planteja desafiaments en la realització d’estudis en
diversos idiomes.
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Aquests factors anteriors també afecten el tema de les intervencions.
Les organitzacions, associacions, entitats, ONG, etc., que presten serveis a
aquest col·lectiu poden ser refractàries a participar en els estudis a causa de
les preocupacions sobre la confidencialitat i la seguretat.
L’últim punt que queda pendent és la formació en competències interculturals al personal tècnic que està en contacte continu amb les dones migrades
que estan patint violència. És un error posar-los l’etiqueta de migrades amb
les connotacions del terme –quan es deixa de ser immigrant?–, però tampoc
no volen ser identificades com a autòctones perquè volen i tenen el dret
d’expressar la seva pròpia realitat, la seva experiència i els seus elements
culturals que formen part de la seva identitat. Superar la incompetència intercultural en les intervencions és un repte pendent de primer ordre.
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CONCLUSIONS
La manca de xarxes familiars i socials de suport amb les quals comptar per informar-se i disposar d’auxili, les barreres lingüístiques, la dependència econòmica respecte de l’agressor, la percepció de les institucions públiques més
com a amenaça que com a font de protecció, la por a no ser creguda o que la
denúncia de violència de gènere pugui afectar el procés de regularització, són
alguns dels factors que incideixen en què aquest col·lectiu de dones es trobi
especialment exposat davant dels abusos dels maltractadors i que aquests
puguin quedar impunes.
La protecció desigual als drets humans de les dones migrades víctimes de
violència de gènere, especialment en els casos d’haver estat reagrupades pel
seu agressor i de trobar-se en situació irregular.
L’escassa atenció prestada a les necessitats específiques d’aquestes dones en
el desenvolupament de la Llei integral i les traves creades per algunes normes
dictades en el seu desenvolupament són la causa principal que continuïn trobant importants dificultats en la cerca d’assistència, protecció i justícia davant
de la violència de gènere. La situació de les dones que estan en situació irregular amb anterioritat a la implantació d’aquesta llei encara és més greu i delicada, per tal com les ajudes econòmiques que s’esmenten no són aplicables
en aquests casos. A més, tampoc no poden accedir amb facilitat a les ajudes
genèriques, previstes per a dones amb ordre de protecció judicial i sense ingressos que es perceben a través de la Renda Activa d’Inserció.
Un dels obstacles més importants amb què es topen a l’hora de superar el cicle de violència de gènere resideix en la manca d’alternatives laborals dignes
i segures (especialment aquelles que no tenen autorització de treball), posició
que les converteix en persones vulnerables i propenses a ser sotmeses a situacions d’exclusió social i que les ubica com a part de l’economia submergida.
Sostenir un tracte discriminatori, basat en la situació administrativa de la dona
víctima de violència de gènere, en relació amb l’accés a mitjans en matèria de
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protecció, assistència i rehabilitació establerts o exposar les migrades indocumentades a procediments que poden afectar la seva decisió de buscar protecció, amb el consegüent perjudici del seu dret a accedir a una justa reparació
i als mecanismes que en garanteixin la vida i la seguretat personal, no són
compatibles amb el principi de no-discriminació en la protecció dels drets de
les dones davant de la violència de gènere.
Amnistia Internacional troba, tant en els obstacles que s’imposen a les dones
migrades indocumentades en l’accés a procediments de denúncia com en els
que els dificulten o neguen l’accés a recursos especialitzats o a ajudes econòmiques específiques per a víctimes de violència de gènere, elements contraris
als drets humans.
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SEgOn blOC

Activitats per treballar
en grups multiculturals
relacionades amb els
tallers del programa
marc
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TAllEr 0

Construïm el grup

Característiques que cal tenir en compte en l’aplicació
del taller amb dones migrades
Els inicis del treball grupal han de ser tractats amb una cura especial, ja que
suposen els fonaments on establir la construcció d’un espai de seguretat i confiança per a les participants. És fonamental afavorir una dinàmica de grup que
no sols permeti l’acostament entre les dones, sinó que també possibiliti la construcció de vincles de protecció i estabilitat. Considerem aquesta qüestió una de
les principals premisses de partida en els processos de recuperació psicosocial
de les dones, especialment en el cas de dones estrangeres que, tot sovint, no
tenen xarxes socials i familiars sòlides, fruit del seu procés migratori. La ruptura
de les situacions d’aïllament social és un factor clau en la separació dels cicles
de violència, per la qual cosa el grup exerceix un paper fonamental com a impulsor de xarxes de suport mutu entre les dones.
Aquests tallers inauguren un espai on les participants se senten escoltades, reconegudes i acceptades amb el que són i amb el que porten, més enllà de les
seves diferències socials, culturals o religioses. És per això que hem de treballar
per diluir aquests estereotips culturals que, lluny de facilitar l’acostament, fomenten prejudicis i recels que obstaculitzen la construcció de lligams de suport.
Insistim, doncs, en la necessitat d’obrir un espai inicial on les participants es puguin conèixer, acostar i escoltar, entenent el caràcter multicultural del grup com
a element que enriqueix el treball conjunt. La construcció i cohesió de grups
conformats per persones de diferents cultures requereixen uns temps particulars, per la qual cosa el/la coordinador/a d’aquest taller haurà de tenir una cura
especial en les primeres trobades del grup, sense precipitar les interaccions, ni
forçar la participació activa de les dones. És fonamental respectar els ritmes que
el mateix grup vagi marcant.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE ES PROPOSEN
PER A AQUEST TALLER

ACTIVITAT

Mireu el que porto
Objetius:

· Obrir un espai per al reconeixement de les diferents identitats culturals.
· Generar llaços de proximitat i confiança.
· Trencar mites i estereotips culturals.
Contingut:

Coneixement de les seves diferents identitats culturals per establir les bases
de la cohesió grupal.

Introducció a l’activitat
Durant els primers dies tot són dubtes i interrogants sobre qui són les altres
participants, i d’on vénen: accents diferents, colors de pell diversos, formes de
vestir, de parlar... Poder explicar al grup qui són a partir de la identitat cultural
que han construït permet l’obertura d’un espai per a l’acostament i la comprensió més enllà dels estereotips culturals.
En una sessió prèvia la persona coordinadora del grup els haurà convidat a
portar un objecte (fotografia, figura, algun aliment, roba, etc.) amb el qual se
sentin identificades culturalment. És important que recalqui que es pot tractar
de qualsevol objecte, a fi que les participants se sentin amb la llibertat de dur
alguna cosa realment especial per a elles.

Desenvolupament de l’activitat
Disposades en cercle, la persona coordinadora trenca el gel oferint-se com
a voluntària per començar l’exposició. Primer presenta l’objecte que ha dut
i explica què és. Pot oferir dades, com ara el temps que fa que el té, qui l’hi
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va regalar o on el va comprar/trobar, en quin lloc el desa, si té cap significat
especial al seu país...
Tot seguit exposa els motius pels quals l’ha triat i per què s’hi sent identificada
culturalment. Aquesta és la part de l’exposició més substancial.
Un cop finalitzada, es dóna la paraula a la resta de participants perquè puguin
plantejar preguntes sobre l’exposició en general, i sobre la cultura d’origen, els
costums, etc., en particular. Aquest espai permet acostar-se des del respecte i
l’escolta a altres cultures.
Es repeteix la mateixa seqüència fins que la totalitat de les participants hagin presentat i compartit el seu objecte amb el grup.
La persona que coordina haurà d’estar atenta als temps de les exposicions,
deixant un espai suficient a cada participant per a una presentació en profunditat,
però sense que la dinàmica esdevingui massa llarga.

Conclusió
Conèixer-nos una mica millor és una de les primeres passes per començar a
caminar juntes i acompanyar-nos en aquest procés de desenvolupament personal, perquè, tot i que de països diferents, són més les coses que ens uneixen
que no pas les que ens separen.
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Activitat

Iguals i diferents
ObjetiU:

Fomentar la cohesió entre les participants, i entendre la diversitat com a element
d’enriquiment per al grup.
Contingut:

Coneixement de les convergències i les divergències entre les participants.

Introducció a l’activitat
Una vegada hem vist la varietat d’orígens i d’identificacions dels membres del
grup, és important entendre aquesta varietat com una riquesa. Així mateix,
posar l’èmfasi que són més factors que uneixen que no que separen les participants fomenta la cohesió i el sentiment de pertinença. L’element medul·lar
comú és la vivència d’una situació de maltractament, sense oblidar el ventall
de connexions múltiples que també les acosten: maternitat, projectes migratoris, barris, aficions, desitjos...

Desenvolupament de l’activitat
Les participants s’estaran dretes, ja que la dinàmica requereix moviment espacial.
La persona coordinadora enuncia la frase següent: «que s’ajuntin les participants que tinguin…». Les dones que coincideixin amb la característica de la
consigna enunciada s’hauran d’agrupar el més ràpidament possible. Alguns
exemples en poden ser:
• Que s’ajuntin les participants que...
... tinguin els ulls marrons.
... els agradin els gats.
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... els agradin els gossos.
... siguin mares.
... tinguin els cabells negres.
... sàpiguen més d’un idioma.
... els agradi passejar per la platja.
... els agradi passejar per la muntanya.
... tinguin germans homes.
... tinguin germanes.
... tinguin el mateix nom que les seves àvies.
… etc.

Una vegada finalitzada l’enunciació de les frases, la coordinadora ha de promoure la participació de les assistents per nomenar els punts en què hi ha
hagut més convergència i els punts en què menys, posant èmfasi en la importància dels aspectes que les uneixen: element clau en un procés conjunt de
recuperació i de suport mutu.

