MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Un any mes, ens sumem a la commemoració d’esta data tan assenyalada , el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere. Volem recordar a les 1.114 dones que han sigut assassinades al
nostre país des de l’any 2003 (any en el que es van començar a registrar les dades oficialment).
Des de l’1 de gener de 2021 i fins el dia de hui (18/10/2021) s’han comptabilitzat 36 víctimes.
El poble de Polop, dins del Consell Comarcal contra la Violència de Gènere, Volem recordar la
nostra veïna Zuita, que el passat mes de setembre va ser brutalment assassinada, en el poble
vei de la Villajoiosa, per qui era el seu marit, i que va deixar 3 menors orfes. La nostra localitat
continua commocionada per tal fet i desitgem que este tipus de violències queden 100%
eradicades ací i en tot el món.
La lluita contra la violència de gènere no és una qüestió baladí. Sense dubte, és una de les
problemàtiques més greus que es donen a nivell global i s’ha d’afrontar d’una manera
multidisciplinària, coordinada, professional i directa.
La situació de pandèmia en la que vivim des del passat any 2020, ha tornat a evidenciar les
desigualtats de gènere dins d’un sistema que no protegeix ni ofereix seguretat a les dones. La
situació de confinament va provocar que moltes dones estigueren tancades amb els seus
maltractadors en una situació de vulnerabilitat i incertesa. Segons dades del Ministeri d’Igualtat ,
les trucades al número 016 es van incrementar en el mes d’abril del 2020 un 60% respecte a
abril de 2019 i les consultes online ho van fer en un 600%.
Les circumstàncies actuals han ressaltat encara més les diferents bretxes de gènere que
existeixen en diferents àmbits de la nostra societat. Les dones continuen sent les que
majoritàriament desenvolupen les tasques de cura, així com el treball domèstic (a casa i a cases
alienes) i l’atenció domiciliària. A més, elles representen el 51% del personal mèdic, el 84%
d’infermeria, el 72% en farmàcia, el 82% en psicologia i un 85% del personal que treballa en les
residències de majors i persones dependents on s’han donat les pitjors xifres de morts. La pitjor
part recau sobre les dones en situació de vulnerabilitat, amb pocs recursos i/o que depenen
econòmicament de les seues parelles.
Les mesures existents contra la violència de gènere s’han mostrat doncs insuficients a l’hora de
fer front a esta problemàtica que afecta a tots els sectors de la nostra societat, així com a tots
els grups d’edat. Per això, és necessari un compromís per part de les Administracions
Públiques, entitats privades, i ciutadania, així com el reforç de totes les accions que tenen com
a objectiu la prevenció de la violència de gènere, l’atenció a les víctimes com també la
reeducació dels maltractadors.
Des de l’Ajuntament de Polop desitgem mostrar el nostre total i absolut rebuig a tots els tipus de
violència i en aquesta data la que prolifera contra les dones, i reivindiquem la necessitat de
continuar unint els nostres esforços en la lluita contra esta xacra social. Amb l’objectiu
d’aconseguir un progrés real cap a la igualtat, la pau i el desenvolupament de la nostra societat.

