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Declaració institucional 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones 

 
 
 Un any més hem de dir prou a la violència contra les dones.  
 
 El dia 25 de novembre recorda a tot el món que milions de dones diàriament 
pateixen assassinats, violacions, esclavitud i assetjament sexual, tortures, 
maltractaments, menyspreu, discriminació, marginació i pobresa. I per què? 
Únicament perquè són dones, per cap altre motiu. 
 
 L’any 1999 l’ONU va institucionalitzar aquesta data com el Dia Internacional 
contra la violència contra les dones, encara que anys abans, des del 1981, ja es 
commemorava. 
 
 La violència que pateixen les dones a tots els països del món té arrels 
comunes; no es manifesta únicament en cops, ferides i assassinats. També la 
pobresa la pateixen elles i els seus fills i filles majoritàriament. La discriminació 
laboral té xifres concretes. A les guerres el patiment de la població civil cada 
vegada és major i entre ella són majoritàriament les dones les que s’enduen la 
pitjor part, essent la violència cap a elles una estratègia clarament planificada en 
els conflictes. 
 
 El problema dels maltractaments té el seu origen en la desigualtat ancestral 
que existeix a la societat entre homes i dones. Es tracta d’un problema ideològic, 
que obeeix a un sistema de pensament patriarcal fins al punt de dur a molts a la 
convicció que són propietaris de les vides de les dones. La violència sexual contra 
les dones obeeix a les mateixes causes, la falta de respecte pels éssers humans de 
sexe distint.  
 
 El problema de la violència contra les dones afecta tothom i no només a les 
dones que la pateixen. Sabem per les estadístiques que les nostres filles, fills, 
mares, àvies, amigues i companyes en poden ser víctimes. Per tant exigim als 
nostres governants que posin totes les mesures preventives i pal·liatives 
necessàries que comprenguin tots els àmbits d’acció política: l’educació, la sanitat, 
els serveis socials, etc.; que vetllin per la seguretat personal de les dones i que la 
justícia sigui aplicada contundentment contra els agressors a fi de crear una cultura 
que digui no a la violència contra les dones. 
 
 Demanam als mitjans de comunicació un tractament digne i respectuós cap a 
les víctimes de la violència.  
 
 La presència de les dones en espais de decisió és molt reduïda, més aviat 
testimonial. Mentre el poder econòmic, polític i social continuï en mans masculines 
serà difícil que canviïn les coses. Cal que les dones ocupin en igualtat els llocs de 
poder a tots els àmbits.  
 



 

Parlament de les Illes Balears 
 

 

 Volem canvis reals, volem mesures i recursos per a la igualtat. Volem 
denunciar la violència de gènere com una lacra a eradicar i exigim que les 
dones tenguin una garantia de seguretat i llibertat per poder desenvolupar-
se dignament com a persones. 
 

 
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  

en sessió de dia 26 de novembre de 2002 


