
25 de novembro de 2015.-Día internacional contra a violencia 

de xénero 

Hai xa moitos anos que a ONU (Organización das Nacións Unidas), estableceu o 25 de Novembro como 

o día para recordarmos a necesidade de loitar contra a violencia que sofren as mulleres, polo mero 

feito de ser simplemente tal:  mulleres. 

Para a nosa desgraza e vergonza, esta data segue a ser de absoluta vixencia  e imperativa 

reivindicación. 

É necesario que saibamos que a violencia, tanto física como psicolóxica, exercida contra as mulleres, 

fai referencia a cousas tan terroríficas como os asaltos e as violacións sexuais, incluídas as violacións 

masivas de mulleres e nenas  en períodos bélicos;  os  infanticidios femininos; as castracións femininas 

por falsas crenzas e tradicións, como a ablación do clítoris; o secuestro e  o tráfico ilegal de mulleres e 

nenas, ao que chamamos trata de brancas; a prostitución forzada; a explotación laboral, no que se 

consigue man de obra gratuíta, chegando a situacións reais de escravitude.   

A violencia de xénero  é de tal gravidade e índices tan altos, que é máis propio falar de terrorismo machista e, 

cada un dos casos, de atentado contra as mulleres.  

Poderíamos chegar a pensar que estes tipos de violencias ocorren en lugares que se atopan moi lonxe. 

Que aquí non pasan todas esas cousas tan terribles, porque aquí as mulleres e as mozas e as nenas 

temos os mesmos dereitos que os homes e os mozos e os nenos. 

Acoso, ameaza, vexación,  persecución, agresión, asasinato. 

Nos últimos dez anos morreron asasinadas en España 1771 mulleres a mans das súas parellas ou ex 

parellas (é posible que cando isto se publique o número sexa aínda máis elevado). 

Nestes dados non constan os efectos “colaterais” (as fillas e os fillos; os pais e as nais; as familias), como 

tampouco consta todo o padecemento previo de acoso, persecución, ameazas, vexacións, illamento,  

agresións… medo, asasinato. 

Outro dado arrepiante:  

Entre as mulleres novas e adolescentes, máis dun terzo -de entre 15 e 19 anos- sofre prácticas machistas na 

nosa sociedade. En canto ás vítimas rexistradas, unha cuarta parte delas, tiña menos de 30 anos. 

Como sociedade é a nosa obriga observar e axudar a recoñecer situacións de malos tratos así como ás posibles 

vítimas. 

Recorda o teléfono 016 é o servizo, non só para as vítimas, tamén para toda a sociedade. 24 horas ao día en 

funcionamento, 365 días ao ano, e non deixa rastro na factura telefónica. 


