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Manifest amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 

Violència contra les Dones 

25 de novembre de 2021 

 

Aquest 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència 

contra les Dones, volem manifestar el nostre compromís en la lluita contra 

totes les violències masclistes i adherir-nos al manifest acordat i presentat 

pels organismes d'igualtat de totes les universitats espanyoles que formen 

part de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència 

Universitària (RUIGUE). 

La violència contra les dones és la màxima expressió de la desigualtat de 

gènere en el món, considerada així en la IV Conferència Mundial sobre la 

Dona (Pequín, 1995) i erradicar-la és una meta de l'Objectiu de 

Desenvolupament Sostenible 5 de l'Agenda 2030: «Eliminar totes les formes 

de violència contra totes les dones i les nenes en els àmbits públic i privat, 

inclosos el tràfic de persones, l'explotació sexual i altres tipus d'explotació». 

La nostra universitat, com la resta d'universitats espanyoles i en tant que és 

generadora i transmissora de coneixements i valors, reitera el seu 

compromís en la lluita contra tota mena de violència sobre les dones, i molt 

particularment contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i per motiu de 

l'orientació sexual. 

La política i cultura universitària de tolerància zero es desenvolupa 

mitjançant els protocols contra tot tipus d'assetjament i de violència, els 

plans d'igualtat, les campanyes de sensibilització i conscienciació, la 

formació de tot el col·lectiu universitari, la cerca de noves accions i mitjans 

que atenguin les víctimes i la planificació de programes per cooperar i 

impulsar iniciatives noves. Aquestes són les propostes de la Xarxa d’Unitats 

d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència Universitària i la UIB les assumeix 
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com a pròpies per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, i contra la 

violència masclista, màxima expressió d'aquesta desigualtat. 

Tot això només serà possible amb el compromís i la col·laboració activa de 

totes les persones que formam la comunitat universitària. Que cada dia sigui 

25 de novembre. 
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