
M
arina Cola-
santi ens pre-
senta la fra-
gilitat de les
relacions per

mitjà d’un personatge que
teixeix el seu destí confeccio-
nant amb les pintes del teler
la figura masculina desitjada.
Subjugada al poder de
l'home, la jove teixidora
re c o n s t rueix la seua vida fent
desfilar la imatge idealitzada.
En trencar amb les marq u e s
del femení imposades per la
cultura dominant, opta per
una realització a través de la
l l i b e rtat de ser. És aquest un
conte inspirador que pro v o c a
la reflexió, teixida per mans
inquietes i sempre disposada
per a apre n d re noves trames.
I, en l’anar i tornar de les
pintes –com la teixidora–,
també desfilen alguns sabers
i se’ns proposen d’altres. Però
la fragilitat indeleble del
saber està constituint-se…
Guanya forma i vida.

És així com moltes dones
de tot el món s'ajunten en

x a rxes, teixits socials colorits
i perfumats, deixant a banda
diferències culturals i
lingüístiques. Els traços de la
seua unió estan oposats a la
globalització neoliberal, la
g u e rra, la violència patriar-
cal, el sexisme, el racisme, la
p o b resa i totes les formes de
discriminació. Repre s e n t a n t s
d ' o rganitzacions, xarx e s
i n t e rnacionals, nacionals i
regionals, coord i n a d o res de
col·lectius feministes debat-
en, entre elles i amb altre s
col·lectius formes de desen-
volupar la solidaritat i la llui-
ta en un món globalitzat que
exigeix noves formes d'or-
g a n i t z a c i ó .

Un altre món és possible
L’experiència ens mostra que
la mundialització patriarcal i
neoliberal re p rodueix les
desigualtats de gènere, i per
això afirmem que és possible
construir un altre món. Al cap-
davall, les dones són la base i
formen part del lideratge de la

majoria dels moviments
socials. I l'explicació per a la
mobilització de les dones en
tot el món no podria ser més
lògica: nosaltres som les
majors víctimes de la global-
ització neoliberal. 

Al mateix temps, són cada
volta més els temes debatuts
per les dones. Fa deu anys la
societat va reconéixer que la
violència contra la dona no es
limitava als estupres o els
colps. I les feministes hi van
afegir la lluita contra l'atur, el
dret a l'alimentació i a la terra:
els drets humans són indivisi-
bles. No obstant això, cal
incorporar a aquests debats la
p roblemàtica de les dones,
perquè no continuen sent les
més perjudicades en l'accés
als recursos.

Avui, dins del debat femi-
nista, el tema que més ressalta
és el de la dona i la guerra, bé
siga a Palestina, a l'Iraq o a
qualsevol altre conflicte. A
Colòmbia, per exemple, el
70% dels tres milions de refu-
giats interns són dones i

xiquets, i el conflicte ha aug-
mentat la violència domèstica.
A Cisjordània, centenars de
militars israelians, a les fron-
teres del nou mur de la ver -
gonya, controlen la circulació
de les persones i impedeixen
el pas als metges i les infer-
meres. Les dones a punt de
parir no arriben als hospitals,
el que afegeix un punt encara
més cruel al conflicte àrab-
israelià. 

Les dones, als Fòrums Mundials
Però les dones no ho ignoren:
p a rticipen activament als
Fòrums Socials Mundials i en
les accions antineoliberals.
Des de Pequín fins Mumbay,
les dones continuen org a n-
itzant-se i guanyant espais
d'interlocució, en fòru m s
alternatius o oficials i pressio-
nant els governs perq u è
assumisquen la problemàtica
de les dones i actuen per a
millorar la seua qualitat de
vida. Els temes re l a c i o n a t s
amb les dones, considerats

assumptes privats fins els anys
setanta del segle XX, són ara
objectes de discussió i d’aten-
ció pública.

El 2005, una C a r t a
Feminista Global per a la
H u m a n i t a t, la nova acció
global organitzada per la
Marxa Mundial de les Dones,
re c o rrerà llogarets, pobles,
ciutats, països i regions del
món, una acció que caldrà
preparar pertot arreu. Caldrà
seguir construint el teixit de
les solidaritats amb les dones
emigrants i no silenciar les
denúncies contra tot tipus de
fonamentalisme i discrimina-
cions. El teixit de les agendes
polítiques i socials de les
reivindicacions feministes
serà un element indestriable
per fer possible la construcció
d’un altre món. En aquesta
direcció, cal apuntar a l’agen-
da que la Marxa Mundial de
les Dones, contra la femi-
nització de la pobresa i contra
la violència, ens reunirà a la
ciutat de Vigo els dies 22 i 23
de maig. 
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L’all...
Per a la política involucionista de l’ Instituto de la
Mu j e r, presidit per Míriam Tey –editora del llibre
Todas putas–, que ha celebrat el vinté aniversari de

la institució destituint de manera arbitrària, injusta
i injustificada Ana Ma ñ e ru, directora del pro g r a-

ma d’ Educació i  Cultura des de fa 19 anys.

...i l’oli
Per a les dones dire c t o res, guionistes, actrius i pro-
fessionals del cinema que, en l’acte de lliurament
dels últims Premis Goya, han reiterat amb coratge
el seu compromís amb la causa de les dones mal-
tractades i amb la llibertat d’ e x p re s s i ó .

Sobre el feminisme i els moviments antiglobalització 

Teixint xarxes
Leslie Toledo

Despertava encara en la foscor, com si escoltés
al sol arribant darrere de les ribes de la nit. I
després s'asseia en el teler. Línia clara, per a
començar el dia. Delicat traç color de llum, que
ella anava passant entre els fils estesos, mentre
fora la claredat del matí dibuixava l'horitzó.
Després, llanes més vives, calentes llanes
anaven teixint hora a hora, en llarga catifa que
mai no acabava. Si era massa fort el sol, i en el

jardí queien els pètals, la jove col·locava en la
llançadora fils grisos gruixuts del cotó més
pelfut. Al poc temps, en la penombra portada
pels núvols, escollia un fil de plata, que en
llargs punts re-brodava sobre el teixit. Lleu, la
pluja venia a emplenar-la en la finestra.
(Original, en portugués.)

Marina Colasanti: “A Moça Tecelã”. A Doze
reis e a moça no labirinto do vento

MANIFESTACIÓ
8 de març

...juntes, lluitem, canviem, gaudim...
València: 19 h. Glorieta.

E n s e n y a m e n t
pàgines centrals

Fòrum Social Mundial de Mumbai / ARXIU



Són les dones
Any d’edició: 2003
Característiques: 10 panells de
0.65x1.50 cm.
Temàtica: Gènere, diversitat i
drets humans

Dones de tot el món defineixen les
seues prioritats en matèria de
drets humans. Lluiten perquè la
societat i els governs escolten i
assumisquen i respecten les seues
propostes. I seguiran lluitant fins
que els drets humans de les dones
siguen considerats com a dre t s
humans. L’exposició uneix la rica
diversitat de les demandes de les
dones, a què s’afegeixen altre s
aspectes, com ara l’antimilitaris-
me, l’educació, la pobresa, la salut
i el treball.

Dones en Nicaragua
Any d’edició: 2001 i 2002
Característiques: 8  panells de
0.65x1.50 cm.
Temàtica: Gènere

Imatges de Leonor Miro i Pablo
García i textos de Morena Herrera
ens mostren les estratègies de
resistència i transformació de
dones nicaragüenques davant la
feminització de la pobresa, la
sobrecàrrega en el treball, la dis-
criminació salarial i l’accés a l’e-
ducació, entre altres.

Equador més pro p
Any d’edició: 2000
Característiques: 10  panells de
0.65x1.50 cm.
Temàtica: Equador

La vida de la dirigent indígena
Tránsito Amaguaña ens dóna l’ex-
cusa per a conéixer de primera mà
la realitat de la població indígena
equatoriana, que amb un 52% de
la població del país assisteix a un
p rocés de presa de consciència
dels seus drets i la seua cultura.

G rups destinataris: pro f e s s o r a t ,
adults, ONGD. Disponibilitat:
préstec previ pagament del trans-
p o rt. Més inform a c i ó :
Entrepobles, Tel. 932683366
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Un mundo por compart i r. 
Guía didáctica
Ciudad y Editorial, 2003.

