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Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del 
Dia internacional contra la violència envers les dones 

 

 
 Per resolució de l’Assemblea General de l’ONU de l’any 1999 es va declarar el 

25 de novembre Dia internacional contra la violència envers les dones.  
 
 En la commemoració d’aquest dia, cal recordar que la violència de gènere és 

una de les majors injustícies que suporta la nostra societat, perquè consisteix a 
atacar o violentar una dona en el terreny físic, emocional o social, pel sol fet de 

ser-ho. La violència contra les dones no entén d’edat, raça, posició social, cultura, 
etc., és un problema universal, davant el qual tota la societat ha de ser contundent 
perquè suposa una vulneració inadmissible dels seus drets fonamentals. 

 
 La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 

integral contra la violència de gènere, que va ser aprovada amb el suport de tots el 
partits polítics en el Congrés dels Diputats, no només protegeix les dones víctimes 
sinó també els seus fills i filles. Aquesta llei va suposar la introducció en el cor de 

l’agenda política del fenomen de la violència cap a les dones i l’articulació de 
mesures de protecció, així com una sèrie de drets i prestacions per a les dones 

víctimes de maltractaments i per als seus fills i filles.  
 
 Enguany ja són 54 les dones que han estat assassinades arreu de l’Estat, 

dues d’elles aquí, a les Illes Balears. Els fills i les filles també son víctimes directes 
de la violència de gènere. Necessiten d’una protecció especial i el suport de les 

institucions i de tota la ciutadania per sortir de l’espiral de violència que pateixen. 
 

 L’educació en valors democràtics implica col·locar el paper de la dona com 
una persona en igualtat de drets, i per això aquesta educació tant dins l’àmbit 
familiar com dins l’àmbit escolar, ha de ser un eix prioritari d’actuació pels governs 

i les institucions. 
 

 Totes les institucions tenen l’obligació legal de promoure la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes i de transversalitzar la igualtat de gènere a les 
seves polítiques públiques. Totes les institucions s’han d’implicar i coordinar els 

seus recursos per socialitzar envers la igualtat i lluitar de manera efectiva contra el 
sexisme en totes les seves manifestacions i actituds.  

 
 En aquest Dia internacional contra la violència envers les dones, les dones i 
els homes que formam part d’aquest parlament, volem mostrar el nostre 

reconeixement al coratge i la valentia de tantes dones que, dia a dia, 
aconsegueixen superar la por i les barreres aixecades al llarg de la història per 

rebel·lar-se contra el seus maltractadors i portar-los davant la justícia. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 23 de novembre de 2011 

 
 


