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MOCIÓN DE APOIO Á CAMPAÑA #EmerxenciaFeminista PROMOVIDA PO-
LAS ORGANIZACIÓNS DE MULLERES CON MOTIVO DA ACCIÓN PRE-
VISTA PARA O 20 DE SETEMBRO DE 2019, EN TODO O PAÍS

A Xunta de Voceiros do Concello de Bueu, reunida o 05.09.2019, acorda levar ao pleno
unha moción conxunta dos grupos de BNG, PP, ACB e PSOE, de apoio á Campaña
#EmerxenciaFeminista promovida, en Galicia, entre outras, polas organizacións de mu-
lleres:  Federación de Asociacións  de Mulleres  Rurais  de Galicia,  Rede Galega  pola
Igualdade, Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega,
Sociedade Galega de Sexoloxía, soño de Lilth, Teenses pola igualdade, Foro feminista
Maruxa Mallo, Asociación Viúvas Demócratas de Vigo, Colectivo Feminista Ponteve-
dra, Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos de Vigo, así como a agrupación
Comando Igualdade, e outras que se poderán ir sumando; todas elas en repulsa contra os
asasinatos de mulleres e a violencia machista. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O verán  de 2019 será recordado como un verán negro.  Os telexornais  énchense  de
asasinatos machistas, os seus titulares din que aparecemos mortas, non señores, estannos
asasinando. O pasado mes de xullo, cada dous días, unha muller foi asasinada. 
Isto xa non é unha alerta, declaramos a emerxencia feminista. Pais que asasinan aos seu
fillos  e  fillas  para  causar  o  maior  dos  sufrimentos.  Pederastia,  trata,  desaparicións,
asasinatos,  chantaxes,  extorsión,  ameazas,  acoso,  agresións,  abusos,  manadas,
violacións están á orde do día.  Unha xustiza que non é xusta,  poñendo en dúbida a
declaración das vítimas. Sentenzas sen sentido que nos manda a mensaxe alta e clara de
que “o teu corpo non te pertence, a túa vida non te pertence”. 
E  seguimos,  seguimos  como  si  se  puidese  continuar.  Seguimos  porque  están
acostumados  á  nosa  xustiza,  están  acostumados  á  violencia,  están  acostumados  a
tratarnos coma cidadáns de segunda, acostumados aos nosos corpos sen vida. Para vos
“estas cousas pasan e pasaron sempre”. Seguimos neste estado de guerra inadmisible
nun estado democrático. 
Non hai tempo, paremos o mundo, non se pode seguir normalizando esta situación, non
se pode seguir condenando ás mulleres a convivir co terrorismo machista. Un terror que
se mete  en  cada  recuncho do noso día  a  día,  coa  dúbida  constante  de  quen será  a
seguinte. 
Fáltannos as máis de mil mulleres asasinadas dende o 2003, fáltannos todas as que non
foron contadas, todas as que xa non están. Só no mes de xullo 13 mulleres e unha menor
foron asasinadas. 
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Basta de mirar cara outro lado, da falta de compromiso, dos erros que se permiten.
Esiximos  responsabilidade  e  maior  compromiso  de  a  todas  as  institucións  do  noso
Estado de Dereito. 

Por todo o anterior, sométese ao debate e apoio do PLENO da Corporación Municipal
de Bueu, o seguinte:

ACORDO

Apoio desta corporación municipal á campaña #EmerxenciaFeminista, convocada polas
organizacións  feministas  e  a  colaboración  coas  entidades  convocantes,  a  través  do
medios dos que dispón o concello mediante as seguintes accións: 

1. Iluminar de violeta a noite do 20 de setembro a fachada do Concello ou a zona onde
se realice a concentración convocada polas organizacións como mostra do compromiso
na loita contra a violencia machista, así como prestar o apoio e soporte preciso para a
organización  da  concentración/manifestación  e  que  lle  poida  ser  solicitada  polas
organizacións convocantes. 

2. Pronunciamento público da corporación municipal contra os asasinatos machistas e
contra toda forma de violencia contra as mulleres, contra a normalización da mesma, e
contra a apatía e a indiferenza. 

3. Posicionamento da corporación contra todas aquelas medidas, campañas e mensaxes
que  contribúan  á  xustificación  da  violencia  de  xénero,  que  promovan  a  súa
minusvaloración ou cuestionamento así como das ferramentas normativas das que nos
temos dotado para combatela.  Non podemos permitir  que teñan un espazo de poder
quen non recoñece a violencia de xénero como un problema social, contra o que hai que
loitar sen descanso dende tódalas instancias: iso é terrorismo de estado. 


