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Video: Hollande indulta a una mujer que mató a su marido porque la
maltrató 47 años
Data: 2 de febrer de 2016
Mitjà: Noticias Cuatro, Informativos 15:03h; durada 1'08''
Resum: Una dona mata al seu marit després de rebre maltracte durant 47
anys i és condemnada a 10 anys de presó per assassinat. Gràcies a la forta
mobilització social el president francès li redueix la condemna en forma
d'indult i ella surt en llibertat condicional.

Cuatro no atorga dimensió social a l'al·legació de legítima defensa
d'una dona que va matar al marit maltractador
La informació de Cuatro empatitza amb Jacqueline Sauvage, la dona que va
disparar al seu home després de 47 anys de maltracte i va ser condemnada a 10
anys de presó. Ella, però, va sortir abans de complir-la per un indult aconseguit
gràcies a 400.000 firmes i la pressió social. No obstant ni el jutge en la condemna,
ni el president en l'indult, van tenir en compte l'eximent per legítima defensa.
Al vídeo de Cuatro, tot i que ho esmenta, li passa per alt que l'aplicació del dret
penal en aquests casos té un biaix que discrimina les dones quan descarta la
legítima defensa perquè, argumenta que l'acte de resposta a l'agressió -el crim que
comet la dona- no és immediat. No té en compte que les dones no solen trobar-se
amb capacitat física de respondre als atacs de forma immediata, sinó que tendeixen
a fer-ho en un moment en què estimin que la seva actuació serà efectiva.
Elena Larrauri -catedràtica en Dret Penal de la UPF- manté que hi ha un fort biaix
androcèntric en el Dret, que reflecteix l’hegemonia cultural dels homes. Existeix un
doble sedàs, per exemple, al jutjar la violència en l’àmbit de la parella. En el cas del
feminicida hi ha hagut sentències en que la violència prèvia ha servit per
argumentar que quan li pegava no la volia matar i, per tant, que quan ho va fer se
li hauria anat la mà. En canvi, quan és la dona qui mata l’home, l’historial de
violència precedent és usat com a agreujant. S’al·lega que l’acumulació del
maltracte va fer que ella no només busqués la lesió sinó la mort, i no només la
defensa sinó la venjança.
La peça, en positiu, explica de forma detallada la campanya iniciada per les filles de
Jacqueline Sauvage per treure la mare de la presó. A la notícia veiem les diverses
accions de solidaritat ciutadana i del moviment feminista, i també les visites
institucionals per demanar-ne a François Hollande l'alliberament.
La forma en la qual està escrit el relat permet a l’espectador empatitzar amb
Jacqueline i conté la defensa implícita de la dona després de tant anys de
maltractes i d'abusos sexuals dels fills que van arribar a provocar el suïcidi d'un
d'ells.

Aportar la dimensió social del cas al voltant de Jacqueline Sauvage és un context
necessari més enllà del fet puntual i emotiu.
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Imatge
Parla veu en off: surten les imatges de la
mare i la filla separades per un vidre quan la
condemnen.

Text
Con este desgarro recibió la hija de Jaqueline
Sauvage la condena a diez años de cárcel,
para su madre.

Segueix la veu en off. Surten imatges de la
mobilització ciutadana demanant la posada
en llibertat de Jacqueline Sauvage.

El veredicto despertó una ola de solidaridad sin
precedentes, hacia esta mujer de 68 años.
Manifestaciones en toda Francia y más de
400.000 firmas pidiendo un indulto.

Imatges d'ella en el judici.

Porque Jacqueline mató a su marido después
de 47 años de infierno. Insultos, palizas, y por
si fuera poco abusos sexuales contra sus
cuatro hijos.

Imatge del rifle.

Ella le asestó tres tiros con este rifle el mismo
día de 2012 en que su único hijo varón se
quitó la vida.
Surt l'advocada parlant en una entrevista a la Su abogada y su familia no han dejado de
televisió.
presionar para conseguir la liberación de
Jacqueline. Denunciaban que el juez no
hubiera tenido en cuenta la legítima defensa.
Surt la filla en un plató de televisió.
Imatge de les filles a una visita oficial al
president francès Hollande.
Foto de les filles visitant al president.
Imatge del president en una compareixença.

Una visita de las hijas de Jacqueline en el
Eliseo la semana pasada conmovió a François
Hollande. El presidente ha decidió reducir 2
años y 4 meses la pena de prisión, dice que se
trata de una situación humana excepcional.

Imatge de Jacqueline al final del judici.
Imatge d'una dona que sosté un cartell on
posa "Je suis Jacqueline Sauvage".

Con esta medida de gracia Jacqueline podrá
salir de la cárcel enseguida en libertad
condicional.
Su caso es ya un símbolo de la violencia
contra las mujeres en Francia.

