Abre os ollos ante as Violencias Machistas
É moita a violencia que diariamente sufrimos as mulleres neste sistema
capitalista e patriarcal, e en moitas ocasións se invisibiliza e normalízase. Non
seremos cómplices co noso silencio. Por iso, o día 25 de novembro, abrimos os
ollos e alzamos a voz todas xuntas para dicir: Basta!!
Basta de asasinatos machistas, Basta de violencia vicaria, de violencia
económica… en definitiva, basta de violencia patriarcal. Alzamos a voz, para
esixir seguridade, respecto e igualdade, en todos os espazos das nosas vidas.
O noso corpo e a nosa sexualidade non son armas para destruír ao inimigo, nin
obxecto de trata en mans de explotadores, nin vasillas reprodutivas ao servizo do
mercado, nin son o territorio de ningunha relixión, nin de violadores solitarios ou
en manda.
A violencia que nos quita a vida, que nos tortura e oprime, que nos viola, que
cosifica os nosos corpos e nos empobrece, está aquí e en todo o mundo.
Algunhas veces dolorosamente visible, pero outras moitas conviven connosco e é
aceptada por esta sociedade como, por exemplo, a omisión da perspectiva de
xénero na medicina.
Para este capitalismo hetero-patriarcal é “natural”, e ata necesaria, a existencia
dunha ultra dereita que nega a violencia machista, persegue a diversidade
sexual, fomenta o odio cara ás persoas Trans e declárase abertamente racista,
sabéndose protexida por unha xustiza punitiva. Quérennos caladas, submisas,
obedientes, crebadas… Pero atoparannos máis unidas, con maior sororidade e
diversidade, máis independentes, máis loitadoras.
O actual mercado laboral non é alleo á violencia que sufrimos as mulleres. Temos
os salarios máis baixos, os empregos máis precarios, somos a maioría nas colas
do paro e, cando nos xubilamos, percibimos pensións de miseria, perpetuando a
fenda salarial e as discriminacións sufridas durante a nosa vida laboral.
Pola contra, somos a base que soporta os traballos non remunerados, os
coidados imprescindibles para manter a vida e ao propio sistema.
Desde CGT seguiremos organizándonos para visibilizar e denunciar a secuela da
violencia de estado.
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