
Manifest per l'eliminació de la violència contra les dones
Benicarló, 25 de novembre de 2010

Primera

Tots i totes hem de PLANTAR CARA a la violència masclista que empobreix la nostra societat. Els 
maltractaments no són un assumpte privat, és un problema social que es combat amb la TOLERÀNCIA 
ZERO davant de qualsevol comportament masclista. 

El 25 de novembre va ser declarat Dia Internacional contra la Violència cap a la Dona en la primera 
Trobada Feminista de Llatinoamèrica i del Carib celebrat en Bogotà al juliol de 1981. En 1999, 
l'Assemblea General de les Nacions Unides li va concedir a aquesta data caràcter oficial, reconeixent el 
25 de novembre com el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

Des d'aquesta declaració, són gairebé deu anys els transcorreguts i molts són els objectius aconseguits 
en matèria d'igualtat i lluita contra la violència de gènere. En la nostra comunitat , la presència de les 
dones és cada vegada més clara i important gràcies a la seva participació en el món laboral, polític, 
cultural, científic i social. Com a resultat avancem cap a una societat més justa, solidària, tolerant i 
igualitària. 

Un 25 de novembre més, com cada any, aquesta data ens recorda el que queda per fer: seguir treballant 
i sumant forces per a combatre i acabar amb aquest terrible fenomen. 

Des que la violència contra les dones va deixar de considerar-se un problema privat i va passar a definir-
se com un problema social, han estat moltes les mesures activades per a plantar cara a aquesta realitat. 
Així, s'han aprovat lleis innovadores i de gran importància en matèria d'igualtat i de prevenció de 
violència sexista, s'han activat recursos d'atenció, suport i orientació per a les dones víctimes de la 
violència de gènere i dia a dia s'engeguen mesures i programes que, impulsats per les associacions de 
dones i promoguts per institucions públiques pretenen eradicar aquestes conductes discriminatòries i 
violentes. 

Segona

Malgrat tots els avanços, en el dia a dia es segueixen vulnerant drets fonamentals de les dones, veient-
se afectada la seva dignitat i la seva llibertat mitjançant les pràctiques violentes que les dones pateixen 
cada dia només pel fet de ser-ho. 

La violència de gènere desapareixerà quan les dones deixen de ser ciutadanes de segona i participen de 
forma igualitària en aquesta societat. 

Desapareixerà quan deixen d'estar al capdavant de les xifres de pobresa, de les llistes d'atur, de patir la 
infravaloració dels seus treballs i els problemes de conciliació de la vida personal, familiar i pública. 

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

Ajuntament 
de Benicarló
Comunicació i Protocol



Desapareixerà quan es deixe d'usar la seua imatge com un objecte de consum, quan les seues paraules 
s'escolten amb el mateix volum que s'escolten les dels homes i quan les nomenen i les facen visibles en 
tots els espais socials. 

Tercera

Per tot això, cada persona o institució té un compromís en la lluita contra la violència cap a les dones. 
Perquè la violència no és cosa d'elles, perquè la violència no és cosa d'unes altres, perquè la violència és 
cosa de totes i cadascuna de les persones que conformem aquesta societat. Tan sols assumint una 
responsabilitat compartida podrem fer desaparèixer la major lacra que pateix la nostra societat: la 
violència de gènere. Tan sols assumint una responsabilitat individual podrem forçar la seva desaparició 
i, per tant, contribuir al progrés social. 

Amb el desig que en el futur no hi haja cap motiu per a commemorar el dia 25 de novembre com el Dia 
Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Amb el convenciment que no existeixen 
barreres ideològiques ni polítiques que posen fre a una lluita comú contra la violència sexista, llegim 
aquest manifest, mitjançant el qual cadascuna adquirim el ferm compromís de lluitar contra totes les 
manifestacions de violència que pateixen les dones en aquesta societat, mostrar rebuig a tots aquells 
que l'exerceixen, promoure el canvi social mitjançant una posició de tolerància zero enfront del 
masclisme i no ser còmplices amb el silenci.
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