
 

 
 
MANIFESTO DO CONCELLO DE LUGO NO 25 DE NOVEMBRO “DÍA 
INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES” 
 
 
No Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres lembramos que a 
violencia machista é a manifestación máis terrorífica das desigualdades de xénero, 
que non respecta fronteiras nin culturas. Unha realidade estrutural que afecta, 
segundo ONU Mulleres, a un 35% das mulleres do planeta. Mais o 25 de novembro 
non é só un día para o recordo ás vítimas, o 25 de novembro debe ser un día para a 
acción, un día no que manifestar o noso compromiso contra as violencias machistas.  
 
A pesar de levar anos lexislando a favor da igualdade de xénero dende todos os niveis 
de goberno, consideramos que os esforzos non son suficientes. No que vai de ano, 
rexistráronse ao menos  90 feminicidios; As cifras oficiais contabilizan 44 mulleres 
asasinadas por violencia machista no conxunto do Estado, unha delas en Galicia. Na 
última década, as estatísticas falan de 574 e 40 asasinadas, respectivamente,  sendo 
estes datos, unha pequena proporción do que realmente están padecendo as mulleres 
en situación de violencia e as súas fillas e fillos.  
 
 
A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres, debe ser unha prioridade que 
nos obriga a toda a sociedade no seu conxunto. Unha obrigación que lle corresponde 
en primeira instancia aos gobernos e administracións no marco das súas 
correspondentes competencias. 
 
Para contribuír a erradicar a violencia de xénero precísanse  medidas  políticas e 
institucionais  desde os diferentes ámbitos que aborden o problema de maneira 
integral e sexan capaces de dar resposta ás  necesidades específicas das mulleres 
vítimas  e ás das súas fillas e fillos.  
 
Non se poderá avanzar na erradicación da violencia e na atención específica ás 
mulleres, se non se establecen os mecanismos de coordinación necesarios entre as 
diferentes administracións e institucións con responsabilidade na materia, pero 
tampouco se poderá seguir avanzando se non se dotan ás distintas administracións 
dos recursos económicos e de persoal especializado adecuados.   
 
Neste sentido, convén sinalar o aprobado no PACTO DE ESTADO CONTRA A 
VIOLENCIA, con respecto aos Concellos e á función que deben desempeñar. 
E POR TODO ELO, RECLAMAMOS: 
 
Que, por parte do Goberno de España, iníciense os trámites para as modificacións 
lexislativas necesarias, ao obxecto de devolución das competencias ás entidades 
locais no exercicio das políticas de igualdade e contra a violencia de xénero. 
 
O cumprimento do Goberno de España, da Xunta de Galicia e do Concello de Lugo a 
avanzar nos compromisos acordados no PACTO DE ESTADO CONTRA A 
VIOLENCIA DE XÉNERO no PACTO GALEGO CONTRA A VIOLENCIA MACHISTA e 
no PACTO CIDADÁN POR UN LUGO LIBRE DE VIOLENCIA DE XÉNERO, así como 
cumprir coas obrigas adquiridas, tanto económicas como de persoal, mediante os 



 

acordos das distintas administracións en materia de igualdade e contra a violencia 
machista,  con especial atención a aumentar os recursos destinados á asistencia e á 
protección das mulleres e das súas crianzas, co compromiso firme durante os 365 días 
ao ano. 
 
Hoxe, 25 de novembro, dende o Concello de Lugo queremos reiterar o noso 
compromiso para loitar pola erradicación das violencias contra as mulleres; amosando, 
ademais, o noso firme rexeitamento de quen a exerce e da complicidade de quen as 
silencia. 
 

 
 
    Lugo, 25 de novembro de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 


