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Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, les
universitats, a través de les unitats d’igualtat, reivindiquem el nostre paper d’agents actius en la
lluita contra tot tipus de violència envers les dones. Aquestes violències estan assentades sobre
les desigualtats entre homes i dones, i estan construïdes culturalment mitjançant pràctiques
discriminatòries assimilades com a naturals i pròpies en l’ordre social establert.
És un objectiu prioritari i comú de les universitats —marc de l’educació superior— col·laborar
amb els poders públics i la societat en el seu conjunt per posar fi a les violències exercides sobre
les dones. En l’àmbit de la relació de parella, la violència de gènere també arriba a filles i fills,
sobre els quals els riscos d’integritat psicològica i física es converteixen en un perill real per la
instrumentalització que en fan alguns homes per continuar executant el seu crim sobre la mare.
En el nostre context social de convivència, és fonamental erradicar l’assetjament sexual o per
raó de sexe de les esferes laboral i acadèmica, els abusos i les agressions sexuals en entorns
festius, l’explotació sexual i reproductiva, el tràfic de dones i nenes amb fins sexuals, la violència
simbòlica sexista, la cosificació de la dona, la hipersexualització de les nenes i un llarg etcètera
d’actes violents que s’exerceixen contra les dones pel sol fet de ser-ho.
Les universitats i les seves unitats d’igualtat treballem des de fa temps en algunes de les línies
estratègiques establertes en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, aprovat pel Congrés
i el Senat el 2017, i hem aprovat mesures i pràctiques d’actuació dirigides a les comunitats
universitàries i al seu entorn. La posada en marxa d’aquestes mesures comporta un esforç
continuat de tolerància zero davant de la violència contra les dones.
És per això que la dotació econòmica disposada en el Pacte d’Estat i gestionada per les
comunitats autònomes ha de contenir la previsió per incloure les universitats com a agents que
intervenen en la lluita contra la violència de gènere i dotar-les de prou mitjans materials i humans
per aconseguir el seu objectiu. D’aquesta manera es podrà donar una resposta adequada a la
creixent i legítima demanda social en relació amb les persones que estudien i es titulen a les
universitats, de manera que surtin de les aules amb les competències i destreses necessàries
per a aquest indispensable canvi social cap a la igualtat.
Les universitats tenim com a nucli irrenunciable d’actuació el principi d’igualtat; per això, és
ineludible la transversalització de la perspectiva de gènere en totes les àrees de coneixement
segons el grau d’intensitat que es requereixi en cadascuna.
Així mateix, és una demanda social creixent que les universitats imparteixin una formació inicial
i específica en els plans d’estudi de graus i màsters que capacitin per a l’exercici professional
amb un perfil qualificat en els processos derivats de les situacions de violència de gènere.
El bàrbar degoteig d’assassinats de dones i, de forma creixent, de filles i fills, exigeix la inclusió
d’una formació continuada, rigorosa i actualitzada per a les persones que tenen la responsabilitat
de garantir els drets de les víctimes i la seva protecció enfront dels homes, moltes vegades pares,
que, en un exercici dilatat en el temps, delinqueixen i danyen definitivament la vida, la llibertat i
els drets de la dona, així com els de la seva descendència.
La formació especialitzada dirigida als itineraris professionals corresponents a tots els agents
judicials, al cos facultatiu mèdic i personal sanitari, així com als diferents cossos policials, docents
de primària i secundària, comunicadors, publicistes i creadors audiovisuals i de continguts digitals
i altres perfils que hi intervenen, és una exigència que no es pot eludir ni amagar davant dels
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resultats que deriven d’un biaix inconscient en la valoració, l’adopció i el manteniment de mesures
de protecció i de garantia.
Perquè l’absència de perspectiva de gènere en l’avaluació dels fets que fonamenten la violència
de gènere porta a la consolidació de falsos pressupòsits, de manera que s’atorga autoritat als qui
neguen l’existència d’una violència sistèmica contra les dones.
En aquesta commemoració del 25-N, les universitats mantenim el nostre compromís actiu i ferm
en la lluita contra la violència de gènere. Som conscients que, per fer-ho, cal incorporar les
exigències formatives a què s’ha al·ludit prèviament, així com atorgar-los un caràcter d’urgència.
Després de llargs anys de retallades en les polítiques universitàries, necessitem el suport
institucional i financer dels governs de les comunitats autònomes per escometre les polítiques de
gènere ja que, sense aquest suport, resulta molt difícil, si no inviable, que les universitats i les
seves unitats d’igualtat puguem assumir-les.
Com assenyala la Sra. Mlambo, secretària general adjunta de les Nacions Unides i directora
executiva de l’ONU Dones, «la violència de gènere és inacceptable, es pot evitar, es pot prevenir.
Fem-ho possible».
Les sotasignades són universitats que formen part de la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de
Gènere de les Universitats Espanyoles per a l’Excel·lència Universitària (RUIGEU)
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