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Día Internacional contra a violencia machista

ACENDEMOS FACHOS PARA ILUMINAR O CAMIÑO

GALIZA NOVA

Desde as orixes do patriarcado (entendendo este como a opresión 
de xénero no capitalismo), este dotouse de ferramentas para frear 
o desenvolvemento das mulleres e do feminismo. Unha destas 
ferramentas (que se expresou de xeitos diferentes nas diferentes 
alturas históricas) é o medo. En pleno 2022 (re)apareceu a submisión 
química como instrumento de terror contra as mulleres e, dalgunha 

forma, reavivou a sensación de medo que vivimos.
Este medo ten moitas expresións na vida diaria das mozas galegas: 
o medo a camiñar soas polas rúas, medo a denunciar, medo a sinalar 
agresores e/ou agresións, a sufrir agresións… como máximos 
expoñentes. Tamén medos máis normalizados como “habituais” 

que todas vivimos.
É neste punto no que queremos conectar, desde a mocidade 
nacionalista, coas mozas galegas, compartindo medos e 
sumando para cada día sermos menos as que teñamos medo. 
Socializando os medos, falando de como abordalos, analizando as 
orixes e acreditando nas ferramentas que nos deu o feminismo  

(a autodefensa e a sororidade) como as mellores para combatelo.

SÍGUENOS NAS NOSAS REDES!



INCOMPETENCIA ESTRATÉXICA Tamén coñecida como 
“incompetencia instrumentalizada”, fai referencia a alguén que, 
nunha relación, elixe conscientemente abordar unha tarefa 
con pouco ou ningún esforzo co fin de que non se lle pida volver 
encargarse desta no futuro. Habitual nas dinámicas do fogar, 
alimenta o reparto desigual da carga de traballo doméstico, posto 
que se espera que as mulleres rematen —e rematen por encargarse 
sempre— das tarefas para as que outros son convenientemente 
“malos” ou que non están dispostos a facer. Amais, a incompetencia 
masculina —especialmente no que se refire a tarefas básicas— 
está moito mellor aceptada socialmente que a ineptitude feminina.

LUZ DE GAS    Termo empregado para caracterizar un tipo concreto 
de relación de abuso psicolóxico. Procedente do inglés gaslighting, 
neste tipo de relacións o opresor manipula a vítima co obxectivo 
de facela acreditar que ela está quedando louca e, desa forma, 
ela cale diante de situacións abusivas dubidando da súa propia 
capacidade psicolóxica e intelectual. Normalmente, o gaslighting 
acontece en situacións onde existe unha dinámica de poder 
(pode darse entre empregada - xefe, parella e mesmo amizades);  
a realidade distorsionada pola parte opresora busca evitar que 
algún comportamento susceptíbel de ser sinalado poida ser 
rebatido pola parte oprimida. A luz de gas foi tan empregada 
na nosa sociedade que está normalizada até na política activa.  
Por exemplo, cantas veces escoitamos que o machismo ou a fenda 
salarial non existen, mesmo por parte das e dos políticos?

VICTIM BLAMING   Traducido literalmente significa “culpabiliza-
ción da vítima”. Refírese á situación que moitas veces se dá nos 
contextos de violencia machista na que, en lugar de atender á 
agresión e/ou ao agresor, o cuestionamento se dirixe á vítima. Pode 

darse cuestionando as circunstancias que envolven a agresión (que 
roupa levaba, onde se atopaba, se estaba soa etc.) ou ben culpabi-
lizándoa directamente (“seguro que ía provocando”, por exemplo).

PURPLEWASHING      Concepto que denuncia accións aparentemente 
feministas levadas a cabo por persoas ou grupos de persoas que 
non están realmente comprometidas co movemento. Este termo foi 
acuñado no 2014 pola escritora e activista Brigitte Vasallo no seu 
estudo da islamofobia de xénero. Un dos exemplos máis claros que 
podemos ver a día de hoxe son as campañas que lanzan numerosas 
empresas no 8M con lemas feministas e modificacións do logo da 
marca cando nas demais épocas do ano non contribúen á loita e, en 
moitos casos, mesmo a perxudican gravemente.

PATRIARCADO    Sistema de organización social sexo-xénero no que 
prevalece a autoridade e o poder dos homes en todos os ámbitos. 
As mulleres quedan supeditadas ás dinámicas masculinas, sendo 
así despoxadas do exercicio de certas liberdades e dereitos 
fundamentais, así como do poder económico, social e político.  
A feminización da pobreza, a violencia machista ou a imposibilidade 
de acceder a postos de liderado a nivel profesional son consecuencia 
directa do patriarcado.

SORORIDADE   Basea o seu concepto na supresión de todos os 
prexuízos entre mulleres, xerados e nutridos polo patriarcado, 
busca un relacionamento de confianza e de respecto mutuo.  
A intención é crear unha sociedade pacífica e igualitaria onde 
as mulleres se apoien para conquistar os dereitos que lles foron 
privados durante tanto tempo. A sororidade fíxose máis popular a 
partir de 2012 e é extremamente necesaria. Alén de forzar a idea de 
que todas as mulleres deben ter as súas voces ouvidas por outras 
mulleres, tamén supera ideas pasadas de que as mulleres deben 
competir entre si.

ALGÚNS TERMOS DO FEMINISMO QUE TEMOS QUE  
APRENDER A IDENTIFICAR


