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L'avantprojecte a la nova reforma del Codi Penal promogut pel Ministeri de Justícia eludeix el
terme "violència de gènere", en evident contradicció amb la Llei de Violència de gènere, que
taxativament preveu que sota cap circumstància les penes de presó poden ser substituïdes per
una pena de multa, la nova reforma introdueix
la mediació com
una mesura per condicionar la suspensió de l'execució de la pena.

En relació amb aquests temes, diverses associacions entre les quals hi ha La Federació de
Dones Progressistes, la Federació d'Associacions de Dones Separades i Divorciades, la
Coordinadora Espanyola per al Lobby Europeu de Dones, la Fundació Dones,
l'Associació de Dones per a la Salut, Dones Juristes Themis i la Comissió de
maltractaments,
s'han pronunciat mitjançant un document que han fet públic aquest dimarts, on denuncien que
l'avantprojecte de reforma del Codi Penal impulsat pel Ministeri de Justícia no inclou el
terme "violència de gènere"
i han recordat que el terme va ser introduït de forma explícita per la Llei Integral contra la
Violència de Gènere i, a més, subratllen que la terminologia
"és una qüestió bàsica que ha costat molts anys d'esforç".

En relació amb la mediació les associacions han dit que "donat el desequilibri de poder
entre víctima i agressor en casos de violència de gènere"
, no hi ha lloc per a la mediació, ja que el seu "principi bàsic" és la igualtat entre les parts.
"L'exercici de la mediació en aquesta casuística posa en risc la víctima, alhora que minimitza
l'acció violenta del perpetrador" i augmenta "la impressió generalitzada sobre la impunitat dels
agressors" i pot acabar repetint sobre les pròpies víctimes en supòsits de dependència
econòmica.

Al seu torn el Ministeri de Justícia precisa que el que es coneix fins ara és l'avantprojecte de
Llei de reforma del Codi Penal susceptible de millores i subratlla que l'esperit de la reforma
persegueix reforçar la protecció de la dona i que per a això tipifica altres delictes fins ara
absents com el matrimoni forçós, la fustigació o la difusió sense consentiment d'imatges
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íntimes.
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