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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d'avui
i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. RAMONELL I AMENGUAL:

Sí, Joan Ramonell substitueix José María González Ortea.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Bosco Gomila substitueix Maria Antònia Vadell.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem ja el primer punt de l'ordre del dia. Deman de la
comprensió dels diputats i de les diputats que tant el president
de la comissió com tota la mesa som novells; igualment no
comptam amb el lletrat normal d'aquesta comissió, i deman la
comprensió si no surt molt lleugera aquesta comissió.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 3908/99, dels grups
parlamentaris Socialista, PSM-Entesa Nacionalista,
d'Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, relativa a situació a la
república de Txetxènia.

El primer punt de l'ordre del dia consisteix en el debat de la
Proposició no de llei número 3908, presentada pels grups
Socialista, PSM-Entesa Nacionalista, d'Esquerra Unida i
Ecologista i Mixt , sobre la situació a la república de Txetxènia.

Per a la seva defensa poden intervenir els portaveus dels
grups proposants per un temps màxim de 10 minuts en el
conjunt. 

Grups que vulguin intervenir? Donam la paraula al Sr. Tirso
Pons en representació del Grup Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Aquest tipus de proposicions en realitat és més un acte de
voluntat, un acte públic de condemna a la utilització de la força
per resoldre problemes que tenen poca cosa a veure amb la
utilització d'aquesta mateixa força i, en aquest cas, la república
de Txetxènia, que ens toca de bastant enfora però que hem de
contemplar que des de principis de segle ha tingut una situació
de conflicte. Ja va ser una zona on l'exèrcit britànic i els exèrcits
dels tsars van confrontar pel domini d'Àsia central i que va
continuar amb la revolució de l'any 17, quan la Unió de
Repúbliques Socialistes Soviètiques, amb una actuació de
Josep Stalin que va dividir els pobles que conformen tota
aquella zona dels pobles transcaucàsics.

Quina és la situació i per què hi ha el conflicte? Òbviament
és una zona que econòmicament té una importància de futur
que ha captat l'atenció dels pobles d'occident. No és una raó
dèbil que els pactes que hi va haver fa..., fa tres anys que va
acabar la primera confrontació que hi va haver entre la federació
russa i la república de Txetxènia, que està integrada allà a dins,
Txetxènia forma part de la federació rusa, i va tenir un final que

estava relacionat direct ament amb l'evacuació del petroli del
Càucas, de Bakú. No és menys important el fet que companyies
d'occident, particularment nord-americanes, hagin fet
inversions superiors a un bilió de pessetes per conduir aquest
petroli amb dues opcions, i totes dues donen la volta a
Txetxènia sense entrar-hi: una que aniria cap a Turquia per
arribar a mar oberta, on els petroliers el puguin carregar, i l'altra
que estava pensada en principi per vorejar Iran, amb una
proposta de producció de petroli al voltant de 700.000 barrils
diaris que podrien sortir de Bakú. 

Per tant, en el fons, Azerbaijan, Geòrgia, Armènia, Txetxènia
de rebot, totes tenen molt clar que de l'explotació i els beneficis
que es puguin produir de l'explotació de l'or o del gas de (...), o
de l'or de l'interior depèn la modernització del país, perquè les
guerres no es produeixen com a persecució ètnica o per
diferències ideològiques, i cada vegada està més clar que és
utilització del poder per aconseguir millores econòmiques d'una
forma clara. 

I aquí a la vora es va plantejar molt clarament per part
d'occident: Com és que no ha intervingut la NATO o els pobles
d'occident a una república com Txetxènia? Com és que té dos
pesos i dues mesures, per exemple, si ho comparam amb
Kosovo? Està molt clar, primer de tot, que el dret, el deure
d'ingerència, que és un principi tan noble com ambigu, a
vegades és invocat per justificar certs bombardejos, per
exemple el de Sèrbia; a Sèrbia i Kosovo va ser justificat com a
un dret d'ingerència suplint una errada que en el dret
internacional no existeix, que és l'existència de tribunals que
puguin jutjar fets en contra de les llibertats de les persones, per
una banda, i el dret d'ingerència amb exèrcits forans que puguin
reconduir situacions no volgudes de dictadura o de persecució,
sigui ètnica, religiosa o ideològica. 

El 24 de març del 1999 semblava que s'havia obert una nova
era: havien entrat a Iugoslàvia, en certa manera havien pacificat,
però hi havien deixat un exèrcit d'ocupació. Era un font
d'esperança, per una banda, però s'ha demostrat inviable quan
parlam del fet que Txetxènia no és un estat independent, forma
part de la federació rusa, que està enfora i és de difícil ocupació.
L'exèrcit rus el setembre de l'any passat va reprendre les
actuacions en contra de Txetxènia amb una guerra que havia
produït ja 100.000 morts, vora 200.000 desplaçats i entre la
població civil no es té molt clar quants de milers n'han mort. La
reacció que hi ha hagut i els avisos que ha produït dins
l'Organització de Nacions Unides i, sobretot, dins el Consell
d'Europa, és un avís a Rússia que si no acaba l'atac a Txetxènia
seria expulsada d'aquest bloc de 41 països que formen el
Consell europeu. La veritat és que ha tingut poc èxit aquesta
resolució, que si no estic equivocat és la 1444 del 2000, però
són els avisos diplomàtics que s'han fet fins avui. 

Per tant, és recordar amb aquesta moció la situació d'un país
on la població civil és la que sofreix, tenint en compte que
l'exèrcit txetxè no són cap colla d'àngels, que també han fet  "lo
seu", però que dins la situació és recordar al ministeri que
donar un suport a la política exterior -la resolució 1444 va ser
votada favorablement per Espanya- no està de més, i fer un
record o ajudar a la sensibilització del poble d'aquestes illes
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davant un fet de persecució i mort, mai no és en va. Crec que
pot ajudar a les pressions internacionals perquè aquesta
barbaritat tengui un final, que s'aturi.

No vull abusar del temps, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tirs Pons. En torn de fixació de posicions té la
paraula el Grup Parlamentari Popular per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Hem de lamentar que aquesta
proposició no de llei, abans de dur-la a aquesta comissió de
Drets Humans, no hagi passat a la firma del Grup Parlamentari
Popular. És una llàstima que tots els temes internacionals no
vagin amb un ample consens de totes les forces parlamentàries
d'aquesta cambra. També vull recordar que el Partit Popular del
Govern de l'Estat aconseguia la passada legislatura aprovar
definitivament la Llei de cooperació internacional amb un
consens molt ampli. 

Evidentment estam a favor d'aquesta proposició sobre la
situació de la república de Txetxènia, en tots i cada un dels
quatre punts que ens esmentau. Coneixem en aquests moments
l'informe de la comissària de les Nacions Unides, la Sra.
Robinson, que ha posat de manifest els crims contra la població
civil, les barbaritats, els assassinats, execucions i violacions
dels Drets Humans. No obstant això, voldríem remarcar que la
solidaritat internacional no pot ser considerada com una simple
qüestió assistencial i humanitària, sinó més bé és una qüestió
de justícia internacional.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capó. Si no hi ha intervencions de rèplica
demanades, s'entén que la Proposició no de llei s'aprovaria per
unanimitat de tots els membres de la Comissió de Drets
Humans.

S'entén que la Proposició no de llei queda aprovada per
unanimitat de tots els membres de la Comissió de Drets
Humans.

II.1) Compareixença RGE núm. 1319/00, sol Alicitada per
cinc diputats membres de la comissió, de l'Hble. Sra.
Consellera de Benestar Social, per tal d'informar sobre els
maltractaments i la violència contra les dones.

I passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és la
compareixença número 1319, presentada per cinc diputats
membres de la Comissió de Drets Humans, que solAliciten la
compareixença de la consellera de Benestar Social per tal
d'informar sobre els maltractaments i la violència contra les
dones.

Aquesta compareixença va ser acordada entre la relació de
compareixences de la ponència creada per estudiar el tema de
maltractaments i violència contra les dones, i com a primera
compareixença davant comissió es va demanar la presència de
al consellera de Benestar Social per explicar les línies d'actuació
política en aquest sentit que pensa desenvolupar el Govern de
les Illes Balears.

