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Declaració institucional sobre el  

Dia Internacional contra la violència de gènere 
 
 
 Dia 25 de novembre de 1960, a la República Dominicana, les germanes 
Mirabal, opositores al règim tirànic de Leónides Trujillo, varen aparèixer 
assassinades, amb els cossos destrossats per la tortura. 
 
 L’any 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides, en homenatge a 
aquells fets, declarà dia 25 de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones. 
 
 La violència de gènere és, sense dubte, la forma més brutal de discriminació. 
L’expressió més inhumana de la desigualtat. 
 
 En paraules de Kofi Annan, la violència de gènere és, possiblement, la més 
vergonyosa violació dels Drets Humans. Mentre aquesta continuï, no podem afirmar 
que estem aconseguint progressos reals de cap a la igualtat, el desenvolupament i 
la pau. 
 
 Aquesta realitat, que s’expressa de moltes maneres i a molts d’àmbits, 
colpeja durament arreu del món. Amagada darrera tradicions culturals, o darrera 
conflictes socials o darrera l’afany de lucre sense escrúpols, la violència de gènere 
adopta múltiples cares. 
 
 L’Estat espanyol i les Illes Balears no són una excepció. Les xifres parlen 
totes soles. 
 
 Avui, el Parlament de les Illes Balears vol declarar el seu compromís 
institucional, i el compromís de tots els seus membres, en la lluita contra la 
violència de gènere i en contra de tota discriminació. 
 
 Un compromís que implica el suport decidit a les víctimes. 
 
 Un compromís que implica, també, treballar per fer de la Declaració dels 
Drets Humans no tan sols uns principis, una inspiració, sinó una realitat arreu del 
món. 
 
 Un compromís, en definitiva, amb les mesures que permetin que tots els 
ciutadans i les ciutadanes, independentment de l’ètnia, l’origen, les creences 
religioses i polítiques i el seu lloc de residència, puguem ser realment iguals en 
drets i en deures. 
 
 Animam totes les institucions, organitzacions socials, entitats i col·lectius, 
tots els ciutadans i ciutadanes que mantinguin la seva lluita contra la violència de 
gènere per, entre tots, aconseguir la seva total desaparició. 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 25 de novembre de 2008 


