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Como cada 25 de novembro – dende que no ano 2000 a Asemblea 
Xeral da ONUo adoptara como Día Internacional da Eliminación da Violencia 
contra a muller-ESIXIMOSa erradicación da violencia de xénero nunha 
sociedade libre da cara máis arrepiante do patriarcado, que constitúe unha 
representación da gravísima, sistemática e global vulneración dos Dereitos 
Humanos. 
 
Por desgraza, a violencia de xénero, a violencia machista,EXISTE. Non é un 
invento ideolóxico, como afirman perversamente colectivos e individuais 
negacionistas. É unha dramática realidade, un dos principais problemas 
actuais, unha temática de preocupación mundial. Osdatos, proporcionados 
por institucións e organismos autonómicos nacionais e internacionais, 
asociacións, estudos e investigacións,producen arreguizo, son 
aterrecedores. 

Segundo un informe da OMS (2021) estímase que ao redor do 30% das 
mulleres sufriron algún tipo de violencia de xénero física ou sexual 
nalgún momento da súa vida. En España, o Sistema VioXénxestionou 
dende 2007 ata outubro deste anoinformación sobre 629.789 mulleres 
vítimas de violencia de xénero (74.684 deses casos permanecen 
activos), dende 2019 os datos acumulados de menores en situación de 
vulnerabilidade é de8.290. O Ministerio de Igualdade sinala que o 
número de mulleres asasinadas por violencia de xénero dendexaneiro de 
2003 é de 1.171, dende xaneiro de 2013 (primeiro ano do que se dispón 
de información) e ata abril de 2022 confirmáronse 363 orfos e orfas 
menores de 18 anos vítimas de violencia de xénero e48 casos de 
asasinatos de menorespor violencia vicaria. 

Non son unicamente números: teñen facianas e nomes. Ano tras ano 
atopamos unha listaxe insoportable de casos que representan a punta do 
iceberg da violencia machista e temos a seguranza de que hai unha enorme 
parte mergullada, agachada, calada, silenciada... Ningunha verba, por 
contundente, forte ou dura que sexa, pode expresar adecuadamente a 
magnitude deste horror. 

A violencia de xénero é un atentado contra a dignidade, integridade e 
liberdade das mulleres. Non provoca unha única vítima, ten un impacto serio 
nas nenas e nos nenos (menores que viven e sofren a violencia de 
xénero), no resto da sociedade e no planeta. Sabemos que existen 
vencellos fortes e indisolubles entre paz, xustiza, ecoloxía e xénero. 

A violencia contra as mulleres é a máis brutal, tráxica, persistente, 
devastadora  e máxima manifestación da desigualdade de xénero; así, foi 
considerada na Declaración e Plataforma de Acción (Pequín, 1995) e a súa 
erradicación é unha meta do ODS 5 da Axenda 2030 – Eliminar todas as 
formas de violencia contra as mulleres e as nenas nos ámbitos público e 



privado, incluídas a trata, a explotación sexual e outros tipos de explotación 
(Nacións Unidas, 2015)-.A violencia de xénero é unha pexa para acadar a 
igualdade, o desenvolvemento, a paz,... un enorme obstáculo para que se 
cumpra a promesa dos ODS de non deixar ninguén atrás.Sen a igualdade 
de xénero non é posible o desenvolvemento nin a democracia-  Declaración 
e Plataforma de Acción (Pequín, 1995).  

A ONU, en 1993, definía esta violencia como todo acto de violencia 
baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado 
un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para a muller, así como 
as ameazas de tales actos, a coacción ou a privación arbitraria da liberdade, 
tanto se se producen na vida pública como na vida privada  (Resolución 
48/104). O Convenio de Istambul de 2011 recoñece como delitos todas as 
formas de violencia contra as mulleres e as nenas. A violencia de xénero, 
as violencias de xénero maniféstanse de diversas maneiras: violencia física, 
sexual, vicaria, psicolóxica, emocional, patrimonial, económica, obstétrica e 
xinecolóxica, institucional, laboral, dixital..., ocorre en espazos tradicionais 
(persoal, escolar, doméstico, hospitalario, xudicial, histórico, cultural, laboral, 
comunicativo) ... e tamén en novos espazos,  coma o cibernético.  