Conclusió
Trobar elements de cohesió entre les participants al principi del treball amb grups
permet començar a crear llaços afectius i xarxes de suport mutu. Ens hem divertit
trobant punts en comú entre totes.
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TAllEr 1

De la identitat de víctimes
a la de supervivents

Característiques que cal tenir en compte en l’aplicació
del taller amb dones migrades
La identitat està construïda a partir d’elements referencials del mateix ésser en
interacció amb les altres persones significatives. Moltes dones estrangeres no
es volen identificar amb l’estigma que acompanya la categoria «immigrant».
Aquest implica una desvaloració que queda palesa en moltes situacions en les
quals viuen, es troben i a les quals han de plantar cara. Moltes d’aquestes dones
viuen amb el record d’un procés migratori que, en molts casos, ha estat dur i
dolorós.
Però tampoc no se senten autòctones, al cap i a la fi són dones que han conformat la seva identitat en altres països i altres cultures i necessiten aquest reconeixement del que és propi.
Treballar la identitat des d’una mirada de dona immigrada és treballar-la fent
referència a la seva condició de persona que té altres referents culturals, referents que per a ella són un valor, amb els seus senyals d’identitat, les seves
característiques i els elements que la representen, l’han format, i en definitiva
són part d’ella. És revalorar la part de la seva cultura que per a ella és important
i l’ha conformat.
Incorporem activitats per treballar la identitat fent al·lusió a referents culturals.
D’altra banda, aquest taller és ideal per treballar aquells elements que uneixen
les dones pel fet de ser dones, aquells estereotips que travessen totes les cultures i que marquen un procés de socialització on és palesa la subordinació de la
dona envers l’home. El mantell del patriarcat s’estén al llarg de totes les geografies, rutes i cultures. Visibilitzar aquest fet és una part important del treball en
aquest taller. Pot servir de connexió entre totes les dones participants. Pot servir
per canviar la mirada que les dones autòctones adrecen a les «altres» vingudes
de fora i al mateix temps crear sinergies entre totes. Les construccions de gènere en el lloc d’origen fan reflexionar sobre les similituds d’aquestes construccions malgrat les diferències culturals.
Un altre element a treballar en aquest taller són els mites al voltant de la violència de gènere que estan sent sostinguts per algunes d’aquestes comunitats
d’origen o per col·lectius xenòfobs per discriminar i violentar. El treball ha de
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consistir a desmuntar aquests mites, verbalitzar-los, analitzar-los, fer-ne una dissecció i poder-los rebatre, que no es converteixin en una llosa invisible però de
pressió real damunt de la dona immigrada.
Al mateix temps també hem d’introduir els drets presents en aquesta societat,
drets i deures, especialment de quins recursos pot disposar i quines opcions té
una dona maltractada que és immigrada.
El taller 1 del Programa marc treballa també amb l’autoestima, la percepció i la
valoració d’ella mateixa. Les activitats del taller són vàlides i poden ser aplicades per treballar amb grups multiculturals. Es tracta de fer que reflexioni sobre
els seus propis valors, d’ajudar-la a construir una identitat pròpia acceptada i
estimada, amb connexions amb d’«altres» de significatives per a cada dona i
vàlides per a cada persona en particular.
En relació amb les fantasies romàntiques, les cultures poden diferir substancialment de com es configuren les relacions afectives, amoroses, la trobada entre
els sexes i les etapes inicials de relació. Cal plantejar-se aquestes consideracions
abans d’introduir l’activitat vinculada al mite de l’amor romàntic, ja que aquest
mite és molt clar en unes cultures i no tant en d’altres, mentre que les idees
sobre l’amor, sobre l’home o sobre el marit i les relacions de parella, que estan
incloses en les activitats que proposem, poden servir en general per a grups
multiculturals.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE ES PROPOSEN
PER A AQUEST TALLER

Activitat

Drets de les dones víctimes de violència
de gènere
Objetiu:

Analitzar els diferents «mites» que s’han generat socialment al voltant dels drets
de les dones víctimes de violència de gènere, amb una atenció especial als mites
construïts sobre les dones migrades.
Contingut:

Relacionar diferents «mites» construïts socialment al voltant dels drets que té
la dona que pateix violència de gènere amb «la realitat» d’aquests drets.

Introducció a l’activitat

10

La efectividad de los derechos y el pleno ejercicio de los mismos no es posible si sus titulares desconocen su existencia o de qué forma ejercitarlos. Esta
necesidad se hace aún más patente para las mujeres víctimas de violencia de
género, para quienes es esencial conocer las medidas que pueden adoptarse
en relación con su protección y seguridad, los derechos y ayudas que les reconoce la ley y los recursos de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral a los que pueden acceder, independientemente de su situación personal
o social y de su origen y religión.

10 Guía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Ministerio de Igualdad.
Gobierno de España. Catàleg general de publicacions oficials: http://www.060.es
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La Llei integral reconeix tot un catàleg de drets a les dones víctimes de violència de gènere. Aquesta llei agrupa els diferents drets en quatre apartats:
• Dret a la informació, a l’assistència social integral i a l’assistència jurídica gratuïta.
• Drets laborals i prestacions de la Seguretat Social.
• Drets econòmics.

Desenvolupament de l’activitat
Relacionar cada un dels «mites» i/o afirmacions amb la corresponent «realitat» que els desmitifica. La dinamitzadora pot posar els mites a la pissarra
en una columna i en l’altra escriure el primer enunciat de desmitificació. O
també pot fer grups petits de treball i donar-los els mites i els seus corresponents drets o realitats i que els grups comentin sobre ells.

MITeS
• «Haig d’anar a la feina o em faran fora. No hi puc faltar».
• «No sé parlar l’espanyol correctament. No em sabré explicar. No
m’entendran».
• «No puc denunciar perquè no tinc papers».
• «No puc sol·licitar protecció ni ajuda perquè no tinc papers».
• «Si deixo el meu marit, ell obtindrà la custòdia dels meus fills i jo no els
podré veure».
• «La violència de gènere només s’esdevé a les famílies d’estrangers».
• «Les dones migrades experimenten violència de gènere de manera diferent a les dones que no ho són».
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REALITATS
• Drets de les treballadores per compte d’altri. (Art. 37.7, 40.3 bis, 45.1.n,
48.6, 49.1, 52.d, 55.5.b, de l’Estatut dels Treballadors i art. 124, 210 i 231 de
la Llei general de la Seguretat Social).
(…) No tenen la consideració de faltes d’assistència al treball les absències motivades per la situació física o psicològica de la treballadora a conseqüència de la violència de gènere, circumstàncies que caldrà acreditar
pels serveis socials d’atenció als serveis de salut.
• Dret a la informació. (Art. 18 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre,
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere). Comprèn
el dret a rebre informació i assessorament sobre les matèries següents:
a) Les mesures que la mateixa llei preveu amb la finalitat de donar una
protecció a les dones víctimes de violència de gènere.
b) Els drets i ajuts que la llei reconeix a favor seu.
c) Els recursos d’atenció, emergència, suport i recuperació integral i la
manera d’accedir-hi.
Per garantir que totes les dones tinguin accés de manera efectiva a aquesta informació, aquesta s’ha de donar tenint en compte les circumstàncies
personals i socials de les seves destinatàries.
Així, caldrà utilitzar els mitjans necessaris per assegurar que la informació és accessible i entenedora per a dones amb discapacitat, dones immigrants i per a aquelles que, per qualsevol motiu, tinguin una major
dificultat per accedir a la informació.
• Dret a sol·licitar una ordre de protecció. (Art. 60 de la Llei orgànica
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere i art. 544 ter de la Llei d’enjudiciament criminal).
(…) En el cas de dones estrangeres en situació irregular a Espanya, l’ordre
de protecció permet sol·licitar una autorització de residència temporal per
raons humanitàries i deixar en suspens el procediment sancionador que
s’estigués tramitant per la seva situació irregular.
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• Dret a autorització de residència temporal per raons humanitàries.
(Art. 45, 46 i 47 del Reial decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).
Les dones estrangeres víctimes de delictes relacionats amb la violència
de gènere que es trobin en situació irregular a Espanya podran obtenir
autorització de residència temporal per raons humanitàries sempre que
hagués recaigut sentència per la comissió d’un delicte de violència de
gènere en què s’acrediti la seva condició de víctimes.
A més, podran presentar la sol·licitud d’aquesta autorització de residència
des del moment en què s’hagués dictat al seu favor una ordre judicial de
protecció, i deixant, si escau, suspès el procediment administratiu sancionador que es pogués estar tramitant en relació amb aquesta situació
irregular.
Aquesta residència temporal tindrà una vigència d’un any i no comporta
autorització per treballar. L’autorització per treballar es podrà sol·licitar de
manera simultània amb la sol·licitud d’autorització de residència per circumstàncies excepcionals o bé durant el període de vigència d’aquesta.
• La violència contra les dones travessa totes les cultures, nacionalitats,
classes socials, races, edats i ocupacions professionals.
• El fet d’estar espantada, ferida, humiliada o sentir-se controlada són
emocions i sentiments humans. Totes les dones que pateixen maltractament experimenten els efectes de la violència de la mateixa manera.

Conclusions
Totes les dones que hagin sofert algun acte de violència de gènere tenen garantits els mateixos drets, amb independència del seu origen, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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Activitat

Descol·loquem estereotips
Objetiu:

Conscienciar les dones que els estereotips generitzats són presents en totes les
cultures.
Contingut:

Anàlisi i reconeixement d’idees estereotipades sobre els rols de dones i homes
en diferents cultures.

Introducció a l’activitat
Els estereotips es donen en totes les cultures i països del món. De vegades,
no els reconeixem obertament perquè no ens hi aturem a pensar. És quan comencem a mirar la realitat d’una altra manera i a preguntar-nos sobre els rols
de dones i homes que surten a la llum aquests estereotips.

Desenvolupament de l’activitat
Se suggereix llançar una sèrie de preguntes i que el grup vagi contestant.
• Com creieu que són les dones dels vostres països, llocs d’origen?, etc.
• Expliqueu quines són les característiques de les dones en la família,
en les relacions d’amistat, en el temps lliure.
• Com creieu que són els homes dels vostres països, llocs d’origen?, etc.
Establir un debat analitzant:
- Trobar similituds de dones i homes que travessen les cultures i els països.
- Analitzar si les característiques poden pertànyer als dos sexes.
- Analitzar els rols, comportaments d’homes i dones en cultures i països.
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Conclusió
Amb aquesta activitat hem vist que, tot i que les cultures siguin diverses i els
països diferents, encara es polaritza en relació als sexes i es jerarquitza aquesta relació. S’atribueixen determinades qualificacions a homes i dones com si
aquesta divisió fos estàtica o determinant.

