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Confinadas co  
seu maltratador

Temor. A primeira gran pandemia do 
século XXI despregou un sentimento de 
inseguridade e medo na sociedade. Nin 
a condición humana nin a súa fraxilida-
de mutaron de súpeto, porén, aínda que 
invisible, o coronavirus ou COVID-19 fixo 
tomar conciencia do que é vivir baixo 
ameaza vital.

Así viven moitas mulleres, en Galicia e en 
todo o mundo. O seu día a día transcorre 
baixo a sombra doutra enfermidade, a 
do machismo. Esta crise para elas é un 
dobre lastre cando non directamente 
unha auténtica soga. Elas tamén sofren 
estes días de precaucións, incerteza, 
encerro… pero non coma todos, non; 
elas son o branco no que as súas parellas 
envorcan da peor maneira os seus enfa-
dos, frustracións, angustias e calquera 
outro malestar. E as casas nas que todos 
ficamos para protexernos do coronavirus 
e axudar a conter a súa expansión, son 
para elas calexóns sen saída nos que 
nin mascarillas nin outras proteccións 
serven de nada.

O 31 de marzo o Goberno do Estado sacou 
o Real Decreto-lei 12/2020 de medidas 
urxentes en materia de protección e asis-
tencia ás vítimas da violencia de xénero 
para garantir os servizos de asistencia 
e protección. Pero os esforzos topan 
cos muros das casas nos que as vítimas 
restan confinadas. Difícil pedir auxilio 
ao 016 co brazo do teu maltratador no 
mesmo sofá… Estratexias como a alerta 
nas farmacias para que as mulleres poi-
dan lanzar un S.O.S. pedindo “mascarillas 
19” tentan romper o hermetismo, pero 
non podemos enganarnos; ao machismo 
hai que tratalo como ao coronavirus: 
require a concienciación e unión de 
toda a sociedade para illalo e batelo ata 
erradicalo. E para iso a sociedade ten 

que ter clara esta verdade: que homes e 
mulleres somos iguais.

Apenas hai un mes que estabamos a cla-
mar por iso nas rúas. No 8M celébranse 
os logros sociais, económicos, culturais 
e políticos acadados polas mulleres, pero 
tamén é un recordatorio do que queda 
por facer e un chamamento á partici-
pación para acelerar a chegada real da 
igualdade total. Un chamamento tamén 
aos concellos… Porque o cambio é impa-
rable e estase a producir, pero inda que 
real, é lento. E nese proceso as entidades 
locais temos a responsabilidade e o poder 
de axudar a que a sociedade percorra 
máis rápido o camiño á igualdade.

Os teitos de cristal existen, as diferencias 
laborais e salariais son feitos, e a muller 
está ausente de moitos foros porque non 
se procura –cando non se evita– a súa 
presenza sendo desprazada unha e outra 

vez cando a sociedade o que necesita é 
escoitar o seu parecer. É dicir, estase a dis-
criminar e acalar á metade da poboación. 
A promoción da igualdade entre homes e 
mulleres non é só cuestión de xustiza: é 
enriquecer á sociedade. E nesta misión 
de dar á muller o seu espazo nas mesmas 
condicións que o home, os gobernos locais 
temos un papel particularmente decisivo 
por ser os máis próximos á cidadanía. É 
fundamental que traballemos a educación 
e a concienciación á cidadanía lexislando 
con perspectiva de xénero.

O apoio da Fegamp á igualdade é incondi-
cional e constante, e como xa fixeramos 
coa campaña #PoloBoTrato, facemos un 
chamamento a todas as institucións 
locais para traballar co obxectivo de 
promover a igualdade real entre homes e 
mulleres, comprometéndose co decálogo 
de boas prácticas:

