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Valencianes,
Valencians,

Per quart any consecutiu, l'Ajuntament de València fa un crida per
a celebrar el 25 de Novembre “Dia Internacional per a Combatre la
Violència Contra les Dones”. Va ser promogut per l'Organització de
Nacions Unides l’any 1999 amb la finalitat de sensibilitzar tot el món
sobre este greu problema. La violència contra les dones és definida per
l'ONU com un greu atemptat contra els drets humans i la dignitat de les
persones, de manera que es manifesta com el símbol més brutal de la
desigualtat existent en les nostres societats.
Es tracta d'una violència que es dirigix contra les dones pel fet
mateix de ser-ho, per considerar –els seus agressors– que no tenen els
drets mínims de llibertat, respecte i capacitat de decisió. Suposa
igualment una greu injustícia social que obstaculitza el progrés i el
desenrotllament integral de les dones a tot el món.
La nostra Constitució, en l'article 15, determina “el dret de totes les
persones a la integritat física i moral, sense que en cap cas puguen ser
sotmeses a tractes inhumans o degradants”. Des de 1978 s'han donat
passos importants al nostre país, fruit de les polítiques públiques que van
implantant-se en les administracions estatal, autonòmica i local. La
resolució d’este problema pressuposa, necessàriament, que des de tots els
àmbits socials, econòmics i polítics es prenga consciència de la seua
existència per a abordar esta dura realitat.
La violència contra les dones ja no és un problema d'àmbit privat;
correspon a tota la societat i especialment als poders públics portar a cap
les actuacions necessàries per a eradicar este mal dins la societat.
En este sentit, l'Ajuntament de València du a terme diverses
actuacions d'atenció a les víctimes, de prevenció i de sensibilització

social a través del Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre
Hòmens i Dones, i també d'estudis que ens revelen que 2 de cada 100
dones majors de catorze anys patixen maltractament a la nostra ciutat, i
que només el 20% arriba a denunciar-lo.
Així mateix, l'Ajuntament de València s'ha compromés amb la
iniciativa del Pacte Social Contra la Violència de Gènere el lema del qual
és “Davant els maltractaments, tolerància zero” dut a terme per la
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social, i
els objectius del qual són l'assistència integral a les víctimes i la
conscienciació social per a involucrar la ciutadania, els professionals, les
institucions i les organitzacions, per a sumar esforços i compromisos.
Per tot això, hui, “Dia Internacional per a Combatre la Violència
contra les Dones”, és necessari fer una menció especial a totes les que
han perdut la vida enguany. Han sigut moltes les dones assassinades per
la seua parella o exparella i per això he de convocar-vos el pròxim 25 de
novembre, a les 12 hores, a la plaça de l'Ajuntament per a rendir un
homenatge a les víctimes, guardar un minut de silenci i per a manifestar,
una vegada més, el total rebuig a les actituds i comportaments de
violència contra les dones, amb la reiteració del nostre compromís de
dedicar tots els esforços i mitjans possibles perquè desaparega esta
injustícia de la nostra societat.
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