Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional en el Dia internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones
Un any més, hem de realitzar en el Dia internacional contra la violència de
gènere una crida perquè aquesta violència acabi.
El Parlament de les Illes Balears vol denunciar en un dia com avui la violència
de gènere com a lacra social a eradicar i vol exigir que les dones tenguin una
garantia de seguretat i de llibertat per poder desenvolupar-se dignament com a
persones i volem canvis reals, volem mesures i recursos per a la igualtat.
Hem comprovat el darrer any quan lluny de disminuir aquest fenomen, les
víctimes, dones assassinades a mans dels seus marits, companys o exmarits
continua augmentant, així com cents de mils de dones pateixen cada dia
maltractaments en forma de violència física, psicològica, econòmica i material.
Moltes d’elles s’han atrevit a donar el pas decisiu de la denúncia, però la majoria
d’elles continuen en el més absolut dels anonimats.
L’any 1999, l’ONU va institucionalitzar aquesta data com el Dia internacional
contra la violència contra les dones, encara que aquest any, que anys abans, des
del 1981 ja es commemorava, el dia 25 de novembre es recorda a tot el món que
milions de dones diàriament pateixen assassinats, violacions, esclavitud i empait
sexual, tortures, maltractament, menyspreu, discriminació, marginació i pobresa. El
problema dels maltractaments té el seu origen a la desigualtat ancestral que
existeix a la societat entre homes i dones. Es tracta d’un problema educatiu 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 que pateixen les dones té arrels comunes a tot el món, es
manifesta amb cops, ferides, assassinats, insults, però també amb la pobresa, la
discriminació laboral. La violència sexual contra les dones obeeix a la fi a la falta de
respecte pels éssers humans de sexe distint.
Per tant, és responsabilitat dels nostres governants que posin totes les
mesures especialment preventives, però també pal·liatives, necessàries per tal
d’evitar en primera instància els maltractaments i donar suport a les dones des
d’un punt de vista integral. La intervenció de les administracions públiques ha
d’incloure una acció política integral des de l’àmbit de l’educació, la sanitat, els
serveis socials, etcètera. I al mateix temps han de vetllar per la seguretat personal
de les dones i perquè la justícia sigui aplicada contundentment contra els
agressors, a fi de crear una cultura que digui no a la violència contra les dones.
Un any més hem de dir: prou a la violència contra les dones.
A la seu del Parlament, a 19 de novembre del 2003.
Aprovada per assentiment pel ple de la cambra
en sessió de dia 25 de novembre de 2003