Activitat

Observem comportaments
Objetiu:

Conèixer les diferents cares de la violència de gènere en diversos contextos
culturals.
Contingut:

Anàlisi de diferents experiències de violència de gènere que s’estableixen en
diversos contextos culturals.

Introducció a l’activitat
A mesura que avancem en el coneixement de la violència de gènere, anem
prenent consciència de les diferents construccions de parella caracteritzades
pel maltractament en diversos contextos culturals. En el nostre context en altres èpoques, aquest tipus de relacions es toleraven i, sobretot, en el pitjor dels
casos, es fomentaven.
Avui dia, la violència de gènere ha passat de ser una parcel·la «privada i familiar» a la condemna explícita d’aquesta manera de violència.
Aquesta dinàmica té com a objectiu analitzar les característiques pròpies de
cadascun dels casos que es presenten a tall de relat. Cada un dels relats és
propi d’una cultura determinada aportant experiències traçades per elements
culturals en diferents països.
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Desenvolupament de l’activitat
Es pot fer servir un text o una notícia periodística on es puguin analitzar les
característiques pròpies de relacions de violència de gènere en diferents contextos culturals.
A tall d’exemple, proposem treballar les dues situacions següents que fan referència a la cultura espanyola i grega, respectivament.
També podem utilitzar els exemples de les dues cultures diferents a l’autòctona
per preguntar a les dones sobre situacions de l’expressió de la violència de gènere en els seus països respectius.

Situació 1. Què entenc per amor?

Són les cinc de la tarda, acaba la meva jornada laboral. Surto corrent
perquè en David, la meva parella, em ve a buscar a la feina. És molt
ben plantat i molt atent, des del principi de la nostra relació va decidir
portar-me i venir a buscar-me a la feina cada dia. Quan estic a punt
de sortir per la porta, la secretària em diu que tinc una trucada. És un
representant molt important a qui he estat trucant tot el dia i no he pogut localitzar. Agafo la trucada i, així que he acabat la conversa, encenc
el mòbil. Tinc deu trucades perdudes d’en David. Potser avui no m’ha
pogut venir a buscar. Li truco i em diu que on dimonis sóc, que m’està
esperant i que si puc fer el favor de sortir d’una vegada. Em quedo parada i sorpresa de la seva reacció i li dic que ja hi vaig. Miro el rellotge,
són les 17:05 h.Té raó. Odia esperar i jo l’he fet esperar. Ara s’ha enfadat
per culpa meva. Entro al cotxe i està de «morros». No em fa cap petó,
només em diu que la propera vegada me n’aniré caminant, què vol dir
això de no sortir a les cinc... Entre altres coses, em diu que si tinc algú a
la feina de qui m’hagi d’acomiadar, que si ell està fent el burro esperant
a fora mentre jo flirtejo amb els de la feina... Cada vegada entra en un
estat més elevat de fúria i empipament. M’és impossible poder donar-li
explicacions i explicar-li què ha passat. A més, no li agrada gens que
li portin la contrària, encara s’enfada més. Només em surt demanar-li
perdó i dir-li que no ho tornaré a fer. Es fa un silenci. Arribem a casa. Al
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cap d’un moment ve a abraçar-me i a dir-me que li sap greu com
s’ha posat, però que m’estima molt i pensava que m’havia passat
alguna cosa. Pobre, es preocupa per mi. Afegeix que es mor només
de pensar que em pugui passar res o que em pugui enamorar d’algú;
diu que no pot viure sense mi, que sóc la dona de la seva vida. Ens
abracem, ens demanem perdó mútuament i li prometo que no el
tornaré a fer esperar més. En David és una persona que val la pena
no fer enfadar. A la feina és molt complidor i els seus caps diuen que
és un empleat servicial. Amb els amics és tot un cavaller, atent i no
li agrada que vingui gent a casa que ell no conegui o no hagi decidir
perquè així el nostre espai no es veurà envaït. Sento que m’estima i
molt. Al cap d’una estona sona el telèfon. Vaig a agafar-lo mentre ell
pregunta qui deu ser ara. Faig un crit d’alegria perquè és la Sandra,
la meva amiga de la infantesa. Fa molt de temps que no hi parlo.
Mentre em diu que celebrarà els seus 30 anys el proper divendres,
en David em diu que pengi de seguida, que ara és el moment de
fer el sopar tots dos junts. Té raó, jo puc parlar amb ella en un altre
moment. Li dic tota entusiasmada que i tant que aniré a la seva festa
d’aniversari i quedem que demà li trucaré per acabar de concretar
els detalls. Així que penjo en David em pregunta si la Sandra no té
un altre moment del dia per trucar que a les nou del vespre. Jo li dic
que ha estat el seu aniversari i que m’ha convidat a la festa que farà
aquest divendres. En David em pregunta si hi aniré. Li dic que sí, que
no sols és la Sandra, sinó que a més n’ha fet 30! Ell em diu que havia
pensat a quedar-nos a casa a veure una pel·lícula, ja que, com que
no tenim gaire temps per veure’ns entre setmana, el divendres és un
bon dia per estar junts. Li contesto que la festa em fa molta il·lusió i
què li sembla si deixem la pel·lícula per al dissabte. Ell em diu que no
l’estimo, que per a mi són més importants els altres que estar amb
ell. Afegeix que sempre tinc temps de veure les meves amigues, en
canvi, que a ell li feia molta il·lusió que ens quedéssim a veure una
pel·lícula. Comenta que és un tema de prioritats, que ell prefereix estar amb mi i jo amb les amigues. Li dic que això no és veritat, que no
les veig mai i que, a més, aquesta és una ocasió especial. No m’ho
posa gens fàcil, em sento entre l’espasa i la paret. Comencem a dis-
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cutir mentre em pregunto si dec ser tan egoista com ell em planteja.
Té raó. Acabo cedint al seu desig, al cap i a la fi és la persona amb qui
comparteixo el dia a dia i no m’agrada veure’l trist. A més, ja ho deia
la meva mare: els homes se’ls ha de saber portar… les teves armes
són el somriure i donar-li la raó en tot. Decideixo trucar a la Sandra
per dir-li que no hi aniré, però en David em diu que ara no és el moment, que hem de fer el sopar. Li dic que mentre es fa, li puc trucar.
No li sembla bé perquè vol estar amb mi cuinant, que ho fem tot
junts. Sento que no vol perdre ni un minut d’estar amb mi. M’estima
tant... Decideixo trucar-li demà. (…) L’endemà, quan m’estic vestint
per anar a treballar, em poso un vestit jaqueta que m’havia regalat
la meva germana per Reis. En David em mira, em diu que vaig molt
curta, que si el que pretenc és que tothom em miri, ho aconseguiré.
Jo li dic que no em sembla molt curt, que em va pels genolls. Però a
en David no li agrada que el contradigui, ho odia. Es comença a enfadar cada vegada més i decideixo no dir-li res més, només escoltar-lo
i intentar calmar-lo amb carícies. Ell em rebutja contínuament i diu
que no vol saber res de mi, que si l’estimés de veritat no el faria
enfadar tant i que em vestiria com una dona normal, sense insinuar
res. També em diu una altra vegada si hi ha algú a la feina amb qui
m’entenc, perquè, segons ell, aquesta provocació amb la roba no
pot tenir una altra explicació. Després que en David acaba de cridar i d’insultar-me, mentre em canvio la faldilla per uns pantalons
i pateixo perquè els veïns ens estiguin sentint, ens n’anem sense
esmorzar i de mal humor cap a la feina. Em deixa a la porta i, abans
de baixar del cotxe, un company de feina em saluda dient: Bon dia,
preciosa! En David, després de saludar-lo amb un somriure, perquè
si alguna cosa té és que és molt simpàtic amb la gent que ens envolta, em mira automàticament i em diu si és aquest. Jo no l’entenc
i li pregunto que si és qui. Ell em diu que jo ja sé què vol dir, que
segurament és amb qui quedo a l’hora d’esmorzar. No entenc res,
només el calmo dient que l’estimo, que és la persona més important
de la meva vida i l’únic amb el qual ho comparteixo tot. Me’n vaig a
treballar. Al cap d’una estona sona el meu mòbil. És un missatge de
text d’en David que diu que li sap greu i que m’estima. Pobre, està
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insegur del que pugui sentir per ell, perquè potser no li expresso
del tot els meus sentiments i li genero aquesta intranquil·litat emocional. Només portem 6 mesos. És qüestió de temps, de donar-li la
confiança necessària i tot canviarà.

Situació 2. Ara em sento lliure!11

La Katerina està asseguda al pati de la presó contemplant els barrots. La seva mirada sembla apàtica però ja sense por.
Està recordant altres moments, quan ella mirava per la finestra del
seu petit pis a Keratsini12 buscant una mica d’esperança, una mica de
vida, una mica de llibertat. En aquells anys plens de misèria, de por,
de segrest dins de casa seva.
Quan es va casar, ell li va exigir que deixés de treballar i es dediqués
a casa seva. En principi, no semblava tan dolent, especialment quan
va venir el primer fill. Però, després, ella va començar a sentir-se
segrestada a la casa. Ell cada vegada era més possessiu, més gelós,
més agressiu. Era com viure en una cel·la insonoritzada.
Les poques vegades que sortia de casa per fer alguna cosa, li havia
de mostrar proves que no havia fet una altra cosa. Control, més control, insults i intimidació.
El segon fill...
Quantes vegades ha plorat durant aquells vuit anys... Com si complís una condemna... Tantes vegades que ha sentit que no podia respirar. Desig de vòmit envers ell i alhora envers ella.

