Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere
Des del Parlament de les Illes Balears volem fer una crida a la conscienciació
col·lectiva de la ciutadania contra la violència de gènere, instant la població en
general a participar en tots els actes que s’organitzin per commemorar aquest dia;
no podem consentir que aquesta situació segueixi mantenint-se i hem de posar,
tots i totes, la nostra més enèrgica obstinació a trencar aquesta dinàmica criminal, i
protegir les víctimes. Totes les víctimes.
En aquest dia, les dones i homes que formem part d’aquest parlament i que
representem tota la ciutadania, volem mostrar el nostre reconeixement al coratge i
la valentia de tantes dones que, dia a dia, aconsegueixen superar la por i les
barreres -psicològiques, socials, familiars, religioses...- aixecades al llarg dels
segles de dominació masclista, per rebel·lar-se contra el seu maltractador i portarlo davant la justícia.
Des del convenciment que avui tenim, més que mai és necessària la
complicitat de tots els homes i dones d’aquest país per lluitar contra aquesta
violència. Perquè el problema és de tots i totes no només de les víctimes; és també
de tota la societat, el deure de denunciar-lo. Si davant una agressió girem el cap i
callem, estem col·laborant a crear espais d’impunitat per als agressors i a
incrementar el sofriment de les víctimes, en la seva majoria dones però també dels
seus fills i filles.
En el que va d’any, 60 dones, 2 a la nostra comunitat, i 4 nens i nenes han
estat assassinats per violència masclista. I es calcula que, aproximadament,
800.000 nens sofreixen, en el seu entorn i amb gran intensitat, la violència de
gènere. Aquests menors necessiten una protecció especial i el suport de tota la
ciutadania per sortir de l’espiral de violència que sofreixen, han sofert o sofriran.
Sabem que els nens i nenes que creixen en llars on es viu la violència de
gènere pateixen seqüeles que poden durar-los tota la vida. Disminució del
rendiment escolar, insomni, malsons, fòbies, ansietat, agressivitat..., són només
alguns dels símptomes que presenten els i les menors que han conviscut amb
aquesta xacra. A més, l’aprenentatge de models violents i rols de gènere erronis
poden conduir-los a repetir aquestes conductes, tant en el paper de víctima com en
el d’agressor, amb la consegüent reproducció de la violència de gènere.
La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere, que va ser aprovada en el Congrés dels
Diputats per tots els grups polítics, no només protegeix les dones, sinó també
aquestes víctimes infantils de la violència de gènere.
El passat mes d’abril, el Govern d’Espanya va promoure destinar un
pressupost específic per a la prevenció i protecció de les víctimes infantils de la
violència de gènere i va elaborar un Protocol d’actuació per a les comunitats
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autònomes, que ara aquestes han d’engegar de manera urgent. A la nostra
comunitat autònoma, el desembre del 2009 s’aprovà el Protocol interinstitucional
de detecció, prevenció i atenció de la violència masclista i en casos d’atacs sexuals
de les Illes Balears, en el qual han participat més de 18 institucions públiques.
Però no n’hi ha prou amb la protecció institucional, per més que aquesta
existeixi i sigui cada vegada major: la denúncia és l’única porta per engegar tot el
sistema de protecció, tant per a les dones com per a tot el seu entorn. I aquest any
assistim a un trist escenari: la majoria de les dones assassinades no havien
denunciat els seus maltractadors i, per tant, no havien pogut ser protegides. El
silenci és el millor còmplice dels maltractadors perquè els proporciona la total
impunitat i una àmplia llibertat per cometre els seus brutals actes. Per això és tan
important la denúncia dels agressors.
Des del Parlament de les Illes Balears volem fer una crida a la consciència de
tota la ciutadania d’aquest país per mobilitzar-nos contra els maltractadors, perquè
no trobin cap escletxa d’impunitat per als seus terribles actes.
I tot això amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les administracions,
amb la unitat de totes les forces polítiques contra el maltractament, amb el Poder
Judicial aplicant la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere i amb l’esforç i compromís de tots aconseguirem eradicar la
violència de gènere.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 23 de novembre de 2010