1  Empregar linguaxe libre de connotacións sexistas.

2  Integrar a perspectiva de xénero nas nosas decisións.

3  Difundir unha imaxe non sexista da muller.

4   Traballar entre a poboación máis nova a prevención da 
violencia machista e os valores de igualdade e respecto.

5   Fomentar a corresponsabilidade nas tarefas e a ética, no 
coidado tanto de menores como de persoas dependentes.

6   Identificar e emendar as deficiencias que atopemos a nivel 
municipal na loita contra a violencia cara ás mulleres.

7   Respectar a conciliación da vida laboral, familiar e persoal, 
e a igualdade de oportunidades no cadro de persoal.

8   Promover unha representación equilibrada de mulleres e 
homes en tribunais, xurados, comités e comisións.

9   Rexeitar a contratación de actividades nas que se 
promovan unha imaxe sexista da muller.

10   Prestar especial atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade.
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Non podía ser doutra maneira; este Faladoiro tiña que dar voz á muller. Falan tres 
persoas que coñecen de preto a discriminación de xénero, primeiro porque o seu 
traballo é a loita pola igualdade no concello no que traballan, e segundo porque son 
mulleres. Aquí deixan negro sobre branco as súas mensaxes, reflexións, esixencias… 
por todas aquelas que queren e por distintos motivos, non poden lanzalo…

Son feminista radical
Por Luisa Feijóo

Membro do Observatorio Galego de Violencia  
de Xénero e da Comisión de Coeducación do  
Consello Galego das Mulleres (Fegamp).
Cuarta tenente e responsable da Promoción  
da Igualdade no Concello de Ames.

Son feminista radical. Porque sei quen son os meus 
adversarios políticos, porque busco cambios profundos, 
porque estou a favor das cotas e das leis de xénero, 
porque penso que o machismo institucional e laboral 
non se combate só coa igualdade legal entre homes e 
mulleres (xa temos recoñecidos os mesmos dereitos 
na Constitución hai máis de 40 anos), porque estou en 
contra da prostitución, que non é mais que unha forma 
de escravitude e mercantilización do corpo da muller 
e dos ventres de alugueiro, porque a maternidade é 
un desexo non un dereito e os desexos non se poden 
regular, porque as mulleres somos persoas.

Son feminista radical porque non acabo de entender as 
propostas do feminismo liberal. Aparte de confiar na 
educación inda que sen dicirnos como, caricaturizan á 
“feminista radical”, debúxannos como a unhas hembris-
tas profanadoras de igrexas, locas e semiespidas, ou 
dicindo “portavozas” sen denunciar o machismo que se 
esconde detrás de outras palabras como cadela, bruxa, 
zorra, así como a chea de vocábulos existentes no noso 
dicionario para xulgar a nosa liberdade sexual. 

As mulleres non decidimos ser mulleres, nacemos 
MULLERES. Case todas as sociedades trataron de dominar 
o noso corpo, a nosa mente, evitando que ocupáramos 
en igualdade o sitio que nos corresponde na sociedade 
co obxectivo de facer desaparecer o que podemos chamar 
“CASA”: o noso brillo, o noso eu mais íntimo, o noso sexo, 
chegando ao extremo de interiorizar ese rol social de 
“muller” no que se nos nega a nosa valía relegándonos 
a un papel secundario e subordinado ao home. O sexo, 
por moito que lle doia ao patriarcado é innato e non 
determina os nosos gustos, aspiracións ou metas.

Como dicía Simone de Beauvoir: “O opresor non sería 
tan forte se non tivese cómplices entre os propios opri-
midos”. Nos países desenvolvidos non se nos mutila 
se somos occidentais, nin se nos obriga a contraer 
matrimonios pactados, sen esquecernos das nenas 
xitanas que en ocasións son casadas ás costas do 
Código Civil antes de cumprir os 16 anos e ás que se 
somete a unha vexatoria proba de virxinidade, pero si 
se nos segue discriminando polo noso sexo, seguimos 
sufrindo desigualdades baseadas en roles patriarcais; 
sufrimos desigualdade na escola, no traballo, no grupo 
de amigos, na familia, na política...Non é progresista 
mirar para outro lado.

