
cada vez que se xulga o noso modo de vestir, cada vez que nos 
preguntan se imos ser nais nunha entrevista, cada vez que nos pagan 
menos polo mesmo traballo, cada vez que un xornal di que “morremos” 
e non que nos asasinan, cada vez que nos mira o teléfono, cada vez 
que nos violan e a xustiza patriarcal di que non é violación, cada vez 
que unha de nós é asasinada diante das súas crianzas, cada vez que 
somos cuestionadas, cada vez que negan que isto existe.

A violencia queda dentro

25N
Contra todas as
violencias machistas



Este 25 de novembro desde o BNG 

queremos denunciar, fronte a quen nega 

a existencia e importancia da violencia 

machista, que son moitas as violencias 

que nos agriden e reforzan o patriarcado. 

A pirámide da violencia medra desde 

cada vez que se nos cuestiona ou insulta 

até cada asasinato cometido, e non 

imos permitir un só paso atrás no seu 

recoñecemento e no seu combate. 

A forza do feminismo colocou debates 

fundamentais na axenda pública: 

o consentimento, a liberdade para 

escoller ser nais ou non, a necesidade de 

vivirmos libres e sen medo a ninguén. 

Diante das históricas mobilizacións 

dos 8 de marzo e as cada vez máis 

contundentes respostas aos feminicidios 

e agresións sexuais as respostas 

institucionais non foron suficientes. 

Cada 25 de novembro recordamos 

tamén que ademais de lazos morados e 

discursos ben intencionados precisamos 

decisións no concreto: recursos e 

medidas que nos permitan avanzar. 

É inaceptábel que a día de hoxe 

case a metade das asasinadas 

en Galiza no ano 2019 non fosen 

consideradas vítimas oficiais polo 

Estado. E isto porque este segue a 

incumprir o Convenio de Istambul 

e as súas propias promesas dentro 

dun Pacto de Estado que foi na 

realidade unha fraude: nin pon 

recursos suficientes nin cambia o 

marco legal para que unha violación 

sexa considerada e xulgada como 

violencia machista. É inaceptábel, 

tamén, que 12 anos despois a lei 

galega de violencia machista siga 

sen estar desenvolvida pola falta de 

vontade política do Partido Popular de 

Feijóo. Urxe dedicar como mínimo o 

1% do orzamento da Xunta e impulsar 

cambios profundos nos ámbitos da 

sensibilización, prevención e atención 

para que a violencia non quede dentro, 

para que sexa centro do debate social 

e político ata que deixe de existir e 

sexamos todas libres.
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