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5 de març de 2010 
 
 

DADES I XIFRES 
 

EXEMPLES DE VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES EN 
ALGUNS PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA 

 
 
VIOLÈNCIA A MANS DE PARELLES I EX PARELLES 
 
PORTUGAL  

o El 2008, l'Associació Portuguesa de Suport a les Víctimes va rebre 16.832 
denúncies de dones per violència de gènere a mans de les seves parelles o ex 
parelles. Aquesta xifra representava un augment en relació amb les 14.534 
denúncies registrades el 2007. Segons les dades recollides per l'ONG Unió de 
Dones - Alternativa i Resposta (UMAR per les seves sigles en portuguès), 48 
dones van morir a conseqüència de la violència de gènere des de gener fins a 
mitjans de novembre de 2008. 

o Entre el 2004 i el 2009, l'Observatori de Dones Assassinades va verificar 201 
morts per violència de gènere. 

 
FRANÇA 

o Dades oficials de 2006 van registrar 127 dones mortes a mans de la seva 
parella, una mitjana de més d’una dona morta cada tres dies.  

o *Gairebé el 10% de les dones a França ha estat víctima de violència de gènere. 
o *Els procediments per accedir a la justícia són lents i complexos i les dones 

migrants s’enfronten a dificultats addicionals 
 

ALEMANYA  

o *El 2005 es calculava que 1 de cada 5 dones pateixen violència física o sexual a 
mans de la seva parella en aquest país. 

 
ESPANYA 

o *A Espanya, la taxa de dones mortes per violència de gènere és molt més alta 
entre les dones immigrants. Malgrat això, aquelles que es troben en situació 
administrativa irregular s’enfronten a una ordre d’expulsió si ho denuncien. A 
més, també troben obstacles a l’hora d’accedir a la justícia i a serveis 
especialitzats. 

o *L'Estat espanyol ha avançat molt en la lluita contra la violència gènere pel que 
fa a la violència exercida per la parella i l'ex parella. No obstant això, no existeix 
un Pla Marc que combati la violència envers les dones i les nenes en totes les 
seves manifestacions. 

o *El dret a la reparació de les víctimes de violència de gènere i del dels seus 
familiars, per qualsevol abús sofert, no està garantit avui dia a Espanya. 

 
LITUÀNIA 

o Malgrat els alts índexs de violència contra les dones no existeix una llei 
específica sobre la violència de gènere. El juliol de 2008, el Comitè de l'ONU 
per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona va assenyalar que 
l’absència de legislació sobre aquesta matèria podia portar a considerar aquest 
tipus de violència com un afer privat, perquè la policia, els funcionaris de la 
salut, les autoritats competents i la societat en general no comprenen plenament 
les conseqüències de la relació entre la víctima i l’agressor.  
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VIOLÈNCIA SEXUAL  
 

o Les normes internacionals de drets humans estableixen que la protecció del dret 
de cada persona a la integritat i a l’autonomia sexuals, amb independència del 
gènere o de l’estat civil, ha de ser fonament de tota llei penal relativa a la 
violació o a altres formes de violència sexual.  

 
PAÏSOS NÒRDICS 

o *Les dones que denuncien una violació als països nòrdics tenen poques 
possibilitats que els seus casos siguin jutjats. 

o *A Dinamarca i a Finlàndia violar a una dona que no pot defensar-se per estar 
adormida per ingesta voluntària de drogues, per inconsciència o malaltia, 
comporta una pena menor i suposa menys protecció de la víctima. Aquest 
enfocament contradiu la definició de violació de la Cort Penal Internacional.  

 
DINAMARCA 

o *El 60% dels casos de violació en els quals la policia ha identificat a un sospitós 
són arxivats per la Fiscalia i no es porten mai a judici. 

o La legislació danesa no garanteix la mateixa protecció a les dones casades 
enfront dels delictes sexuals. El sexe sense consentiment dins del matrimoni no 
és punible i el Codi Penal danès no preveu penes per obtenir sexe sense 
consentiment aprofitant-se de la dependència o malaltia de la víctima si aquesta 
i l’autor estan casats. També estipula que si l’autor contreu o continua el 
matrimoni o la relació de parella amb la víctima després de la violació, hi ha 
motius per reduir o condonar el càstig per “no pertorbar el matrimoni”, segons el 
Ministeri de Justícia de Dinamarca.  

o Les relacions sexuals sense consentiment mutu en què la víctima està en una 
situació vulnerable, per exemple, a causa d’una malaltia o intoxicació, no es 
consideren violació tret que es pugui demostrar que l’agressor és el responsable 
directe de l’estat de la víctima. 

 
FINLÀNDIA 

o *A Finlàndia el nombre de violacions denunciades ha augmentat en l’últim 
decenni i va superar les 900 el 2008. 

o A Finlàndia la “violació atenuada”, així com certes formes d’abús sexual, són 
delictes en els quals l’Estat no actua d’ofici. És la víctima qui ha de sol·licitar 
que l’autor sigui castigat. Per tant, correspon a la víctima decidir si s’ha comès 
un delicte o no. 

o Finlàndia no ha adoptat cap pla d’acció contra la violència de gènere i les 
autoritats es resisteixen a reconèixer que la violència de gènere envers les dones 
és un assumpte en el qual l'Estat ha d’assumir responsabilitats.  

 
SUÈCIA 

o *Es calcula que només el 12% dels casos de violació denunciats a la policia 
desemboca en judici. El juny de 2008, el Comitè contra la Tortura va lamentar 
l’absència d’estadístiques nacionals sobre la violència de gènere. 

 
POLÒNIA 

o *El 2007 en alguns refugis per a dones víctimes de violència de gènere 
gestionats per homes va haver-hi informes d’assetjaments i agressions sexuals a 
les dones per part del personal. 