Ás portas das eleccións autonómicas, despois da épica 
cuarta onda feminista, na que seis millóns de mulleres 
secundamos a folga coa que empezaron a tremer os 
cimentos do patriarcado derrubando os seus arcaicos 
alicerces construídos de estereotipos, roles de xénero e 
prexuízos, cando o 82% dos/as españois/as cre que no 
noso país existe desigualdade entre mulleres e homes 
con respecto aos seus dereitos sociais, políticos e/ou 
económicos, seguimos escoitando falar de compromiso 
feminista, de compromiso cos dereitos das mulleres, 
encabezando as súas listas, (uns quizás por convicción, 
outros por imposición e incluso algún porque é o que 
se leva), pero aínda seguimos sen apenas escoitar as 
súas voces. E todo iso, estou segura, non será obstáculo 
para que se debatan ideas e propostas para nós, para as 
mulleres, pero en voces masculinas. Fálase de vítimas de 
violencia de xénero, de consentimento sexual, da taxa 
rosa, dos ventres de alugueiro, mesmo de prostitución, 
sempre dende o androcentrismo.
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Outro logro do feminismo é o de conseguir 
que os políticos se posicionen ou se ais-
len, logrando que asuman unha etiqueta, 
incluso os que máis lonxe se vían do mes-
mo: feminismo sen adxectivos, feminismo 
radical, incluso feminismo liberal.

Quizais o masculino non estea patrocina-
do por unha marca de desodorante que 
deixe pegada, nin o feminino por produtos 
de hixiene que converten o vermello en 
azul, nin haxa té con pastas, pero por 
que seguindo nesa liña non un debate 
de homosexuais, de persoas do rural, de 
redeiras, un no que todos poidan ter “o 
seu minuto” pero sempre evitando que 
os considerados actores secundarios, “o 
outro sexo”, lles poidan facer sombra aos 
que pola súa condición de home e desde 
o androcentrismo se lles supón brillantes 
oradores e grandes xestores.

Non nos podemos resignar, os concellos 
estamos chamados a xogar un papel moi 
importante nesta revolución feminista; 
a Igualdade, a loita contra as violencias 
machistas ten que ser nosa política prin-
cipal e ten que ser transversal.

Iniciativas como campañas contra a 
violencia machista, protocolos para 

establecer puntos informativos contra 
as violencias machistas, acordos con 
diferentes axentes para detectar, previr 
e reaccionar ante agresións machistas, 
servizos específicos e de calidade para 
a prevención e atención contra ás 
violencias machistas, dirixidos tanto 
a mulleres como a homes, ferramentas 
de apoio xurídico, psicolóxico e comu-
nitario ás mulleres, recursos e servizos 
a homes que queren repensar a súa 
masculinidade, servizos de atención 
social e laboral a persoas que exerzan 
a prostitución, fomentar a participación 
política e social das mulleres, incorpo-
rar a mirada feminista e a equidade de 
xénero en todas as áreas e políticas do 
Concello, campañas de sensibilización 
contra ás violencias machistas e pro-
gramas de promoción da igualdade de 
xénero nos centros escolares, convocar 
actos e premios que resalten a loita 
pola igualdade e a achega das mulleres 
á nosa sociedade, traballar con todos 
os axentes sociais (establecementos 
comerciais, clubs deportivos, anpas, 
centros educativos, ...) para previr os 
acosos e as agresións sexuais e sexis-
tas, flexibilización horaria, programas 

de conciliación, a loita contra a fe-
minización da pobreza, incorporación 
de cláusulas de xénero nos pregos de 
contratación para que as empresas 
adxudicatarias teñan plans de igualdade 
e igualdade salarial... son aspectos nos 
que se pode incidir na contratación des-
de os concellos, incrementar e primar o 
deporte feminino de base favorecendo 
a formación de equipos femininos ou 
doutras disciplinas minoritarias. 

Medidas que cando afectan a estruturas 
económicas aínda atopan resistencias 
porque aínda que avanzamos considera-
blemente, aínda estamos inmersos nunha 
economía capitalista sustentada no pa-
triarcado na que as mulleres seguimos 
facendo moitos traballos gratis, e do 
mesmo xeito cando falamos de horarios 
e remuneracións.

Se queremos unha sociedade mellor, 
máis igualitaria, máis próspera, non hai 
opción: a economía -do mesmo xeito que 
as políticas, sobre todo as municipalis-
tas-teñen que adaptarse aos cambios. 
As políticas teñen que ser feministas 
e teñen que ser transversais, é o único 
xeito de acabar coas desigualdades.

Moito feito,  
tanto por facer
Por Amalia Goldar

Concelleira de Benestar Social  
e Igualdade do Concello da Estrada.