Per açò donam la paraula i la benvinguda a la consellera
Fernanda Caro perquè tengui el temps que cregui necessari per
fer la seva exposició.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Agrair en primer lloc la invitació
d'aquesta Comissió de Drets Humans a participar, aportant
aquelles dades o aquelles reflexions que des de la nostra
conselleria hem encetat, i que, tot i que he de dir que ni molt
manco som una experta en violència contra les dones, sí
lògicament, atès que la competència estricta, que no exclusiva,
de treballar sobre el tema de maltractaments sobre les dones,
violència contra les dones, és competència de la Conselleria de
Benestar Social, a través del creat ahir Institut de la Dona, sí
que he de dir que hem començat a fer una sèrie de reflexions,
una sèrie de recollida de dades, i per tant un dibuix d'unes línies
d'actuació que en breu esperam que siguin les línies que des de
l'Institut de la Dona, i en coordinació amb la resta de
conselleries i amb la resta d'administracions de les Illes Balears
es posin en marxa, s'implementin per tal d'abordar una
problemàtica que és tan greu i que causa tan d'impacte social.

Desgraciadament sobre el tema de la violència contra les
dones podríem parlar hores. Jo intentaré que la meva aportació
serveixi per a aquesta comissió, perquè aquesta comissió tregui
conclusions, i de fet he preparat una sèrie de dades per una
part, dades de maltractaments a nivell mundial i a l'Estat
espanyol, una conceptualització jurídica dels maltractaments a
les dones i la situació jurídica a l'Estat, unes aportacions sobre
l'origen de la violència contra les dones, les teories que es
formulen, els tipus de maltractaments que hi ha contra les
dones, diverses teories explicatives sobre els maltractaments,
el perfil del maltractador, els mites i les mentides que sobre els
maltractaments estan consolidats i estan en el si de la nostra
societat, les reaccions traumàtiques, les conseqüències que
sobre les dones tenen aquestes situacions de violència, el
perquè en definitiva, per què aquestes situacions es fan
cròniques, i per què moltes vegades es dificulta la denúncia i el
trencament de la dona d'aquesta situació.

Pens que aquestes són dades importants per reflexionar en
conjunt sobre el tema de la violència contra les dones, però tot
i que supòs que el que espera aquesta comissió són algunes de
les línies que des de la nostra conselleria volem implementar,
també he pensat en dedicar un punt a parlar del Pla d'acció
contra la violència domèstica del Govern central, i per tant de la
manera com aquestes línies dissenyades des del Govern central
s'implementaran a la nostra comunitat autònoma.
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Jo, en tot cas, si m'excedesc del temps que és preceptiu
tenir, jo deman al president d'aquesta comissió que no tingui
cap problema en fer-m'ho notar, per tal d'entrar en el darrer punt,
que tal volta és el que més els pot interessar.

Bé, el tema de la magnitud d'aquesta problemàtica ha estat
durant molt de temps una problemàtica oculta, degut sobretot
a la creença social que admetre la seva existència seria una
intromissió que atemptaria contra la integritat de la família. El
secret, la falta de proves i els obstacles socials i jurídics
continuen fent difícil reunir les suficients dades i dades exactes
sobre la violència contra les dones. La major part de les dades
que tenim són dades que es recopilen d'estudis descriptius a
partir de petites mostres. Per tant, no es poden fer servir per
elaborar indicadors precisos sobre la magnitud de la violència
sobre les dones, però sí ens demostren que la violència a la llar
és una pràctica comuna, i que generalment la dona n'és la
víctima.

A pesar que només disposam d'estadístiques d'alguns
països que reflecteixen la gravetat, la freqüència, la intensitat de
la violència perpetrada contra les dones, es pot afirmar que tal
incidència es dóna pràcticament a tot el món. Bàsicament tenim
també dades a partir de les denúncies que es fan per
maltractaments, i com podem suposar això no representa més
que la punta d'un iceberg, que ens invita a pensar que la
problemàtica sobre la qual estam parlant és molt més gran que
la que es denuncia.

Els experts sobre violència familiar de les Nacions Unides
afirmen que la violència contra les dones dins de l'àmbit familiar
és un problema molt greu, tan per la seva magnitud com per les
seves conseqüències, i que afecta totes les classes socials, als
ingressos econòmics, les ètnies, les cultures i les religions, i
asseguren les Nacions Unides que la violència domèstica no
només és un mal social, sinó que és un delicte, i que al igual
que altres ha de ser tractat amb urgència.

La Secretaria de Nacions Unides sobre la promoció de la
dona va recopilar informació disponible sobre la violència a la
llar a 36 països, sobre la dècada dels anys 80, i aquestes dades,
que estan a la disposició d'aquesta comissió, si les vol
consultar, jo no hi incidiré, però sí ressaltaria que es poden
oferir dades de maltractaments sobre països de diferents
característiques, tant països en vies de desenvolupament com
països desenvolupats. I m'agradaria ressaltar que precisament
en aquests països desenvolupats, com és Bèlgica, revela que
el 58% de les dones han experimentat alguna forma de violència
física o sexual, i que un 5,2% de les dones havia sofert formes
greus de violència física o sexuals, infringides sempre pel seu
company sentimental. A Alemanya el 18% dels homes
entrevistats admeten haver colpejat les seves dones. Als Estats
Units 2.928 persones, dones, varen ser mortes per un membre
de la seva família a l'any 84, de la qual més del 80% eren els
seus companys sentimentals. Això són dades en què jo no
incidiré, però que sí donen pinzellades que la situació del
maltractament a nivell mundial sobre les dones és molt greu. 

A nivell espanyol comptam ara amb un estudi molt recent,
un estudi que de fet a mi m'ha arribat avui matí, i que per tant

encara no hem pogut analitzar, és una macroenquesta realitzada
des de l'Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo i
Asuntos Sociales, que està a disposició d'aquesta comissió, i
que són dades d'abril del 2000. Però el que sí puc oferir ara
també son dades d'anys anteriors, en les quals es desmostra
que la situació ja de denúncies fetes sobre maltractaments a les
dones, violència a les dones és greu i és una situació que es va
consolidant, i que a més va creixent durant els anys. Dades de
la Jefatura de Policía i dades del Ministeri de l'Interior situen,
per no detallar ara any per any, però situen en 13.705 les
denúncies que es varen fer a l'any 1985, amb una progressió
que es mou entre les 15.000 i 17.000 al llarg d'aquests anys, i
que a l'any 98, les darreres dades amb què es compta en aquest
informe, que ja estan superades per les dades actualitzades a
l'informe de l'abril del 2000, determinen que a l'any 98 es varen
presentar 18.535 denúncies per maltractaments, i que varen
morir 91 dones a causa d'aquests maltractaments.

Les dades ofertes en aquest darrer informe d'abril demostren
que la situació a les Illes Balears ens situa sobre la mitjana de
les denúncies fetes, i que per tant és una situació també
preocupant , encara que no despuntant significativament sobre
una o altra comunitat. De fet és una qüestió que, com ja diuen
els mateixos experts de Nacions Unides, es dóna per igual en
totes les classes socials i en totes les comunitats, i per tant no
s'han determinat indicadors ni motius que descriguin una
situació específica a una comunitat o altra. Són criteris
proporcionals al nombre de població més que altres criteris de
característiques sociològiques.

Bé, de fet la conceptualització jurídica que es fa dels
maltractaments, tenim ja una àmplia literatura, feta des de la
Declaració Universal dels Drets Humans, que determina que tot
individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la
persona, i que ningú no estarà sotmès a tortures, ni a penes ni
a tractaments cruels, inhumans o degradants. Però la Declaració
Universal de Drets Humans ja alerta sobre la situació que
pateixen les dones a totes les parts del món, que són sotmeses
sistemàticament a violència, tortura, coerció, abús sexual, fam
i privació econòmica només pel fet de ser dona. La magnitud
d'aquesta problemàtica ha fet que des de fa uns anys aquest
tipus de violència sigui inclòs en l'agenda internacional de
drets humans. També les Nacions Unides han mostrat
preocupació per la problemàtica de maltractament a les dones
en tots els àmbits socials, polítics, racials i culturals. La
Conferència Mundial per a l'examen i l'avaluació dels
assoliments en el Decenni de les Nacions Unides per a la Dona
va incloure aquesta qüestió de la violència contra les dones
com una de les tasques fonamentals i va instar els estats, les
administracions, a posar en marxa mesures que evitin aquesta
situació de violència.