Esta guía responde al propósito de
sensibilizar y educar a la juventud
andaluza en los valores que posi-
biliten la construcción de un
mundo más justo para hombres y
m u j e res y en la comprensión de
las relaciones Norte-Sur desde
una perspectiva de género .
Está formada por cinco cuadern o s
o unidades didácticas (¿Es niño o
niña?, ¿Quién hace qué?, ¿Qué he
hecho yo para merecer esto?,
¿Cómo nos re l a c i o n a m o s ? ,
¿Cuáles son mis derechos?) y una
guía para el profesorado. Con una
metodología sencilla, dinámica y
p a rticipativa, presenta los
siguientes contenidos: Socia-
lización de género, División
sexual del trabajo, Violencia con-
tra las mujeres, Educación sexual
y Derechos Humanos.
Los centros interesados pueden
recibirla de manera gratuita soli-
citándola a ASPA - G r a n a d a ,
C/Santiago, 67, 18009 Granada.
C o rre o - e :
a s p a . g r a n a d a @ n o d o 5 0 . o r g

Ana de Miguel y Rosalía Romero 
Flora Tristán, feminismo 
y socialismo. Antología
Madrid, La Catarata, 2003.

Con este libro nos encontramos
ante una selección de textos de
Unión Obrera, Paseos en Londres y
Peregrinaciones de una paria,
obras de F. Tristán, precedidos de
un estudio preliminar que la sitúa
en un lugar de capital import a n c i a
en la historia contemporánea: teó-
rica de un socialismo democrático,
c o m p rendió el mecanismo de la
plusvalía antes que Marx .

Antonina Rodrigo
Mujer y exilio, 1939
Flor del viento (2.ª Ed.), Ciudad y
Editorial, 2004.

Segundo título de una trilogía mono-
temática que integran otros volúme-
nes: Las silenciadas. Mujeres para la
Historia: la España silenciada del
siglo XX, Ed. Carena, 2002 (sobre las
m u j e res silenciadas); Las exiliadas ( a
las que dedica el volumen re f e re n-
ciado) y Las olvidadas (pendiente de
e d i c i ó n ) .
Antonina, empeñada desde hace
años en hacer visibles las vidas, tra-
bajos y luchas de las mujeres que
f u e ron capaces de manifestarse
como tales en un mundo de hombre s
(Mariana Pineda, María Lejárr a g a ,
D o l o res Ibárruri, Federica Montseny,
Clara Campoamor, Victoria Kent...),
cede la palabra a mujeres –conoci-
das unas, anónimas otras– que
s u f r i e ron el exilio por su condición
de sindicalistas, guerrilleras o re p u-
blicanas. 

Rosalía Romero
Amelia Va l c á rcel  
Madrid, Del Orto, 2003.

Amelia Valcárcel es el primer libro
s o b re esta filósofa feminista. Se
estudia su vida y su obra a la luz de
la recepción del Mayo del 68 y del

feminismo radical en el proceso de
re c o n s t rucción y re s i g n i f i c a c i ó n
del sistema democrático español.
La autora desvela las diversas
facetas de esta pensadora militan-
te, una humanista en el alba del
siglo XXI.
María Novo
Ellas, las invisibles
Algaba, Ciudad y Editorial, 2003.

Veinticuatro relatos sobre trozos
de vida de mujeres luchadoras,
reales o imaginarias, que levantan
la voz, unas veces desde el dolor,
otras celebrando la alegría de
estar vivas, en una experiencia
necesaria y gratificante: la de
hacerse visibles.
María Novo es una  autora compro-
metida con el mundo de las muje-
res, las desigualdades Nort e - S u r, la
feminización de la pobreza, los
v a l o res femeninos y la crítica a la
sociedad patriarc a l .

E n c a rna Sant-Celoni i Ve rg e r
Al cor, la quimere t a
Ta b a rca Llibres de Va l è n c i a .

És aquesta una història de tre s
generacions de dones: Gert ru d i s
–la protagonista–, la seua mare i
les seues filles. Es fa un repàs a la
seua vida, des de l'òptica d'una
generació de dones dels anys vint
del segle passat, una època on els
silencis omplien les seues vides,
consagrades al marit i als fills. Era
aquella una vida plena d'incom-
p rensions i de sacrificis, entre l'e-
ducació autoritària rebuda dels
p a res, la submissió al marit i la
incomunicació amb les filles, alie-
nes al seu món.
L'obra, que es desenvolupa en un
medi rural, està farcida d’un llen-
guatge ple de locucions i frases
fetes que amenitzen la lectura.
Malgrat la duresa del tema, la his-
tòria està re c o rreguda per la gran
t e n d resa que l'autora ha sabut
plasmar rescatant re c o rds propis i
experiències pròpies.

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de clas-
se baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzar de ser tres
voltes rebel. Maria Mercè Marçal

La paraula que portem és veritable. No venim a humi-
liar ningú. No venim a vèncer ningú. No venim a
suplantar a ningú. No venim a legislar. Venim a que ens
escolten i a escoltar-los. Venim a dialogar. Esther,
comandant zapatista, davant el parlament mexicà 

El poder de contemplar, i un pestell en la porta; el poder
de pensar per una mateixa. Virginia Wolf

Imaginar la realitat segueix sent tan important com
construir-la. Gioconda Belli 

A pesar del seu aïllament i soledat, les dones de la meua
terra troben sempre la manera de riure, de divertir-se.
L’humor i la risa les fan sobreviure. Això, que per a les
occidentals pot semblar banal, per a nosaltres és molt
audaç. Mouflida Tlatli

Jo escric perquè vostès sàpiguen, perquè comprenguen.
Cride perquè m'escolten, tire endavant per a mostrar-
los el camí. Flora Tristán

Sóc la dona que ha despertat. / M'he aixecat i convertit
en tempestat entre / les cendres de les meues criatures
abrasades. / M'he alçat des dels riuets de la sang de les
meues germanes. / M'ha donat forces la còlera de la
meua nació. / Els meus ruinosos i cremats llogarets
m'omplen de ràbia cap a l'enemic. / Sóc la dona que ha
despertat, / he trobat el meu camí i mai no tornaré. 
Meena (militant de l’Associació Revolucionària de les
Dones d’Afganistan, RAWA)



Les dones no sols volem donar
vida. 

Volem canviar-la.

L
’escola infantil El
P a rt i d o r, d’Alcoi, es
va crear el 1988 al si
de la xarxa d’escoles
infantils potenciades

llavors per la Conselleria
d’Educació. En el moment de
gestació de la Reform a
Educativa (LOGSE), aquesta
iniciativa representava la volun-
tat dels responsables polítics per
fer realitat que l’Educació
Infantil s’integrara dins el  siste-
ma educatiu com una etapa
més. Des de l’Administració
valenciana es va  desenvolupar
el currículum base de l’etapa a
partir de les aportacions de cada
escola infantil, la qual confec-
cionava el seu propi projecte
curricular. Però la iniciativa no
estava tan clara en el pla polític
i l’Administració no va facilitar
els recursos econòmics necessa-
ris per a configurar una extensa
xarxa d’escoles infantils públi-
ques per tot el País.

Des de la seua creació, el cen-
t re El Partidor s’ha plantejat
assumir la coeducació. Des del
curs 1993-94 fins el 1997-98, l’e-
quip educatiu és estable i la
d i recció és assumida per la
mateixa persona. Tot això per-
met que es puga desenvolupar
un projecte coeducatiu amb
garanties de continuïtat.

Durant el curs 1994-95 l’equip
educatiu elabora –amb la
col·laboració d’un grup de
mares de l’alumnat– el projecte
educatiu del centre, en el qual
és palesa la necessitat de pren-
dre mesures perquè l’escola no
fomente i mantinga la discrimi-
nació social i cultural per raó de

gènere. El projecte es planteja
els objectius següents: poten-
ciar el desenvolupament inte-
gral de l’alumnat; desterrar l’an-
d rocentrisme que sovint
impregna el currículum escolar;
evitar el sexisme en el llenguat-
ge i en l’ús d’espais i materials;
desenvolupar una consciència
crítica envers els estereotips i
rols sexuals.

El pla anual del centre del
curs 1995-96 inclou objectius
nous: superar els estere o t i p s
sexistes, trencant amb els rols
sexuals existents i amb la con-
cepció de les dones com a sers
inferiors o subordinats; incorpo-
rar al currículum els valors con-
siderats com a femenins i a les
dones protagonistes de la nostra
història.

Molt prompte, l’equip docent
és conscient que, per tal d’as-
solir aquests objectius, cal
actuar a tres nivells: form a c i ó
del professorat, com a tasca
prioritària; actuació amb l’a-
lumnat; actuació amb les famí-
lies. Totes les persones de l’e-
quip educatiu que inicien el
p rojecte estan convençudes de
la necessitat d’una escola coe-

ducativa, i totes es compro m e-
ten a analitzar la pròpia pràcti-
ca, tant la de l’escola com la
pròpia i personal. Un dels fru i t s
d’aquest treball és la planifica-
ció dissenyada per al Dia de la
Dona de 2000, un document
que ara es presenta com a
model del que pot fer-se en
una jornada tan característica
com el 8 de març. 
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Xiquets i xiquetes davant el Dia Internacional de les Dones 

La coeducació a l’escola infantil
Mestres de l’escola infantil El Partidor d’Alcoi

Un model de planificació per 
a celebrar el 8 de març 

La planificació es diri-
geix a xiquets i xiquetes de
0 a 3 anys, però pot servir
per al conjunt de l’etapa
d’Infantil i fins i tot per a
qualsevol cicle de
Primària.

