
    

  

25 DE NOVEMBRO: DIA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS 

MULLERES 

Desde o Concello de Valdoviño, un ano máis, conmemoramos o 25 de novembro como unha data 

que segue a ser preciso destacar. O seu impacto e significado derivou na necesidade común de elixir 

unha única data a nivel internacional, co fin de chamar a atención sobre as múltiples situacións de 

violencia ás que se ven expostas moitas nenas e mulleres do mundo. Este tipo de violencia trae 

consigo unha traxectoria longa e pesada, unha realidade histórica que parece non encaixar nun 

momento actual de modernidade e dereitos democráticos. Cando coñecemos asasinatos, violacións 

en grupo, mulleres que deben tapar as súas caras, que non poden opinar, ser independentes, nenas 

silenciadas sen o privilexio de ocupar os patios dos colexios, mulleres controladas, mutiladas, 

prostituídas... Cando detectamos as evidencias da violencia estructural a través da precariedade de 

sectores profesionais feminizados, da carga invisible e non recoñecida do maior coidado de 

familiares ou realización de tarefas domésticas... Cando observamos todas estas situacións é cando 

debemos entender que a pesares dos avances segue a existir un mundo desigual, especialmente crú 

para as mulleres, que vivimos nunha sociedade estereotipada, que denigra e asenta as súas relacións 

en privilexios e atributos diferenciadores. O obxectivo é parar, pensar e actuar. Parar para tomar 

conciencia, pensar para analizar e actuar para transformar. A igualdade de oportunidades representa 

a xustiza social e a diversidade persoal enriquece á comunidade. Os nenos e nenas deben medrar 

sendo libres para decidir e iguais para existir. A convivencia harmónica pasa porque todas as persoas 

nos impliquemos na sociedade que queremos, apoiando políticas sociais e públicas, aceptando 

aquelas organizacións familiares que se basean no respecto e corresponsabilidade e liberándonos 

do peso das relacións hexemónicas que funcionan coa presenza sutil da diferenza de poder. É preciso 

actuar en calquera ámbito no que se denigre ou acontezan situacións de discriminación por cuestión 

de xénero, e para iso é fundamental a coordinación dos diferentes sectores educativos, culturais, 

sociais, económicos e políticos. O Concello de Valdoviño segue a recoñecerse social e feminista, e 

expresará rotundamente o seu rexeitamento ante calquera manifestación de violencia contra as 

mulleres. Para isto seguimos a traballar desde os diferentes departamentos municipais, cun forte 

compromiso diario.  

“SOMOS E CONTAMOS” PROGRAMA MUNICIPAL DE IGUALDADE E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE 

XÉNERO 


