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Lídia Senra Rodríguez

Ás mulleres non se nos regala nada. O sistema patriarcal resiste
o paso do tempo. Conquistar un dereito cústanos anos e mesmo séculos de loita, tanto para conquistalo como para mantelo, e moita dor e sufrimento para nós, as mulleres.
Na actualidade, na nosa contorna as mulleres temos avanzado moito: a organización e a loita das feministas ten conseguido derrubar leis retrógradas e o recoñecemento legal dos
dereitos da mulleres. Mais iso é no papel, xa que na realidade
seguimos batendo co patriarcado e co machismo que coas súas
prácticas se encargan de que as leis fiquen o máis posíbel só no
papel. En moitos casos, a aplicación con nesgo machista das
leis vólveas en contra das mulleres.
A nivel laboral, aínda non fomos quen de conseguir rematar coa discriminación, como demostran as fondas fendas salariais e das pensións.
As medidas de acción positiva como as cotas de participación foron un paso moi importante, pero que necesitamos seguir impulsando porque aínda hai moitas organizacións onde
nin sequera se ten asumido a paridade formal. Necesitamos seguir combatendo as resistencias das organizacións á entrada
de mulleres feministas nos seus órganos de dirección ou nas
listas electorais e necesitamos romper ese teito de cristal que,
a pesar de ter acadado o obxectivo da paridade, nos consagra
como eternas secundarias.
As mulleres temos que asumir que ‘de bo rollo’ nunca imos
acadar o recoñecemento nas prácticas dos nosos dereitos. A
aprobación das leis para respectar os dereitos humanos das
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mulleres prodúcese sempre nun contexto no que a loita feminista consegue xerar un debate social ao que os homes, como
colectivo, lles resulta moi difícil oporse e que os fai non saírse
do politicamente correcto, ao mesmo tempo que o interiorizan
como unha perda de privilexios.
Hai menos dun ano, chegou ás miñas mans o libro Cansadas. A súa autora, Nuria Varela, pregúntase: «Que facemos
con tanto xenio, tanto sabio, tanto revolucionario que consegue o aplauso social mentres pisotea os dereitos das mulleres?
Pechamos os ollos e seguímoslle aplaudindo, sen peros, sen
críticas? Perdoámoslle todo? Desde logo que non». E segue escribindo Nuria Varela: «García Márquez foi un xenio da literatura, un mestre da reportaxe e un artista da palabra, pero eso
non o facía un gran home, si un gran, enorme, escritor. A súa
dimensión humana e a súa talla literaria puideron estar separadas até a aparición de Memorias das miñas putas tristes, apoloxía da violación, a misoxinia e a violencia contra as mulleres
que recibiu o mesmo aplauso dos cabaleiros do canon que as
súas magníficas obras anteriores». Eu concordo plenamente:
para rematar co patriarcado necesitamos ser inflexíbeis na deconstrución do pensamento que o sustenta e na denuncia; temos que ter tolerancia cero con todas as manifestacións e prácticas machistas, en todos os ámbitos, —tamén nas institucións,
onde non podemos nin debemos ficar caladas ante as diferentes prácticas de violencia—. Non podemos permitir que casos
como o do Presidente da Deputación de Ourense ou as denuncias de acoso no Parlamento Europeo fiquen impunes.
Mención especial merece a lacra da violencia contra as
mulleres. O nesgo machista co que se aplica a Lei integral contra a violencia machista precisa ser analizado a fondo, sobre
todo no ámbito xudicial. Todas e todos coñecemos decisións
xudiciais contra os dereitos das mulleres que son consecuencia do machismo imperante na Xustiza. Por pór varios exemplos: rebaixar unha pena de 25 anos de prisión a 17 a un home
que asasinou a súa ex parella porque o xuíz consideraba que
asestarlle 30 puñaladas «non tiña como obxectivo aumentar o
sufrimento da vítima»; ou rebaixar de 9 anos a 3 a prisión a un
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home que abusou sexualmente e en repetidas ocasións dunha
nena de 5 anos porque «non opuxo resistencia». Son só dous
casos. Por desgraza houbo e hai moitos máis.
Tampouco podemos esquecer como se inventan todo
tipo de argucias para castigar as mulleres e seguir provocando
dor e sufrimento a elas e aos nenos e ás nenas, e como en demasiadas ocasións a xustiza aplica esas argucias sen ningunha
base científica. Este sería, por exemplo, o caso da Síndrome de
Alienación Parental (SAP).
Despois de terme reunido con varias asociacións de mulleres que traballan neste ámbito, promovemos varias actividades no Parlamento Europeo para abordar o nesgo machista
na xustiza e, especificamente, nos casos de violencia e maltrato infantil. Unha delas foi a xornada que organizamos o GUE/
NGL, no Parlamento Europeo en novembro do 2015 baixo o
título ‘O nesgo machista na aplicación das políticas: O caso
da xustiza’. Promovida por min como eurodeputada, e pola
tamén europarlamentaria Ángela Vallina, permitiu abordar e
debater sobre a preocupante situación, pondo enriba da mesa
a cuestión, da man de diferentes expertas na materia, cuxos relatorios recompilamos agora neste libro.
Froito de todo este traballo, esta situación chegou até a
Comisión de Peticións do Parlamento Europeo, que encontrou
que o Goberno do Estado español podería estar a vulnerar as
directivas da Unión Europea referidas á protección de nenos e
nenas vítimas de violencia machista e abusos. Concretamente,
observou que o Estado español podería estar a vulnerar a Directiva 2011/92/UE, relativa á loita contra os abusos sexuais e a
explotación sexual dos menores e a pornografía infantil; e a Directiva 2012/29/UE, pola que se estabelecen normas mínimas
sobre os dereitos, o apoio e a protección das vítimas de delitos.
A Comisión Europea, na súa valoración sobre esta petición,
asegurou que mentres a Directiva Europea impón aos Estados
membros a obriga de protexer aos menores vítimas nas investigacións e nos procesos penais, a normativa española estabelece simplemente «posibilidade», o que crea «unha fonte potencial de non conformidade». A CE tamén observa que «podería
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haber unha posíbel aplicación indebida do interese superior
do neno ou nena como unha consideración primordial, incluída a suposta aplicación da SAP, a suposta falta de credibilidade
da declaración do menor vítima e a suposta falta de asistencia
psicolóxica ás menores vítimas sen o consentimento do pai e a
nai». Neste sentido, e co obxectivo de clarificar a situación e tomar as medidas necesarias para corrixir estas posíbeis irregularidades,a CE anunciou que iniciaba un seguimento da situación no Estado español, requiríndolle ás autoridades todo tipo
de informaciónao respecto. Para exercer máis presión, tamén
a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo se comprometeu a enviar escritos ás autoridades españolas amosando a
súa preocupación.
Entendemos que é necesario facer unha avaliación profunda de todo isto e se realmente se quere avanzar é imprescindíbel dotar de medios e dunha sólida formación con perspectiva de xénero a todas as persoas que teñen que implementar
e aplicar as leis das que nos imos dotando para garantir os dereitos das mulleres.
No libro que tes nas túas mans, ademais dos relatorios
daquela xornada de 2015 sobre o nesgo machista na xustiza,
tamén se inclúen os relatorios da xornada feminista que organizamos en Ourense en novembro do 2016. Baixo o título
«O feminismo, imprescindíbel para construír outra Europa»,
desenvolvemos dous días de encontro e debate en Galiza, con
mulleres coas que abordamos aspectos como o ecofeminismo,
a teoría de redes de acción, os neomachismos e micromachismos e experiencias de traballo e acción social concreta desde
o feminismo en diferentes organizacións.
Agardando que os textos sexan de proveito para a loita feminista e no camiño por lograr que se respecten todos os dereitos das mulleres, continuaremos a dar a batalla.
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—
18 e 19 de novembro do 2016
Centro Cívico A Ponte, Ourense

Os relatorios

Ecofeminismo
para outro
mundo posíbel
Alicia H. Puleo1
Universidade de Valladolid

Vivimos unha emerxencia ecolóxica planetaria cada vez máis
evidente. Á tala de bosques, á perda da biodiversidade e á contaminación de auga, ar e terra, súmase agora a ameaza da mudanza climática. A globalización é tamén isto. Hai quen continúa en
posicións negacionistas. Outros recoñecen que esta mudanza é
unha realidade e conclúen que pode entenderse como un bo negocio para os países máis desenvolvidos. Estes, dísenos, poderán protexerse das transformacións ecosistémicas e vender tecnoloxía para iso a aqueles países que por subdesenvolvemento
técnico non foran capaces de pór en marcha mecanismos adap-
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tados aos fenómenos asociados á desestabilización climática
tales como a suba do nivel do mar, as secas, inundacións, tornados, fames e escaseza de auga potábel. No ano 2000, o ambientalista estadounidense Paul Crutzen, premio Nobel de Química polos seus traballos sobre o ozono atmosférico, forxou o
termo de Antropoceno para denominar a época que se abriu
coa industrialización, un período no que adquirimos unha potencia técnica inédita de modificar a Terra. Mudanza climática patente e acelerada, desertización, deforestación, perda da
biodiversidade, graves enfermidades producidas pola contaminación ambiental son só algúns aspectos da face perversa desta nova era.
A esta altura da degradación ambiental, non se trata só de
defender os dereitos das xeracións futuras (un obxectivo que
segue a ser correcto e relevante, sen dúbida), senón de actuar
en defensa das persoas que viven hoxe no mundo, en particular
das poboacións máis pobres do Sur, e entre elas, das mulleres e
as nenas e nenos, primeiras vítimas da devastación ambiental.
A xustiza social implica hoxe unha ecoxustiza que atenda aos
conflitos ecolóxicos distributivos tal como o demostrou a Economía Ecolóxica co seu concepto de «ecoloxismo dos pobres»
(Martínez Alier, 2004)
Hai case medio século diversos informes científicos deron a voz de alarma sobre os novos perigos ambientais e o ecoloxismo iniciou a súa andaina como movemento organizado nos
países industrializados, naqueles en que a poboación, ou polo
menos a súa mocidade máis ilustrada, cansara do espellismo
hedonista contemporáneo que prometía a felicidade a través da
acumulación infinita de obxectos materiais. Na actualidade, a
ese ecoloxismo urbano sumóuselle, nalgunhas zonas rurais dos
países empobrecidos, un novo ecoloxismo que, con frecuencia, nin sequera se autodenomina así pero que tamén se inspira nun modelo diferente do que é a calidade de vida e, sobre
todo, que se activa pola desesperación de quen todo o perde: as
súas terras, a súa cultura e mesmo a súa vida. A desesperada resistencia da poboación indíxena e campesiña aos proxectos extractivistas de megaminaría e de monocultivos transxénicos en

Alicia H. Puleo

América Latina é hoxe unha referencia para o movemento ecoloxista mundial. Fronte á racionalidade reducida do homo oeconomicus érguense paradigmas alternativos como a Ecoloxía
Social, o Decrecemento e a Soberanía Alimentaria. A Ecoloxía
como ciencia ensinounos a pensar a Natureza en termos holísticos e estes amosaron ser incompatíbeis cos cálculos baseados
no beneficio económico individual a curto prazo.
As bases do movemento ecoloxista mundial son maioritariamente femininas. Avanzáronse diversas hipóteses sobre este
interese das mulleres. As explicacións foron fundamentalmente de dous tipos: as de orde bioloxicista que salientaban o seu
papel na reprodución da especie e as de tipo construtivista que
analizaban a posición marxinal do colectivo feminino no sistema produtivo existente. Algunhas formas do ecofeminismo
non dubidaron en asumir as primeiras teses nas súas teoría e
praxe, lexitimando as súas propostas alternativas en tanto nais
e coidadoras da vida. Mais esta estratexia xerou rapidamente no pensamento e na teoría feministas un profundo malestar e un comprensíbel temor. Non se estaría aceptando a tese
patriarcal que reducira as mulleres á posición subordinada de
Segundo Sexo? Pretender resignificar desde a impotencia non
é acaso un acto de inxenuo voluntarismo? Aínda que se fixera
desde bases construtivistas, o compromiso das mulleres cun
novo movemento social suscitou dúbidas ben fundadas: Non
estariamos ante unha nova «alianza ruinosa» (Amorós, 2005),
ese fenómeno repetido unha e outra vez na historia do feminismo, polo cal as mulleres postergan as súas xustas reivindicacións en favor dunha causa supostamente superior? Como
evitar que se volva producir este sacrificio tan tipicamente «feminino» (Puleo, 2015)?
Filosofía, teoría feminista
e naturalización da «Muller»
O feminismo é un movemento cunha historia moito máis extensa que o ecoloxismo. Recordar as súas orixes como filosofía lévanos aos séculos XVII e XVIII, ás ideas de igualdade de todos
os seres humanos que prepararon o ambiente cultural que des-
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embocaría máis tarde na abolición dos privilexios dos nobres
(Puleo, 1993). Evocar o seu desenvolvemento como movemento social remítenos ao sufraxismo xurdido da loita pola abolición da escravitude no século XIX (Amorós e De Miguel, 2005).
Unha parte das mulleres e homes que denunciaban o racismo
lexitimador da sociedade escravista comprendeu a necesidade de se enfrontar tamén aos prexuízos sexistas e reivindicar a
igualdade de dereitos para as mulleres. Tras décadas de mobilización, o sufraxismo conseguirá, entre outros logros, o voto
feminino e o acceso das mulleres á educación superior. Na segunda metade do século XX o feminismo volverá rexurdir con
novas reivindicacións, entre as que destacan os dereitos sexuais
e reprodutivos e a conquista dunha igualdade efectiva, máis alá
daquel primeiro paso que se centrara (en especial, aínda que
non exclusivamente) en reclamar a igualdade ante a lei.
Para efectos de comprender o encontro entre feminismo e ecoloxismo, é importante ter presente que o feminismo
soubo amosar que un dos mecanismos de lexitimación do patriarcado foi a naturalización da «Muller». N’O Segundo Sexo
(1949), Simone de Beauvoir denuncia a exclusión das mulleres
do mundo do público realizada a través da conceptualización
da Muller como Alteridade, como Natureza, como Vida Cíclica case inconsciente, por parte do Home (Varón) que se reservaba, así, os beneficios da civilización. Lembremos, por exemplo, que na obra de Hegel, a Muller é presentada como un ser
máis próximo a formas de vida consideradas inferiores - animais ou vexetais - que o Varón, a quen o filósofo atribúe as características do plenamente humano. Este non é un caso illado
na historia do pensamento. Polo contrario, forma parte dunha
longa tradición que en Filosofía se remonta aos gregos.
O movemento filosófico da Ilustración que fundamentou
e impulsou a implantación das democracias modernas tivo
unha dobre face para as mulleres. Que significaba o termo «homes» na concepción da «igualdade de todos os homes»? Uns
poucos pensadores e pensadoras reivindicaron a igualdade de
todos os seres humanos: Poulain de la Barre, Olympe de Gouges, Condorcet, Mary Wollstonecraft… En cambio, a maioría
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interpretou «homes» como «varóns» e sostivo que o lugar natural das mulleres era o ámbito doméstico. Mesmo Kant, pensador da autonomía do individuo, asegurou que as mulleres non
eran capaces de xuízo moral autónomo e debían considerarse
como eternas menores de idade ás que un titor, pai ou esposo,
guiarían convenientemente.
A corrente triunfadora foi a segunda. A pesar da decidida participación de numerosas mulleres no ambiente intelectual e nas accións revolucionarias, as democracias modernas
nadas da crítica ilustrada acabaron excluíndo as mulleres do
mundo do público co argumento de que eran máis achegadas
á Nai Natureza e inaptas, por tanto, para a elevada racionalidade do ámbito do público. Supuñan, en cambio, que os varóns pertencían, polas súas capacidades intelectuais (aínda
que con diferenzas, segundo clase e raza) ao mundo da Cultura. Coa Modernidade, racismo, sexismo, homofobia, clasismo
e antropocentrismo extremo deixaron de ser lexitimados desde narracións bíblicas e comentarios teolóxicos para pasar a
ser xustificados cun discurso secularizado. A filosofía e a ciencia facilitaron novas razóns para antigas xerarquías. A homosexualidade deixou de ser pecado nefando castigado coa morte
para converterse nunha patoloxía que debía erradicarse a través da intervención terapéutica (Foucault, 1984). E en nome
da maternidade, Rousseau recluirá as mulleres no mundo doméstico, negándolles a participación política. A súa función é
criar cidadáns, non selo elas mesmas, afirmará. A responsabilidade de Eva na Caída deixou de ser o argumento predilecto
para manter o colectivo feminino nunha posición subordinada. Os médicos-filósofos dos séculos XVIII e XIX afirmaron a
inferioridade biolóxica feminina e, por conseguinte, a conveniencia de manter as portas da Universidade pechadas a criaturas destinadas á reprodución da nosa especie. O perfeccionamento da civilización foi concibido, en cambio, como tarefa
do sexo masculino cuxo cerebro, consideraban, era máis apto
para a creación cultural.
O famoso lema feminista «non se nace muller, chégase a
selo», forxado por Simone de Beauvoir, é unha denuncia do
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carácter cultural, construído, dos estereotipos femininos e,
ao mesmo tempo, unha alegación en favor do recoñecemento
do dereito das mulleres, como seres humanos portadores dun
proxecto existencial, ao acceder ao mundo da Cultura (Beauvoir, 1998). Nese clásico do feminismo que é O Segundo Sexo,
obra publicada en 1949, a vindicación de Beauvoir baseábase
no dualismo Natureza/Cultura. A Natureza era concibida pola
filósofa francesa como eterno retorno do mesmo, indiferenciación e carencia de conciencia. O mundo humano, en cambio,
deixaba atrás a inmanencia das cousas sometidas á causalidade cega para erixirse como transcendencia, como frecha ascendente cara a individuos e sociedades que avanzaban na Historia como produto da elección libre. Impedir que as mulleres
accedesen a ese proxecto era condenalas a non poder realizar
a súa esencia propiamente humana: a autoconstrución, a liberdade. Recoñecer que as mulleres son plenamente humanas é,
pois, abrirlles as portas do mundo do público, do traballo, da
política e do quefacer cultural. Debemos agradecer a esta pensadora esta demanda e facela nosa. De feito, os feminismos liberal, socialista e radical de principios dos anos setenta do século XX recolleron esta reivindicación conseguindo romper,
polo menos en gran parte, a prisión doméstica na que estaban
pechadas as mulleres da época.
A preocupación ambiental, a desconfianza cara aos discursos dos expertos e as solucións que hoxe chamariamos «tecnoentusiastas» levou parte do feminismo radical a se interesar
polo ecoloxismo e buscar unha xinecoloxía alternativa fronte
aos tratamentos invasivos de médicos e grandes laboratorios
farmacéuticos. Ao fío da crítica á ciencia e á técnica, cara a finais dos setenta, algúns grupos do feminismo radical reconsideraron a oposición Natureza/Cultura, recuperando a antiga
identificación patriarcal de Muller e Natureza para darlle un
novo significado. Investiron a valoración deste par conceptual
que nos pensadores tradicionais servía para soster a inferioridade da Muller e afirmaron que a Cultura masculina, obsesionada polo poder, conducira a guerras suicidas e ao envelenamento da terra, a auga e o ar. No Home, viron a agresividade;
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na Muller, a esperanza de conservación da Vida. Algúns grupos
organizáronse ao redor do pacifismo, outros desenvolveron un
espiritualismo ecofeminista con cultos á Deusa Terra que buscaban o «reencantamento do mundo» fronte á súa desacralización instrumentalizadora que de Terra Mater o reducira a
mera materia prima. Eros opúñase a Thanatos nesta perspectiva esencialista do que máis tarde recibiu o nome de «ecofeminismo clásico». A palabra «ecofeminismo» aínda evoca hoxe
desconfianza e rexeitamento entre as feministas, sobre todo
no mundo de fala hispana, porque se asocia con este ecofeminismo que identificaba as mulleres coa natureza e coa maternidade. Esta imaxe uniforme e monolítica do ecofeminismo
xa non corresponde á realidade. Actualmente, o panorama de
tendencias é variado. Mesmo se chegou a dicir que hai tantas
correntes do ecofeminismo como teóricas ecofeministas. Nas
liñas a seguir presentarei os eixos do meu propio pensamento ecofeminista.
A miña proposta ecofeminista
Tras anos de lectura e reflexión sobre teoría feminista e ecolóxica, perfilei unha proposta que chamei ecofeminismo crítico
(Puleo, 2011). É o resultado da miña busca dunha teoría ecofeminista que sexa capaz de eludir os perigos que ten para as mulleres a renuncia ao legado da Modernidade. É evidente que todos os ecofeminismos son «críticos» na medida en que critican
o sistema actual pero elixín este adxectivo como unha referencia á aposta polo cumprimento das promesas da Ilustración e
a súa posta en relación cos novos retos do milenio.
Como apuntei, o proceso de desenvolvemento da Modernidade presenta ambigüidades e múltiples faces e non todas
elas son desexábeis. Os principios e conviccións de liberdade
e igualdade estiveron acompañados de novas formas de opresión e explotación. Sen embargo, pode dicirse que a crítica ao
prexuízo e á idea da igualdade de todos os homes foron decisivas para o xurdimento imparábel de numerosos movementos
emancipatorios e, como non podía deixar de acontecer, para a
emerxencia das reivindicacións das mulleres. Hoxe podemos
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falar de máis de dous séculos de teoría e praxe feministas. Nas
catro últimas décadas, o neofeminismo manifestou unha extraordinaria multiplicidade de intereses e de marcos teóricos
e soubo responder aos retos de distintos debates emerxentes
con propostas innovadoras e fecundas análises que non terían
podido ser elaboradas desde unha perspectiva cega á desigualdade de xénero. Os enfoques de clase, raza e diversidade sexual, as teorías sobre o suxeito, a ética e a filosofía política
víronse notabelmente enriquecidos por un pensamento que
lle dá a voz ás mulleres nun pulo emancipador inédito.
Na súa vertente tecnocientífica, a racionalidade moderna
deunos grandes cotas de benestar mais, na actualidade, descubrimos que trouxo tamén unha destrución nunca vista do tecido da vida que nos sustenta, así como ameazas ao ecosistema
global insospeitadas até hai pouco tempo (Riechmann, 2000).
De aí o desenvolvemento da Ética Ambiental como gabinete de
crise perante o que, no ámbito do pensamento, puido definirse
como The Death of Nature (Merchant, 1981). Así mesmo, como
racionalidade reducida do homo oeconomicus, instalou novas
formas de explotación e desigualdade. Estes problemas inéditos aparecen no marco dun xa longo período de desconcerto e
apatía cidadá, nunha época que lembra ao helenismo escéptico e hedonista, convencido da súa impotencia para enderezar
a marcha do mundo.
No que se refire á tematización dos problemas medioambientais, o pensamento feminista ten xa unha longa andaina.
Hai xa máis de tres décadas que aceptou o desafío de reflexionar sobre a crise ecolóxica desde as súas claves propias. O resultado foi a aparición en escena do ecofeminismo: un intento
de esbozar un novo horizonte utópico, abordando a cuestión
medioambiental desde as categorías de patriarcado, androcentrismo, coidado, sexismo e xénero. Nas súas pensadoras, atopei reflexións orixinais e moi suxestivas sobre a civilización
tecnolóxica que nos tocou vivir. Todas elas iluminan distintos
aspectos do que podemos chamar, en alusión a un clásico da
hermenéutica da sospeita, o malestar na cultura e na Natureza. Desde as miñas propias coordenadas vitais e intelectuais
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en diálogo e polémica coas súas, elaborei unha proposta ecofeminista que evita apelar ás definicións esencialistas da diferenza sexual propias das chamadas «clásicas». Tampouco é un
ecofeminismo espiritualista, cristián ou neopagán para o que
sexa necesario o compoñente da fe, algo que se posúe ou non,
independentemente da vontade. A miña proposta conserva o
legado ilustrado de igualdade e autonomía ao tempo que reivindica o sentido forte de «eco», é dicir, que non se limita a un
simple ambientalismo feminista antropocéntrico no que as relacións coa Natureza se limiten a propor unha boa xestión dos
«recursos». Trátase de pensar e pensármonos con outra ollada
na urxencia dos tempos da mudanza climática sen desandar o
camiño percorrido polo feminismo nin abandonar os fundamentos que nos permitiron avanzar nel.
Neste sentido, é necesario deixar clara a reivindicación
dos dereitos sexuais e reprodutivos. Insistir na capacidade de
dar a luz das mulleres como o fixeron algunhas correntes ecofeministas, pode significar un retroceso con respecto ao principio feminista da maternidade como opción libre e persoal.
Reivindicar a igualdade e a autonomía implica promover os dereitos sexuais e reprodutivos. Fronte a unha difusa exaltación
da Vida que agocha a tradicional negativa a dar autonomía sexual ás mulleres, o ecofeminismo crítico que propoño defende
a libre determinación sobre o propio corpo. É importante lembrar que o texto no que por primeira vez se utilizou o termo
ecofeminismo era un artigo de Françoise d’Eaubonne publicado en 1974 que sostiña que a superpoboación do planeta, asunto que preocupaba aos ecoloxistas, era o resultado da negación
patriarcal do dereito a decidir das mulleres sobre os seus propios corpos. Esta idea debilitouse nos desenvolvementos ecofeministas posteriores. Algunhas teóricas incluso rexeitan todo
recurso tecnolóxico por consideralo elemento de dominación
do patriarcado capitalista. Volven, así, á imaxe da muller definida polo seu rol de nai. Por outro lado, algunhas formas do
ecoloxismo están actualmente a impulsar un discurso esencialista e antifeminista que reactivará probabelmente o xusti-
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ficado temor das mulleres ao ecoloxismo2. Isto é moi negativo
tanto para as mulleres como para o ecoloxismo. Sosteño que,
entre o hedonismo nihilista irresponsábel e carente de obxectivos solidarios e o retorno á sacralización dos procesos biolóxicos, existe unha alternativa: a consciencia ecolóxica que preserva a súa plena autonomía. O futuro do ecofeminismo pasa
por un posicionamento claro a favor do acceso das mulleres á
libre decisión en materia reprodutiva. As mulleres deben ser
recoñecidas como suxeitos con poder de decisión en cuestións
demográficas, é dicir, suxeitos da súa propia vida que elixen se
van ou non ter fillos e, no caso de os desexaren, cando e cantos dar a luz no marco dunha cultura ecolóxica da igualdade.
Isto require, en ocasións, o concurso do coñecemento científico e da tecnoloxía.
Non se trata de volver a un pasado natural idealizado nin
de ter unha confianza cega na ciencia e a tecnoloxía. O ecofeminismo crítico non é nin tecnofóbico nin tecnólatra. Exixirá
o cumprimento efectivo do principio de precaución asumido
pola Unión Europea no ano 2000 pero actualmente en vías de
ser abandonado, sobre todo se foren asinados tratados de libre
comercio como o CETA ou o TTIP.
Segundo este principio, cando haxa incerteza científica
con respecto ao risco dun dano irreversíbel que poida entrañar para o medio ambiente ou a saúde unha nova actividade ou
produto, imporase a prudencia. Non será necesario que se demostre de maneira concluínte o seu carácter nocivo para que
se tomen medidas de control e prevención. A carga da proba
recae en quen pretende introducir o novo produto ou activi-

