Declaració Institucional en motiu del 25 de novembre del 2019 “Per una
Mallorca Lliure de Violències Masclistes” Reaccionem!!
Des de l’any 1999 que l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional
per l’eliminació de la violència contra les dones, el Moviment Feminista d’arreu
del món i moltes institucions ens feim ressò d’aquesta data, alhora, que refermam
el nostre compromís en la lluita contra la violència envers les dones.
Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són
esgarrifoses, de la mateixa manera que ho són les dades de dones que
denuncien patir violència per part de les seves parelles o exparelles, les Illes
Balears cada any som la comunitat autònoma amb la taxa de denúncia més
elevada. En dades de la Fiscalia General de l’Estat, és preocupant també les
dades de violència de gènere en la població adolescent, com també són
esgarrifoses les dades d’agressions sexuals, és per això que des de tots els
àmbits, i sobretot des del municipalisme i des del Consell hem de treballar per
prevenir i eradicar la violència contra les dones, hem de treballar per construir
municipis lliures de violències masclistes.
La legislació internacional, estatal i autonòmica és extensa i defineix clarament
la violència envers les dones, com aquella que es fruit de la discriminació de les
dones pel fet de ser dones. Enguany es celebra el 40 aniversari de la CEDAW
(Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació de la violència
envers les dones de Nacions Unides) i el 2020 es celebra el 25 aniversari de la
Conferència Mundial sobre les Dones de Nacions Unides a Beijing. En tots
aquests anys s’ha avançat en drets de les dones arreu del món, però no s’ha
aconseguit eradicar la violència envers les dones, és per això que ens cal
incrementar els esforços, i capgirar els elements culturals, econòmics i polítics
que la sostenen.
En els objectius del desenvolupament sostenible de Nacions Unides pel 2030, l’
objectiu 5 accentúa el compromís per acabar en totes les formes de violència
envers les dones i nines, tant en l’àmbit públic com privat. El 2016 es va aprovar
a les Illes Balears el pacte social contra les violències masclistes i en el 2017 en
el Congrés dels Diputats es va aprovar el pacte d’Estat contra la Violència de
Gènere. Tant el Consell de Mallorca, com els municipis de Mallorca estam
compromesos amb la lluita per l’eradicació de les violències masclistes i
assumim els objectius i els reptes de Nacions Unides i dels diferents pactes
contra les violències masclistes.
Enguany la campanya que impulsa el Consell de Mallorca, ens convida a
Reaccionar davant les violències masclistes. Per això es posa l’accent en saber
detectar la violència i en no mirar cap a una altra banda, per això convidam a tots
els veïns i veïnes del nostre poble, a totes les entitats, associacions, clubs

esportius, etc. A Reaccionar i fer front a les violències masclistes, a acompanyar
a les dones que pateixen violència i a aïllar els violents.
Per això Davant les violències Masclistes reaccionam i convidam a tothom a
reaccionar.
I per tot això refermam el nostre compromís:
1.- Ens comprometem a posar fi a totes les formes de discriminació contra totes
les dones i nines.
2.- Ens comprometem a impulsar les mesures del pacte d’estat contra les
violències masclistes.
3.- Ens comprometem a treballar en el si de la Comissió Sectorial per una
Mallorca Lliure de Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments
i amb totes les institucions creant sinèrgies per eradicar les violències envers els
dones i nines.
4.- Ens comprometem a recolzar les associacions de de dones i al moviment
feminista en el nostre territori, doncs són agents claus per una Mallorca Lliure de
Violències Masclistes.
5.- Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca
Feminista i Lliure de Violències Masclistes.

