
FORMACIÓ: DONES MIGRADES I MÓN JUDICIAL (Rubén Sánchez)

“La raça, el gènere i la classe són elements entrellaçats”  (Angela Davis)

Johan Galtung (2003) proposa la definició de les diferents formes de violència segons les

necessitats bàsiques que es veuen afectades:

• Necessitat de supervivència (Feminicidi, assessinat) 

• Necessitat de benestar (Assetjament, violació,...)

• Necessitat d'identitat (violència simbòlica, rols de gènere,...)

• Necesitat de representació (negació, cosificació,...)

• Necessitat de llibertat (explotació sexual, tràfic,...) 

També podem diferenciar els tipus de violència segons l'àmbit i dimensions on es dóna. La

violència directa es combat més que la violència cultural o estructural. Es a dir, s'intervé i

es treballen les conseqüències i les seqüeles que provoquen la violència masclista, tot i

que  les  altres  violències  són  iguals  d'importants,  ja  que  també  sostenen  la  violència

masclista:  

Barreres que potencien els  efectes de la  violència especialment a les  dones

migrades:

• Estereotips, prejudicis i tòpics (que influeixen en la intervenció): com per exemple,

la  infantilització  de  les  dones,  pensar  que “denuncia  perquè  vol  aconseguir  els

papers” o “Per què em de pendre mesures si tornarà amb l'agressor”, etc.  

• Repercuteixen les diferències socials, les classes socials, els estatus i la “posició en

l'ordre mundial” dels països d'origen de les dones. 

Violència 
directa

Violència 
estructural

Violència 
cultural



• Influència del marc jurídic del país d'origen, que pot suposar un impediment o un

factor facilitador davant la intervenció en la situació de violència.   

• Poden  tenir  més  confiança,  espectatives  i  esperança  en  el  sistema  judicial,

comparant-lo  amb  el  sistema  judicial  del  país  d'orígen.  Reben  més  impacte

emocional, major victimització secuandària o d'altra banda, més desconfiança. 

• Dificultat de l'idioma. No tots els serveis compten amb intèrprets. (tenint en compte

que els intèrprets no tradueixen sinò que interpreten) 

• A més, les dones carreguen les violències viscudes en el seu país d'origen.

• Manca formació especialitzada. 

Ordre de protecció com a eina: 

L'ordre de protecció és la principal barrera per a poder optar als serveis i així, poder cobrir

les necessitats básiques i atendre la situació de violència masclista que pateixen les dones.

Molts  jutges  pensen  que  si  donen  Ordres  de  Protecció  estan  donant  indicis  sobre  la

culpabiliat de l'home. Per aixó, una proposta seria concebre l'ordre de protecció com a una

mesura cautelar. 

Per tant, concedir ordres de protecció suposaria una eina per a igualar totes les dones,

migrades i no migrades,  davant les possibilitats de rebre atenció, serveis i recursos per

atendre les situacions de violència. (ajudes econòmiques, residència, permís de treball...)

“Vulnerabilitat no és debilitat” 

“Volen destruir les dones per destruir comunitats” (Julieta Paredes)   

La condició migratòria suposa més obstacles i més barreres. Comporta més invisibilitat,

criminalització de les dones i més impunitat. (Discriminació per omissió) 

Els  professionals  tenim la  tasca de  creure en  el  procés  de  recuperació  de les  dones,

d'aquesta manera, trasmetre el màxim suport possible. 

“Victimització secundària o revictimització: el maltractament addicional exercit contra les

dones que es troben en situacions de violència masclista com a conseqüència directa o

indirecta dels dèficits  quantitatius i  qualitatius de les intervencions dutes a terme pels

organismes responsables,  i  també per les actuacions desencertades provinents d’altres

agents implicats.” (LLEI 25/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència

masclista. DOGC núm. 5123, 2/05/2008)  



Les dones migrades pateixen una triple victimització i un xoc davant la situació real del

país. Pateixen l'afectació i les seqüeles del patiment del delicte més el xoc i la ruptura amb

el sentiment de sguretat. 

Espectatives Sistemes
REALITAT• Credibilitat

• Justícia
• Tracte sensible
• ...

• Sistema sociofamiliar
• Sistema policial
• Sistema comunitari
• Sistema sanitari

El  que  tenen  en  comú  les  dones  migrades  de  les  nacionals  són  les  VIOLÈNCIES

MASCLISTES. 

Violència masclista en l'àmbit de la parella (dones migrades) 

S'han de tenir en compte les diferents situacions en què es poden trobar les dones o

factors que les poden influir,  com per exemple: falses promeses, xantatges, pes de la

càrrega familia, por als expedients d'expulsió, pressió comunitària, etc. 

Dones resilients i resistents 

• Resistents a la destrucció

• Creixement personal davant la situació 

• Capacitat de recuperar-se i superar les vivències traumàtiques de forma saludable  

Reflexions i propostes finals

• Ordre  de  Protecció:  que iguala  totes  les  dones  davant  el  sistema de  protecció

(Residència temporal, s'atura l'expedient d'expulsió,...)

• Potenciar la relació entre consulats i institucions judicials.

• Coordinació i  suport mutu entre Serveis Socials i associacions especialitzades en

violències masclistes.

• Concienciació social com a tècnica en les entrevistes en processos de recuperació.

Documents addicionals: 

– Centre de Documentació Amnistia Internacional

– Dones del Sud i dones del Nord

– DIVERSCAT 

– Empieza en ti (documental) 

XOC



– Women in between (projecte) 

Recursos dones: Fundació surt, Anem per feina, Diàlegs de Dones, Madre Tierra, Mujeres Palante, Maloka,
Oasis, Umbral, Sicar, Tamaia, Sie's   