2 A revista The Ecologist na súa versión para España e América Latina
é o principal portavoz destas posicións. Cun discurso de corte
conspirador, acusa o feminismo e o capitalismo de controlar a
fertilidade natural, pondo nun mesmo plano as técnicas de cultivo
con transxénicos e os métodos anticonceptivos usados polas
mulleres. Predica a estas o retorno ao fogar e á maternidade e a
crianza como único obxectivo e ínstaas a abandonar os estudos
universitarios. Ver o Monográfico «La Revolución calostral ha
empezado» do nº48.
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dade, non nos eventuais afectados. Fronte ás pretensións de
quen dá prioridade ás ganancias sobre os riscos, o principio
de precaución propón a transparencia e a participación democrática no debate.
Para un ecofeminismo de fundamentos materialistas, o
problema das modificacións tecnocientíficas da Natureza non
reside na alteración dunha orde sagrada, senón no rudimentario e rudo da intervención humana actual sobre adaptacións
sistémicas complexas cun pasado de millóns de anos. Fronte
ao avance do que podemos chamar «tecnolatría», unha crenza cega na técnica como solución máxica de todo, debemos
ter claro que a técnica non pode ser un novo ídolo ante o cal
prostrarse renunciando ao pensamento crítico. Os «danos colaterais» e a posíbel irreversibilidade dos cambios introducidos
fan que debamos examinar as innovacións á luz dos Dereitos
Humanos - particularmente o dereito á saúde nun medio ambiente san - da biodiversidade, do sufrimento dos demais seres
vivos e da herdanza que deixamos para as xeracións futuras.
Unha das razóns polas que a ecoloxía se converte nunha cuestión feminista é o feito de que a contaminación ten particular
incidencia na saúde das mulleres3 e na saúde reprodutiva. Os
seres humanos somos corpos que deben adquirir a autoconciencia de pertencer ao tecido da vida múltiple e multiforme
do planeta que vivimos, e que a súa destrución é, a medio ou
longo prazo, a nosa. A tecnoloxía que crea problemas en vez de
solucionalos, que pretende apropiarse da Natureza para convertela en escrava e mero obxecto de compra e venda, é hybris,
é desmesura irracional.
Ningunha cultura coñecida é perfecta pero todas poden
mellorar coa aprendizaxe intercultural. Debemos aprender da
interculturalidade que ofrece o amplo espazo latinoamericano.
Fronte a un multiculturalismo extremo que beatifica calquera

3 Entre os seus efectos, cóntanse a incidencia crecente da
Sensibilidade Química Múltiple (SQM diagnosticada errónea e
rutineiramente como «alerxia»), a Fatiga Crónica, a Fibromialxía e
o incremento do Cancro de Mama (Valls-Llobet, 2015:21-36).
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práctica con tal de que estea fundada na tradición, a aprendizaxe intercultural permítenos comparar, criticar e criticarnos.
Debemos aprender de culturas sustentábeis como oportuno
correctivo á nosa civilización suicida mais facelo sen caer nunha admiración beata. Tamén temos que ser capaces de recoñecer no propio algo que ofrecer aos demais. Trátase de construír en conxunto unha cultura ecolóxica da igualdade, non
de venerar todo costume só por ser parte da tradición cultural, da nosa ou da allea. Todas as culturas foron e son inxustas
coas mulleres e os animais non humanos. Os criterios mínimos
de comparación que propoño para presidir a axuda mutua intercultural do ecofeminismo crítico son a sustentabilidade, os
dereitos humanos, con especial atención aos das mulleres por
seren os máis ignorados transculturalmente e o trato dado aos
animais. Interculturalidade é saber aprender dos outros e pensar que tamén se ten algo para dar. Toda cultura ten algo que
dar e moito que recibir. Así, por exemplo, se comparamos esta
carreira tecnolóxica desaforada, este mercadocentrismo do capitalismo neoliberal no que estamos e o comparamos coa idea
dos pobos orixinarios latinoamericanos sobre o respecto debido á Pachamama, resulta patente que estas amosan maior sabedoría. O respecto á Terra e os seus ciclos é un exemplo do
que podemos aprender da interculturalidade. Para o feminismo, para as mulleres, un multiculturalismo indiscriminado é
problemático. Nalgunhas ocasións, o ecoloxismo caeu nunha
veneración cega cara a outras culturas tradicionais pola súa
sustentabilidade, sen se preocupar pola situación de intensa
opresión que mantiñan sobre as mulleres debido ao seu carácter patriarcal. Ese é un punto cego que o feminismo e o ecofeminismo teñen que saber amosar ao ecoloxismo.
Fronte á globalización neoliberal, o ecofeminismo crítico reivindica ecoxustiza e sororidade. É necesario ter moi claro que se o feminismo quere manter a súa vocación internacionalista, deberá pensar tamén en termos ecoloxistas xa que
as mulleres pobres do chamado «Sur» son as primeiras vítimas
da destrución do medio natural levada a cabo para producir
obxectos suntuarios que se venden no Primeiro Mundo. O ni-
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vel de vida dos países ricos non é exportábel a todo o planeta. Os recursos naturais son consumidos sen atender á posibilidade ou imposibilidade da súa renovación. O espolio non ten
límites naqueles países en que a poboación carece de poder
político e económico para facer fronte á destrución do seu medio natural. Así, por exemplo, os elegantes móbeis de teca que
proliferan hoxe nas tendas de decoración dos países do Norte
son, polo xeral, o que resta dos bosques indonesios, sistematicamente arrasados. Como ben mostrou Vandana Shiva (Shiva,
1995), as mulleres rurais da India que viven nunha economía
de subsistencia viron a súa calidade de vida diminuír traxicamente coa chegada da explotación «racional» dirixida ao mercado internacional. Se antes dispuñan de leña xunto á aldea,
agora deben camiñar quilómetros para atopala. Esa é a modernización que lles chega. Se en nome da xustiza pensamos que
toda a humanidade debe acceder a unha vida digna, este modelo de desenvolvemento debe mudar e facerse sustentábel.
A Soberanía alimentaria e a Agroecoloxía mostraron ser excelentes compañeiras de viaxe do ecofeminismo na construción
deste novo modelo que non só atende ao equilibrio medioambiental senón que empodera as mulleres na súa vida cotiá.
Os problemas ecolóxicos e sociais do noso tempo exixen a
análise e denuncia dos intereses económicos implicados na devastación medioambiental. Mais a crítica ás identidades de xénero tamén é necesaria se queremos unha transformación ético-política profunda que vaia máis alá dunha xestión racional
dos recursos. Haberá que proceder a desvelar o androcentrismo que fai do varón (andros) a medida de todo valor. Androcentrismo é un concepto clave para a comprensión da ideoloxía do
dominio. O nesgo androcéntrico da cultura provén da bipolarización histórica extrema dos papeis sociais de mulleres e varóns. Na organización patriarcal, a dureza e carencia de empatía do guerreiro e do cazador convertéronse no máis valorado,
mentres que as actitudes de afecto e compaixón relacionadas
coas tarefas cotiás do coidado da vida foron atribuídas exclusivamente ás mulleres e fortemente depreciadas. No mundo moderno capitalista, baixo a busca insaciábel de diñeiro e o omni-
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presente discurso da competitividade, late o antigo desexo de
poder patriarcal. De aí que unha ollada crítica aos estereotipos
de xénero sexa tamén necesaria para acadar unha cultura da
sustentabilidade. Non se trata de caer en esencialismos nin nun
discurso do eloxio que faga das mulleres as abnegadas salvadoras do ecosistema, senón de recoñecer como sumamente valiosas as capacidades e actitudes da empatía e o coidado atento,
ensinalas desde a infancia tamén aos varóns e aplicalas máis alá
da nosa especie, aos animais —escravizados e exterminados a
escala sen precedentes— e á Terra no seu conxunto. A crítica ao
modelo neoliberal de desenvolvemento baseado na competitividade do mercado que explota e oprime debe ter tamén unha
perspectiva de xénero.
É hora de exixir, ensinar e compartir actitudes, roles e
virtudes, porque eloxiar as virtudes do coidado sen unha ollada
crítica que denuncie as relacións de poder desemboca nun discurso edulcorado e inane. A universalización dunha ética do coidado ecolóxica e postxenérica é unha tarefa pendente na vida
cotiá. Gran parte da emancipación feminina apoiouse na industrialización, por exemplo, nos artigos envasados ou de «usar e tirar», nefastos para o medio ambiente. Se non propomos a igualdade no coidado, como organizaremos a infraestrutura cotiá
sustentábel sen sacrificar as aínda incertas marxes de liberdade
das mulleres? Tamén é unha tarefa pendente na educación esta
universalización da ética do coidado ecolóxica e postxenérica.
A Educación Ambiental predominante segue sen dar visibilidade suficientemente ás mulleres e sen facilitar unha conciencia
crítica dos roles de xénero. Tampouco favorece demasiado o
xurdimento dos sentimentos empáticos con respecto ao mundo
natural. Neste punto opera o dualismo razón/emoción que ten
unha longa historia patriarcal. Pode dicirse que, agás contadas
excepcións, os desenvolvementos da Educación Ambiental non
superan un exame crítico ecofeminista. Necesitamos unha reconceptualización do ser humano que integre razón e emoción,
un sentido moral ampliado aos animais non humanos, compañeiros de vida na Terra, capaces de sufrir e amar, e unha ética da
responsabilidade acorde co novo poder tecnolóxico da especie.
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Finalmente, quero facer unha referencia ao que chamo
«pactos de axuda mutua». O concepto de axuda mutua propúxoo un ecoloxista de primeira hora, o pensador, xeógrafo e
naturalista Pietr Kropotkin. Os seus estudos e observacións sobre a natureza levárono a descubrir que nela non só hai competencia, senón tamén axuda mutua. Levou estes coñecementos á filosofía social, concluíndo que a sociedade humana tiña
que ser de axuda mutua. Inspireime nesta idea para propor
a necesidade de pactos de apoio entre feminismo e ecoloxía,
entre mulleres e homes, entre materialistas e espiritualistas,
entre xente rural e xente urbana, entre ecocéntricos que só
observan o equilibro do ecosistema e defensores dos animais
movidos pola compaixón ante o sufrimento dos individuos, entre Norte e Sur, porque o que lle pase ao Sur é tamén o destino
do Norte, entre ecoloxismo como conservación da natureza e
ecoloxismo social que relaciona a crise ambiental coa inxustiza social. Eses pactos de axuda mutua serían unha forma de
asociar movementos e persoas de diferentes crenzas mais con
obxectivos similares, para avanzar, nun momento de crise non
só económica senón ecolóxica, cara a outro mundo posíbel, un
mundo de xustiza e paz no que os seres humanos non imaxinemos ser os únicos protagonistas, senón formar parte da inmensa rede da vida.
É hora de emprender o camiño do ecofeminismo para outro mundo posíbel.
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Concebendo e
construindo o
feminismo popular
para fazer frente
à colonialidade,
ao capitalismo
depredador
e todas as formas
de machismos
Eliane de Moura Martins
Consulta Popular do Brasil e doutoranda em sociologia
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Este artigo é parte da fala que proferimos em Ourense, na Galiza, Espanha, em 19 de novembro de 2016, por ocasião do convite a participarmos da jornada de formação para as mulheres,
organizada pela Camponesa e Eurodeputada, Lídia Senra Rodríguez da Alternativa Galega de Esquerda na Europa e da Esquerda Unitária Europeia – Esquerda Verde Nórdica. Tanto a fala
como o artigo compõem-se de três partes: primeiro, elencamos
alguns pressupostos teóricos e políticos para pensarmos o feminismo popular, segundo, traçamos um panorama amplo, com
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alguns elementos das crises do sistema capitalista ao longo do
século XX até hoje, sob uma ótica feminista e, por último, traçamos alguns pontos de desafios em torno da construção do feminismo popular, em um setor da esquerda brasileira, composto
por movimentos articulados junto a Via Campesina e ao campo
político rural e urbano, que denominamos de Projeto Popular
para o Brasil.
Quanto aos pressupostos teóricos e políticos partimos da
pergunta de que feminismo estamos falando? Essa questão nos
remete a um ponto de partida, que é, de qual lugar histórico, social, material e cultural, existimos e deste lugar, o que e como
falamos? Existimos desde a América Latina, inscrita na história
da colonização, narrada pelo colonizador europeu, como um
lugar onde seus nativos não tinham alma, bárbaros, incivilizados, o que compôs a justificativa de escravização dos povos originários e depois dos povos africanos. Nascemos muito mais na
condição de empresa do que de uma nação, o povo equiparado
a coisas, diante da expressão ideal do homem, branco, rico, culto, educado e civilizado.
Desse modo a brutalidade, o desprezo, a violência, a coisificação da vida humana, dos corpos humanos, ligados ao trabalho braçal e a natureza como totalidade, a terra, a água, a biodiversidade, estão entranhados nos poros de nossa cultura,
transpiram no tecido da sociedade ainda hoje, fazem parte do
lugar de onde falamos. Estes elementos estão vivos de modo
avassalador na grande base da pirâmide social, onde estão as
mulheres, pobres, negras, e negros, a população LGBT de baixa
renda e os povos originários.
Esse ponto de partida, por si só coloca ao feminismo latino americano um conjunto de questões e tarefas, ligadas ao
paradigma da descolonização das narrativas históricas, das
memórias, dos heróis, da língua e da linguagem e do próprio
pensamento da esquerda e do feminismo, embasados nas teorias do pensamento europeu. Desta questão macro, emergem
o recorte de classes, o qual referimos também como um recorte de caráter popular, ou seja, o conjunto de pessoas que não
pertencem às classes dominantes e que no processo de traba-
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lho, vivem uma situação de exploração, de submissão ou de exclusão do mesmo, o que gera e agrava seu empobrecimento. O
caráter popular alarga a luta de classes, para setores, ineridos
de modo pouco privilegiados na economia, como é o caso da
maioria das mulheres, ocupadas nos setores de serviços, trabalhos terceirizados, precarizados, com baixos níveis de proteção trabalhista e social na atual reestruturação da produção
capitalista.
Desse modo os pressupostos do feminismo popular, passam por descortinar as heranças do colonialismo com sua
longeva escravidão, e da inserção subordinada dos países do
continente, em especial o Brasil, por suas dimensões, no capitalismo. Nossos países, cumprem papéis subordinados, dependentes e periféricos diante das economias centrais, as classes dominantes locais, atualizam cotidianamente o racismo
em nossas sociedades assim como repõem constantemente a
subordinação e coisificação dos papéis de gênero, conforme
as classes sociais. Estas materialidades históricas e culturais,
com seus desdobramentos nas subjetividades de mulheres e
homens devem compor o desenvolvimento de nosso quadro
analítico e teórico o qual é fundamental para qualificar nossa
prática política e nossas lutas concretas na atualidade.
Sob estes traços de pressupostos de pensamento, passamos ao nosso segundo exercício buscando compreender o movimento das grandes crises do capitalismo sob a ótica de nós
mulheres feministas. O capitalismo e seus valores clássicos de
controle, dominação, competição, egoísmo, lucratividade a
qualquer custo, em um movimento de diferentes forças em
disputa permanente, tem nestes valores e princípios seu DNA,
eles arrefecem ou não, conforme o contexto da luta de classes.
A crise excesso de liberalismo de 1929 desencadeou em
torno das disputas pelos bens materiais, fontes de energia e
domínio imperial, duas guerras mundiais e forjou um novo
modelo de organização da produção, com o taylorismo, fordismo e com ele um novo tipo de homem, detentor de força física, necessária para operar a produção em massa que iria desencadear o consumo em massa, nas economias centrais. Nas
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economias periféricas vinte anos depois do final da II Guerra
Mundial, desenvolve-se o fordismo periférico, voltado para força de trabalho dos homens, brancos e adultos, as custas de mecanismos de superexploração das mulheres, dos jovens, dos
idosos e dos negros, isto acompanhado por uma onda de ditaduras militares na política, da América Latina.
Esse contexto, forjado desde os EUA, foi embalado pela
fábrica de ideologia de Hollywood na figura do forte, corajoso e proativo Tarzan, dos anos de 1930 que juntamente com a
criação do movimento escoteiro, serão as atualizações do velho caubói, o homem sem vínculos afetivos, violento, desenraizado, desbravador do velho oeste. Este tipo de masculinidades, de homens, capazes de dominar a natureza, de não
prenderem-se a nada, serão responsáveis por atualizar no século XX o «modelo de civilização», branca, masculina cujo contexto produtivo, exigia trabalhadores em condições de operar
com grandes esforços físicos repetitivos, novos mecanismos
de controles e velocidades produtivas, os quais exigiam renovar modelos ideais de esposas, abnegadas ao lar, dedicadas aos
maridos e aos filhos, honestas moralmente, retidas em sua sexualidade ao papel romântico do amor, do casamento indissolúvel, da aceitação de todos os filhos que viessem, um papel
muito apropriado a uma conjuntura histórica que exigia grandes quantidades de força de trabalho, preparadas, alimentadas, cuidadas para estarem em condição de apresentarem-se
ao extenuante padrão de trabalho dia após dia.
A precária vida pública e social das mulheres da classe
trabalhadora nas economias centrais foi quebrada parcialmente nos anos de 1950 e 1960 ao serem requisitas ao mundo do
trabalho. Quando o capitalismo central, protegido pelo Estado
de Bem Estar Social, encontra-se em seu auge produtivo, em
uma revolução nos padrões de consumo e vida urbana, com
o surgimento da pílula anticoncepcional inaugura-se uma revolução cultural nestes países, o que alguns teóricos chamam
também de uma segunda grande crise da masculinidade.
A primeira crise, ou inicio desta teria sido com o advento da revolução burguesa, com a insígnia de que «somos todos
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iguais», perante a lei, porem desde então, diversos ambientes tiveram de explicar que talvez não fossemos tão iguais assim, desse modo a ciência, em sua impoluta neutralidade encarregou-se de medir incansavelmente os crânios de homens e mulheres,
para aferir que os crânios masculinos em sendo maiores, eram
por sua vez, mais racionais, etc, etc... Porem o acesso ao mercado de trabalho e com isso autonomia financeira e com a pílula,
as mulheres estavam depois de milhares de anos, controlando o
seu processo reprodutivo e, portanto, tendo um mecanismo de
controle sobre seus próprios corpos.
Porem no Brasil, os anos de 1960, foram contrarrevolucionários, enquanto a Europa vivia o maio de 1968, os EUA, viviam as lutas massivas contra o racismo, as guerras o Brasil vivia o Ato Institucional número 5 e com ele o auge da repressão
militar contra as organizações da esquerda. Embora isso ocorreu nesse período, no país uma onda de greves operárias que
reivindicavam: acesso a água potável, acesso a banheiros, receber seus salários em dia. Tratava-se de uma base operária masculina, recém rechegada do mundo agrário, o qual era blindado ao acesso aos direitos trabalhistas, inaugurados no país nos
anos de 1930.
Mas as mulheres também vieram dos campos para as cidades e embora não estivessem entre os operários estavam seguramente à frente das inúmeras ocupações urbanas, abertas
no desespero por resolver o tema de um teto para morar. Embora a nossa historiografia pouco releve desse trecho da luta
de classes, é muito provável que as mulheres do campo, abriram as grandes cidades brasileiras, traçando suas ruas, praças e avenidas, abrindo as primeiras canaletas de água, puxando os primeiros fios de luz, brigando pelas primeiras escolas
e postos de saúde para seus filhos. Mas este resgate histórico
é uma das tarefas que nos cabem, ela passa por ouvir nossas
avós, escrever e contar como elas fizeram isto, com quem contavam, como agiam e como elas perceberam esses processos.
Se no Brasil a luta era por acesso às condições mínimas
de dignidade no trabalho, acesso aos bens públicos nas cidades, na Europa e nos EUA, vivia-se uma onda de mudanças re-
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juvenescidas, por bandeiras ligadas ao reconhecimento de direitos e liberdades. É nesse momento, em fins da década de
1970 e inicio dos anos de 1980 que o ideário neoliberal, sai do
armário, estava na espreita de uma janela histórica para se recolocar na conjuntura, aproveita-se do debate e da empatia do
tema de novas e mais profundas liberdades. O neoliberalismo
pega uma carona nas lutas por direitos e liberdades democráticas, embaralha-se no meio, com suas liberdades, as liberdades
de mercado, do capital circular, sem barreiras ambientais, trabalhistas, de direitos previdenciários, ideologicamente as ciências pós-modernas encarregam-se de contribuir com a narrativa do fim das ideologias, simbolicamente marcadas pela queda
do muro de Berlim em 1989.
O pensamento à esquerda, nesse contexto de crise de
crescimento e reposição das taxas de lucro do capitalismo,
que se abriu na década de 1970, propunha mais controles do
Estado sob o capital, mas o capital ao contrário, sob a lógica
das liberdades totais, sobretudo do mercado, bandeiras ideológicas agitadas nas economias centrais, saturadas de mercadorias, vai inaugurar desde o Japão o modelo de produção flexível e abrir as portas da concorrência global na disputa pelos
recursos naturais, por fontes de energia e por contingentes humanos, com força de trabalho barato.
No primeiro mundo nos anos de 1980 os trabalhadores
conhecerão uma nova revolução tecnológica, com base na informática, comprimindo o espaço e o tempo, novas máquinas
desempregando e precarizando o mundo do trabalho. Nestas
alturas o novo caubói norte americano atende por Rambo I, II,
III, IV, V, um exemplar da mais pura força, brutalidade e letalidade, anunciava os valores sociais que inundariam o imaginário e a vida concreta da periferia do mundo capitalista nos
anos de 1990.
O Brasil sai da ditadura nos anos de 1980, em crise econômica e política, com uma dívida externa astronômica, mas
forjando novas ferramentas de lutas e de organização, como o
Partido dos Trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores
e o Movimento Sem Terra, as mulheres de esquerda exiladas,
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reencontram-se com suas companheiras, com choques de conteúdos e visões abrindo questões que seguem em aberto entre
nós até hoje. Questões como os temas do reconhecimento de
nossas bandeiras, necessidades, pautas, espaços, valores, visões de mundo e questões objetivas de direitos iguais, na divisão social e sexual do trabalho, nos salários, no mercado de
trabalho, na política, nas ciências. Parece que em alguns momentos as lutas materiais, de recorte classista, resolverão todos os nossos problemas e tem horas que as lutas por reconhecimento é que irão nos trazer equiparações e há momentos em
que estas duas frentes parecem se encontrar, com possibilidades de caminharem juntas.
De modo geral, companheiras, parece que nós brasileiras, latino americanas e as mulheres trabalhadoras europeias,
em especial aqui na periferia da Europa, estamos em tempos
de globalização vivendo muitas coisas em comum, ofertadas
na bandeja ideológica neoliberal de modo «democrático». Vivemos a crise do esvaziamento do sentido da política, como
processo de pertença coletiva a um horizonte de sentido comum, vivemos a transformação dos indivíduos em um protótipo de investimento, uma empresa de si mesmo, polivalente,
meritocrático, um maratonista incansável, que trabalha, estuda, nunca mais interrompe suas qualificações. Vivemos em
meio a uma crise de valores, uma ausência de projetos compartilhados, vivemos em isolamento, desenraizados de nossas
origens, sem memória de pertencimento coletivo, com cada
vez menos experiências de intercâmbios e trocas sociais, testemunhamos a cada dia crescer o prestigio da violência, da aparência e da estética.
Vivemos e convivemos com seres sociais, esvaziados de
narrativas próprias e coletivas, consumidos pela racionalização do mercado, e quando acionam seus limites físicos e psíquicos, são empurrados para a medicalização, que entorpece
a alma, isto vemos com muita frequência entre nossas companheiras trabalhadoras do campo e da cidade no Brasil. As
ciências médicas contribuem para escamotear os problemas
sociais, vividos sofridamente pelas pessoas e ignorados olim-
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picamente e por fim, ao chegar em seu esgotamento total, sobra o descarte, o desprezo, como uma embalagem descartável.
Como ficam as conquistas feministas neste cenário? As
conquistas foram para todas as mulheres? O que significa chegar no topo da «cadeia alimentar», nos tornamos qualificadas,
aptas, concorrentes, boas competidoras, maratonistas, do e
para o mercado capitalista? Estamos estafadas, adoentadas,
todo o nosso empenho, gastamos no tempo de trabalhar, especialmente nós habitantes das cidades periféricas, ainda gastamos o pouco tempo que nos resta, no transporte público, voltando para a última e primeira jornada de trabalho, o trabalho
reprodutivo doméstico em nossas casas.
Na periferia do sistema capitalista, companheiras da Galiza, na periferia das grandes cidades, nós mulheres trabalhadoras, do mundo popular, perguntamos no que mesmo se transformaram nossas conquistas? Essa pergunta nos leva a outra,
qual feminismo corresponde as nossas necessidades? Embora
também tenhamos que nos perguntar quais são mesmo as nossas necessidades? Se não pensarmos com calma, podemos responder automaticamente a partir das falsas necessidades impostas cotidianamente pelo sistema do capital.
Com estas questões, entramos na terceira e última parte
de nossa fala e de nosso texto, vamos tratar dos desafios para o
desenvolvimento e construção do feminismo popular.
Primeiro necessitamos enquanto feministas, do campo político democrático popular, trabalhar para reconstruir
junto ao conjunto da esquerda nacional e internacional a
perspectiva da luta política pelo poder, como a luta por um
sentido comum de vida, que chamamos de Projeto Popular,
formado por um conjunto de pilares que envolvem modelo
de desenvolvimento, padrões de sustentabilidade, aprofundamentos da democracia, concepções de solidariedade, soberania e feminismo, com valores, conceitos, juízos sobre justiça e injustiça, de forma simples, mas que expressem um novo
modo de ordenar a vida individual e coletiva, cotidiana. Um
novo sentido progressista, feminista, humanista, universalista e revolucionário.
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Isso nos desafia enquanto feministas a enfrentar a ideologia neoliberal do individualismo, do sujeito empreendedor
de si, que coloca as mulheres na condição de competidoras
eximias ou fracassadas. Uma ideologia que desliga homens e
mulheres de sua condição de classe trabalhadora, heterogênea, sexuada, que nos desliga de nossa humanidade, apontando dia a dia o caminho da barbárie. Retomar a dimensão
de classe como elemento estruturador da luta política é fundamental, porem precisamos ressaltar que se trata de uma
classe heterogênea, com diferentes formas internas de exploração, opressão e dominação a partir da condição de gênero
e de raça, as quais além de desvendar, precisamos enfrentar
e desmontar.
Desvendar a condição heterogênea de classe nos remete
a escavar as suas raízes patriarcais, em perfeita consonância
com o modo de produção capitalista, ou seja, a combinação da
apropriação estrutural realizada pelo capital sobre a força de
trabalho das mulheres com a relação de poder dos homens sobre as mulheres e sobre a natureza. Esse desafio exige de nós
um profundo processo de formação política, histórica, sociológica, capaz de desnaturalizar, de visibilizar e dehistoricizar
milênios de reprodução de relações subordinadas. Trazê-las à
luz das reflexões, para poder travar com maior qualidade os
processos e programas políticos de enfrentamento e transformação destas relações.
Os desafios de superação das hierarquias materiais e morais e as dicotomias convencionadas de gênero, em especial
nos ambientes públicos, no mundo da política, exigem de nós
um processo de preparação em diferentes níveis, fortalecimento e solidariedade entre nós mulheres. Mas também exige
que olhemos as condições objetivas das mulheres das camadas mais exploradas da classe trabalhadora, cujos limites materiais, as colocam em situações objetivas de violência e extremos sofrimentos. Essa realidade, exige de nós feministas do
Projeto Popular, um programa de trabalho especifico que leve
em conta um conjunto de variáveis de trabalho organizativo,
político, no campo objetivo e subjetivo.
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O feminismo popular, deverá também avançar na discussão da construção de um método de trabalho de base, capaz
de levar o debate do que é feminismo às mulheres da classe
trabalhadora, um feminismo que não nega o feminino, o sensível, tão caro às dimensões da alteridade e da democracia e tão
antagônicos aos valores da concorrência, da competição e do
egoísmo, valores que compõem o DNA do sistema capitalista.
Um feminismo que opera por dentro da luta política, por dentro da dinâmica da construção de um novo sentido comum, do
horizonte comum capaz de ser integrado e integrador do sentido de solidariedade de classe, do sentido de um Projeto de
Poder popular e feminista de um povo e de todos os povos da
nossa casa comum, o nosso planeta terra.
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Acción social
desde o feminismo:
A experiencia do
grupo Fiadeiras
Fiadeiras
Grupo de traballo en igualdade do Ceesg

