
25 de novembro de 2013 

Día Internacional da eliminación da violencia contra a muller 

 

O 25 de novembro de 1960 o ditador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, ordenaba o 

asasinato de Patria, Minerva e Mª Teresa, as irmás Mirabal. En memoria daquelas tres 

heroicas mulleres coñecidas como As mariposas, loitadoras pola liberdade do seu pobo, a 

ONU designou en 1999 o 25 de novembro como Día Internacional da Eliminación da 

Violencia contra a Muller. 

O problema da violencia de xénero contra as mulleres, nos últimos anos máis 

explícito e visible, non é un problema novo, senón un aspecto máis da discriminación 

histórica da muller por razón do seu sexo. Unha desigualdade, que como a violencia que 

orixina, non sabe de fronteiras, de culturas ou de niveis económicos. Unha inxustiza cara ao 

xénero feminino presente en épocas de conflito e en tempos de paz, no fogar, no traballo ou 

na rúa. Unha das máis degradantes violacións dos Dereitos Humanos que impide que as 

sociedades avancen no camiño da igualdade, do benestar e do progreso. 

Non é necesario acudir a Afganistán para atopar o camiño da desigualdade. Se 

erguemos a cabeza no noso contorno próximo, daremos con ela. 

- Nas rúas do noso concello atopamos máis de vinte nomes de homes entre 

escritores, músicos, poetas, políticos, médicos, sacerdotes... Só unha leva nome 

de muller, en memoria da que fora mestra e pedagoga, Ernestina Otero. 

- En toda a historia do Concello de Redondela, e pese a que as mulleres 

representan o 50% da poboación do municipio, nunca houbo unha alcaldesa. Na 

propia Constitución Española, que debera velar pola igualdade de todas e todos, 

prefírese o home á muller á hora de suceder ao actual Xefe do Estado. 

- De xeito maioritario ás mulleres correspóndelle no noso concello as tarefas de 

coidado de nenos e nenas, e de atención a persoas dependentes e maiores. Un 

aspecto que lonxe de ir cambiando, continúa a reproducirse. Nos ciclos de 

Educación Infantil e Atención a Persoas en Situación de Dependencia do IES 

Chapela, o 90% do alumnado é feminino. 



- No deporte a muller ocupa un segundo lugar despois do home, e nesta actividade 

reprodúcese a desigualdade salarial que existe no mundo laboral. No Club 

Balonmán Chapela, as mulleres chegan cobrar 200 euros menos que os homes, 

aínda xogando na mesma liga – División de Honor B – e contando con máis 

títulos e fases de ascenso que eles. A cobertura informativa do deporte feminino 

tampouco é a mesma que a do masculino a través dos medios de comunicación. 

- Medios de comunicación como Faro de Vigo, situado na parroquia de Chapela, no 

que día a día podemos ver anuncios e ofertas de todo tipo de prostitución e 

contactos, nos que se ofrece a muller como ben ou obxecto de consumo dun 

mercadiño internacional. 

- A cotío podemos observar comportamentos e estereotipos sexistas ao noso 

redor: nas profesións, no reparto das tarefas do fogar, na linguaxe, en escolas 

que segregan ao seu alumnado en función do sexo, en comentarios e chistes que 

trivializan a discriminación da muller e denigran a súa imaxe... 

A violencia contra as mulleres debe ser eliminada definitivamente, pero quizais 

deberiamos de comezar a preguntarnos onde está a súa orixe e atacar as súas causas. 

Cando as mulleres deixemos de ser cidadás de segundas, cando deixemos de 

encabezar as cifras de pobreza, as listas de desemprego, cando deixemos de sufrir a 

infravaloración nos nosos traballos, cando se deixe de usar a nosa imaxe como obxecto de 

consumo, cando as nosas palabras se escoiten co mesmo volume que as dos homes e 

sexamos visibles en todos os espazos sociais, cando recibamos unha educación non sexista 

onde homes e mulleres teñan presente e futuro coas mesmas posibilidades,... comezaremos 

a derrotar a violencia contra nós. 

Sen contabilizar este ano 2013, 821 mulleres foron asasinadas por violencia de 

xénero en España desde o ano 2000, 40 en Galicia. Desde o ano 2000, cada seis días unha 

muller pasa a engrosar esta vergoñenta lista. É un cifra demasiado alta como para que a 

conciencia da nosa sociedade estea tranquila. Parémolo entre todos e todas. Teñamos o 

valor de conquistar un futuro para as mulleres. 

Alumnas e alumnos do IES Chapela 