També la Comunitat Europea es va unir a aquesta
preocupació en la seva resolució sobre violència a les dones
adoptada en el Parlament Europeu el 1986, assenyalant una
sèrie de situacions i una sèrie de recomanacions per als països
membres. El Comitè per a l'eliminació de la discriminació contra
la dona de les Nacions Unides, reunit a Viena en el 89, també va
incorporar la problemàtica de la dona com una problemàtica de
caràcter social, i va aprovar una recomanació general a la qual
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s'expressa que la violència contra la dona és una forma de
discriminació que inhibeix greument la capacitat de la dona per
gaudir dels drets i llibertats amb plena igualtat amb l'home. I per
tant, es recomana concretament que els estats vetllin perquè
aquestes lleis contra la violència contra les dones es posin en
marxa i s'executin.

Per altra part en el 93 la Conferència Mundial de Drets
Humans va recollir 500.000 firmes procedents de tot el món en
una campanya anomenada "la violència contra les dones viola
els Drets Humans".  I ja recentment, en el 95, la IV Conferència
Mundial sobre la Dona a Beijing va també informar sobre la
situació de la violència contra les dones i sobre el que això
significa com a violació dels drets humans, que  menyscaba o
que impedeix el gaudi d'aquests i les llibertats fonamentals.

Tot això ho dic per argumentar amb els tractats
internacionals i amb les reunions de diversos organismes a
nivell internacional, que el tema de la violència contra les dones
no és, ni molt manco, hem de superar aquesta idea que sigui un
tema que afecta la intimitat i la inviolabilitat del nucli familiar. El
tema de la violència contra les dones és un problema social que
vulnera greument els drets de les persones, i concretament els
drets de les dones.

A la situació de protecció jurídica de la dona maltractada  a
l'Estat espanyol, jo no hi incidiré molt, però sí cal fer una
referència lògica a la Constitució Espanyola, al seu article 15, al
15 i al 24, que estableix la igualtat de tots els espanyols, i que
per tant no hi ha d'haver cap discriminació per raó de sexe. La
reforma del Codi Penal també inclou una sèrie de mesures
penals sobre la violència contra les dones, i ja el Pla d'acció
contra la violència domèstica, editat per l'Estat espanyol,
preveu una sèrie de mesures de caràcter legislatiu i judicial que
són d'obligat compliment.

Quant a mesures legislatives, aquí sí que em detindré un
moment, es contemplen propostes de modificació d'alguns
articles del Codi Penal i de les lleis procedimentals, entre les
qual figura com a diligència per protegir la víctima el
distanciament físic de l'agressor. Cal per tant que aquestes
mesures de caràcter legislatiu es compleixin definitivament. I
també s'estableixen mesures de caràcter judicial que ara sembla
que amb l'anunci que s'ha fet des de l'Estat d'incrementar el
nombre d'advocats d'ofici per a les dones maltractades, sembla
que es fa una passa per complir aquestes mesures de caràcter
judicial, que sí es feien explícites en aquest pla d'acció contra la
violència domèstica del Ministeri d'Assumptes Socials. Es fa
referència a mesures dirigides a agilitar i millorar els
procediments judicials, desenvolupar programes de formació
contínua de fiscals especialitzats en el tema, sol Alicitar al
ministeri fiscal un posicionament més decidit en la recerca de
proves i en el seguiment d'execució de sentències, establir un
programa informatiu per tal que en els jutjats hi hagi dades
sobre antecedents dels maltractadors, elaborar un protocol de
colAlaboració i coordinació entre les distintes instàncies
implicades, instar a la Fiscalia General de l'Estat que en la seva
memòria inclogui un apartat específic sobre la violència contra
les dones, i incrementar les plantilles de metges, forenses i
d'assistència jurídica a les víctimes de maltractaments. Això

seria l'ordenament jurídic que seria el marc d'actuació sobre el
qual és necessari implementar i incidir en les mesures de
protecció cap a les dones.

Ja per entrar un poc en la tipificació del que són
maltractaments, crec que no hi és de més fer una tipificació del
que s'entén per maltractament, i de les seves tipologies. Encara
que hi ha diversos tipus de matractament, s'ha de dir que el
maltractament es dóna com un conjunt de maltractaments, no
es donen mai, o molt poques vegades, separats uns dels altres.
Es parla de tres tipus de maltractaments, el maltractament físic,
el psíquic i el sexual, i són, com he dit, tipus de maltractaments
que s'interrelacionen, encara que es doni més sobre un tipus o
altre, segons la relació establerta entre agressor i dona
agredida. 

El maltractament físic, es pot entendre per maltractament
físic qualsevol conducta que integri un ús intencional de la
força contra el cos d'una altra persona, de tal manera que
suposi un risc de lesió física, dany o dolor, sense importar -i
això és important recalcar- el fet que en realitat aquesta
conducta hagi produït o no aquests resultats, és a dir, s'ha
d'entendre com a maltractament físic aquella conducta que
intencionadament amb la força vol fer mal, encara que no
s'aconsegueixi. Per tant, seria un exemple de maltractament físic
colpejar, donar empentes, i per descomptat ja agressions més
de caràcter greu com agredir amb armes o amb qualsevol altre
objecte. També es podria entendre com a maltractament físic si
es té una dona en una situació de privació de cures mèdiques
durant una malaltia, i si les lesions físiques resultants del
maltractament no s'ha propiciat que siguin curades com cal.

Quant al maltractament psicològic, és el maltractament en el
qual s'ha investigat menys, és també el tipus de maltractament
que és més difícil de detectar, i sobretot cal assenyalar que no
ens referim com a maltractament psicològiques a aquelles
interaccions verbals negatives que es poden donar en el si
d'una parella, sinó a aquell tipus d'interrelació en el qual es
donen conductes que produeixen a les víctimes desvalorització
o patiment, i que generalment és percebut per la víctima com
molt difícil de suportar, molt més difícil de suportar que el
maltractament físic. Aquest maltractament té aparentment una
funció de control i la víctima arriba a creure que no val la pena
fer res, és el símptoma d'indefensió a presa, i d'aquesta manera
el maltractador s'assegura que mantindrà aquesta relació de
poder i de control sobre la seva víctima. El maltractador
aconsegueix controlar la víctima humiliant-la, i fent que ella
integri la idea que és ella la que provoca, i que és la culpable de
tots els problemes.

L'aïllament social i econòmic seria també una de les
característiques del maltractament psicològic, també la gelosia,
i també cal dir que aquests maltractaments han estat equiparats
per diferents experts a la tortura que es fa als presoners de
guerra o als segrestats . Amnistia Internacional defineix la
tortura psicològica amb vuit categories, que totes elles serien
assimilables al maltractament psicològic a la dona: aïllament de
la víctima; feblesa induïda per malestar, esgotament o drogues;
monopolització de la percepció, on s'inclou la possessivitat i
l'obsessivitat; amenaça de mort a la víctima, a la seva família o
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als seus amics; degradació en forma d'humiliació, insults,
negació de la privacitat o de la higiene personal; ingestió a la
força de drogues o alcohol; estats alterats de consciència a
través d'estats hipnòtics; indulgències ocasionals que quan es
donen de forma intermitent mantenen la víctima amb l'esperança
que la tortura cessarà. Aquestes definicions de la tortura
d'Amnistia Internacional, com deia, són assimilables al que
s'entén per maltractament psicològic sobre les dones.

I respecte de la tercera tipologia, que és el maltractament
sexual, s'ha de dir que precisament des dels organismes de
protecció de la dona la idea que s'ha d'inocular és que a partir
que una dona diu "no" a una relació sexual, si aquesta relació
es dóna hi ha un maltractament sexual. Convèncer de la idea
que la dona té dret a decidir quan vol i quan no vol tenir
relacions sexuals és incorporar la idea que existeix, per tant, un
maltractament sexual a partir que la dona manifesta la seva no
voluntat d'accedir a aquesta relació sexual. I també els experts
tipifiquen la violència sexual a partir de tres tipus de coerció
que es realitza: una coerció sota amenaça, amenaça d'agressió
física o amenaça de qualsevol altra pèrdua, com és pèrdua dels
fills, etcètera; obligar a una relació sexual per coerció social,
amb la qual el maltractador utilitza la coerció social pressionant
la seva parella perquè acompleixi les seves expectatives sexuals
quant al seu rol sexual; i també el que s'entén per sexe per
coerció interpersonal, en el qual el maltractador coacciona la
seva parella perquè accedeixi a mantenir relacions sexuals amb
l'amenaça de conseqüències no violentes, com és
l'abandonament, que no disposi de doblers, és a dir un altre
tipus de conseqüències que no són les pròpiament de caràcter
violent cap a la dona.

