
 

 
 

 

 

 

MANIFEST AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE 

L’ELIMINACIÓ  DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

25 de novembre de 2021 
 

 

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

en el món. Considerada així a la IV Conferència Mundial sobre la Dona (Beijing, 

1995), la seva erradicació és meta de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 

de l’Agenda 2030: “Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i 

nenes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta, l’explotació sexual i altres 

tipus d’explotació”. 

 

Les universitats, com a generadores i transmissores de coneixement i de valors, i 

les seves unitats o oficines d’igualtat, designades legalment com a estructures de 

suport i integrades a la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere per a l’Excel·lència 

Universitària, reiterem el nostre compromís amb la lluita contra tot tipus de 

violència sobre les dones. 

 

Per això manifestem que constitueix un dels nostres objectius prioritaris col·laborar 

amb els poders públics i la societat en el seu conjunt per contribuir a eliminar 

qualsevol forma de violència cap a les dones, una violència que adquireix major 

crueltat a través de la “violència vicària”: aquella que s’exerceix sobre els éssers 

estimats, en especial filles i fills, que són considerats un mitjà o instrument per 

causar el màxim dolor i que són utilitzats sovint com a mètode d’amenaça. 

 

Des de l’àmbit universitari, les Unitats d’Igualtat treballem per a la prevenció de la 

violència contra les dones. L’assetjament sexual o per raó de sexe en l’esfera 



laboral i acadèmica, els abusos i agressions sexuals en entorns festius, la violència 

psicològica, punt de partida d’altres violències materials, i tot tipus de 

discriminació directa o indirecta són objecte del nostre esforç per a la seva 

eliminació. 

 

La política i cultura universitàries de tolerància zero es desenvolupa a través dels 

protocols contra els diferents tipus d’assetjament i violències, els plans d’igualtat, 

les campanyes de sensibilització i conscienciació, la formació de tot el col·lectiu 

universitari, la recerca de noves accions i mitjans que atenguin les víctimes, la 

planificació de programes per cooperar i impulsar noves iniciatives. Són la nostra 

manera de contribuir a la consecució de la igualtat efectiva i a la erradicació de 

totes les formes de violència a les nostres universitats i a la societat a la qual 

servim. 

 

Mentre segueixi existint aquesta realitat dramàtica, les universitats ens 

comprometem que tots els dies de l’any siguin  25 de novembre. 

 

Les universitats que signen aquest manifest formen  part de la Xarxa d’Unitats 

d’Igualtat de Gènere de les Universitats Espanyoles per l’Excel·lència Universitària. 
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