O xermolo dun grupo de traballo
comprometido co feminismo
O grupo de traballo en igualdade de xénero do Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (en diante, Ceesg) iniciou a súa andaina particular un 16 de setembro do ano 2011;
unha data coa que conmemoramos unha muller senlleira como
Emilia Pardo Bazán. Desde o primeiro momento entendemos
que afirmar o compromiso coas teorías feministas suporía
unha revisión activa das nosas actuacións coma profesionais
da Educación Social. Neste senso, destacamos a necesidade
de manter unha atención elevada en todo aquilo que facemos
como grupo para anticiparnos á «lóxica» patriarcal que permanece vixente mesmo en contextos pretendidamente alternativos e progresistas.
Como Fiadeiras, o nome fundaméntase na visibilización e
recoñecemento de numerosas mulleres anónimas cuxo traballo, como tecedoras e fiadeiras, facilitaba o abrigo a través das
prendas de roupa que confeccionaban. A importancia destas
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tarefas a nivel comunitario contraponse á escasa memoria que
as acompaña. Por outra parte, como grupo queremos acoller
simbolicamente a proposta da profesora Celia Amorós, quen
reivindica a necesidade de «tecer fíos violetas que marquen novas estratexias para que outro mundo sexa posible». Noutras
palabras, trátase de evidenciar a importancia de construír(nos)
desde a sororidade a partir de parámetros interpretativos que
cuestionan e interpelan a orde patriarcal establecida.
O antecedente inmediato que impulsou a creación deste
grupo de traballo no marco do Ceesg foi a redacción da revista Galeduso, que no ano 2011 dedicou un número monográfico á «Educación Social e Igualdade»; centrado en analizar as
desigualdades entre mulleres e homes. O proceso de creación
de contidos e redacción puxo enriba da mesa a importancia
da sensibilización e formación como profesionais da educación nesta materia. Esta situación fixo que prendera o interese por dedicar tempos e espazos ao debate feminista no marco da Educación Social. Precisamente, Fiadeiras emerxe como
contexto para o encontro, a reflexión e o traballo profesional
de educadoras e educadores sociais que teñen unha preocupación por mudar os modelos sexistas que a sociedade reproduce a través dun proceso de socialización diferenciado.
As accións que desenvolve Fiadeiras lévanse a cabo nunha dobre perspectiva, pois teñen un carácter interno, dirixidas
ao propio Ceesg como institución e ás colexiadas e colexiados,
e un carácter externo, que ten por obxecto a cidadanía en xeral. En todo caso, os valores que sosteñen o noso traballo son
os que enumeramos a seguir:
>>IGUALDADE DE XÉNERO, porque os estereotipos sexistas seguen a limitar o desenvolvemento libre das persoas, e sitúan as mulleres e nenas nun segundo plano na nosa sociedade.
>>XUSTIZA SOCIAL, porque non é posible tolerar as discriminacións
múltiples que teñen lugar no cotián e provocan realidades de desigualdade, neste caso aquelas ancoradas no xénero das persoas.
>>SORORIDADE, porque a fraternidade non nos incorpora en pé de
igualdade, e precisamos un novo modelo de organización feminista
desde o que loitar polos dereitos das mulleres e nenas.

Fiadeiras

>>NON VIOLENCIA, porque nos tempos que vivimos as cifras da violencia contra as mulleres seguen a ser insoportables no noso contexto.
>>EDUCACIÓN, porque é a ferramenta fundamental para transformar os
modelos de feminidade e masculinidade herméticos e desequilibrados
por outros libres e creativos.

Todos estes valores combínanse cun traballo asentado no
territorio galego e descentralizado ao longo das catro provincias; con especial atención ao que acontece nos contextos rurais.
Todo isto ser perder de vista o carácter universal do feminismo.
Ademais, quixeramos sinalar tamén os obxectivos xerais
que alentan o noso traballo, para facilitar a comprensión do
noso ser:
>>Comprometer a praxe do Ceesg coa igualdade efectiva entre mulleres
e homes.
>>Situar a igualdade de xénero como valor central da práctica educadora.
>>Crear un espazo de encontro e reflexión entre educadoras e educadores cun compromiso coa igualdade de xénero.
>>Denunciar as discriminacións que seguen a lastrar o desenvolvemento das mulleres, con especial atención ao que acontece na comunidade galega.

Neste senso, convén ter presente o Código Deontolóxico
que rexe a acción profesional das educadoras e os educadores
sociais; pois no seu artigo 1º recoñece, en relación aos suxeitos
da acción socioeducativa, a necesidade de «gardar un trato igualitario sen discriminación por razón de sexo, idade, relixión,
ideoloxía, etnia, idioma ou calquera outra diferenza». De igual
xeito, tamén se alude neste documento á necesidade de empregar métodos e técnicas que non atenten contra a dignidade das
persoas, evitando termos que poidan xerar doadamente etiquetas desprezadoras ou discriminatorias. Xa que logo, parece que
non hai dúbida sobre a pertinencia de incorporar a perspectiva
feminista na praxe da educación social, pois en todo momento
traballamos con persoas, mulleres e homes, en diferentes situacións e circunstancias; é dicir, a ollada de xénero debe ser transversal ao noso quefacer e non entenderse como algo propio de
quen «traballa con mulleres».
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En todo caso, e seguindo novamente o citado Código Deontolóxico, a nosa profesión debe contribuír a xerar unha conciencia crítica sobre os problemas sociais e as súas causas; de
aí que consideremos a revisión da lóxica patriarcal dominante
como un contido a rebater e transformar, promovendo unha
reflexión que permita pensar e recrear o mundo nun sentido
máis igualitario.
Finalmente, gustaríanos compartir o Decálogo de Boas
Prácticas en Educación para a Igualdade recollido na revista
Galeduso nº9, a cal foi xermolo do grupo que somos na actualidade. Estes dez principios resultan fundamentais para avanzar no camiño da igualdade, e son válidos para calquera persoa/profesional/entidade que teña interese e compromiso cos
avances do feminismo:
1. Transversalizar a perspectiva de xénero no ámbito persoal e profesional, e planificar con compromiso desde o principio de igualdade de
oportunidades. Neste punto consideramos relevante apelar á importancia do cambio persoal ademais do profesional. De feito, afirmar o compromiso con valores como a igualdade entre mulleres e
homes supón pór en cuestión a construción da propia identidade
de xénero; isto é, analiza e revisar as nosas formas de «ser» mulleres e homes. Entendemos que non é posible un cambio real a nivel
profesional, integrando de forma transversal o enfoque feminista,
se antes non traballamos nun plano máis íntimo.
2. Facer un uso non sexista da nosa linguaxe verbal e escrita. Este principio implica revisar a forma en que comunicamos o mundo e nos
relacionamos, pois a linguaxe que empregamos, inclusive a corporal, está impregnada dos valores dominantes e, xa que logo, padece de sexismo.
3. Adoptar e exercitar un espírito e unha actitude crítica, que implica
observar atentamente as funcións, roles, estereotipos, mitos, etc. dentro do grupo-familia, para así deseñar unha estratexia de compensación e de igualdade, acompañando no proceso de cambio socioeducativo. É imprescindible potenciar o valor da corresponsabilidade
nos coidados e nas tarefas do fogar; pór en valor o traballo
doméstico-familiar e trazar camiños que conecten ambas as dúas
esferas. O recoñecemento dos traballos e saberes femininos supón, asemade, traballar nas organizacións desde unha perspectiva sórica e de autocoidado, comprendendo as dinámicas perversas
que sobrecargan as mulleres de esforzos e traballos.
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4. Colocar a coeducación como principio educativo de todo servizo, institución ou programa de acción socioeducativa. Proponse a importancia de reflexionar sobre as identidades xénero, rachando cos
prexuízos e estereotipos que limitan as posibilidades de ser e pensar a feminidade e a masculinidade. Trátase de fomentar coas nosas accións a creatividade na configuración da propia identidade,
empoderando os suxeitos da acción socioeducativa.
5. Crear espazos de confianza e relación. Neste caso ponse o foco nas
metodoloxías que empregamos como profesionais, coa intención
de promover aquelas que favorezan o crecemento persoal, relacional e intelectual.
6. Rescatar e pór en valor as experiencias e saberes de mulleres. Reivindicar as mulleres silenciadas ao longo da historia e tamén no cotián do século XXI. Trátase de traballar para que as contribucións
e saberes femininos non pasen desapercibidos, equilibrando a balanza dos saberes e crear modelos femininos que pasen a ser referentes das futuras xeracións de nenas e rapazas.
7. Dixerindo o xénero: sensibilizar e formar. Resulta fundamental mantérmonos actualizadas a nivel profesional e formarnos ao longo de
toda a nosa vida laboral, coa intención de integrar novos enfoques
e perspectivas que permitan achegarnos ás desigualdades desde
un plano académico pero tamén vivencial.
8. Ti es a que máis conta: mulleres sóricas e empoderadas. Destácase a
importancia do empoderamento individual e colectivo das mulleres, potenciando a autoestima e a capacidade de decisión autónoma; sen rivalidades nin competencias propias dunha socialización
patriarcal, defendendo a diversidade dos nosos lazos.
9. Introducir a perspectiva de xénero aplicando mainstreaming, isto
é, nas diferentes actuacións que se desenvolven a nivel institucional e/ou político.
10. Empregar materiais alternativos, exentos de prexuízos que exclúan por razón de sexo, idade, etc. e adoptar unha perspectiva
crítica ante os que non comprar este principio. Este principio supón revisar os materiais e documentos cos que traballamos, evitando empregar aqueles que contribúan a perpetuar modelos de
feminidade e masculinidade tradicionais e sustentados en prexuízos de xénero.
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O marco da acción socioeducativa
do grupo Fiadeiras: formación,
diversión, crítica e autocoidado
Como grupo, as Fiadeiras, establecemos un Plan de Traballo
anual que é aprobado na Asemblea Xeral do Ceesg, polas colexiadas e colexiados. Basicamente, a proposta de actuación xira
arredor de tres liñas: actividades formativas; actividades reivindicativas e actividades lúdico-culturais. De seguido imos explicar a filosofía que dá sentido a cada un destes bloques e sinalamos, a modo de exemplo, algunhas actuacións destacadas:
>>Actividades formativas. Encamiñadas a mellorar a formación das educadoras e educadores sociais en materia de igualdade de xénero, integrando a perspectiva feminista na praxe profesional. Cabe sinalar as
xornadas universitarias sobre educación social e violencia de xénero
que se teñen levado a cabo nas tres universidades galegas, concretamente nas facultades de ciencias da educación onde se imparte a titulación de Educación Social.

OBRADOIRO SOBRE SEXUALIDADE FEMININA
(FIADEIRAS - CEESG)

>>Actividades reivindicativas coas que pretendemos denunciar as manifestacións da desigualdade vixente na nosa realidade, atendendo á
participación na comunidade e na construción de alternativas compartidas. Neste punto, cómpre destacar o activismo que desenvolvemos
nas redes sociais e a través do noso blog (www.fiadeirasceesg.blogaliza.org ), ademais de colaborar con diferentes plataformas feministas.
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>>Actividades lúdico-culturais, que organizamos coa intención de alentar a participación feminina na vida cultural e asociativa nas cidades,
vilas, barrios e aldeas; motivo polo cal espallamos as nosas actuacións
ao longo da xeografía galega. Trátase de xerar espazos para o debate e a reflexión sobre da realidade social que vivimos e as alternativas
de cambio que son posibles desde os feminismos e a educación social.
Nesta liña de accións podemos destacar a celebración dun ciclo de cinema feminista ou a integración do teatro forum como ferramenta de
traballo nas nosas propostas.

Cada unha destas liñas de traballo enmárcase nunha filosofía ampla de autocoidado do grupo, o que significa que o «bo
trato» está presente no noso día a día; isto é, valoramos a ética
dos coidados e comezamos por nós mesmas: respectándonos,
escoitándonos, comprendéndonos, queréndonos. Entendemos
necesario mudar os patróns de participación nas organizacións
sociais, que tamén padecen de dinámicas patriarcais e, en moitas ocasións, deixan de lado o plano afectivo e a calidade.
«Machismos: de micro nada»

A idea desde a que partiu esta publicación foi unha campaña
que iniciamos no ano 2014, a cal pretendía darlle unha reviravolta ao termo «micromachismos»; pois a pesar de comprender o sentido didáctico do termo, compartimos con Patricia
Porto a desconfianza que xera. Precisamente, porque sitúa
no micro toda a violencia estrutural que enfrontamos mulleres e nenas.
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A partir desta primeira actuación, que nos levou a escribir un pequeno texto baixo o título «Memorias dunha educadora social», reflexionamos sobre as situacións nas que cada
unha de nós vivira a experiencia de sentirse violentada. A través do debate e das experiencias compartidas foi posible identificar violencias que gardabamos nas nosas mochilas desde
pequenas, e pensamos que isto podía ser algo que non só nos
acontecera a nós.
De aí que convidaramos diferentes mulleres e homes a
compartir as súas experiencias sobre estas violencias invisibles
pero para nada micro. O resultado foi unha obra compartida e
moi diversa, onde podemos atopar poesía, fotografía, cómic,
artigos de reflexión, cancións… todas elas ofrecendo luz sobre
escenarios cotiáns onde se manifesta o machismo e a violencia.

Fiadeiras

O feminismo
imprescindible
para construír
Europa
Nerea Conde Seguín
Membro de Anova Ourense

O pasado mes de novembro tiven a sorte de participar nas xornadas de formación para mulleres, organizadas polo GUE/NGL
en Ourense, O feminismo, imprescindible para construír outra
Europa, moderando un luxo de mesa de mulleres activistas e
loitadoras, na que as compañeiras compartiron as súas experiencias de traballo en distintas organizacións de acción social,
desde unha perspectiva feminista.
Durante a mesma, fomos comprobando, á medida que
compartiamos as nosas diversas experiencias, como o tradicional dominio do mundo público dos homes, está aínda lonxe de
ser superado, e como nos distintos espazos de participación as
mulleres e a súa axenda continúan a quedar relegadas a un segundo plano.
A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade
efectiva de mulleres e homes proclama o dereito á igualdade e
á non discriminación por razón de sexo, a realidade indica que
o recoñecemento da igualdade formal non é suficiente, pero
a persistencia de situacións de violencia machista en distin-
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tos ámbitos poñen de manifesto que a igualdade efectiva está
lonxe de ser lograda. A organización social responde a un sistema heteropatriarcal rexido por unhas relacións xerárquicas
onde os homes teñen unha posición de superioridade respecto ás mulleres en relación ao acceso e uso dos recursos existentes, perpetuando o modelo de roles imposto por unha cultura baseada na socialización diferencial, dominada polo xénero
masculino hexemónico.
Os efectos desta sociedade patriarcal, ou violencia machista, son moi diversos e afectan a todas as mulleres, sufrindo
discriminación tanto na esfera privada como na pública. Provocando unha brecha evidente entre a situación dos homes e
mulleres en todos os ámbitos da vida, no sanitario, no laboral,
no económico, no político, nos medios de comunicación, no
institucional… A consecuencia máis terrible da violencia machista é o feminicidio. Cada ano son asasinadas milleiros de
mulleres en todo o mundo, vítimas desta construción social
patriarcal e outras moitas viven sufrindo en silencio situacións
de maltrato físico, psicolóxico, sexual, económico-patrimonial
ou/e simbólico.
As políticas de igualdade e de loita contra a violencia de
xénero non están a conseguir os seus obxectivos por varios
factores. Nos últimos tempos vimos observando como os continuos recortes foron determinantes para o recruar da violencia e o descenso de medidas de sensibilización e prevención.
Son múltiples os estudos e informes que recollen datos preocupantes de incidencia da violencia machista entre a mocidade que deixan ás claras que se deben adoptar medidas urxentes de sensibilización, educación e prevención. As vítimas de
violencia de xénero menores de 18 anos van en aumento, pero
o máis preocupante é a falta de percepción entre a mocidade
da violencia de control e a asunción de perigosos estereotipos
machistas entre a poboación máis nova.
A pesar dos continuos asasinatos por violencia machista, a sociedade non está sensibilizada. Habitualmente, os feminicidios achácanse a responsabilidades persoais, en lugar de
atribuílos a un problema social estrutural. A violencia machis-
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ta non é unha cuestión exclusiva das mulleres, é un problema
da sociedade e debe abordarse dun xeito integral.
Dentro das tarefas de educación e sensibilización, non podemos deixar de lado a importancia da linguaxe, factor chave na
socialización, xa que é a vía para transmitir o que sentimos, por
iso resulta imprescindible utilizalo de xeito adecuado. Na nosa
sociedade, desde sempre, o masculino foi o referente do xénero
humano, e a lingua é un claro exemplo deste androcentrismo.
O uso da linguaxe inclusiva non sexista está moi pouco
estendida. Os medios de comunicación teñen moita responsabilidade na imaxe pública das mulleres que se nos crea a través da linguaxe que utilizan. Pode ser un medio para invisibilizalas, discriminalas e denigralas. En cambio, un tratamento
igualitario no discurso mediático pode contribuír, como axente de socialización de gran importancia, para impulsar, debater e analizar o concepto mesmo de democracia, é dicir, a participación das persoas membras da sociedade nas institucións
sociais, neste caso nos medios de comunicación. A mercantilización do corpo e da sexualidade da muller na publicidade
son a máxima expresión desta discriminación e degradación
Dentro dos retrocesos da igualdade no espazo público,
somos conscientes do aumento das discriminacións no ámbito
laboral. A reforma laboral foi, e está a ser, especialmente agresiva coas mulleres e supuxo unha regresión nas políticas e os
avances sociais conseguidos en materia de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e nos dereitos sociais e laborais das mulleres. Segundo os datos relativos ao 2015, España
é o segundo país da Unión Europea, despois de Grecia cos niveis de desemprego feminino máis alto (cun 25,4%). A taxa de
paro feminino medrou en maior medida que o masculino entre 2009 e 2015 (5,42% puntos fronte a 3,13 puntos). Outro dato
relevante é que a fenda salarial sitúase en España nun 24%, a
máis alta dos últimos 6 anos, segundo Eurostat e tendo en conta o salario hora, situándose tres puntos por riba da media da
UE, 19,3% fronte a 16,3%.
As mulleres teñen menos contratos indefinidos que os homes; máis contratos a tempo parcial de carácter involuntario;
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pensións máis baixas. De entre as persoas en desemprego, hai
menos mulleres que homes percibindo unha prestación contributiva e continúan a ser as que maioritariamente solicitan permisos para o coidado de fillos e outros familiares.
Nesta sociedade de mercantilización das persoas, na que
só importan en tanto son rendibles nunha sociedade capitalista e globalizada, onde o status social está directamente relacionado co traballo que desempeñan as persoas e co poder
adquisitivo das mesmas, atribuíndolles un posicionamento socio-económico que as clasifica en estruturas sociais que rexeitan a cidadanía que non «encaixa» nesta construción, a discriminación no mercado laboral, na busca de emprego, nas
entrevistas, na selección, desempeño, promoción, retiro e/ou
despedimento, pon as mulleres en grave risco de exclusión social, xa que o valor social dado a unha persoa pola súa posición económica, ten unha transcendencia vital na existencia
da mesma, pois o status social permítelle ou négalle o acceso a
diferentes bens ou privilexios.
Dada a situación, ponse de manifesto a necesidade de
continuar a traballar co fin de avanzar na vixente vindicación
das mulleres, de construír unha sociedade baseada na igualdade, partindo dos compromisos de pór en práctica e apuntalar
boas prácticas e corrixir as desigualdades que sobreviven entre ambos os sexos, artellando as ferramentas necesarias para
avanzar cara á igualdade real.
Atopámonos no momento idóneo para a reformulación
do deseño e a racionalización global do proceso socializador,
un deseño dunha socialización dirixida non tanto a «producir», se non a construír persoas, construír a propia identidade,
desde un desenvolvemento persoal que supoña sentirse participe da comunidade da que se forma parte.
Dentro da miña pequena experiencia participando nunha organización política, vemos como tentan convencernos da
importancia na actual situación de crise de ocuparnos doutros
asuntos máis urxentes e relegar unha vez máis a axenda feminista, como un asunto menor. Como se reiterou unha e outra
vez ao longo das xornadas, a introdución dos asuntos referen-
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tes á materia feminista, require da nosa continua loita, por que
nin tan sequera os nosos compañeiros de esquerdas van renunciar aos seus privilexios para cedernos os espazos que nos
corresponden, a pesar de que as mulleres poden crear unha
orde mundial moi diferente da actual, se tivesen unha maior
participación na política.
A acción política debería buscar impulsar efectivamente
a introdución da perspectiva de xénero na acción da administración e nos espazos e tempos nos que se desenvolve a vida
da cidadanía, dirixirse cara á consecución dunha forma de vivir a cidadanía que incorpore a perspectiva de xénero na súa
totalidade. Así a través das áreas de sensibilización e información, desenvolvemento sustentable e cooperación, involucrar
na convivencia cidadá todos os axentes con responsabilidades
específicas na actuación pública e a poboación en xeral, por
que mentres a metade da poboación, que somos as mulleres,
non poida participar na toma de decisións e no espazo público
en igualdade de condicións que a outra metade e estea subordinada, non podemos falar de democracia real.
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Loitar contra
a precariedade
e pobreza laboral
feminina: unha
política feminista
vital para Galiza
Paula Verao
Deputada de En Marea no Parlamento Galego