L'origen de la violència contra les dones, tal i com nosaltres,
des de la nostra conselleria interpretam, i tal i com es va
interpretant en el conjunt d'organismes que treballen per a la
igualtat de les dones, no és altre que l'estructuració de la
societat en relació a les distintes funcions atribuïdes a un i altre
sexe. És a dir, encara que sí es pot constatar que a les societat
industrialitzades avançam cap a societats de cada vegada més
violentes, que resolen els seus problemes a través de la
incorporació de la violència, cal assenyalar que la violència
contra les dones és una violència específica i és una violència
de gènere i és una violència que es dóna en funció de societats
en les quals les dones ocupam una situació de desigualtat
respecte dels homes. Aquest repartiment de funcions a partir
del qual les funcions atribuïdes a les dones són considerades
inferiors a les masculines, ens condueix a una societat
patriarcal, on l'home gaudeix de totes les esferes de la vida, tant
pública com privada, mentre que les dones es veuen limitades
a l'àmbit privat o domèstic. La conseqüència més immediata és
la consideració de la dona com un objecte prioritat de l'home, i
la violència funciona com un mecanisme de control cap a la
dona i com un instrument per mantenir aquesta situació de
dominació masculina.

Cal dir també que la societat a través dels mandats culturals,
socials i legals, ha anat legitimant el poder de l'home contra la
dona i promovent la dependència econòmica de les dones cap
als homes, i garantint a l'home l'ús de la violència per a
controlar-la. Es tracta per tant, vull incidir, en una qüestió de

desigualtat genèrica que és conseqüència d'una societat
patriarcal, i que no té per tant una relació directa amb el
creixement del fenomen de la violència social.

És a l'àmbit familiar allà on més es manifest a la violència
contra les dones, per això la seva caracterització com a violència
domèstica, però és sobretot, he d'insistir, una violència de
gènere. La privacitat que ha envoltat, per tant, aquest àmbit
familiar ha permès la impunitat dels homes i ha permès també i
continua permetent el silenci de les dones. En moltes ocasions
la violència no es denuncia per la falsa creença que són
qüestions privades que són competència exclusiva de l'àmbit
familiar, i per tant la por a les pallisses, a la pèrdua dels fills, a la
pèrdua d'un estatus econòmic a la precarietat econòmica,
s'uneix la idea que els maltractaments no poden sortir a la llum,
i això fa encara més difícil la seva detecció.

Això fa també necessari que si la societat, i els poders
públics i les institucions no intervenim, les dones romandrem
en aquest ambient de por, d'aïllament i d'inseguretat que en
massa ocasions arriben a la mort.

Però sabem que la violència contra les dones, la violència a
l'àmbit domèstic no la pateixen només les dones, també
directament o indirectament la pateixen els seus fills, i com a
dada important s'ha de dir que el fet d'haver viscut en un
ambient de família maltractadora reprodueix aquest rol de
maltractador, i que moltes vegades els homes maltractadors han
estat fills d'homes maltractadors, i que per tant s'assumeix un rol
de maltractador que després s'aplica a la seva pròpia vida.

També s'ha de dir que la violència de gènere és transversal,
és a dir que no és determinant el nivell econòmic, cultural,
social, ni la ideologia política de l'agressor i de l'agredida. El que
sí compta són els recursos amb els quals compta una dona per,
en el moment de patir una agressió, fer-li front, els recursos a
nivell personal, a nivell econòmic i a nivell familiar.

Jo no sé si m'estic estenent massa sobre aquestes dades.
Podria parlar també d'explicacions que es donen sobre el
fenomen dels maltractaments, però només incidiré, i pos a
disposició d'aquesta comissió tota la documentació que jo
aport, que fins ara es donen explicacions de caràcter unicausal
que converteixen la dona víctima en una provocadora, la que
provoca aquest maltractament, i són explicacions unicausals
que cal superar per entrar en el que són teories explicatives més
de caràcter sociològic, més de caràcter d'aprenentatge social,
més de la teoria de recursos, i per arribar definitivament al que
és la teoria feminista, que determina que la família és un camp
fèrtil per a la reproducció d'esteretips sexistes i patriarcals, i que
la violència per tant és un reflex de la relació desigual de poder
en la relació entre sexes; i que per altra banda la societats
sexistes faciliten o propicien directament o indirectament el
maltractament a les dones.

Es parla també dels perfils de l'agressor i del perfil de
l'agredida. Jo he de dir que tots els estudis i la pràctica també
demostren que, si bé sí es pot parlar de perfil de l'agressor, no
podem parlar de perfil de l'agredida, sinó en tot cas la víctima
com a conseqüència dels maltractaments sí acaba tenint unes
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característiques, però que no són prèvies ni molt manco al
maltractament. Això, per tant, ens duu a pensar que òbviament
no hi ha una predisposició de la dona a ser maltractar, sinó que
el que hi ha és una predisposició de l'agressor a agredir una
dona segons aquest criteri de creació de dependència i
d'establir un poder des de l'home cap a la dona. No hi ha un tret
comú entre els homes maltractadors, però sí un tret significatiu,
que és el fet de tenir una relació d'afectivitat amb la víctima. No
hi ha un tret característic respecte de classe social, econòmica
i cultural, religió o ètnia, sí es pot parlar d'una personalitat dual,
que són homes que es mostren violents i agressius en el seu
àmbit familiar, però que presenten una gran capacitat de
seducció, de persuasió en els altres ambients de la seva vida
pública, no són malalts mentals, ni drogodependents, ni
alcohòlics, tot i que les drogues funcionen moltes vegades com
a desinhibidors del comportament, i poden els homes que estan
baix efecte de les drogues incrementar la seva agressió, però no
és un perfil característic, això de dir que els maltractadors són
malalts mentals o són drogodependents, és un dels mites que
cal evitar, perquè no respon a la realitat.

És un factor de risc, com hem dit, l'existència d'antecedents
de violència en el si de la seva família d'origen. És una conducta
que reiteren aquests homes amb altres dones, no és una
conducta que es doni únicament amb una dona, són homes que
mantenen actituds clarament sexistes i que creuen en els
estereotips de la dona, que la caracteritzen com a inferior a
l'home: i la violència que exerceix sobre la dona ve determinada
per aquest sentiment de propietat i de dependència de la dona
cap a ell, i que la finalitat d'aquesta violència és intimidar la
víctima, evitant que arribi a tenir independència i autonomia, i
per tant pèrdua de poder.

Com ja he dit, no es pot parlar d'un perfil de preagressió, de
dona preagredida, perquè qualsevol dona que tengui una
relació amb un home que reuneixi aquestes característiques
d'home agressor pot ser víctima d'aquesta agressió. El que si es
té són característiques adquirides després de l'agressió, i que
són la pèrdua de l'autoestima, l'assumpció de la dependència
vers l'home, la por, l'estrès, les crisis d'ansietat, les depressions,
la incomunicació i l'aïllament, la indecisió i la inseguretat degut
al bloqueig mental, la culpabilització, l'empegueïment i el temor
a la pèrdua de control, la transmissió de rols sexistes apresos en
aquesta convivència, la incapacitat per prendre decisions sobre
la seva vida degut a la seva inseguretat, i per tant moltes
vegades la inseguretat per prendre la decisió d'autoprotegir-se
i de trencar aquesta relació amb una persona maltractadora.

Les reaccions traumàtiques, per tant, a aquesta situació de
maltractament són molt variades, i són situacions que de
manera molt important es van fent cròniques i van convertint la
dona maltractada en una persona incapaç de trencar aquest
vincle.

He parlat abans dels mites i de les mentides que sobre la
violència domèstica es donen, i tal volta és interessant donar
unes quantes dades. És important que de cada vegada es
tengui més clara la idea que el maltractament no és un fet aïllat,
és un fet que es va fent crònic, és un fet que es va produint
durant molt d'anys, que es va gestant, i que per tant no té

possibilitats d'aparèixer com una qüestió puntual i que no
tindrà més incidència en el futur.

