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Declaració institucional contra la violència que sofreixen les dones 
 
 
 El Parlament de les Illes Balears, per unanimitat de tots els grups polítics, 
manifesta la seva repulsa més enèrgica davant els maltractaments que sofreixen 
les dones i vol expressar la seva solidaritat no només amb les víctimes d'aquest 
tipus de violència, sinó també amb els seus familiars. 
 
 El Parlament de les Illes Balears reitera el seu compromís per eradicar la 
violència domèstica, en coordinació amb les resta de les Administracions públiques i 
les forces de Seguretat de l'Estat, i anima a totes aquelles persones i especialment 
a totes les dones que estan passant situacions de violència a la seva llar, que 
denunciïn aquest delicte que atempta contra els drets fonamentals de la pròpia 
persona. 
 
 Reconeixent que la violència contra les dones és un obstacle per aconseguir 
objectius d'igualtat, desenvolupament i pau, menyscabar gaudir dels drets humans 
i les llibertats fonamentals. 
 
 Considerant que els drets humans i les llibertats fonamentals són patrimoni 
inalienable de tots els éssers humans i la seva promoció i protecció és 
responsabilitat primordial de tots els governs. 
 
 Conscients que en la nostra comunitat el desenvolupament progressiu del 
respecte als drets humans no pot ser compatible amb les situacions de 
maltractaments, violència i agressions sexuals que sofreixen les dones, i que a més 
són denunciades només una mínima part de les que realment es produeixen. 
 
 Reiteram el compromís de dur a terme les mesures recollides a la Plataforma 
de Acción de Pekín i ens comprometem a: 
 

 - Adoptar totes les mesures necessàries, especialment en l'àmbit de 
l'ensenyança, per modificar els models de conductes socials i culturals de les 
dones i els homes, i eliminar els perjudicis i les pràctiques consuetudinàries i 
de qualsevol altre tipus basades en la idea d'inferioritat o superioritat d'un o 
altre sexe i dels estereotips assignats a les dones i als homes. 
 
 - Facilitar a les dones víctimes de la violència l'accés als sistemes 
judicials i, segons el previst a les lleis, contribuir a cercar solucions justes i 
eficaces per reparar els danys i perjudicis dels quals han estat objecte, i 
informar-les sobre el seu dret a obtenir una compensació mitjançant aquests 
mecanismes. 
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- Establir centres d'acollida i serveis de suport dotats dels recursos 
necessaris per atendre els infants i les dones víctimes de la violència i donar-
los serveis mèdics, psicològics i d'assessorament, i també assistència lletrada 
gratuïta o de baix preu, quan sigui necessari, a més de l'orientació 
necessària per ajudar-los a trobar mitjans de subsistència. 
 
 - Donar suport a les iniciatives de les organitzacions de dones i no 
governamentals encaminades a despertar la consciència sobre el problema 
de la violència contra les dones per contribuir a la seva eradicació. 
 
 - Difondre la informació sobre l'assistència de què disposen les dones i 
les famílies que són víctimes de la violència. 
 
 - Reconèixer, donar suport i promoure el paper fonamental que 
desenvolupen les institucions intermèdies, com són els centres d'informació a 
la dona, els centres d'atenció primària de salut, de planificació familiar, els 
centres per a famílies emigrants i altres similars en matèria d'informació i 
educació relatives als maltractaments. 

 
 El Parlament de les Illes Balears es compromet, a més, a impulsar totes les 
iniciatives que es proposin i que vagin encaminades a prevenir i eradicar la 
violència i ajudar a les víctimes de les agressions físiques i psíquiques, amb la 
finalitat que en la nostra comunitat es produeixi un grau de tolerància zero davant 
la violència contra les dones a nivell individual, col·lectiu i institucional. 

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 23 de novembre de 1999 


