
   
 

 

Manifest amb motiu del Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les 
Dones 

 
EL 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, la CRUE mostra el seu 
compromís en la construcció d'una societat igualitària que pose fi a una violència que atempta 
contra els valors democràtics i els drets humans, que són eixos fonamentals en les universitats 
espanyoles, tant en la docència, com en la recerca i la transferència del coneixement.  
 
L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, en l'Objectiu 5, planteja una sèrie d'accions 
encaminades a aconseguir la igualtat i lluitar contra les múltiples violències que pateixen dones i 
xiquetes en el món sencer. Però hi ha altres objectius que incorporen de manera transversal la 
perspectiva de gènere, un aspecte fonamental per a evitar la reproducció de models patriarcals 
que perpetuen la violència contra les dones sols pel fet de ser-ho. D'altra banda, existeix un marc 
jurídic internacional i nacional que té un paper rellevant en la protecció dels drets de les dones, 
però cal no oblidar l'especial vulnerabilitat de les dones en conflictes armats com l'actual guerra 
a Ucraïna. En el 25N tampoc podem deixar d'esmentar la violència desencadenada a l'Iran per la 
mort de Mahsa Amini, la jove arrestada i presumptament assassinada per la policia de la moral, 
que la CRUE va condemnar en un comunicat. 
 
A res de tot això poden ser alienes les universitats espanyoles, que mantenen un vincle 
permanent amb la societat i exerceixen un paper rellevant de lideratge social; com tampoc 
poden ser-ho a múltiples violències exercides contra les dones: assassinats, ciberviolència, tràfic 
d'éssers humans, assetjament, agressions sexuals, violència vicària, així com diferents 
agressions masclistes que no sempre són visibles, però  que continuen exercint-se a nivell 
global. En aquest context, cal advertir també de l'impacte dels desastres ambientals i els 
conflictes sobre les persones més desfavorides i vulnerables, com ho són les dones i xiquetes. 
 
L'educació és prioritària en la lluita contra la desigualtat i contra la violència de gènere. És 
fonamental en la prevenció, però també en la detecció. Per això, no podem oblidar la investigació, 
indispensable per a conèixer en profunditat les causes de les violències i oferir solucions que 
contribuïsquen a l'erradicació de les violències i a la reparació de les víctimes.  
 
En aquests últims anys, hem vist com la pandèmia de COVID-19 ha incrementat la violència contra 
les dones i contra les xiquetes i els xiquets. Però la violència de gènere ja és una pandèmia en si 
mateixa, com destaca l'Organització Mundial de la Salut, i s'estima que una de cada tres dones 
en el món ha patit algun tipus de violència al llarg de la vida. Els populismes i moviments 
autoritaris que neguen la violència de gènere danyen amb força els valors democràtics. Per això, 
des del coneixement, cal posar en valor la igualtat i rebutjar qualsevol forma de violència contra 
les dones en els espais universitaris, amb recursos suficients per a formar i investigar des d'una 
perspectiva de gènere, tal com exigeix la nostra legislació actual, construint al mateix temps 
espais segurs i lliures de violència que siguen referents per a la societat. 
 
Li ho devem a Mahsa Amini, li ho devem a totes i cadascuna de les dones que enguany han sigut 
víctimes d'alguna classe de violència, i a les que arrisquen la seua vida per a lluitar contra 
l'opressió política o religiosa. Per elles, mai més. 
 

José E. Capilla Romá  
Rector de la UPV 
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