AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

MANIFEST
El pròxim dia 25 de novembre es commemora el “Dia internacional per a combatre
la violència contra les dones”. Dia que té com a objectiu sensibilitzar la població mundial,
els governs de tots els països i, en concret, la població de la nostra ciutat sobre les diverses
situacions de violència que patixen les dones i que vulneren els drets humans i les seues
llibertats fonamentals.
La violència de gènere és actualment un problema social i ja no es considera una cosa
privada. Açò ha sigut possible gràcies al treball entre les diferents administracions,
fundacions, ONG i, especialment, de les associacions de dones que han sigut les principals
portaveus de les dones víctimes de la violència de gènere i les seues famílies.

És necessari intensificar les campanyes de prevenció i sensibilització social i educar
en el conceptes d’igualtat entre dones i homes, adreçades sobretot, a adolescents i joves,
màxim, quan observem amb preocupació que sols l’àmbit escolar no és suficient per aturar
comportaments masclistes que pensàvem ja superats. L’educació en tots els nivells de
l’ensenyament però també a nivell de la ciutadania, és la millor forma de prevenció i ha de
ser l’objectiu fonamental de les polítiques públiques.
En una data com esta, cal fer visible este gravíssim problema que ha sigut la causa de
la mort de quaranta quatre dones en el que portem d'any. No puc deixar de fer una menció
especial a les set dones que han mort a mans de les seues parelles a la Comunitat Valenciana,
de les quals només una havia denunciat prèviament maltractament. I d'estes set, una va morir
el passat setembre a la nostra ciutat; esperem haver ajudat les seues filles en la difícil situació
per la qual travessen, de manera que continuem estant a la seua disposició i els reiterem el
nostre condol.
Hem de promoure la denúncia d'estes situacions, tant per les pròpies víctimes com
pels seus familiars, veïnes, veïns i totes aquelles persones que, d'una manera o una altra, o des
de les diverses administracions, puguen ser coneixedores d'este greu problema social.
Els mecanismes establits des de les institucions per a l'acollida, informació i suport a
les dones víctimes de la violència de gènere han de potenciar-ne l’eficàcia amb l'ajuda de tota
la població conscienciada sobre la necessitat de detectar estes desigualtats, que encara
actualment persistixen i sotmeten les dones a la violència.
HI HA EIXIDA; este és el missatge que enguany volem donar a les dones i a les seues
filles i fills. Un missatge d'esperança, perquè a pesar de l'horror viscut, són moltes les dones
que aconseguixen eixir de l'espiral de la violència, fer-se poderoses i sentir-se
SUPERVIVENTS tal com expressa la Fundació Ana Bella.

Una altra fundació, la Fundació Vicente Ferrer, fa 44 anys que també treballa des de
la nostra ciutat amb dones supervivents, en este cas a l'Índia, on la implicació de la població
afavorix canvis d'actituds cap a les violacions de jóvens i xiquetes, els matrimonis forçats,
crims d'honor i totes aquelles violacions dels drets humans de les dones que s'emparen en els
mal anomenats costums i tradicions. Des de l'any 1999 i fins a l'actualitat, este Ajuntament
recolza la Fundació Vicente Ferrer en totes les accions de salut, alfabetització, formació
laboral i habitatge que desenrotlla, fonamentalment, amb les dones al districte d'Anantapur a
l'Índia, en més de 3.300 aldees. L'avanç i protagonisme que estan aconseguint estes dones en
la millora de la seua qualitat de vida, d'elles i de les seues famílies, en la gestió econòmica i
en la seua actitud personal, està canviant la visió social que es té d'elles.
Un any més, l'Ajuntament de València fa un crida a la societat valenciana perquè
s'implique en la denúncia d'estes situacions, en la condemna de comportaments que
menyspreen i degraden les dones, i en l'alerta davant d'eixos micromasclismes quotidians que
patim les dones.
En este “Dia internacional per a combatre la violència contra les dones”,
manifestem el nostre suport a totes les supervivents, a les seues filles i fills i a totes les
actuacions encaminades a garantir la igualtat, el respecte als drets de les dones i el seu accés
al poder.
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