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MANIFESTO 25 NOVEMBRO 

DIA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DAS VIOLENCIAS CONTRA AS MULLERES. 

Un ano máis, con motivo do “Día Internacional pola Eliminación das Violencias contra as Mulleres”, o 

Concello de Muxía, a través da Concellaría de Igualdade,reivindica o seu papel de axente activo na loita 

contra as violencias exercidas sobre as mulleres. 

Hoxe amosamos a nosa solidariedade e sentir coa nosa veciña  de Vimianzo e con todas as persoas que, 

de forma directa ou indirecta, son vítimas da manifestación máis atroz da violencia de xénero, pero que 

comeza moito antes, invisible detrás de feitos sociais aceptados e fundamentados en crenzas e 

comportamentos  estructurais e culturais.   

Destacamos a necesidade de educar en igualdade, e diriximos a nosa mirada cara as xeracións futuras; é 

vital desterrar o acoso sexual na esfera laboral e académica, os abusos e agresións sexuais en medios 

festivos, a violencia simbólica sexista, a cousificación da muller, a hipersexualización das nenas e toda 

unha serie de actos violentos que se exercen contra as mulleres polo mero feito de ser mulleres. Non é 

un feito puntual, senón unha expresión máis da estrutura patriarcal, unha agresión contra todas nós, 

contra todas as mulleres. 

Por iso, facemos un chamamento a seguir traballando conxunta e coordinadamente coa implicación de 

toda a cidadanía para erradicar as violencias machistas e destacar a valentía, coraxe e forza das mulleres 

que superaron esta situación; para lembrar ás que foron asasinadas , e para dar esperanza ás que aínda 

viven esta terrible situación, para recordarlles que é posible saír dela, que todas estamos aquí para 

apoialas. 

É  pois unha data para reivindicar e para recordar. 

Como sinala a Secretaria Xeral Adxunta das Nacións Unidas “A VIOLENCIA DE XÉNERO É 

INACEPTABLE, PÓDESE EVITAR, PÓDESE PREVIR. FAGÁMOLO POSIBLE”. 

E eu diría máis, fagámolo posible todas e todos, mulleres e homes, para un futuro sen desigualdades e 

máis xusto. 


