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CONCELLODE "- — 3l3
SANTIAGO

PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA CONTRA AS VIOLENCIAS
MACHISTAS E PARA RELANZAR O COMPROMISO ACTIVO COA CONMEMORACIÓN DO 25-N

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

de Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. A proposta de acordó ten

como obxectivo manter e reforzar o compromiso do Concello de Santiago na loita contra as violencias

machistas, actualizar os datos sobre igualdade de xénero en Santiago, reforzar os recursos e

información dirixida as mulleres e realizar unha programación de actos e actividades municipais con

motivo do 25 de Novembro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A pandemia do coronavirus afecta a millóns de persoas e atravesa fronteiras no mundo, pero os seus

efectos son ben distintos para uns e para outros colectivos. A enfermidade da Covid-19 entende de

clases saciáis e tamén de xénero. Á crise sanitaria hai que sumarlle os efectos da crise económica

provocada pola pandemia, que aumenta as desigualdades que afectan particularmente as mulleres,

tanto dende o punto de vista da sobrecarga de traballo, a maior pobreza e a precaridade laboral, como

do aumento do risco de sufrir violencias de xénero.

A violencia machista é un dos problemas máis graves e persistentes ao que nos enfrontamos na nosa

sociedade. Unha realidade que, segundo os datos extraídos da Macroenquisa da Violencia contra a

Muller 2019, lie afecta ao 35,7% das mulleres galegas, máis de 498.000 mulleres, que declararon ter

sufrido acoso sexual nalgún momento da súa vida. As mulleres que sufriron ou sofren violencias por

parte da súa parella ou exparella sitúase no 33,9% en Galicia, e no 33,6 por cento no conxunto do

Estado. Entre as galegas que foron vitimas de violencias, a violencia psicolóxica ocupa un 27,6%, a

violencia emocional un 24,1%, a violencia física ou sexual un 16,2%, a violencia económica un 14,1%

e as mulleres vítimas de control nos últimos doce meses foron un 6%. O acoso reiterado afectou ou

afecta un 17,9% das galegas e máis da metade das galegas vitimas deste tipo de acoso sófreno ou

sufrírono cunha frecuencia semanal ou diaria.

No que vai de ano, as cifras oficiáis rexistran 36 mulleres asesinadas e tres menores asasinados por

violencia machista no conxunto do Estado español, dúas mulleres asesinadas en Galicia, e aínda hai

varios casos máis pendentes de investigación.
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Como é ben sabido, a causa de todas estas violencias está directamente relacionada coa hexemonía

patriarcal aínda vixente na nosa sociedade, E un problema estrutural, de ai que a súa erradicación

esixa a posta en marcha de actuacións de carácter integral e transversal, que busquen transformar

esta cultura e que promovan unha sociedade plenamente igualitaria.

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. A administración local ten a abriga e a responsabilidade de achegarse,

informar e protexer as mulleres en situación de vulnerabilidade por mor das violencias machistas, Para

elo é preciso amasar un compromiso firme e decidido na implementación de políticas públicas

transversais de igualdade de xénero e de políticas de sensibilización contra as violencias machistas.

Santiago de Compostela, como capital do país, debe continuar a ser referente promovendo medidas

concretas, actualizando estudos sobre a situación das violencias machistas, desenvolvendo políticas

en materia de igualdade no ámbito preventivo e educativo, achegando recursos económicos e

impulsando campañas que traballen pola erradicación das violencias machistas co fin de situar esta

problemática no centro da axenda política local,

O Concello de Santiago non debe quedar atrás nin practicar a mera retórica de adhesión a manifestos

de apoio as mulleres sen maior contido material efectivo, A Covid-19 e a situación de pandemia non

pode servir de escusa, tampouco nesta cuestión fundamental, para retroceder no compromiso e na

acción política de loita contra a eliminación das violencias machistas. Ao contrario, tendo en canta que

esta situación de crise sanitaria e económica, así como de confinamento previo, afecta e afectou en

maior medida as persoas con maior vulnerabilidade económica, en concreto, a moitas mulleres con

empregos precarios, con cargas familiares, asi como as mulleres que sofren violencias machistas e

que tiveron que convivir cos seus agresores, urxe unha resposta política áxil e decidida.

Ante a proximidade do 25 de Novembro, o día Internacional contra as violencias machistas, é preciso

que a administración local teña iniciativa e active toda unha serie de actuacións e programación para

apoiar o movemento de mulleres e feministas de Compostela e lembrar esta data de convocatoria do

25-N en Compostela garantindo os protocolos de seguridade sanitaria e autocoidados.

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

consideración do Pleno o seguinte

ACORDÓ:

O Pleno urxe ao gobernó local a:

1, Manter a loita contra a violencia de xénero como unha das máximas prioridades na

axenda política local, 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.
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2, Actualizar os datos contidos no Observatorio Municipal de Igualdade de Xénero, desde a

Concellaría de Igualdade, para poder coñecer mellor a situación das mulleres compostelás

tanto dende o punto de vista socioeconómico como da situación de violencia de xénero.

3. Presentar un Plan reforzado cos recursos disponibles, de atención e información as

mulleres, un plan adaptado á situación de vulnerabilidade das mulleres provocada pola

situación de pandemia da Covid-19.

4. Programar actos e actividades municipais de apoio institucional ao 25 de novembro, Día

internacional contra as violencias machistas.

5, Apoiar e colaborar co movemento feminista de Compostela na organización e loxistica

dos actos do 25-N,

Santiago de Compostela, 16 de outubro do 2020

Marta Lois ^onzález GRUPO MUNICIP/IL

Portavoz do Grupo Municipal de Compostela Aberta

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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