
Stop a la violència  
domèstica

 contra les dones
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Els parlaments units 
per combatre 
la violència domèstica 
contra les dones
La dimensió parlamentària 
de la campanya del Consell d’Europa 
per combatre la violència 
contra les dones,
inclosa la violència domèstica.

La violència domèstica contra les dones és un
dels atacs contra la dignitat humana més estès.
No coneix fronteres geogràfiques, com tampoc
límits d’edat, no és específica de cap cultura,
grup o classe social.
És inacceptable considerar que la violència
domèstica es limita a un assumpte familiar.
Es tracta d’un problema polític i públic, que s’ha
de combatre a tots els estats membres del
Consell d’Europa.

Els parlaments s’uneixen per trencar el silenci i
alçar-se contra la violència domèstica.
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Què és la violència domèstica?
La violència domèstica es caracteritza per diferents comporta-
ments violents perpetrats per un dels membres de la parella per
ferir, dominar o exercir un control sobre l’altre membre. Es tra-
dueix per una conducta violenta que es manifesta sota diferents
aspectes d’abús de tipus físic, psicològic, verbal i sexual i que
inclou —sense limitar-se a— les amenaces, la intimidació, l’aïlla-
ment i/o el control econòmic. Els membres de la parella poden
estar casats o no, viure junts, separadament o freqüentar-se.

La violència domèstica és un atac a la dignitat humana i un acte
criminal. Els estats membres del Consell d’Europa tenen l’obliga-
ció de prevenir, perseguir i castigar aquests actes, i protegir les
víctimes.

Per què una acció de l’Assemblea “Els parlaments units
per combatre la violència domèstica contra les dones”?
De resultes del Pla d’acció adoptat pels caps d’estat i de govern
dels estats membres amb motiu de la seva tercera Cimera
(Varsòvia, 16-17 de maig de 2005), el Consell d’Europa va decidir
dur a terme, durant el període de 2006 a 2008, una campanya
paneuropea per combatre la violència contra les dones, inclosa la
violència domèstica, sota el lema de “Stop a la violència domès-
tica contra les dones”.

De conformitat amb el seu compromís, l’Assemblea parlamentà-
ria organitzarà la dimensió parlamentària d’aquesta campanya
paneuropea del Consell d’Europa, que estarà dedicada a la qües-
tió de la violència domèstica contra les dones i presentarà l’eslò-
gan de “Els parlaments units per combatre la violència domèstica
contra les dones”.

L’acció de l’Assemblea vol:

1. Denunciar la violència domèstica contra les dones com un
atac inacceptable a la dignitat humana en democràcies vin-
culades als valors fonamentals del Consell d’Europa.

2. Suscitar un debat públic per tal de promoure la lluita con-
tra la violència domèstica contra les dones en els 46 estats
membres del Consell d’Europa.

3. Animar els parlaments nacionals a participar activament en
el combat contra la violència domèstica, posant en marxa la
campanya paneuropea de novembre de 2006 al mes de
març de 2008.

Com poden els parlaments nacionals contribuir 
a l’acció de l’Assemblea?
Els parlaments nacionals poden jugar un paper essencial en
assegurar la promoció de la prevenció, de l’assistència a les vícti-
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mes i/o supervivents, mitjançant la difusió de la informació al
gran públic. La voluntat política és una condició prèvia per pro-
hibir la violència domèstica i fer evolucionar les mentalitats.
L’Assemblea fa doncs una crida als parlaments nacionals perquè
tinguin un paper actiu denunciant la violència domèstica i adop-
tant mesures apropiades per lluitar contra aquesta violació dels
drets de la persona humana.

En cada parlament nacional, s’ha designat un parlamentari de
referència per coordinar la posada en obra de l’acció de
l’Assemblea a nivell nacional (la llista completa es troba a:
http//www.coe.int/stopviolence/assembly).

Els parlaments nacionals que participen a l’acció
de l’Assemblea podrien, per exemple:

1. Organitzar debats públics i debats parlamentaris en què es
denunciï la violència contra les dones.

2. Adoptar una declaració solemne que afirmi la voluntat
dels parlaments nacionals de lluitar contra la violència
domèstica contra les dones.

3. Vetllar perquè s’adoptin mesures legislatives, judicials i
pressupostàries apropiades i plans nacionals, per posar fi a
la violència domèstica contra les dones tot preveient la
penalització i la repressió de la violació entre cònjuges
com també la violació entre no cònjuges, i l’allunyament
del domicili conjugal del membre de la parella violent, si
aquestes mesures encara no existeixen.

4. Animar els poders públics perquè prenguin mesures per
lluitar contra la violència domèstica, en especial mitjan-
çant la creació de llars per acollir les víctimes de violència
domèstica i els seus fills, i centres d’orientació i teràpia per
als autors de violència domèstica.

5. Endegar una campanya de sensibilització i prevenció de la
violència domèstica i, amb l’ajut del personal dels serveis
sanitaris, una campanya de detecció i contactes amb les
víctimes de la violència domèstica.