11 Aquest relat es basa en un treball de camp fet per una antropòloga en el mòdul de mares a la
presó de Koridalós a Atenes.
12 Barri popular a la part oest d’Atenes.
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Va arribar el moment que ella va decidir deixar-lo, anar-se’n amb
els seus fills. Quan ell ho va saber, va intensificar les amenaces i les
agressions: «Mala dona, ni parlar-ne! On penses anar? A qualsevol
lloc que vagis, et buscaré, et trobaré i…!»
I la tortura continuava.
Fins que va arribar el dia... un moment lúcid, diferent totalment de
tots els altres...
Ja ho tenia claríssim... Acabaria amb ell...
«Atenció! Totes les preses han de tornar al mòdul».
La Katerina se’n va a dins. És l’hora del taller d’artesania. Ella i unes
dones més es reuneixen una vegada a la setmana amb l’Eleni, una
antropòloga que les visita. Aquest dia la Katerina confessarà a l’Eleni:
«Ara, encara que sigui aquí, em sento lliure…»

Debat
1. Sentiments que ha generat cadascuna de les lectures.
2. Definir el perfil de maltractador que hi ha en cada relat.
3. En relació amb la situació 1, analitzar de quina manera es construeixen les
relacions i què s’entén per amor.
4. Pel que fa a la situació 2, indagar què ha pogut passar amb aquesta dona
que és a la presó.
5. Punts en comú de les dues situacions.
6. Compartir altres experiències o coneixements sobre les característiques que
defineixen les relacions de parella en diferents països.
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Conclusió
Es tracta que les dones visibilitzin les diferents formes d’expressió del maltractament i com poden arribar fins al punt de sentir-se culpables en ser maltractades. La violència de gènere ha afectat i està afectant la dona en totes les
edats i en totes les cultures al llarg de la història i, a més, encara es considera
en alguns països un problema privat i ignorat socialment. En aquesta dinàmica hem vist diferents situacions de maltractament de diversos nivells i en
diferents contextos europeus.
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TAllEr 2

Dels relats vivencials
a la narrativa
autobiogràfica

Característiques que cal tenir en compte en l’aplicació
del taller amb dones migrades
Aquest taller ofereix la possibilitat d’abordar de manera explícita una de les dimensions fonamentals per al cas de les dones que han vingut d’altres països:
el seu procés migratori.
Aquest col·lectiu travessa una doble dificultat. D’una banda, la seva experiència de maltractament i, de l’altra, el dol de la separació de la cultura d’origen i
la trobada amb una societat diferent i desconeguda: la d’acollida.
El procés de recuperació de les dones ha de tenir una cura especial en aquest
aspecte. Proposem, en aquest punt del recorregut, l’obertura d’un espai per
narrar en primera persona les experiències viscudes i sentides per les dones en el procés migratori. Es tracta de possibilitar la construcció subjectiva
d’aquelles experiències personals que els permetin anar elaborant i sanant el
patiment latent de la separació que comporten els projectes migratoris.
Relatar els episodis viscuts permet a les participants fer una lectura retrospectiva dels esdeveniments i valorar tant els aspectes positius com negatius
de la seva «aventura» migratòria a partir de la distància que dóna el temps
transcorregut. Reconèixer el que han perdut, valorant al mateix temps el que
han guanyat: aquest és un primer pas necessari per a l’elaboració del dol migratori.
Aquest taller possibilita l’anàlisi de les experiències viscudes al llarg d’un procés complex, pas essencial en la construcció de la identitat cultural i social de
les dones i, per tant, del seu autoconcepte i la seva autoestima. Es tracta d’un
treball que permeti fer una lectura positiva de la pròpia història de vida. El treball indirecte d’aquests continguts facilita i consolida el procés de desenvolupament personal que persegueix el programa. Alhora, aquest taller fa possible
la recerca d’elements compartits entre dones que han apostat per projectes
similars, reforçant així la cohesió i els sentiments de pertinença al grup.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE ES PROPOSEN
PER A AQUEST TALLER

ACTIVITAT

El que he perdut i el que he guanyat
Objectiu:

Reconèixer el que s’ha perdut i valorar el que s’ha guanyat en el procés migratori.
Contingut:

Aspectes positius i negatius del procés migratori.

Introducció a l’activitat
Aquesta activitat suposa un primer pas per abordar l’especificitat de la vivència migratòria.
L’experiència de migrar acostuma a ser dolorosa. A l’experiència dolorosa de
la migració s’afegeix la del maltractament sofert. Els llaços s’han perdut, es
duen a terme ruptures amb les realitats conegudes i segures i, en una dona
sotmesa a violència de gènere, la persona més propera es converteix en una
font de perill i terror. El «somni» migratori pot esdevenir un malson. El dol
migratori necessita ser present en els processos de recuperació, la dona necessita «reciclar» tots els obstacles i les dificultats i revisar les seves pèrdues
acompanyada del grup.
Això s’aconsella fer sense confrontar les dones directament amb les seves
afliccions, si més no a la primera part del taller. És per això que aquesta activitat planteja, d’una manera laxa i distesa, un relat dels aspectes positius i
negatius en tercera persona, de tal manera que es pugui prendre una certa distància entre el que s’experimenta i el que s’explica (vegeu el desenvolupament
de l’activitat). Es tracta de no confrontar les participants de manera dràstica
amb el seu sofriment, obrint un primer espai per abordar el dol migratori.
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Desenvolupament de l’activitat
1. Treball per parelles
Es demana a les participants que s’ajuntin per parelles i que es col·loquin en
un lloc de l’aula on poder conversar amb tranquil·litat. La consigna que ha de
donar la persona que coordina l’activitat és la següent: una de les participants
li ha d’explicar a una altra, com a mínim, tres aspectes positius i tres més de
negatius de les experiències viscudes en el projecte de migració, subratllant
especialment els aspectes que s’hi han perdut i els que s’hi han guanyat. Així
que hagi acabat, serà el torn de l’altra participant.
2. Posada en comú
Passats els 15-20 minuts en què es desenvolupa la primera part de l’activitat,
es demana a totes les dones que formin un cercle, per compartir els aspectes
positius i negatius que han relatat. La presentació es fa en tercera persona, és
a dir, és la parella la que presentarà al grup els aspectes destacats per la seva
companya. Aquesta segona part finalitza quan totes les participants hagin presentat els de les seves parelles.
3. Discussió dirigida
S’acaba amb la tercera part de l’activitat, en la qual s’obre un espai per reflexionar sobre el que han escoltat i compartit. Insistir en què les dones han
superat totes les proves del procés i han arribat fins on són gràcies als seus
factors de resiliència, la seva força personal i el valor que tenen. La persona
que coordina pot fer preguntes com ara:
• Què és el que destacaríeu més del que heu guanyat en el procés migratori? I respecte al que heu perdut?
• Punts en comú de les narracions.
• Com us heu sentit?
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Conclusió
Malgrat el que s’ha sofert en la construcció d’un projecte que pretén una millor
qualitat de vida, podem fer una lectura positiva del que ens ha aportat aquesta
aposta. Sense negar els aspectes dolorosos, obrim un lloc per sostenir-nos en
els positius.

ACTIVITAT

El quadern de bitàcola
Objectiu:

Conèixer i compartir diferents processos migratoris.
Contingut:

Anàlisi de les diferents trajectòries de vida de les participants.

Introducció a l’activitat
A través d’aquesta activitat, les participants reconstrueixen i narren els successos o episodis més significatius del seu procés migratori. La descripció dels
esdeveniments principals permet obrir un espai per a la narració en primera
persona, comptant amb l’acompanyament i el reconeixement de les participants del grup (especialment d’aquelles que també han migrat).
Es tracta d’analitzar amb una certa coherència cronològica, i des d’una perspectiva contemporània, els esdeveniments i les experiències viscuts, tant els
negatius com els positius, per poder ordenar-los i resignificar-los. D’aquesta
manera es construeix el que podríem anomenar una història de vida del projecte migratori, on elles són les veritables protagonistes. Una mirada retrospectiva possibilita la comprensió d’aquesta trajectòria passada, al mateix temps
que permet que la narradora s’ubiqui amb més solidesa en el seu present.
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Desenvolupament de l’activitat
Es convida les participants a «escriure el llibre de bitàcola», és a dir, del seu
procés migratori. Es tracta d’un treball individual en el qual hauran de recollir
els episodis més rellevants o significatius d’aquest procés, i posar-los un títol.
No cal que les participants escriguin els esdeveniments als quals es vulguin
referir; l’important és que elaborin un guió i que puguin pensar en els detalls
principals que configuren aquestes experiències per compartir-les, posteriorment, amb el grup.
És important que la persona que coordini l’activitat recalqui que els esdeveniments han d’estar ordenats cronològicament, i que el lapse del relat comença
en el moment en el qual, estant en el seu país d’origen, van començar a pensar
en la possibilitat de migrar.
Es reparteixen papers i bolígrafs. També es poden repartir ceres o retoladors
amb cartolines, ja que les narracions poden adquirir un format gràfic. Se’ls
deixa un temps d’uns 20-25 minuts.
Una vegada acabat el temps per pensar i ordenar els episodis, es demana que
una voluntària llegeixi els títols del seu quadern, aturant-se en el relat detallat
de cadascun d’ells. En acabat, la resta de participants li podran fer preguntes
sobre la vivència narrada.
En el cas que hi hagi problemes amb les dones perquè es puguin expressar
per escrit, es pot fer triant una o diverses voluntàries i la dinamitzadora va
escrivint a la pissarra els títols dels seus quaderns. Després la discussió general es pot fer al voltant dels punts en comú o no que tinguin els processos
migratoris.

