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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO 25 DE NOVEMBRO 

 DÍA INTERNACIONAL DA ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA A 

MULLER. 

Boiro, 25N  2017 

Con motivo do Día Internacional para a eliminación da violencia de xénero que se conmemora 

o día 25 de novembro, queremos amosar o noso firme compromiso coa erradicación de 

calquera tipo de discriminación que permita que esta violencia persista na nosa sociedade.  

No que levamos de ano, xa son 43 as mulleres que faleceron tras ser asasinadas polas súas 

parellas ou exparejas, 7 os menores asasinados pola violencia de xénero e 22 nenos e nenas 

quedaron orfos por mor da violencia machista. 

Hoxe, e todos os días do ano, manifestamos a nosa condena absoluta ante a violencia de 

xénero, porque o maltratador non ten cabida na nosa sociedade, e trasladamos o noso apoio 

incondicional ás vítimas, xa sexan mulleres ou os seus fillos e fillas. 

A violencia de xénero é un asunto de Estado, polo que previr e poñer fin á violencia exercida 

contra as mulleres e un obxectivo prioritario e irrenunciable. 

Así o 28 de setembro de 2017, aprobouse o primeiro Pacto de Estado en materia de Violencia 

de Xénero ante a necesidade urxente dun consenso institucional, político e social que mostre, 

sen fisuras, o compromiso de todas as institucións coa sociedade española, para alcanzar os 

acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra as mulleres. 

Nel incluíronse as achegas aprobadas non Parlamento de Galicia por unanimidade de todos 

vos grupos políticos e presentadas na Comisión Xeral das CC.AA  no Senado o 9 de marzo de 

2017, un documento de consenso, que representa o sentir de todos os galegos e galegas, 

onde a unidade e o consenso son fundamentais e imprescindibles para poder ter éxito na loita 

contra esta secuela social. 

A violencia de xénero é unha responsabilidade de todos: institucións, partidos políticos, 

asociacións, en definitiva unha cuestión de estado que nos afecta a todos e a todas. 

Como sociedade temos que dar un salto cualitativo na loita contra a violencia de xénero. Pero 

para iso requírense varios factores de importancia. E o primeiro é o crecemento na conciencia 

social de que isto é un problema de todos e de todas, non só das vítimas, e só cando nos 

empecemos a crer esta máxima poderemos pedirlles que denuncien, porque estamos con elas 

e ao seu lado. 

As familias e os veciños e as veciñas son de vital importancia, a nosa fonte máis próxima de 

axuda, máis aínda se falamos da violencia de xénero. 

Toda a sociedade no seu conxunto, debemos persistir na busca de solucións eficaces para a 

protección das vítimas, a persecución dos autores, pero sobre todo na prevención deste delito 

que ano a ano nos avergoña como sociedade. 

Facemos un chamamento a toda a cidadanía para que denuncien situacións de violencia de 

xénero, porque non podemos ser cómplices dos maltratadores co noso silencio. 
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