
 

 
 
A violencia machista é un dos problemas máis graves ao que 

nos enfrontamos hoxe en día na nosa sociedade. Unha 

realidade estrutural que afecta, segundo ONU Mulleres, a 

un 35% das mulleres do planeta. No que vai de ano, cifras 

oficiais rexistran 44 mulleres asasinadas por violencia 

machista no conxunto do Estado, 1 delas en Galicia. Na 

última década, as estatísticas falan de 574 mulleres 

asasinadas, sendo estes datos unha pequena proporción do 

número de mulleres e nenas e nenos que viven de forma 

cotiá situacións de violencia de xénero. 

  

Como é ben sabido, a causa de todas estas violencias está 

directamente vinculada coa hexemonía aínda vixente na nosa 

sociedade dunha cultura patriarcal, a través da cal se 

reproducen os roles de xénero, os comportamentos 

discriminatorios e machistas e un sen fin de desigualdades 

sociais para as mulleres.  Por iso mesmo,  a súa 

erradicación esixe a posta en marcha de actuacións de 

carácter integral e transversal, que busquen transformar 

esta cultura e que promovan unha sociedade plenamente 

igualitaria. Tal e como teñen manifestado de forma 

reiterada os movementos de mulleres e feministas, é 

preciso tomar conciencia de que o machismo mata e fai 

imposible a convivencia requirida nunha democracia.  

  

A loita contra este tipo de violencias debe ser unha 

prioridade institucional e política para as administracións 

de todos os niveis de goberno. No caso dos gobernos estatal 

e autonómico, parece claro que esta problemática  ten que 

ocupar un lugar central na axenda política. A pesar de  



 

 

levar anos lexislando a favor da igualdade de xénero, os 

resultados amosan que os esforzos realizados non foron 

suficientes e nalgúns casos cometéronse erros que compre 

emendar canto antes. Neste senso, é urxente mellorar o 

marco legal actual, entre outras cousas, revisando a propia 

definición de violencia de xénero e o seu alcance, 

recoñecendo xuridicamente o fenómeno do feminicidio e 

incluíndo apoio económico, psicolóxico e social tanto para 

as mulleres nesta situación como para os fillos e fillas. 

Tamén é necesario que  estas administracións destinen máis 

recursos públicos para a abordaxe desta problemática e que 

garantan o traballo en materia de igualdade no ámbito 

preventivo  e educativo. Neste senso, unha vez máis 

instamos á Xunta de Galicia a que avance na concreción do 

Pacto galego contra as violencias machistas acordado por 

unanimidade polo Parlamento galego o pasado 25 de xaneiro, 

e que, en todo caso,  comece  por incrementar o orzamento  

de 2018 para a prevención e a loita contra todas as formas 

de violencia exercidas contra as mulleres co obxectivo de 

acadar o 1% do orzamento autonómico. 

 

No marco da política municipal, o Concello de Santiago de 

Compostela comprométese a seguir tendo a violencia de 

xénero como unha das máximas prioridades na axenda 

política, a seguir incrementando os recursos municipais 

destinados a estas políticas, a continuar desenvolvendo 

medidas de concienciación do conxunto da veciñanza, e de 

prevención e educación para a igualdade entre as persoas 

máis novas.  A administración local, por ser a institución 

máis próxima á cidadanía, ten a responsabilidade de ser 



 

unha referencia na abordaxe desta problemática, e así o 

está sendo Santiago de Compostela. Todos e todas unha 

sociedade sen violencias machistas.  

 