A grande crise de 2008 consolidou en Galiza a desigualdade e a
exclusión social: aumentaron os niveis e a duración do desemprego, aumentou a precariedade laboral e reducíronse os ingresos por fogar, chegando a taxa de risco de pobreza e exclusión social en 2015 a case o 26% e a taxa de exclusión material
severa ao 4,2%, tendo aumentado durante a crise.
E os números desta realidade teñen face de muller. A maioría dos indicadores socioeconómicos son peores para as mulleres, sendo especialmente difícil a situación das chamadas familias monoparentais, nas que a taxa de risco de pobreza acada o
40,3%, tendo este tipo de fogares meirandes dificultades que a
media para chegar a final de mes (un 68% das familias monoparentais galegas recoñece ter dificultades económicas e declara
«moitas dificultades» para chegar a final de mes). Sabendo que

Paula Verao

case na súa totalidade son «familias monomarentais», é claro
que esta realidade afonda na feminización da pobreza e na
pobreza infantil.
Desde que En Marea entramos no Parlamento Galego
quixemos facer da Igualdade un eixo transversal da nosa acción política e social. Así, impulsamos un pleno case monográfico ao rexistrarmos todas as nosas iniciativas sobre desigualdades de xénero e violencias machistas (desde que iniciamos
lexislatura foron asasinadas en Galiza catro mulleres), impulsamos un coloquio e espazo de reflexión aberto sobre a xestación subrogada, para evitar que nos marquen desde as instancias mediáticas e/ou empresariais o debate, deseñamos unha
xornada de visibilización da loita feminista polo 8 de marzo
ou decidimos que o primeiro grupo de traballo que había que
crear en En Marea fose o de coordinación interinstitucional
sobre políticas feministas, con vontade de dar pulo á área de
feminismos nunha organización que conta cun organismo de
coordinación formado por maioría feminina, sabendo que é
fundamental esta participación política das mulleres para acadar o cambio social.
Unha das cuestións ás que máis importancia lle concedemos é a desigualdade salarial, a fenda salarial de xénero, que
En Marea consideramos unha forma de violencia, pois a disparidade de salarios medios mantén a desvalorización dos traballos femininos e a imaxe de muller dependente do home, provocando que moitas mulleres precarias queden atrapadas por
cuestión económica en relacións machistas que as anulan, que
as degradan, que as asasinan.
Sabendo que a fenda salarial é consecuencia dunha desigual distribución do traballo —tanto asalariado como dos tempos usados para as tarefas no fogar— e a persistencia de limitacións á plena incorporación en igualdade da muller ao ámbito
laboral (roles de xénero non superados, que derivan nunha inferior posición económica e de poder na sociedade), os datos
son abondo significativos.
En todas as ramas de actividade económica os salarios
das mulleres son inferiores aos dos homes e as mulleres son
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maioritarias no sector servizos, o máis precarizado, no cal representan a 9 de cada dez persoas.
Segundo un estudio da CIG na actualidade hai menos asalariadas que en 2009 en todos os tramos de ingresos excepto
nos máis baixos, de xeito que hoxe o 20% do total de asalariadas galegas ingresa menos da metade do SMI, é dicir, ingresos
inferiores a 4.953 euros ao ano, e outro 16% tivo ingresos entre
a metade e o SMI, isto é, entre 4.953 e 9.906 euros ao ano. Só
o 37,3% das mulleres gañan máis de 16.000€ ao ano, mentres
que o 87,4% dos homes supera esa cantidade.
As mulleres menores de 30 anos soportan taxas de temporalidade superiores ao 60%, independentemente do seu nivel formativo.
Segundo datos de CCOO, a contratación a tempo parcial
afecta 108.300 mulleres fronte 33.200 homes en Galiza. O 63
% delas aceptaron ese tipo de contrato por non ter atopado traballo a tempo completo. Ademais, un 13% das mulleres aceptaron un traballo a tempo parcial para atender o coidado de menores ou persoas adultas enfermas ou dependentes, fronte a só
un 2% dos homes, datos que reflicten a persistencia da «fenda»
do uso do tempo dedicado a coidados.
Esta discriminación salarial afecta toda a vida laboral e
postlaboral das mulleres, xa que condiciona tanto as prestacións por desemprego como as súas pensións de xubilación
e as posibles pensións por incapacidade. De feito, as mulleres
pensionistas galegas, son das máis pobres do Estado, estando
o 62,9% das pensións galegas por baixo do limiar da pobreza.
O paro de moi longa duración tamén se ceba coas mulleres: un 42% das mulleres desempregadas que están a buscar
un posto de traballo levan máis de dous anos a tentalo.
En canto ao chamado teito de cristal, só o 2,4% das mulleres traballadoras galegas ocupa postos de dirección fronte o
4,9% dos homes.
A resultas de todo o anterior, unha traballadora galega
gaña, de media, un 20,9% menos que un home, o que supón
4.708 euros menos ao ano (17.797,03 €/ano as mulleres fronte
22.505,05 €/ano os homes). É dicir, as mulleres galegas tería-
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mos que traballar 66 días máis ao ano para cobrar o mesmo
que os homes.
Á luz destes datos, tendo en conta a realidade da feminización da pobreza no noso País, impulsamos un acordo unánime do Parlamento galego para que a Xunta convoque a través
do Consello Galego de Relacións Laborais a sindicatos e patronal para adoptar acordos no marco galego que permitan chegar á igualdade salarial efectiva cara a 2020.
Somos conscientes de que coa aprobación e implementación da nosa iniciativa non será suficiente, tanto porque é complexa a realidade da fenda salarial como porque a mellora das
condicións das mulleres traballadoras dependen, fundamentalmente, da loita social. E somos sabedoras, tamén, de que
sen un cambio nas leis laborais estatais o futuro seguirá a ser a
precariedade laboral, máis acusada entre as mulleres e, especialmente, nas mulleres mozas.
E o certo é que de pouco valen os acordos de boas intencións se a Xunta continúa a contratar servizos con empresas
que explotan o seu persoal, por exemplo, en sectores tan feminizados como a limpeza, ou con empresas que acosaron laboralmente (o caso de Nélida Pisco, represaliada por Autobuses
de Calo, que ten concesións de liñas de transporte por parte
da Xunta); tampouco é tolerábel a alta taxa de temporalidade
do sector público autonómico ou a sobreexplotación do persoal dos centros sanitarios e dos servizos sociais, este formado
maioritariamente por mulleres ás que, no caso das interinas do
Consorcio de Servizo Sociais, a Xunta lles denegou o dereito a
permutar postos de traballo entre elas para poder conciliar.
En fronte de En Marea, o que atopamos nos muros da Cámara é desdén, acusacións de «politizar os temas de Igualdade» (que non é política?) mentres nos afean a «actitude destrutiva (sic) da oposición» mesmo cando o que achegamos son
reflexións sosegadas e propostas, ou minusvalorización das actitudes machistas, como a amosada polo Alcalde de Noia que,
nun acto institucional do 8 de marzo, se dedicou a reproducir
chistes machistas.
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Seguiremos, nas institucións e nas rúas, a denunciar canto queda aínda para conseguir a igualdade real entre homes e
mulleres; seguiremos a propoñer medidas lexislativas e o aumento de orzamento para programas de Igualdade e conciliación de vida laboral e familiar; reivindicaremos unha e mil veces unha aposta pola coeducación e a fin dos concertos con
centros educativos que segregan por sexos; seguiremos a impulsar e participar en xornadas como as desenvolvidas en Ourense organizadas por AGE-E. Todo isto, convencidas de que
unha política feminista implica o combate decidido contra a
precariedade laboral feminina no noso País.
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Micromachismos:
cimentando
o patriarcado
Rosa Álvarez
Decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galiza

Remataba 2016 deixándonos unha sensación de abatemento,
de desazo. Entramos en estado de shock ao saber que o novo
presidente dos Estados Unidos é unha persoa abertamente machista. Entre outras virtudes, por suposto, representa a supremacía do home branco heterosexual que despreza calquera
outra minoría. Imos dixerindo esta nova con outras moitas que
deixaron 2016 como un ano histórico no que a humanidade actuou de xeito máis individualista ca nunca.
Penso no fracaso do referendo para a paz en Colombia,
o golpe de estado brando de Brasil, o Brexit, ou os resultados
electorais no noso país, e a emoción que mellor describe o seu
pouso é a da tristura. De querer tirar a toalla. Pensar que tanto tempo loitando por un mundo máis igualitario, máis aberto,
máis xusto, non ten sentido nunha sociedade que deliberadamente escolle máis individualismo, máis sálvese quen poida,
máis cada quen ao seu. Pensar se ten sentido apelar á solidariedade, á sororidade, ao ben común, cando a escolla é outra.
Pero maior é a emoción ao pensar en tantas persoas, tantas mulleres e tantos homes, que tanto teñen feito e tanto te-
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ñen sacrificado, mesmo as súas propias vidas, polos dereitos
humanos.
É tempo de falarmos de feminismo, que non é outra
cousa que pedir a igualdade entre mulleres e homes. Así que
nun momento no que os valores como a igualdade, o respecto ou a solidariedade, están nunha situación precaria a nosa
obriga é poñer todo da nosa parte para que volvan á palestra.
Porque non podemos permanecer impasibles mentres se recortan dereitos, mentres a sociedade retrocede en conquistas
que custaron moito traballo, mentres desaparece o pouco que
fomos construíndo.
E pode que teñamos que pasar moito tempo na contra.
Pode que o noso espazo sexa ese: a contra. E seguir a exercer
o noso papel de freo aos poderosos, poñendo límites por cuestións que non permitiremos que se transgridan, sinalando co
dedo as vergoñas da nosa sociedade e actuando como motor
de cambio para a transformación social.
Son difíciles, pode que estas loitas sexan incomprendidas, que nos digan que son de catro trasnoitadas, que son batallas inútiles. Pode que leve tempo, pero estamos transformando a sociedade en algo mellor e ese obxectivo é o máis nobre
que podemos propoñernos.
Os micromachismos son os cimentos do patriarcado. Uns
cimentos fortes e sólidos dunha cultura machista que xa foi
moito máis do que é. Ata non hai tanto, unha muller non tiña
practicamente personalidade xurídica, cando dependía para
case calquera trámite dun home: dun pai ou un marido.
Hoxe xa existe unha igualdade no plano legal, pero os cimentos da sociedade patriarcal son fortes e sólidos e sosteñen
ese teito de cristal que arreda as mulleres de moitos ámbitos.
Refírome en todo momento á sociedade occidental, porque o que está a pasar no terceiro mundo é estarrecedor. Non
podemos pensar en micromachismos mentres un grupo terrorista como Boko Haram continúa a exercer o terror do xeito
que o está a facer en Nixeria sobre todo contra as mulleres;
onde nas guerras as violacións sistemáticas continúan a ser
unha estratexia para atacar o inimigo; mentres as mulleres son
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moeda de cambio en campos de concentración. Unha realidade atroz digna do guión máis sádico de Xogo de tronos á hora
de describir calquera tortura medieval. A desigualdade de xénero non é homoxénea nin moito menos, e a crueldade contra as mulleres en certas latitudes do planeta chega a puntos
estarrecedores.
O machismo aséntase nas diferenzas de xénero, que non
son biolóxicas, sexuais; senón que son unha construción cultural: mediante esta construción adscríbense cultural e socialmente aptitudes, roles sociais e actitudes diferenciadas para
homes e mulleres en función do sexo biolóxico. Un xénero
que define as mulleres como máis sensibles, máis dependentes, máis emotivas, mellores coidadoras, sometidas a canons
de beleza física, máis faladoras…
Todo isto foi construído: non se sustenta en ningunha
base biolóxica. Unha construción cuns cementos fortes que
constitúen esta sociedade patriarcal e que impide que mulleres e homes non teñamos as mesmas oportunidades á hora de
exercermos os nosos dereitos individuais.
Como desfacer, entón, eses cimentos que sustentan a desigualdade? A resposta podemos collela do filósofo Agustín García Calvo.
«Calquera soño de revolución ten que partir igualmente de que o primeiro facer é dicir non. O dicir non ao que está dito e se nos manda;
dicir o que nos vén de máis abaixo, de non sei onde, e ese dicir xa é
un facer».

E para poder dicir non, temos que identificar aquilo contra o que nos rebelamos, aquilo contra o que desatamos a nosa
revolución. Os micromachismos son consecuencia da construción do xénero que condicionou e segue a condicionar os
comportamentos de homes e mulleres e, en consecuencia, as
posicións que ocupan no ámbito público e no privado. Os estereotipos de xénero, como que as mulleres somos máis sensibles, máis doces, máis pasivas, máis intuitivas…, limitan o
noso potencial para desenvolver ao máximo as nosas capacidades persoais.
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Isto vémolo xa desde o momento do nacemento. Nas datas previas ao Nadal en que chegan ás casas os catálogos de xoguetes vemos os prexuízos de xénero de xeito claro: as páxinas
rosas repletas de bonecas para seren coidadas, peiteadas, maquilladas coas que unicamente xogan nenas.
As páxinas azuis con bonecos de acción e coches, para os
nenos. Son xeneralizacións, simplificacións, crenzas erradas
que están enraizadas na nosa vida cotiá.
Como se perpetúa isto de xeración en xeración? A través
da socialización diferenciada, como pasamos a formar parte
da sociedade de xeito diferente segundo o xénero. O principal
axente de socialización é a familia, é o noso primeiro ámbito
de relación e aí aprendemos como comportarnos en función
do sexo co que nacemos. Temos os nosos modelos de pai e de
nai, xogamos cuns xoguetes diferentes, o contido dos contos,
frases como «os nenos non choran», «senta como unha señorita»… Filtran o que vemos na televisión, as actividades nas
que participamos, as primeiras amizades… Reforzamos condutas e desaprobamos outras de acordo cunhas expectativas
de xénero.
Despois está a escola, onde asumimos modelos de comportamento transmitidos polo profesorado, xa sexa consciente ou inconscientemente, por esa construción social patriarcal.
Asumimos modelos de xogo. Nos libros de texto, o protagonismo da historia, da ciencia, da filosofía, é dos homes. Pouco
máis queda que Madame Curie, sempre co Monsieur Curie ao
lado. As mulleres ou están ausentes, ou son secundarias.
Comezamos a relacionarnos co noso grupo de iguais, de
especial importancia na adolescencia especialmente sensibles
á identidade grupal e á presión do grupo, o que contribúe a
que se reforcen determinados roles de xénero.
E despois están os medios de comunicación. Na infancia,
cando non podemos distinguir ben a realidade da ficción, tomamos como certo o que vemos e isto ten unha clara influencia.
Naturalizamos a violencia, imitamos falsas heroínas ou heroes,
incúlcansenos máis consciente ou inconscientemente unha
serie de valores, expectativas… Ou a influencia da publicidade

Rosa Álvarez

na idade adulta, por exemplo, promovendo certos modelos ou
condutas.
Parece un panorama desolador, pero cómpre ter en conta
que houbo avances moi importantes. Hoxe en día existe unha
igualdade formal: é dicir, a igualdade de dereitos entre homes
e mulleres está recoñecida a nivel xurídico. Sabemos que iso
ata non hai tantos anos, non era así. Ata 1963, un home en España tiña dereito de matar a súa muller se esta lle era infiel, un
privilexio da vinganza do sangue. Ata 1975 o marido era o cabeza de familia e mantíñase a necesidade da licenza marital, así
como o deber de obediencia da muller ao marido. Ata 1970 o
pai podía dar en adopción os fillos ou fillas sen o consentimento da nai. E ata 1972 o pai tiña que dar consentimento ás fillas
maiores de idade pero menores de 25 anos para que abandonasen o fogar. Así que ata non hai tanto tempo esta era a realidade xurídica deste país.
Hoxe gozamos dunha igualdade formal a nivel xurídico.
Pero, o machismo herdeiro de cuestións como as que veño de
nomear, impide que exista unha igualdade de oportunidades
nas diferentes esferas da vida, na económica, na política e na
participación social e na toma de decisións.
E os micromachismos, como pequenas pedras de grava,
van afianzando unha estrutura patriarcal que consolida esa
desigualdade.
Que son, por tanto, os micromachismos? Este termo data
de 1990 e foi acuñado polo psicoterapeuta Luis Bonino, que
os definía como comportamentos masculinos que buscan reforzar a superioridade sobre as mulleres, como unha violencia
branda ou de baixa intensidade. A gravidade está en que pola
súa sutileza, pola súa imperceptibilidade e polo inseridos que
están na sociedade, producen un dano sostido á autonomía da
muller. Son comportamentos cos que os homes buscan impoñer e manter o dominio nesta sociedade patriarcal, frear o empoderamento persoal da muller e beneficiarse do seu papel
como coidadora.
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Bonino fixo unha clasificación que identificaba catro tipos de micromachismos: os utilitarios, os encubertos, os de
crise e os coercitivos. Ímolos ir vendo.
Os micromachismos utilitarios danse sobre todo no ámbito do fogar e dos coidados cara a outras persoas, e susténtanse
na presunta mellor capacitación das mulleres para as tarefas
de servizo e a naturalización do seu traballo como coidadora.
Cantas veces oímos o de «Xa che freguei eu a louza». A min,
non me fregaches nada. A louza non é miña, nin é o meu xantar. Ese «che» é reforzar que malia ter feito unha tarefa do fogar, esa tarefa pertencíalle á muller: xa che puxen a lavadora,
xa che tendín a roupa, xa che fixen a cama…
É a diferenza entre «axudar na casa» (axudamos a facer a
tarefa doutra persoa, da muller, neste caso) e a corresponsabilidade nas tarefas domésticas. Non son de ninguén, son
responsabilidade de todos os membros da unidade familiar.
Isto refórzase ademais a través da publicidade. Alguén
considerou unha idea simpática poñer nas etiquetas das instrucións de lavado dunha marca de roupa «Mellor dálla a túa nai,
ela sabe que facer». Claro, as nais teñen un instinto para saber
lavar a roupa. Os anuncios de deterxentes teñen mulleres por
protagonistas. Quen cociña son mulleres. Quen coida os nenos e as nenas son mulleres. Quen fai a compra son mulleres…
Outro tipo de micromachismo son os encubertos. Son especialmente sutís e consisten nunha imposición de verdades
masculinas sobre os desexos, vontades ou opinións femininas.
Un concepto novo e moi interesante é o mansplaining. Consiste nun acto no que o home explícalle unha cuestión a unha muller, cunha actitude condescendente ou paternalista. Tras esta
actitude atópase un menosprezo do home cara a quen escoita
por ser muller, e por tanto, porque se lle entende unha capacidade de comprensión inferior á dun home. El acapara a conversa nun acto de exhibición de cultura e sabedoría (ou iso parece).
Isto implica que as opinións dunha muller que por exemplo,
vive isto nun acto público, sexan invalidadas ou infravaloradas,
ou que precisen o respaldo dun home para darlles solvencia.
Un acto paternalista que profunda as divisións de xénero.

Rosa Álvarez

Podemos velo perfectamente en moitos faladoiros políticos na televisión, en debates políticos, e afortunadamente,
con presidentes como Trump, gozaremos de moitas oportunidades de mansplaining.
Outros micromachismos encubertos son aqueles que se
oían tanto como: ti cala que disto non entendes; para que te
metes e falas do que non sabes… Pequenas humillacións públicas ou íntimas que te menosprezan como interlocutora. Ou o
mal humor manipulador: «Papá está enfadado porque está moi
canso do traballo, así que non o molestes».
Outro tipo de micromachismo é o chamado «de crise», é
dicir, que xorde cando se desequilibra o poder masculino ou
a súa superioridade á ameazada. Pensemos nunha parella na
que ela quedou no fogar ao coidado dun fillo. O neno comeza
a escola e ela considera volver traballar. Isto significaría unha
independencia económica, maiores relacións sociais… Unha
posibilidade de empoderamento fronte a unha dependencia
total do marido. Son as frases que comezan con ese «ti verás»:
Ti verás como vas ter tempo para ocuparte da casa e do traballo; ti verás como fas o día que o neno estea enfermo e non poida ir á escola… Ti verás, porque el nunca vai ter que ver nada.
El non o leva ao médico, el non renuncia ás cañas á saída do
traballo, el non ten que ir ás reunións co profesorado, el non
o leva ás actividades… No momento en que a muller pretende
recuperar parcelas de autonomía, de poder, de control, xorden estes argumentos manipuladores que non pretenden máis
que disuadir.
O cuarto tipo son os micromachismos coercitivos. Aí o home
emprega a forza moral, psíquica ou económica para exercer o
seu poder. Limitan a liberdade da muller e a súa capacidade
de decisión. Sempre perdemos as mulleres con estes comportamentos. Vaiamos ás nosas casas, talvez non ás actuais, ou si,
pero vaiamos ás da nosa infancia. Quen era a primeira persoa
que botaba a comida na mesa? Quen tiña o mellor sitio no salón para ver a televisión? Quen tiña o mando da televisión e decidía que se vía en cada momento? Se dous matrimonios van
nun coche, quen senta diante? Quen se escarrancha no trans-
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porte público obrigando a viaxeira do lado a pregarse sobre si
mesma practicamente? A quen se lle pagaban estudos primeiro na casa?
Son condutas de baixa intensidade, esa violencia branda,
por suposto que non é susceptible de denuncia pero que si vai
reafirmando a imposición do dominio masculino. Todas estas
son prácticas lexitimadas pola contorna social: se ben hoxe en
día unha agresión física pouca xente a xustificaría, estas condutas das que acabamos de falar si que están aceptadas, toleradas, consentidas e lexitimadas socialmente.
Quero concluír, despois de expoñer un panorama pouco
alentador, que para isto hai un camiño. Despois de recoñecer
unha igualdade xurídica, precisamos un paso máis alá: temos
que modificar as formas de pensamento. Isto non é unha manipulación, senón que temos que destruír estes cimentos da cultura patriarcal, para que vivamos nunha sociedade máis igualitaria, na que homes e mulleres ocupemos o mesmo espazo,
gocemos das mesmas oportunidades e dos mesmos dereitos.
Isto faise a través de políticas públicas decididas que promovan os valores de igualdade. Traballando cos nenos e coas
nenas nas escolas, cos pais e coas nais, introducindo políticas
de xénero de xeito transversal en todos os eidos e en todas as
fases das políticas xerais…
Sen unha aposta pola igualdade, os cimentos do patriarcado continuarán sólidos perpetuando unha sociedade en desigualdade.

