RITA BARBERÁ NOLLA
ALCALDESSA DE VALÈNCIA

Valencianes,
Valencians,
Per octau any consecutiu, el 25 de novembre celebrem a la nostra ciutat el Dia
Internacional per a combatre la violència contra les dones. Esta declaració, promoguda
per l'ONU l’any 1999, va sorgir amb la finalitat de sensibilitzar la societat i els governs de
tots els països sobre la violència contra les dones; un problema que constituïx una greu
violació dels Drets Humans.
La II Conferència Internacional sobre la Dona, realitzada a Nairobi l’any 1985, va
incloure per primera vegada el maltractament contra la dona entre les formes de
discriminació. Esta inclusió i les posteriors recomanacions de diversos organismes
internacionals, són els principals antecedents en esta matèria, els quals van contribuir al fet
que este tipus de discriminació es considerara un problema polític i d'aprofundiment de la
democràcia, i que s’incorporara a les agendes polítiques dels estats democràtics.
La violència exercida sobre la dona és un dels factors que, encara al segle XXI,
constituïx un dels atacs més flagrants al dret a la llibertat, a la igualtat i a la no discriminació
proclamats en la nostra Constitució, la qual en l'article 15 proclama “el dret de totes les
persones a la vida i a la integritat física i moral, sense que en cap cas puguen ser sotmeses a
tractes inhumans o degradants”.
Este problema social ha deixat de ser d’àmbit privat; correspon a tota la societat i
especialment als poders públics realitzar les actuacions necessàries per a col·laborar en la
seua eradicació. En este sentit, s'ha produït una evolució positiva en el posicionament crític
de la societat davant d'este tipus de violència, a causa d'un major debat i coneixement de la
seua realitat. No hi ha dubte de la important contribució que, respecte d'això, les successives
campanyes de sensibilització dutes a terme per les diverses administracions públiques –així
com els avanços legals, i la visualització i estudi d'estos assassinats– han tingut per a generar
una important reflexió col·lectiva i un manifest rebuig d'este greu mal social.
Una lluita eficaç per a combatre la violència contra la dona exigix una actuació
integral i coordinada, en la qual participen totes les forces polítiques, totes les institucions, els
agents socials i les organitzacions especialitzades; de manera que es posen en marxa
polítiques actives i iniciatives preventives, educatives, socials i assistencials al servici de les
víctimes que garantisquen els seus drets i asseguren un accés ràpid i eficient als servicis
oferits.
Per això, l'Ajuntament de València, en el marc del II Pla Municipal per a la Igualtat
d'Oportunitats entre Dones i Hòmens 2008-2012, aprovat el 28 de novembre de 2008, du a
terme diferents actuacions, com ara el Programa de Teleassistència mòbil per a dones
víctimes de violència de gènere, el Centre Municipal d'Informació i Orientació de la Dona, el
desenrotllament de campanyes de sensibilització social, i programes educatius per a la
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igualtat i la col·laboració en projectes d'inserció sociolaboral de dones objecte de violència,
entre altres mesures.
La celebració d'este “Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les
dones” comporta necessàriament el nostre especial homenatge i reconeixement a les dones
que han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles al llarg d’enguany, per la qual
cosa faig una crida a tota la ciutadania perquè manifestem el nostre rebuig davant qualsevol
actitud violenta contra les dones i recolzem totes aquelles accions encaminades a garantir la
igualtat, el respecte a la dignitat humana i la llibertat de la dona.

València, 16 de novembre de 2009

El secretari general
de l'Administració municipal

Francisco Javier Vila Biosca

L'alcaldessa

Rita Barberà Nolla
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