
  

 
Declaración de apoio á campaña #emerxenciafeminista e da acción prevista para o 20 de 

setembro  

Exposición de motivos 

O verán de 2019 vai ser recordado como un verán negro. No pasado mes de xullo asasinaron 

unha muller cada dous días. Aos asasinatos temos de sumarlle unha longa listaxe de 

acontecementos, tamén recentes, que non son algo excepcional. Todo isto obríganos a facer 

unha aposta por achegar máis medidas que axuden a unha transformación social urxente, que 

debiliten a cultura patriarcal que violenta e asasina a moitas mulleres 

Son moitos os sinais de alerta, lembremos, por exemplo, o caso de novos concursos sexistas 

que tiveron que ser cancelados pola presión social, denuncias de agresións sexistas e verbais 

nas festas e festivais, acosos e agresións en manada, puntos de encontro con condicións e 

horarios inadecuados, cando non pechados no mes de agosto, temas de trata ou casos de 

pederastia fan que o a situación que estamos a vivir sexa, xa non de alerta, senón de 

#EmerxenciaFeminista 

Non podemos seguir normalizando a situación, son moitos os sinais de que vivimos unha 

situación insoportábel e por isto desde as institucións públicas debemos actuar corrixindo o que 

non funciona, incrementando actuacións e sobre todo coordinando medidas, recursos e 

accións tantos con outras administracións como cos colectivos e entidades que levan anos 

traballando por desterrar comportamentos machistas da sociedade. Este traballo non pode 

parar en ningún momento, non pode ser simbólico nin puntual 

Por todo isto, propoñemos a adopción dos seguintes acordos dirixidos ás institucións que de 

seguido pasamos a expor, 

Deputación da Coruña 

1.- Expresar o apoio da corporación ás mobilizacións que son convocadas polo movemento 

feminista no noso país. 

2.- Compromiso de iluminar de cor violeta a fachada da Deputación da Coruña o día 20 de 

setembro como mostra de compromiso na loita contra a violencia machista. 

3.- Implementar novas medidas nos vindeiros anos así como a poñer en andamento novos 

programas que impulsen a igualdade de xénero na Coruña e que loiten contra a violencia 

machista. 

Xunta de Galicia: 

1.- Solicitar do Goberno Galego un incremento dos recursos económicos destinados 

especificamente a loitar contra a violencia machista no vindeiro exercicio orzamentario, así 

como a aprobación de partidas económicas para dotar de máis persoal especializado en 

violencia de xénero os medios que existen e que fagan posíbel unha maior cobertura nunha 

parte importante do territorio que hoxe carece deses recursos. 

Goberno Central: 

1.- Demandar do goberno do Estado un incremento das contías económicas destinadas á 

administración local no Pacto de Estado para os vindeiros exercicios orzamentarios procurando 

que estes recursos sexan distribuídos tendo en conta as especificidades do territorio ao que 

van destinadas. 

 


