
  

 

Declaración institucional 25 de novembro 

A loita contra a violencia machista é un dos retos máis grandes para a sociedade 
galega e para a humanidade no seu conxunto. A forza do feminismo fai que o 25 de 
novembro, declarado Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres 
pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas no ano 1999, sexa unha data de denuncia e 
reivindicación que convida a reflexionar e actuar para avanzar na súa prevención, 
sensibilización e erradicación. 
 
A  covid-19 trouxo ao noso contexto actual unha importante crise sanitaria, social e 
económica que atravesa de forma moi intensa a realidade das mulleres, o que deu 
lugar a que sen dúbida resultásemos máis afectadas por esta pandemia. É evidente 
que neste contexto, aínda que invisibilizada, a violencia machista continuou connosco. 
Asociacións de mulleres, institucións e profesionais de diferentes ámbitos coinciden 
na grave afección das medidas de confinamento e de restrición da  actividade así 
como   da mobilidade social para a actuación sobre a violencia machista cun  grave 
risco para milleiros de mulleres. Unha mostra de todo isto, foi a campaña que desde a 
Deputación da Coruña se puxo en marcha no mes de marzo e que promoveu unha 
reflexión sobre a desigualdade de xénero desde unha perspectiva interseccional, 
incorporando na análise o impacto da Covid-19 
 
Entre outros exemplos, podemos indicar como na Memoria anual do ano 2020, 
coñecida en outubro, a Fiscalía Superior de Galiza sinala que hai un nicho de 
criminalidade que a pandemia ocultou,  e que no ámbito da violencia machista "o nivel 
de convivencia que a situación xerou, sen ningunha dúbida, supuxo un aumento que 
as cifras derivadas da fría estatística non reflicten, pero que aparecerá seguramente 
nun futuro non moi afastado ao atoparse actualmente soterrada, de forma que pronto, 
entendemos, xurdirá un goteo de procedementos cuxa orixe ou aparición se deriva da 
pandemia." 
 
Todos estes datos fan que sexa necesario abordar a necesidade de fortalecer os 
medios existentes e de adquirir máis compromisos orzamentarios, lexislativos e 
políticos. Nesta liña traballa a Deputación que  neste ano 2021 fortaleceu o seu 
presuposto nas  liñas de subvencións a entidades, puxo en andamento unha nova liña 
para a contratación de axentes de igualdade en entidades locais  e fortaleceu o 
orzamento destinado tamén a programas de sensibilización e formación. Mais isto 
desde logo non é suficiente, temos de  seguir traballando na procura de máis recursos 
económicos e persoais, mais tamén en aplicar os criterios de transversalidade para 
que as desigualdades, a eliminación das discriminacións e as situacións de violencia 
desaparezan  e só poderemos ir avanzando cando as poñamos nun lugar central  de 
traballo dentro da vida pública. 
 
Nos últimos anos Galiza é exemplo de importantes avances institucionais, como o 
recoñecemento da violencia vicaria como violencia machista, avances que van 
acompañados de importantes mobilizacións sociais. Estes feitos dan conta do grande 
rexeitamento á violencia machista da sociedade galega, como tamén reflicten os 
datos da enquisa sobre percepción da violencia de xénero por parte da sociedade 
galega, que sinala como o 80% da sociedade entende que este é un problema social 
que atinxe a todas as persoas e non se circunscribe ao ámbito privado. 
 



  

 
A violencia contra as mulleres é absolutamente incompatíbel cunha  sociedade 
plenamente democrática. Garantir a liberdade, a seguridade e a vida das mulleres e 
protexer ás vítimas non é unha opción, é unha obriga democrática. A violencia 
machista interpela a todas as administracións, e debemos combatela con todos os 
medios ao noso alcance. 
 
Por todos estes motivos, é necesario que este 25 de novembro fuxa de ritualismos e 
declaracións de intencións e que colectivamente asumamos máis compromisos.  
 
Desde a Deputación da Coruña queremos expresar o seguinte: 
 
    1. Rexeitamos  de maneira expresa e clara calquera acto de violencia contra as 
mulleres e manifestamos o noso absoluto compromiso coas vítimas. 
 
    2. Reafirmamos o firme compromiso desta  institución cos dereitos das mulleres, 
coa erradicación de calquera tipo de violencia machista e  a  combater calquera 
discurso ou posicionamento político que negue a violencia de xénero ou rexeite as 
políticas públicas enfocadas á súa extirpación. 
   
    3. Ratificamos o noso compromiso en seguir mantendo os recursos económicos 
destinados á contratación de axentes de igualdade e para os programas de 
sensibilización, intervención, conciliación e formación  das entidades  que traballan 
pola igualdade e na eliminación da violencia de xénero e a traballar en  incorporar a 
perspectiva de xénero en todas as decisións que se adopten nesta administración 
 
    4. Solicitamos aos concellos que a loita contra as violencias machistas estea 
claramente presente nas áreas de goberno,  a súa total implicación en materia de 
igualdade de xénero e que estas áreas dispoñan de recursos económicos e persoais. 
 
    5. Instamos á Xunta de Galicia a promover a formación necesaria para o persoal 
municipal no ámbito da creación ou activación das Mesas de Coordinación 
Interinstitucional e os encontros de traballo entre o departamento competente en 
materia de Igualdade e as entidades locais, dirixidos a intercambiar boas prácticas en 
colaboración coa FEGAMP; a elaborar un estudo e estratexia de coordinación contra 
a violencia de xénero para o ámbito local e a seguir reforzando a rede de Centros de 
Información ás Mulleres para garantir a cobertura do conxunto do territorio. 
    6. Instamos ao Goberno do Estado á actualización e renovación do Pacto de 
Estado contra a Violencia de xénero; á mellora na coordinación institucional para 
garantir que os fondos de dito Pacto sexan implementados do xeito máis eficiente 
posible e a solicitar á FEMP o cumprimento da medida do citado Pacto que sinala: 
"Elaborar por parte da FEMP un estudo xurídico sobre as reformas que deberían 
implantarse no ámbito das ordenanzas municipais para acabar coa tolerancia e a 
permisividade cara a publicidade de servizos sexuais que facilitan actuacións 
delitivas". 
 