Un altre dels mites que es donen és que les dones
maltractades provoquen aquesta situació, i que de fet reben un
diguem-ne benefici d'aquesta situació de maltractament, cosa
que les possibilita que no abandonin la seva llar familiar. S'ha
de dir només que hi ha mecanismes de caràcter psicològic que
fan crònica aquesta relació de maltractament, que ara jo no hi
incidiré, però que són com la teoria de la indefensió apresa, la
teoria del cicle de violència, la teoria de la unió traumàtica, de la
trampa psicològica, que fan que la dona vagi incorporant una
sèrie de mecanismes de caràcter psicològic que de cada vegada
l'impedeixen més prendre mesures contra aquesta relació de
maltractaments, i que quan es fa una passa ja sigui quan la
violència es fa d'una manera molt clara i molt contundent a
través de la violència física.

Un altre dels mites que cal evitar és que les agressions
físiques són més perilloses que les psíquiques. De fet s'ha
comprovat que és tot el contrari, que les psíquiques determinen
més aquesta situació d'indefensió contra les dones.

Un altre mite que encara hem de lluitar contra ell és el fet
que sembla que la recomanació que s'ha de fer a les dones és
que han d'aguantar si tenen fills, perquè les conseqüències
d'una separació per als fills són més greus que no continuar
mantenint el nucli familiar. 

Un altre mite, ja per acabar, és el tema que l'agressor és un
malalt i no és responsable del que fa. En tot cas s'ha comprovat
que l'agressor és una persona que moltes vegades manifesta
una competència social bona i àmplia, i que aquesta relació
d'agressió la manté en el seu àmbit familiar o en el seu àmbit
afectiu, i que és a partir d'aquesta visió de dependència i de
poder de l'home contra les dones.

Bé, jo ja entraré en el darrer punt, del Pla d'acció contra la
violència domèstica. De fet jo he d'incidir en la idea que el
recent creat Institut de la Dona encara no ha fet un pla, perquè
de fet encara no s'ha constituït, però que sí que és un dels
objectius prioritaris d'aquest Institut de la Dona fer un pla
integral del que ha de ser l'actuació de l'Institut en el seu
conjunt, en tots els temes que afecten la desigualtat d'homes i
de dones, i que específicament el tema de la violència domèstica
per la seva magnitud i per la seva importància social serà un
dels plans d'actuació que es posaran en marxa. En aquest sentit
tenim un referent important, al qual ja he fet menció abans, i que
és un referent molt vàlid des del nostre punt de vista, que és el
Plan de acción contra la violencia que ha redactat l'Institu to
de la Mujer, del Ministerio de Asuntos Sociales, i aquest pla
d'acció que és un pla de l'any 88 al 2000, inclou una sèrie de
mesures i una sèrie d'actuacions en diferents àmbits o apartats,
en el tema de la sensibilització i prevenció, en el tema de
l'educació i formació, en el tema de l'increment de recursos
socials, en el tema sanitari, i en el tema de la legislació i pràctica
jurídica. En aquest sentit les directrius que dóna aquest pla
estatal són directriu que s'assumiran des de l'Institut de la
Dona, i en aquest moment puc avançar algunes de les
actuacions que sí ja s'estan perfilant per tal que es puguin
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posar en marxa. En l'àmbit de la sensibilització i de la prevenció,
pensam que és molt important incidir mitjançant projectes i
programes concrets en sensibilitzar el conjunt de la societat,
però també sensibilitzar aquells agents socials que tenen un
paper important en la prevenció i la sensibilització i la difusió
d'una determinada idea.

Tenim previst realitzar jornades amb els mitjans de
comunicació per tal que s'eviti la transmissió d'imatges i de
valors estereotipats que impliquin la superioritat de l'home
sobre la dona, i per tant que justifiquin la violència contra les
dones, una altra sèrie de campanyes dirigides al conjunt de la
població, sobre la gravetat del problema de la violència de
gènere; però sobretot volem incidir en el camp de la formació i
de l'educació a través de la formació de mediadors, és a dir
aquelles persones que són referents significatius en el conjunt
de la societat, i que també interactuen com a mediadors entre la
persona agredida i el conjunt de la societat. Ens estam referint
als professors, tant als professors de primària i secundària com
als professors d'adults; ens referim també als professionals de
la salut, als professionals dels serveis socials i als professionals
dels cossos de seguretat. En aquest sentit desenvoluparem una
sèrie de cursos formatius per detectar situacions de
maltractament i també per establir mecanismes de relació i
d'interrelació amb les dones, que facilitin aquesta situació de
denúncia i de trencament amb la situació de maltractament, i
que per tant donin instruments significatius a les dones.

Quant als recursos socials, un dels aspectes fonamentals és
incrementar la dotació de les oficines d'ajuda a les víctimes, així
com incrementar la xarxa que actualment existeix en el conjunt
de les Illes Balears, fer que aquestes oficines arribin a tot el
territori de les Illes Balears, i encara que ara per ara aquestes
són oficines que depenen de la Conselleria de Presidència, sí
establir mecanismes de coordinació molt estricta entre aquestes
oficines i l'Institut de la Dona, incrementant per tant la seva
dotació; disposar d'un servei telefònic de 24 hores, per
propiciar denúncies i propiciar l'atenció a la dona maltractada a
través dels propis recursos de la comunitat, en el propi telèfon
de l'Institut, com al propi telèfon d'urgència, del 112, que és tal
com s'està fent a l'Oficina de Defensa del Menor. I en aquest
àmbit de recursos socials és també absolutament necessari
incrementar les cases d'acollida per a les dones, els pisos
tutelats, que ara per ara només disposam d'un pis a Palma, que
atén el conjunt de Mallorca, i també algunes places a Eivissa,
però que són del tot insuficients.

Ja en el camp del social, però, treballant la plena inserció
d'aquest es dones maltractades, és necessari establir mesures
d'accés a l'habitatge d'aquestes dones, ara ja estam treballant
amb la Direcció General d'Habitatge, s'ha creat una comissió
mixta entre Habitatge i Benestar Social per establir i canviar els
criteris d'adjudicació d'habitatges, i per tant per tenir una sèrie
d'habitatges que possibilitin que dones en aquesta situació
puguin accedir a un habitatge, i per tant facilitar aquesta
situació d'incorporació social.

També en el tema del tractament psicològic pensam
incrementar el que ara existeix, el conveni amb el ColAlegi de
Psicòlegs, que pensam que és insuficient, tant per la seva

dotació com per la seva cobertura, perquè les conseqüències
psicològiques dels maltractaments són tan greus que és
necessari, tant per possibilitar la denúncia com per possibilitar
la rehabilitació posterior, incrementar l'atenció que ara per ara
es dóna, per tant, altres mesures de caràcter d'inserció dirigides
a la integració laboral i altres mesures que facin complir a través
de l'acció que pugui desenvolupar l'Institut de la Dona, que
insti les administracions a fer complir les lleis, i per tant que
garanteixin una vertadera protecció jurídica de la dona.

Això serien unes quantes idees que després es
desenvoluparan, i que jo ara per ara no puc avançar ni temps
d'implementació, però pensam en un termini de tres mesos
poder oferir ja un pla específic d'atenció als maltractaments a les
Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernanda Caro, per la primera intervenció que
ha desenvolupat.

Procediria ara la suspensió reglamentària de 45 minuts de la
sessió. Reglamentàriament procedeix dir-ho, que hi ha
l'oportunitat, si cap portaveu dels grups demana aquesta
suspensió pot continuar la sessió sense problema.

Ningú no ho demana. Ens ha fet arribar una petició la
portaveu del Grup Socialista, ja saben que els grups
intervinents de menor a major, ja que ha l’han presentada tots
els grups, aquesta petició de compareixença, però que per
causes de viatge en avió, demana si és possible intervenir en
primer lloc.

Si no hi ha inconvenient per part dels altres grups ni per
part del Sr. Lletrat, faríem aquesta deferència davant el Grup
Socialista perquè pugui intervenir en primer lloc. També
recordam a la Sra. Fernanda Caro que pot respondre al conjunt
de les intervencions al final, o intervenció per intervenció. En
tot cas demanaríem, ja que la primera part de l’exposició ha estat
de 47 minuts, que les preguntes i respostes es puguin abreujar
i hi hagi un poc d’economia de paraula.

