
 

  MANIFESTO 25N 

 

O IES San Tome de Freixeiro súmase un ano máis ao DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN 

DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES, participando neste evento virtual organizado pola Concellería 

de Igualdade do Concello de Vigo e o Consello Municipal da Muller.  

 

Comezamos o noso manifesto amosando algúns dos datos máis impactantes publicados polo ministerio 

de igualdade.  

Desde o ano 2003 foron asasinadas un total de 1.116 mulleres por violencia de xénero.  

Desde o ano 2013, 44 mulleres menores de idade foron asasinadas por violencia de xénero.  

No que vai de ano 2021, un total de 37 mulleres foron asasinadas por violencia de xénero, sendo 

menores de idade 5 de elas. O 80% das mulleres tiñan entre 30 e 60 anos de idade. O 54% eran exparellas ou 

estaban en fase de ruptura co seu agresor.  

No que vai de ano 2021 recibíronse un total de 65.242 chamadas no teléfono 016. No mes de setembro, 

recibíronse 7.362 chamadas, o que supón 245 chamadas diarias, un 23% máis que en setembro do ano 2020.   

 

 

Eliminar todas as formas de violencia contra todas as mulleres e nenas é unha das metas propostas no 

obxectivo 5 sobre igualdade de xénero recollida na Axenda 2.030, un documento de compromiso asignado 

por 193 países da ONU, entre eles o noso, co fin de construír un mundo máis xusto e igualitario.  

Eliminar a violencia de xénero non é unha opción, é unha obriga, que require do compromiso colectivo 

de toda a cidadanía, homes e mulleres, todos os días do ano. Para iso é imprescindible unha educación en 

afectividade e sexualidade desde a infancia e a adolescencia, baseada na igualdade e no respecto mutuo entre 

as persoas.  

 

No IES San Tome de Freixeiro traballamos activamente na prevención da violencia de xénero, 

manifestando o noso rexeitamento ante calquera  tipo de violencia de xénero. Por iso dicimos non ao silencio, 

non ao medo, non a dor, non ao maltrato, non a posesión, non a traizón, non a obriga, non a toxicidade.  

E dicimos si a igualdade, si ao respecto, si a xustiza, si a elixir, si a dialogar, si ao dereito, si ao querer, 

si a felicidade, si á axuda, si á valentía e si ao non. 

 

Este ano todas e todos sumámonos ao lema A MOCIDADE VIGUESA CONTRA A VIOLENCIA 

SEXUAL, co fin de dar visibilidade aos diferentes tipos de violencia sexual que se vive actualmente: o acoso, 

o abuso, a agresión sexual, a violación e o asasinato. 



Se nunha parella hai unha persoa que non quere facer algo, hai que respectala. 

 

Nos dicímosche que:  

Se ves algún acto de violencia, comunícao!   

Se te atopas diante dun acto de violencia ou agresión sexual, axuda! 

Se sospeitas de que alguén do teu entorno sofre violencia de xénero, acude aos servizos de atención á 

vítimas para recibir información e axuda.  

Se sofres algún tipo de violencia de xénero, non teñas medo, chama ao 016!  

 

Dende aquí apoiamos deixar libre a expresión, o traballo, a forma de vestir, a orientación sexual… 

 

Para rematar, queremos deixar claro que non é non, que coa violencia de xénero no se xoga, que o 

amor nunca doe, que o amor non se trata de manipular trátase de amar e respectar. 

 

Sempre hai que recordar que nin as terras nin as mulleres son territorios de conquista.  
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