
25 de novembro: Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero

Quen nega os dereitos doutro ser, nega os seus propios.

Durante a maior parte da historia, o labor da muller reduciuse ao ámbito doméstico. Só cando ela
mesma comeza a reivindicar unha posición na sociedade que lle permita educarse, traballar, opinar,
votar e realizar, en fin, todas aquelas funcións que calquera cidadán desenvolvería, empeza, en certo
xeito, a ser admitida e valorada, tendo que vencer para iso moitas barreiras.

Ata hai non moito tempo, as mulleres foron testemuñas mudas da historia, anónimas protagonistas
que deben a súa situación actual ao esforzo que moitas delas fixeron para sobrevivir nun mundo
hostil, loitando  tenazmente por desterrar as trabas que lles impedían sinxelamente ser elas mesmas.

Hoxe en día, por sorte, nos  países “desenvolvidos” coma o noso, esta situación cambiou. Pero
nalgúns lugares do mundo seguen a sufrir  os máis terribles pesadelos: sendo agredidas e o seu
traballo  pouco  recoñecido  e  peor  remunerado  que  o  do  home.  Ademais  segue  apartada  dos
principais  centros  de  poder  da  sociedade,  polo  que  está  lonxe  de  participar  naquelas  áreas  de
influencia nas que se toman decisións que inciden no seu propio destino.
Afortunadamente,  o  impulso  que  se  imprime  á  consecución  de  dereitos  da  muller,  logrou  un
importante avance en moitísimos destes aspectos.

Pero  na  loita  contra  a  violencia,  aínda  hai  un  currículo  oculto,  con  moitos  outros  aspectos
pendentes. Entre eles, abordar esta problemática en ámbalas dúas direccións! Pois non só existe
violencia  de  homes  a  mulleres.  Hai  tamén  homes  discriminados  ou  sometidos  a  situacións  de
maltrato físico e/ou psicolóxico. A pesares de que estas situacións non estean recoñecidas a nivel
social, político  e mediático. 

A violencia non é só unha cuestión de xéneros! Por poñer un exemplo, segundo os últimos estudos
do “Observatorio contra a Violencia Escolar”, a maior parte das agresións ou casos de bulling que
se dan nos centros educativos, son de “nenos a nenos” (a través principalmente de agresións físicas)
e de “nenas a nenas” (predominando nestas as agresións de tipo psicolóxico). Estas últimas son as
que están máis presentes, sobre todo co uso prematuro das redes sociais (tik-tok, instagram,...).
Si! A rede ten estes perigos tamén! E a través dun mal uso da mesma, podemos chegar a facerlle un
dano  irreversible  a  unha  persoa.  Pois  ás  veces,  as  palabras  ou  unha  imaxe,  usadas  con malas
intencións, poden facer máis dano incluso que unha labazada. Van directas ao corazón, ao noso
ordenador central, ao máis importante do noso ser.

Os cambios fanse coa modificación de condutas e esta é, sen dúbida, unha cuestión educativa e
social. Os problemas non teñen sexo! A humanidade (mulleres e homes), necesitamos cambiar as
nosas mentalidades e acordar unha xerarquía común de intereses e inquietudes nos que se loite por
unha convivencia en paz, liberdade e igualdade.

Neste  día  da  ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO,   dende  o  CEIP da  Ramallosa
queremos manifestar o noso profundo rexeitamento a esta violencia, queremos loitar por un mundo
onde sexamos todos e todas iguais e libres. E esa loita vai ter a súa maior forza na escola, porque
imos alzar a nosa voz para contarlle ao mundo que a violencia non conduce a nada, que só alimenta
o noso terror e que supón un atentado contra o dereito á vida e á dignidade das persoas.

Hoxe QUEREMOS E DEBEMOS alzar  a  nosa  voz  ao  unísono transmitindo a  única  mensaxe
posible: NON MÁIS VIOLENCIA. 

Grazas a todos e todas.


