Apunt 4

Vídeo: La violencia machista deja cuatro mujeres asesinadas
en apenas 24 horas
Data: 6 d’octubre 2015
Mitjà: Cuatro Noticias 20h, minut 20:36. Durada 2’ 34’’
Resum: En 24 hores, quatre dones han estat assassinades.
Una havia denunciat dues vegades, però no va declarar contra l’agressor. Una altra tenia ordre d’allunyament que el marit
no respectava. La tercera no va denunciar mai i de la quarta
no hi ha informació.

A un vídeo de Cuatro sobre assassinats masclistes, li falta explicar el motiu
pel qual hi ha dones que no denuncien el maltracte
La informació sobre l’assassinat de quatre dones a llocs diferents de l’Estat (Erandio, Veniel, Vigo i Palencia), que
va ser emesa el 6 d’octubre a Noticias 20horas de Cuatro, diu que una d’elles no havia denunciat el maltracte del
marit i que una altra sí que havia denunciat, però mai havia arribat a declarar contra ell. En cap dels dos casos,
però, no hi afegeix una explicació dels motius pels quals hi ha dones que no ho fan.
És important que les dones sàpiguen que tant denunciar com declarar contra l’atacant són elements que les poden
ajudar contra el maltracte i per això és pertinent esmentar-los. Tanmateix, explicitar que no ho van fer fa recaure sobre elles part de la responsabilitat dels fets si no s’expliquen les
causes que poden haver impedit que denunciés o denunciessin.
L’entorn social de la dona, l’estat de vulnerabilitat que es troba
arran del maltracte, la dificultat d’aconseguir un ordre d’allunyament efectiva, la por d’ella de tornar a ser agredida, i el tracte no
especialitzat que reben a institucions com la policia, l’advocacia i
la judicatura per la manca de formació i recursos, són factors que
entorpeixen la decisió de tirar endavant un procés legal.

“L’esment de la pertinença a una
minoria ètnica de la víctima,
tendeix a estigmatitzar la seva
comunitat i, de fet, no afegeix
informació rellevant per l’objectiu periodístic de la notícia”

El vídeo de Cuatro usa el terme ‘violència masclista’, un concepte que s’ajusta a la definició dels fets, en la línia de la recomanació 6 del CAC. Malgrat això, en un dels casos
informats s’explicita que una dona era de Mali i es sobreentén que el seu marit també. L’esment de la pertinença a
una minoria ètnica de la víctima, tendeix a estigmatitzar la seva comunitat, i de fet no afegeix informació rellevant
per l’objectiu periodístic de la notícia.

En positiu, s’ofereix el testimoni d’una veïna, que en aquest cas, havia avisat a la policia en sentir els crits i s’informa d’una concentració pels quatre crims. A més, el vídeo ve seguit per una altra peça dedicada a una manifestació
de rebuig a Erandio que conclou amb el nombre de mortes en l’any en curs com a mostra d’alarma social.
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Transcripció Apunt 4
Dimarts 6 d’octubre de 2015
Cuatro Informativos 20h
Imatge

Text
(Presentador)

Imatges del plató. Parla presentador.

Pero antes un dato dramático que queremos enfatizar. El
de la violencia machista que nos deja 4 mujeres asesinadas
en apenas 24 horas.
Ayer murieron 3. Se llamaban Almudena, Silvina i Maymuna. Hoy hay una mujer fallecida más. Su pareja la ha
matado en Guardo, en Palencia.

Veu en off d’una periodista:
Llars de les dones mortes, dels 4 territoris, i els cadàvers tapats amb un llençol blanc com surten dels diferents domicilis, rodejats per policies i acordonats.
En Erandio, En Veniel, en Vigo, y en Palencia.
4 cadáveres de 4 mujeres. Y 4 presuntos asesinos, sus paEs veu un dels cadàvers tapat amb un llençol blanc, sor- rejas. 4 casos de violencia de género en menos de 2 días.
tint de la furgoneta de la funerària.
Un personatge públic fent una declaració (no es diu qui
“No podemos admitir relaciones de poder”
és).
La veu en off de la periodista altre cop:
Imatge del domicili d’una de les víctimes, seguida de la
Imatge d’un grup de persones que parlen.
Imatge d’una de les víctimes feta amb el mòbil quan
ella era viva.
Surten els fills de Maymuna, s’enfoquen les cames i com
ells surten del domicili.
S’enfoca la imatge d’una dona plorant desconsolada i
l’altre donant-li ànims, es pressuposa que és amiga de
Maymuna.

La víctima no había denunciado por malos tratos a su pareja que ha sido detenida. Tenía 39 años. 23 tenía Maymuna. Era de Mali y tenía 2 hijos con su presunto asesino.
El hombre tenía incluso una orden de alejamiento que se
saltaba.

Testimonis al carrer
(Testimoni 1) “que en ocasiones llamé a la policía, a las 3 de
Una veïna surt parlant a la premsa envoltada d’altres la mañana para que viniesen”
veïns i veïnes del barri
Silbina tampoco sufría en silencio. Había denunciado
Imatges d’un cos cobert amb un teixit blanc entrant a
a su marido al menos 2 veces, pero al final nunca declaun cotxe fúnebre
ró contra él. Su pareja escribió una carta inculpándose
Surt la imatge del domicili
del crimen y luego se suicidó.
Canvia la imatge i surt un Bar a Palencia, acordonat
Lo mismo hizo un hombre en este bar de Palencia. Se
amb 2 agents de policia parlant, s’enfoquen les finestres
ahorcó después de haber matado a su mujer, dejó el cuerpo
del que es suposa que és el domicili
en su casa y fue a quitarse la vida al negocio que regentaban.
Imatge d’una concentració silenciosa de persones. Se24 horas de crímenes que provocan repulsa social. Las
guida de la imatge d’una espelma. Un altre concentració
concentraciones de condena a la violencia de género han
on surt el personatge públic que fa la primera declaració.
llenado de silencio los lugares de los asesinatos.
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