Nou telèfon sobre violència de gènere per a homes
dimarts, 15 de desembre de 2009 10:28

El delegat del Govern per a la Violència de Gènere, Miguel Lorente, presenta el nou servei
d'atenció telefònica i on-line sobre polítiques d'igualtat dirigides a homes.

Començarà a funcionar el pròxim 4 de desembre i atendrà les trucades de 9 a 23 hores, de
dilluns a divendres.

El delegat del Govern per a la Violència de Gènere, Miguel Lorente, ha inaugurat aquest matí la
jornada sobre experiències internacionals per a la implicació dels homes contra la violència de
gènere i en matèria d'igualtat en la qual han participat representants de diferents associacions
d'homes tant espanyoles com de Noruega, Itàlia i Hongria.

Lorente ha assenyalat que la lluita contra la desigualtat exigeix dues grans eixos d'acció, d'una
banda "la correcció de la desigualtat i les seves conseqüències, i per un altre, la promoció de la
igualtat com valor sobre el qual articular la convivència" i ha destacat la "necessitat d'implicar
als homes en aquest desafiament per avançar en igualtat".

El delegat del Govern per a la Violència de Gènere ha anunciat que el servei telefònic i on-line
d'informació i orientació en matèries i qüestions relacionades està en funcionament des de el
divendres 4 de desembre. "Volem que sigui una crida als homes, perquè se sentin part de la
solució i no del problema", ha assenyalat Lorente, qui ha explicat que les funcions del servei
seran les d'informar, orientar als homes i als professionals, i aproximar els recursos disponibles
en aquesta matèria.

Segons ha explicat el delegat del Govern, els temes que susciten més interès són els
relacionats amb les separacions, les relacions entre fills i filles, la custòdia, la conciliació, la
sexualitat i les qüestions laborals, especialment els permisos de paternitat.

Es tracta d'un telèfon gratuït, el 900 21 00 21, que oferirà el servei en horari de 9 a 23 hores,
de dilluns a divendres, i que estarà atès per persones amb formació en matèria d'igualtat de
gènere.
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