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Valencianes,
Valencians,

Per nové any consecutiu, el 25 de novembre, celebrem a la nostra ciutat el
“Dia internacional per a combatre la violència contra les dones”. Va ser l’any
1999 quan l'ONU va concedir a esta data caràcter oficial per tal de sensibilitzar la
societat i els governs de tots els països del greu problema de la violència contra les
dones. El maltractament cap a estes constituïx una violació dels drets humans i
representa la màxima expressió de desigualtat entre hòmens i dones.
Han passat 25 anys des del moment que la II Conferència Internacional
sobre la Dona va incloure el maltractament contra la dona entre les formes més
greus de discriminació. Durant estos anys, als països que van ratificar les
recomanacions d’eixa conferència, la presència de les dones ha sigut cada vegada
més visible i important gràcies a la seua participació en el món laboral, polític,
cultural, científic i social. Sens dubte, s'ha avançat cap a una societat més
igualitària, tolerant i justa.
Han sigut molts els maltractaments evitats gràcies a la valentia de les
víctimes, a la implicació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, a la
col·laboració ciutadana i als agents socials. Moltes són les dones que han sigut
protegides i rescatades d'esta espiral de terror.
No obstant això, la realitat es mostra encara en tota la seua cruesa quan
sentim en els mitjans de comunicació la xifra d'assassinats de dones. Encara hi ha
molt a fer: els estats i les administracions públiques hem de continuar treballant per
a combatre esta violència que patixen les dones pel simple fet de ser-ho. Tots hem
d'assumir la nostra responsabilitat i exercir el paper que, a cadascú i en cada cas,
ens correspon a l'hora d'eradicar la violència contra la dona. Hem de mantindre'ns
alerta per a identificar comportaments que degraden la dona i afavorixen qualsevol
tipus de violència contra ella. És imprescindible continuar visibilitzant i denunciant la
nostra repulsa i rebuig, i alhora abordar este problema des de la mateixa arrel.

En el “Dia internacional per a combatre la violència contra les dones” fem una
crida a tota la societat, perquè la violència contra la dona és un problema de totes i
tots; no és un problema privat de les dones que la patixen, també els seus fills i filles
són víctimes directes, per la qual cosa hem de tindre un compromís de recolzament
a totes elles.
L'Ajuntament de València reitera el seu compromís de continuar treballant per
mitjà de l'adopció de mesures de prevenció, sensibilització i informació, des de la

convicció que no hi ha barreres ideològiques ni polítiques que posen fre a este
objectiu comú: lluitar contra totes les formes de violència i discriminació que patixen
les dones a la nostra societat i no ser còmplices, en cap cas, del silenci davant
d’este mal social.
Per tot això, i en este “Dia internacional per a combatre la violència contra les
dones”, reiterem el nostre més enèrgic rebuig i condemna als qui l'exercixen, i
transmetem a tota la ciutadania el missatge: NO MÉS VIOLÈNCIA CONTRA LES
DONES.
València, 15 de novembre de 2010

El secretari general
de l'Administració municipal

L'alcaldessa

Farncisco Javier Vila Biosca

Rita Barberá Nolla

