
MANIFESTO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

IES PAZO DA MERCÉ

Hoxe, no día internacional contra a violencia de xénero, reunímonos aquí 
alumnas e alumnos  do IES Pazo da Mercé, da  EFA A Cancela e do CEIP 
Marquesa do Pazo da Mercé cun mesmo obxectivo: a creación dunha cadea 
humana. Trátase simplemente dun xesto, unha forma de mostrar o que 
pensamos. Esta cadea é o mínimo que podemos facer  para aportar o noso 
grao de area neste importante día.  Todos os que colaboramos nesta 
actividade, dende os rapaces de 3 anos ata moitos que xa son maiores de 
idade, condenamos e lamentamos todos os actos de violencia de xénero 
que sucederon ata agora. Mais, en especial, queremos a través de esta 
mostrar o noso apoio ás mulleres que na actualidade sofren de violencia 
sexista, xa sexa esta psicolóxica ou física.  Queremos dicirlle a todas elas 
que non están soas, xa que todos somos víctimas destes sucesos, e 
animámolas a todas a que mostren o seu incorformismo, xa que recibirán o 
apoio de todos nós. 

Malia o que pode parecer en ocasións, a violencia de xénero en Galicia, nas 
Neves e en Arbo non é un problema illado, é un problema grave, actual e 
real. En Galicia, no que levamos de ano, 6 mulleres foron asasinadas por 
esta causa, 48 en total en toda España. Mais nós hoxe non nos imos centrar 
unicamente nestes datos e nestes lugares. No día internacional contra a 
violencia de xénero non debemos esquecer a situación deplorable da muller 
nunha gran cantidade de países. Países nos cales a muller non pode acceder
á educación nin á política; onde literal e legalmente a muller depende do 
home para vivir, xa que non pode facer nada sen o permiso do seu marido; 
e onde non escollen con quen casar, senón que esa elección reside 
unicamente no home. Iso tamén é violencia, unha violencia que produce 
unha enorme desigualdade que será difícil de eliminar. Os responsables de 
erradicar esa desigualdade, eses actos sexistas somos todos nós. En todo 
momento debemos mostrar o noso apoio ao sexo feminino, denunciar e 
condenar todos e cada un dos indicios de desigualdade que vemos. Se nos 
colocamos nunha posición neutral, se ignoramos o sucedido, seremos 
cómplices dos agresores. 

Polo tanto, ante o sucedido, temos que actuar, temos que mostrar o que 
pensamos e temos que defender e apoiar a todas e cada unha das mulleres 
que actualmente se atopan nunha situación de desigualdade debido ao seu 
sexo. Ademais, por suposto, non podemos tolerar ao maltratador, non 
podemos permitir que as barbaries cometidas sexan ignoradas e non 
podemos permitir que no futuro esta situación se manteña, tanto na nosa 
vila, coma no noso país, coma no mundo.  Esta cadea só é un principio, 
unha pequena mostra á partir da cal todos debemos mostrar o mellor de 
nós, non só hoxe, senón os 365 días do ano.


