
MANIFESTO 25N 

No marco da CONMEMORACIÓN DO 25 DE NOVEMBRO, Día Internacional da Eliminación da 

Violencia contra as Mulleres, o presente manifesto quere, en primeiro lugar, LEMBRAR ÁS 

MULLERES E TAMÉN AOS MENORES QUE FORON ASASINADOS como consecuencia da violencia 

de xénero polas súas parellas ou exparellas, ou ben no marco de calquera das formas de 

violencia cara ás mulleres. 

O Concello de Vedra  que subscribe este manifesto, e que forma parte da REDE GALEGA DE 

CONCELLOS EN CONTRA DA VIOLENCIA DE XÉNERO, quere unirse ao resto dos colectivos da 

cidadanía que manifestan publicamente o seu rexeitamento máis absoluto á violencia de 

xénero, como unha das expresións máis extremas da desigualdade, da subordinación e das 

relacións de poder dos homes sobre as mulleres. 

En palabras de Kofi Annan, que foi Secretario Xeral das Nacións Unidas: "A violencia contra a 

muller é quizais a máis vergoñosa violación dos dereitos humanos”. 

A violencia de xénero segue instalada na nosa sociedade e fai que millóns de mulleres vivan 

aterrorizadas na súa vida cotiá por unha soa razón, ser mulleres nun mundo dominado por 

homes. Para moitas delas a tortura é parte da súa vida e en demasiadas ocasións tamén da súa 

morte, ou mellor devandito asasinato. Porque son asasinadas, non mortas. Porque quen 

ama non insulta, nin humilla, nin vexa, nin viola, nin mata. 

As violencias machistas non só danse no ámbito da parella e da familia, senón que teñen 

tamén outros contextos e outras manifestacións máis aló dos asasinatos. 

Debemos evitar que a violencia de xénero recóllase nos espazos sociais como parte do día a 

día,  instalándose nunha dolorosa rutina, de xeito  que faga parecer innecesaria a alarma social 

que provoca esta forma delituosa, imprescindible para remover conciencias e xerar un cambio 

cultural, social, político e xurídico a este respecto , e para evitar que se transmitan ás mulleres 

e homes do futuro as mensaxes estereotipados que son caldo de cultivo da violencia de 

xénero. 

Sabemos que o camiño a seguir é complexo, porque o fenómeno da violencia de xénero 

afunde as súas raíces na historia das nosas sociedades. Aínda que o cambio virá dado por un 

compromiso efectivo político, institucional e persoal belixerante e contundente fronte á 

violencia de xénero. 

Soamente cun verdadeiro acordo social evitaremos que fallen os resortes que deberían facer  

posible unhas relacións igualitarias entre mulleres e homes. 

Este Manifesto quere visibilizar a desigualdade e discriminación que supón a violencia contra 

ás mulleres e denuncia publicamente as múltiples situacións de violencia e discriminación 

que neste mundo sofren tantas mulleres. Esta violencia nega o dereito fundamental das 

mulleres á vida, é a manifestación máis devastadora da discriminación por razón de xénero e 

atenta contra os dereitos humanos. 

Estamos lonxe da igualdade entre mulleres e homes, e temos a obriga de seguir traballando.  



Por iso esiximos: 

- Que se considere a violencia de xénero como unha cuestión de estado. 

- Que toda a sociedade, organizacións e institucións comprométanse nesta loita. 

- Que se destinen recursos para previr e combater todas as formas de violencia cara ás 

mulleres . 

- Que toda a sociedade estea comprometida realmente na prevención e erradicación da 

violencia de xénero. 

- Que se desenvolva a coeducación en todos os centros e en todas as etapas educativas, 

cooperando coa comunidade escolar. 

En definitiva, esiximos que desde todos os ámbitos (o político, o económico e o social) 

marquémonos como obxectivo prioritario unha sociedade máis xusta e igualitaria, onde ser 

home e muller non se acepte como criterio para unha xerarquía, onde se eduque aos nenos e 

nenas na igualdade, o respecto e a tolerancia, onde as persoas teñan os mesmos dereitos e 

non se permita que ser muller sexa un factor de risco. 

Facemos un chamamento a cada persoa, a cada institución, a cada partido político, para NON 

SER CÓMPLICES desta barbarie. 

Só pode ser feliz quen sente libre, quen non ten medo, quen se sabe respectada e valorada 

porque a consideran igual, quen ten o dereito efectivo de opinar, de discrepar, de decidir. Non 

podemos permitir que estes dereitos se escatimen ás mulleres. Está en xogo a dignidade de 

máis da metade da poboación e facer que as democracias sexan dignas de tal nome. 

Por todas estas razóns pedímosche que NON XUSTIFIQUES E NON 

SILENCIES A VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

“O máis atroz das cousas malas das persoas 

malas é o silencio da xente boa” Mahatma Gandhi 
 

 

 


