Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional del
Dia Internacional contra la violència de gènere
Es compliran aviat cinc anys de l’aprovació de la Llei de mesures urgents
contra la violència de gènere.
Ara es fa necessari reconèixer que el consens de totes les forces polítiques
entorn d’aquesta norma ha fet possible posar en marxa una eina imprescindible i
útil per conscienciar la nostra societat en contra de tot tipus de violència cap a les
dones.
Amb l’acord dels diferents partits la llei integral ha estat un instrument que
ha ajudat a evitar maltractaments i assassinats, gràcies a les denúncies de les
víctimes i a la col·laboració de la ciutadania.
També han estat moltes les persones que gràcies a les referències marcades
per la llei integral han arribat a identificar i a rebutjar la violència que costums i
hàbits revestien de normalitat.
No obstant això, no podem obviar que resten missatges soterrats a les
famílies, videojocs, mitjans de comunicació, publicitat..., que continuen transmeten
una imatge de la dona que denigra profundament el seu paper i la seva situació en
la societat, que la menysprea i anul·la, que la fa responsable de tots els mals
mantenint un estereotip femení cruel i inacceptable.
Aquesta imatge tergiversada cala profundament en les persones joves que
estan formant la seva personalitat i porta que es reprodueixin actituds violentes, el
que implica que l’edat dels maltractadors i de les víctimes cada dia sigui menor, i
que els casos de maltractament augmentin en les franges d’edat inferiors a trenta
anys.
L’educació en valors democràtics implica col·locar el paper de la dona com
una persona en igualtat de drets, i per això l’educació, tant dins les famílies com
dins les aules, ha de ser l’eix de les properes actuacions.
El desenvolupament de programes específics contra la violència de gènere a
les escoles, els instituts i les universitats han de ser els puntals fonamentals per
acabar amb la violència de gènere.
Fem una crida també als pares i a les mares perquè adoptin un compromís
ferm i qüestionin tot allò que d’una manera o altra ajuda a perpetuar els rols de la
desigualtat.
Queda molta feina per fer, no tan sols a Espanya sinó a la resta d’Europa, i
així fem una crida al president del Govern espanyol perquè el tema de la violència
sigui prioritari durant la presidència espanyola de la Comunitat Europea, i la posada
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en marxa de l’ordre de protecció europea, que implicaria un nivell de protecció
semblant per a les víctimes de la violència de gènere a tots els estats de la Unió.
Tots, administracions públiques i societat, hem de treballar per construir el
futur, però certament l’aportació dels joves i de les joves és decisiva perquè l’espai
conquerit sigui un lloc de convivència on es trobin la igualtat amb la llibertat i la
justícia, amb la dignitat, i així, simplement, conviure.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
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