Rosa Álvarez

Participación
política e liderado
feminista, un paso
imprescindible
Tania Bouzo
Membro de Anova Ourense

A pesar dos avances a favor da igualdade entre homes e mulleres, a vida da maioría das mulleres en todas as partes do mundo segue a estar restrinxido polos prexuízos e a opresión social. A forma en que a supremacía masculina se impón varía
considerablemente dunha sociedade a outra, pero en todas
partes os homes aprenden a considerarse superiores e as mulleres aprenden a aceptar esta desigualdade.
Nos debates que existen hoxe en día sobre a transformación da sociedade cara a unha máis xusta e a recuperación dos
dereitos das clases populares, necesariamente teñen que introducirse as contribucións do movemento feminista. O feminismo ten que participar de xeito transversal na mudanza de cada
un dos espazos da nosa sociedade. O reto para o feminismo é a
incidencia tanto na esfera pública como na esfera privada, e un
deses pasos imprescindibles é o da asunción do liderado feminista e a participación na toma de decisións do poder político.
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Malia os avances e o protagonismo na súa consecución do
movemento feminista, vemos como na actualidade o grao de
invisibilidade das mulleres na esfera pública, en concreto, na
política é máis que evidente. Polo que cabe reflexionar e identificar cales son as barreiras que atopan as mulleres a hora de
acceder á política, e definir cales son os pasos a dar desde o feminismo, pero tamén desde as organizacións políticas e desde
as institucións, para romper coas dinámicas do sistema patriarcal, que fai que neste período de transformación social non se
asuma como prioridade a loita feminista.
Nestas liñas analizaremos dous dos elementos fundamentais na mudanza da nosa sociedade e da política como son a
participación das mulleres na política, é dicir, o seu acceso e
os seu papel nas organizacións políticas, e por outro, o liderado feminista na política e o seu acceso a toma de decisións do
poder político.
Participación política das mulleres
Como sinala a «Resolución sobre a participación da muller en
política» aprobada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas en
2011, «As mulleres seguen a estar marxinadas en gran medida
da esfera política en todo o mundo, a miúdo como resultado
de leis, prácticas, actitudes e estereotipos de xénero discriminatorios, baixos niveis de educación, falta de acceso a servizos
de atención sanitaria, e debido a que a pobreza afecta as mulleres de xeito desproporcionado».
A proporción de mulleres en cargos executivos e en posicións que comporten poder en calquera parte do mundo dista moito de ser equitativa. As mulleres como suxeitos políticos carecen na práctica dunha posición de igualdade real. As
barreiras existentes na accesibilidade aos espazos de toma de
decisións e aos cargos de elección popular, está directamente relacionada co sistema patriarcal de dominación masculina
e cunha das súas manifestacións: a división sexual do traballo
nos espazos públicos e privados.
Diversas investigacións sobre a actividade das mulleres
dentro das organizacións políticas pon de manifesto que estas

Tania Bouzo

son moi activas, aínda que o seu traballo é de base, afastado dos
niveis de decisión.
A politóloga Arantxa Elizondo sinala que as propias organizacións políticas transformaron en mitos algunhas das súas
personalidades femininas máis sobresaíntes, instituíndo unha
imaxe desexada respecto ao significado da muller militante.
Isto supón un aumento da marxinación feminina nos partidos
políticos, pois xerou a idea de que para sobresaír nestas organizacións hai que reunir unhas características incomparables.
Existen múltiples exemplos onde se demostra claramente
a invisibilidade das mulleres, tamén na política. Pero reflexionemos cun exemplo que nos toca moi de preto. Na Galiza, as
mulleres representamos o 52% da poboación, malia estes datos nas eleccións municipais de 2015 as candidaturas encabezadas por mulleres foron 21,8%. Os homes, apenas un 48% da
poboación do noso país, acumularon o 78% das cabezas de lista nos comicios de 2015. Isto non é algo excepcional, senón un
patrón do sistema político que se repite en cada comicio electoral, polo que as organizacións políticas deberían tomar boa
nota para comezar a mudar desde a base a súa estrutura interna e a composición das listas electorais cara a unha maior visibilidade das mulleres na política.
Acción política e liderado das mulleres
nos novos movementos da esquerda
En moitas ocasións posponse a axenda propiamente feminista
en «pro» de axendas sociais máis amplas de extensión democrática. Pero, tanto en Europa como nos procesos de cambio
que se abriron nas últimas décadas en América Latina, os desafíos para o feminismo e a conquista de dereitos para as mulleres e a diversidade sexual son elementos fundamentais a prestar atención nos procesos de transformación social e do propio
sistema. Xa que vemos como mulleres que supostamente viven
en realidades moi distintas experimentan unha cantidade de
opresións/discriminacións similares, polo que é imprescindible loitar globalmente fronte ao patriarcado.
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A sociedade patriarcal penaliza con mecanismos diversos de control social a transgresión da división sexual do traballo e favorece procesos de socialización orientados á perpetuación das representacións estereotipadas dos sexos. Os
estereotipos sobre as mulleres propiciaron e aínda propician
frecuentemente a depreciación e ocultación dos seus logros individuais e persoais.
O patriarcado provoca que a día de hoxe na maioría dos
países do mundo, tanto nas institucións como nos seus gobernos que a porcentaxe de mulleres non supere o 25%. Os países
con maior representación de mulleres no poder político son
os escandinavos: o 40% dos membros de todos os gobernos
noruegueses desde 1986 foron mulleres. Estes países convertéronse no paradigma da cultura política igualitaria. Foi nestas
sociedades onde se recoñeceu antes o dereito ao sufraxio feminino, o que podería explicar que as persoas de maior idade
presenten, en maior medida que noutros países, unha valoración superior da igualdade entre mulleres e homes.
A socióloga Judith Astelarra sinala dous factores importantes que impiden o acceso das mulleres a elite política. Por
un lado, o que ela denomina «lobby masculino» e, de outro, a
actitude das propias mulleres, que inflúe en que non haxa moitas dispostas a participar na loita polo poder político. Algúns
estudos mostran un maior custo emocional nas mulleres, quizais derivado do tipo de socialización recibida, na que os aspectos afectivos adquiren prioridade sobre os instrumentais.
A democracia participativa está de moda, está a ocupar
un lugar central na axenda política da chamada nova esquerda.
Incluíndo nos seus discursos a necesidade de empoderamento
da cidadanía e súa implicación directamente na vida política.
O camiño cara a unha verdadeira democracia necesariamente
pasa por unha maior participación da cidadanía, pero favorecer a participación non pode exercerse do mesmo xeito para
homes que para mulleres, xa que partimos dunha situación de
desigualdade polo que hai que pór o acento na participación
das mulleres.

Tania Bouzo

Desde o feminismo móstrase moita preocupación polas diferenzas de xénero na participación efectiva nas organizacións
de esquerda. Se ben estas organizacións proclaman a participación igualitaria de toda a cidadanía, as mulleres participan
menos na organización interna. Esas organizacións deben implementar ferramentas que favorezan unha maior participación das mulleres na vida política, e tamén mecanismos de
empoderamento e visibilidade pública co obxectivo da construción de liderados feministas.
Conclusións
Os retos do feminismo son múltiples pero os recursos do patriarcado para continuar co «statu quo» tamén. Polo que cómpre fixar pasos claros e traballar conxuntamente cara á súa
consecución. Resulta fundamental a participación do feminismo nas esferas de decisión, traballando desde a base co obxectivo de xerar liderados feministas.
A perspectiva de xénero necesariamente ten que estar
presente de xeito transversal en todas as actuacións e espazos
da política, partindo desde a base e chegando ata a esfera de
decisión. Este debera ser o avance natural se queremos avanzar cara a unha sociedade despatriarcalizada. Neste camiño o
feminismo ten un papel fundamental, asumindo que non pode
ser unicamente o movemento impulsor de iniciativas de transformación social e política, senón que tamén debe ser parte da
toma de decisións do poder político e da execución das políticas a prol da igualdade. Así debe empoderar, apoiar e impulsar
a presenza de mulleres feministas en cargos de representación
política, sindical e social.
Desde o feminismo defendemos que a democracia non
será tal se se manteñen barreiras que afastan do servizo efectivo do poder político a metade da poboación. A democracia
substantiva debe garantir que as mulleres participen como suxeitos activos de pactos e non simplemente como obxecto de
políticas públicas.
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Precisamos un movemento feminista máis forte e con
maior capacidade de incidencia no poder político; precisamos organizacións políticas que mostren coherencia co seu
discurso político de loita contra o patriarcado e que introduzan mecanismos que favorezan a maior participación e liderados feministas; e precisamos unhas institucións políticas máis
inclusivas e que acometan as reformas necesarias para lograr
a mudanza do sistema no político, no social e no económico.

Tania Bouzo

Xornadas de formación
para mulleres

O feminismo,
imprescindible
para construír
outra Europa
—
18 e 19 de novembro do 2016
Centro Cívico A Ponte, Ourense

A Xornada,
en imaxes
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Programa
O FEMINISMO, IMPRESCINDIBLE
PARA CONSTRUÍR OUTRA EUROPA
18 e 19 de novembro do 2016, Centro Cívico A Ponte,
Ourense

Venres 18 de novembro

16:00h
Recepción das participantes
16:30h

>>Apertura das xornadas por Lídia Senra Rodríguez,
Deputada galega no Parlamento Europeo, membro
do Grupo Parlamentario da Esquerda Unitaria
Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL).

16:45h
Teoría de redes de acción:
Introdución aos feminismos
>>Saleta de Salvador Agra. Doutora en Filosofía
e Semiótica. Profesora da Universidade de Vigo.
>>Introdución e moderación: Paula Verao. Deputada
de En Marea no Parlamento Galego.

17:30h—Debate
18:30h—Descanso
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19:00h
Ecofeminismo
para outro mundo posible
>>Alicia Puleo. Filósofa ecofeminista. Cátedra de Estudos
de Xénero da Universidade de Valladolid.
>>Introdución e moderación: Marga López Barreiro.
Concelleira en Vigo, membro de Anova.

19:45h—Debate
20:30h
Peche do primeiro día da xornada

Sábado 19 de novembro

10:00h
Concibindo e construíndo o
feminismo popular para facerlle
fronte á colonialidade, ao capitalismo
depredador e a todas as formas de
neomachismos
>>Eliane de Moura Martins. Militante do Projeto
Popular para o Brasil e doutoranda en Socioloxía
pola Universidade Federal do Río Grande do Sul
(Porto Alegre).
>>Introdución e moderación: Tania Bouzo.
Membro de Anova Ourense.

10:45 h—Debate
11:30 h—Descanso

12:00h
Micromachismo:
Cimentando o patriarcado
>>Rosa Álvarez. Decana do Colexio Oficial de Psicoloxía
de Galiza.
>>Introdución e moderación: Sandra Pesqueira.
Concelleira en Marín, membro de Anova.

12:45 h—Debate
13:30h—Fin da xornada de mañá
16:00h
Acción social desde o feminismo.
Exemplos de experiencias de traballo
desde diferentes organizacións
>>Isabel Vilalba Seivane. Secretaria Xeral do Sindicato
Labrego Galego.
>>Eva Bastón e Tania Merelas. Fiadeiras, grupo de
traballo en igualdade de xénero dentro do Colexio
Profesional de Educadoras e Educadores Sociais
de Galiza.
>>Eva Gutiérrez. Plataforma ProCAPD, en defensa dun
centro público de atención a persoas con diversidade
funcional para a provincia de Ourense.
>>Introdución e moderación: Nerea Conde. Membro
de Anova Ourense.

17:30h—Debate
19:00h
Conclusións e fin da xornada
>> A cargo de Lídia Senra, eurodeputada galega
e membro do GUE/NGL.
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Eliane de Moura Martins
e Tania Bouzo, na mesa de
relatoras da xornada
Sandra Pesqueira e Rosa
Álvarez, nun momento
do coloquio sobre
micromachismos

Mesa de acción social desde
o feminismo, con Isabel Vilalba,
Eva Bastón, Tania Merelas,
Eva Gutiérrez e Nerea Conde
Lídia Senra intervindo no
debate, durante un momento
da xornada sobre «Feminismo,
imprescindible para construír
outra Europa»
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Fotografía de grupo con
algunhas das participantes
na xornada celebrada en
Ourense en novembro do 2016
Un momento do día de
debate feminista

Saleta de Salvador Agra,
durante o seu relatorio sobre
«Teoría de redes de acción»
Un momento do debate
con Saleta de Salvador

Docs 2
76 O feminismo, imprescindible
para construír outra Europa

Xornada

O nesgo machista
na aplicación
das políticas:
o caso da xustiza
—
18 de Novembro de 2015
Parlamento Europeo, Bruxelas

A Xornada,
en imaxes
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Programa
O NESGO MACHISTA NA APLICACIÓN
DAS POLÍTICAS: O CASO DA XUSTIZA
18 de Novembro de 2015, Parlamento Europeo, Bruxelas

Sesión de mañá, sala PHS1C051

11:30h
Introdución da xornada
>>Lídia Senra. Eurodeputada galega, membro do
Grupo Parlamentario da Esquerda Unitaria Europea/
Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL)
>>ÁngelaVallina. Eurodeputada por IzquierdaUnidaIzquierdaPlural no GUE/NGL

11:45h
A utilización do SAP na xustiza:
outra forma de violencia machista
>>SoniaVaccaro. Psicóloga,experta en vitimoloxía
e violencia de xénero

Violencias machistas e dereito
androcéntrico: retos pendentes
>>Lorena Garrido Jiménez. Profesora e investigadora,
Grupo Antígona, facultade de Dereito da Universidade
Autónoma de Barcelona

13:00h—Debate
14:00h—Xantar
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Sesión de tarde, sala PHS1C051

15:30h
As dificultades das vítimas
de violencia machista nos
procesos xudiciais
>>Rosa Fontaíña Pazos. Rede Veciñal de Mulleres de Vigo

Nenas, nenos e adolescentes en
procedementos xudiciais. A negación
do dereito a ser escoitadas
>>Estrela Gómez Viñas. Asociación Galega contra
o Maltrato a Menores(AGAMME)

Unha aproximación da situación
no medio rural
>>Ana Eiras. Labrega, Coordinadora da Área de Mulleres
do SLG

Violencia machista contra as mulleres:
a mirada desde a psicoloxía para unha
abordaxe integral
>>Rosa Álvarez Prada. Decana do Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia. Vogal da Xunta de Goberno
do Consello Xeral de Psicoloxía do Estado Español.
Coordinadora do grupo de traballo de Psicoloxía e
Igualdade de Xénero do Consello Xeral de Psicoloxía
do Estado Español.

17:00h—Debate
19:00h—Fin da conferencia

O grupo de persoas que
viaxaron desde Galiza a
Bruxelas para participar na
xornada, diante da entrada
do Parlamento Europeo, con
Lídia Senra
Lídia Senra e Ángela Vallina,
presidindo a xornada
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Rolda de prensa no Parlamento
Europeo sobre a xornada. Pola
esquerda, Estrela Gómez, Rosa
Álvarez, Lídia Senra, Lorena
Garrido e Sonia Vaccaro
Rosa Fontaíña, á esquerda,
e Estrela Gómez

A concelleira da Coruña, Rocío
Fraga, e a de Santiago, Concha
Fernández, no medio, tamén
asistiron á xornada en Bruxelas
Sala do Parlamento Europeo,
en Bruxelas, onde se
desenvolveu a xornada
sobre Nesgo machista en
novembro do 2015
Un momento do debate
durante a xornada
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Xornada

O nesgo machista
na aplicación
das políticas:
o caso da xustiza
—
18 de Novembro de 2015
Parlamento Europeo, Bruxelas

Os relatorios

A muller como
«malvado alienador».
A Síndrome de
Alienación Parental
para reforzar
o heteropatriarcado
nas sociedades
europeas
Ángela Vallina
Eurodeputada por Izquierda Unida / Izquierda Plural

A Síndrome de Alienación Parental (SAP) é unha teoría
creada polo psiquiatra norteamericano Richard Gardner a
mediados dos anos oitenta que relata os abusos dunha das
partes da parella (xeralmente a muller) a través do uso dos
fillos e fillas para pór en contra a outra parte. Así, trataríase
dunha especie de adoutrinamento mental do pai ou nai. Esa
teoría é, de acordo coa maioría dos profesionais das ciencias
da saúde mental tanto en Europa como en América, unha
teoría desacreditada porque non hai un contraste empírico
que a avale. A cuestión elemental é que, como xa di moita
literatura especializada, pon no centro da condena a nai
como «programadora» (manipuladora) dos nenos.
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Lamentablemente, o percorrido do machismo na nosa sociedade é longo. Desde a fábula cristiá do pecado orixinal, a
muller (representada na forma de Eva) é a causante dos males do mundo. Durante séculos, sociedades como a miña fraguaron un complexo sistema heteropatriarcal onde todos os
estamentos (comezando polo clero), non só coadxuvaron na
marxinación do papel público da muller, senón que na vida
privada se xustificou e aplaudiu o sometemento, e a violencia
mental e física, converténdoa desde sempre no pan de cada
día para as mulleres.
A verdade é que España deu pasos positivos, a través da
longa traxectoria da mobilización feminista, cara a unhas mudanzas que non obstante de momento só puideron lograrse
desde a lexislación, e non desde o plano cultural e social. Dous
fitos a este respecto foron a Lei de Igualdade (LO/3/2007) e a
Lei integral contra a Violencia de Xénero (LO/1/2004). No entanto, entre os recortes orzamentarios derivados das políticas
de austeridade (coa crise económica e financeira como escusa), e o retroceso no sistema xudicial (coa case aprobación do
proxecto de lei contra o aborto, que reabriu o debate sobre a
interrupción voluntaria do embarazo suxeita a supostos limitados), é evidente que este sistema heteropatriarcal, amplificado grazas ao franquismo, non ten trazas de mellorar os nosos
dereitos como mulleres.
Parece que a SAP veu socorrer as inquietudes máis reaccionarias en boa parte da xudicatura do Estado. E é que o
dano que pode provocar unha teoría como a SAP respecto ás
separacións e divorcios máis conflitivos non está tanto no feito de que exista unha diagnose de consenso sobre un conxunto de síntomas que puidesen evidenciar signos de «programación» duns dos proxenitores sobre o neno ou nena contra o un
ou outra, senón que a SAP é tan parcial que só pode xustificarse baixo unha determinada intencionalidade xurídica—política) de nesgo machista que tenta reforzar a través de métodos
pseudocientíficos a defensa de maltratadores en xuízos entre
proxenitores. Por outro lado, ante situacións de separación de
proxenitores onde houbo violencia sistemática dun deles cara

Ángela Vallina

ao outro, propor a «terapia de ameaza» (pola cal se entrega a
custodia en exclusiva á persoa que o neno ou nena rexeita ter
vínculo) é unha aberración xudicial que estaría en contra dos
fundamentos xurídicos máis básicos, como a Convención de
1989 sobre os Dereitos do Neno.
Na miña opinión, casos como o debate sobre a idoneidade do uso da SAP na administración de xustiza é un claro
exemplo que demostra o necesario de pór no centro do debate o feminismo en todas as áreas políticas e xeográficas, tamén
en Europa. A Unión Europea ten moitas contas pendentes en
termos de igualdade de xénero. De feito, até 1999 (Tratado de
Amsterdam) non se escribe de puño e letra que a promoción
da igualdade entre mulleres e homes é un dos principios do
proceso de construción europea. Vinte anos despois redactouse a Estratexia de Igualdade 2010-2015 (a última vixente), e da
que só se pode certificar o seu fracaso absoluto. En ningunha
das áreas de traballo (igual independencia económica, igualdade de salario, igualdade en consellos de administración, fin
da violencia sexista, e igualdade na cooperación ao desenvolvemento), se acadaron os (exiguos) obxectivos marcados. Lembro o día de presentación da nova comisaria encargada da carteira de Igualdade, a checa V ra Jourová, timorata, e esquiva
nas preguntas. Os peores presaxios confirmáronse co tempo:
por un lado, retirou a proposta de reforma da chamada Directiva de Maternidade, para garantir polo menos 20 semanas de baixa retribuída en toda a UE para as mulleres que daban a luz. Por outro, en vez de mellorar a Estratexia anterior,
resulta que nos provocou un sentimento de «nostalxia» desta.
A resposta á discriminación por razón de xénero foi realizar
un Staff Working Document (Documento de Traballo), desoíndo o propio Parlamento Europeo, que se pronunciou a favor
dunha mellor Estratexia en maio de 2015. E que non caiba dúbida ningunha que a retórica deste documento de traballo vai
encamiñada principalmente ao aumento da competitividade
no «mercado de traballo», ignorando medidas efectivas para
a conciliación de vida familiar e laboral, a independencia económica, así como outros factores soterrados que impiden a mi-
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llóns de mulleres romper coas cadeas do machismo: medidas
contra a violencia, contra a publicidade sexista, contra a educación segregada, etc.
Nin sequera está á altura para acordar que, en base aos
propios principios do Dereito da Unión, todos os estados ratifiquen o tan esperado Convenio de Istambul sobre prevención
e loita contra as mulleres e violencia doméstica. Só a partir de
marzo do 2016 a Comisión Europea abriu o proceso de adhesión a ese acordo internacional, que sería vinculante para toda
a UE. Isto tamén demostra que, fronte a todo, a UE é o que os
estados membro deciden. Así que gobernos conservadores no
moral, a inmensa maioría na actualidade, son os responsables
cando observamos a parálise ou a desprotección social en todas as políticas, incluída a igualdade de xénero.
Como se pode observar, existe unha ramificación do sistema heteropatriarcal en todos os alicerces da nosa existencia,
desde os «micromachismos», ás altas esferas xudiciais e políticas, pasando polos medios de comunicación, o sistema educativo formal ou as relacións familiares.
Fronte a iso débese articular unha teoría de esquerdas feminista que poña sobre a mesa unha estratexia global en todas
e cada unha das esferas políticas, cun enfoque múltiple. Sabemos que importa chegar a unha igualdade nos salarios e nas
oportunidades de emprego, mais se non se atallan ao mesmo
tempo as actitudes sexistas noutros espazos (a escola, a familia, etc.), non se producirá xamais unha igualdade real.
Como reacción, encontramos ataques, desprezos e a posta en cuestión permanente do movemento feminista. Na miña
opinión, isto só demostra que somos unha ameaza para o poder establecido, porque cuestionar as relacións heteropatriarcais dános as claves para remexer o peor do propio sistema
capitalista. Como dicía Angela Davis, «para entender como
funciona calquera sociedade debemos entender a relación entre os homes e as mulleres».

Ángela Vallina

Sobre o nesgo
machista
na xustiza
Marga López Barreiro
Feminista. Concelleira en Vigo

Desde hai séculos, as mulleres foron xulgadas pola poboación
como mellores mulleres ou peores mulleres sempre segundo
o seu comportamento, carácter ou vestimenta. Se a muller era
submisa, calada, obediente, bonita, vestía adecuadamente segundo a moda da época e ademais era doce, traballadora, comprensiva, non se metía en conversas de homes, non lle interesaba a vida pública, dedicábase enteiramente á súa familia e
preocupábase por ela, sen dúbida era unha boa muller. Mais
se pola contra era extravertida, rebelde, rosmona, vestía dun
xeito extravagante ou demasiado escotada; se era arisca, se
lle gustaba intervir nas conversas e temas dos homes ou non
lle gustaban os labores do fogar, entón moi posiblemente fose
xulgada pola veciñanza como mala muller ou en calquera caso
como un tanto perdida e non respectable.
As mulleres desde sempre, ou polo menos desde hai séculos, en case todos os lugares (por deixar algún recóndito e
inexplorado lugar onde isto non fose así), foron xulgadas á primeira vista polos homes, algo evidente, xa que só é preciso seguir a ollada dun home cando unha muller pasa ao seu carón…
«Que mágoa!!! Non poden evitalo». Ben, pois esta actitude, segundo o meu criterio, é produto da educación e non de que as
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mulleres sexamos «doutra pasta». Levamos moito tempo sendo vítimas dun tratamento que non merecemos. Por outra banda, «case mellor que nos ignoren» a que nos fagan caso de máis
como aconteceu durante algúns séculos coa caza de bruxas e
é de aí, precisamente, de onde veñen moitos prexuízos polos
que agora seguimos a ser vistas como mellores ou peores mulleres segundo o comportamento do que antes falaba.
Non foi na Alta Idade Media onde se comezou a perseguir
ás bruxas, senón que foi xa na Baixa Idade Media, nos albores
do precapitalismo, cando o feudalismo estaba esmorecendo,
cando a persecución por bruxaría colleu auxe e se comezaron a xulgar masivamente as persoas acusadas deste delito, a
maior parte delas mulleres. Na Alta Idade Media só eran castigadas as prácticas supostamente máxicas que causaban dano a
persoas ou cousas, pero foi máis tarde, cara a mediados do século XV, cando comezaron as revoltas populares e tiveron lugar os primeiros xuízos por bruxaría.
A historia oficial non se detén apenas no exterminio masivo de mulleres que se produciu tanto en Europa como en América despois da colonización. Mais este parágrafo de Silvia Federici si amosa unha proba do terrible que puido chegar a ser
semellante persecución:
«Inimigo feroz das bruxas —obsesivo no seu odio cara a elas e nos seus
chamamentos a un baño de sangue— foi Jean Bodin, o famoso avogado
e teórico político francés, a quen o historiador Trevo Roper chama o
Aristóteles e o Montesquieu do século xvi. Bodin, a quen se lle acredita
a autoría do primeiro tratado sobre a inflación, participou en moitos
xuízos e escribiu un libro sobre «probas» (Demomania, 1580) no que
insistía en que as bruxas debían ser queimadas vivas, en lugar de ser
«misericordiosamente» estranguladas antes de ser botadas ao lume;
que debían ser cauterizadas, así a súa carne podrecía antes de morrer;
e que os seus fillos tamén debían ser queimados».

Bodin non foi un caso illado. Neste «século de xenios» —Bacon, Kepler, Galileo, Shakespeare, Pascal, Descartes— que foi
testemuño do triunfo da revolución copernicana, o nacemento da ciencia moderna e o desenvolvemento do racionalismo
científico, a bruxaría converteuse nun dos temas de debate favorito das elites intelectuais europeas. Xuíces, avogados, es-

Marga López Barreiro

tadistas, filósofos, científicos e teólogos preocupáronse polo
«problema», escribiron panfletos e demonoloxías, acordaron
que este era o crime máis vil e esixiron que fora castigado.
«Non pode haber dúbida, entón, de que a caza de bruxas foi unha
iniciativa política de grande importancia.»
silvia federici, calibán e a bruxa.

O terror que se infundiu ás mulleres durante séculos, só
polo simple feito de que algunha personalidade máis ou menos
influínte lles quixese facer mal e as acusase de bruxaría, quedou tan impregnada dentro do corpo e da mente das mulleres
así como da sociedade que as rodea que aínda hoxe se leva ás
costas parte destas culpas e destes prexuízos.
Calquera apoio alén do delas propias sempre lles foi negado, xa que o terror era tal que quen pretendese apoialas sería acusado tamén de cómplice e castigado. Tan só en contadas
excepcións como a seguinte:
«A excepción provén dos pescadores dunha rexión vasca, onde o
inquisidor francés Pierre Lancre estaba levando a cabo xuízos en masa
que conduciron á queima dunha cantidade aproximada de seiscentas
mulleres. Mark Kurlansky informa que os pescadores estiveran
ausentes, ocupados na temporada anual do bacallau. Mais: Cando
os homes da frota do bacallau de Saint-Jean-de-Luz, unha das máis
grandes do País Vasco, oíu rumores de que as súas esposas, nais e fillas
estaban sendo espidas, apuñaladas e moitas delas foran executadas,
a campaña do bacallau de 1609 rematou dous meses antes. Os
pescadores volveron, garrotes en man e liberaron un convoi de bruxas
que eran levadas ao lugar da queima. Esta resistencia popular foi todo
o que fixo falta para deter os xuízos.» Calibán e a bruxa (Kurdansky
2001:102).