LA SRA. HERNANZ I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Quiero agradecer también al resto de
miembros de la comisión la deferencia al dejar intervenir al
portavoz del Grupo Socialista en primer lugar.

Brevemente sí que querría en primer lugar destacar que la
consellera, a la que agradecemos su comparecencia, la
consellera ha definido una situación relativa a la violencia
doméstica que dibuja una grave y muy preocupante situación
porque ha mencionado una palabra que nos parece clave, que
es la cronificación del problema. La situación de violencia en
cualquiera de sus aspectos, tanto físico, como psíquico, como
sexual, se manifiesta con independencia de la situación cultural,
económica, social, del entorno familiar o de la pareja, y los
porcentajes de mujeres agredidas aumentan año tras año. Todo
esto nos permite ya con total libertad y con total seguridad
hablar de un problema genérico, de un problema específico de
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las mujeres, algo que durante años parecía que había cierta
resistencia a reconocer ese problema de las mujeres por
pertenecer a un género. 

El origen ha sido también mencionado, el posible origen de
ese problema, por la consellera, y parece cierto que se debe a
una determinada estructuración de la sociedad en la cual los
hombres han tenido siempre una posición preferente, tanto en
el ámbito público como privado, y eso ha ido generando esta
situación de sometimiento de las mujeres que en el ámbito
familiar o doméstico desgraciadamente ha quedado siempre
solapado y escondido por considerarse algo privado. 

Por lo tanto consideramos que sí que es absolutamente
necesaria la adopción de determinadas medidas legislativas que
creemos que en los últimos tiempos, efectivamente, se han ido
adoptando, y progresivamente podemos ir hablando ya de una
igualdad del hombre y la mujer a nivel legal, aunque
desgraciadamente esa igualdad no se da -a pesar de que sí se
dé en la legislación- no se da en la realidad. Por eso
consideramos que ha llegado el momento de aplicar todas esas
medidas y de poner un especial énfasis en el cumplimiento de
todas las medidas legislativas o de los planes relativos a
erradicar la violencia. 

Consideramos que sería absurdo hablar de erradicar la
violencia sin tener en cuenta que nunca se conseguirá si no se
adoptan otro tipo de medidas también destinadas a ir
facilitando la incorporación de la mujer a los distintos ámbitos
de la sociedad, tanto al mundo laboral, social, cultural, como a
uno que consideramos muy importante, que es el de la
participación de la mujer en la vida pública. Evidentemente el
problema de las mujeres, porque ya he dicho antes que es un
problema de género, se solucionará de forma mucho más rápida
desde el momento en que las mujeres sean también quienes
participen en los entornos de poder o de decisión y que
puedan facilitar que ese tipo de medidas legislativa, que sí
evidentemente ya existen, se apliquen efectivamente.

Por lo tanto ya en la ponencia en la cual solicitamos la
presencia de la consellera, hicimos la reflexión de que
considerábamos muy importante averiguar cuál era el grado de
cumplimiento en nuestra comunidad autónoma, en las Islas
Baleares, de esos planes que serían de aplicación a nivel
nacional, cuál seria el grado de cumplimiento en las Islas
Baleares. Creemos que ésa será ahora una parte muy importante
del trabajo de la comisión y de la ponencia y que ésa debe ser
la linea a seguir si queremos ir consiguiendo una real
implantación de esos planes. Por eso, al margen de ratificar las
manifestaciones vertidas aquí por la consellera en relación al
origen y a las causas de esa violencia doméstica, sí que le
rogaríamos, como miembros del Grupo Parlamentario Socialista,
si pudiera, no hoy, sino facilitar a la ponencia, incluso por
escrito, un detalle pormenorizado, lo más pormenorizado
posible, de cuáles serían esos planes o esas medidas
legislativas aplicables a nuestra comunidad y poco a poco ir
desgranando el grado de aplicación que están teniendo, y
cuáles serían las medidas adoptadas por el Govern para que
esos planes a lo largo, progresivamente, fueran siendo de una
mayor aplicación en las Islas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Fernanda Caro.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Hernanz, per la seva aportació. Coincidesc
plenament amb la seva valoració i li he de dir que, vaja, que
recull la seva demanda d’aportar per una part un informe
memòria del grau de compliment dels plans a les Illes Balears,
del grau d’execució dels plans a la nostra pròpia comunitat, i
també en un termini no inferior a tres mesos presentar un pla
d’actuació del que serà el pla d’actuació de l’Institut de la Dona
sobre la violència contra les dones.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Altres grups que vulguin intervenir, ja recuperant l’ordre
normal d’intervencions? Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, el Sr. Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista volem agrair la presència en aquesta
comissió de la Sra. Consellera de Benestar Social, que ens ha
vengut a informar sobre les línies d’actuació política de la
conselleria respecte dels maltractaments que pateixen un cada
cop més nombrós sector de dones en aquest país nostre. Li
volem agrair de manera particular perquè consideram que la
feina que feim en ponència respecte als maltractaments a les
dones sí que requeria, com ha expressat i ha manifestat també
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, saber des del
Govern de les Illes Balears què és allò que s’està fent per evitar
aquests maltractaments a les nostres illes, i saber també des del
Govern de les Illes Balears com es veu aquesta situació aquí, a
les nostres illes.

La consellera ens ha explicat molt bé respecte del fet dels
maltractaments que es donen, d’una magnitud i d’una
problemàtica que, almanco fins ara, per ventura cada cop menys
però durant molt de temps ha romàs oculta, i s’ha referit -
nosaltres així ho hem entès- sobretot a allò que fa referència a
la violència domèstica, tant a nivell mundial, d’Europa, de
l’Estat espanyol o de les Illes Balears.

És clar que quan ens ha parlat dels tipus de maltractaments
hem vist que, efectivament, tant els físics, com els psíquics o
els sexuals, s’estan donant aquí com per tot arreu, per ventura
amb uns índex distints, però que comparteixen aquest àmbit
violent que s’està introduint dins les nostres societats, àmbit
violent específicament destinat a un sector cada cop més
nombrós de dones. 
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Nosaltres hem de compartir amb la consellera de visió que
ens ha donat en el sentit que s’ha de passar d’una excessiva
valoració d’aquesta violència com a de caràcter privat dins
l’àmbit domèstic i que se n’ha de remarcar el caràcter social, i és
per això que creim que els poders públics tenen el deure
d’intervenir per evitar-ho.

Creim que per ventura sí que s’hauria de parar una miqueta
més d’esment, també, al que representa el maltractament
sociolaboral o el maltractament sociopolític que rep la dona en
aquests societats que ens autoqualificam de democràtiques, on
la majoria social no queda reflectida en els càrrecs de direcció
empresarial, ni tampoc en la majoria representativa a les
institucions públiques. Consideram que aquest també és un
element de maltractament pràctic, concret i evidentíssim, a més
a més.

I acabaríem la nostra intervenció, també, desitjant que
aquest institut balear de la dona que acaba de néixer arribi a
elaborar aquest pla integral al qual s’ha compromès, i que
aquests cursos formatius per detectar situacions de
maltractament siguin uns cursos que realment esdevenguin
eficaços, i que l’increment de l’atenció i l’ajuda a les víctimes
també sigui ben palesa i ben notòria. Ens sumam, per tant,
també a la petició que ha fet la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista per obtenir aquestes dades relatives al grau de
compliment dels plans d’actuació que té aquesta conselleria per
fer front als maltractaments que estan patint un nombre cada
vegada més nombrós de dones en el nostre país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Té la paraula la consellera Sra. Fernanda
Caro.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies. A les paraules del Sr. Buele, només hi vull afegir
que efectivament les situacions de maltractament i de violència
cap a les dones no fan més que sumar-se a altres situacions que
podríem dir de maltractament o de desigualtat en un sentit més
ampli tant en el tema laboral com en el tema de la participació
social i la representativitat de les dones en els àmbits públics.
L’Institut de la Dona neix -així ho determina la pròpia llei de
creació- amb la idea i amb la finalitat de lluitar contra qualsevol
tipus de discriminació de les dones en aquesta societat i, per
tant, després d’establir mesures específiques, sempre coordinat
amb altres administracions i amb altres instàncies de les vida
pública, per abordar situacions específiques de desigualtat i de
dificultat. 

