RITA BARBERÁ NOLLA
ALCALDESSA DE VALÈNCIA
Valencianes,
Valencians,
L'Ajuntament de València se suma a la commemoració del 25 de
novembre com al “Dia internacional per a combatre la violència contra les
dones”, que promogut per l'Organització de Nacions Unides, té com a finalitat
sensibilitzar tots els països sobre este inadmissible problema social per tal que
prenguen mesures eficaces davant d'un greu delicte que constituïx una flagrant
violació dels drets humans.
La Constitució Espanyola establix en l'article 15 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. A tots ens correspon contribuir al compliment
d'este mandat constitucional i col·laborar per tal d’acabar amb un problema
social estretament vinculat als desavantatges i discriminacions estructurals que
afecten, en distint grau, les dones de tots els països, religions, classes socials i
nivells culturals.
La violència de gènere exercida dins el marc d'una relació de parella
distancia la nostra societat de l'objectiu prioritari d'aconseguir la plena igualtat
entre hòmens i dones. Suposa un fre al progrés i a l'avanç social davant del qual
tots hem de prendre consciència i mobilitzar-nos per tal de combatre-la i
eradicar-la, sense excuses, complicitats, silencis ni actituds condescendents.
Una lluita eficient i eficaç contra una violència on no cap flaquesa,
ambigüitat ni permissibilitat, i que exigix una política integral i coordinada en la
qual participen totes les institucions, forces polítiques, agents socials i
associacions especialitzades. Conscient d'això, l'Ajuntament de València va
iniciar les primeres actuacions específiques davant de la violència de gènere
l’any 2001, a través de l'aprovació del “I Pla Municipal per a la Igualtat
d'Oportunitats entre Dones i Hòmens”, el qual incloïa mesures dirigides a
eradicar les situacions de discriminació i violència per raó de sexe, algunes
d'estes amb caràcter pioner a Espanya.
A l'actualitat, la Regidoria de Benestar Social està finalitzant l'elaboració
del “II Pla per a la Igualtat” el qual incorpora noves mesures específiques per a
continuar amb l'eradicació d'un problema que suposa també, a més d'un delicte
greu, una injustícia social davant de la qual tots hem de mobilitzar-nos. Però cap
mesura legislativa aconseguirà els seus objectius si no hi ha un adequat nivell de
consciència entre els ciutadans sobre la gravetat del problema. Açò és decisiu

perquè les polítiques actives i iniciatives concretes dins el camp de la prevenció,
educació, assistència social a les víctimes, siguen verdaderament eficaces.
Cal intensificar les campanyes de sensibilització social i convertir
jornades com ara la del Dia Internacional per a combatre la Violència contra les
Dones en noves oportunitats perquè als ulls de tots es faça visible este gravíssim
problema que ha sigut la causa de la mort de més de 60 dones a Espanya al llarg
d’este any.
En una societat cada vegada més conscient del valor de la convivència, on s'ha aconseguit un alt nivell de benestar, prosperitat i qualitat de vida per a la
majoria dels ciutadans- la violència de gènere constituïx un inadmissible
anacronisme davant del qual hem de mobilitzar-nos per tal d’afrontar junts este
greu problema social, expressar el nostre rebuig més rotund davant dels que la
practiquen en qualsevol de les seues formes i manifestacions, i el nostre total
suport a les dones que la patixen.
València, 17 de novembre de 2006
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