Conclusió
És important valorar cadascun dels relats de les participants, ja que hi resideix l’enteresa i la força de dones que van apostar per un futur millor. El que
apareix en primer pla és la seva valentia per emprendre un projecte difícil i
ple d’obstacles. És precisament aquesta força la que els permetrà un procés
de recuperació i desenvolupament personal per trencar amb la situació de
violència que han sofert.
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TAllEr 3

De la dependència i el
control a l’autonomia i la
comunicació

Característiques que cal tenir en compte en l’aplicació
del taller amb dones migrades
La violència exercida per part de l’home cap a la dona és similar en totes les
societats i cultures, només difereix en la intensitat i les formes particulars de
com s’exerceix.
També difereix en com es concep per part de la dona, ja que en moltes cultures
va associat a la quotidianitat i és un tema normalitzat en les relacions de parella. Quan arriben a aquest taller en el procés que suposa el programa de suport
psicosocial, les dones han treballat la consciència de la identitat de gènere i
han après a identificar el maltractament. En aquest apartat s’introdueixen elements concrets de les formes d’exercir el control en les relacions de parella i
en la comunicació abusiva.
A les activitats que proposem introduïm les diverses maneres d’exercir el control que té l’home envers les seves parelles que procedeixen d’altres cultures.
En aquestes formes d’exercir el control s’ajunten aspectes culturals amb la
situació d’especial fragilitat en què viuen algunes dones estrangeres.
El taller para una atenció especial al mite de l’amor romàntic, incardinat en
les creences que fan que les dones no tinguin mecanismes de protecció envers una parella que es comporta violentament i les mantingui, a més, en una
posició de dependència. Les cultures difereixen respecte a la idea de l’amor,
de les relacions de parella, del matrimoni i de les relacions afectives. En el treball amb dones d’altres cultures cal «escoltar» la visió que tenen d’aquests temes. És a partir de les seves pròpies idees preconcebudes que cal fer el treball
d’anar desemmascarant fantasies relacionades amb l’amor i els sentiments,
fantasies acumulades durant segles per les cultures de referència amb uns
interessos marcats cap a la subordinació de les dones.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE ES PROPOSEN
PER A AQUEST TALLER

ACTIVITAT

Viatge al país de la fantasia
Objectiu:

Prendre consciència de les pròpies expectatives respecte a les relacions
d’intimitat.
Contingut:

Es pretén que les dones migrades siguin conscients que les seves pròpies
idees i expectatives respecte de les relacions de parella poden estar influïdes
per la cultura.

Introducció a l’activitat
Determinades fantasies romàntiques afavorides per la cultura són inoculades
des de la infantesa i representen un risc potencial per admetre situacions de
control dins de la parella.
Una de les maneres d’inculcar des de la cultura les fantasies romàntiques es
dóna a través dels contes clàssics, que d’alguna manera ens poden fer pensar
en la relació de parella com un amor basat en el control, la dependència, la
gelosia, etc.

Desenvolupament de l’activitat
Per a aquesta activitat s’aconsella que les dones portin de casa un conte popular del seu país.
Es demana a una o dues dones immigrants que expliquin el conte que han
dut de casa i a una autòctona que expliqui un dels contes clàssics (Ventafocs,
Caputxeta vermella, etc.).
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A partir d’aquesta explicació, la dinamitzadora haurà de fer l’anàlisi simultània
dels contes. Atès que és impossible saber tots els contes dels diferents països,
es recomana utilitzar alguna guia per a la seva anàlisi:
1. Identificar-ne els personatges principals.
2. Identificar els rols de gènere, per mitjà de preguntes com ara: què fa
l’home?, què fa la dona?, com és l’home i com és la dona al conte?
3. Quina moralitat ofereix el conte?
4. Què significa per a elles el conte?
5. Què s’espera que aprenguin amb el conte?
6. Quina funció té el conte en el si de la comunitat?

Es finalitza l’activitat fent una representació d’un conte triat entre totes. A la
representació han de participar totes les dones. En aquesta representació els
rols del conte es poden canviar i el final també; les dones han de decidir què i
com volen que es representi.

Conclusió
En finalitzar l’activitat les dones hauran de ser conscients de les fantasies
romàntiques sobre les relacions de parella que són inculcades de la infantesa
i de la seva possible influència tant en la tria de parella com en la decisió de
sortir d’una relació violenta.
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ACTIVITAT

L’oca de l’amor

13

Objectiu:

Analitzar què és l’amor, què és el matrimoni i el company ideal a partir de la
idea que se’n té.
Contingut:

· Comparar la idea de l’amor i les fantasies romàntiques que es tenien abans
del matrimoni o de tenir una parella estable i el que es pensa sobre aquests
temes en l’actualitat.
· Reconèixer els diferents punts de vista que es tenen sobre aquests temes a
nivell cultural.

Introducció a l’activitat
L’amor romàntic és un dels mites més difosos. Es pensa que té molta relació
amb la trobada de la «mitja taronja», que és una qüestió del destí, que és tan
fantasiós com ens el descriuen els contes de «fades» i que moltes vegades
indueix a suportar el dolor i la possessió, entre altres coses.
Una altra de les formes culturals per les quals es dóna el manteniment
d’aquestes idees errònies són els mitjans de comunicació, especialment la televisió a través de les anomenades «telenovel·les». Aquestes també ens mostren un tipus de relació de parella que no té res a veure amb l’amor.
Per això, aquesta activitat pretén contribuir a analitzar i reflexionar sobre les
diferents idees que es té sobre l’amor, el matrimoni i el company, des de la
perspectiva de les diferents cultures.

13 Dissenyada i elaborada por Erika Rosa López Dávila.
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Desenvolupament de l’activitat
Abans de l’activitat seria recomanable que la dinamitzadora parlés de l’amor
romàntic, assenyalant que aquest no és un destí, un dolor, una fantasia, una
possessió o trobar la mitja taronja.
Es formen grups entre les dones, grups de quatre persones com a màxim.
Es dóna a cada grup els seus taulers respectius (s’aconsella imprimir el tauler
en color i en cartolina), targetes, fitxes i daus.
S’inicia el joc de l’oca de l’amor. Seria recomanable que es triés una representant per grup, perquè pogués compartir les opinions sorgides durant el joc
amb la resta de les participants.
Finalment, es fa la posada en comú de les opinions esmentades per les diferents representants de grup.

Conclusió
En acabar l’activitat les dones hauran de ser capaces d’analitzar i comparar les
diferents definicions d’amor, matrimoni i company que tenien abans i les que
tenen ara. A més de poder reconèixer i identificar característiques associades
al que anomenem l’amor romàntic i les associades a un amor sense dependència.
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ACTIVITAT

La roda del poder i el control
Objectiu:

Reconèixer diferents formes de maltractament.
Contingut:

Es pretén que les dones identifiquin els diferents comportaments dels maltractadors per exercir el poder i control sobre la parella.

Introducció a l’activitat
La violència de gènere es posa en evidència de moltes maneres, ja que el maltractador utilitza diferents comportaments i expressions per exercir poder i control sobre la seva parella. En la majoria dels casos, aquests comportaments són
similars en tota dona que pateix maltractament; tanmateix, en el cas de la dona
immigrada, hi ha actituds i expressions que són producte de la seva situació
migratòria i que poden ser utilitzades pel maltractador, com ara la regularització
de la situació d’immigrant de la dona que ha estat reagrupada.

Desenvolupament de l’activitat
Per dur a terme aquesta activitat la dinamitzadora ha de fer les tres rodes en
cartolina.
Primer, es presenten en cartolina les dues rodes de poder: l’una amb els comportaments més generals i comuns per a totes les dones que pateixen maltractament (roda 1) i una altra amb comportaments més significatius per a les
dones migrades (roda 2).
Després, es divideixen les dones en grups: es donen les rodes respectives a
cada grup i se’ls demana que les retallin per sectors.
A continuació, cada dona, dins del seu grup respectiu, ha de triar el o els retalls
amb què s’identifiqui més.
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Se’ls deixa 10 minuts perquè analitzin el que diu cada retall i meditin: per què
han triat aquest o aquests retalls? i què signifiquen per a elles?
Un cop acabats els 5 minuts, se’ls demana que comparteixin les seves respostes amb totes les altres participants.
Després del moment de compartir, la dinamitzadora ha de col·locar la roda
de la igualtat entre parelles (roda 3) en un lloc visible per a totes. Tot seguit es
demana a les dones que col·loquin el retall que han triat al costat del sector de
la roda 3 que signifiqui una actitud totalment oposada a la triada.
Aquesta activitat s’acaba amb la reflexió conjunta sobre com s’exerceix el poder i el control, en què són iguals dones autòctones i estrangeres, i en què es
diferencien i si hi ha una altra manera més igualitària de relacionar-se com a
parella. A més de presentar i demostrar que hi ha un altre tipus de relació entre
parelles en què preval la igualtat.

Conclusions
En acabar l’activitat les dones haurien de ser capaces de reconèixer que el
control no sols s’exerceix de manera coercitiva, sinó també de manera subtil.
Aquest control, en el cas de les dones migrades, queda reflectit a través d’un
continu «xantatge» per la seva situació d’immigrant. Però, a més, haurien de
reconèixer que hi ha un altre tipus de relació de parella, basat en la igualtat.
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Roda 1
Roda del control en les situacions de maltractament

ÚS
D’AMENACES
I COERCIÓ:

• Amenaçar amb dany físic,
dur a terme l’amenaça.
• Amenaçar d’anar-se’n,
suïcidar-se o denunciar-la a
ÚS DE
serveis socials.
L’ABÚS
• Forçar a desistir de
ECONÒMIC:
formular càrrecs.
• Impedir que busqui
o mantingui una feina.
• Obligar-la a demanar diners.
• Donar-li una quantitat fixa
periòdicament.
• Agafar diners de la dona.
• No informar-la ni donar-li accés
als comptes familiars.

UTILITZAR ELS SEUS “PRIVILEGIS”
COM A HOME

ua
l

ÚS DE LA
INTIMIDACIÓ
• Espantar per mitjà de gestos,
accions i mirades.
• Tirar o trencar coses.
• Destruir les seves propietats.
ÚS
• Mostrar armes.
DE L’ABÚS
• Abusar de les
EMOCIONAL:
mascotes.
• Rebaixar el seu valor
com a persona.
• Insultar-la amb noms denigrants.
• Provocar sentiments de culpa.

Poder i
control

• Tractar-la com una serventa.
• Ell pren les decisions importants.
UTI• Ell és qui defineix els rols femeLITZAR
nins i masculins.
ELS NENS:
• Es considera l’AMO del
• Fer que se
castell.
senti culpable per la
situació dels nens.
• Utilitzar els nens com a
missatgers.
• Amenaçar d’endur-se
els nens.
• Utilitzar els seus drets de
visites amb els fills per
molestar la dona.

se x

ÚS DE L’AÏLLAMENT

• Controlar el que fa, qui veu,
amb qui parla, el que llegeix, on va.
• Limitar les seves activitats fora
NEGAR,
de la vida en parella.
MINIMIT• Utilitzar la gelosia per
ZAR ELS FETS,
justificar les seves
CULPAR-LA A ELLA
accions.
DE LA VIOLÈNCIA
• No fer cas a preocupacions d’ella sobre l’abús i no
prendre’l seriosament.
• Negar que l’abús va passar.
• Responsabilitzar d’altres per la
violència.
• Culpar la dona per
l’abús.

ica

ica

fís

fís

VIOLÈNCIA

VIOLÈNCIA

s
e
x
ua
l

Basada en el «Domestic Abuse Intervention Project» (Projecte d’Intervenció
Contra la Violència Domèstica) de Duluth, Minnesota.
http://www.theduluthmodel.org/
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Roda 2
Roda del control en les situacions del maltractament amb

AÏLLAMENT

• Aïllar dels seus amics i
família, o qualsevol que parli
la seva llengua.

