Es compten els Feminicidis des de Gener 2022
Aquest 1 de gener 2022 el Ministeri d’Igualtat ha
habilitat un nou mecanisme per contabilitzar els
FEMINICIDIS a l’Estat Espanyol, convertint-lo
així

en el primer país en comptar-los i

tipificar-los. Els FEMINICIDIS reafirmen la idea
que la violència transcendeix en l'àmbit de la
parella

i

perspectiva

contabilitzar-los
més

realista

facilitarà
de

la

una

situació.

D’aquesta manera poderem avançar en matèria
d’igualtat i en l'eradicació de la violència envers
les dones. A més, també es cumplirà tant el
conveni d’Estambul com el Pacte d’Estat contra
la Violència de Gènere.

Què són els feminicidis?
El feminicidi és l’homicidi o assassinat
sistemàtic, deliberat i intencionat de les
dones pel fet de ser-ho. Representa, en
la piràmide de la violència contra la
dona, l’extrem més visible.
Abans, però, trobem un munt d’altres
violències, algunes més explícites i
altres més súbtils, però totes igual de
còmplices en la violència masclista:
abusos verbals i físics, tal com la
violació, tortura, exclavitut sexual (prostitució), abús sexual infantil incestual o extra
familiar, copisses físiques o emocionals, assetjament sexual (per telèfon, als carrers,
al despatx, i a les aules), mutilació genital, operacions ginecologiques innecessàries
(histerectomíes), heterosexualitat forçada, maternitat forçada, psicocirurgia, negació
d’aliments en diferents cultures, cirurgia plàstica i altres mutilacions en nom de
l’embelliment.

Com es comptaran els feminicidis?
Es posa en marxa al gener 2022 la contabilització dels feminicidis en un observatori
oficial i tipificats de la següent manera:
● Feminicidi en la parella o exparella.
● Feminicidi familiar: Assassinat d’una dona a mans d’un home del seu
entorn familiar. Aquest pot ser, a la mateixa vegada, feminicidi familiar
general i feminicidi per crim d’honor (es considera que la víctima ha
causat desprestigi a la família).
● Feminicidi sexual: Assassinat d’una dona sense que hi hagi relació de
parella o familiar. També ho són els casos de tracta, prostitució, explotació
sexual, mutilació genital femenina o matrimoni forçat.
● Feminicidi social: Assassinat d’una dona per agressió, que no és de
caràcter sexual, per un home amb el que no ha tingut relació de parella ni
familiar (un amic, conegut, company de feina, un desconegut…)
● Feminicidi vicari: Assassinat dels infants menors d’edat d’una dona, per
part del pare, que pretèn causar perjudici o mal a la seva parella o
exparella (mare).
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El recompte es durà a fi per les unitats de violència ver les dones de les delegacions
i subdelegacions de Govern als territoris. Aquesta tasca requerirà una gran
coordinació entre les institucions públiques, concretament entre els ministeris
d’Igualtat i Interior.

La USOC es suma en la lluita contra la violència que s'exerceix envers les dones.
Recordar, també, que hi ha a disposició de forma gratuïta i anònima les 24 hores del
dia els telèfons d’atenció a les víctimes de violència masclista 016 (Delegació del
Govern contra la Violència de Gènere) o 900 900 120 (Institut Català de les Dones)
Dades: Feminicidi.cat

