25 DE NOVEMBRE 2018, DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

El 1999 l'ONU va declarar el 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de
la violència contra les dones. Es va escollir aquest dia per commemorar el violent
assassinat de les germanes Mirabal, Patria, Minerva i M. Teresa, activistes
polítiques dominicanes; el 25 de novembre de 1960 varen aparèixer violades,
torturades i finalment assassinades. Aquestes dones han simbolitzat la lluita i la
resistència.
Després d'anys dirigint missatges a les dones i a la societat al seu conjunt per a
prevenir i denunciar la violència exercida contra les dones pel fet de ser dones,
aquest any el Consell de Mallorca llança una crida als mallorquins, amb el lema:
HOMES DONANT LA CARA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES.
Sorgeix de la necessitat d'implicar als homes en la lluita contra la violència contra les
dones, i contribuir a trencar el silenci masculí pronunciant-se públicament contra la
violència. A la vegada volem promoure un canvi en els models masculins masclistes
que estan en la base de la violència.
Perquè la desigualtat existent a tots els àmbits de la societat és la que genera
violència contra les dones.
Perquè malgrat que la igualtat està reconeguda per llei encara persisteixen
desigualtats entre dones i homes.
Perquè sense la implicació dels homes les jerarquies de poder es perpetuen.
Perquè la igualtat real no s'assolirà sense la participació dels homes i la seva
responsabilitat al respecte.
Perquè el patriarcat discrimina i oprimeix a les dones, però també limita i té
conseqüències negatives per als homes.
Perquè la igualtat serà beneficiosa tant per a les dones com per als homes.
La inclusió dels homes en les polítiques de gènere és incipient en el món. L'any
2005 el paper dels homes en la promoció de la igualtat de gènere, centrat en la
conciliació de la vida laboral i familiar, va ser una de les àrees estratègiques

prioritàries de la Unió Europea. El Consell de la Unió Europea 2006, va aprovar el
document "Els homes i la igualtat de gènere". En aquest reconeix que per millorar la
situació de les dones, s'ha de tenir en compte la implicació dels homes en la igualtat
de gènere i l'impacte positiu que té sobre els homes i el benestar de la societat (com
ja havia fet abans la recomanació de les Nacions Unides el 2004).
Grups d'homes arreu del món ja estan organitzant-se. D'ençà que en 1991, homes
en Canada varen decidir organitzar-se rebutjant la violència masclista amb el símbol
del LLAÇ BLANC, són milers d'homes que diuen NO als estereotips i
comportaments masclistes que creen desigualtat, discriminació i violència cap a les
dones. El Grup d’homes contra la violencia masclista i l’ Associació d’homes per la
igualtat-Mallorca, són aquí un exemple i referent en aquest aspecte. Però
necessitam molts més homes que no vulguin ser còmplices per passivitat.
La igualtat no s'assolirà mentre els homes no hi participin, no s'hi impliquin i no se'n
responsabilitzin.
Per tot això, el Ple del Consell de Mallorca i tots els Grups Polítics que hi tenen
representació es comprometen a lluitar amb tots els mitjans al seu abast contra
qualsevol tipus de violència masclista i a treballar per a comprometre a tota la
societat contra aquesta xacra.De fet, aquesta serà una de les línies d’acció amb les
quals treballarà el Consell una vegada hagi rebut les competències en matèria de
dona, gènere i LGTBI en els propers mesos.