NON É UNHA VIOLENCIA MÁIS.Tal como o movemento feminista 
vén denunciando, nunha concepción hoxe asumida por múltiples institucións 
de ámbito internacional, estatal, autonómico e local, é unha violencia por 
razón de xénero, por ser muller, unha violenciaestrutural que xorde da 
estrutura patriarcal da sociedade, unha violencia resultante da desigualdade 
e dos estereotipos de xénero, unha violencia que ten por obxectivo exercer o 
poder e o control. A violencia de xénero por desgraza EXISTE, é global, 
transfronteiriza e diríxese a todas as mulleres sen distinción de orixe, 
clase, etnia, ideoloxía, situación económica... Non é unha violencia 
coma outra, non! O principal factor de risco para sufrila é ser muller. 

Ten a súa xénese no patriarcado que organiza e sostén todas as 
estruturas sociais, asume como natural a desigualdade entre varóns e 
mulleres, reforza pautas culturais que reproducen condutas e roles 
discriminatorios e sexistas. É coma un virus maligno con gran capacidade de 
mutación e contaxio que se metastasea, infecta e estende por todos os 
ámbitos nos que se move a humanidade, de xeito que ningún ámbito está 
libre da violencia de xénero e mesmo xorde en espazos novos con novas 
estratexias ideolóxicas para perpetuarse,como está a acontecer na ágora 
dixital.Ten a súa base nunha discriminación histórica, nos estereotipos de 
xénero, na construción de masculinidades e feminidades convencionais, 
na ignorancia e negación das capacidades e das achegas das mulleres 
ao longo dos tempos, na desconsideración do seu papel no mantemento 
da vida a través dos coidados, na negación da igualdade como alicerce 
que sostén unha vida en liberdade.Esa secular discriminación 
femininadeixou unha pegada nas actitudes, procederes, condutas e 
estereotipos inda presentes na sociedade, que é preciso borrar.  

O seu xermolo é a desigualdade, así que A IGUALDADE É A 
SOLUCIÓN. 



Non é unha violencia calquera, ten características específicas e 
diferenciais e necesítanse unhas accións propias e únicas para loitar de 
xeito concreto contra ela, para transformar formas de relación de dominio 
patriarcal que non contribúen ren ao benestar e á felicidade das mulleres 
nin dos varóns. 

A violencia de xénero é unha VIOLENCIA ESTRUTURALe debe ser 
atallada dende a estrutura social, dende os ámbitos que inflúen na 
socialización das persoas a partir dos primeiros momentos de vida para 
que esta se produza libre de sexismo e discriminación.Así, pois, na 
erradicación da violencia machista todas as institucións teñen a súa cota de 
responsabilidade: o poder lexislativo, o xudicial, o social, os medios de 
comunicación, as familias, a escola,... 

 
A IGUALDADE APRÉNDESE. Unha das fórmulas máis potentes 

para loitar contra a violencia de xénero é a educación. Educar en igualdade 
supón lograr unha educación de calidade para todas as persoas, unha 
educación inclusiva, unha educación que fomente o espírito crítico, a 
autonomía das persoas, a convivencia positiva, o respecto ás diferenzas, a 
cooperación, a equidade, a xustiza social, supón aproveitar todas as 
capacidades. 

Educar en igualdade supón coeducar. A coeducación é fundamental 
para construír un mundo libre de sexismo, de invisibilización, de 
desigualdades, de discriminación, de violencia contra as mulleres e as 
nenas, é construír masculinidades e feminidades en liberdade, equilibrio 
e igualdade. 

Coeducación non é o mesmo que ensino mixto, esixe: 
- unha intervención intencional e clara que, partindo da revisión das 

pautas sexistas da sociedade, xere situacións de igualdade real e 
desarraigue mecanismos discriminatorios, 

- unha redefinición dos modelos curriculares, o que significa moito 
máis que introducir uns contidos novos no currículo ou fomentar 
unhas actividades concretas, é superar o mito da suposta 
neutralidade e obxectividade do currículo, é revisar todas as áreas 
dende unha perspectiva de xénero: introducindo nos currículos a 
historia das mulleres, revalorizando as súas achegas nos ámbitos 
público e privado e revisando os mesmos fundamentos das 
disciplinas. 

- repensar todos os procesos de ensino e de aprendizaxe e tamén 
todos os elementos curriculares: competencias, obxectivos, 
contidos, métodos de traballo, avaliación, ..., 

- aplicar a perspectiva de xénero na vida cotiá do centro 
(organización e interaccións, fontes de información, recursos 
dixitais e non dixitais, horarios, uso da linguaxe,resolución 
adecuada de conflitos, educación sexual en liberdade e 
igualdade,...). 

