El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari,
previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a:

La violència masclista no està en crisi
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La violència vers les dones és el trist reflex d’una societat desigual i masclista. El context actual de
crisi econòmica i les polítiques neoliberals estan incrementant d’una forma alarmant aquestes
desigualtats socials, oprimint les classes populars i suprimint els principis d’equitat i de justícia social.
Avui, les doctrines de dretes estan imposant una lògica ultraconservadora que menysprea el valor de
l’equitat, també, de l’equitat de gènere.
Pretenen imposar-nos uns valors retrògrades que expressen patrons culturals, rols de gènere i
models d’organització social basats en l’organització patriarcal de la societat. El desmantellament de
l’Estat del Benestar és el més clar exemple de la voluntat de retornar-nos al passat. Les diferents
administracions han fet rebaixes importants en els seus pressupost, per exemple:
-

Els pressupost de l’Estat han baixat un -24% en matèira d’igualtat de gènere,
En el Govern Balear, el Institut Balear de la Dona ha baixa un -15%,
A l’Ajuntament de Palma, la Regidoria d’Igualtat un -22,73%

Les retallades als serveis públics i les mesures que adopten els Governs del PP colpegen les dones
amb més violència de la que poden castigar a la resta de la població. La retirada dels serveis públics
s'acaba carregant sobre les esquenes de les dones que són el gran coixí que aguanta aquesta
manca de serveis.
Quan els governs fan una passa enrere en les polítiques d’igualtats són les dones qui més surten
perdent. Llevar i retallar en serveis públics, són l’expressió d’una política econòmica que incrementa
la desigualtat entre done si homes, que no serveix per res en prevenció i detecció de la violència
masclista.
En nom de la crisis s’estan retallant tots els pressupost però cal tenir present que la violència
masclista no està en crisi; ben al contrari, a data d’avui, segons dades oficials del Instituto de la
Mujer hi ha hagut 40 dones assassinades durant el 2012 (a data 15 de novembre), dues a Balears.
Està clar que no podem baixar la guàrdia en la lluita contra aquesta xacra que és la violència
masclista.
Retallades del Govern de l’Estat:
- Programa d’Igualtat d’oportunitat entre dones i homes: 6 milions d’€
- Programa d’assistència social per a dones víctimes de violència de gènere: 1 milió d’€
- Programa d’atenció a víctimes de la trata (explotació sexual): 1 milió d’€
Retallades del Govern Balear:
- El pressupost del Institut Balear de la Dona te una retallada d’uns 300.000 mil € en un
pressupost que ja de per si es troba molt ajustat.
Retallades a l’Ajuntament de Palma:

Subvenció Ministeri Igualtat
Convenis amb entitats
Servei atenció violència de Gènere

2012
209.558
50.000
406.847,27

2013
0
0
371.232,00

Diferència

-35.615,27

%
-100%
-100%
-8,75%

Hem de tenir en compte que en el 2011 hi havia una partida per Campanyes de sensibilització
dotada amb 16.000 € que va desaparèixer al 2012 i en el pressupost d’enguany s’han agrupat totes
aquelles partides fan referència a sensibilització en la partida de publicitat i propaganda, amb 11.500
€ en total. També s’ha inclòs la de despeses violència de gènere dotada amb 1.500.
Per tant, cal tenir en compte que la suma de les tres partides son de: 28.500€ que suposa una
rebaixa del -59,65%. Respecte al pressupost del 2011.
Està clar que en els pressupost d’aquestes administracions no és una prioritat, i que el seu
compromís no està encaminat a reforçar les polítiques d’igualtat que tenen una repercussió directe
en la lluita contra la violència masclista.
Per tant consideram, que no poden aplicar-se polítiques restrictives econòmicament en tot allò que fa
referència a les accions en l’àmbit educatiu, en mesures de sensibilització, prevenció, detecció
precoç i investigació d’aquesta greu problemàtica social.
Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma
l’adopció de la següent

PROPOSTA D’ACORD
1. El Ple de L’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria de Igualtat, Família i Majors a realitzar
campanyes permanents de sensibilització dirigides a denunciar tot tipus de discriminació i
violència per raons de sexe.
2. El Ple de l’Ajuntament de Palma insta al Govern de la Comunitat Autònoma a modificar la
proposta presentada de pressupost, en el sentit, de no rebaixar el pressupost destinat al
Institut Balear de la Dona estimat en un 15% aprox.
3. El Ple de l’Ajuntament insta al Govern de l’estat a no reduir els recursos destinats al
recolzament de les dones víctimes de violència de gènere i les polítiques d’Igualtat.
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