O que naquela época era xulgado por bruxaría pode ser
análogo ao que agora o é por terrorismo: con só unha sospeita poden ser aplicadas leis xudiciais de excepción, sen previamente poder ser demostrada inocencia ningunha.
Esa peculiar forma de represión ás mulleres supuña así
unha variante sumamente eficaz de dominación da totalidade
das clases traballadoras. E foi nesa época que, ao comezarse
a coutar as terras e privatizar os bens comunais, comezouse a
dar un novo tipo de acumulación orixinaria de capital.
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Está claro que, malia que de forma máis atenuada debido ás mudanzas tanto tecnolóxicas, científicas como sociais, a
dominación sobre as mulleres segue patente e o condicionamento dos procesos xudiciais por casuísticas especificamente
femininas segue a estar latente dun ou doutro xeito, xa que no
imaxinario colectivo da feminidade aínda segue a pesar aquel
lastre de cando nos acusaban de mentireiras, argalleiras, harpías, malvadas e lascivas.
A xustiza coa que se nos xulga ás mulleres, xa non nos tribunais senón tamén na rúa, segue a manter un claro cariz de
diferenza para cos homes. Por ende, as mulleres seguimos en
grande medida a telo máis difícil ca eles.
É ao vivirmos de preto certas mudanzas inesperadas na
vida dos nosos fillos ou fillas, ou das nosas irmás ou irmáns
cando, malia crer que os motivos do feminismo xa están amplamente superados, florece con máis forza o desacougo; e con
el tamén os prexuízos e inevitablemente tamén certo maltrato
asentado no medo ao «que dirán» sen moitas veces importar
canto de felicidade ou benestar elas mesmas amosen.
É pois o temor a esa sociedade que nos encadrara e clasifica en boas e malas, correctas ou incorrectas, o que segue
a constituír a nosa mentalidade como totalmente atravesada
polo patriarcado. E velaí, porén, o desafío.

Marga López Barreiro

A utilización
da pretendida
Síndrome
de Alienación
Parental
na xustiza:
outra forma de
violencia machista
Sonia Vaccaro
Psicóloga clínica e forense.
Experta en vitimoloxía e violencia de xénero

No marco dos dereitos humanos, as mulleres de todo o mundo
temos loitado e continuamos facéndoo para acadar a igualdade de dereitos e para eliminar a asimetría xerárquica que nos
segue a discriminar respecto dos homes. Neste camiño, levamos os nenos e as nenas. Sabemos que con eles a desigualdade se extrema e axiganta, sabemos que temos que darlle a nosa
voz e facer que a súa causa sexa a nosa.
Mais o patriarcado, unha orde social e política que ten
máis de 5000 anos, aínda aniña en institucións que conservan
o androcentrismo e o adultocentrismo, unha delas é a xustiza.
O tránsito pola xustiza, a día de hoxe continúa a ser adverso ás mulleres e á infancia. Cada vez que unha muller ingresa
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na xustiza denunciando un delito de xénero, presúmese mentindo. Cada causa que involucra un o unha menor de idade, enmudécea descoñecendo os seus dereitos, considerándoa manipulada/o, sen subxectividade e sen xuízo crítico.
Este prexuízo, presente en gran parte do pensamento xudicial, introduciuse co formato dun invento chamado «síndrome de alienación parental» (sSAP1) ou «PAS»2 polas súas siglas
en inglés. A través desta falsa enfermidade utilizada no marco
xudicial, viólanse os dereitos humanos da infancia e de aquelas nais que pretenden protexelas.
Que é a «suposta síndrome
de alienación parental» (sSAP)?
No ano 1985, un médico estadounidense chamado Richard A.
Gardner, inventa o termo sSAP3 e defíneo:
«…un lavado de cerebro ao cal un dos pais, xeralmente a nai, somete
o fillo, en contra do outro proxenitor —xeralmente o pai— logrando
deste modo alienar, quitar a ese pai da vida do fillo, para facelo
desaparecer, podendo chegar o neno mesmo a crer que o seu pai
abusou sexualmente del…»4
terapia da ameaza(threath therapy)

«...en canto se diagnostique sSAP, débese cambiar inmediatamente a
custodia e tenza do neno e entregarlla ao pai falsamente acusado, sen
que o neno tome contacto coa nai... Ao comenzo o neno resistirase,
mais pasado un tempo, comprenderá que fora sometido a un lavado
de cerebro, e aceptará ao seu proxenitor... Tamén deberá mudar de
psicoterapeuta —se o tivese— e ... só se restablecerá o vínculo coa nai
cando ao cabo de polo menos tres meses, o neno e o proxenitor alienador sexan reavaliados por un profesional, especialista en sSAP, que
poida dicir se podería restablecerse o contacto con ela…»5

1
2
3
4

N. da A: suposta síndrome de alienación parental
Parental alienation syndrome
«PAS»
Richard A. Gardner, The Parental Alienation Syndrome (extraído da
páxina web persoal de RG, www.rgardner.com. Consultada o 12-122005)

5 Ib.

Sonia Baccaro

recomenda aos xuíces:

«Os xuíces deberán apoiar con toda a forza da lei as conclusións dos terapeutas adestrados na sSAP, e impor multas, perdas permanentes de
custodia, e prisión para as nais que non cumpren. O tratamento dos
nenos que non obedezan consiste en levalos a un centro de detención
xuvenil, ou un instituto durante un tempo para que reconsideren a súa
decisión».6

Richard A. Gardner:
>>Xamais demostrou o que afirmaba.
>>Nunca presentou os casos que dixo ter observado para enunciar a sSAP.
>>Xamais explicitou os fundamentos da «terapia» proposta: «terapia da
ameaza» (treath therapy).

De que falamos cando falamos de «síndrome
de alienación parental»?
É importante aclarar, que cando negamos a existencia da falsa sSAP, estamos a negar que sexa unha enfermidade, unha entidade clínica, unha patoloxía da cal o neno ou nena debe curarse e que o seu remedio sexa a orde dun xuíz que decida o
cambio drástico da custodia a favor de quen fora nun primeiro
momento rexeitado e denunciado.
Cando se rexeita a sSAP,
>>Non se cuestiona a existencia de condutas de oposición entre ambos os
cónxuxes nun divorcio.
>>Cuestiónase a súa utilización na xustiza para quitar a tenza a quen denuncia e pretende protexer o seu fillo/a.
>>Rexeitase a ideoloxía misóxina que a sostén, ao igual que os nomes substitutos cos cales se lle chama na actualidade: alienación familiar, alienación parental, obstrución do vínculo, interferencias parentais, etc., sucedáneos que conclúen todos na mesma solución: o cambio perverso da
custodia a favor de quen fora rexeitado/denunciado.

A sSAP non cumpre os requisitos mínimos para ser considerada unha entidade clínica, de alí o rexeitamento sistemá-

6 Gardner, R. A. (1991, Spring). Legal and psychotherapeutic
approaches to the three types of parental alienation syndrome
families: When psychiatry and the law join forces. Court Review,
28 (1), 14-21
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tico da Asociación de Psiquiatría Americana para ser incluída
no Manual de clasificación de enfermidades mentais: o DSM e
no Manual de clasificación da Organización mundial da Saúde
(OMS), o CIE. A sSAP é un fiel expoñente do que a comunidade
científica internacional denominou «junk science» ou «ciencia
lixo», denominación definida como: estudos, datos e análises inexactos ou falsos que se utilizan para crear unha opinión nesgada
ou para impulsar unha ideoloxía.
A sSAP e os seus sucedáneos son utilizados na xustiza para
producir o que o psicólogo australiano, Charles Pragnell, defensor xudicial do menor, describiu como «a Inversión Perversa da Custodia» (IPC), mecanismo a través do cal, sen que
medie investigación ou análise algunha, se cambia a custodia
xudicialmente (de forma drástica e coactiva), a favor de quen
foi denunciado por incesto ou por malos tratos no marco dun
divorcio. Esta pretendida síndrome (sSAP) utilízase na xustiza
para invisibilizar a violencia contra as mulleres na parella e o
incesto; ao establecer a ameaza da perda da custodia e o contacto cos seus fillos/as, forza as mulleres a non denunciaren, a
silenciaren o seu sufrimento e a negociaren a favor dun home
violento que o único que pretende é seguir someténdoa.
As situacións de pelexa entre cónxuxes nun divorcio, case
sempre involucran as fillas/os, en especial se son menores de
idade. Neste marco, obsérvanse condutas por parte de ambos
os proxenitores, que son sancionables: o non pagamento da
cota de alimentos do proxenitor non custodio, falar mal do outro cónxuxe ao fillos, etc. Mais estas condutas non son patoloxías, non son síndrome nin enfermidade, son condutas observables en moitos divorcios e só iso. Pretender darlles un
carácter de entidade patolóxica, e/ou diagnóstica, tal como se
fai ao deseñar cursos de «diagnóstico e intervención en sSAP»,
é inventar unha patoloxía onde non a hai, é reducir a patoloxía
o que se observa e só polo mero feito de ser observable. Pretender atribuír a unha conduta adversa da nai o rexeitamento
dun neno ou nena cara ao seu pai e transformar este feito nunha patoloxía é negar a cualidade de vítimas de quen denuncia
e favorecer a revitimización.

Sonia Baccaro

En procesos xudiciais de familia, cada situación require
dunha análise minuciosa da historia desa familia, o coñecemento cabal das súas relacións e o histórico da repartición das
tarefas entre ambos os cónxuxes. Decidir nun proceso xudicial
de familia é un tema complexo e polo mesmo, non pode ser resolto con solucións simples que tachar toda nena ou neno que
se resiste a ir ou ver ao seu pai como «enfermo de sSAP». E que
sempre quen «inocula ese virus» é a nai.
Dimensión do problema
En España:
>>840.000 fillos e fillas de mulleres maltratadas sofren cada ano as consecuencias da violencia de xénero ao vivir no mesmo fogar onde se
produce. Esta cifra, representa o 10,1% de todos os menores de idade.7
>>540.000 padecen a violencia de forma directa, non só por estar expostos ás agresións cara á nai. Esta cifra representa o 6,2% de todos/as os
nenos e nenas de España.

Segundo a Macroenquisa de Violencia contra a muller de
2015 , sete de cada dez vítimas de violencia de xénero (67,8%)
nunca o denunciaron, esta cifra, amósanos que só coñecemos
unha porcentaxe ínfima desta problemática, xa que a maioría
das mulleres maltratadas tenta saír da violencia na súa parella
a través do divorcio, polo que o seu caso e o seu estado psicolóxico e o dos seus fillos/as, quedará oculto aos ollos e avaliación da xustiza. Non importa que ela, as súas fillas/os ou un/
ha perito/a privado diga que hai signos de vitimización por violencia, a xustiza considerará que «o que non se denuncia non
existe» e prosegue a causa polas vías dun divorcio de «común
acordo». Neste escenario, a negativa dos fillos a ver o seu pai
violento, o temor da nai porque os nenos fiquen a soas con el,
non existe nin será considerado. Aquí a sSAP (e os seus sinónimos) rematan de pechar a trampa: «a nai interfire para que
8

7 Macroenquisa de 2011 realizada polo CIS en colaboración co
Ministerio de Igualdade
8 http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/
pdfs/DGVG_Informa_Macroencuesta.pdf
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o pai non vexa aos seus fillos, os nenos están influenciados/as
pola súa nai…».
Mais pode ser que, aínda habendo denuncia e sentenza
firme por violencia de xénero, a xustiza civil decida obrigar
os fillos a vivir e frecuentar ese pai condenado dándose casos
nos cales a xustiza entregou a custodia plena a ese home condenado por maltrato e violencia, alegando sSAP e/ou «interferencia da nai».
A mentalidade xudicial é moi propensa a inclinarse cara
a este tipo de argumentos e é máis doado tamén para o imaxinario colectivo crelo que crer no disparate que sustenta e sobre o que se constrúen falsas síndromes ou entidades clínicas.
A aplicación deste constructo (sSAP) soluciona de forma simple asuntos complexos, cuxa resolución e comprensión levaría
moito tempo e esforzo.
A sSAP parte de verdades relativas:
>>«Os nenos/as nenas, no divorcio, tenden a rexeitar
un dos proxenitores».

E outórgalles valor dogmático absoluto:
>>«Todas/os as nenas/os no marco dun divorcio, que non queren
ver ao seu pai, foron manipulada/os pola súa nai para rexeitalo».

A Inversión Perversa da Custodia (IPC)
Segundo Charles Pragnell, psicólogo e traballador social británico, defensor da infancia nas cortes do Reino Unido e Australia, a Inversión Perversa da Custodia (IPC)9, ten as seguintes
características:
>>Historia de abuso e maltrato previos ao divorcio. Ambos os motivos
serán a causa principal de divorcio por parte de quen protexe os fillos
e fillas.
>>Existencia de violencia de xénero na parella (na maioría dos casos
sen denunciar).
>>O maltrato e/ou incesto en xeral non deixaron marcas físicas.
>>O abusador ten personalidade manipuladora e importantes recursos
económicos.
>>Ás veces o abuso manifestouse antes do divorcio.
>>Hai psicólogas/os, traballadoras/es e mestras/es a quen a nena ou neno

9 Perverse Reversal of Child Custody [PRoCC] Charles Pragnell, 2006
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lles contou ou que fixeron informes dando conta do acontecido.
>>Os informes das persoas profesionais que recibiron a revelación inicial
e/ou están convencidos da súa veracidade non se terán en conta, rexeitaranse ou ignoraranse nas probas presentadas no xulgado.
>>As persoas defensoras do «suposto alienado» alegarán sSAP
ou semellante.
>>Se a nena ou o neno están enfermos ou teñen moitos controis
médicos, acusarase de «síndrome de Münchausen by proxy».
>>Acúsase a quen denunciou para protexer.
>>Invértese a acusación e concrétase a IPC a favor de quen abusa.
>>O pai abusador pasa a ter a protección da xustiza e a custodia
plena dos seus fillos/as.

Esta é a ruta que segue a utilización da sSAP(ou os seus
sucedáneos) na xustiza e o resultado final é o mesmo en todos
os países nos cales se aplica e se utiliza: a Inversión Perversa
da Custodia.
Hai un dato non menor, que é necesario mostrar cando
falamos de sSAP, e é o marco teórico sobre o cal o seu inventor
R.A. Gardner, o construíu.
sSAP, ideoloxía subxacente
No Capítulo I do seu libro Verdadeiras e falsas acusacións no
abuso sexual infantil, titulado: «Unha teoría sobre a variedade do comportamento sexual humano», R. A. Gardner comeza dicindo que en cuestións de conduta sexual humana está en
desacordo con termos como natural ou antinatural. A seguir
afirma que o natural ou antinatural, «teñen que ver co que un
determinado grupo social acepte en conformidade cos propósitos de Deus ou da natureza» [sic]. A gravidade, ao seu entender, «radica na condena que a sociedade fai dela [pedofilia]».10
A partir de alí, comeza a explicitación dos fundamentos
sobre a súa teoría da sexualidade humana: o sexo como «máquina de procreación» e a importancia de que canto antes sexa
«exercitada» máis e mellor será o seu rendemento.

10 «Unha teoría sobre a variedade do comportamento sexual
humano», en True and false accusations of child sex abuse, R. A.
Gardner, MD, 1992, Creative Therapeutics, NJ, EE.UU. Páxs. 1-39
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En dirección a esta idea central, xustifica todas as parafilias, incluíndo a pedofilia. Hai unha distinción entre pederastia e
pedofilia, xustificando esta última e considerándoa como unha
forma máis de orientación sexual ao servizo da procreación.
Gardner alude ao DSM-III11, onde a homosexualidade quedaba na clasificación das parafilias, e considera que a pedofilia
debería quitarse deste sector tamén como no seu momento se
fixo coa homosexualidade. Richard A. Gardner, pertencía a un
movemento (NAMBLA12) que pretende normalizar a pedofilia
e que sexa considerada como unha «orientación sexual máis».
Algúns dos parágrafos dos seus libros son elocuentes con
esta, a súa ideoloxía de base sobre a cal constrúe a sSAP:
«Pertinente a esta, a miña teoría é que a pederastia tamén serve a
obxectivos procreativos. Obviamente, non serve a tales obxectivos no
nivel inmediato no cal os nenos non poden estar embarazados e tampouco eles poden deixar a outros embarazados. Sen embargo, o neno
que se inclina cara a encontros sexuais nunha idade temperá probablemente se sinta altamente sexualizado e ansiará ter experiencias sexuais durante os anos da prepuberdade. Deste modo, un «neno cargado» transmitirá máis probablemente, polo tanto, os seus xenes á súa
proxenie a unha idade temperá. (Direi máis sobre a pedofilia no capítulo seguinte debido a que a súa importancia é central neste libro)».
Gardner, Richard A (1992). Ib. páx. 24.

«A sexualización dos nenos pode ter propósitos procreativos, porque un neno sexualizado pode reproducir a unha idade máis temperá. Canto antes [sexa utilizada] a máquina de supervivencia no momento que aparecen os impulsos sexuais,
máis longo será o lapso de capacidade creativa, e maior a probabilidade de que o individuo cree máis máquinas de supervivencia na próxima xeración.» Ib. páxs. 24-25
«Hai un total contínuum que debe ser considerado aquí, desde aqueles
nenos que foron forzados e non obtiveron pracer —e poderían até ser
considerados como tendo sido violados— a aqueles que desfrutaron inmensamente —con respostas orgásmicas— [de] as actividades sexuais.»
Ib. páx. 548.

11 Manual de clasificación dos trastornos psiquiátricos. Editado en 1980
12 North American Man/Boy Love Association
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«Os nenos sofren pola reacción esaxerada á pedofilia por parte da sociedade.» Ib. páxs. 594-595.
«É de relevancia aquí a crenza de moitos destes terapeutas de que un
encontro sexual entre un adulto e un neno —non importa que curto,
non importa que tenro, amoroso, e non doloroso— automaticamente e
prediciblemente debe ser psicoloxicamente traumático para o neno...
O determinante sobre se a experiencia será traumática é a actitude social cara a eses encontros…». Ib. páxs. 670-671
«Na actualidade, o neno sexualmente abusado é xeralmente considerado como a vítima, a pesar de que o neno poida iniciar encontros sexuais ‘seducindo’ o adulto… Se a relación sexual é descuberta, o neno
probablemente fabricará [un argumento] de modo que o adulto sexa
culpado pola súa iniciación.»13

Misoxinia
Richard A. Gardner á única crítica que respondeu até o seu suicidio en 2003, foi ao movemento feminista NOW14, negando a
súa misoxinia e o seu nesgo contrario á muller, xustificando o
«feminino» dos seus escritos porque «a maioría das custodias
as teñen as mulleres [sic]15.

13 Gardner, Richard A., Child Custody litigation. A guide for parents and
mental health professionals, 1986. «Litixio pola Custodia Infantil:
Unha guía para pais e profesionais da saúde mental», R. Gardner,
1986. Páx. 93.
14 En U.S.A, o movemento feminista da costa Oeste, en California
—en especial—, opúxose con argumentos sólidos á sSAP e a súa
utilización contra a nenez e contra as nais que buscaban protexer
as crianzas. En outubro de 2006, a organización NOW emitiu un
comunicado onde desestimaba a utilización da sSAP nos litixios
xudiciais, mencionando a Guía para xuíces. http://www.now.org/
organization/conference/resolutions/2006.html#pas
15 No seu último discurso, pronunciado no mes de outubro de 2002
na cidade de Frankfurt, R. Gardner expresa: «Mentres que as
mulleres que negan a sSAP están ben organizadas, as mulleres
que recoñecen a súa existencia non o están. Estas mulleres, deben
organizarse e traballar xuntas… Se os grupos femininos forman
un consenso dicindo que as mulleres tamén poden ser vítimas
da sSAP, e recoñecer a súa existencia, darase un gran paso para
reducir a controversia e descomprimila, se non se evaporan as falsas
cuestións de xénero son un factor moi importante na controversia.
Poño isto como a cousa número un da lista, que debe ser feita
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O carácter misóxino da «teoría sSAP», reflíctese desde o
seu enunciado e todos os seus escritos seguintes. No seu texto de 1991 Parental Alienation syndrome, despois de soster que
no 90% dos casos o proxenitor alienador é a nai, toma as palabras do escritor inglés William Congreve (1670-1729) e afirma:
«O ceo non ten ningunha rabia tal como o amor convertido en odio, nin
o inferno unha furia como unha muller desesperada.»16

Richard A. Gardner, no seu libro, Unha teoría acerca do
comportamento sexual humano (1992) afirma:
«…as femias humanas son naturalmente pasivas… a súa pasividade lévaas a volverse masoquistas, vítimas da violación… obteñen pracer de
seren golpeadas, forzadas e feitas sufrir doutras formas, como o prezo
que teñen que pagar para conseguir o premio do esperma…»

No seu libro Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited 17, escribe que:
«A histeria do abuso sexual está omnipresente» (p. 25).

Así mesmo, critica a un importante número de profesionais da saúde mental, investigadores, fiscais e defensores de
menores, que tentaron protexer a nenas e nenos, dicíndolles:
«… algúns fiscais e defensores dos nenos, só pretenden gratificar o seu
propio desexo sexual e tendencias sádicas a través da súa intervención en casos de abuso sexual… Hai un pouco de pedofilia en cada un
de nós.»18

Accións en España
En España, en xullo de 2009, por acordo do Observatorio Estatal

no reino da sSAP…» en Vaccaro, S. Barea Payueta C. A pretendida
síndrome de alienación parental, Ed. Descleé de Brower, 2009.
16 «Heaven has no rage like love to hatred turned, nor hell a fury like
a woman scorned», Gardner R.A, Sex Abuse Hysteria: Salem Witch
Trials Revisited. P. 62, 122
17 [Histeria del Abuso Sexual: las Brujas de Salem vuelven a Visitar los
Juzgados]
18 Ib. p. 118
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de Violencia sobre a Muller do Ministerio de Igualdade, constitúese unha Comisión de traballo multidisciplinar para que investigue a aplicación e consecuencias da utilización na xustiza española desta suposta «síndrome de alienación parental». O grupo
constituído denominouse GINSSAP (Grupo de Investigación da
Suposta Síndrome de Alienación Parental) e traballou desde xullo de 2009 até abril de 2010. No seu informe final, conclúe:
«…Pechado ao exterior e simplificando sobremaneira, a sSAP pretende
ser autosuficiente para diagnosticar e tratar. Os informes dos profesionais oficiais que se consideran independentes e obxectivos dirimen os
seus informes segundo a lóxica interna da sSAP. O sistema péchase mesmo ante a ética, e así a aplicación que se está a realizar no noso país, de
forma similar a como ocorreu no seu país de orixe, dunhas medidas terapéuticas derivadas da sSAP sen ningunha consistencia científica previa, constitúe unha excepción bioeticamente inadmisible…».19

A asociación española de neuropsiquiatría tamén se manifestou contraria á utilización da sSAP20 e sucedáneos, o consello
xeral do poder xudicial (CXPX)21, órgano de goberno do poder
xudicial de España, na súa Guía de criterios de actuación xudicial fronte á violencia de xénero (2008, 2013) incluíu un punto no
cal rexeita e alerta sobre o grave erro de utilizar a falsa síndrome na xustiza. Centos de asociacións en España e nos países de
Europa nos cales se utiliza, tamén alzaron a súa voz contraria,
non obstante, disfrazado con outros nomes e outros argumentos, por que a sSAP continúa a utilizarse para xustificar o cambio perverso da custodia a favor de quen é denunciado e para estender unha ameaza sobre as mulleres que pretenden afastarse
da violencia? A resposta pasaría pola existencia dun imaxinario
colectivo que continúa sendo patriarcal e contrario ás mulleres.

19 http://www.soniavaccaro.com/wp-content/uploads/2014/03/
Informe-del-Grupo-de-Trabajo-de-investigaci%C3%B3n-sobre-elllamado-S%C3%ADndrome-de-Alienaci%C3%B3n-Parental.pdf
20 http://www.soniavaccaro.com/wp-content/uploads/2014/03/
Pronunciamiento_SAP_AEN-2.pdf
21 file:///Users/sev/Downloads/Gu%C3%ADa%20criterios%20
actuacion%20violencia%20genero%20actualizaci%C3%B3n%20
2013.pdf. Páxs. 3, 166-169
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Detrás destes constructos, encontramos un sen fin de prexuízos e falsos mitos aos que a sSAP vén reforzar, de aí a facilidade
coa que se difunde e se acepta a súa existencia sen cuestionamentos serios nin científicos:
MITOS DETRÁS DA sSAP
>>Os nenos e as nenas poden ser facilmente manipulables e lavado
o seu cerebro.
>>As mulleres manipulan os fillos e fillas contra o pai.
>>Os/as nenos/as menten e inventan argumentos, mesmo aqueles
que por etapa evolutiva, non poderían coñecer.
>>Sempre nun divorcio conflitivo, os fillos e fillas son utilizados/as
polo cónxuxe que ten a custodia (xeralmente a nai).
>>Sempre as mulleres foron «beneficiadas» polo sistema xudicial
ao outorgárselle a custodia dos fillos/as.
>>As mulleres denuncian falsa violencia de xénero.

