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La violència contra les dones és una conseqüència intolerable, perjudicial i moltes vegades mortal de la
desigualtat entre dones i hòmens que existix en la nostra societat. És un anacronisme i un obstacle per
a la consecució de societats plenament democràtiques. Es manifesta en tots els àmbits de la societat i
atempta contra l’exercici de la llibertat individual de les dones, perquè la violència masclista no respecta
fronteres ni edats, no sap de religions ni de classes socials.
El 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, tornem a
reivindicar els drets de totes les dones. Sobretot el dret tan fonamental de la integritat física, psicològica
i sexual. I ho fem des d’un compromís públic i polític, amb la necessitat imprescindible i urgent
d’erradicar-la.
Les actituds masclistes continuen construint la identitat masculina, per això és tan important lluitar
contra els micromasclismes quotidians que es reproduïxen en la nostra societat, que es troben al nostre
voltant quasi imperceptibles i que conformen la base de la desigualtat entre dones i hòmens.
És important detectar-los per a combatre’ls i canviar així el nostre comportament. Per este motiu
apostem fortament per la sensibilització, la prevenció i la detecció d’estes situacions des de les edats
més primerenques i, per a això, enguany hem posat en marxa el servici “Taronja sencera”, per una
adolescència lliure de violència de gènere, i una campanya amb el missatge “Violència masclista: veurela per a véncer-la”.
Cada quinze segons una dona és agredida en algun lloc del món, segons l’ONU, i des de l’esclat de la
COVID-19, la violència contra les dones i les xiquetes s’ha intensificat en tots els països. Els seus
efectes han agreujat la situació fins al punt que les sol·licituds d’atenció i les consultes de dones als
servicis especialitzats s’han multiplicat.
L’assassinat de dones, i també de les seues filles i fills menors d’edat, a les mans de les seues parelles
o exparelles, s’ha convertit en una autèntica emergència social. Des de 2003 fins al 13 d’octubre de
2021, 1.114 dones han sigut assassinades; enguany, 36 dones (a data 13 d’octubre). És un problema
de caràcter públic, no privat. Estos assassinats, en una democràcia com la nostra, representen l’alarma
i les conseqüències més visibles de la desigualtat estructural i de la dominació sobre les dones,
fomentada pel patriarcat que encara es manté de manera silenciosa.
Com a alcalde de la ciutat de València, i en nom de la corporació municipal, manifeste la nostra voluntat
ferma d’actuar amb mesures de prevenció i educació com una prioritat especial en la població jove. Les
polítiques d’igualtat que contribuïsquen a la transformació de la desigualtat existent només seran
efectives amb el suport de tota la ciutadania. Espere la vostra col·laboració en esta tasca tan important.
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