
 
25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES DONES: 
CONSTRUÏM O DESTRUÏM? PER UNA SOCIETAT IGUALITÀRIA: NO A LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA  
 
La violència contra les dones és la conseqüència més greu de la desigualtat entre homes i 
dones,  un fenomen universal que persisteix en tots els països del món i que s'ha tolerat al 
llarg de la història al si de la societat patriarcal que subordina  les dones respecte als homes. 

Segons les Nacions Unides una de cada tres dones en el món és colpejada, forçada a 
mantindre relacions sexuals, o sofreix un altre tipus de maltractament continuat en la seua 
vida. I una de cada cinc dones és víctima de violació.  

El tràfic per a l'explotació sexual, l'assetjament sexual, la mutilació genital femenina, l'homicidi 
relacionat amb el dot, els assassinats per qüestions d'honor, l'infanticidi femení i el feminicidi 
són algunes de les ramificacions d'aquest urgent i greu problema mundial. 

Al territori de l'estat, les dades són esgarrifadores. De l'1 de gener de 2003 al 31 de desembre 
de 2009, 469 dones han perdut la vida a mans de les seues parelles o exparelles. Al País 
Valencià, durant aquest any, han sigut 6 les dones assassinades. No es tenen dades de les 
dones que queden en situació de discapacitat sobrevinguda o dels suïcidis d'aquelles que 
només han trobat aquesta eixida a la situació de maltractaments. 

La crisi està servint de reforç dels estereotips en els quals se sustenta la discriminació que 
sofreixen les dones, tant en les activitats remunerades, com en l'àmbit domèstic. Les mesures 
que des dels governs s'imposen amb la finalitat de resoldre la crisi són de caràcter neoliberal i 
patriarcal. La supressió del Ministeri d'Igualtat i de línies d'inversió en polítiques d'igualtat o 
l'ajornament de l'aplicació de l'ampliació del permís de paternitat són passos arrere molt 
importants que fan més gran la bretxa de la desigualtat. 

Tampoc podem deixar de denunciar que és violència masclista l'insult o la desacreditació 
contra les dones que exerceixen un càrrec públic, com ara  les declaracions de l'alcalde de 
Valladolid contra la ministra de Sanitat, Igualtat i Política Social.  

Per tot això, aquest 25 de novembre, des de l'àrea de la Dona d'Intersindical Valenciana volem 
recordar la necessitat d'ajuntar esforços i poder dir que entre totes i tots construïm un nou 
model social igualitari on no tinga cabuda cap tipus d'agressió a les dones: 

• Una societat que pose fi al terrorisme masclista, que és la primera causa de mort 
prematura de les dones o les deixa amb greus lesions i disfuncions irreversibles. 

• Un model social on no tinga cabuda cap tipus de violència sexual contra les dones 
i xiquetes. Que no permeta el tràfic de xiquetes i dones per a la seua explotació 
laboral o sexual, que repare a les víctimes i perseguisca els delinqüents que es 
lucren amb l'esclavitud d'aquestes.  

• Una societat sense imposicions d'un model de bellesa, d'una manera de ser, de 
vestir, d'estimar o de viure, totes elles diferents formes socials de violència 
contra les dones. 

• Un model social sense discriminació laboral de les dones. Que elimine les 
diferències salarials i la falta de promoció en el mercat laboral.  

Per aconseguir tot això,  exigim  la inversió pública suficient i imprescindible per a previndre, 
educar i formar professionals. Per a educar en valors d'igualtat i respecte. Exigim compromís 
del govern valencià en la prevenció i eradicació de la violència masclista. Per a l'assistència i 
reparació de totes les dones en situació de maltractaments. 

CONSTRUÏM una societat justa, lliure i igualitària, en la qual no hàgem de lamentar més 
agressions de qualsevol tipus ni més assassinats per violència masclista. NO A LA 
VIOLÈNCIA MASCLISTA. 


