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El PSOE, disposat a incloure les propostes del CGPJ en la Llei contra la Violència

El PSOE, disposat a incloure les propostes del CGPJ en la Llei contra
la Violència
La vicepresidenta del Congrés i diputada del PSOE Carme Chacón ha demanat avui al PP que doni
el seu vot favorable al projecte de llei integral contra la violència sobre les dones elaborat pel
govern, i ha dit que el PSOE està "obert a canvis" en el text, "fins i tot" a les propostes formulades
pel consell General del Poder Judicial (CGPJ).

VISITANOS SI QUIERES ESTAR INFORMADO

SECCIÓN SINDICAL FRATERNIDAD
MUPRESPA

En roda de premsa en la Universitat Catalana d'Estiu, Chacón ha
comentat que
"estem oberts a tots els canvis (en aquest projecte de llei), fins i tot a
aquells
que el CGPJ va proposar, i sobretot a l'informe Comas -elaborat per
Montserrat Comas, presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica-".
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El passat juny el ple del CGPJ va aprovar per tan només un vot de diferència un

informe sobre l'avantprojecte de llei integral contra la violència sobre les
dones en el qual es dubta de la constitucionalitat de diversos articles i es
critica
que la discriminació positiva en favor de les dones exclogui a la resta
de les víctimes de la violència domèstica.

Chacón, que ha explicat en un curs l'abast del projecte de llei aprovat per
l'Executiu
socialista, ha comentat també que confia que aquest projecte,
ara en tramitació parlamentària, estigui aprovat "al desembre de 2004".

Respecte al PP, la vicepresidenta del Congrés ha dit que "confio que el PP
aparqui a un costat el seu 'no' constant en el Congrés i finalment del seu 'sí'
a aquesta
llei, que creiem que és necessària".

"AL PP li costarà molt no votar aquesta llei" per la seva repercussió social, ha
dit
Chacón, qui, no obstant, ha opinat que "el PP no volia una llei integral
contra la violència domèstica".

"Sé que hi ha molta gent que vol que aquesta llei no entri en vigor", ha dit la

diputada socialista, qui també ha afegit, en al·lusió al PP, que "hi ha grups

parlamentaris que estan callats i no s'atreveixen a dir que no volen la llei,

però quan van tenir la majoria per a aprovar-la no la van voler fer".
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També ha afirmat que "altres sectors socials tampoc volen veure la llei en
aquest país", però davant aquesta situació ha subratllat que "no pararan una
llei que és
cada dia més necessària".

Així mateix, Chacón ha comentat que, igual que va succeir amb la decisió del
Govern socialista de retirar les tropes de L'Iraq, "amb aquesta llei el món i

Europa també ens miren", i ha destacat el caràcter "pioner" d'aquesta
legislació i el seu objectiu d'acabar la concepció de la "superioritat de l'home

sobre la dona".
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