Per tant, dins un pla global per eliminar les situacions de
desigualtat entre homes i dones, és necessari establir un pla
específic per lluitar contra la violència domèstica, com és
necessari establir en pla específic per facilitar la incorporació de
la dona en el món laboral o per garantir i avançar en el que és la
participació social de la dona. 

Esperam també que amb l’ajuda del conjunt d’institucions
d’aquesta comunitat les actuacions de l’Institut de la Dona
siguin un èxit en el sentit d’assolir aquests objectius que ens
plantejam i que són objectius del conjunt de la classe social i
política d’aquestes illes, com jo pens que ahir es va demostrar
en el Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup Popular té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem agrair la
compareixença de la Sra. Consellera Fernanda Caro en aquesta
primera compareixença que es va demanar per part de tots els
grups polítics que formen part de la ponència sobre
maltractaments i violència contra les dones, i dir en primer lloc
que agraïm, com dic, sobretot la seva introducció quasi
didàctica de tota aquesta mar de dades que ens ha donat, i no
repetiré, perquè ja també és molt tard, part dels arguments que
s’han dit aquí, tant per vostè com per part d’altres grups, sinó
que simplement subscrivim totalment els arguments que s’han
anunciat com a primera part de la seva exposició.

Pensam des del Grup Popular que una labor tant important
per als polítics com és dur endavant aquests plans contra la
violència contra les dones ha de ser consensuada al màxim i,
per tant, esperam que aquesta línia es dugui fins al final, i com
ha dit la Sra. Consellera que hi haurà en els propers mesos, crec
que ha dit uns tres mesos, aquest pla contra la violència contra
les dones, esperam que, com s’ha fet fins ara, els plans
continuïn passant pel Parlament i que tots els grups polítics
puguin fer les seves aportacions i que es tenguin en compte les
aportacions o les suggerències que es puguin fer per part
d’aquesta ponència que es fa en el Parlament, que pugui ser
una feina potser paralAlela però que al final les conclusions de
les dues parts es puguin juntar amb el que seria aquest pla que
ha de fer el Govern balear.

També voldríem dir per part del nostre grup que, si bé s’ha
fet en general una exposició més global del tema, quan ja s’ha
anat parlant de les propostes de les línies a seguir aquesta
legislatura potser no s’han concretat massa, però sí que també
diré que coincidim amb la política que sembla que es vol dur
endavant des de la Conselleria d’Assumptes Socials; veim que
hi ha una continuïtat dels programes iniciats per l’anterior
equip de govern del Partit Popular i m’agradaria que se’ns
poguessin concretar alguns dels casos, com quan ha parlat, per
exemple, de les cases d’acollida, que n’hi hauria un increment;
sobre les polítiques de prevenció, que coincidim totalment en
el fet que hi ha d’haver una formació dels professionals que
treballen en els diferents àmbits implicats en la violència contra
les dones; ens agradaria que hi hagués per part del Govern
balear, sigui de la seva conselleria o sigui d’algun altre tipus de
comissió, de coordinació o com s’estableixi, que existeixen unes
mesures de coordinació i de cooperació amb les autoritats
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judicials, policials i sanitàries per tal d’elaborar els tan
necessaris protocols en aquests casos per poder dur
coordinadament totes les accions. 

També ens agradaria saber si per part de la Conselleria
d’Educació del Govern si vostè coneix si es farà algun tipus de
comissió conjunta perquè, als nostres infants de les nostres
illes, se’ls inculquin polítiques d’igualtat de drets entre homes
i dones, polítiques de no violència i els principis de solidaritat
i tolerància.

També ens agradaria saber si des de la Conselleria de
Treball hi ha alguna iniciativa per facilitar la incorporació al món
laboral que facilitaria la independència econòmica de les dones
que puguin estar durant un temps acollides en una casa
d’acollida o en aquests pisos tutelats, i que puguin tenir una
sortida fàcil amb aquesta independència econòmica.

Un tema del qual crec que no s’ha parlat, o s’hi ha passat
molt per sobre, és la relació que puguin tenir els infants, els
menors maltractats, que en un futur és molt probable que
puguin arribar a ser, en cas dels infants homes, diríem, homes
maltractadors.

Llavors també hi ha un tema que aquí s’ha comentat i que
ens ha sorprès, que és que..., bé, no sé com ho ha dit
exactament, però que per part de l’Ibavi o per part del
Conselleria de Foment o d’Obres Públiques es tractaria que hi
hagués una baremació per donar facilitats a les dones
maltractades per accedir als pisos de l’Ibavi, i dic que m’ha
sorprès perquè precisament fa potser un mes o màxim dos
mesos es varen publicar els nous criteris de la Conselleria de
Foment per accedir a aquests pisos, i vull dir que jo
personalment em vaig sorprendre. Fins i tot tenia preparada una
pregunta, però segons el que vostè em contesti ja no la faré,
una pregunta al conseller de Foment perquè precisament va ser
l’any passat a final de legislatura quan el Partit Popular va
aprovar, a proposta del Grup Socialista i es va aprovar per
unanimitat de la Cambra, que es canviassin els barems de
l’Ibavi precisament perquè les dones maltractades poguessin
tenir-hi un accés prioritari en els casos, bé, clar, també tots els
altres casos, econòmics i tot això, però que es tengués una
consideració especial per les dones maltractades i, com he dit,
fa escassos mesos, un mes o màxim dos mesos, que es va
publicar i no es va tenir en compte això, quan precisament dóna
la casualitat que el conseller és del Partit Socialista, vull dir que
encara sorprèn més.

Donam suport totalment a la iniciativa perquè el pla del
Govern contra la violència domèstica segueixi les línies del Pla
nacional. Pensam que des del Partit Popular a nivell nacional es
va fer una feina molt important per dur endavant aquest pla
nacional, que del 98 al 2000 invertirà quasi 9.000 milions de
pessetes en aquests tres anys i en el qual es relacionen
bàsicament cinc ministeris, el Ministeri d’Interior, el Ministeri
d’Educació i Cultura, el Ministeri de Justícia, el de Treball i el de
Sanitat, i pensam que a l’hora d’elaborar aquí un pla per a la
nostra comunitat és important que se segueixi la línia que es
marca a nivell nacional en aquest cas.

Un tema que pensam que també és molt important i del qual
no s’ha parlat, és si es té previst o si hi ha algun tipus de
mesura o fins i tot de coordinació entre les diferents
institucions del Govern balear cap al tema de la prostitució
forçosa, normalment, sobretot en casos d’immigrants. Voldríem
saber si en aquest sentit hi ha alguna cosa prevista o si hi haurà
almanco en el moment en què es redacti algun tipus de
concreció sobre aquest tema.

I, bé, simplement agrair, com dèiem, la seva compareixença
i demanar que es recullin les aportacions que es puguin fer per
part de la ponència que estudia en aquest parlament el tema
dels maltractaments i la violència contra les dones.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera Sra. Fernanda Caro.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies a la senyora portaveu del Partit Popular per les
seves aportacions. 

Bé, jo pens que tots els membres d’aquesta comissió són
conscients que l’Institut de la Dona acaba de néixer, que ara en
tot cas el que sí podem és assumir un compromís de presentar
unes actuacions ja més concretes en un termini de temps, i que
avui en tot cas l’únic que podia fer era dibuixar aquelles línies
d’actuació per on es desenvoluparan i s’implementaran
aquestes actuacions. Però, de fet, en algunes de les que ja
s’han esmentat jo puc incidir ara i contestar la portaveu del
Partit Popular. 

He de dir que és cert que jo he dit i, vaja, respon
precisament a la nostra idea, que les línies que planteja el pla
nacional de lluita contra la violència cap a les dones són línies
que ens semblen adequades, línies adequades en el sentit que
plantegen fet un abordatge integral des de diferents àmbits,
però que tal volta el que falta i ha faltat en el si d’aquesta
comunitat és l’execució d’aquestes línies, i que el compromís
que ara assumeix l’Institut de la Dona és precisament fer que
aquestes línies emanades o dictades des del Govern central
s’executin, i s’executin també amb l’aportació efectiva i amb la
colAlaboració efectiva del Govern de l’Estat.

