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MANIFESTO DO CONCELLO DE LUGO NO 25 DE NOVEMBRO “DÍA 
INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS 
MULLERES” 
 
Hoxe, 25 de novembro, un ano máis, atendemos ao chamamento de 
Nacións Unidas para conmemorar o 25 de novembro como Día Internacional 
da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. 
 
Ao redor de 800 mulleres foron asasinadas en España polas súas parellas 
ou ex-parellas desde o ano 2003, cando comezaron a elaborarse estatísticas 
oficiais. Segundo os datos ofrecidos polo Ministerio de Sanidade, Servizos 
Sociais e Igualdade, nos últimos 15 anos en España foron asasinadas 1.028 
mulleres, e no caso de Galicia a cifra ascende a 56. No que se refire a este 
ano, xa foron 48 (atendendo aos datos do propio Ministerio) as mulleres 
asasinadas a mans das súas parellas ou ex-parellas no Estado (mais outros 
catro casos en investigación), seis delas en Galicia. 
 
Altas, baixas, louras, morenas, españolas, estranxeiras, de clase alta, media, 
baixa, novas, maiores... Todas distintas, pero todas cun denominador 
común, un asasino que as consideraba obxecto da súa propiedade e que cre 
que pode dispoñer da súa vida ao seu antollo.  

A violencia machista é a manifestación máis evidente da desigualdade de 
xénero e supón a más grave violación dos dereitos humanos das 
mulleres. Adopta diversas facianas: violencia física, violencia psicolóxica, 
violencia sexual, acoso sexual, violencia económica, tráfico e trata con 
fins de explotación, etc. Debemos denunciar todas as formas de acoso 
sobre as mulleres, incluídas as más novas, como o ciberacoso. 
 
O machismo alimenta a nosa desvalorización, a cousificación dos nosos 
corpos e a falta de respecto ás nosas decisións. Os micromachismos 
actúan para anular as mulleres. 
  
Nos últimos anos padecemos recortes sistemáticos nos recursos públicos 
xerais, nos dereitos sexuais e nos dereitos reprodutivos, recortes na  
interrupción voluntaria do embarazo das menores de entre 16 e 17 anos e 
recortes nos recursos especializados contra a violencia machista.  
 
Non queremos esquecer o traballo do movemento feminista  na loita polo 
dereito á igualdade das mulleres e en contra da violencia de xénero e a 
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contribución do Foro de Igualdade do Concello de Lugo polo seu traballo a 
prol da igualdade. 
Por todo iso,  
 
ESIXIMOS: 

• Que a loita contra o terrorismo machista sexa una cuestión de Estado. 
• Que se reforme a lei actual para que estean reflectidas todas as 

formas de violencia contra as mulleres. 
• Que se doten suficientemente as partidas orzamentarias, 

especialmente os recursos destinados á prevención e á asistencia 
social das vítimas da violencia de xénero, impulsando o papel que 
desempeñan e que deben seguir efectuando os servizos sociais 
municipais e centros da muller. 

• Que se acabe a impunidade dos malos tratos. Só denuncia o 30 por 
cento das vítimas, polo que o 70% queda impune. Temos que 
conseguir que as vítimas teñan confianza na xustiza, que estean 
protexidas, que non teman saír elas denunciadas, que non teñan 
medo a perder aos seus fillos e fillas. 

• Que toda a sociedade e todas as organizacións e institucións se 
comprometan nesta loita. 

• Que a  prevención sexa unha política prioritaria que inclúa un sistema 
coeducativo en todos os ciclos, a formación específica para todo o 
persoal profesional que intervén nos procesos, os medios de 
comunicación, a produción cultural e a sociedade civil na loita en 
contra das violencias machistas. 

• Que os medios de comunicación se comprometan a realizar un  
tratamento adecuado das diferentes violencias machistas, 
visibilizándoas, evitando o sensacionalismo morboso no seu  
tratamento e utilizando unha linguaxe e unhas imaxes non sexistas. 

• Que o acento se poña na protección das afectadas, facilitando 
diferentes saídas que impliquen unha verdadeira recuperación vital, 
económica e social delas  así como das súas fillas e fillos. 

• A eliminación da custodia compartida imposta e o réxime de visitas a 
menores dos maltratadores condenados. A retirada e non cesión da 
patria potestade aos maltratadores. Non queremos esquecer hoxe os  
menores que morreron vítimas por violencia de xénero, e tamén aos 
42  nenos e nenas que quedaron sen a súa nai despois de ser 
asasinada. 
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Estamos aquí presentes para comprometernos a acabar co terrorismo 
machista e amosar que non queremos ser cómplices desta barbarie. 
Hoxe, 25 de novembro, un ano máis lembramos a todas as mulleres 
asasinadas e alzamos as nosas voces para dicir NON MÁIS VIOLENCIA 
MACHISTA! 
 

Lugo, 25 de novembro de 2015 
 
  