 



A coeducación non pode limitarse ao esforzo e voluntarismo dunha 
parte do profesorado motivado ou sensibilizado cara ao 
problema.Precísase a implicación de toda a comunidade educativa, do 
sistema educativo ao completo e, por suposto, da Administración 
educativa. 

A IGUALDADE APRÉNDESE e, polo tanto, pode ser ensinada, mais é 
preciso que o profesorado conte con adecuados recursos cognitivos, 
afectivos, instrumentais, procedementais,...,que só pode acadar cunha 
formación axeitada. 

A formación do profesorado,xa que logo,é imprescindible. Unha 
formación global, integral, sistemática e rigorosa, tanto inicial como 
permanente, que incorpore a perspectiva de xénero e teña por obxectivo 
mellorar as súas competencias e os seus coñecementos para unha 
intervención adecuada. Para aplicar a perspectiva de xénero cómpre tela 
e, polo tanto, as institucións responsables da formación do profesorado 
deben ofertala. 

Non nos enganemos, na nosa sociedade a igualdade non existe 
inda. Segundo Amelia Valcárcel, existeun espellismo de igualdade. 
Asistimos a novas formas de reprodución e aceptación da desigualdade. 
Só a igualdade efectiva entre varóns e mulleres porá fin ás violencias 
machistas. 

Non abonda cunha escola que eduque en igualdade, precísase 
dunha SOCIEDADE EDUCADORA E INCLUSIVA: unha sociedade aberta 
onde todas as persoas teñan cabida, unha sociedade que promova a 
cooperación de toda a humanidade, colectivos diferentes e con visións 
diversas, unha sociedade aberta, universalizada e unida dende o respecto e 
o recoñecemento de diferentes singularidades. A sociedade debe 
reaccionar! 

 
A violencia contra as mulleres é un problema social de enormes 

dimensións, mais hai quen tenta minimizalo, suavizalo con eufemismos 
ou mesmo negalo.  

Persisten arestora tópicos, prexuízos, crenzas, mitos  e 
neomitosestereotipadossobre a violencia que a tentan esvaecer, diluír, 
xustificar ou negar, son como cortinas de fume que tratan dedesdebuxar a 
violencia machista. Debemos desvelalos e derrubalos, porque obstaculizan 
o necesario cambio social. Son mitos sobre unha suposta marxinalidadee 
excepcionalidade (que colocan á violenciade xénero como un problema 
limitado, non como un problema social universal), mitos sobre factores e 
características persoais de vítimas e vitimarios (que se asentan sobre 
aexistencia dun perfil concreto, unha falsa tese, pois os datos indican que 
involucran a variedade de idades, educación, posición socioeconómica,...), 
mito do masoquismo, mitos sobre a importancia, responsabilidade e 
extensión do problema,... Os argumentos que desmontan eses mitos son 
moitos, variados e comprobables, ademais de recollerse en informes 
gobernamentais e non gobernamentais ao longo dos últimos anos. 



 
MANIFESTAMOS a nosa repulsa contra calquera forma de violencia 

machista e sobre calquera fórmula que a tente ocultar ou negar. 
Falta moito camiño por andar, debemos seguir avanzando cara á 

igualdade.Demos, pois, os pasos que cómpren: reclamemos unha auténtica 
coeducación, creemos redes que unan forzas e consigan un efecto 
multiplicador, comprometámonos coa formación con perspectiva de xénero 
propia e do entorno, esixamos accións adecuadas de todas as institucións, 
denunciemos...   

Avanzar cara a unha sociedade democrática libre de violencia de 
xénero, libre desta tachaplanetaria e multiforme é unha causa 
COLECTIVAsen exclusión.Todas as persoas somos necesarias para sandar 
esta chaga que macula a nosa dignidade como seres humanos.Subverter a 
violencia machista esixe determinación e que non sexamos cómplices dese 
asoballamento universal. Non podemos tolerar que nos invada o silencio, 
non podemos tolerar retrocesos.Simone de Beauvoir dicía que bastaba 
unha crise económica, política, relixiosa para que os dereitos das 
mulleres fosen cuestionados. É unha tarefa colectiva evitar que iso 
suceda. 

A violencia contra as mulleres é inxustificable, mais debemos tamén 
conseguir socialmente que sexa INIMAXINABLE, INCONCIBIBLE. Non 
podemos deternos ata que iso suceda. 

A mellor fórmula para erradicala é a loita diaria, todos os días deben 
ser 25 de novembro para conseguir un mundo onde mulleres e varóns 
sexamos iguais en dereitos e oportunidades. 

É unha tarefa colectiva na que todas as mans son necesarias. 
Poñamos as nosas. 