• Mentir a la dona sobre
el seu estat immigratori.
• Escriure a la família de
la dona amb mentides
sobre ella.
• Insultar amb
noms racistes.

ÚS DELS PRIVILEGIS DE CIUTADANIA
O RESIDÈNCIA

Poder i
control

• Obligar-la sota amenaces o amb
el poder de la força.

• Amenaçar
d’endur-se els fills
fora del país.
• Amenaçar de dur els
nens a Immigració.

de
ops
,c
ny
pu

• Amenaçar de retirar la petició per legalitzar el seu estatus
immigratori.

UTILITZAR
ELS FILLS

de

AMENACES

• Amenaçar
de denunciar-la a
Immigració perquè la
deportin.

peu, sacsejar Utilitz
ar u
na
a
rm
a

la
el

ABÚS SEXUAL
• Insultar-la amb paraules despectives.

• No lliurar a temps els papers per
legalitzar el seu estatus immigratori.

ra

• Amenaçar de
reportar-la a les
autoritats si treballa “per
sota de la taula”.

• No deixar-la accedir a possibilitats
de feina o educació.

• Destruir les seves úniques propietats
del seu país d’origen.

• Retirar o amenaçar de retirar
papers lliurats per sol·licitar
la residència de la
dona.

ABÚS
ECONÒMIC

yar, estirar els
escan
cab
ells

• Amagar o destruir
papers importants
(p. ex., passaport, targetes d’identificació, targeta
d’assegurança mèdica, etc.).

ABÚS
EMOCIONAL

tir
ar
,c
la
v

,
ejar
fet
Bu

INTIMIDACIÓ

• No permetre-li que
aprengui la llengua
vehicular del país.

Emp
èny
er,

Cl
av
a
r-l
ic

a Retòrcer els
a terr
bra
rar
ços
i
t
, fe
ar,
g
e
re
P
n

fí
Abús sic

s
op

r
ga
se
s
o
,m
r
ga

ps
co
ar

so
pe

característiques específiques per a algunes dones migrades

co
nt

Aquesta versió de la roda de poder i control, adaptada del «Domestic Abuse
Intervention Project» (Projecte d’Intervenció Contra la Violència Domèstica) de
Duluth, Minnesota, es concentra en algunes de les moltes maneres en què les
dones maltractades immigrants poden ser abusades. (Parras, 2003)
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Roda 3
Roda de la igualtat.
Per ser utilitzada en acabar l’activitat

HONESTEDAT
I RESPONSABILITAT
• Acceptar la responsabilitat
per si mateix.

INDEPENDÈNCIA I
AUTONOMIA

• Reconèixer que va
fer servir la violència
en el passat.

COMPORTAMENT NO
AMENAÇADOR
• Parlar i actuar de manera que
la seva companya se senti
segura d’expressar-se.
• Comprometre’s a no
utilitzar amenaces o
cops.

• Buscar de manera
mútua resolucions satisfactòries sobre problemes.

• Reconèixer la interdependència.
• Acceptar la “separació” individual.
• Fomentar la identitat individual.

CONFIANÇA I SUPORT
• Donar suport a les metes de l’altre.

• Acceptar el canvi.

RODA DE LA
IGUALTAT EN LES
RELACIONS DE
PARELLA

• Estar disposat a comprometre’s.

COMUNICACIÓ
• Comunicar-se de manera oberta
i amb confiança.

• Respectar els drets de l’altre i els
sentiments, amics, activitats i
opinions individuals.
• Superar qüestions de
gelosia i enveja.

NEGOCIACIÓ I
IGUALTAT

RESPECTE
• Escoltar
sense jutjar.
• Ser emocionalment
comprensiu i afirmador.
• Valorar les opinions.

RESPONSABILITAT COMPARTIDA

• Ser honest amb un mateix
i amb els sentiments de
cadascú.

• Acordar mútuament
sobre la distribució justa
del treball.
• Prendre decisions junts.
• Compartir les responsabilitats paternes quan hi hagi
menors.
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Activitat

La finestra indiscreta. Anàlisi de casos
Objectiu:

Identificar, a través d’expressions, actituds de les dones que minimitzen i justifiquen el maltractament.
Contingut:

Es pretén que les dones siguin conscients de les actituds que tenen per minimitzar i justificar la conducta del maltractador.

Introducció a l’activitat
En tota relació hi ha una influència mútua. Aquesta influència pot afavorir
l’autonomia i autorealització quan és bidireccional i enriquidora, o produir humiliació i distorsió de la realitat quan s’imposa la figura de l’home cap a la dona.
En el cas de les dones maltractades, aquesta distorsió les pot dur a minimitzar
i negar les situacions violentes de les quals són víctimes. Arriben, fins i tot, a
renunciar a la seva pròpia identitat i a atribuir a l’agressor aspectes positius que
els ajuden a negar el que estan veient.
És tal el desgast psicològic que pateixen les dones que sofreixen violència de
gènere, que moltes vegades desenvolupen una «condició d’impotència apresa».
Aquesta condició evita que la dona pugui percebre o actuar quan se’ls presenta
una oportunitat per poder escapar-se de la violència.

Desenvolupament de l’activitat
Es formen grups entre les dones, se’ls demana que llegeixin o la dinamitzadora llegeix el següent cas hipotètic:
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Se senten crits i cops en un bloc, un dels veïns truca a la policia. La
policia va al pis i s’adona que es tracta d’un cas de violència de gènere. Després de prendre les declaracions pertinents i veient l’Anna
malferida, s’hi acosta i li diu: Li suggereixo que vagi al centre de
dones més pròxim a casa seva.
L’endemà, l’Anna decideix fer-li cas i va al centre de dones, i mentre
l’entrevisten diu:
«Un policia m’ha recomanat que vingués, però realment no sé gaire bé per què, jo no sóc una dona maltractada. El meu marit és un
home molt treballador i bon pare. De vegades penso que és una
benedicció del cel i que jo em queixo per res. Ell no beu, no fuma, no
se’n va amb dones. L’únic que té és que és molt estricte i li agraden
les coses d’una certa manera. Ell s’encarrega dels comptes perquè
diu que jo no serveixo per fer-ho. Malgrat que no em dóna diners, ell
em compra tot el que necessito per cuinar. Jo he après a través dels
anys a tenir-ho tot com a ell li agrada. De vegades m’oblido d’alguna
cosa i ell s’enfada i em crida o em clava un bolet, però això no és
abús perquè no em fa gaire mal i ho fa només quan li contesto i el
provoco. Ell s’estima més que no estigui al carrer perquè no estigui
gaire vista com aquelles dones que no fan altra cosa que xafardejar
i perquè els altres homes no pensin que no respecto el meu marit.
»El motiu pel qual sóc avui aquí no és perquè jo sigui una dona
que pateix maltractament, sinó perquè el policia m’ho va suggerir,
després de saber que el meu marit m’havia agafat pel coll i m’havia
estat ofegant. I com que jo no podia respirar, el vaig esgarrapar a la
cara perquè em deixés anar. No l’hauria d’haver esgarrapat perquè
allò el va posar més furiós i va clavar una bona pallissa aquella nit.
Tot hauria quedat dins de casa si no fos perquè durant la discussió
es van sentir cops i crits i es veu que, per això, un dels meus veïns
va trucar a la policia.»
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Després de la lectura del cas, la dinamitzadora haurà de fer aquesta pregunta:
Per què creus que l’Anna actua d’aquesta manera?
A partir de les respostes, la dinamitzadora haurà d’orientar les conclusions cap
a les creences errònies de l’Anna que li impedeix veure el maltractament que
està patint.

Conclusió
En acabar aquesta activitat, les participants hauran de ser capaces de reconèixer que sovint les dones maltractades es culpen a elles mateixes i se senten
responsables del maltractament adreçat a elles. Neguen, d’aquesta manera,
la gravetat del que els passa, sense ser conscients que quan comença el maltractament físic, aquest sempre va precedit d’un maltractament psicològic i
l’espiral de la violència augmenta.
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TAllEr 4

De l’estrès a la
compatibilitat amb tasques
vitals

Característiques que cal tenir en compte en l’aplicació
del taller amb dones migrades
La relació amb els fills és particularment complicada en el tema de les dones migrades que han sofert o estan sofrint violència de gènere. Pot passar que sovint
els menors acusin la mare de deixar-se maltractar, s’hi enfrontin i li perdin el respecte. Les relacions que han tingut aquestes dones amb fills i filles són confuses
per a elles mateixes, plenes de tensions, de clarobscurs i de dificultats. Senten
vergonya i culpa, emocions que es dirigeixen contra elles mateixes o que de vegades dirigeixen en forma de ràbia contra els menors.
Les dones han utilitzat la sobreprotecció unes vegades, d’altres un cert distanciament afectiu traduït per indiferència; gairebé sempre l’ocultació o simulació del
que estaven vivint.
Hem de tenir present que dins de la població de dones estrangeres hi ha un
col·lectiu important que ha deixat fills en els països d’origen. Fills que no s’han
pogut endur, que s’han fet grans i no les han volgut seguir o que han tornat després de fracassar en l’intent d’adaptar-se a la nova realitat. Aquesta dificilíssima
situació s’haurà de tenir en compte en aquest taller.
Aquest taller ha d’intentar adaptar-se a les diferents i variades situacions que hi
pot haver. El guió de tot el taller ha de ser «escoltar» les dones respecte als seus
dubtes, les seves situacions, les seves vivències com a mares... Moltes vegades
la necessitat més gran i imperiosa que tenen és la de poder parlar amb algú i
comentar-li els mil dubtes que han tingut durant la seva criança i les vivències
conflictives amb el maltractador.
Les activitats que es presenten en el programa són vàlides per a qualsevol
col·lectiu independentment del seu origen cultural. Hi hem afegit una que intenta treballar les emocions i les estratègies executives per posar en marxa noves
formes d’actuació. Aquesta activitat pot ser útil, tot i que no exclusivament, en
aquells casos en què les filles i fills són lluny. L’expressió de sentiments i emocions pot servir per reconciliar la mare amb ella mateixa en primer lloc i, en segon
lloc, per reconciliar-la amb els fills a través de la visualització i del joc de rols.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE ES PROPOSEN
PER A AQUEST TALLER

ACTIVITAT

Et vull dir…
ObjectiU:

· Obrir un espai mental perquè les dones es puguin trobar i acostar-se a les seves filles i els seus fills.
· Afavorir la recuperació afectiva de les relacions mares-filles i fills.
Continguts:

· Expressar en veu alta les emocions, els sentiments i els pensaments que mai
no hem dit als nostres fills i filles.
· Reconèixer les nostres emocions, pensaments i sentiments en relació amb
els nostres fills i filles.