O mito das falsas denuncias
En España a Fiscalía Xeral do Estado concluíu, na súa Memoria do 2014 (comprende os casos abertos por posibles denuncias falsas entre 2009-2013, representarían un 0,010% do total
de denuncias):22
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Delitos con condenas a mujeres por denuncias falsas tras la
absolución/archivo del asunto denunciado (y porcentaje).

22 Supondo que todos terminen en condena
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Custodias dos/as fillos/as
En España:
No ano 2009, un estudo internacional23 desvelaba que en
España os homes só realizaban 1 hora das 5 horas do traballo
doméstico. O mesmo estudo concluía que as nais españolas dedicaban ao coidado das súas fillas/os 4 horas diarias de media
das 6 horas necesarias, mentres que os pais dedicaban a este
mester a metade de tempo que as súas parellas: 2 horas.
A custodia compartida imposta (CCI) aparece asociada á
sSAP no corpo da lei que a regula en países como Brasil e México. En Europa, pretendeuse introducila en Italia no texto da lei
de custodia compartida, mais a rápida intervención dun grupo
de profesionais e senadoras/es fixo que se destapara a intención de pretender lexitimar este constructo (sSAP, interferencias parentais, etc.) a través dun texto de lei. Neste país (Italia),
o Ministerio da Sanidade24 e a Corte de Casación25 no ano 2013
rexeitaron de forma explícita a súa utilización e a súa validez.
Non é casual que a CCI veña asociada á sSAP, xa que a imposición da custodia compartida é utilizada como outro instrumento que obriga a muller a estar vinculada co seu agresor.
A falacia da CCI, que se presenta como unha contribución
á igualdade entre homes e mulleres é outra trampa de sometemento ao agresor, xa que supón un punto de partida igualitario
para ambos cando as cifras de todos os países amosan que no

23 Estudo sobre a relación entre a división do traballo doméstico e a
formación da parella, (2009) coordinado por Almudena Sevilla,
investigadora do Departamento de Economía da Universidade de
Oxford publicado na revista ‘Journal of Population of Economics’:
Baseado en 13.567 entrevistas realizadas en 12 países, das cales
1.781 leváronse a cabo en España. Os resultados revelan que España
ocupa a oitava posición na clasificación de igualdade entre homes
e mulleres en países desenvolvidos, por detrás de Suecia, Noruega,
Reino Unido (incluída Irlanda do Norte, que se examina á parte
na investigación), Estados Unidos, Holanda e Irlanda e por riba de
Nova Zelandia, Xapón, Alemaña, Austria e Australia. A puntuación
española foi de -0,08, non moi lonxe do último clasificado (-0,16) e
a unha distancia notable do primeiro da clasificación: Suecia (0,43).
24 Interpelación parlamentaria n. 2-01706 do 16 de outubro 2012
25 Cass. Pen. n. 7041 del 20/03/2013)
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coidado e responsabilidade das/os fillos/as aínda non se acadou a equidade entre ambos os cónxuxes.
>>No marco do divorcio, os homes solicitaron a custodia dos seus fillos/
as nunha porcentaxe do 3%, e foi outorgada no 90% dos casos.
>>O coidado dos fillos durante o matrimonio está a cargo das mulleres
nunha porcentaxe do 87% dos casos.
>>A muller executa 6 horas das 8 horas dedicadas ás tarefas domésticas
(orde e execución) e coidado das fillas/os.

O día 21 de setembro de 2012 o Dr. Darrel Regier, vicepresidente do grupo de traballo para a elaboración do DSM-V26, nun
xesto insólito na historia da revisión deste manual, declarou:
«...O novo manual, coñecido como DSM-5, non se completará até o
próximo ano, mais a decisión contraria á clasificación da alienación
parental como un trastorno ou síndrome, xa se fixo. O resultado final non é un trastorno nun individuo, é un problema de relación entre
pais e fillos ou entre os proxenitores. Os problemas nas relacións, en si
mesmos non son trastornos mentais... polo mesmo, non estará incluído no DSM-V».27

Resumindo:
que é a sSAP?

>>Un instrumento pseudocientífico para ser utilizado contra quen denuncia maltrato e abuso sexual no marco da familia/parella.
>>Un invento para a defensa de maltratadores e pedófilos.
>>Un constructo que reforza mitos patriarcais:
Falsas denuncias
Manipulación dos fillos/as
que non é a sSAP?

>>Unha síndrome.
>>Unha enfermidade.
>>Un trastorno mental.
>>Un fenómeno sempre presente en todos os divorcios e separacións.
que é necesario cambiar?

>>A visión adulto/androcéntrica en xeral e da xustiza en especial.
>>O imaxinario colectivo patriarcal.

26 Manual de clasificación dos trastornos e enfermidades mentais,
editado pola Asociación de Psiquiatría Americana
27 http://www.washingtontimes.com/news/2012/sep/21/psychiatricgroup-parental-alienation-no-disorder/
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As dificultades
das vítimas
da violencia
machista nos
procesos xudiciais
Rede de Mulleres Veciñais
Contra os Malos Tratos de Vigo

Introdución
Ao longo destas páxinas imos abordar algunhas das principais
dificultades que enfrontan as mulleres vítimas de violencia machista nos procesos xudiciais. Esta análise da situación xorde
da nosa práctica diaria no traballo de acompañamento realizado día a día coas mulleres vítimas de violencia de xénero desde a nosa asociación, a Rede de Mulleres Contra os Malos Tratos de Vigo.
A Rede de Mulleres Contra os Malos Tratos é un proxecto
que xorde no ano 1997 en Vigo a partir do movemento veciñal
da cidade. Un dos motivos que nos leva á creación desta Rede é
a demanda, por parte das mulleres que padecen violencia machista de axuda e apoio por parte doutras mulleres para acompañalas no proceso de ruptura cos malos tratos. No ano 2003
constituímonos como unha organización de mulleres, polo que
a partir dese ano a Rede vén realizando diferentes actividades,
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todas elas encamiñadas á recuperación integral das mulleres:
terapias de grupo para vítimas de violencia, encontros nacionais de mulleres, obradoiros de igualdade e de autoestima, etc.
Neste capítulo imos centrarnos nas dificultades que detectamos a nivel xeral e no ámbito xudicial en particular, contribuíndo tamén con algunhas propostas de mellora de cara ao futuro.
Antes de desenvolver a fondo estas cuestións, queremos
salientar a situación emocional na que moitas mulleres chegan
á nosa asociación. Hai que ter en conta que moitas mulleres
que atendemos na Rede xa acudiron previamente a varias institucións (policía, xulgados, servizos sociais), polo que é habitual que se atopen nalgunha das seguintes situacións:
>>Desconfianza nas institucións: na gran maioría dos casos acoden aos
organismos oficiais confiando na súa competitividade, pero moitas delas son tratadas en base a paternalismos, mal informadas ou xulgadas
polos/as profesionais, sufrindo a chamada «vitimación secundaria»1.
En moitas ocasións, acceden á asociación como último recurso, presentando altos niveis de frustración.
>>Presentan síntomas de esgotamento e indefensión por expor de forma
continuada a súa vida privada a diferentes profesionais e institucións,
revivindo as situacións de violencia, o que provoca un gran nivel de estrés. Os e as profesionais teñen que ter en conta que non é necesario
que relaten de novo todo o sucedido, senón o estritamente necesario.

Análise das dificultades que enfrontan
as mulleres nos procesos xudiciais.
Propostas de mellora
En primeiro lugar, a modo de contexto, queremos facer fincapé no concepto de violencia machista. A lei que se aplica
de xeito xeral nos casos de violencia en Galicia é a Lei Orgáni-

1

«Efectos producidos pola intervención do sistema social, xudicial
ou policial na investigación do delito ou no trato cara á vítima.
Denomínase vitimización secundaria porque pode constituírse
nunha segunda experiencia de vitimización, posterior á vivencia
do delito, se no contacto co sistema, a persoa ofendida
experimenta a sensación de recibir trato obxectivante; de
descoñecemento da súa calidade de suxeito de dereitos, de perda
de tempo e excesiva burocratización; de incredulidade por parte
dos operadores do sistema e/ou simplemente de ser ignorada,
entre outros» (RAV, 2009: 16).

Rede de Mulleres
Veciñais Contra os
Malos Tratos de Vigo

ca 1/2004 do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero. Esta lei circunscribe a violencia de xénero a aquela exercida pola parella ou exparella
cara á muller (existise ou non convivencia). Hai que sinalar que
é unha definición limitada (a lei galega si é máis ampla) que
deixa fóra moitos casos de violencia de xénero como os asasinatos de mulleres que exercen a prostitución ou os asasinatos
dos maltratadores cara a outras familiares, como nais, fillas,
etc. Como sabemos, do que non se fala, non existe; e se non se
contabilizan este tipo de casos como violencia de xénero, estamos silenciándoos. Tampouco o portal oficial de estatística sobre violencia de xénero recolle datos sobre mulleres que quedan con lesións de por vida. Os últimos datos de lesións son do
ano 2012 e se cuantifican en 12.000 casos no Estado español,
recollidos polo persoal médico de familia.
Despois deste apuntamento conceptual, imos detallar algunhas das carencias que detectamos na protección das mulleres e dos/as menores nos procesos xudiciais.
En primeiro lugar, no momento de pór a denuncia, as forzas de seguridade deben informar de que as mulleres poden
ser asistidas por un ou unha avogada de oficio da quenda específica en violencia de xénero, o cal ás veces non se fai, ou se
lles comenta que iso vai dilatar moito a chegada do ou da letrada, desanimándoas a solicitala. É importante que desde un inicio, as mulleres estean ben informadas, xa que a redacción da
denuncia será clave para o desenvolvemento de todo o proceso xudicial. Ademais, xa desde ese momento poderá coñecer e
falar co seu ou súa avogado/a, xa que o seu procedemento será
levado por quen a asistiu en comisaría.
En segundo lugar, detectamos a sobrecarga de traballos
de moitos xulgados que levan os casos de violencia de xénero.
Por exemplo en Vigo son moitas as persoas traballadoras do
xulgado de violencia de xénero que levan tempo denunciando a falta de medios materiais e de persoal suficientes para poder traballar dun xeito efectivo contra a violencia machista. En
moitos xulgados faise necesario ter un xuíz/a de reforzo e máis
persoal para sacar o traballo máis urxente.
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En terceiro lugar, parécenos moi importante que se mellore a información e a comunicación do funcionariado dos
xulgados coas mulleres. Moitas veces pasan longas horas esperando nas salas sen saber nada sobre o seu proceso. Por exemplo non se lles informa sobre se alguén chamou ao colexio de
avogados/as para solicitar o avogado/a de oficio, se este/a dixo
se vai vir inmediatamente ou con atraso ou se existe un atraso xeral no xulgado como consecuencia doutros xuízos urxentes, etc.
En cuarto lugar, temos que destacar a necesidade de reforzar os medios para que non se atopen vítimas e maltratadores. Hai que seguir loitando para que en todos os xulgados
haxa salas de espera independentes para agresores e vítimas,
xa que en moitos xulgados, sobre todo en vilas e zonas do
rural, isto non acontece. Temos que lembrar que a lei galega
11/2007 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, recolle a equidade territorial e a
garantía de que as mulleres de zona rural teñan unha protección como as mulleres de zonas urbanas. Mesmo naqueles xulgados nos que existen salas de espera independentes detectamos unha falta de espazo físico que fai que o acceso ás salas de
espera das vítimas e dos investigados sexa o mesmo, polo que
ambas as persoas coinciden no corredor e na entrada e saída
ás salas de vistas. Ademais, nos xulgados de garda non hai salas nin espazos diferenciados para agardar.
Relacionado con isto, faise preciso un acondicionamento
das salas de espera das vítimas nos xulgados. Habitualmente
as respectivas salas son espazos moi pequenos nos que non se
poden nin sentar todas as persoas e conflúen todas as conversas das distintas mulleres e dos seus e as súas avogadas. Ademais, como acontece nos xulgados de violencia de Vigo, a sala
das vítimas é contigua á dos seus maltratadores, polo que é frecuente escoitar as voces dos mesmos aumentando o nerviosismo das mulleres.
Para moitas mulleres, como é evidente, é moi importante evitar o contacto visual co maltratador. Na actualidade hai
mulleres que descoñecen que teñen dereito a solicitar a utili-
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zación do biombo durante o xuízo, polo tanto sería importante que se empregase o biombo nas salas de vista por defecto;
evitando, como até agora nalgúns xulgados, que as mulleres
teñan que solicitalo previamente mediante fax ou a través da
oficina da vítima.
En quinto lugar, a partir dos acompañamentos levamos
anos detectando unha dificultade importante e de índole diferente que as anteriores. Nos procesos xudiciais está a darse
unha falta de credibilidade das mulleres que teñen dificultades
moi importantes para demostrar a violencia psicolóxica. É necesario a mellora das avaliacións do IMELGA (Instituto de Medicina Legal de Galicia) precisándose unha maior formación en
xénero dos e das profesionais.
Relacionado tamén coa formación, faise necesario mellorar a preparación para a quenda de oficio de violencia de xénero. Hai que aumentar o tempo da formación para o acceso á
quenda, así como incluír cursos obrigatorios de actualización
na materia de violencia de xénero. Ademais, na formación debe
fortalecerse o aspecto psicolóxico dos e das avogadas para tratar coas vítimas e empatizar con elas na súa problemática.
Na práctica diaria, hai outro problema relacionado co dereito a entender e ser entendida (un dereito recollido en diferentes normativas2). En referencia ao dereito á asistencia
lingüística das mulleres vítimas de violencia detéctase unha
insuficiencia moi importante (ver Vieira, 2015). Existe unha falta de formación especializada e regrada por parte das persoas
que habitualmente realizan esta interpretación, que tamén deberían posuír unha maior formación no ámbito xurídico e de
violencia de xénero.

2 No marco español puxéronse en marcha dúas iniciativas lexislativas
importantes: 1) o Proxecto de Lei Orgánica pola que se modifica
a Lei de axuizamento criminal para traspor a Directiva 210/64/
UE do 20 de outubro de 2010, relativa ao dereito a interpretación
e a tradución nos procesos penais e a Directiva 2012/13/UE, de 22
maio de 2012, relativa ao dereito á información nos procesos penais
(España, 2014), e 2) a Lei Orgánica 4/2005, de 25 abril, do estatuto
da vítima do delito (España, 2015).
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Dun xeito máis xeral, en relación á protección de vítimas
de violencia de xénero, diferentes directivas recollen a necesidade de protexer a vítima e os seus familiares da intimidación
por parte do agresor. Neste punto, hai que sinalar que en España desde o ano 2008 descenderon as ordes de protección que
se ditan cara ás mulleres vítimas de violencia de xénero (fonte: Instituto da Muller) ordes de protección segundo Comunidade Autónoma).
É importante que esta protección mellore tamén en relación ás casas de acollida. Tanto a lei galega como a española
recollen que as vítimas que así o precisen, deben ter á súa disposición refuxios ou aloxamentos provisionais con apoio específico. Sen embargo, temos que incidir na necesidade de que
haxa máis prazas dispoñibles nas casas de acollida e que poidan acceder a elas sen interpor denuncia.
Por último, queremos salientar un ámbito que ten moita importancia para as mulleres á hora de enfrontarse a toda a
«maquinaria xudicial» e á súa saída da violencia. No noso traballo detectamos que é necesaria unha maior coordinación e
máis efectiva entre os servizos sociais, as organizacións de mulleres, outras entidades sociais, as oficinas de vítimas, os e as
avogadas, etc. Neste senso, é prioritario tecer redes, realizar
reunións conxuntas a nivel local entre as diversas entidades
que traballan coas mulleres vítimas de violencia para poder
traballar nunha mesma dirección e coa seguridade de que as
mulleres están a ser atendidas desde un enfoque individualizado e coordinado.
Conclusións
Ademais das propostas de mellora específicas que recollemos
ao longo do anterior punto, hai un fío común en todas as propostas de mellora que realizamos: a necesidade de que todas
as persoas profesionais que atenden ás mulleres vítimas de violencia teñen que ter unha formación específica en violencia de
xénero e deben abordar o seu traballo desde unha perspectiva de xénero. Sen esa perspectiva de xénero, as mulleres atendidas por diferentes tipo de profesionais poden verse ante dis-
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cursos nesgados polas propias persoas profesionais (Doval et
al. 2015).
A propia lei 1/2004 recolle nos seus principios reitores
que se vai fomentar a especialización dos colectivos, profesionais que interveñen no proceso de información, atención
e protección das vítimas. Para que iso se cumpra non pode ser
unha formación puntual, como moitas veces reciben nas forzas de seguridade e no ámbito xudicial, senón unha formación
continuada e na que deben actualizarse periodicamente. Por
exemplo, no eido das forzas de seguridade, se ben foi un avance a creación de servizos especializados como a UPAP da Policía Nacional ou o EMUME da Garda Civil; sen embargo, detectamos que a formación específica que reciben para acceder a
estes equipos é demasiado breve en duración e o seu carácter
adoita ser puntual. Por exemplo, no caso do EMUME3 ou da
unidade específica da Policía Nacional simplemente é necesario realizar un curso de acceso sobre violencia de xénero en
Madrid con duración de só unha semana.
Non queremos rematar este escrito sen destacar que a
violencia de xénero non vai desaparecer mentres non activemos moitos máis medios na prevención e na sensibilización. O
certo é que as campañas de sensibilización no Estado español
sufriron un recorte do 26% entre os anos 2010 e 2015. O ámbito da educación está tamén totalmente esquecido: non existen
materias transversais na educación primaria nin secundaria
que traballen a igualdade entre mulleres e homes, a coeducación ou a prevención da violencia de xénero. O ámbito da prevención na educación, recollido como un eido imprescindible
de actuación tanto na lei estatal como na galega, está en realidade totalmente baleiro de contido.

3 No caso Equipo Muller Menor, é necesario ser policía xudicial e
posteriormente realizar o curso de especialidade de violencia de
xénero en Madrid.
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Por que incluír
a cuestión de
dereitos da
infancia no
debate sobre
o nesgo de
xénero presente
nas institucións
Estrela Gómez Viñas
Coordinadora da Asociación Galega
contra o Maltrato a Menores (AGAMME)

Nas últimas décadas de evolución do feminismo produciuse unha tendencia a desvincular as reclamacións de dereitos
da muller de todo o referido ao papel de coidados que socialmente se impón de maneira preferente ao colectivo feminino.
Lonxe de pretender modificar esta tendencia, nas seguintes liñas tentaremos debuxar o contorno dun discurso que conduce á necesidade de incluír algúns aspectos de dereitos de infancia dentro do programa de reclamacións de dereitos da muller.
Falaremos de como en certos ámbitos é complexo desvincular
ambos os campos de traballo.
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A histórica condena contra o Estado español por parte do
CEDAW (Comité para a Erradicación da Violencia contra a Muller), de Nacións Unidas, no caso de Ángela González e a súa
filla Andrea, asasinada polo proxenitor á idade de sete anos
durante o réxime de visitas outorgado por sentenza xudicial,
sinala a existencia dun comportamento estereotipado das institucións que priman o dereito de visitas do proxenitor «colocándoas nunha situación de vulnerabilidade». Indica, así mesmo, que «non se observa un interese por parte das autoridades
de avaliar en todos os aspectos os beneficios ou prexuízos para
a menor do réxime imposto». Prodúcese polo tanto, vulneración de dereitos da filla e da nai. Poderíamos dicir de feito, que
para producir a vulneración de dereitos na primeira é preciso
ao mesmo tempo vulnerar os dereitos da segunda e viceversa,
tendo todo isto un claro condicionante de xénero.
Desde hai más de 15 anos a xustiza española está a permitir e mesmo xeneralizar unha práctica falta de base científica que conduce irremediablemente cara a unha perda de dereitos fundamentais das vítimas menores de idade, xunto cos
dereitos das súas proxenitoras. Esta práctica, vinculada á proposta ideolóxica da sSAP (suposta síndrome de alienación parental1), ten dous obxectivos expostos na propia formulación
da pseudoteoría:
>>Invalidar o testemuño infantil de abuso sexual incestuoso (posteriormente a súa aplicación alcanzou tamén outras formas de maltrato infantil, así como o relato como testemuño de violencia de xénero).

1

sSAP: suposta síndrome de alienación parental formulada polo
médico estadounidense R. A Gardner, propón a existencia dun
trastorno mental no neno/a inducido pola proxenitora no marco
de procedementos penais por abuso sexual infantil, co obxectivo
de danar o proxenitor. O seu creador, fervente defensor das
relacións sexuais entre adultos e menores de idade e propugnador
de ideas misóxinas sobre a inferioridade sexual da muller nunca
logrou que a comunidade científica aceptase a súa proposta, por
motivos de falta de base como proposta científica. O DSM-V, de
recente publicación, rexeitou explicitamente a súa validez.

Estrela Gómez Viñas

>>Impor un castigo á proxenitora denunciante, a través do que os ideólogos da sSAP chaman terapia da ameaza2, restrinxíndolle o réxime de
custodia ou visitas, impóndolle multas coercitivas, penas de prisión ou
o ingreso dos fillos/as en centro de menores.

A presenza da sSAP na xustiza española está recoñecida e
rexeitada polo Consello Xeral do Poder Xudicial, así como pola
Fiscalía de Violencia de Xénero, da Fiscalía Xeral do Estado.
Así pois, nos últimos anos non só non se avanzou en dereitos das vítimas de maltrato no ámbito familiar (abuso sexual
incestuoso, outras formas de maltrato infantil, violencia de xénero), senón que se camiñou cara á sistematización da súa exposición a un foco de violencia engadido: o exercido a través
da actuación das institucións. O emprego do plural fica xustificado se analizamos os elementos que son necesarios para a
realización da terapia da ameaza:
En primeiro lugar é necesaria unha avaliación forense do
testemuño infantil que conclúa coa existencia dun relato inducido (cos seus múltiples sinónimos e subterfuxios); Consecuentemente, unha sentenza que sobresea ou desestime a denuncia; Un procedemento civil que se centre na existencia dun
risco cara aos fillos/as por esa suposta acción indutora por parte da proxenitora; A execución de medidas de diversa índole
durante a cal nai e os fillos/as recibirán ameazas de gravidade
progresivamente maior, ameazas que nunha porcentaxe elevada chegan realizarse. Require polo tanto da participación dos
equipos forenses adscritos aos xulgados, os órganos xurisdicionais, equipos técnicos de menores, puntos de encontro familiar e, en ocasións, as forzas de seguridade do estado.
Chegado este momento debemos aclarar que non se trata
dunha conspiración do sistema xudicial (como podería parecer) senón dunha estratexia orquestrada polos colectivos prosSAP, na cal os operadores xudiciais son un instrumento nece-

2 Terapia da ameaza: vertente «terapéutica» da sSAP, que consiste
en ameazar nenos, nenas e as súas proxenitoras, co fin de lograr
a revinculación forzosa dos fillos/as co proxenitor supostamente
alienado.
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sario. Volvendo a vista 15 anos atrás, se buscamos no ámbito
académico referencias á síndrome de alienación parental, atoparemos unha proliferación impresionante de congresos, simposios, cursos de formación, etc. No caso que coñecemos máis
de preto, Galiza, dous profesores universitarios foron, e continúan a ser, os principais responsables da formación-sSAP, dirixida a profesionais do dereito, traballo social, psicoloxía, mediación familiar, educación. Ademais, ambos foron coautores
dunha guía para a intervención en procedementos civís de familia que, segundo explican os propios autores, foi repartida
por todos os xulgados galegos3.
Volvendo ao asunto central, certos tipos de delitos cometidos contra menores de idade no ámbito familiar teñen como
única proba de cargo o relato da vítima e/ou testemuña: pola
súa etioloxía, non se producen evidencias físicas perdurables e
de diagnóstico único e non hai máis testemuñas que a vítima e
o vitimario. Nestes casos, os maioritarios, o testemuño infantil
sitúase como elemento chave para o seu axuizamento. É tamén
o elemento fundamental sobre o que se asenta a sSAP, formando un estraño bucle de pensamento, cuxa imaxe representativa podería ser a famosa Escaleira de Penrose, tamén chamada
Escaleira Infinita ou Imposible. Proposición 1: a sSAP é un método válido para avaliar o testemuño infantil; Proposición 2:
aplicar a sSAP significa invalidar o relato infantil; Proposición
3: en caso de existir un fondo de violencia real, a sSAP non se
pode empregar. Proposición 4: para investigar a existencia dun
fondo de violencia é preciso recoller o testemuño infantil; E de
novo volveríamos á Proposición 1.
Está suficientemente documentado, tanto científica como
lexislativamente, que o testemuño infantil ten unhas características específicas, o cal significa que o neno ou nena que
deba prestar testemuño debe atenderse dentro duns parámetros de calidade e adaptación ás súas necesidades específicas.