 
REGNE UNIT 

o *Unes 80.000 dones són víctimes de violació o d’intent de violació cada any. 
 

  
HONGRIA 

o El Codi Penal hongarès exigeix que les víctimes demostrin que van oposar 
resistència física a l’agressor, al marge del nivell de violència o d’amenaces al 
que haguessin d’enfrontar-se, o que l’autor de la violació va posar en perill de 
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forma directa la vida o la integritat física de la víctima. El Govern hongarès no 
reuneix informació estadística ni proporciona una investigació actualitzada dels 
casos de violació o de violència sexual. 

 
ESPANYA 

o Hi ha una absència clara de mesures per prevenir les agressions sexuals, protegir 
les víctimes i processar els responsables. El tràfic de persones és un problema 
molt greu que, malgrat l’adopció d’un Pla Nacional, conté encara moltes 
llacunes. 

 
 
NENES 
 
SUÈCIA 

o *A Suècia, prop del 25% de les víctimes que van denunciar violacions el 2008 
tenien entre 15 i 17 anys, i en el 98% dels casos les víctimes eren de sexe 
femení. 

 
DINAMARCA 

o *El 56% de les persones que van denunciar haver estat violades el 2007 tenien 
menys de 20 anys. 

 
PAÏSOS BAIXOS 

o *Segons dades del 2005, el 15% de les nenes menors de 16 anys havien patit 
abús sexual per un membre de la família. 

 
 
TRÀFIC 
 

o Segons un informe sobre tràfic de persones publicat per l'Oficina de les Nacions 
Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) el 2006, Europa Occidental és 
destinació de tràfic, mentre que Europa Central i Sud-est és una subregió 
d’origen i trànsit. 

o Alguns països de la Unió Europea com la República Txeca, Estònia, Hongria, 
Polònia i Eslovàquia estan entre els de més alt índex d’origen del tràfic.  

o Alemanya, Bèlgica, Grècia, Itàlia i els Països Baixos es troben entre els d’índex 
més alt de destinació. Àustria, França, Espanya i Regne Unit són també 
importants receptors d’aquest mercat d’éssers humans.  

o Un estudi del 2005 d'UNICRI (Institut Interregional de les Nacions Unides del 
Crim i la Justícia) sobri tràfic de dones de Romania cap a Alemanya, recollia que 
l’edat mitjana en sortir de Romania era 21 anys, encara que s’havien registrat 
víctimes de 14 i 15 anys. La majoria vivien en zones rurals o petites localitats 
properes a les grans ciutats i tenien un baix nivell d’educació. 

 
GRÈCIA 

o *Grècia és un país de trànsit i de destinació per a les persones objecte de tràfic. 
Es creu que el tràfic amb finalitats de prostitució forçada es va multiplicar per 
10 entre 1990 i 1997. Les dones procedeixen en la seva majoria d'Europa 
Oriental i de l’Àfrica. Creuen que arriben a Grècia per exercir un treball que els 
permeti guanyar-se la vida, però molt poques saben que es veuran obligades a 
treballar en la indústria del sexe. Moltes dones objecte de tràfic segueixen sense 
ser identificades com a tals i poden ser detingudes i expulsades per càrrecs de, 
per exemple, prostitució sense llicència o delictes relacionats amb la immigració. 

o Davant aquesta forma moderna d’esclavitud, la protecció de les dones objecte de 
tràfic està condicionada a la seva "cooperació", la qual cosa en la majoria dels 
casos significa que han d’estar disposades a declarar en processos penals en 
contra dels seus traficants. 
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REGNE UNIT 
o Investigacions del Ministeri d'Interior suggerien que durant l’any 2003 -les dades 

més recents disponibles- hi havia 4.000 víctimes de tràfic amb finalitats de 
prostitució forçada al Regne Unit. 

  
 
ALTRES FORMES DE VIOLÈNCIA 
 
MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA 

o A Europa no hi ha dades estadístiques clares disponibles sobre mutilació genital 
femenina, però un esborrany d’informe del Comitè dels Drets de les Dones i la 
Igualtat de Gènere del Parlament Europeu d’octubre de 2008 afirma que unes 
500.000 dones i nenes que viuen a Europa han estat sotmeses a mutilació 
genital femenina.  

 
MATRIMONIS FORÇATS - FRANÇA 

o *A França hi ha casos de matrimoni forçat, que és una forma de violència de 
gènere a afegir a les dificultats que enfronten algunes dones i nenes migrants. 
Un tema que habitualment s’ignora o subestima a l’hora d’abordar la violència 
contra les dones i les nenes a França. El matrimoni civil, l’únic oficialment 
reconegut a França, és regulat pel Codi Civil i el Procediment del Codi Civil que 
estableix que l’home ha de tenir més de 18 anys i la dona més de 15. El 
matrimoni forçat té greus conseqüències per a les dones. Una adolescent 
obligada a contreure matrimoni no és propietària ni de la seva vida, ni del seu 
cos. Violència, violació, embarassos no desitjats, pressió per part de la família 
política, condicions de servitud i segrest són pràctiques normalment associades 
al matrimoni forçat.  

o *Sota la legislació francesa, els estrangers amb permís de residència, vàlid 
durant 10 anys, perden el seu dret a la residència si deixen el país per més de 
tres anys. Això pot ocórrer en el cas de les dones i nenes que han nascut o han 
passat la major part de la seva educació en territori francès o que tenen llaços 
familiars a França, però que són forçades a contreure matrimoni i mantingudes 
en un país del que no saben res. Després de tres anys d’absència, només poden 
tornar a França amb un visat de turista i quedar-se un màxim de 3 mesos. 

 
 

En els apartats marcats per * la font és Amnistia Internacional 
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