Introducció a l’activitat
La vida que ens ha tocat viure ha fet que les relacions que hem tingut amb els
nostres fills i filles no sempre hagin estat com haguéssim volgut o desitjat o
somiat. Comencem per pensar en quines coses ens agradaria dir-los, parlar-hi,
expressar-los sentiments que mai no els hem expressat. Dir-ho en veu alta ens
permetrà reconciliar-nos amb nosaltres en primer lloc i també ens permetrà
connectar-nos amb elles i ells siguin on siguin i sentir-nos en pau.

Desenvolupament de l’activitat
Fem una roda en què totes les dones s’estiguin mirant a la cara.
Les dones tanquen els ulls i cadascuna d’elles intenta visualitzar els seus fills
en un moment de les seves vides, en una escena o situació que li produeixi
pau i tranquil·litat.
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Pensen en el que els agradaria dir als seus fills i mai no els han dit perquè, o bé
no hi ha hagut l’oportunitat, no s’han atrevit, o no han pogut fer-ho fins llavors.
Poden expressar les seves emocions envers ells, explicar-los alguna cosa o
fins i tot narrar-los alguna història si ho volen.
Comença una dona parlant com si s’estigués adreçant als seus fills i després
van seguint les altres.
Si el grup és de més de cinc persones és aconsellable fer dos grups per donar
temps que totes les dones parlin tant com vulguin.

Conclusió
Podem tornar a recuperar unes relacions saludables i satisfactòries amb els
nostres fills i filles. Ara ens hem adonat que som mestresses de nosaltres mateixes, valuoses per tot el que hem fet i recrear situacions que amb prou feines
hem somiat. Comencem per dir als nostres fills i filles el que mai no hem tingut
temps de dir-los, d’aturar-nos a pensar, d’atrevir-nos-hi.
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TAllEr 5

De l’aïllament al suport
social

Característiques que cal tenir en compte en l’aplicació
del taller amb dones migrades
Aquest taller és clau en el cas de dones estrangeres. La pèrdua de les xarxes
socials és una realitat des del moment en què abandonen el seu país d’origen.
En el país de destinació se senten perdudes, rebutjades algunes vegades, sense contactes familiars i sense llaços afectius. El contrast cultural pot ser tan fort
que establir xarxes socials es converteix en un gran obstacle.
És per això que si l’aïllament és un factor sempre present en els casos de
maltractament, en el cas de les dones migrades aquest fenomen s’agreuja.
Sabem que la manca de suport social i familiar pot obstaculitzar la ruptura del
cicle de violència, com també el procés de recuperació de la dona. Segons els
patrons culturals, tot sovint romanen tancades dins de la comunitat, vigilades
per tots els altres pel que fa a les sortides, les converses o els contactes que
puguin tenir. Moltes vegades les dones no saben on recórrer davant de la seva
problemàtica, desconeixen el teixit social i els mecanismes d’ajuda. Les relacions amb l’entorn són escasses. Si són empleades de la llar, com és el cas de
l’àmplia majoria, el treball és individual, aïllat i silenciós.
A fi que la dona pugui explicar la seva situació de maltractament s’ha de sentir segura, confiada, i si falten llaços afectius per la dificultat d’establir-los
en el país de destinació, la sensació de solitud, d’estancament i d’aïllament
d’aquestes dones augmenta.
El grup en què s’està treballant pot representar per a elles una de les primeres
xarxes socials que estableixen. Un grup on les dones han de sentir que formen
part d’un tot.
Proposem activitats de visualitzar pel·lícules o curts que els permetin identificar-se amb situacions semblants a les seves i els resulti fàcil poder expressarles. També proposem activitats en què es ressalti el paper que poden exercir
en una comunitat.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE ES PROPOSEN
PER A AQUEST TALLER

ACTIVITAT

La gàbia invisible
Objetiu:

Desenvolupar en les dones immigrants víctimes de violència de gènere les competències comunicatives necessàries per expressar les seves emocions i possibilitar la reconstrucció d’una xarxa propera de suport emocional.
Continguts:

· Importància de la relació social per sortir del procés d’aïllament.
· Components emocionals que sorgeixen durant la fase d’aïllament.
· Importància de les competències comunicatives per al desenvolupament
d’una interacció positiva amb altres dones immigrants que hagin sofert violència de gènere.

Introducció a l’activitat
El maltractament no acostuma a constituir un episodi aïllat, sinó que hi ha formes sistemàtiques de desgast emocional que deixen una empremta profunda
en les persones que les pateixen independentment de la cultura de la qual
procedeixin. L’aïllament de les dones forma part d’aquest procés de violència,
el qual és difícil de trencar, per la qual cosa es necessita anar reconstruint, en
sentit invers, tornar a establir una xarxa de relacions socials, d’incorporar-se a
àmbits actius, d’enfortir les relacions familiars, etc. Aquests elements constitueixen una prioritat per anar rebent una influència més positiva i ajustada al
que pot ser la seva realitat personal.
Cal transmetre que sempre hi haurà persones disposades a escoltar, a entendre-les, a començar una amistat. En aquest sentit, intercanviar les experiències pot proporcionar un suport inicial que generi sentiments de seguretat i
benestar.
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Desenvolupament de l’activitat
Al grup de dones se’ls presentaran dos curts o pel·lícules en què puguin visionar les formes que té el maltractador per aïllar les seves parelles en diferents
països. Les estratègies que porten a l’aïllament poder aparèixer de manera
progressiva i acabar adoptant un sentit obertament explícit al final.
A l’annex s’aconsellen una sèrie de pel·lícules i curts que poden ser molt útils.
Les primeres estan més relacionades amb altres contextos culturals i amb el
tema de la solitud i l’aïllament.
(Consulteu annexos a aquest taller)

Posada en comú
Una vegada acabada la visió dels vídeos les dones faran un cercle i repetiran
amb paraules els missatges que el maltractador els deia per allunyar-les del
seu entorn, per obligar-les a callar o que no expliquessin la seva situació. Es
pretén, d’una banda, establir un context en el qual es puguin sentir bé i, de
l’altra, obrir un diàleg al voltant de l’aïllament com a element comú en les
situacions de maltractament.

Conclusió
Aquesta activitat finalitzarà amb les dones expressant què han après de
l’activitat, quins ensenyaments s’enduen. Es pot fer servir una gran cartolina
on totes les dones anotaran les seves possibilitats futures de contactar, fer
xarxes, obrir-se a les amistats, etc.
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ACTIVITAT

Escolta la meva cançó
Objectiu:

Aprofundir en el tipus d’emocions que tenen les dones que han sofert violència
de gènere per reforçar, a través de les xarxes socials, aquelles emocions o sentiments més positius que contribueixin a tenir una actitud més oberta cap a la
comunitat.
Continguts:

· Components emotius que la situació posa en joc i el caràcter de les respostes
donades.
· Desenvolupament d’habilitats comunicatives com saber escoltar i l’assertivitat,
útils en els processos de socialització.

Introducció a l’activitat
Aquesta activitat consisteix en un procés de reflexió individual i grupal en
què es contrasten les experiències observades i escoltades amb les vivències
pròpies per poder obtenir un major coneixement i gaudi de les diferents expressions culturals, que permeten, al seu torn, el desenvolupament d’un sentiment de pertinença que és fonamental a l’hora de sentir-se partícip i integrada
en la vida comunitària. D’altra banda, les diferents percepcions que es van
construint a partir de la pròpia experiència permeten guanyar en flexibilitat i
influeixen d’una manera evident en la construcció de la realitat que es fa amb
posterioritat, ja que són el conjunt d’experiències viscudes les que, en bona
mesura, van condicionant la percepció que es fa de les noves circumstàncies
a les quals cal fer front.
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Desenvolupament de l’activitat
En aquesta activitat es plantejarà a les dones que duguin alguna cançó del seu
país amb la qual se sentin identificades perquè tractin temes com la solitud,
la violència de gènere, etc. S’escoltaran una per una i es reflexionarà sobre
qüestions com ara:
• Quin és el missatge principal de la cançó?
• Per què he triat aquesta cançó?
• Quins sentiments afloren en escoltar la cançó?
• Per què ens sentim soles fins i tot quan estem amb les altres persones?

Conclusió
Aquesta activitat finalitzarà amb un petit debat en què totes les dones manifestin els seus diferents punts de vista i les seves opinions respecte a les
cançons escoltades amb la finalitat que es consolidi el grup i hi hagi un major
coneixement dels interessos, les inquietuds i les preocupacions de les dones
que pertanyen a diferents cultures i han passat per similars processos de violència de gènere.
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Activitat

Com fer servir els recursos que ofereix
la comunitat?
Objetiu:

Conèixer els diferents serveis i recursos que proporciona la comunitat a les dones que pateixen o han patit violència de gènere per reflexionar sobre la seva
utilitat i poder accedir-hi.
Continguts:

· Existència de serveis socials que poden proporcionar determinades ajudes
en situacions puntuals (serveis socials primaris i secundaris, policia, centres
d’atenció primària, associacions, etc.).
· La relació amb la comunitat com a element d’integració i superació de la
violència de gènere.

