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FA SABER:

Cada quinze segons és agredida una dona en algun lloc del món. Durant
els cinc minuts aproximats que podem tardar a llegir este ban, vint-i-quatre
dones seran maltractades i, desgraciadament, algunes de les vint-i-quatre no
arribaran amb vida a la nit. Pel que fa al nostre país, huit-centes dones han
sigut assassinades des de 2003 pels qui havien sigut, o encara eren, les seues
parelles. Unes matemàtiques que donen com a terrible resultat que tinguem
entre 55 i 70 dones assassinades per any. Dones que deixen a mitges les vides
de fills, filles, mares, pares i amics i amigues que hauran d’aprendre a viure
sense elles. Als valencians i valencianes encara ens envaïx la impotència i la
ràbia en recordar l’últim cas de la jove de quinze anys assassinada a Xella ara
fa un mes. Estes dramàtiques xifres han fet que l’Organització de les Nacions
Unides denomine la violència exercida contra les dones com una pandèmia
global que cal eradicar.
La violència contra les dones és un tipus de violència que colpeja els
drets humans i les llibertats fonamentals de més de la meitat de la nostra
societat. Cada dia es vulneren els principis d’igualtat, seguretat, llibertat,
integritat i dignitat de més de la meitat de la població mundial. Totes i tots som
maltractats com a societat i és impossible que ens puguem reconéixer com a
tal amb la nostra meitat ferida d’una manera tan profunda i persistent. La
violència de gènere ens travessa pel mig com a poble. I no es pot ser neutral a
l’hora de denunciar-la i combatre-la, perquè ser-ho en este tema cabdal ens
posiciona en la banda dels agressors.
La vida de moltes dones està en risc i no podem continuar ignorant eixa
realitat. Per això, continuarem reclamant un pacte d’estat contra la violència de
gènere que incloga la totalitat d’agents implicats i responsables. Volem que les
polítiques d’igualtat estiguen a peu de carrer. Amb eixe objectiu, hem obert la
Unitat d’Igualtat del Marítim per a la prevenció i sensibilització de la violència
masclista i per a construir la igualtat des dels barris. A més, l’Ajuntament ha
destinat enguany agents del Grup d’Atenció contra els Maltractaments de la
Policia Local de València (grup GAMA) perquè tinguen dedicació exclusiva en
la protecció de les víctimes de violència masclista a la ciutat. Gràcies a la seua
tasca compromesa moltíssimes d’elles han eixit de l’infern que patien durant
anys de silenci.
No volem més silencis. Tot el contrari. Volem escoltar ben altes i fortes
les veus de les dones que ixen de la violència de gènere. Volem que València
siga una ciutat lliure de violència contra les dones. No volem més minuts de
silenci perquè volem celebrar minuts de vida. No volem que cap fill o filla perda
sa mare, ni que cap mare o pare perda la seua filla per haver triat el seu destí.
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Enguany volem despertar consciències perquè la lluita contra la violència de
gènere siga la lluita de totes i de tots, perquè esta és també la lluita dels
homes, i hem de fer-la nostra. Volem molts més esforços en educació, en
igualtat i en valors, que donen com a fruit una societat igualitària on els homes i
les dones avancem al mateix nivell. No volem mai més que, amb cap excusa,
una dona siga maltractada per triar com, quan i on vol viure la seua vida.
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