Dende o equipo de goberno municipal 
sempre fomos conscientes de que a 
administración local non pode quedar 
á marxe das políticas relacionadas coa 
muller. Tanto as que teñen que ver con 
acadar unha igualdade real entre mulle-
res e homes, como aquelas que loitan 
contra a violencia de xénero ou as que 
reinvindican o apoderamento feminino. 
Por iso tentamos dispensarlles un trato 
cercano e personalizado ás nosas mulle-
res centrado nestes tres puntos e adap-
tado ás singularidades dunha poboación 
de marcado carácter rural.

Neste senso, o Centro de Información 
á Muller (CIM) acumulou preto de 500 
consultas ao longo do pasado ano pres-
tando asesoría xurídica e psicolóxica a 

moitas mulleres vítimas de violencia de 
xénero ou a outras que se atopan nunha 
situación de vulnerabilidade ou risco de 
exclusión social. 

No ámbito da igualdade de oportunidades, 
a Concellaría de Benestar que dirixo vén 
traballando dende fai cinco anos coas 
anpas dos centros educativos na promoción 
da igualdade e na prevención da violencia 
de xénero a idades temperás. A xuventu-
de de hoxe é a sociedade igualitaria do 
futuro. Por iso alternamos estas accións 
formativas cara á mocidade con xornadas e 
charlas sobre igualdade e violencia sexista 
orientadas á poboación en xeral.

Por outra banda, o Concello, en co-
laboración con distintos colectivos e 

representantes sociais, leva oito anos 
promovendo o Premio Honorífico ao 
Labor das Mulleres. Un galardón que pon 
en valor a traxectoria daquelas mulleres 
que, a título persoal ou colectivamente, 
loitan por conseguir unha sociedade máis 
igualitaria e que nos permiten visibilizar o 
ánimo emprendedor da muller estradense.

Tense avanzado moito pero tamén queda 
moito por facer. Tanto en materia de re-
cursos institucionais como en materia de 
igualdade social e laboral… Unha loita 
que precisa de autoestima pero tamén 
de determinación para que o excepcio-
nal se convirta en regra de uso común. 
Como sinalaba a poeta americana Emily 
Dickinson, ignoramos a nosa estatura ata 
que nos poñemos de pé.
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Vivimos nunha  
sociedade que nos  
fai crer que vivimos  
en igualdade, pero  
iso non é máis que  
unha falacia
Por Maica Ures García

Concelleira de Igualdade e Benestar  
no Concello de Carballo.

Levamos tantos anos con unha venda de pseudoigual-
dade que non nos permite ver que as mulleres estamos 
relegadas sempre a un segundo plano, somos a cara B 
do disco de vinilo.

Crecemos pensando que vivimos nunha sociedade 
igualitaria, para nada máis lonxe da realidade; dende 
que nacemos como nenas e nenos somos “etiquetados” 
segundo os nosos xenitais. Esas etiquetas levan apa-
relladas unhas cargas moi pesadas que nos acompañan 
durante toda a vida.

Fomos educadas e educados nun sistema machista, 
somos socializados de maneira distinta.

Dende todas as canles de socialización (familia, escola, 
mass media, redes socias e grupos de iguais) recibimos 
de maneira constante e continua un bombardeo de 
mensaxes diferenciadas para nenas e nenos, e todas 
estas mensaxes perpetúan modelos tradicionais de 
masculinidade e feminidade.

As mensaxes que recibimos as nenas están relacionadas 
coa esfera privada, cos coidados, coa submisión, somos 
socializadas para a reprodución. En cambio a mensaxe 
que reciben os nenos está relacionada coa esfera pú-
blica e profesional, son socializados para a produción.

Durante o proceso de construción da nosa identidade 
como persoa, os nenos reciben a mensaxe de pertenza 
ao “sexo forte” que lles ofrece visibilidade, dominación 
e superioridade. O sistema outórgalles unha serie de 
privilexios polo simple feito de ser homes.

Pola outra banda, ás mulleres “constrúennos” como 
persoas coa idea de que pertencemos ao “sexo débil” e 
que debemos ser submisas e servís. Diferentes estudios 
indican que as nenas entre 0 e 6 anos xa empezan a 
interiorizar referencias negativas sobre si mesmas. O 
sistema patriarcal gravou a ferro en nós a crenza de que 
tiñamos capacidades inferiores, xa que a menstruación, 
o embarazo e o parto diminuían as nosas capacidades.