Introducció de l’activitat
La interacció amb la comunitat permetrà a les dones que tinguin al seu abast
tota una varietat de serveis per a unes majors oportunitats individuals. Aquests
recursos i serveis sovint són desconeguts per a les dones migrades, especialment per a aquelles acabades d’arribar o aquelles que compten amb xarxes
socials molt restringides o acotades. El seu coneixement i el seu ús permeten
un major desenvolupament individual i una major integració a escala comunitària i social.
És molt important prendre consciència que el context social proporciona un
element bàsic per al desenvolupament personal i la seguretat individual.

Desenvolupament de l’activitat
Aquesta activitat consta de dues parts. A la primera, les dones participants
plasmaran de manera individual en una cartolina els diferents recursos i/o persones que han utilitzat en el seu procés de recuperació, ja siguin membres de
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la seva pròpia família, persones, institucions i/o associacions socials. Una vegada que tinguin tota la llista es col·locaran en cercle i explicaran una per una
a la resta del grup el tipus d’ajuda rebuda i com hi han accedit.
A la segona part de l’activitat, la dinamitzadora del grup mostrarà un mapa de
la localitat, el poble, el municipi, el barri, etc., en què es reflectiran els diferents
serveis de suport i ajuda a les dones. Cada comunitat presenta les seves especificacions i és la dinamitzadora la qui ha de conèixer el teixit social i presentarlo de manera assequible.
Alguns dels serveis que hi haurien d’estar sempre inclosos són:
• Servei telefònic d’atenció i informació 24 hores de cada comunitat per a
ajuda a les dones que ofereix informació i assessorament adequats a la
situació personal de cada dona.
• Serveis integrals d’atenció i acollida a víctimes de violència de gènere.
• Centres d’atenció, informació i assessorament a les dones.
• Associacions de dones, fundacions o altres serveis o ONG que puguin
oferir ajuda de qualsevol tipus.

Conclusió
Aquesta activitat finalitzarà amb un petit debat sobre els avantatges d’estar
connectades al teixit social que les embolcalla. Indicar que el concepte de
«teixit» fa al·lusió a la composició de fibres que s’entrecreuen per construir
una vestimenta o indumentària. De la mateixa manera, en el teixit social es
promouen llaços i es realitzen connexions a fi d’aconseguir enriquir els qui
el formen.
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ANNEXOS DEL TALLER
POSSIBLES PEL·LÍCULES I CURTS PER A L’ACTIVITAT

La gàbia invisible
Cicatrices
Director: Paco del Toro
País: Mèxic Any: 2005
Intèrprets: Rodrigo Abed, Nora Salinas
Durada: 1 hora 45 minuts

Sinopsi
Un matrimoni viu una situació de monotonia i desamor en la qual el principal afectat és el fill petit. Els insults deixen pas als cops, a la disputa legal, la pàtria potestat,
les demandes i tot un reguitzell de situacions que no fan altra cosa que complicar
encara més la relació entre tots dos. Com a missatge el que queda és que les ferides del cor triguen encara més a guarir-se que no pas els cops físics i fins i tot en
el cas dels cops físics, aquests, sempre deixen en el cor una petjada inesborrable.

María la portuguesa
Director: Dácil Pérez de Guzmán
País: Espanya Any: 2001
Intèrprets: Alex O’Dogherty, Mariola Ruiz
Durada: 1 hora 24 minuts

Sinopsis
María és una dona que es casa amb José, un home una mica més gran que ella
que acaba de sortir de la presó. Ella treballa a la llotja d’un port pesquer i José treballa en un vaixell. Aviat, el que comença com una bonica història d’amor esdevé
un malson, en què els maltractaments estan a l’ordre del dia.
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No sin mi hija
Director: Brian Gilbert
País: Estats Units Any: 1991
Intèrprets: Georges Corraface, Roshan Seth
Durada: 1 hora 51 minuts

Sinopsi
El 1984, Betty Mahmoody, una ciutadana americana feliçment casada amb un
doctor iranià, era a punt de passar unes agradables vacances a la casa de la
família del seu marit a l’Iran. Un cop allà, va ser retinguda amb la seva filla i
obligada a quedar-s’hi per sempre. La pel·lícula explica les aventures que Betty
i la seva filla Mathob, de sis anys, pateixen per poder escapar-se del país. La
cultura i la llei d’aquest país donen suport a la decisió del seu marit i de la seva
família, que en el món occidental és vist com un rapte salvatge i cruel...
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CURTMETRATGES GUANYADORS DEL CONCURS

Menos es más
Els curts que es presenten a continuació formen part del projecte «Menos es
más, cine para ser la voz de quienes callan (2009)» i estan realitzats pels estudiants d’ESO i Batxillerat a escala nacional. Aquest projecte està promogut
pel Ministeri d’Assumptes Socials, la Delegació Especial del Govern Contra
la Violència sobre la Dona i amb la col·laboració del Ministeri d’Educació i
Ciència.
A l’enllaç següent es poden veure cadascun d’ells:
http://www.violenciadegenero.info/2009/02/25/mira-los-cinco-cortos-ganadores-delconcurso-es/

Primer premi:

Vive o muere. Autor: Lluc Puig Codina. Professor coor-

dinador: Jesus Cerdá. IES Ses de Cardedeu, Cardedeu (Barcelona).
Segon premi: Nunca

es tarde para hacerte valer. Autora: Bianca Anca-

res Díaz. Professora coordinadora: María Jesús Megido. IES CEB de
Cerredo, Cerredo (Astúries).
Tercer premi: Sin

miedo. Autora: Marta Blanco Fernández. Professors

coordinadors: Luis Fernández i Carlos Ferreiro. IES Carlos Casares,
Viana do Bolo (Ourense).

Anunci de televisió
El següent vídeo titulat «Violencia no es solo un golpe» (protagonitzat per dones argentines) és un anunci que pertany a la campanya «Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia», duta a terme pel Govern de
l’Argentina al març del 2009. A l’enllaç següent es pot accedir al vídeo:
www.youtube.com/watch?v=2WAefdDwWKM
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TAllEr 6

De la desorientació al
projecte de vida

Característiques que cal tenir en compte en l’aplicació
del taller amb dones migrades
Les activitats que es plantegen en aquest últim taller no necessiten adaptacions particulars per al treball amb grups interculturals, ja que els continguts
i la seva estructura d’abordatge són prou amplis i flexibles per contenir les
particularitats culturals de les participants.
A la primera part del taller es convida les dones a plantejar-se somnis que les
connectin amb un projecte de vida que han de començar a elaborar o ja han
començat a elaborar però que encara és incipient. La segona part connecta
les dones amb el món del treball. Hem inclòs una activitat que pot fer de pont
entre la primera part del taller i la segona, atès que el treball de confiança i
autoestima per integrar-se en el món laboral s’ha de fer d’una manera més
metòdica i exhaustiva en el cas de dones migrades per les circumstàncies
d’aïllament i múltiples discriminacions a què han estat sotmeses, però sense
oblidar que no podem generalitzar mai i que cada dona és diferent de les altres, tant en el seu propi grup com en relació amb els altres grups.
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES QUE ES PROPOSEN
PER A AQUEST TALLER

Activitat

Una mirada al mirall
Objetiu:

Desenvolupar l’autoestima i la confiança individual de les dones immigrants víctimes de violència de gènere proporcionant estratègies d’ajuda que permeten la
seva integració social i laboral.
Continguts:

· Desenvolupament de l’autoestima i de l’autoconcepte.
· La integració laboral com a necessitat d’independència.

Introducció a l’activitat
La construcció de l’autoestima i de l’autoconcepte de les dones immigrants i
autòctones que han sofert violència de gènere depèn del caràcter que adopti
la interacció que es manté amb l’entorn. El fet que aquestes dones se sentin
acceptades, respectades i estimades per l’entorn més proper és fonamental
per emprendre noves relacions en un context més ampli i adoptar una major confiança en les seves capacitats per posar-les a prova i accedir a nivells
d’interacció social que presentin més exigències. És imprescindible recuperar
el cercle immediat de suport, que a més servirà de base per a l’establiment
d’una interacció social més àmplia, que contacti amb el món laboral, ja que
aquestes dones han passat per situacions de maltractament en què l’únic referent proper que tenien es limitava a qüestionar tot el que feien, així com a
dubtar de les seves habilitats i competències en general.
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Desenvolupament de l’activitat
a) Es forma un cercle fet per totes les dones que integren el grup i al centre
es col·loca un gran mirall. Cada una s’aixeca i es col·loca davant del mirall i
en veu alta, adreçant-se a la resta de companyes, comença amb la frase «Em
sento satisfeta de…» i ha d’enumerar aquells aspectes de què se sent més
orgullosa.
b) Quan la dona acaba de mirar-se almirall la resta de les dones li ha de dir
a partir de les qualitats enumerades el que aporta a la comunitat i societat.
Totes comencen amb la frase «Ets molt important per a la nostra comunitat
perquè…».

Conclusió
Al final de l’activitat es farà un quadre en una pissarra on poden aparèixer els
aspectes positius que aporta a la comunitat cada dona per poder reflexionar
sobre el que elles aporten i el que la societat els aporta.
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ACTIvITATS DE TAnCAmEnT

El tancament d’un grup psicosocial amb dones que han patit maltractament
s’ha de cuidar especialment. Si el grup ha funcionat, s’ha creat una xarxa construïda per totes les dones que, en certa manera, s’ha de reconstituir, ja que no
creiem que s’hagi de trencar necessàriament, es pot transformar. Cal ajudar
que les dones facin el «dol» que en certa manera significa deixar de fer unes
trobades periòdiques que s’han dut a terme amb un objectiu concret.
Cada monitora ha de trobar la manera més adient de fer aquest tancament.
Pot ser mitjançant una activitat compartida per totes, un collage, un mural de
fotografies, una pintura en grup, etc. També pot ser interessant que la persona
monitora faci una petita història del grup, amb els moments significatius viscuts, les anècdotes del grup i aquelles coses que han passat a formar part de
la vivència grupal.
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