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Declaració institucional sobre el Dia internacional  

per a l’eliminació de la violència contra les dones 
 

 
 En commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
contra les Dones, el Parlament de les Illes Balears, en representació de totes les 

persones que conformen la nostra comunitat autònoma, condemna en aquest acte 
qualsevol tipus de violència vers les dones, sense admetre’n cap justificació, i 

expressa el seu rebuig més contundent davant fets d’aquesta naturalesa. 
 
 La violència vers les dones com a vulneració dels drets humans i les llibertats 

fonamentals és una conseqüència de les relacions de poder històricament desiguals 
entre dones i homes. És un fenomen estructural de les societats patriarcals, basat 

en normes, valors i comportaments socialment acceptats que han justificat, al llarg 
del temps, les conductes de domini i d’abús dels homes vers les dones, i que es 
produeix de forma transversal en tots els àmbits socioeconòmics. Ni el silenci ni la 

resignació en són la resposta. 
  

 Si no ens implicam en la seva lluita de forma efectiva, la violència vers les 
dones ens impedeix créixer i progressar com a societat i continuar avançant. No és 
un fet aïllat ni un problema d’àmbit privat de qui la pateix, sinó que és un problema 

social que afecta tota la població.  
 

 La violència exercida contra les dones pel fet de ser dones és la manifestació 
més brutal de la desigualtat que hi ha en la nostra societat, ja que els agressors 

consideren les dones persones sense drets tan bàsics com ara la llibertat, el 
respecte i la capacitat de decisió. Precisament per això, cal considerar-la una xacra 
social que s’ha de combatre des de diferents fronts: legislatius, educatius, culturals 

i socials, etc. 
 

 Aquest tipus de violència no respon a un comportament natural, és una 
actitud apresa mitjançant la socialització i, atès que es tracta d’un problema 
sociocultural generalitzat a escala mundial, la prevenció ha de ser un dels principals 

mitjans que ajudin a eradicar-la.  
 

 Aquest fet implica la possibilitat d’incidir en els processos d’aprenentatge, 
especialment des del marc familiar i escolar i també amb els mitjans audiovisuals, 
per potenciar la convivència pacífica i la solidaritat, i evitar la transmissió de pautes 

de comportament violent i discriminació per raons de sexe, cultura, orientació 
sexual, etc. 

 
 Per tant, és imprescindible promoure accions urgents en l’àmbit educatiu i 
des de les edats més primerenques per educar les generacions futures en valors 

d’igualtat, de tolerància, de respecte i de no-violència, i trencar, d’aquesta manera, 
els rols i els estereotips patriarcals que persisteixen en la societat. 
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 D’altra banda, són moltes les dificultats amb les quals les víctimes s’han 

d’enfrontar per sortir del cicle de violència que pateixen, poder rompre amb 
l’agressor i iniciar una nova vida lluny de la por i la desesperació. I més ara, en la 
difícil situació econòmica en què ens trobam. 

 
 Per això, hem de ser constants en la lluita, la protecció i la seguretat de les 

víctimes, per tal d’acabar amb el degoteig constant de dones assassinades per les 
seves parelles. De forma especial, hem de continuar treballant en la millora de 
l’assistència als menors, víctimes directes de la violència contra les dones. 

 
 Així, el Parlament de les Illes Balears, conscient de la importància de la lluita 

contra la violència vers les dones, vol manifestar el compromís de treballar per fer 
visible i prevenir qualsevol manifestació de violència, especialment vers les dones, i 
per garantir els drets de les dones víctimes i dels seus fills i filles i prestar-los el 

suport i l’atenció necessaris perquè puguin superar la situació de violència i 
recuperar-se. La finalitat d’aquest compromís és aconseguir la consolidació d’una 

cultura basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat i la dignitat humana.  
 
 Per tant, requerim el compromís de tothom, tant a escala individual com 

col·lectiva, i també de les diferents institucions i organismes. Perquè només 
assumint una responsabilitat compartida podrem lluitar per eradicar la violència 

contra les dones. 
 
 Desgraciadament, enguany, l’efecte d’aquesta xacra social està present a les 

Illes Balears amb el resultat de dues víctimes mortals. Per aquest motiu, volem fer-
ne una menció especial, tant per a elles com per als seus familiars. 

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de 20 de novembre de 2012 

 

 