-6 de març. A les classes
es comenta el que fan les
mares i els pares. Es fan
dos llistats.

-7 de març: Cada classe
confecciona cart e l l s
al·lusius al Dia de la Dona:
homes i dones compartei-
xen les tasques de casa;
dones i homes compartei-
xen els treballs fora de
casa; homes i dones com-
parteixen la cura de fills i
filles; dones i homes com-
parteixen la vida.

-8 de març. Amb papers,

cartolines, teles i materials
de color morat que l’alum-
nat duu de sa casa, es con-
fecciona un cartell per a
commemorar la data. Hi
participen tots els xiquets i
xiquetes de l’escola.

-10 de març. Confecció
de murals a totes les clas-
ses amb les fotos de les
mares dels xiquets i xique-
tes del grup.

-Visita d’una mare a la
classe per a explicar i rea-
litzar amb els alumnes i les
mestres una habilitat o tre-
ball que domina.

-Exposició dels treballs
realitzats per l’alumnat a
l’entrada de l’escola.

-Instal·lació simulada
d’un gran penjoll de raïm a
l’entrada, amb els noms i

fotos de dones rellevants
de la nostra història. Es
convida les famílies a fer
les seues aportacions.

-Repartiment a les famí-
lies durant tots els dies de
la setmana d’un full amb
dades rellevants: dones
i m p o rtants de la nostra
història; reivindicació de
la dona que treballa a casa;
una frase bonica que resu-
meix una reflexió en clau
de dona; educació no
sexista i escola.

-Sessió  de treball amb
mares i pares per a refle-
xionar sobre la discrimina-
ció sexista existent i les
formes de superar-la.

Totes les activitats es
realitzen en un entorn
ambientat on predomina el

TAULA REDONA:
"El futur de les dones aparadores"

Ponents:
BEGOÑA SAN MIGUEL DEL HOYO. Sociòleg

CARLOTA DIAZ. Aparadora
ILLA POMARES. Sociòleg

JOSEP ANTONI IBARRA. Economista

Divendres, 5 de març
Lloc: Casal Jaume I d'Elx

Hora: 20:30

Organitza:  Assemblea de Dones d'Elx
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El treball de les dones a l’Administració Pública

Tombem l'iceberg

E
n un primer pensa-
ment hom pot
creure que l’Admi-
nistració no és un
medi on puga

haver-hi discriminació. De fet,
a l’hora d’opositar a un ajunta-
ment, a la Generalitat o a la
Seguretat Social, les dones i
els homes paguen les mateixes
taxes i responen les mateixes
preguntes en la mateixa sala.
Però —com diria l’escriptor
Josep Piera— ací s’acaba tot.

Durant el període de
p reparació de l’oposició, la
dona ha temut constantment
qualsevol incident en el seu
àmbit domesticofamiliar. Si
s’avaria un electrodomèstic, si
un xiquet cau malalt o si un
dels avis rep l'avís per a ser
operat, ella haurà de deixar
l’acadèmia i haurà de llevar el
temps per a atendre les feines
sobrevingudes del seu temps
d’estudi. Per tant, la dona
anirà a l’examen —si pot arri-
bar-hi— amb un esforç afegit,
en el millor dels casos, o en
inferioritat de condicions, cosa
que fa que siga majoritària la
p resència femenina en els
grups de categoria inferior.

La dona ja ha aprovat. És
possible que haja d’anar a
p re n d re possessió amb una
criatura al braç, però això no
impedeix que puga signar. La
plaça és seua. En la primera
nòmina pot comprovar que
cobra igual que els companys
mascles, però
encara no sap
que es troba
davant una
fal·làcia. A
mesura que
passa el
temps
s’adonarà
que el seu
cap de servei
tria primera-
ment els
homes per als
cursos
d’Informàtica; que quan hi ha
la possibilitat d’ocupar una
plaça vacant de millor remu-
neració, el més probable és
que se’n beneficie un home,
per dos motius: per ser-ho i per
tenir més cursos d’Informàtica.

Fa molts anys no era estrany
que, en una oficina d’atenció

al públic, un ciutadà que
acabava d’escoltar tota la
informació necessària de boca
d’una funcionària diguera:
“Senyoreta, cride el seu com-
pany, que vull sentir-li-ho a
ell”. Potser avui no és corrent
això, però sí que ho és sentir
coses així a qui acaba d’eixir
d’un centre oficial: “M’ha atés
un home que en sabia molt, es
veu que n'és el director” ver-
sus “M’ha atés una xica molt
mona, deu ser la secretària”.
Doncs, no, senyor! Totes les
dones que treballen a
l'Administració no són
secretàries (encara que pràcti-
cament totes les secre t à r i e s
són dones). Les dones a
l'Administració tenim els
mateixos drets que els homes a
ocupar càrrecs; una altra cosa
és que puguem accedir-hi en
igualtat de condicions.

És cert que de “la xica
mona” a les víctimes de la vio-
lència de gènere hi ha una
diferència d'intensitat, però
també és cert que forma part
de la mateixa actitud, i és més
cert encara que aquesta acti-
tud s’ha d’eliminar. En aquesta
tasca ens hem de comprometre
totes i no hi valen postures ofe-
ses de falsa estètica progres-
sista, segons les quals es qual-
ifica de gueto qualsevol organ-
ització feminista. De la
mateixa manera que els diners
que destinem a combatre la
fam africana els confiem a una

ONG, la ràbia
i el re b u i g
envers la dis-
criminació de
les dones hem
de canalitzar-
los a través
d’una asso-
ciació —¿qui
no pertany a
un part i t
polític, un
sindicat, una
falla, una
organització

veïnal on hi haja grup de
dones?— que ens mostre la
manera més eficaç de treballar
contra la discriminació. Si les
dones mortes pels seus marits
són la punta de l’iceberg ,
comencem per desfer el gel
des de la base. Segur que
tomba.

L
as mujeres siempre
hemos cuidado.
Junto con la promo-
ción de la vida, este
hecho es inherente a

n u e s t ro género. La investi-
gación histórica sobre las cien-
cias de la salud y el ejercicio de
las mismas siempre nos trans-
porta a la figura de la mujer
como dispensadora de cuida-
dos. Pero con la irrupción de
los hombres en las ciencias
médicas, esas funciones casi
connaturales quedan re l e-
gadas y subordinadas para
supeditarlas a las nuevas
parcelas de poder.

Desde el siglo XV la mas-
culinización de las ciencias de
la salud deja estas disciplinas
en manos de los hombres. Ellos
nos han adjudicado diagnósti-
cos, enfermedades, han decidi-
do sobre nuestro cuerpo, nues-
tra mente y hasta nuestra
capacidad de dar vida, con-
trolándonos con sus dictados
(partos, control de natalidad,
aborto, sexualidad y anticon-
cepción, etc).

Este ejercicio de poder se ha
visto reflejado en el desarro l l o
de las profesiones sanitarias,
en la diferenciación por sexos
y la adjudicación de roles. En
los centros hospitalarios y en
los consultorios los hombre s
eran médicos, gere n t e s ,
administrativos, celadores y
c a m i l l e ros; ocupaban los labo-
ratorios, las salas de rayos X,
los quirófanos, etc., lugare s
donde se desarrollaba la tec-
nología o la fuerza física. Las
m u j e res no ocupábamos
puestos de dirección: lo nue-
s t ro eran las salas de hospital-
ización, las áreas de gine-
cología, la pediatría, las con-

sultas –como ayudantes– de
los médicos, la cocina, la
lavandería y lencería…,
l u g a res todos ellos donde se
daban cuidados. Nunca se val-
oraba, con el consiguiente
rango científico y humanista,
el trabajo de las pocas mujere s
p rofesionales de la medicina
que había. Éstas médicas
solían estar destinadas a los
s e rvicios de pediatría, medici-
na interna y ginecología;
nunca eran dire c t o r a s ,
gestoras, cirujanas, card i ó l o-
gas, etc. La maternidad era
vista como un handicap, igual
que el matrimonio –obligado
para acceder a ella–: no había
m a t e rnidades mono-
p a rentales. Para muestra, un
botón: una jefa de enferm e r a s
a l a rdeaba no tener por cos-
t u m b re contratar enferm e r a s

casadas. Siendo madre, la car-
rera de obstáculos para pro-
mocionar pro f e s i o n a l m e n t e
fue muy dura. Con la llegada
de la Constitución –tras la
l a rga lucha en defensa de la
igualdad– los derechos de las
m u j e res se form a l i z a ron legal-
mente aunque de modo
incompleto, ya que no se
garantizó de manera equili-

brada el acceso igualitario a
todos los puestos de trabajo.
P e ro la realidad cotidiana en
n u e s t ros centros sanitarios nos
señala que aún son una
minoría las mujeres jefas de
s e rvicio, directoras, gestoras
de hospitales. Nos han obse-
quiado con algunas ministras
de Sanidad, pero ante un
colectivo masculino muy com-
petitivo –que no más compe-
tente: ellos no gestan ni alum-
bran hijos– que, por regla gen-
eral, comparte poco los que-
h a c e res domésticos, la crianza
y la educación de los hijos e
hijas, las discriminaciones en
perjuicio de las mujere s
siguen pro d u c i é n d o s e .

