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Valencianes,
Valencians,
L'Ajuntament de València, un any més, el 25 de novembre, “Dia
internacional per a combatre la violència contra les dones”, s'unix a totes
les ciutats i països per a continuar lluitant contra este greu problema social
que constituïx una vulneració dels drets humans de les dones.
Qualsevol tipus de violència exercida contra les dones viola el principi
d'igualtat de drets i de respecte a la dignitat humana. La nostra Constitució
assenyala, en l’art. 15, el dret de les persones a la seua integritat física i
moral, sense que en cap cas puguen ser sotmeses a tractes inhumans o
degradants.
Totes les persones tenim l'obligació de contribuir al compliment d'este
mandat constitucional i col·laborar per a acabar amb este problema social
estretament vinculat a les desigualtats i discriminacions estructurals que
afecten, en diferent grau, dones de tots els països, cultures, religions, classes
socials i nivells culturals.
Però este no és un problema exclusiu de les dones, encara que elles
siguen les principals víctimes, també afecta les seues filles i fills. Este és un
problema de tota la societat, i per descomptat de la societat valenciana. És
per això, que faig una crida als hòmens valencians perquè se sumen al
treball iniciat ja per moltes dones i s'unisquen els esforços, amb l’objectiu
d'aconseguir un nou orde social fonamentat en la igualtat i la justícia social.
Des de l'Ajuntament, com a Administració més pròxima a la ciutadania,
estem posant en marxa mesures d'atenció a les víctimes de la violència de
gènere; mesures de prevenció, sensibilització, informació i formació de
professionals. Tot això dins del marc de referència del II PLA MUNICIPAL
PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HÒMENS
(2008-2012) que s'aprovarà el pròxim 28 de novembre en el Ple municipal.
En la nostra societat, la violència contra les dones continua tenint una
gran incidència. Des de l'Ajuntament de València condemnem els
assassinats de dones a mans de les seues parelles o exparelles en el
transcurs del present any. Ens unim al dolor de les seues famílies i fem una
crida a tota la ciutadania perquè reflexione sobre estes situacions i recolzen

les iniciatives que les diverses administracions i, en especial, la nostra
corporació realitzen per a acabar amb esta injustícia social.
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