En aquest sentit, les línies que són de caràcter social i que
vostè em demanava que detallàs, quant al tema de les cases
d’acollida jo pens que coincidirem tots en el fet que la situació
que tenim respecte a la protecció de la dona en el seu conjunt
a la comunitat autònoma és bastant precària, bastant inexistent
en alguns territoris de les nostres illes i que, per tant,
continuant amb aquestes línies el que hem de fer és incrementar
la seva dotació i la seva extensió. En el tema de cases d’acollida
comptam únicament amb un recurs a Palma que fa que la resta
de dones de l’illa de Mallorca tenguin dificultats per accedir-hi.
En aquest sentit treballam des de fa uns mesos en coordinació
amb el Consell Insular de Mallorca i amb l’Ajuntament d’Inca
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en la possibilitat de posar en marxa un centre d’acollida per a
dona i família. És un tema que encara no s’ha resolt però sí que
hem començat aquestes converses.

I un altre punt que pensam que és important, un punt del
nostre territori, del territori de l’illa de Mallorca, és sens dubte
la zona de Calvià i seria un objectiu a assolir en els pròxims
anys disposar a l’illa de Mallorca d’una xarxa de centres
d’acollida que a nivell comarcal respongui a les necessitats del
conjunt de la població.

 A Menorca i a Eivissa la situació és encara més precària, i
essent la problemàtica de les dones a Eivissa més greu per
temes relacionats amb les característiques sociològiques
d’aquella illa, es compta amb molts pocs recursos. També amb
el Consell d’Eivissa s’ha parlat fa un temps i serà una de les
qüestions que es posarà en marxa, reforçar les places que ara
tenen per a atenció a dones maltractades, i també serà necessari
posar en marxa un altre recurs a l’illa de Menorca.

Quant el tema de la importància de la formació, coincidim
plenament en el que és el tema de la formació de mediadors i el
tema de l’educació. En aquest sentit no s’ha establert encara
cap comissió conjunta entre Benestar Social i Educació, però sí
hem de dir que en el Consell de Govern, en el moment de
presentar aquest projecte de llei de creació de l’Institut de la
Dona i de presentar-se quines serien les seves funcions i els
seus objectius, sí és una qüestió consensuada entre tots els
membres del Govern i totes les conselleria que és òbviament
necessària una actuació transversal i que el tema educatiu, tant
com el tema de salut i el tema de treball són tres de les àrees en
les quals haurem de treballar més coordinadament. De fet
tampoc no s’ha fet una proposta encara del que serà el consell
rector de l’Institut de la Dona, però donat que això es farà a
partir d’un reglament, tal i com preveu la Llei que es va aprovar
ahir, sí que és lògic i està previst que participin en aquest
consell rector representants de la Conselleria d’Educació, de la
Conselleria de Salut i de la Conselleria de Treball.

Per altra part i per garantir aquest consens que ens
demanaven i que ja ahir varen remarcar, també està prevista la
participació d’altres administracions com els ajuntaments i els
consells insulars en el consell rector i també, per suposat, dels
representants dels diferents partits polítics amb representació
parlamentària.

En el tema de treball que em demanava sí que hi ha una
iniciativa concreta des de la Conselleria de Treball i en
coordinació amb la Conselleria de Benestar Social, i és que en
el pacte per a l’ocupació un dels annexos expecífics que ja s’ha
elaborat i que es va presentar amb motiu de la celebració del Dia
Internacional de la Dona Treballadora, és un annex específic en
el qual es detallen iniciatives concretes per tal que la dona
accedeixi al món laboral amb igualtat d’oportunitats que els
homes.

I en el tema d’habitatge el que li diré és que és una qüestió
molt recent, que ni tan sols hem publicitat encara, però que està
per tant en una situació molt incipient, i és que s’ha creat
mitjançant una ordre conjunta del conseller d’Obres Públiques

i Habitatge i jo mateixa com a consellera de Benestar Social, una
ordre conjunta per crear una comissió mixta en la qual
s’estudiïn per una part les necessitats dels diferents colAlectius
en matèria d’habitatge social, i on també s’estudiï la necessitat
de canviar la reglamentació i els barems que permetin accedir a
l’habitatge diferents colAlectius. En aquest sentit la proposta per
part de la meva conselleria és que participin en aquesta
comissió, a més dels membres que representen la Conselleria
d’Obres Públiques i de l’Ibavi, un membre de l’Institut Balear
d’Afers Socials, un membre de la Direcció General de Serveis
Socials, un membre de la Direcció General de Joventut i la
directora de l’Institut de la Dona, donat que era l’únic càrrec
que podíem oferir en aquell moment.

I ja l’última cosa que m’ha demanat, si no m’equivoc, en el
tema d’immigrants, a part del fet que des del mateix pla
d’actuació per a la igualtat de les dones es determinin mesures
específiques per abordar la problemàtica de la dona immigrant
i de la dona prostituta, també a partir de la posada en marxa
d’iniciatives i projectes concrets, en la qüestió d’immigrants
hem de dir que el Pla per a la integració social d’immigrants, que
està ara ja en vies d’aprovar-se, i que es presentarà
definitivament en el Fòrum de la immigració el mes que ve,
estableix mesures específiques per abordar la perspectiva de
gènere, i per tant té una gran vessant en l’atenció a dones
immigrants en el seu conjunt, tant en la participació social i la
integració laboral com, en una menor mesura, però també és
important aquesta aportació que vostè feia de la situació en la
qual es troben les dones immigrants i l’explotació sexual, la
seva vinculació moltes vegades obligada al món de la
prostitució.

Jo, si no m’equivoc, ja he contestat totes les seves
demandes.

EL SR. PRESIDENT:

Per replicar té la paraula la Sra. Marí, del Grup Popular.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Més que per replicar, perquè no
pensava tornar a intervenir, és que, supòs que no
intencionadament, perquè m’anava contestant punt per punt
totes les preguntes o propostes que havíem fet, però sí que se
n’ha deixat una, que és que jo havia preguntat si havien previst
algun tipus de mesura de coordinació o cooperació amb les
autoritats policials, judicials i sanitàries, i que jo m’hagi fixat, no
m’ha contestat res en aquest sentit. Supòs que li havia passat
per alt; i només dir en el cas del tema dels habitatges de l’Ibavi,
que a Eivissa de moment ens arriba bastant tard aquesta futura
comissió que s’està creant, o que s’ha creat, o que es crearà,
per part de Foment i d’Assumptes Socials, perquè vostè ha
mencionat que Eivissa era una de les illes que la situació estava
més precària, i justament ja segurament ha acabat el termini per
a tots els habitatges que hi havia prevists de moment per
l’Ibavi. Esperem que en tot cas els seus fruits donin resultat, i
pròximament es construeixin més habit atges, i es tengui en
compte la prioritat per a les dones maltractades, cosa que no
s’ha fet fins ara. Gràcies.
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LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Sí, gràcies. Òbviament no era intencionat, el que passa és
que no ho havia ni tan sols apuntat. No tenim previst ara mateix
crear un òrgan específic de coordinació. El que passa és que sí
la mateixa Llei de creació de l’Institut sí que parla com una de
les funcions i dels objectius establir aquests mecanismes de
coordinació en tots els àmbits que estiguin relacionats amb la
consecució de la plena igualtat de les dones. Per tant, com que
la Llei tampoc no entra a aquest nivell de detall, encara no hem
elaborat el reglament o els diferents reglaments que regulin
aquest institut, no s’ha elaborat, però sí que està recollit, o jo
entendria que està recollit en la formulació d’objectius i les
funcions pròpies de l’Institut de la Dona.

I quant al segon tema a què ha fet menció, jo pens que la
Conselleria de Sanitat en el poc temps que duu d’existència
formal i informal, diguem-ne, està demostrant que les
necessitats de les illes menors, de Menorca i Eivissa són
necessitats escoltades i sentides per aquesta conselleria, jo
pens que hem desenvolupat actuacions en el tema de joventut,
d’esports, de serveis socials, s’han tengut contactes, i en
aquest sentit la nostra voluntat és òbviament donar resposta en
el conjunt de les illes d’aquesta comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, moltes gràcies. Esgotat el debat i també
esgotat l’ordre del dia d’avui, s’aixeca la sessió, no sense
saludar i agrair la presència de la consellera del Govern de
Benestar Social, Sra. Fernanda Caro. Moltes gràcies.
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