La legislación en materia de
sanidad promulgada reciente-
mente –Estatuto Marco, Ley de
la Ordenación de las
P rofesiones Sanitarias y
Decreto de  jornada, horario,
permisos y licencias–, aunque
ha avanzado significativa-
mente, sigue sin facilitar armo-
niosamente la conciliación de
la vida familiar y el desarrollo
profesional a las mujeres. En el
hospital aún hay varones que
ante una mujer aspirante
médico dicen “mujer médico y
madre, mala cosa”. Eso es muy
grave.

En la sanidad, hoy por hoy el
discurso predominante ser
refiere al poder, y es necesario
que nos atrevamos a demostrar
–las mujeres siempre tenemos
que hacerlo– que nosotras
somos capaces de gestionar
con eficiencia, eficacia y cali-
dad aquello que tan bien cono-
cemos y cuidamos como es la
salud de nuestros ciudadanos y
ciudadanas. 

Dolors Jimeno, STAPV-Iv

Retos pendientes para las mujeres en los entornos sanitarios

Mujeres, salud y poder
Sandra Munárriz, STSPV-Iv

Si les dones mortes 
pels seus marits 

són la punta 
de l’iceberg, 

comencem per desfer 
el gel des de la base.

La legislación sigue
sin facilitar 

a rmoniosamente 
la conciliación 

de la vida familiar y 
el desarrollo pro f e s i o n a l

de las mujere s .

26, 27 y 28 de Marzo de 2004
Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Paseo del Violón s/n. Granada
ALOJAMIENTO: Hotel San Antón , C/ San Antón 68.
INFORMACION GENERAL: •Plazo de matrícula hasta el 15 de marzo.

•La media pensión incluye la cena del viernes y el almuerzo del sábado. •Lugar de recepción: - Participantes con alo-
jamiento: Hotel «San Antón» - Participantes sin alojamiento: Palacio de Congresos •Servicio gratuito de guardería.

•Solicitud de homologación a la C.E.C.J.A.

ARXIU
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RA FA MI R A L L E S

– En la triple identitat de dona,
gitana i docent, ¿amb quina s’i-
dentifica més?
– Això és com l’oli lubricant “tre s
en un”, són dimensions indestria-
bles que les visc amb total natura-
litat, sense cap conflicte. Els tre s
aspectes m’enriqueixen personal-
ment i són fonts d’experiències
constants. Però si he de triar el tre t
identitari que més conflictes em
c rea he de re f e r i r-me pre c i s a m e n t
a la discriminació que sent com a
dona –més que com a gitana–,
p e rquè la societat encara interpo-
sa molts entrebancs a les dones, a
totes les dones, sense distincions
ètniques. 
– ¿A quina mena d’entrebancs es
re f e re i x ?
– Els propis del món pro f e s s i o n a l ,
deguts a la competència amb els
homes, la desconsideració que
sovint tenen cap a nosaltre s
només perquè som dones.
– ¿Quins aspectes destacaria de
les seues investigacions?
– Les estru c t u res i les dinàmi-
ques de les polítiques educatives
actuals estan basades en la com-
petència i en ideologies molt tra-
dicionals. Aquests factors pro v o-
quen que determinats alumnes
que no s’adapten a aquest
model, de manera explícita o
implícita, siguen exclosos del sis-
tema. A Espanya, hi ha pre s è n-
cia gitana en la meitat dels cen-
t res, però encara hi ha uns 300
c e n t res escolars –públics i con-
c e rtats– que són guetos gitanos.
Posar remei a aquesta situació és
molt difícil, perquè l’alumnat
gitano parteix d’un gran des-
avantatge i té molts reptes que
ha de superar. Hem d’aconseguir
l’èxit escolar, tot respectant la
p e rvivència de la cultura pròpia i
c o n v i u re alhora amb igualtat i
amb dignitat amb la resta de cul-
t u re s .
– Haver adquirit un import a n t
estatus professional i social com
a professora universitària, ¿la fa
s e n t i r-se una gitana privilegiada? 
– Considere que sóc una dona
a f o rtunada, en el sentit que apun-
tava Josep Vicent Marqués quan
deia que la primera obligació que
té un és nàixer en una bona famí-
lia. Jo he tingut la sort de nàixer
en una bona família. No ho dic en
el sentit econòmic, sinò en els
valors i en la forma d’entendre la
vida. Tot el que sóc ho dec als
meus pares, als meus avis, als
meus afectes.
– En la seua infància, ¿va patir
l’absentisme escolar?
– Tenim un clixé forçat del món
gitano. Jo, per exemple, pert a n y
a un col·lectiu de 14.000 gitanos
que tenim un rendiment acadè-
mic per damunt de la mitjana
espanyola. El 50 per cent de la
població gitana no té absoluta-

ment cap problema d’escolaritat
i té molt bona relació amb l’esco-
l a .
– Però són pocs els que han pogut
culminar uns estudis superiors.
– Els “invisibles” conformen un
col·lectiu bastant desconegut.
Molts d’ells són universitaris i el
seu perfil no es correspon amb els
e s t e reotips gitanos. De fet, són
“invisibilitzats” per la societat
p e rquè, encara que ells no ama-
guen que són gitanos, el seus tre t s
no es corresponen amb el clixé.
De fet, hi ha una construcció, una
“invenció” dels gitanos, i quan
això no es correspon amb l’etique-
ta –com ha passat als meus fills,
Pipo i Elisa– els diuen: “Tu no ere s
gitano, i si ho eres no ho sembles.”
El fet que avui hi haja 150 dones
estudiants gitanes localitzades a
la universitat és un fet al·lucinant,
i el nombre no para de créixer

p e rtot arre u .
– Hi ha qui pensa que les dones
gitanes no aspiren a la igualtat de
d rets amb els homes.
– Parlar de la dona gitana és com
parlar de la dona espanyola o la
de Burkina Fasso, és re f e r i r-se a
una galàxia de situacions molt
d i f e rents. Hi ha dones que patei-
xen desavantatges, que tenen
p roblemes en les seues re l a c i o n s
amb els homes, però la submissió
de la dona no es generalitzable ni
molt menys. En el món laboral,
per exemple, les dones gitanes
pateixen menys discriminació
que les dones paies perquè, a
pesar de l’exclusió laboral que
comparteixen els homes i les
dones, elles exerceixen amb
igualtat amb els homes oficis tra-
dicionals, com ara el de venedo-
res, i tenen un paper fonamental
en el manteniment de l’economia

f a m i l i a r. En canvi, entre les dones
paies la discriminació laboral és
molt més evident. En la universi-
tat, per exemple, ¿quantes dones
rectores, deganes o caps de
d e p a rtament hi ha? 
– ¿Hi ha feministes entre les
dones gitanes?
– Hi ha un moviment cre i x e n t
d’associacionisme entre les dones
gitanes. En l’àmbit europeu, fun-
cionen xarxes que han posat en
m a rxa iniciatives molt intere s-
sants, com ara un pro g r a m a
nacional de suport a l’estudiantat
gitano. Des de l’any 2000 hi ha
una important presència universi-
tària, una nova generació de xics i
xiques que pot obrir noves port e s
i consolidar-se com a grup de
re f l e x i ó .
– Els gitanos són la minoria ètni-
ca que històricament duu més
temps assentada a l’estat espan-

