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-Esta  representación  do  poema  “Baldosas”  de  Carlos  Negro  recolle
unha realidade. Pero nós non queremos máis sangue nin máis bágoas.
Agora temos voz e temos cara. Por iso imos ler este manifesto contra a
violencia  de  xénero mirándovos aos ollos,  porque acabar  con  isto  e
cousa de todas e todos.  

-A violencia que os homes exercen sobre as mulleres reprodúcese por
sistema, como a dos humanos contra os animais, porque está avalada
pola sociedade. Intentar defender que a violencia non ten xénero, non
só é ignorante, senón que doe e mata. 

-Se  no mundo se asasinasen 100 felinos ao ano,  dos cales 93 son
tigres, non é violencia animal, nin sequera felina; é violencia contra os
trigres. Se se asasinan 100 persoas ao ano no ámbito familiar e 93 son
mulleres,  non  é  violencia  doméstica,  non  se  está  a  discriminar  aos
homes: é violencia contra as mulleres. Negar isto, ou é cegueira ou é
querer sacarnos os ollos. 

-Case 1 de cada 3 mulleres fomos abusadas ou violadas. Todas nós
vivimos  con  medo  a  que  nos  agredan  sexualmente.  Mátannos,
humíllannos e se denunciamos, non nos cren. 

-Cantos  dos  homes  que  estades  aquí  tedes  que  extremar  as
precaucións se volvedes sós pola noite á casa? Cantos mirades para
atrás? Cantos tedes que escoitar como as familias vos piden prudencia
por medo a que vos pase algo? Nós, as mulleres, todas. 

-Os  violadores  non  son  extraterrestres.  Deixemos  de  falar  de
“violadores” como de algo que nos é alleo e contra o que non podemos
loitar. Son homes que violan, que nos violan. 

-Pode ser o teu veciño ou teu pai. Chamemos ás cousas polo seu nome,
non maquillemos a realidade. Os homes violan e asasinan ás mulleres.
E tamén son homes os que non nos cren, os que absolven aos que
abusan de nós e nos violan. 

-Oxalá aos homes lles dese tanto noxo a violación como a menstruación

-Nós non morremos, mátannos.



-Nós non somos abusadas, viólannos.

-Non  deamos  as  grazas  por  algo  que  debería  ser  normal.  Non
felicitemos  aos  homes  que  nunca  violaron  a  unha  muller.  Non
convirtamos en algo extraordinario o que non o é. 

-A igualdade non se espera, a igualdade lóitase. A pesar de que aínda
non entendas que esta guerra é tamén túa, vosa, nosa. 

-Temos que obrigarnos a ser radicais e ir á raíz do problema.

-Só queda unha solución: saír, berrar e acabar con esta lacra. 

-Seremos lembradas mañá polo que loitemos hoxe. 

-Non queremos opinar sobre unha realidade, senón cambiala.

-Hai  entre  catro  e  cinco  millóns  de  mulleres  e  nenas  vítimas  de
explotación  sexual.  Estamos  falando  de  trata  de  persoas,  violacións
sistemáticas e permitidas, a plena luz do día e en todo o mundo. 

-A alegalidade sostén a trata e a prostitución, e o silencio mantenas.
Cantos  negocios  coñecedes  á  beira  das  nosas  estradas?  Cantas
escravas están diante dos nosos fociños, ao lado das nosas casas? E
por que nos parece normal?

-En España 1 de cada 5 homes pagou por unha prostituta. 

-Estamos permitindo que as mulleres sexan violadas por homes deste
país. Si, deste, máis do 60% dos asasinos de mulleres no 2018 eran
españois. Acabemos xa coas mentiras e con botar culpas aos outros,
aos que están nunha posición máis débil. 

-Non é un debate para poñer sobre a mesa mentres seguen a morrer
mulleres; é unha loita que hai que gañar; a loita de estar vivas. 

-En  España  foron  asasinadas  máis  mulleres  polos  seus  homes  que
persoas  asasinou  ETA:  por  que  para  as  mulleres  se  cuestiona  que
exista unha lei para amparar as vítimas mentres que para os mortos de
ETA non? 

-Violencia é que sigan morrendo mulleres por abortos clandestinos. 



-Violencia  é  que  nos  digan  que  o  70  por  cento  das  denuncias  por
maltrato son falsas, cando nin sequera chega ao 0,1 por cento. 

-Violencia que é nos acosen e nos digan que só están piropeando.

-Violencia é que nos digan que estamos mellor caladas. 

-Violencia é que nos controlen o móbil, que nos digan o que temos que
poñer, a quen ver, e que nolo vendan como amor. 
 
-Por todo isto, saiamos ás rúas a reclamar xustiza real.

-Saiamos ás rúas para reclamar educación a prol da igualdade. Que lles
ensinen a eles a non matar, non a nós a ter medo. 

-Saiamos á rúa para que non morra ningunha máis

-Saiamos á rúa para reclamar o noso dereito a ser libres, non valentes
 
-Saiamos á rúa para berrar: 

SEN SANGUE E SEN BÁGOAS
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