
POLA IGUALDADE DE 

- EN DECEMBRO conmemoramos dende a perspectiva de xénero :

Día Internacional para a abolición da escravitude, Día Internacional das persoas con 

discapacidade, Día dos Dereitos Humáns, Día Internacional da Solidariedade Humán no CMUS.

#EnClaveCoeducativaDeIgualdadedeXénero

+ Día Internacional para a abolición da escravitude (2 de 
decembro): “Ainda non está definida na lei, a escravitude moderna 
utilízase como un termo xeral que abarca prácticas como o traballo 
forzoso e o matrimonio forzado. Con ela, faise referencia ás situacións 
de explotación nas que unha persoa non pode marchar ou abandoar 
debido a amenazas, violencia, coerción, engano ou abuso de poder. Se 
ben o traballo infantil non entra dentro do termo xeral de escravitude 
moderna, normalmente se sole relacionar con ela. Máis de 40 millóns de 
persoas en todo o mundo son vítimas da escravitude moderna, según 
a Organización Internacional do Traballo (OIT). A mulleres e as nenas 
vense afectadas de maneira desproporcionada por esta lacra, 
representando o 71 por cento do total, case 29 millóns. Do total de 
vítimas, un 25% son nenos, arredor de 10 millóns”. (“La esclavitud no es 
una reliquia del pasado, sino una realidad muy presente”. 
https://www.un.org/es/events/slaveryabolitionday/) 

+ Día dos Dereitos Humáns (10 de decembro): “ A histórica 

Declaración, aprobada pola Asemblea Xeral o 10 de decembro de 1948, 

reafirma que «Todos os seres humáns nacen libres e iguais en dignidade 

e dereitos» e que «toda persoa ten todos os dereitos e liberdades 

proclamados nesta Declaración, sen distinción algunha de raza, color, 

sexo, idioma, relixión, [...] nacemento ou calquera outra condición». A 

medida que o movemento feminista internacional comezou a gañar 

forza durante os anos 70, a Asemblea Xeral declarou 1975 como o Ano 

Internacional da Muller e organizou a primeira Conferencia Mundial 

sobre a Muller, que tivo lugar en Cidade de México “. “En 1979, a 

Asemblea Xeral aprobou a Convención sobre a Eliminación de Todas as 

Formas de Discriminación contra a Muller (CEDAW) que a miúdo 

descríbese como unha Carta Internacional de Dereitos Humanos para as 

mulleres”. (“Igualdade de Xénero”. 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/gender-

equality/index.html) 

- Coeducamos a violencia de xénero:
Materiais informativos para as nais e pais que lles axuden a detectar a violencia de xénero
da que poden ser vítimas ou agresoras/es as súas fillas ou fillos adolescentes: Mensaxes das 
familias ás/aos súas/seus fillas/os:
Se estás a sofrer unha agresión sexual soamente hai un culpable: o agresor.
+ Se ante unha agresión decídeste pola resistencia física, considera que soamente será
adicada se no primeiro ataque reduces ao teu agresor. Se lle das a oportunidade de 
contraatacar, podes sofrer danos maiores.
+ Se che sentes capacitada para defenderte, actúa sobre zonas especialmente vulnerables,
pero ten presente que unha
defensa inmediata e desordeada che poñerá nun perigo maior.
“Prevención y sensibilización contra la violencia sexual. Detecta y actúa. Conoce. Guía de 

prevención contra la violencia sexual”

-A igualdade de xénero no marco de convivencia:
EIXE 3: Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e 
garantir que a formación inicial e ao longo da vida, acoller a todo o alumnado na
súa diversidade (étnica, cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero,
lingüística…). Obxectivos:
3.1 Visibilización de roles non marcados na orientación educativa e profesional.
3.2 Facilitar modelos profesionais e vitais diversos que rompan roles de xénero
e que favorezan unha perspectiva aberta, plural e positiva.
3.3 Visibilizar e eliminar os estereotipos que persisten na sociedade respecto
dos ámbitos de realización persoal e profesional e promover no alumnado,
tanto de educación primaria e secundaria como de Formación Profesional, unha
elección do futuro académico e profesional libre de estereotipos de xénero.
3.4 Formación, a través das Escolas de Nais e Pais e doutros axentes socio-
educativos relacionados, da necesidade de potenciar os talentos persoais 
como referentes en todos os ámbitos en pé de igualdade.
(I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos 
de Galicia 2016-2020)

- Unha referente en Igualdade de Xénero da cidade: Emilia Pardo Bazán
“ Coñeces as aportacións ao feminismo da escritora Emilia Pardo Bazán? Grazas
á colaboración de Manuel González Prieto, guía da Casa-Museo da
autora, temos recopilado neste artigo 10 textos da súa prolífica obra nos que 
aborda temas tan actuais como o matrimonio entre mulleres, a violencia
machista, a educación feminina e incluso o uso da linguaxe de xénero.
4. Sobre a prostitución feminina: “Fálase moito de traballos e xestións contra a
trata de brancas; isto é loable, merece respecto, debe alentarse ..., mais sen 
perder de vista que a orixe do mal está máis profundo e que de non extirpar as 
súas raíces non se conseguirá atallalo eficazmente". "A muller, sen instrución 
completa, sen dereitos, sen liberdade para a competencia, sen alternativa en 
ningunha rama, autorizada únicamente a turnar co home nas labores máis 
penosas do obradoiro e do campo, qué asidero ten para evitar ese escollo no
que naufragan a mocidade e a honra?"
(“10 textos feministas de Emilia Pardo Bazán”)

Actividade pola Igualdade de Xénero promovida  
pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia: 
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