Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional contra la violència
cap a les dones
Per resolució de l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides,
el 25 de novembre fou designat dia internacional per a l’eliminació de violència
contra la dona: Resolució 54/134, de 17 de desembre del 1999.
Amb el suport de més de 60 governs la resolució fou el resultat d’un creixent
moviment internacional per acabar amb una epidèmia tràgica que devasta la vida
de les dones, nines i filletes, trenca comunitats i és una barrera per al
desenvolupament a totes les nacions.
La xifra de dones assassinades i víctimes de maltractaments, o les
conseqüències de les desestructuracions familiars, especialment per als menors, no
admeten cap mena de dubte. La tasca constant dels agents socials i dels mitjans de
comunicació ha servit de manera impagable com a factor de visualització del
conflicte i ha aconseguit que, d’una manera o altra, tots els partits polítics hagin
introduït finalment a les seves agendes la recerca de solucions al que, sense dubte,
ja és el problema més greu que té plantejat la nostra societat dins el marc de la
convivència democràtica.
Però, a més les dones pateixen un altre tipus de violència molt greu també,
les agressions sexuals que desgraciadament han incrementat notablement i que fan
necessari un requeriment especial a tota la societat, especialment a les
administracions, de treballar intensament per eradicar-la.
Per tot açò, el Parlament de les Illes Balears declara que, perquè les
iniciatives contra la violència contra les dones demostrin la seva eficàcia, considera
fonamental:
Primer. Dotar de recursos econòmics i humans suficients qualsevol iniciativa
que:
a) Tengui com a finalitat treballar en la prevenció i eliminació de
situacions susceptibles de conduir a actes que puguin tenir com a resultat un
dany o patiment físic, sexual o psicològic per a les dones, així com les
amenaces de dur a terme aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de
la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada.
b) Iniciativa també que suposi atenció a les víctimes.
Segon. Posar en marxa un protocol que faci possible i faciliti, a més de
l’atenció a les víctimes de violacions i agressions sexuals, la denuncia i
persecució dels agressors, així com un registre actualitzat de totes les
actuacions que facilitin les actuacions de prevenció.
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Tercer. Sotmetre a una avaluació periòdica totes les mesures d’eradicació de
la violència, tant física com psíquica, en l’àmbit familiar i fer-ne públics els
resultats.
Quart. Comptar amb la col·laboració de tots
directament implicats en la solució del conflicte.

aquells

grups
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Així mateix, el Parlament de les Illes Balears manifesta el seu compromís ètic
de sumar esforços i no restar-los per raons partidistes, en una demostració de
responsabilitat i honestedat, de manera que la vida, la salut, la qualitat de vida i les
expectatives de rehabilitació de milers de persones, especialment dones, siguin
considerades prioritàries i que no s’utilitzaran sota cap pretext com a element de
confrontació política.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 5 de desembre de 2006

