València, ciutat igual, ciutat justa:
Són fets públics i destacats que els actes discriminatoris al municipi i a les xarxes socials són
malauradament una constant en els temps actuals.
Segons l’última memòria de la Fiscalia de Delictes d’Odi de València, en el 2019 es van incoar 52
investigacions relacionades amb actes d’incitació l’odi i la humiliació, per raons d’ideologia, tracte
discriminatori, ofensa i amenaces per sentiments religiosos, entre altres. De entre les causes més
freqüent de les agressions la LGTBIfòbia va ser una de les principals, i les amenaces mes repetides
tenien relació contra les persones migrants. Per altra banda, la intensitat de la promoció del discurs
d’odi a les xarxes socials, també s’ha incrementat, emparada amb la impunitat de poder insultar,
d’assetjar i discriminar des de l’anonimat.
A més a més, la visibilització del missatge neofeixista, amb l’exhibició de símbols i consignes
contràries als drets humans i la bona convivència encara
és palès als nostre carrers. Malauradament la
permissivitat front a estos actes no sembla haver millorat
massa des dels fets i agressions de l’extrema dreta del 9
d’octubre de 2017.
Aquesta es la situació que, desgraciadament, presenta la
nostra societat, i és per això que l’Ajuntament de
València ha posat en marxa acciones i campanyes que
miren de posar en el centre del debat polític la
importància passada, present i futura de la Declaració
Universal dels Drets Humans.
La Campanya ÉSSERS posa en el centre de la Declaració les persones per allò que les enriqueix com
éssers diferents i per allò que les fa iguals com éssers amb els mateixos drets inalienables. La

campanya parla de fer el camí de deixar d’ésser una màquina, un robot que llança missatges d’odi i
reprodueix la discriminació sense reflexió i sense sentit comú, per esdevindre un ÉSSER amb totes les
lletres. Un ÉSSER on l’amor a la humanitat siga la més important característica. ÉSSERS són colors de
pell que es separen i es fonen per formar una i milers de formes, d’estils, de sentiments que
conformen la pròpia vida a la ciutat que els empara i els protegeix. ÉSSERS és una intenció clara de
buscar altres punts de vista per entendre i voler a l’altra persona així com és, i avançar a un SOM
comú que ens farà més humanes i més lliures. Les nostres imatges es veuen més clares amb la
perspectiva que ens ajuda a reflexionar, entendre i estimar a l’altra en totes les seus circumstàncies.
Tot plegat, l’amor, els colors, les diferències, la perspectiva, l’empara i el defensa com el nostre
MARC arreu el món: la Declaració Universal dels Drets Humans.

LA CAMPANYA
“Campanya 10 de desembre: Commemoració de la
Declaració Universal de Drets Humans” està impulsada
pel Servei d’Igualtat i Polítiques Inclusives i pertany a
tots els serveis que treballen per la no discriminació. Ha
de ser una campanya de sensibilització contra la
discriminació i l’odi. Els objectius que persegueix són
els següents:
- Sensibilitzar a la població de la importància de la Declaració i del contingut dels drets
humans.
- Impulsar la defensa dels Drets Humans entre la població i les organitzacions.
- Identificar i denunciar els actes discriminatoris que es puguen produir en el municipi.
- Promoure la participació de les entitats de defensa dels drets humans en la celebració.
Per a la promoció de la campanya, s’ha creat cartelleria en forma de 80 MUPIS i altres cartells
exposats per la ciutat, 3000 cartells A3 per distribuir per totes les entitats que ho desitgen, una
pancarta al balcó de l’Ajuntament amb el nostre lema, publicitat en ràdio i televisió, una playlist en
Spotify, així com la difusió i promoció de la campanya en les xarxes socials (Facebook, Twitter i
Instagram), entre altres.
Evidentment esta campanya és part del treball de la Regidoria i de l’Ajuntament en la sensibilització
necessària contra els fets discriminatoris. Tot i això s’emmarca en les diferents accions que promou
el Pla COMVA, el primer Pla de Convivència Municipal a la ciutat de València on la Declaració de
Drets Humans es un referent fonamental.
El Pla COMVA és un instrument forma part del compromís que ha adoptat el govern municipal per
tal de defensar els drets humans de la ciutadania valenciana i un instrument fonamental per la lluita
contra la discriminació i el delictes d’odi, garantint i protegint el dret a la ciutat i a la dignitat de tots
els valencians i valencianes. El marc normatiu en el qual s’enquadra es L’Estratègia Valenciana per la
Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi 2019-2024 de la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

Aquest Pla inclou la construcció durant l’any 2021 d’una Oficina de No-Discriminació (ONDIS) i
comptarà amb l’Observatori Municipal Contra la Discriminació i l’Odi. L’ONDIS informarà en
matèria de drets humans i vetlarà per la seua protecció, garantia i acompliment. És de destacar que
aquest pla es desenvolupa amb la participació de desenes d’associacions, entitats locals, serveis i
organitzacions.

València, ciutat igual, ciutat justa

#ÉSSERS #VLC=iJusta
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