Declaració institucional en el Dia Internacional de la Dona
El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears fa públic el seu compromís
social amb la necessitat de continuar treballant per la igualtat de tracte i oportunitats
entre dones i homes al si de la comunitat universitària.
Les últimes dècades hem progressat de manera significativa, però encara queda camí
perquè la igualtat efectiva sigui una realitat. El desequilibri de gènere encara és evident
tant en la carrera investigadora i acadèmica com en els òrgans de govern de les
universitats. Per tot això, creiem necessari renovar el nostre compromís per una igualtat
de gènere real i efectiva en l’àmbit universitari i fer més visibles les aportacions de les
dones en totes les branques de coneixement.
Així mateix, el Consell de Direcció de la Universitat de les llles Balears manifesta la seva
actitud de tolerància zero davant qualsevol mena de violència masclista, i ho fa amb la
profunda convicció que aquesta violència atempta greument contra els drets humans,
debilita els principis democràtics i, per tant, va en contra dels valors que són inherents
a una institució com la universitària.
El respecte, la tolerància i la igualtat d'oportunitats han de ser eixos vertebradors d'una
institució que té com a finalitat la generació i transmissió del coneixement,
independentment del sexe i tendència, origen, color de pell o creences. Per tant,
qualsevol discriminació, abús de poder, assetjament o violència de gènere, sigui quina
sigui la manera en què es manifestin, són intolerables.
Aspiram que el nostre campus sigui un espai de convivència lliure de discriminació i
violència. Entenem que una eina bàsica per aconseguir-ho és el II Pla d'Igualtat, 20192021, així com el protocol contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i per motiu de
l'orientació sexual. El Servei de Prevenció, l’Oficina d'lgualtat d'Oportunitats entre
Dones i Homes i la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere treballen amb aquesta
finalitat.
Això serà possible si comptam amb el compromís de totes les persones que formen la
comunitat universitària. Aquest compromís ha de ser actiu i ha de formar part de la
nostra practica diària. D'aquesta manera, podrem assolir els objectius desitjats i fer de
la nostra universitat un model per a la resta de la societat balear.
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www.uib.cat