6. Utilitzar tots els mitjans possibles per donar a conèixer al
públic en general les mesures legislatives adoptades i els
dispositius que existeixen per ajudar les víctimes de la vio-
lència domèstica.

7. Donar suport a la campanya paneuropea del Consell
d’Europa, en especial:

• finançant projectes específics a nivell nacional i euro-
peu;

• donant instruccions al govern per tal que financi els pro-
jectes per lluitar contra la violència domèstica contra les
dones i ajudar les víctimes a nivell nacional, i perquè
inclogui en els seus programes de cooperació interna-
cional el suport i l’establiment o el reforç dels dispositius
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de lluita contra la violència domèstica als estats mem-
bres i observadors del Consell d’Europa;

• aportant un suport a les ONG locals que lluitin contra la
violència domèstica tot vetllant perquè participin en les
discussions parlamentàries que tinguin per objectiu ela-
borar lleis i mesures reglamentàries;

• proposant visites d’estudi als membres dels parlaments
nacionals i observadors del Consell d’Europa per inter-
canviar metodologies i/o aportar una assistència tècnica
als parlaments que vulguin millorar el seu marc jurídic
per lluitar contra la violència domèstica.

Com pot l’Assemblea parlamentària donar suport a
l’acció duta a terme pels parlaments nacionals?
L’acció de l’Assemblea associa els parlaments nacionals dels 46
estats membres, els parlaments amb estatut d’observador
(Canadà, Israel, Mèxic), el Parlament Europeu i les xarxes parla-
mentàries regionals (Consell Nòrdic, Grup d’acció sobre la igual-
tat entre els sexes -Gender Task Force- del Pacte d’estabilitat per
a l’Europa del Sud-est, el Fòrum dels parlaments dels Petits estats
europeus). Les principals ONG que treballen en el camp de la
lluita contra la violència domèstica (Amnistia Internacional, el
Lobby europeu de les dones, Women against violence in Europe,
la Xarxa “ruban blanc”, etc.) contribuiran a l’acció de l’Assemblea.

L’Assemblea Parlamentària donarà suport 
a les iniciatives dels parlaments nacionals

• L’Assemblea Parlamentària posa a la disposició dels par-
laments nacionals, uns dossiers amb informacions pràc-
tiques sobre les possibilitats concretes de conduir l’acció
de l’Assemblea.

• Subministra el logotip i un cartell, transferibles per ordi-
nador, traduïts pels parlaments nacionals en la/les llen-
gua/llengües local/s i difosos pel país.

• Els membres de l’Assemblea poden proporcionar assis-
tència i presentar les activitats de l’Assemblea i les bones
pràctiques a Europa.

• L’Assemblea Parlamentària pot apadrinar iniciatives
nacionals i regionals decidides pels parlaments nacio-
nals.

• En estreta cooperació amb les seves delegacions nacio-
nals, coordina una xarxa de parlamentaris de referències
per tal de censar i realçar les iniciatives preses per diver-
sos parlaments nacionals durant l’acció de l’Assemblea,
afavorint també l’intercanvi d’exemples de bones pràcti-
ques entre els parlaments.
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Textos de referència

Resolució 1512 (2006) de l’APCE

Els parlaments units per combatre la violència domèstica contra les
dones, adoptada per l’Assemblea Parlamentària del 28 de juny de
2006.

Recomanació 1759 (2006) de l’APCE

Els parlaments units per combatre la violència domèstica, adoptada
per l’Assemblea Parlamentària el 28 de juny de 2006.

Doc. 10934 (19 de maig de 2006) de l’APCE

Els parlaments units per combatre la violència domèstica contra les
dones.
Ponent: Minodora Cliveti (Romania, SOC).

Recomanació 1681 (2004) de l’APCE

Campanya per lluitar contra la violència domèstica envers les dones
a Europa.

Doc. 10273 (16 de setembre de 2004) de l’APCE

Campanya per lluitar contra la violència domèstica envers les dones
a Europa.
Ponent: Jean-Guy Branger (França, PPE/DC).

Recomanació Rec (2005)5 del Comitè de Ministres als estats mem-
bres sobre la protecció de les dones contra la violència, adoptada el
30 d’abril del 2006.

Programa d’una campanya paneuropea de lluita contra la violència
envers les dones, inclosa la violència domèstica, CM(2006)93, prepa-
rat per la task force i adoptat pel Comitè de Ministres el 21 de juny de
2006.

Trobareu més informació sobre les accions del Consell d’Europa rela-
tives a la lluita contra la violència feta a les dones a la pàgina web del
Consell d’Europa (http://www.coe.int/stopviolence).
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Contacte al secretariat de l’Assemblea Parlamentària

Sylvie Affholder i Lamine Diallo

Secretàries adjuntes de la Comissió sobre la igualtat d’oportunitats
per a les dones i els homes

A/e: pace.combatviolence@coe.int 

Tel.: +33 (0) 88 41 35 51 / + +33 (0) 88 41 25 69

Fax: +33 (0)3 90 21 56 52

http://www.coe.int/stopviolence
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