yol. ¿Com conviuen ara les
xiquetes i els xiquets gitanos amb
els nous immigrants estrangers?
– Hi ha una diversitat de situa-
cions, però podem dir que s’iden-
tifiquen prou entre ells i entre tots
c reen lligams de complicitat,
s o b retot pel desconeixement de
l’idioma. Molts acaben en el
“pelotón de los torpes”, els que no
a rriben a la mitjana, els que
necessiten suport escolar i adap-
tacions curriculars. Són els que
“no pro g ressen adequadament” i
eixos factors els donen una cert a
cohesió. Però aquesta constatació
no és generalitzable, perq u é
també hi ha xiquets que van molt
bé, que tenen molt bon nivell aca-
dèmic i estableixen bones re l a-
cions socials i són els líders de la
classe. La diversitat és molt gran i
la globalització de l’educació ens
configurarà un panorama cada
vegada més divers.
– ¿Quines dificultats més re l l e-
vants experimenta com a docent?
– El rol de docent no és gens fàcil,
p e rque tenim davant alumnes
que es transformen molt ràpida-
ment, que necessiten accedir a
uns coneixements també molt
canviants. I aquesta tasca l’hem
d ’ a b o rdar amb estru c t u res molt
tradicionals, inflexibles, amb
metodologies que són molt arc a i-
ques. L’ h a rmonització amb
E u ropa no suposarà una re v o l u c i ó
de fons, però almenys ens serv i r à
per a qüestionar la utilitat pràctica
de tot el que fem a l’aula.
– ¿Pot apuntar alguna mesura
que hauria de mampre n d re
l’Administració per començar a
pal·liar aquesta situació?
– Les grans polítiques educatives
han d’anar dirigides a actualitzar
els continguts docents en la for-
mació inicial i dotar de re c u r s o s
materials i humans la form a c i ó
p e rmanent del professorat. Pel
que fa al primer aspecte, la form a-
ció universitària ha de ser de qua-
litat: humana, professional, didàc-
tica, amb una important càrre g a
d’actituds, i ha de plantejar- s e
amb una perspectiva interd i s c i p l i-
n a r, perquè cal tindre una visió
ampla de les coses. La form a c i ó
d’un docent no es pot reduir a la
didàctica i la pedagogia.
– ¿Cal que l’escola re c u p e re
algun valor propi de la cultura
g i t a n a ?
– Sens dubte, el valor que té la
paraula per a nosaltres, la paraula
com a compromís per damunt de
moltes coses, en contrast amb una
societat on la paraula no val re s .
Els gitanos tenen la coherència de
dir el que pensen i fer el que
diuen. Aquest és un tret fonamen-
tal que a mi m’apassiona i que
encara està present en el món
rural, on la paraula donada a algú
és sagrada.

“Em sent més discriminada com a
dona que com a gitana

Ana Giménez Adelantado (Castelló, 1962),
p rofessora de la Universitat Jaume I de
Castelló de la Plana, afirma que hi ha
molts gitanos “invisibles” a la universitat
p e rquè els seus perfils no es corre s p o n e n
amb els estereotips construïts per la socie-

tat. Ella ja fa temps que va deixar de ser
una gitana invisible i en les seues classes
de Magisteri procura que el seu alumnat
“òbriga els ulls i conega a fons el context
social en el qual s’escolaritzen els
xiquets”. Ana Giménez ha part i c i p a t

recentment amb un equip de 32 persones
en una investigació finançada per la Unió
E u ropea per a diagnosticar la situació
escolar i educativa de la infància gitana a
Espanya, França, Itàlia i Port u g a l
(www.opre.roma.uji.es). 

Ana Giménez Adelantado
P rofessora de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana

Ana Giménez al seu despatx de la UJI / J. BOLUDA



E
n referir-me al 8 de
març preferisc fer-ho
en termes de com-
memoració, més que
de celebració.

Supose que perquè la celebra-
ció és més ambigua, perquè no
resisteix una anàlisi de la situa-
ció de les dones i, en tot cas,
perquè només podem celebrar
amb certesa que no hem perdut
la memòria. Record a r, doncs,
n’és l'objectiu; recuperar el fet i
no oblidar tot el que encara ens
queda per fer. Pel que fa a la
relació de les dones amb els
mitjans de comunicació, també
estem de festa, encara que cer-
tament el balanç és paradoxal.
Vegem-ho.

L'interés d'institucions, orga-
nitzacions socials i col·lectius
per la investigació de gènere
aplicada a la comunicació de
masses és creixent. Les pregun-
tes que solen plantejar són
aquestes: Com es representen
homes i dones als mitjans de
comunicació?; com elabore n
homes i dones aquestes repre-
sentacions?; i, potser el menys
estudiat, com interpreten homes
i dones aquestes construccions
culturals i les relacionen amb el
seu entorn? Totes aquestes
qüestions motiven anàlisis i
mobilitzen grups de treball en
àmbits educatius i socials que
han aportat nombroses idees
per a la transformació cultural.
Tanmateix, la memòria ens
impedeix ballar a cegues. 

No abordaré ara les contradic-
cions d'una administració que
alimenta instituts de la dona
m e n t re sustenta la gestió de
polítiques obertament re c e s s i-
ves pel que fa a la igualtat de
gènere. No incidiré en la polè-

mica d'una directora general
imposada i estranya. Fam de pa
i roses en ambdós casos. Ni tan
sols aprofitaré l’ocasió per a
explicar els viaranys que mar-
quen la investigació de gènere a
la Universitat. No obstant això,
s e rvisquen aquestes citacions
com denúncia i desfogament. 

El que sí m'agradaria plante-
jar és la fractura existent entre
el discurs acadèmic –i l'acció
política derivada d'aquest tipus
d'anàlisi– i el discurs dels mit-
jans. Si bé és cert que s'ha

reduït la distància entre els pro-
fessionals de la comunicació i
les persones compromeses amb
la necessitat de transformar l'i-
maginari social sobre la repre-
sentació de gènere, encara s’hi

o b s e rva un predomini dels
esquemes de representació tra-
dicionals. La mateixa aparició
de referències a aquestes inicia-
tives re f o rm a d o res s'art i c u l a
amb la mateixa lògica que es
denuncia. Així, les convocatò-
ries de fòrums de discussió, les
investigacions i les pro p o s t e s
polítiques d'acció ciutadanes
seran notícia en els mitjans
quan apareguen re l a c i o n a d e s
amb els components que li
a p o rten autèntica re l l e v à n c i a
com a informació. És a dir, que
siguen espais patrocinats per
caixes d'estalvi, que hi haja ins-
titucions amb presidències des-
tacades i/o lligades a determi-
nats àmbits de poder polític i
econòmic, o simplement que
compten amb la presència de
periodistes del mitjà en qüestió. 

P reguntes com ara: Qui
col·labora amb vosaltres?; són
coneguts els ponents?, o qui
inaugura o clausura l'acte? són
habituals, i s'ha generat tal
dependència respecte a aques-
tes pràctiques periodístiques
que en moltes ocasions l'orga-
nització de trobades ja duu
implícita la recerca de respostes
convenients per als mitjans. O
siga, que la visibilitat del que es
fa per a aconseguir una presèn-

cia plural, dinàmica i transfor-
madora en pro de la igualtat de
g è n e re es converteix en no
poques ocasions en un aparador
on les propostes són subsidià-
ries respecte als veritables sub-
jectes de comunicació: les ano-
menades elits socials. 

Però, sent aquest un exemple
paradoxal, no deixa de ser una
anècdota en l'ampli marc dels
discursos mediàtics. La publici-
tat, la ficció, l'entreteniment i la
informació suporten l’androcen-
trisme i alhora inclouen contra-

diccions tímides i esperançado-
res en els seus discursos.
Diversos missatges introdueixen
alguns canvis motivats per la
pressió social però són imper-
ceptibles en el volum general de

missatges carregats d'estere o-
tips, prejudicis i obertes discri-
minacions. Això no és nou, la
investigació i la proposta van
més ràpides que la producció
mercantilitzada dels mitjans. 

No obstant això, no hauríem
de deixar que aquestes iniciati-
ves –la finalitat de les quals és,
no ho oblidem, la transformació
social– vagen en paral·lel als
mitjans, amb escàs marge per a
establir ponts. Si no trenquem la
i n è rcia generada, els mitjans
fagocitaran el diagnòstic i la
denúncia i la convertiran en un
missatge més, i els altres agents
socials ho consumiran amb
major o menor complaença.
M e n t restant, els esquemes
a n d rocèntrics seguiran el seu
curs. Els maltractaments conti-
nuaran abordant-se des del
patriarcal concepte de “violèn-
cia domèstica”; les informacions
sobre la pròxima convocatòria
electoral revestiran de glamour
les candidates i de frivolitat el
debat sobre el sistema de quotes
en els partits –amb la qual cosa
ambdós, candidates i sistema de
quotes, quedaran despullats de
tota normalitat política–.
D’exemples, n’hi ha molts. 

Per tot això, posades i posats a
celebrar des de la formació, la
investigació, l'acció política i la
n a rració mediàtica, festegem
que no oblidem, celebrem tot el
que hem aconseguit, i exigim
noves formes de relació i de
representació. Reconeguem les
nostres contradiccions, apostem
per les nostres possibilitats i
ballem, però sense disfresses ni
benes en la memòria. 

