
 

 

Este ano 2019 pasará a Historia como o ano 

nefasto no que se superou a barreira de mil 

mulleres asasinadas polo terrorismo machista no 

Estado español desde 2003.  Nós denunciamos máis 

aló do reconto oficial, lembrando a tódalas que foron 

asasinadas por homes que non eran nin as súas 

parellas nin ex parellas, só polo feito de ser mulleres. 

Desde Esquerda Unida, ademais visibilizamos tódalas 

violencias que sufrimos as mulleres: institucional, 

sexual, xudicial,  económica, así como a cosificación e 

a mercantilización dos nosos corpos. 

Tódalas cifras demostran que a Lei contra a Violencia 

de Xénero non nos protexe e non acada a igualdade 

entre mulleres e homes. Esta violencia estrutural 

provoca un dano irreparable en toda a sociedade, 

como as  29 nenas e nenos asasinados polos seus 

pais e os 221 menores  orfos por mor da violencia 

machista. 

Neste último ano disparouse a ofensiva patriarcal, 

lexitimando as violencias contra as mulleres a vez que 

invisibilizou a orixe das desigualdades que debemos 

combater. O negacionismo da ultradereita e o odio que 

demostran contra o feminismo, ten novas alianzas 

entre as dereitas do PP e C´s e a ultradereita de VOX. 

Estes partidos políticos fomentan os delitos de odio, 

polo seu talante antidemocrático, coas súas iniciativas 

políticas lexislando contra as mulleres, o colectivo 

LGTBI e as migrantes. Ante isto, desde Esquerda 

Unida exiximos alto e claro que CO MACHISMO NIN 

SE NEGOCIA NIN SE PACTA. 

O movemento feminista está no centro do seu discurso 

de odio porque as nosas reivindicacións desarman as 

súas estruturas de poder económico e social. O 

feminismo é subversivo, é anticapitalista, é 

antimperialísta, é antirracista e é antiLGTBIfóbico. 

Nos queren soas e con medo, e nos atopan xuntas e 

fortes. Avanzamos desde a solidariedade e a 

diversidade, desde as rúas, as institucións, dende a 

cultura e o deporte. Seguiremos cosendo alianzas 

internacionais, cara a unha sociedade de  igualdade, 

liberdade e xustiza para todas. 

 

 

Por todo elo, desde Esquerda Unida entendemos 

que é urxente: 

− Que se modifique a Lei Orgánica 1/2004 de 

Medidas de Protección Integral contra a Violencia 

de Xénero ampliando a propia definición de violencia 

de xénero, cumprindo co ratifcado dentro o Convenio 

de Estambul no 2014. É dicir, que se inclúan as 

violencias contra as mulleres fora do ámbito da parella 

ou exparella, que se incorpore a violencia sexual, 

laboral, institucional,  os ventres de alugueiro e a 

prostitución como violencia de xénero. 

 

− Que se poña en marcha o Pacto de Estado 

contra a Violencia de Xénero. É inadmisible que logo 

dun ano de traballo na subcomisión do Congreso, 

teñamos un pacto insuficiente, sen calendario nin 

orzamentos dignos. 

 

− Que se inclúa nos Orzamentos Xerais do 

Estado, a loita contra a Violencia de Xénero cunha 

dotación económica suficiente para implementar as 

políticas de prevención, asistencia, protección, xustiza 

e reparación ademais dun calendario e unha 

avaliación das mesmas onde se inclúa ademais unha 



 

 

partida cunha nova Estratexia Nacional para a 

Erradicación da Violencia contra a Muller. 

 

− Que existan Plans Estratéxicos de Igualdade 

con Recursos humanos e materiais. Non existen 

ditos plans desde 2016, e cando existiron, foron 

intermitentes e sen os recursos necesarios. 

 

 

− Que as campañas promovidas desde a 

Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero 

teñan  unha  perspectiva feminista. Non queremos 

máis campañas orientadas a que as mulleres 

esteamos vixiantes e combatamos actitudes e accións 

violentas machistas. 

 

− Que se amplíen as canles de participación das 

organizacións feministas no Congreso, Senado, 

Comunidades Autónomas e Concellos. 

 

−  Que se melloren os datos para a 

sensibilización  social  e a planificación e 

avaliación das políticas de igualdade. Explicar 

publicamente por que fallou o sistema de protección e 

como debemos abordalo. 

 

− Que se ensine educación afectivo-sexual e 

contra a discriminación e violencia de xénero 

desde a óptica feminista e desde a diversidade sexual 

e identidade de xénero en todas as fases educativas. 

 

−  Que se desenvolvan plans de formación e 

sensibilización contra a violencia de xénero de 

obrigado cumprimento ao persoal sanitario, 

educativo, xurídico e ás forzas e corpos de 

seguridade do Estado, con cursos mantidos no 

tempo, actualizados e avaliables. 

 

− Que as e os traballadores sociais, de atención 

ás vítimas, do teléfono 016 e todo o persoal da 

Rede de Servizos de VX deixen de ser traballos 

externalizados, de xestión indirecta e eventuais, 

para unha rede de servizos pública e con empregos 

dignos como primeiro paso para a boa atención, 

información e asistencia das vítimas de VX. 

 

−  Que se mellore a asistencia social, xurídica e 

psicolóxica establecida no título II da Lei 1/2004, 

con financiación, cooperación interinstitucional, e sen 

supeditar as medidas á denuncia xudicial da vítima. 

 

− Que se desenvolvan plans laborais efectivos a 

vítimas con ou sen emprego en todo o territorio 

español para que as mulleres podamos desenvolver 

unha vida digna. 

 

− Que se debata no Congreso das/os  

Deputadas/as  a Lei orgánica para a erradicación 

da prostitución, presentada polas deputadas de IU. 

 

− Que se desenvolvan medidas lexislativas 

efectivas para a eliminación da Fenda Salarial, 

incluída a das pensións. 

 

− Que se desenvolva unha Lei Integral para loitar 

contra Trata de Seres Humanos, que ademais de 

previr e perseguir esta lacra e ás redes de 

delincuentes que se lucran con esta escravitude, 

conteña un plan de integración para as miles de 

vítimas, a maior parte mulleres e nenas, aínda sen 

cuantificar no Estado español, que é un dos principais 

destinos europeos das migrantes captadas polas 

redes para ser prostituídas. 

 

− Por todo o anterior, desde Esquerda Unida 

esiximos unha estratexia estrutural que loite en 

todos os ámbitos, con recursos económicos e 

humanos suficientes para que a política non se quede 

na firma de documentos institucionais mentres temos 

unha realidade inadmisible de violencias. 

 

− Desde a nosa organización apoiamos as 

mobilizacións organizadas en Galicia  este 25 de 

novembro para reivindicar unha sociedade libre de 

violencia de xénero. 
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