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Valencianes,
Valencians,

Hui, dia 25 de novembre, commemorem en la nostra ciutat el “Dia Internacional per a
combatre la violència contra les dones”. L’ONU va concedir a esta data caràcter oficial amb
l’objectiu de sensibilitzar la societat i els Governs del món del greu problema de la violència contra
les dones, que constituïx una violació dels drets humans i representa la màxima expressió de
desigualtat entre dones i hòmens.
A pesar dels esforços que les distintes Administracions estem realitzant des de fa anys, les
dones assassinades continuen sent, any rere any, massa, i la majoria d’elles sense haver denunciat
mai el seu agressor. D’altra banda, les denúncies han augmentat, la qual cosa ens porta a pensar que
cada vegada més dones reconeixen que les agressions no poden ser consentides i que es vulneren
els seus drets.
Hui és un dia per a recordar les víctimes, tant a elles com les seues filles i fills que, de
vegades, també són assassinats, i que, en altres casos, han patit el maltractament durant anys.
Hem de ser conscients que este problema social es troba en les arrels de la nostra societat i
que per a lluitar contra el mateix hem d’adoptar mesures preventives que facen moure’s els pilars
sobre els quals es fonamenten la desigualtat i la discriminació que encara hui patixen les dones.
Sabem que per a previndre la violència contra les dones cal modificar les pautes socials i
culturals de comportament basades en la idea de la inferioritat o la superioritat d’un dels sexes i en
l’atribució de papers estereotipats a la dona i a l’home, i eliminar l’ús de la violència com a mode de
resolució de conflictes.
El nostre objectiu és la desaparició de la violència de gènere i per a aconseguir-ho hem de
treballar des de tots els àmbits socials en l’educació, en els conceptes d’igualtat entre dones i
hòmens. Este missatge ha de ser el centre d’atenció de totes les mesures de prevenció i l’objectiu

fonamental de les polítiques públiques que s’adopten.
Fa deu anys que realitzem esta crida, i hui, un any més, en el “Dia Internacional per a
combatre la Violència contra les Dones” tornem a recordar les víctimes, especialment aquelles
que han perdut la vida a les mans dels seus agressors, les seues filles i fills també assassinats, i les
víctimes que patixen seqüeles físiques, psíquiques i emocionals, en alguns casos irreparables, i els
seus familiars.
Hem d’afrontar este problema amb tots els mitjans al nostre abast i manifestar el nostre
unànime rebuig davant de qualsevol actitud violenta contra les dones, així com reiterar el nostre
compromís de recolzar totes aquelles accions encaminades a garantir la igualtat, la dignitat i la
llibertat.
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