Professora de la Universitat Car -
denal Herrera-CEU
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A propósito de la película Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín

Una historia de luces y sombras
Begoña Siles Ojeda

T
e doy mis ojos, la
última película de
Icíar Bollaín, relata
una historia de
amor entre una

mujer y un hombre. Una histo-
ria de amor, ésta en concreto,
donde el miedo, la violencia,
la frustración, la pérdida de
dignidad, avivan la pasión en
el encuentro de los dos cuer-
pos. Una pasión que deman-
da, por parte del hombre-pro-
tagonista, Antonio, todo de
ella. Una pasión que ofrece,
por parte de la mujer-protago-
nista, Pilar, todo para él. 

Él quiere de ella no sólo su
cuerpo fragmentado (“Dime
que me das tu nariz, dime que

me das tus orejas, dime que
me das tus ojos…”), sino tam-
bién sus sueños, sus pensa-
mientos, sus deseos. En reali-
dad, quiere sólo y únicamente
para él el cuerpo y el alma de
esa mujer, “su mujer”. 

Y ella, Pilar, le da aquello que
el otro, su marido, solicita con
tanta pasión: Te doy mis ojos, y
con ellos, sin ella saberlo, en
ese arrebato pulsional, toda su
identidad. Pero una demanda
tan  insaciable como solicita
Antonio, y una oferta tan gene-
rosa como la que otorga Pilar,
sólo se puede sostener con
e n c u e n t ros pasionales y desen-
c u e n t ros violentos.

Creación versus información
El argumento de la película
podría ser el contenido de una
de  las numerosas noticias que
diariamente nos informan en
los medios de comunicación
sobre un nuevo caso de mal-
trato hacia las mujeres por
parte de su pareja. Pero Te
doy mis ojos no es un texto
i n f o rmativo, sino cre a t i v o ,
artístico. Y ello supone relatar
la historia de malos tratos
desde la complejidad senti-
mental que encierra todo suje-
to, al contrario del modo en
que es contado en los textos
informativos. 

Estos últimos abordan los
sucesos desde un modelo dis-

cursivo de prestigio y de cre d i-
bilidad: el marcado con los  tra-
zos de la racionalidad pragmá-
tica. Los m a s s - m e d i a e l a b o r a n
las noticias: por una part e ,
desde un punto de vista esta-
dístico, con datos cuantitativos
s o b re el número de agre s i o n e s
y muertes que sufren las muje-
res, cómo aumenta y disminuye
el porcentaje de agre s i o n e s
dependiendo de los países,
clase social, etc. Por otro, desde
una visión médica, con descrip-
ciones detalladas, como los
i n f o rmes de los forenses, de los
daños sufridos en los cuerpos
de las víctimas. Y, por último,
desde una perspectiva jurídica
y política, con inform a c i ó n
s o b re las medidas legales y
políticas para prevenir los
malos tratos y ayudar a las víc-
timas. 

Estas noticias son tratadas
desde la asepsia que caracteri-
za principalmente un discurso
inscrito en una racionalidad
pragmática. Probablemente no
podrían ser tratadas de otra
manera, ya que la asepsia
supone un estado libre de
infección, como si aquello de lo
que se informa no involucrase
las pasiones que encierra todo
sujeto, toda persona, tanto la
que es triste y trágicamente
p rotagonista de la noticia como
la que recibe la inform a c i ó n .

Será el texto creativo, como
el de Te doy mis ojos –más allá

de los datos estadísticos,
m é d i c o - f o renses y político-
judiciales–, el que ponga un
rostro y una historia íntima a
la víctima y al agresor de los
malos tratos. Será, por tanto,
el relato que configura esos
rostros el que nos permita ela-
borar el conflicto que durante
años sustenta una relación de
pareja donde cada partenaire
se va a convertir en víctima
del otro y de sí mismo. 

Identidad y dignidad
La mujer, la víctima real, pier-
de progresivamente tanto su
identidad de sujeto (“No sé
quién soy, llevo muchos años
sin saberlo”, confiesa la prota-
gonista a su hermana) como su
dignidad de persona (“Tengo
miedo”). Un miedo tan intenso
que hace que en la escena
más dramática de la película
la protagonista se mee –literal-
mente– encima. Es la pérdida,
ya total, de la dignidad de
Pilar, pero también de toda
persona. Esto es, cuando su
agresor y marido la despoja de
las ropas y expone su cuerpo
desnudo a la mirada de todos.

El agresor es víctima a su
vez de su propia violencia. No
puede encauzar de manera
positiva y constructiva la frus-
tración y soledad con la que
todo  sujeto tiene que afrontar
la vida. Debido a su impoten-

cia emocional, ejerce una vio-
lencia sádica hacia la mujer y
hacia sí mismo (muchos agre-
sores acaban entregándose a
la Policía o matándose tras
asesinar a “su” mujer).

En la película, la impotencia
de Antonio le llevará a perder a
Pilar: lo que más ama, y la
única que le entiende y le quie-
re (“Yo te quiero, Antonio; yo te
entiendo, Antonio”). De nada
le servirá a Pilar pro n u n c i a r
esas palabras, de nada le serv i-
rá a Antonio oírlas. Al agre s o r
sólo le queda mirar cómo ella
se va en búsqueda de su digni-
dad, arrebatada lentamente y
día tras día (“Me voy, Antonio;
ya no te quiero”). A Antonio
sólo le queda enfrentarse a su
soledad. 

Te doy mis ojos revela cómo
la violencia hacia las mujeres
en los países desarro l l a d o s
occidentales no se puede
explicar sólo con parámetros
jurídico-políticos. Abordar la
violencia, en tanto que escapa
al entendimiento, exige de
una razón no reducida a nor-
mas legales. ¿Cómo entender
si no el aumento progresivo de
agresiones contra las mujeres
en países donde las mujeres
han conseguido mayor igual-
dad en derechos y acceso a los
espacios públicos? 

Professora de la Universitat Car -
denal Herrera-CEU

la visibilitat del que 
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Estudis de gèneres i mitjans de comunicaciò

De balls i de màscares
Maria Lozano Estivalis
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Sobre el velo, la escuela 
y el debate cultural

José Antonio Antón Valero

E
stán a la orden del
día los comentarios y
g e n e r a l i z a c i o n e s
que identifican islam
con integrismo, y

engloban a la vez  chiísmo o
sunnismo, junto a un catálogo
amplísimo de males intrínsecos
a ese modelo cultural y re l i-
gioso, como la re p resión de
cualquier estilo de vida difere n-
te del occidental o la negativa a
vestir de otra manera que no
sea la indumentaria tradicional
islámica. Estas generaliza-
ciones deberían ser con-
trastadas con lo que ocurre
en Occidente para entender
mejor estos fenómenos
sociales y culturales.

¿Qué pasaría si pen-
sáramos lo que ha pasado en
el sur de Italia, o en
Andalucía respecto a
España, en Córcega re s p e c-
to a Francia, en el
Peloponeso respecto a
G recia, en Anatolia re s p e c t o
a Estambul, y, en general, el
sur de Europa respecto al
norte? En todos estos
l u g a res encontraremos dis-
criminación social y económica
de la mujer respecto al hombre ,
aumentada por el origen étnico-
cultural y lingüístico o la violen-
cia de género. Y todo ello
agravado por el hecho de ser
mujer. ¿No interactúan di-
ferentes elementos sociales,
políticos, culturales, de edad, de
origen, de lengua, a la hora de
dar una explicación adecuada y
c o m p l e j a ?

Migraciones, racismo y xenofobia
En este contexto de sospechas y
a l e rtas, el fenómeno migratorio
de estos últimos años nos ha
s o b resaltado, más por las noti-
cias y reacciones (algunas racis-
tas y xenófobas) que pro v e n í a n
de fuera que por el número re a l
de inmigrantes entre nosotro s .
Una de estas últimas noticias
hace re f e rencia a las medidas
que la Presidencia francesa
q u i e re tomar en relación a lo
que considera “un peligro de
desestabilización de la Repú-
blica”: que las chicas acudan al
colegio con su pañuelo islámico.

La medida francesa tiene que
ver con la “visibilidad” de las
a p roximadamente 1.256 alum-
nas que lo usan. Es decir, no se
trata de un principio de laicidad
violado en un momento concre-
to. A este respecto cabe pre-
guntarse si se han modificado
negativamente las condiciones
de esa escuela pública con
anterioridad: ¿Qué es lo que
realmente “molesta” ahora de

su presencia? 
En primer lugar, hay gran

variedad de velos, con significa-
dos culturales también difere n-
tes. La prestigiosa arabista, de
la Universidad Autónoma de
Madrid, Gema Martín Muñoz,
indica que el hiyab es un térm i-
no genérico que permite
mostrar de forma explícita a las
m u j e res que lo desean su condi-
ción e identidad de musul-
m a n a s en lo religioso y cultural.
El h i y a b es un pañuelo (gasa o

turbante tejido con difere n t e
densidad y grosor) que cubre de
manera diversa el pelo o part e
de él, pero no el ro s t ro. Su sig-
nificado no se identifica con el
modelo patriarcal existente en
o t ros v e l o s. Su función en la
mayoría de las sociedades
musulmanas es la de ganar el
espacio público, pre c i s a m e n t e
lo contrario de lo que desean las
posiciones patriarcales más
conservadoras dentro del
mundo islámico. 

