SECRETARIA DE INFORMAÇÃO PROPAGANDA E
RECREAÇÃO
NOTA

16 Dias de Activismo Sindical contra a violência do
Género
O dia 25 de Novembro, data na qual comemora-se o Dia Internacional da Não
Violência Contra a Mulher, marca o assassinato das Irmãs Mirabal – Patria,
Minerva e Maria Teresa – também conhecidas como “As Mariposas”.
Ousadas, corajosas e muito dedicadas ao estudo, tornaram-se verdadeiras
heroínas, empenhando boa parte de suas vidas na luta pela liberdade política
de seu País, opondo-se a tirania de um dos Governos mais opressores que a
América Latina já conheceu: o do Ditador Rafael Leónidas Trujillo.
Assassinadas a seu mando, em 25 de Novembro de 1960, a morte das Irmãs
Mirabal – inicialmente divulgada pelo Ditador à Imprensa como um acidente,
mas posteriormente confessada como crime por um de seus assassinos –
despertou a consciência do povo da República Dominicana sobre a situação de
opressão na qual viviam, culminando, seis meses depois, com o assassinato
do caudilho Trujillo.
As Irmãs Mirabal foram sequestradas, torturadas, mortas a pauladas, depois
recolocadas no Jeep no qual foram rendidas e atiradas de um penhasco.
Em honra às suas mortes, a data de 25 de Novembro – sugerida pela
República Dominicana, com o apoio de 60 Países – foi oficializada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em Dezembro de 1999 como o Dia
Internacional da Não Violência Contra a Mulher
Em honra e memória destas, o Comité Nacional da Mulher Sindicalizada da
Unta-Confederação Sindical, empenhada na luta contra a violência no género,
realizará no período de 25 de Novembro à 8 de Dezembro do ano em curso,
uma série de actividades nas Províncias de Luanda, Bengo, Benguela e
Kwanza-Norte, dentre elas destacam-se palestras sobre: Violência Doméstica
na Família; Assédio Sexual e Moral nos locais de trabalho, Seminário sobre a
Nova Lei Geral do Trabalho, entre outras.
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