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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS E
A NECESIDADE DE AUMENTAR OS RECURSOS PARA POLÍTICAS DE IGUALDADE

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

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 a ONU-Mulleres, a un 35% das mulleres do

planeta. No que vai de ano, as cifras oficiáis rexistran 40 mulleres asasinadas e dous menores asasinados por

violencia machista no conxunto do Estado español, unha délas en Galicia, e aínda hai varios casos máis en

investigación. Son doce mulleres asesinadas máis que no mesmo periodo de 2018, e é a terceira peor cifra

das últimas décadas. A maiores, o 30% dos casos prodúcense despois de existir unha denuncia. Isto

acontece cada ano sen que a resposta institucional e política estea á altura da gravidade da situación,

maniéndose uns medios e recursos claramente insuficientes. Lamentablemente, a estas cifras haberá que

sumar as tres novas vítimas moríais do asasinato machista acontecido en Valga.

Como é ben sabido, a causa de todas estas violencias está directamente vinculada coa hexemonia, aínda

vixente na nosa sociedade, dunha cultura patriarcal que reproduce os roles de xénero, os comportamentos

discriminatorios e machistas e un sen fin de desigualdades saciáis para as mulleres. Por ¡so 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

públicas de todos os niveis de gobernó e, en particular, do eido local pola súa proximidade á cidadanía.

Deben continuar as medidas, campañas e políticas públicas que traballen pola erradicación das violencias

machistas e situar esta problemática no centro da axenda política local.

No caso dos gobernos estatal e galega, parece claro que esta problemática continúa sen ocupar un lugar

central na axenda pese a extrema gravidade da situación das mulleres. Despois de varios anos lexislando a

favor da igualdade de xénero os resultados amasan que os esforzos realizados continúan sendo insuficientes.

Neste senso, é urxente mellorar o marco legal actual, entre outras causas, 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 etc-. E
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tamén necesario que as administracións públicas destinen máis recursos para a abordaxe desta problemática

e que garantan o traballo en materia de igualdade no ámbito preventivo e educativo e, para isto, é urxente

implementar e mellorar o conxunto das medidas contempladas no Pacto de Estado contra a violencia,

Por outra banda, a Xunta de Galicia continúa sen avanzar na concreción do Pacto galego contra as violencias

machistas, acordado por unanimidade polo Parlamento galega o 25 de xaneiro de 2017, limitándose a facer

declaracións sen maior contido orzamentario e sen alcanzar acordos.

Así pois, tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración

do Pleno o seguinte

ACORDÓ:

1, Instar á Xunta de Galicia a destinar o 1 % do orzamento para políticas contra as violencias machistas

e mellorar os recursos en materia xudicial e medidas para a protección de vítimas e dar conta disto a

todos os grupos do Parlamento de Galicia.

2, Instar ao gobernó do Estado a que aprobé e mellare as medidas contidas no Pacto de Estado contra

a violencia de xénero e dar conta disto a todos os grupos parlamentarios, con representación galega,

do Congreso e Senado.

3. Urxir ao grupo de gobernó municipal a manter a loita contra a violencia de xénero como unha das

máximas prioridades na axenda política local, seguir incrementando os recursos municipais

destinados a loitar contra as violencias machistas, desenvolver políticas de prevención e educación

para a igualdade entre as vecinas e vecinos de Santiago e, polo tanto, continuar coa campaña de "En

negro contra as violencias".

Santiago de Compostela, 16 de setembro do 2019

Marta Lois González

Concelleira do Grupo Municipal ^Compostela Aberta
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