DECLARACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL
PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Un any més, l’Ajuntament d’Eivissa se suma a la commemoració del Dia Internacional per l’Eliminació
de la Violència contra les Dones, i reitera la seva ferma condemna a qualsevol expressió de violència
contra les dones, i de totes i cadascuna de les seves manifestacions, les que es veuen i les que estan
encara ocultes, producte de la discriminació i falta d’equitat entre homes i dones.
La violència masclista és el crim encobert més freqüent del món, segons reconeix Nacions Unides. Ja
el 1995 a la IV Conferència Mundial sobre les Dones celebrada a Beijing, es va reconèixer que la violència exercida contra les dones és un obstacle per a la igualtat, el desenvolupament i la pau dels pobles,
que impedeix que les dones gaudeixin dels seus drets humans i llibertats fonamentals.
La violència contra les dones és una de las pitjors xacres de les societats democràtiques. Les múltiples
violències que s’exerceixen contra les dones són visibles, però la tolerància social impedeix posar-los
fre: prostitució, tracta, assetjament sexual per raó de sexe, explotació reproductiva, violència obstètrica, bretxa salarial, agressió sexual dins i fora de les relacions de parella, cops, destrucció moral i
psicològica, humiliacions, tortures... tot en un marc de violència simbòlica que permet la seva legitimació.
La violència vicària és la més cruel i despietada, perquè causa un mal irreparable i destrueix la dona.
Més de 44 nenes i nens han estat assassinats pels seus pares biològics, parelles o exparelles des que
en 2013 es va començar a comptabilitzar aquest tipus d’assassinats, l’objectiu dels quals és destruir la
dona per sempre.
Tan sols aquest 2021 s’han enregistrat cinc menors víctimes mortals de la violència vicària.
Segons l’últim informe del Ministeri de l’Interior sobre el risc que corren els menors fills de víctimes de
violència de gènere, hi ha 397 menors en risc mitjà i 45 en risc alt de ser atacats pels seus progenitors.
Des de principi d’any 37 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles, 1118 des de
2003.
La realitat és que la fi de l’estat d’alarma, amb la pèrdua del control dels maltractadors sobre les seves
víctimes,ha provocat un repunt d’aquesta xacra que deixa 325 orfes des de 2003.
La igualtat de gènere i l’empoderament de les dones és un dels 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides, i per a accelerar-ne l’assoliment hem d’adoptar mesures urgents
que permetin eliminar les causes profundes de la discriminació i la violència que pateixen dones i
nenes per a construir un món més just i resilient.

Per tant, des de l’Ajuntament d’Eivissa:
Ratificam el nostre compromís amb l’eliminació de totes les formes de violència contra les dones i les
nenes, incloses la tracta, l’explotació sexual i pràctiques com els matrimonis forçats, l’explotació laboral, la mendicitat, etc. En definitiva, contra la manifestació més cruel de la desigualtat per raó del seu
sexe.
Ens comprometem a seguir lluitant contra les violències masclistes, promovent la renovació del conveni de colaboració amb Ibdona i demanant la continuïtat en la transversalitat de les politiques d’Igualtat dins l’Ajuntament aixi com assegurar-ne que tothom que hi treballa està sensibilitzat i (in)format
vers les violències masclistes, clau per esdevenir un municipi LLIURE de Violències Masclistes.
Continuarem treballant per implementar polítiques públiques dirigides a promoure la igualtat entre
dones i homes, com un valor social inqüestionable per a una societat que se sustenta sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables de la igualtat i la dignitat de totes les persones, perquè
qualsevol estratègia per a eliminar la violència envers les dones ha de confrontar les creences culturals i les estructures socials que la perpetuen.
Per acabar, convidam a tota la ciutadania a continuar mostrant el seu compromís amb l’erradicació de
la violència contra les dones i les nenes; a denunciar totes les manifestacions de desigualtat i de
limitacions i condicionaments en l’exercici de la llibertat i l’autonomia de les dones, i a participar en
totes les activitats que s’organitzin al voltant del 25 de novembre.

