AJUNTAMENT DE DÉNIA
REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
MANIFEST DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2014
“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE”

La violència contra les dones i les xiquetes és, probablement, la violació dels
drets humans més habitual i que afecta a un major nombre de persones al món. La
violència contra les dones no es confina a una cultura, regió o país específic, ni a grups
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particulars de dones en la societat. Està present en totes les societats del món,
independentment de quin siga el seu sistema polític o econòmic. No sap de cultures, ni
de classes, ni d’ètnies.
La violència contra la dona adopta formes diverses: la violència en la llar; la
violació; el tràfic de dones i xiquetes amb finalitat d’explotació sexual; la violència en
situacions de conflicte armat, l’esclavitud sexual; el matrimoni a edat primerenca, els
assassinats per raons d’honor; l’infanticidi femení i la selecció prenatal del sexe del
fetus en favor dels bebés masculins; la mutilació genital femenina i altres pràctiques
discriminatòries cap a la dona.
Fins al 70% de les dones al món, experimenta algun tipus de violència en el
transcurs de la seua vida. La violència de gènere, és, de fet, la primera causa de mort en
les dones del planeta, per davant del càncer, la malària, els accidents de trànsit i, fins i
tot, les guerres.
A Europa, una de cada tres dones ha experimentat violència física o sexual.
Parlem de 62 milions de dones que estan sofrint, i a les quals se’ls està privant de la
seua dignitat, vulnerant els seus drets fonamentals i impedint el seu desenvolupament
ple, tan sols pel fet de ser dona.
Segons el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, durant aquest any, 45
dones han sigut víctimes mortals de la violència de gènere a Espanya, i tan sols 14
d’elles havia denunciat a l’agressor. Però no podem oblidar a la resta de dones que estan
patint

maltractament,

menyspreu,

humiliacions,

vexacions

i

tot

tipus

de

micromasclismes. No ho podem permetre: cal que plantem cara a la violència masclista,
cal fer-la visible i no ser còmplices amb el silenci.
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La violència contra les dones desapareixerà quan les dones deixen de ser
ciutadanes de segona i participen de forma igualitària en la societat. Desapareixerà quan
deixen d’estar al capdavant de les xifres de pobresa, de les llistes de desocupació o de
sofrir la infravaloració en els seus treballs i els problemes de conciliació de la seua vida
personal, laboral i pública. Desapareixerà quan es deixe de fer ús de la seua imatge amb
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finalitats de consum, quan les seues paraules es senten amb el mateix volum que les dels
homes i quan se les anomene i es facen visibles en tots els espais socials. Desapareixerà
quan existisca una vertadera educació no sexista, on les xiquetes i els xiquets tinguen un
present i un futur amb les mateixes oportunitats.

Hui en dia, encara podem vore com els factors culturals inclouen el que es
considera apropiat en els rols, per a dones i per a homes, i les expectatives del
compliment d’aquests dins de les relacions. Això es manifesta diàriament mitjançant la
segregació de gènere. Una cosa tan quotidiana com la compra de regals o joguets, ens
dona un visió de la nostra societat, en la qual predomina el sexisme i la perpetuació dels
rols tradicionals assignats a dones i homes.

Els jocs han conformat, i segueixen conformant, un mecanisme d’aprenentatge
que està present i es desenvolupa, de manera significativa, en els primers anys de vida.
Influeix substancialment en la personalitat i identitat dels infants. Per aquest motiu, cal
que cada dia els donem la importància que requereixen i que seguim treballant per a
potenciar l’ús de joguets no sexistes ni discriminatoris.

Per a propiciar canvis duradors i efectius, resulta fonamental que es promulguen
lleis i es formulen polítiques que protegisquen a la dona, que combaten la discriminació
de la dona, que fomenten la igualtat de gènere i que ajuden a adoptar normes culturals
més pacífiques.
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Per a abordar de forma integral les conseqüències de la violència i les necessitats
de les víctimes, es requereix una resposta multisectorial. Per aquest motiu, l’Ajuntament
de Dénia i el Consell de la Dona, assumim el nostre compromís de treballar contra tot
tipus de violència, denunciant les agressions, donant suport a les víctimes, no romanent
en silenci davant la violència i transmetent a les generacions futures el respecte a la
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igualtat entre dones i homes.

I alcem la veu amb aquest manifest contra la violència de gènere, en el qual
volem deixar constància del nostre compromís social contra qualsevol acte que atempte
contra la integritat i la dignitat de la dona, així com el nostre rotund rebuig a qualsevol
tipus de violència.

