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MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 

CONTRA LES DONES.  

 

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea 

General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de 

l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, no sols 

per a la reflexió per part de tota la societat, sinó també per a la renovació dels 

esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per a lluitar contra 

aquesta vulneració dels drets humans a nivell global.  

L'any 2014, Espanya va ratificar el Conveni del Consell d'Europa sobre 

prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica 

(Conveni d'Istanbul), que suposa el primer mecanisme vinculant a Europa per a 

“Protegir a les dones contra totes les formes de violència, i prevenir, perseguir i 

eliminar la violència contra la dona i la violència domèstica”; i que, per tant, 

aquest Conveni és d'obligat compliment.  

La violència contra les dones constitueix la vulneració més estesa dels drets 

humans en el món i el seu origen radica en la discriminació que sofreixen les 

dones respecte dels homes. La violència masclista no té cabuda en la societat 

que aspirem a ser, ni en la democràcia que volem consolidar. Eliminar-la de les 

nostres vides i protegir a les víctimes no és una opció, és una obligació. Les 

dones tenen dret a viure en llibertat i al fet que les seves vides no estiguin en 

perill pel mer fet de ser dones. 

Per a això reaccionem, necessitem el compromís individual de la ciutadania, 

homes i dones, i el compromís col·lectiu de la societat tots els dies de l'any. La 

col·laboració dels homes exerceix un paper important en el foment de la 

igualtat de gènere i l'eliminació de la violència contra les dones. 

La violència masclista ens interpel·la a tots i totes i és la nostra obligació 

combatre-la amb tots els mitjans disponibles, començant per les 

administracions, cadascuna en l'àmbit de les seves competències. 

La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, 

el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre.   

Més de mil dones (1026) han estat assassinades a Espanya per les seves 

parelles o ex parelles des de l'any 2003, data que marca l'inici de la recopilació 

de dades oficials. En el que portem de 2019, han estat assassinades 52 dones. 

A Mallorca, Ika Hoffman era assassinada per la seva parella en la Colònia de 

Sant Jordi.  
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En els darrers anys s'han produït avanços legislatius molt significatius en 

matèria de lluita contra la violència sobre la dona. Disposem d'un marc 

legislatiu a través de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures 

de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, la Llei 11/2016 de 28 de 

juliol d'igualtat de dones i homes, la Llei 11/2016 de 28 de juliol d'igualtat de 

dones i homes de les Illes Balears, i comptem des de l'any 2017 amb un Pacte 

d'Estat Contra la Violència de Gènere, aprovat pel Congrés dels Diputats i d'un 

Pacte Social contra les Violències Masclistes. 

Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de 

violència cap a les dones, que garanteixi una resposta ràpida i efectiva a les 

dones que sofreixen violència, així com als seus fills i filles, generant els 

mecanismes necessaris per a aconseguir-ho. 

 

Per tot això, el Parlament dels Illes Balears: 

 

1. Manifesta la seva repulsa a totes les formes de violència cap a les 

dones, reafirma el seu compromís amb les víctimes i declara la 

“Tolerància zero amb els maltractadors”. 

2. Reconeix la tasca realitzat pels govern d'Espanya i de les Illes Balears 

en la lluita contra la violència de gènere els últims anys i en la posada 

en marxa de les mesures del Pacte d'Estat. 

3. "El Parlament de les Illes Balears insta el Gobierno central a impulsar 

la “Comisión Permanente No Legislativa de seguimiento y evaluación 
de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de 
Género". 

4. Insta a continuar amb la necessària cooperació institucional per a 

lluitar contra la violència masclista, donant així compliment a la Llei 

11/2016 de 28 de juliol d'igualtat de dones i homes de les Illes 

Balears així com a tots els acords i mesures del Pacte d'Estat i als 

compromisos assumits per part de tots els grups polítics i les 

diferents administracions públiques en l'àmbit de les seves 

competències.  

5. Es compromet a mantenir i reforçar la lleialtat institucional entre tots 

els grups polítics per a continuar enfortint la labor del govern en la 

lluita contra la violència cap a les dones en totes les seves formes fins 

a aconseguir una societat lliure de violència masclista. 

 

 


