
ESTOU FARTA

ESTOU FARTA, FARTA DE que ao escoitar “violencia machista” tendamos a ter un pensamento único.
A violencia machista é moito máis que unha bofetada, que unha paliza ou mesmo ca un asasinato.
O control, as ameazas e a chantaxe son VIOLENCIA.
A manipulación é VIOLENCIA.
Xulgar o modo de vestir é VIOLENCIA.
As burlas e os insultos son VIOLENCIA.
Os “piropos” son VIOLENCIA.
Pagar menos polo mesmo traballo é VIOLENCIA.
Os berros e as humillacións son VIOLENCIA.
O tráfico de  mulleres e a prostitución é VIOLENCIA.
Os estereotipos de xénero son VIOLENCIA.
Preguntar nunha entrevista se imos ser nais é VIOLENCIA.
A intimidación é VIOLENCIA.
Non aceptar un NON é VIOLENCIA.
As sentenzas xudiciais “machistas” son VIOLENCIA.
A VIOLENCIA MACHISTA é tanto física, como psicolóxica, sexual, económica ou estructural. VIOLENCIA infrinxida 
contra as mulleres polo mero feito de ser eso, MULLERES.
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ESTOU FARTA, FARTA da pasividade das institucións, da incapacidade política, do mirar hacia outro lado e da xente 
cómplice.
En 1980, a ONU declarou por vez primeira que “a violencia que se exerce contra as mulleres dentro do ámbito familiar 
é o CRIME máis encuberto do mundo e da historia”.
“37 violacións múltiples no que vai de ano e case o 40% das vítimas eran menores de idade”.
No que vai de ano “oficialmente” contamos con 51 mulleres asasinadas, e digo oficialmente porque sabemos que hai 
casos que non entran dentro destas estatísticas.
Crecen un 23% as violacións en España durante o 2018.
Tres mulleres denuncian violacións cada día.
E aínda seguimos crendo que non é unha PANDEMIA?
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ESTOU FARTA, FARTA de que aos medios de comunicación so lles interese visibilizar os crimes machistas, a punta do 
iceberg. 
Asasinatos e feminicidios que son tratados como: “arrebatos”, “desenganos amorosos”, “amor pasional”, “volvía soa a 
casa”, “iba bebida”, “volveuse tolo”... converténdose así, en argumentos para xustificar a violencia machista. Usando o 
morbo. Vulnerando unha e outra vez os dereitos das vítimas e omitindo, como non, a verdadeira causa destos crimes: O 
MACHISMO, O PATRIARCADO E A ORGANIZACIÓN DA NOSA SOCIEDADE.
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ESTOU FARTA, FARTA de ter que ser e estar sempre PERFECTA. 
Mulleres, non fagamos caso do que nos din.
 Somos únicas e imperfectamente perfectas.
Co noso acne, coa celulite, coas engurras, cos nosos corpos diversos, coas canas ou cos nosos grandes, pequenos, caídos 
ou mastectomizados peitos.
As nosas “imperfeccións” son un símbolo máis da nosa fortaleza. Ninguén debería xulgar nunca a nosa personalidade, 
capacidade ou mesmo os nosos dereitos en función da nosa estética, sexa cal sexa.
Loitemos contra os estereotipos de beleza e celebremos a diversidade. Eres imperfectamente perfecta, diversa e 
fermosa; e cando loitas polos teus dereitos, non sabes o guapa que te ves!!
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ESTOU FARTA, FARTA de que ás feministas se nos chame: amargadas, pesadas, mal fodidas, marimachos e un sen fin 
de barbaridades sen fundamento.
En realidade do que non se dan conta é de que non somos HISTÉRICAS senón HISTÓRICAS!!
Somos culpables dunha revolución. Unha revolución que promove o ben común e a equidade entre mulleres e homes.
O feminismo conseguiu dereitos a través da súa loita. Entre outros moitos, grazas a esta loita, hoxe: podemos votar, usar 
métodos anticonceptivos, abortar, ter unha conta no banco, vestir pantalóns ou mesmo ir á escola.
Non o dubidemos, abracemos a loita feminista e denunciemos todas as formas de opresión existentes; para así poder 
construir unha sociedade MÁIS IGUALITARIA, MÁIS EMPÁTICA, MÁIS AMABLE E MÁIS FERMOSA.
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ESTOU FARTA, FARTA do medo. Do medo a voltar soa pola noite á casa, o medo a ser xulgada por denunciar, o medo 
a que non me crean, o medo a defenderme “de máis”, o medo a non decir NON suficientemente alto ou a decilo 
demasiado claro. Collamos valor deses medos, e fagámonos fortes e valentes. Non deixemos que nos metan máis medo 
nen que o medo nos paralice. A sororidade é o camiño. Non estamos soas.
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ESTOU FARTA, FARTA de todo esto que acabades de ouvir e de outras moitas cousas que quedan por decir, como os 
teitos de cristal, o rosa/azul,  a falta de conciliación familiar, a dobre carga familia/traballo, as diferentes varas de medir 
e profesionalizar no eido do deporte, a feminización da pobreza ou a dobre desigualdade que é ser muller e racializada.
Agora é o momento. O momento de non calar. O momento de visibilizar, concienciar, sensibilizar e erradicar a violencia 
machista. Que non é outra máis que A VIOLENCIA EXERCIDA CONTRA AS MULLERES POLO FEITO DE SER 
MULLERES. 
Querémonos vivas! Sen dar nen un paso atrás, unidas mulleres e homes contra todas as violencias machistas.
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