A este respecto, Anna Ros
plantea que “precisamente
p o rque no son mujeres pasivas
son atacadas, precisamente
p o rque quieren actuar en el
espacio público, porque
q u i e ren ser consideradas per-
sonas reflexivas antes que
m u j e res-objeto, se velan”. 

Es decir, el h i y a b s i rve para lo
contrario de lo que se le acusa.
Los que pueden ser considera-
dos con una connotación clara-
mente segregadora, que adju-
dica a la mujer el espacio
doméstico como exclusivo, son
el niqab (un manto negro con
rendijas en los ojos), propio del
mundo árabe, y el burka, d e l
á rea afgana y Asia central.

Simbología re l i g i o s a
En cualquier caso, la crítica a su
significado social, ¿tiene un
equivalente entre cristianos y
judíos en sus símbolos re l i g i o s o s
y culturales externos de
cualquier tipo? Si la muestra de

signos religiosos es considerada
como una apología del pro p i o
c redo religioso,  ¿cómo juzgar
en Navidad el despliegue de
belenes, no sólo en iglesias, sino
también en calles, hospitales y
metros? ¿Cómo explicar las
emisiones televisivas de la misa
católica? ¿Se cuestiona de la
misma manera que la sim-
bología asociada al islam? Estas
manifestaciones de fe re l i g i o s a ,
¿no tienen que ver con la opre-
sión femenina? Te n d remos que

c o n v e n i r, en todo caso, que
esa crítica cultural es
respetable siempre que se
dé en unas condiciones de
simetría cultural, con unas
posibilidades equivalentes
de expresión y re s p e t o .

Si rechazamos de nuestro s
p u p i t res, de los planes de
educación especial o com-
pensatoria y de las aulas de
e n l a c e a estos inmigrantes
por cuestiones de aspecto
e x t e rno, de alguna manera
p o t e n c i a remos que nuestro
alumnado “nativo” perc i b a
que los ciudadanos de bien
responden a un patrón

estético, a una ropa, zapatillas,
pantalones, gustos, estilos de
vida y temas de conversación
claramente monoculturales.

En el fondo, esta tendencia a
la homogeneización cultural
está potenciada por las necesi-
dades del mercado. Se pro p o n e
una sociedad de clientes-súbdi-
tos, que pierden sus señales de
identidad en favor de valores y
modos de vida ajenos a su
p ropia cultura y que, de paso,
re f u e rza el “otro” modelo iden-
titario: el patriótico. 

La aceptación de la diversi-
dad no supone echar por la
borda la tradición de escuela
laica de la que procedemos los
enseñantes pro g resistas, y
tampoco supone abrir la puer-
ta para que se nos cuelen los
crucifijos y la kippa. Si bien el
hecho religioso forma part e
evidente de lo cultural, tam-
bién es cierto que su práctica y
adoctrinamiento deben
quedar fuera del espacio de lo
público. 

Mantener al margen de la
escuela pública el adoctri-
namiento religioso e ideológico
sigue siendo una lucha funda-
mental para pre s e rvar a los ciu-
dadanos de su derecho a cono-
cer de forma crítica los difere n-
tes enfoques que esas opciones
no contemplan o excluyen de
sus idearios y simbologías. El
principal problema es ahora la
Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE) y los decre-
tos que la desarrollan, que

establecen la asignatura de
Religión y su alternativa, Hecho
Religioso, como obligatorias,
evaluables e integrantes de la
nota media. 

Buscar el acuerdo 
Lejos de cuestionar los
invariantes culturales desde los
que negociar un acuerdo social
general, de lo que se trata
ahora es de construir espacios
de negociación y de acuerd o ,
de llegar a un consenso social
cultural, una cuestión capital
en las sociedades llamadas pro-
g re s i s t a s .

La escuela tiene en esa
búsqueda de a c u e r d o un papel
esencial, tanto por lo que
respecta al mutuo conocimiento
desde el respeto como por lo
que supone enseñar a cues-
tionar los valores culturales, no
como “unos contra (o sobre )
o t ros”, sino en su significado
histórico y en su función social. 

Y eso es quizá lo que falta, la
búsqueda, el intercambio fru c-
t í f e ro, de esos i n v a r i a n t e s d e s d e
los que construir unos valores y
una moralidad mínima común
que no puede ser exclusiva-
mente patrimonio, import a n t í s i-
mo pero sesgado, del mundo
occidental. Todo ello está re ñ i d o
con la imposición, con las pro-
hibiciones y con la doble moral
del que impone, aunque sea
m a y o r i t a r i o .

Las medidas sobre el uso del

velo aprobadas en Francia se
basan supuestamente en los
principios de laicismo re p u b l i-
cano que han caracterizado a
este país desde 1789. Se funda-
mentan en el pro g reso moral y
social de la humanidad y se
reflejan, junto a las demás ideas
de la Ilustración, en las bases de
una modernidad que ha inspi-
rado a la “cultura occidental” y,
por supuesto, europea. Pero
también encierran intereses
encubiertos de homo-
geneización y control. Han
c e rrado en falso el debate cuan-
do, en nombre de aquella
h e rencia, han expoliado y sumi-
do a la humanidad que se decía
q u e rer “liberar” en un estado
de postración.

¿Cómo imponer ese modelo
cultural sin cuestionarlo a la
vez? ¿Desde dónde se habla y
se juzga al o t r o? 

Ese Occidente y esa Euro p a
han de aceptar que ya no son
tan homogéneas como
a p a rentaban, ni su composición
étnico-cultural resulta la misma
que antaño. Cabe dialogar,
ensanchar la capacidad de
aceptar la diversidad pre s e n t e ,
dotar de herramientas críticas y
generar consensos en lo que
buenamente sea posible, sin
violentar a ningún sector social
que esté necesitado de la
enseñanza pública.

1. “Sota el vel del fonamentalisme islàmic”,

A L L - I - O L I 11 9, extra 8 de març 1997.

Al re f e r i rnos al islamismo, con frecuencia for-
mulamos generalizaciones que lo identifican
con el fanatismo religioso, el inmovilismo, la
incapacidad para la modernidad, y que, en
general, lo conciben como una amenaza. Se
re c u rre a modelos explicativos cargados de
p rejuicios, poco contrastados, pero muy
potentes. Sin embargo, los integrismos, los fun-

damentalismos y las lecturas ultraortodoxas de
los credos cristianos (católicos o protestantes) o
judíos, pocas veces despiertan tanta atención.

No es nuevo el tema del velo islámico para
esta publicación, pues ya se abordó desde la
perspectiva de las agresiones a las mujeres en
el mundo islámico en un trabajo de Anna Ros
( 1 ) .

Su función en 
la mayoría de las sociedades
musulmanas es la de ganar 

el espacio público, 
p recisamente lo contrario 

de lo que desean 
las posiciones patriarcales más

c o n s e rvadoras dentro del
mundo islámico. 
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Declaració dels Drets Humans 
des d'una perspectiva de gènere  

I. DRETS D'IDENTITAT I
CIUTADANIA 

Article 1
1. Totes les dones i homes nei-
xen lliures i iguals en dignitat i
drets. 
2. Tots els sers humans tenen el
d ret a gaudir tots els dre t s
humans, sense distinció alguna
basada en raça, etnicitat, edat,
sexe, orientació sexual, dis-
capacitat física o mental,
idioma, religió, opinió política,
origen nacional o social, posició
econòmica, naixement o qual-
sevol altra condició. 
Article 2
1. Totes les persones tenen dret
a la seua pròpia identitat com
individus, com membres de
grups amb els quals s'identi-
fiquen, com membres d'una
nació i com ciutadanes i ciu-
tadans del món, amb el grau
d'autonomia i autodeterminació
en totes les esferes, necessàries
per a preservar la seua dignitat i
el seu sentit d'auto-vàlua.
Aquest dret a la identitat no
serà afectat negativament per
matrimoni. 
2. L'esclavitud, la servitud i el
tràfic de dones, xiquetes i
xiquets en totes les seues
f o rmes, incloent aquelles que
puguen tindre lloc en relacions
familiars, estan prohibides. 
Article 3 
1. Tots els sers humans tenen el
dret a una participació iguali-
tària i equitativa en organitza-
cions laborals, polítiques i
socials, així com a l'accés a
c à rrecs públics electius i no
electius.
2. Tots els Estats hauran d’elimi-
nar obstacles per al gaudi ple i
igualitari dels drets ciutadans
per part de les dones. En
p a rt i c u l a r, les dones podran
adquirir la ciutadania sense dis-
criminació i exercir els mateixos
drets que els homes a participar
en totes les esferes de la vida
pública i política de la nació. 
Article 4 
1. Tots els sers humans tenen el
dret a expressar diversitat ètni-
co-racial, lliure de pre j u d i c i s
basats en la discriminació cul-
tural, lingüística, geogràfica,
religiosa i racial. 
2. Tots els sers humans tenen el
d ret a la protecció contra el
etnocidi i el genocidi. 
Article 5 
1. Els pobles tenen el dret a
l'autonomia i a l'autodetermi-
nació i al manteniment de les
seues estru c t u res polítiques,
legals, educatives, socials i
econòmiques, i les seues
maneres de vida tradicionals. 

