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Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones 

Declaració del Consell Escolar de Mallorca  

 

L’any 1994 fou aprovada per l’Assemblea de les Nacions Unides la Declaració sobre 

l’eliminació de la violència contra la dona. 

L’article 4 de la Declaració estableix que els estats estan obligats a «adoptar totes les 

mesures apropiades, especialment en el sector de l’educació, per a modificar les pautes 

socials i culturals de comportament de l’home i de la dona i eliminar els prejudicis i pràctiques 

consuetudinàries, o d’altra índole, basades en la idea de la inferioritat o la superioritat d’un 

dels sexes i en l’atribució de papers estereotipats a l’home i a la dona». 

Malgrat els anys que ja han passat, és evident que encara queda molta feina per eliminar 

definitivament aquesta violència que es manifesta en diferents àmbits i de maneres distintes, 

totes condemnables. 

El Consell Escolar de Mallorca, òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de 

l’illa, vol contribuir als objectius de la Declaració i, més concretament, al que descriu l’article 

4.  

Per això, al temps que reconeix que les nostres escoles i els seus professionals 

contribueixen a difondre la igualtat entre dones i homes, i tot el que això suposa per garantir 

el respecte entre iguals, vol animar tota la comunitat educativa i, mitjançant aquesta, la 

societat en general a dedicar el 25 de novembre a reflexionar i debatre sobre com eliminar 

aquesta xacra social, i a manifestar públicament el seu rebuig. 

També pot ser un bon moment per a revisar els protocols que faciliten l’acolliment de totes 

les víctimes, especialment els menors, amb especial atenció al dret a la seva intimitat, perquè  

es recuperin i puguin integrar-se amb la resta de l’alumnat amb condicions d’igualtat.  

 

Acord de Ple del Consell Escolar de Mallorca de 1 d’octubre de 2019  


