
 
Les violències contra les dones 

a El Salvador 

 
Les diferents formes de violències contra 
les dones són un problema social que ens 
afecten a tots i totes.  
 
No es tracta tan sols d’un problema domèstic, 
és una problemàtica social. 
 
La discriminació a les dones és molt elevada a 
El Salvador, i la violència masclista és 
comuna i quotidiana. De gener a abril de 2012 
186 dones van ser assassinades, és a dir: 

 
Una dona va ser assassinada cada 16 hores. 
 
Només una petita part de les agressions i 
els crims són reportats a les autoritats. 
 
Amb l'aliança i treball conjunt de: 

- Organitzacions feministes i de dones d’El 

Salvador 

- Grup Parlamentari de Dones de l'Assemblea 

- Mecanisme Nacional de la Dona 

- Consell per la Igualtat i la Equitat 

 

S’han aconseguit aprovar dues lleis que 
contribueixen al reconeixement i a l’exercici 
dels drets de les dones: 
 

 Llei d'igualtat, equitat i eradicació de la 
discriminació contra les dones (2011) 
 

 Llei especial integral per a una Vida 
Lliure de Violència per les Dones (2010) 

 

 

Projecte:  

“Dones de tres associacions locals 

implementen estratègies de prevenció a 

la violència contra les Dones a                 

El Salvador” 

 

El moviment feminista i de dones salvadoreny ha 

contribuït a la reducció de les violències contra 

les dones. Malgrat tot el treball desenvolupat,  

encara queda molt per fer per tal d’eradicar les 

diferents formes de violència contra les dones. 

 

El projecte treballa per enfortir les capacitats 

locals d’actores socials i institucionals en tres 

municipis d’El Salvador (Aguilares, El Paisnal i 

San Pablo) i per implementar una estratègia de 

prevenció de la violència contra les dones i 

joves. 

 

Dins de l'estratègia d'intervenció es planteja: 

 Promoció de l'ús dels espais municipals 

recreatius per a les dones i la infantesa. 

 

 Desenvolupament de tallers artístics amb la 

joventut, com a eina d'informació i reflexió. 

 

 Mobilització de les dones per la vindicació 

dels seus drets, a través de la 

commemoració de dates reivindicatives dels 

drets de les dones. 

 
 

 

 
Per al desenvolupament del projecte comptem 

amb el treball de: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Associació salvadorenca que busca contribuir a 

l’eradicació de la subordinació i discriminació 

femenina. Compta amb una àmplia experiència 

de treball en defensa dels drets humans de les 

dones, el seu apoderament i l'impuls de 

polítiques municipals d'equitat de gènere. 

 

 
El projecte està subvencionat per: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Violència contra les Defensores dels 

Drets Humans de les Dones 

 a Amèrica Central 

 

 

Per defensores de drets humans reconeixem  

les dones actives en la defensa dels drets 

humans de les dones, ja siguin civils, polítics, 

econòmics, socials, culturals, ambientals, 

sexuals o reproductius, etc. 

 

A Mesomèrica, si bé s'ha avançant en el 

reconeixement i diagnòstic de la violència 

exercida contra les persones que lluiten pels 

drets humans, la informació sobre la situació 

específica de les defensores de drets humans 

és encara insuficient i moltes vegades es 

troba invisibilitzada. 

 

A societats profundament masclistes, el fet de 

ser una dona que desafia l'ordre patriarcal és 

un factor de vulnerabilitat. Quan la 

discriminació de gènere es conjuga amb 

altres discriminacions per classe, edat o 

ètnia, el nivell de risc i vulnerabilitat augmenta. 

 

Són moltes les formes de violència exercides 

contra les defensores, amb l'objectiu de 

deslegitimar, silenciar, desmobilitzar i generar 

por.  

Algunes d'aquestes formes de violència són 

assassinats, amenaces de mort, difamació, 

violència sexual, autocensura, criminalització 

’accions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som una associació de cooperació 

internacional que contribuïm des de les 

nostres accions, a l'apoderament de les 

dones, al ple exercici dels seus drets i a 

l'assoliment de l'equitat de gènere, com a 

condicions imprescindibles per arribar a la 

justícia social, al desenvolupament humà 

sostenible i a la pau. 

 

 

Per a més informació sobre la nostra associació, 
projectes i maneres de col·laborar, ens podeu 
trobar a: 
 

Per telèfon:  93 667 40 95 
 

A la pàgina web:www.cooperaccio.org 
 

Al Facebook: www.facebook.com/cooperaccio 
 

Per Twitter: @cooperaccio 
Per correu electrònic: info@cooperaccio.org 

 

 

PER UNA 

VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIES 

CONTRA 

LES DONES! 
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