Bloco de Esquerda - Distrito de Viseu

Proposta 14 - Combate à Violência Doméstica
30-Mai-2011

O Bloco de Esquerda apresentou a sua 14Âª proposta,

desta vez virada para o combate Ã violÃªncia domÃ©stica.

Segundo os dados do RelatÃ³rio Anual de SeguranÃ§a Interna (RASI) de 2010, a violÃªncia domÃ©stica Ã© o 2.Âº crime
mais participado Ã s forÃ§as de seguranÃ§a na categoria de crimes contra as pessoas, | sendo que o 1.Âº sÃ£o as
ofensas Ã integridade fÃ-sica simples (muito menos grave). JÃ¡ no anterior relatÃ³rio se verificava esta situaÃ§Ã£o.

Nos Ãºltimos anos tÃªm subido os crimes de violÃªncia domÃ©stica no geral e na categoria â€œcontra cÃ´njuge ou anÃ¡logoâ€
Um outro dado importante Ã© o aumento do crime de violaÃ§Ã£o (+ 13,1%), o que reforÃ§a a dimensÃ£o da violÃªncia de
gÃ©nero. O abuso sexual de crianÃ§as tambÃ©m aumentou 12,9%.

A esmagadora maioria das vÃ-timas sÃ£o mulheres (82%). Muitas das mulheres assassinadas jÃ¡ estavam sinalizadas
como vÃ-timas. Estes nÃºmeros nÃ£o tÃªm correspondÃªncia nem em prisÃµes preventivas, nem em prisÃµes efectivas e nem
sequer em medidas de coaÃ§Ã£o atravÃ©s da vigilÃ¢ncia electrÃ³nica.

Â

O Bloco propÃµe:

â€¢ CriaÃ§Ã£o de JuÃ-zos Especializados em ViolÃªncia
DomÃ©stica que tratem o crime, mas tambÃ©m as situaÃ§Ãµes conexas, de forma
cÃ©lere e integrada. Ã‰ o avanÃ§o necessÃ¡rio, apÃ³s a introduÃ§Ã£o da
vigilÃ¢ncia electrÃ³nica.

â€¢ As pulseiras electrÃ³nicas sÃ£o a decisÃ£o do sÃ©culo XXI
nesta Ã¡rea e o Bloco defendeu o seu uso para proteger as vÃ-timas, mas
infelizmente os juÃ-zes nÃ£o as aplicam. Ã‰ preciso inverter esta situaÃ§Ã£o,
criando juÃ-zos especiais habilitados para o julgamento destes casos.

Â

VÃª a proposta completa aqui:
http://www.esquerda.net/sites/default/files/PROPOSTA_14_-_JUSTICA_COMBATA_CRIME.pdf
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O Programa do Bloco de Esquerda:
http://viseu.bloco.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=48&Itemid=88

20 Dias, 20 Propostas, segue as propostas apresentadas, vÃª os
vÃ-deo-apresentaÃ§Ã£o das mesmas:
http://viseu.bloco.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=33&Itemid=86
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