Espiaches o móbil dela? Dubidas se quería sexo?
Ris cos chistes de violacións? Pos en dúbida que a
vítima fora agredida? Cando foi a última vez que che
pareceu que el a humillaba e non dixeches nada?
Ameazáchela? Pensas que por ser o teu curmán
non é tan machista e algo faría ela para enfadalo?
Estás segura de que é posíbel que a túa compañeira
de clase caia ao chan tantas veces?

Rompe o patrón
25 de novembro, contra as violencias machistas

Iso é violencia machista e é responsabilidade de toda a sociedade
rompermos o patrón. Se te ﬁxas, moitas das campañas contra a violencia
machista adoitan dirixirse e centrar a atención nas vítimas ou potenciais
vítimas. Son elas quen deben decatarse de que a sofren, quen deben pedir
axuda e quen teñen a responsabilidade de saír adiante nunha sociedade
profundamente patriarcal e atravesada pola desigualdade do sistema
social e económico. Desde o BNG queremos poñer o acento en que a
responsabilidade de desmontar e superar as violencias machistas e o
patriarcado corresponde a toda a sociedade. A violencia machista non é
un feito illado e non desaparecerá se non hai un compromiso de todos e
todas, tamén de quen exerce ou presencia estas situacións e non fai nada.
O silencio fainos cómplices e se non exercemos a nosa responsabilidade
de nada servirán os lazos lilas de cada 25 de novembro.
Acabar coa violencia machista é responsabilidade de toda a sociedade, tamén das institucións. Unha violencia que fere e mata cada ano
máis mulleres que os accidentes de tráﬁco debe ser unha prioridade. E
as prioridades márcanse dotándoas de compromisos económicos. En
xaneiro de 2017 o BNG acadou no Parlamento Galego un Pacto contra a
violencia machista unánime. Malia as diferenzas, fomos quen de ceder
para avanzar, como xa conseguiu Galiza no ano 2007 cunha lei contra
a violencia machista referencial que considerou o terrorismo machista
tamén fóra da casa. Porén, un ano despois temos que lamentar como o
goberno Feijoo renuncia a dotar de recursos económicos suﬁcientes a
loita contra a violencia machista. Esiximos que o 1% dos orzamentos da
Xunta de Galiza estiveran destinados a este ﬁn e votaron constantemente
en contra. Se a vida das mulleres do noso país non merece un esforzo
económico, que o merece?
Urxen mudanzas colectivas e ambiciosas para non conformarnos mentres máis da metade da sociedade sofre algún tipo de violencia machista.
Grazas á loita dos movementos feministas na Galiza e no mundo cada 25
de novembro sumamos máis voces. Avancemos para non ter que contar
#NinUnhaMenos.

Abre os ollos: a violencia machista está ao teu redor.
Rompermos o patrón é responsabilidade tamén de quen
exerce a violencia ou fai que non a ve.