2. Els pobles indígenes tenen el
d ret al manteniment de les
seues relacions comercials i cul-
turals i a mantindre comuni-
cació a través de les fronteres
nacionals. 
3. Els pobles indígenes tenen el
dret individual i col·lectiu a par-
ticipar en el procés d'adopció de
decisions dels seus govern s
locals i nacionals. 
Article 6
Les persones pertanyents a
minories ètniques, racials, reli-
gioses o lingüístiques tenen dret
d'establir les seues pròpies
associacions, practicar la seua
religió i utilitzar el seu propi
idioma. 

II. DRET A LA PAU I 
A UNA VIDA LLIURE 
DE VIOLÈNCIA

Article 7
Totes les persones tenen el dret
a una vida lliure de violència i a
gaudir de la pau, tant en l'esfera
pública com en la privada.
Ningú serà sotmès a tortures ni
a penes o tractes cruels, inhu-
mans o degradants. Totes les
formes de violència contra les
dones constitueixen una vio-
lació als seus drets humans. La
violència no podrà ser usada per
a negar a les persones el seu
dret a l'habitatge, en particular
a partir de les despossessions
forçades. 
Article 8 
1. Les persones migrants,
desplaçades o refugiades i les
persones en situació de desa-
vantatge per raó de gènere ,
raça, ètnia, edat, convicció o
qualsevol altra condició, tenen
dret a mesures especials de pro-
tecció, enfront de la violència. 
2. Tots els sers humans tenen
dret a una vida lliure de con-
flictes armats. 
3. Els ultratges perpetrats contra
dones, xiquets i xiquetes en
situacions de conflicte arm a t ,
incloent els assassinats, les vio-
lacions, l'esclavitud sexual i els
embarassos forçats, constituei-
xen crims contra la humanitat. 
Article 9 
1. Totes les ciutadanes i ciu-
tadans tenen dret a un pressu-
post nacional dirigit al desen-
volupament humà sostenible i a
la promoció de la pau per part
dels governs, incloent mesures
dirigides a la reducció de les
despeses militars, l'eliminació
de totes les armes de destrucció
massiva, la limitació d'arm a-
ments, a les estrictes necessitats
de la seguretat nacional i en la
resolució de conflictes. 

III. DRETS SEXUALS I
REPRODUCTIUS 

Article 10
Tots els sers humans tenen dret
a l'autonomia i a l'autodetermi-
nació en l'exercici de la sexuali-
tat, que inclou el dret al plaer
físic, sexual i emocional; el dret
a la llibertat en l'orientació se-
xual; el dret a la informació i
educació sobre la sexualitat, i el
dret a l'atenció a la salut sexual
i reproductiva per al manteni-
ment del benestar físic, mental i
social. 
Article 11
1. Dones i homes tenen dret a
decidir sobre la seua vida re p ro-
ductiva de manera lliure i infor-
mada i a exercir el control volun-
tari i segur de la seua fert i l i t a t ,
l l i u res de discriminació, coerc i ó
i/o violència, així com dret de
gaudir dels nivells més alts de
salut sexual i re p roductiva. 
2. Les dones tenen dret a l'au-
tonomia re p roductiva, la qual
inclou l'accés a l'avort a m e n t
segur i legal. 

IV. DRET AL 
DESENVOLUPAMENT 

Article 12 
1. Tots els sers humans tenen
dret a gaudir dels beneficis del
desenvolupament humà
sostenible, d'acord a la
Declaració sobre el Dret al
Desenvolupament. 
2. Les decisions en relació a les
prioritats nacionals i l'assig-
nació de recursos hauran de
reflectir el compromís de la
nació per a l'eradicació de la
pobresa i la plena realització
dels drets econòmics, socials i
culturals, incloent-hi la salut
física i mental, educació, habi-
tatge adequat, seguretat ali-
mentària, igual i equitatiu accés
a la terra, el crèdit, tecnologia,
aigua potable i energia. 
Article 13 
Tothom té el dret i la re s p o n-
sabilitat de criar i educar als seus
fills i filles, de realitzar el tre b a l l
de la llar i proveir les necessitats
de la família, fins i tot després de
la separació o divorci. 
A rticle 14

1. Totes les persones tenen dre t
al treball profitós; a la lliure
elecció del seu treball; a la pro-
tecció contra l'atur; a condi-
cions de treball segures, equi-
tatives i satisfactòries, i a un
nivell de vida adequat. 
2. Totes les persones tenen dre t
a gaudir de les mateixes opor-
tunitats i tracte en relació amb:
l'accés als serveis d'orientació
p rofessional i ocupació;
s e g u retat en l'ocupació; igual
remuneració per un tre b a l l
d'igual valor; la segure t a t
social i altres beneficis socials,
incloent descans i re c reació. 

V. DRETS AMBIENTALS 

A rticle 15 
La responsabilitat transgenera-
cional, la igualtat de gènere, la
solidaritat, la pau, el re s p e c t e
pels drets humans i la coop-
eració entre els Estats són
bases del desenvolupament
sostenible i la conservació del
medi ambient. 
A rticle 16 
1. Tothom té dret a un ambient
sostenible i a un nivell de
desenvolupament adequats
per al seu benestar i dignitat. 
2. Tothom té dret a accedir a
tecnologies sensibles a la
diversitat biològica, el manten-
iment dels processos ecològics
i els sistemes de conserv a c i ó
de la vida en la indústria,
pesca i pastoratge. 
A rticle 17 
1. Totes les persones tenen dre t
a participar activament en la
gestió i educació ambiental
local, regional i nacional. 
2. Les polítiques ambientals
estaran dirigides a: 
a) Proveir els consumidors amb
adequada informació, com-
p rensible per a persones de
tota edat, llengua, origen i
grau d'alfabetització. 
b) Pro m o u re l'eliminació de
p roductes químics i pesticides
tòxics i perillosos per al medi
ambient, reduint els riscos de
salut que afecten les persones
tant en la llar com en el tre b a l l ,
en zones urbanes i rurals. 
c) Fomentar la fabricació de
p roductes sensibles i
respectuosos del medi ambient
i que re q u e reixen tecnologies
no contaminants. 
d) Donar suport a la re c u-
peració de terres erosionades i
d e f o restades, de conques
h i d rogràfiques danyades i de
sistemes de pro v e ï m e n t
d'aigua que estiguen contami-
nats. 

CONSIDERANT que la formulació contem-
porània dels drets humans va emergir en
un context històric en el qual el concepte
del ser humà estava en gran mesura limi-
tat al baró occidental, blanc, adult, hetero-
sexual i amo d'un patrimoni;
PREOCUPADES que, per aquesta limitada
concepció del ser humà, els drets de les
dones, indígenes, homosexuals i lesbianes,

xiquets, xiquetes, persones ancianes, per-
sones amb discapacitats i altres grups han
estat restringits; 
CONVENÇUDES que un concepte holístic i
inclusiu d'humanitat és necessari per a la
plena realització dels drets humans; 
REAFIRMANT la indivisibilitat, universali-
tat i interdependència dels drets humans; 
ASSUMINT que, en el present context

de pobresa creixent, desigualtat i vio-
lència, és crucial enfortir i garantir la
plena vigència i interconnexió dels drets
ambientals, reproductius, econòmics ,
socials i culturals; 
CONSIDERANT que aquesta Declaració
de cap manera redueix la validesa de la
Declaració Universal dels Drets
Humans, ni d'altres instruments inter-

nacionals de drets humans i que no
autoritza activitats contràries a la sobi-
rania, la integritat territorial i la inde-
pendència política dels Estats; 
En conseqüència, proposem a
l'Assemblea General, en la seua 53a ses-
sió, el present projecte, per a la seua
consideració en l'elaboració d'una
Declaració per al Segle XXI.

XELO GARCÍA.