A educación que recibimos dende que nacemos norma-
liza e asocia a masculinidade coa violencia e coa esfera 
pública e a feminidade coa debilidade, a submisión e a 
esfera privada. Medramos sendo educadas e educados 
nun sistema patriarcal e asumimos os roles de xénero 
coa normalidade da tradición. Por iso somos, en oca-
sións, incapaces de ver que o machismo nos espoliou 
tanto as mulleres como aos homes.

Durante o tránsito á vida adulta, tanto mulleres como 
homes asumimos os roles de xénero que leva apare-
llado o sexo biolóxico. Todo o entorno é colaborador 
necesario para que isto sexa así. Non nacemos sabendo 
ser homes nin mulleres, as identidades de xénero son 
construcións sociais aprendidas nun sistema androcén-
trico e baseado na heteronorma.

O machismo fagocítanos. Imprégnao todo, entra en nós, 
campa ás súas anchas polas sociedades. Normalizamos 
e asumimos no noso ideario estas pautas de conducta 
desiguais.

O machismo e os seus aliados loitan polo ansiado poder 
e dominio nas sociedades, conquistan cada vez máis 
esferas e cotas.

“Quen non se move,  
non sinte as cadeas” 

Rosa Luxemburgo



A sociedade na que vivimos indúcenos 
ás mulleres a perpetuar os roles de xé-
nero, posto que a nosa segunda pel está 
formada pola normalización dos micro-
machismos que nos inoculou a educación 
recibida. Por iso, é preciso que tanto 
mulleres como homes empecemos a crear 
unha nova construción social, na que a 
igualdade real sexa a súa espiña dorsal. A 
sociedade ten a obriga de educar nenas e 
nenos feministas, porque só dende unha 
educación igualitaria seremos quen de 
cambiar o sistema.

Algo temos avanzado xa nese camiño 
cara a igualdade real, máis aínda queda 
moito por facer.

Certo é que estamos empezando a to-
mar consciencia das desigualdades que 
sufrimos as mulleres de forma estrutu-
ral. Deixamos de normalizar conductas 
machistas que tanto tempo levamos 
aprendidas e comezamos a dotar ás ne-
nas de recursos, ferramentas e referentes 
femininos para que constrúan unha so-
ciedade máis xusta, para que recuperen 
o que o machismo lles leva roubado 
durante tantos séculos. Empoderámolas 
e empoderámonos. Pero... e os nenos? 
Eles seguen recibindo maioritariamente 
estímulos dunha educación machista, 
dunha estrutura patriarcal.

Para avanzar cara a igualdade debemos 
darlles recursos tanto ás nenas coma aos 
nenos para que sexan libres de tomar as 
súas propias decisións, debemos “des-
aprender” para aprender. A educación 
non pode seguir segregando a nenas e 
nenos. Aínda que mude a súa cara, segue 
a ser unha socialización diferenciada. 
Debemos educar nenas e nenos feminis-
tas. Temos que favorecer a coeducación e 
a co-responsabilidade. Temos que deixar 
que os nenos mostren os seus sentimen-
tos, nenas e nenos choran por igual. 
Darlles referentes femininos, usar unha 
linguaxe inclusiva, ensinarlles a res-
pectar, a non ser violentos. Mostrarlles 
que hai diferentes maneiras de ser 
home, que teñen o dereito e o deber de 
apearse do tren de privilexios no que 
viaxan, que deben e poden recuperar a 
súa intelixencia emocional, a súa esfera 

privada, que poden ser como queiran 
ser e non como a sociedade impón que 
teñen que ser. Só dende unha educación 
feminista para nenas e nenos consegui-
remos unha sociedade xusta, máis libre 
e máis igualitaria. Como sociedade de-
bemos buscar fórmulas e recursos para 
traballar en prevención, concienciación 
e sensibilización.

Só dende a transformación individual lo-
graremos unha transformación colectiva.
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#Todo
Saldrá
Bien

A VIOLENCIA DE XÉNERO PARÁMOLA UNIDAS
Estamos contigo
Se eres vítima de violencia de xénero, 
lembra:

INFORMACIÓN
112 EMERXENCIAS

682916136 APOIO
682508507 PSICOLÓXICO

(WhatsApp)
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