3 Fariña, F. Arce, R. y Novo, M. (Eds.) (2005). Psicología jurídica
del menor y de la familia. Santiago de Compostela: Consellería de
Xustiza, Interior e Administración Local.
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A Observación Xeral nº 12 do Comité de Dereitos do Neno e da
Nena, de Nacións Unidas, establece cales son estas condicións:
En primeiro lugar, o testemuño debe recollerse no momento
adecuado para a vítima menor de idade, é dicir cando estea
en condicións de dalo e sen que se produzan dilacións excesivas. O testemuño debe ser recollido por profesionais con formación específica e experiencia neste labor, pois é preciso facer unha aproximación respectuosa e empática que permita á
vítima estar cómoda e confiada ante a persoa entrevistadora.
Debe buscarse o relato libre do neno ou nena, evitando repreguntas, preguntas bipolares (si/non) ou pór en dúbida o relato.
Os medios materiais son importantes tamén, o espazo debe corresponderse coa idade da vítima (mobiliario, cores, etc). Gravarase a intervención co obxectivo de evitar a repetición da intervención, pois é coñecido que ter que repetir unha e outra
vez o testemuño produce vitimización secundaria e cansazo na
vítima menor de idade.
Ningunha destas condicións se dan a día de hoxe no sistema xudicial español: Os nenos e as nenas deben esperar meses para ser escoitados/as, na maior parte das ocasións sen
recibir medidas de protección, as entrevistas realízanas profesionais sen formación específica en avaliación de testemuño infantil, en despachos que están nas dependencias xudiciais ou nas mesmas salas de vistas, en ocasións a primeira
entrevista realízaa o médico forense que estea de garda no
propio centro hospitalario e sen mediar (dado que ten capacitación) avaliación previa do estado da vítima, as entrevistas
non se axustan ás características específicas da vítima (idade,
nivel evolutivo), nin aos principios que establece a psicoloxía
forense respecto ao tipo de preguntas, non se avalía a fondo
o estado emocional e psicolóxico nin a presenza de posibles
trastornos ocasionados pola experiencia traumática (estrés
postraumático, defensa disociativa, shock), realízanse entrevistas rápidas durante as cales se efectúa toda a recollida de
datos, o cal leva na maior parte das veces á técnica do copia-pega, patente cando atopamos datos dun caso mesturados no informe doutro distinto.
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Outro problema sen resolver é o que se refire á protección
da vítima no procedemento xudicial, en concreto respecto ao
contacto visual co acusado. Por unha parte, non se observou
até o momento unha mudanza significativa na organización e
distribución dos espazos de espera nos xulgados, que poida
impedir o encontro de vítimas e agresores nas dependencias
xudiciais. Por outra banda, permanece un asunto sen abordar:
o neno ou a nena vítima dun delito cometido por un proxenitor e denunciado pola proxenitora, non só estará incluído/a
nun procedemento penal, senón noutro de tipo civil para acordar réxime de visitas e custodia. Se ben no primeiro dos casos
está contemplada a protección, no procedemento civil a vítima menor de idade non posúe ningunha ferramenta xurídica
para evitar ser confrontada co vitimario.
Concluíndo, atopámonos nun escenario no que non só
non se favorece a recollida do testemuño infantil, senón que
de facto, polas condicións nas que se produce, este ten poucas probabilidades de reunir as características do relato válido.
Esta vulneración do dereito fundamental do neno e da
nena a ser escoitado/a produce un efecto dominó sobre outros dereitos das vítimas menores de idade, así como sobre
os dereitos das proxenitoras denunciantes. Existe unha dupla
mensaxe cara a elas: unha formal, a que aparece reflectida
nas campañas de prevención do maltrato (a solución comeza coa denuncia) e outra informal, derivada do efecto «exemplar» de certas sentenzas (denunciar pode ter consecuencias
non desexables).
Nesta disxuntiva perversa está o motivo pola cal, neste eido, a cuestión de dereitos da infancia é tamén unha cuestión de dereitos da muller. Implica a perpetuación do control
do cónxuxe máis aló da ruptura conxugal, aumenta o risco de
exclusión pola carga económica engadida de manter procedementos xudiciais durante anos e devolve á muller o papel de coidados pola necesidade de dedicación ás causas xudiciais e á recuperación do trauma tanto delas mesmas como dos seus fillos/
as. Os proxectos persoais fican suspensos, a existencia da muller e das súas crianzas fica limitada ao ámbito da supervivencia.
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Unha visión
das realidades
das mulleres
labregas
Ana Eiras
Labrega e coordinadora da Área das Mulleres
do Sindicato Labrego Galego (SLG)

Unha realidade inconcibible é que en Europa se recoñeza o termo ‘feminicidio’, que se nomee o fenómeno, pero que non se
tomen as medidas necesarias para a súa erradicación e cara a
unha consecución real da igualdade entre mulleres e homes.
En moitos países, a violencia machista é a causa da maioría das
mortes violentas do país. En pleno século XXI, non hai ningún
país no mundo no que mulleres e homes desfruten dos mesmos dereitos e oportunidades.
Só no Estado español, segundo datos do «Instituto de la
Mujer», 668 mulleres foron vítimas da violencia machista nos
últimos 10 anos (2005-15). No 2016, só até o 2 de xuño houbo
20 mulleres asasinadas máis.
É intolerable a banalización e xeneralización duns modelos nas relacións afectivas, económicas, sociais… que supón
perpetuar esa cultura da violencia. É moi preocupante neste
tempo as actitudes violentas e de control nas novas xeracións,
medios de comunicacións, redes sociais...

Ana Eiras

E, neste momento de crise económica, vemos como afecta de xeito desigual a homes e mulleres. Vemos como se incrementan as cifras das mulleres en risco de exclusión social. Estamos nunha irreversible alza da feminización da pobreza. Son
importantes e numerosos os recortes en políticas socias, en recursos en materia de igualdade, en recursos na loita contra a
violencia machista ...
Pero nós, xa que desde a Secretaría das Mulleres do Sindicato Labrego Galego é no medio no que traballamos, imos falar dalgunhas cuestións específicas do medio rural das mulleres labregas.
En Galiza, 263 concellos dun total de 314, nos que vive
o 37% da poboación, clasifícanse como rurais, pola súa baixa
densidade de poboación. Nesta realidade, hai que destacar:
>>a dispersión xeográfica: As aldeas están moi espalladas e cada vez máis
despoboadas. As mulleres, moitas veces non teñen case con quen falar e teñen grandes dificultades para ir ás vilas, xa que os medios de
comunicación públicos son practicamente escasos.
>>o envellecemento da poboación: Nas zonas rurais é onde encontramos
unha maior porcentaxe de persoas con idades superiores aos 60
anos e nelas concéntrase o 38 % das mulleres galegas. Moitas destas
mulleres son, ademais, coidadoras con dedicación exclusiva e sen recoñecemento.
>>a falta de infraestruturas e escaseza de servizos públicos, que xa nos «tempos chamados mellores» a discriminación era notoria. Nestes momentos vemos como centros sanitarios pechan ou quedan cun servizo mínimo, nenos e nenas que trasladan para colexios de vilas
porque se considera que o número é insuficiente para manter a escola unitaria. Sufrimos recortes maiores ao resto da sociedade co argumento sempre presente da racionalización de recursos.
>>a escaseza de políticas de igualdade e dotacións axeitadas para loitar contra a violencia machista: A falta de concienciación agrávase polos orzamentos hipotecados dos concellos, que condicionan o tratamento dun tema que na maioría dos casos non é considerado prioritario.
Ademais tendo como exemplo o goberno central do Estado que suprime o Ministerio de Igualdade e recorta cifras brutais nesta loita.
>>a falta de intimidade, en moitos concellos tanto a Garda Civil, o ámbito da sanidade, como en servizos sociais dos concellos traballan persoas que son xente coñecida, polo que fai difícil dar o paso e acudir
a elas para simplemente contar o que pasa.
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>>Tamén temos que engadir o forte sistema caciquil instaurado de
anos e anos en moitos concellos, onde todo o que acontece ten que
ser sabido por estas redes de homes.
>>os circulos pequenos, unido ao punto anterior, son poboacións pequenas onde todas e todos nos coñecemos e os agresores normalmente
teñen gran participación nos espazos públicos e as vítimas frecuentemente están illadas no espazo privado. Isto dificulta enormemente
saír dunha situación de violencia machista.
>>a normalización da división sexual do traballo. Derivado do punto anterior, existe unha gran normalización do que se di ser traballo de homes e ser traballo de mulleres. Entón, toda a parte dese espazo público de participación en cooperativas, ir facer trámites á extensión
agraria, sindicato, concello... é un traballo de homes e todo o relacionado cos coidados das crianzas, da xente maior e das propias casas corresponde ás mulleres. E en moitos casos temos que engadir
que son «as de fóra» que están na casa dos maridos. Esta normalización é a que dificulta «darse conta» das situacións de vulnerabilidade que viven.

A nivel profesional, como labregas
1. Na década dos anos 90 tiveron que loitar mesmo o acceso á
cotización das mulleres labregas ao sistema da seguridade social. As altas eran denegadas por teren ingresos inferiores aos
dos cónxuxes doutra actividade. Neste momento, desde a Secretaría das Mulleres, anímase a recorrer xudicialmente esta
inxustiza e no 1996 os tribunais dan a razón a estas mulleres,
pero aínda non é até o 2000 cando muda a lei. Aínda que hoxe
xa podemos acceder á cotización á seguridade social, o número de anos que cotizamos son moito menos que o dos homes. Até o momento, eran moitas as mulleres que comezaban
a cotizar sobre os 50 anos, para no momento da xubilación
ter cotizados os 15 anos que antes esixía a lei. Todas as mudanzas lexislativas realizadas por mor dos recortes, fan que moitas
mulleres teñan serias dificultades para poder asumir os custos
da cotización. Mais isto fai que pasemos case toda a nosa vida
laboral sen cotización e, polo tanto, sen ningún tipo de recoñecemento e de prestación. Somos consideradas «axuda familiar». Isto trae como consecuencia que as nosas prestacións de
xubilación son moito menores que as dos homes. Esta diferen-
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za cífrase en torno ao 33-35%. A maiores, as pensións non contributivas son percibidas maioritariamente polas mulleres das
zonas rurais.
2. Moitas mulleres que traballan na agraria nos son as titulares
ou cotitulares das explotacións labregas, a pesar que desde o
2011 está aprobada a Lei 35/2011 de Titularidade Compartida. É
unha lei que recoñece a situación na que están moitas mulleres
e polo tanto moitas granxas, que recoñece que están traballando en igualdade de condicións cos seus homes pero non constan en canto a dereitos e, polo tanto non teñen ingresos ao seu
nome nin ningún ben desa explotación. É de difícil comprensión, que esta lei exista, estea aprobada, recoñeza a situación
pero sen embargo o número de solicitudes case catro anos despois sexa irrisorio (sobre 160 casos no Estado español). É unha
lei de carácter voluntario e sen ningunha medida de acción positiva para a súa implantación, que, ademais precisa a sinatura
de autorización da outra parte (é dicir, do cónxuxe).
>>Estas dúas situacións son a causa de que moitas mulleres labregas teñan unha gran dependencia económica e moitas dificultades para dar
pasos en canto ás situacións de violencia que sofren, «ao atopárense
sometidas ao cabeza de familia». A dependencia familiar femenina ao
longo de todo o ciclo vital é moito máis agudo no rural, e vaise acrecentando conforme aumenta a idade das mulleres.

3. A perda de moitos mercados locais. Neste mundo globalizado e capitalista, as mulleres temos moito que perder. Algo
que se perdeu no mundo rural son os mercados locais, mercados onde normalmente ían mulleres con algúns excedentes de
produtos que tiñan de temporada e con algún alimento transformado que facían. As grandes áreas comerciais e os grandes
supermercados, onde podes atopar de todo a calquera hora,
provocaron a súa desaparición. Os mercados locais achegaban
recursos, principalmente ás mulleres.
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4. Desaparición das granxas máis pequenas. En gran número a
titularidade das granxas máis pequenas é titularidade das mulleres, e son estas as que van desaparecendo no día a día.
>>Estes dous puntos fan que se elimine o medio de vida no rural e sobre
todo da vida de miles de mulleres. En Galiza, as dificultades para ter
emprego e, polo tanto, independencia económica e autonomía no medio rural, son enormes nos diferentes sectores.

Ana Eiras

Violencia contra
as mulleres:
A ollada desde
a psicoloxía
para unha
abordaxe integral
Mª Rosa Álvarez Prada
Decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
Vogal de Xunta de Goberno do Consello Xeral
da Psicoloxía de España. Coordinadora da Área
de Psicoloxía e Igualdade de Xénero do Consello Xeral
da Psicoloxía de España

A violencia contra a muller forma parte da nosa vida cotiá de
maneira que nos habituamos a escoitar un día tras outro os
efectos da barbarie da violencia machista. Un goteo incesante
de crimes contra a muller que se adoitan presentar nos medios
de comunicación como «unha nova vítima da violencia machista». E as súas historias terribles dilúense no tempo, esquecemos os seus nomes, as súas vidas, o seu sufrimento e pasan a
ser só un número.
A violencia de xénero é froito duna desigualdade, dunha
discriminación. Gaña visibilidade cando hai un asasinato, pero
iso non é máis que a manida metáfora da punta do iceberg. Ma-
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nida e oportuna, porque apenas se ve o estado máis tráxico e
definitivo da violencia coa que convive a muller, mais tras cada
morte agóchase un inmenso bloque de xeo invisible, unha vida
de humillación, dominación, manipulación e agresións psicolóxicas e físicas.
É o noso deber parar, botar a ollada atrás e recapacitar
sobre o conseguido tras unha década de lexislación. Na última
década, polo menos 46 menores, aínda que probablemente superen os 50, foron asasinados polo seu pai a raíz de violencia
de xénero. Nais, irmás, noivos, amigas… fican fóra das estatísticas. Teriamos que estar falando de terrorismo, pero non é así
porque non logra desestabilizar os poderes do Estado nin as
institucións, porque a pesar da súa magnitude, afecta a un sector da poboación que está nunha situación de desigualdade.
Calquera muller pode ser vítima de violencia de xénero.
Mentres van callando na sociedade ideas perversas como que a
igualdade xa existe; asociacións e partidos políticos que baixo
a bandeira da neutralidade negan e perpetúan esta violencia.
En todos os casos de violencia de xénero, haxa ou non
agresións físicas, existe un maltrato psicolóxico: dominación,
control, coerción, illamento, ameazas, a esixencia de obediencia, a desvalorización, etc.; son formas de violencia difíciles de
detectar pola propia vítima e que poden conducir a desenlaces tráxicos.
A nosa responsabilidade é demostrar que a violencia
contra a muller é evitable e inaceptable. Os estados teñen que
ofrecer unha cobertura, acompañamento e protección apropiados á vítima, por suposto, tamén desde o aspecto psicolóxico. Pero ademais ten que pór os mecanismos necesarios para
evitar que suceda.
En España levamos unha década de lexislación e as medidas non están a funcionar. Vou resumir nunha frase expresada polo Ministro de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
do Goberno por que non funciona a loita contra a violencia de
xénero. O señor Alonso dicía en marzo de 2015 ao presentar a
Macroenquisa de Violencia de Xénero: «a chave para saír da
violencia de xénero é a denuncia, é o resorte que activa todos

Mª Rosa Álvarez Prada

os medios do sistema». É o resorte equivocado, porque descargar todo o peso da loita contra a violencia de xénero na denuncia é non entender o que hai detrás.
A nivel psicolóxico, asistencial, de recursos, de prestacións... esa presunta integralidade que recolle a lei non podería ser máis desigual entre as diferentes autonomías. A diagnose é de inxustiza social. No conxunto do Estado hai un
desequilibrio tal entre os distintos territorios que implica que
unha muller, só polo seu lugar de residencia, pode encontrarse cunha asistencia, cunha atención, completamente distintas.
En Galicia, a administración ofrece a atención psicolóxica
no ámbito da violencia de xénero a través do Colexio Oficial de
Psicoloxía de Galicia, con dous programas especializados, totalmente gratuítos para as persoas usuarias. Mais son realmente un parche á lei, porque a atención psicolóxica non debería
estar en mans de asociacións ou de entidades con convenios,
senón que tería que formar parte dunha carteira de servizos
públicos, gratuítos e garantidos. En Galicia, a asistencia psicolóxica consta dun número de sesións financiadas limitadas;
despois terá que a usuaria ser derivada aos servizos de saúde
mental especializada, pero xa como unha patoloxía. Propor a
psicoterapia en saúde mental hoxe en día é unha quimera, porque a saúde mental é a filla pobre do sistema nacional de saúde
e sufriu con especial crueza a tesoira dos recortes. Non existe
unha garantía asistencial. Esta situación anómala de non integrar a psicoloxía nunha rede pública non é só un síntoma de
atraso, senón de inxustiza social.
Non podemos intervir con mozos inmersos en situacións
de violencia coas súas parellas e/ou familias, para traballar aspectos como a violencia de parella, o control, os celos ou calquera outra conduta relacionada coa dominación no ámbito
da parella. Debemos ter en conta que nestas idades créanse e
aséntanse mitos, estereotipos e patróns de comportamento e
relación que acompañarán a persoa durante a súa vida.
No mencionado programa de atención recóllese o requisito de acceso por parte da administración da non convivencia
co agresor; un terrible erro que demostra como quen redacta

Docs 2
130 O feminismo, imprescindible
para construír outra Europa

as leis non coñece o fenómeno da violencia. Como psicólogos
e psicólogas, detectamos que é un dos momentos máis cruciais
para unha muller é cando está barallando abandonar ou non a
relación, polo que é fundamental que cando pida axuda a reciba de inmediato.
As institucións deben dar maior visibilidade ás e aos menores: adolescentes, nenas e nenos teñen todo o dereito a seren escoitados. A miúdo vemos situación nas que coliden os
dereitos do proxenitor coas necesidades que ten a ou o menor
atendido. Na mencionada Macroenquisa do Ministerio, o 64%
das mulleres que sufriran malos tratos afirmaban que os seus
fillos e fillas presenciaran ou escoitaran episodios de violencia
de xénero, dos cales un 92,5% cando eran menores de idade.
E deste 92,5%, o 64% tamén foron vítimas de malos tratos os
propios nenos e nenas.
As e os menores son demasiado a miúdo a canle para continuar exercendo o poder e o control sobre a muller unha vez
que a relación rematou: impídeselle falar coa nai, fanse comentarios vexatorios cara a ela, infúndese medo, chantaxéase
emocionalmente…
Hai máis de doce anos que se aprobaba no Estado a Lei
Orgánica para a Prevención da Violencia de Xénero, que recollía a importancia dunha abordaxe integral. Todas as campañas publicitarias, as mensaxes políticas, animan a denunciar á
muller que sofre violencia. Mais iso non é máis que ignorar as
raíces da violencia machista. Un home non se levanta dun día
para outro co ánimo de asasinar a súa muller porque vise en televisión que outro o fixo.
Previamente hai todo un traballo sutil de dominación
e de episodios invisibles que non son susceptibles da actuación da xustiza. Discusións, humillacións, tensións… que
non requiren da intervención penal, porque non lle corresponde ese carácter preventivo, senón que actúa sobre feitos
consumados.
A lexislación de 2004 é un avance imprescindible. O feito de ter convertido en delito o que antes non pasaba de falta
é moi importante, que se recoñecerán dereitos, prestacións…
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Pero é insuficiente. As leis quedan en declaracións de intencións sen orzamentos para o desenvolvemento das medidas.
En moitas ocasións, os casos de violencia que chegan á
xustiza aínda por moi evidentes que resulten, arquívanse por
non poder facer nada. Cando unha muller aterrorizada asiste
a un xuízo no que ten dereito a non declarar contra a súa parella ou pode negarse a un recoñecemento forense, a acusación
perde toda capacidade. No caso de que a muller siga adiante e
consiga unha orde de protección, é tan só un papel que impide
máis ben nada ao home que ten intención de matar a súa exparella ante a imposibilidade de seguir someténdoa ao seu control. Pouco importa unha pena dun ano por incumprir unha
orde de afastamento cando se está disposto a asumir vinte por
asasinato ou mesmo ten a intención de suicidarse.
Son medidas ineficaces, é necesario actuar de forma selectiva. Non require o mesmo nivel de protección e intervención a muller que sofre control que aquela que sobreviviu a un
intento de asasinato. Aquí se revela crucial a valoración dos riscos para detectar a perigosidade. Os formularios que se empregan no Sistema de Seguimento Integral dos Casos de Violencia
de Xénero do Ministerio do Interior, realizados por axentes de
seguridade, sen a cualificación nin os coñecementos necesarios sobre a avaliación condutual, serían máis eficaces coa figura dos psicólogos e psicólogas forenses nos servizos de garda dos xulgados de violencia de xénero.
Un policía non podo detectar a dependencia emocional,
non sabe de psicopatías, non ten a cualificación para valorar
desde o punto de vista científico os aspectos psicolóxicos da vítima. Tamén sería fundamental realizar unha avaliación psicolóxica do denunciado, que non sempre se fai: avaliar a súa perigosidade, os recursos que ten para poder agredir á súa parella
ou exparella, etc. Esta necesidade pode ser cuberta por profesionais da psicoloxía. Todo un paradoxo que reclamemos esta
necesidade cando sucede que Galicia é a única comunidade autónoma que non conta cunha o cun psicólogo nas súas Oficinas
de Atención a Vítimas, dereito recollido por lei.
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É esencial unha abordaxe integral á violencia de xénero, unha manifestación que reivindicamos desde a Área de
Psicoloxía e Igualdade de Xénero do Consello Xeral da Psicoloxía, institución formada por todos os colexios profesionais
do Estado.
A coordinación entre as diferentes estancias e administracións cun papel destacado na prevención e o tratamento da
violencia de xénero é moi precaria e está pouco desenvolvida.
Fica apenas na vontade dos e das profesionais implicadas. Educación, sanidade, corpos de seguridade, xustiza, servizos autonómicos e servizos municipais, presentan escasos protocolos
de coordinación e poucas experiencias de traballo compartido e integrado para a abordaxe da violencia, e isto ten graves
consecuencias na vitimización secundaria ou revitimización.
As mulleres son «derivadas» de servizo en servizo, contando e
revivindo a súa experiencia de malos tratos e violencia, realizando trámites administrativos reiterados e pouco explicados.
Non existe un carácter integral pola ausencia dunha instancia coordinadora, pola falta de protocolos e normativas claras e definidas, que en todo momento a muller saiba os pasos
que debe seguir e se sinta acompañada e protexida polo sistema de forma eficaz. Que unha muller denuncie hoxe é un acto
de valentía.
Cando a Xustiza non pode actuar ou non lle corresponde, a acción das administracións públicas ten que ir por outros
camiños: a prevención, a través da educación, e a protección
a través dos servizos sociais. Por iso, a sensibilización e formación debe alcanzar de forma especial aos operadores xurídicos
e, en xeral, a todo o persoal que ten maior ou menor implicación na materia.
Desde o meu punto de vista, o resorte para rematar coa
violencia de xénero está na prevención primaria. É necesario
mellorar en cantidade e en calidade os recursos preventivos e
de sensibilización en materia de violencia de xénero, nos instrumentos de educación e socialización co fin de eliminar os
comportamentos e actitudes sexistas que continúan dominan-
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do as relacións entre homes e mulleres. Se o compromiso que
manifestan os poderes públicos é tal (cuestionable, tendo en
conta que a dotación orzamentaria para a prevención da violencia machista baixou un 26% desde 2010), temos que ir ás
raíces da desigualdade, insisto, prevención primaria.
A violencia de xénero non pode ser un fracaso social que
non saibamos atallar. Temos a oportunidade de traballar co
100% da poboación nacida no noso país e inculcar valores como
a igualdade, a xustiza, o respecto… A prevención e a educación
nas idades temperás é a única saída á violencia de xénero.
Valores como a igualdade fican diluídos e minimizados
nos centros escolares, dependendo da boa vontade, do compromiso, da militancia, en definitiva, do corpo docente; sen
adxudicacións horarias nin desenvolvementos curriculares
concretos. A figura do psicólogo ou a psicóloga educativa sería
un medio excelente para desenvolver esta labor nos centros
escolares, traballando aspectos como a educación afectivo-sexual, a igualdade, a xestión das emocións, etc. Porque só educando en igualdade desde a infancia conseguiremos superar o
machismo na sociedade.
Tras o fracaso da transversalidade recollido e explorado
coa LOXSE, a LOE incorporou a Educación para a Cidadanía
como materia obrigatoria no ensino obrigatorio para recoller
de forma regulada este tipo de contidos na actualidade. Coa
súa eliminación perdeuse a única materia que traballaba o concepto da igualdade en certo modo. Hoxe non hai nada.
A actual lei educativa española elimina de facto os contidos transversais para traballar por competencias, e non consta ningunha referencia a competencias específicas referidas á
igualdade ou á prevención da violencia (están no saco das competencias sociais e cidadás). Por outra parte, que se incorporen contidos ou accións relativas a estes ámbitos queda na man
da sensibilidade e posibilidades dos equipos de orientación e
educativos.
Non temos máis que propósitos recollidos en marcos normativos xerais, as leis educativas e os seus principios, non se
avanzou nada en definir os desenvolvementos curriculares,
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con obxectivos e contidos concretos nas diferentes materias e
módulos, cunha adxudicación horaria e criterios de avaliación
e seguimento recoñecibles.
É elemental que se traballe a igualdade e a loita contra a
violencia dentro do ensino regulado, este é o auténtico factor
protector real.
A loita contra a violencia de xénero require un compromiso real dos poderes públicos, que entendan a teoría para que
tomen decisións sensatas e útiles para pórlle fin a estas mortes irracionais. Só coa acción conxunta de todos os axentes sociais implicados, de toda a sociedade, conseguiremos pór fin á
lacra da violencia machista e conquistar a igualdade entre homes e mulleres.

Mª Rosa Álvarez Prada
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