
INSUBMISAS 
E REBELDES 
POR UNHA 
GALIZA 
FEMINISTA!
Estamos fartas de sermos agredidas, 
marxinadas, silenciadas e asasinadas!
Fartas de que a Igrexa e os poderes 
españois perpetúen o patriarcado. 
Infravalórannos, manipúlannos, 
fraxilízannos, exercen control sobre nós. 
Mais somos valentes porque levamos toda 
a vida loitando contra este estado 
machista, retrógrado e capitalista que nos 
oprime pola nosa condición de mulleres, 
de mozas e de galegas. O noso camiñar 
está unido, forte, rebelde, decidido a pisar 
con firmeza a rúa. Os nosos corpos non serán 
engaiolados e tampouco consentiremos ver 
esnaquizada a nosa soberanía. Ningunha lei 
nin reforma deixará a muller algunha en 
estado de submisión, escravitude ou 
recrutamento.

A insuficiente lei española de violencia de 
xénero é cómplice do feminicidio. Algunhas 
das mulleres asasinadas xa emprenderan 
denuncias por malos tratos, outras non 
deran aínda ese paso, ficando 
desprotexidas, porque sen denuncia, o 
goberno español decide non actuar. As 
mozas de Galiza Nova non imos quedar 
paradas perante o feminicidio e o 

terrorismo machista nin perante as 
violencias invisibilizadas.

Por iso declarámonos insubmisas e rebeldes 
diante de todas estas violencias que nos 
oprimen:

- Simbólica: Estamos fartas de toda 
violencia que se realiza a través de 
patróns estereotipados, valores, 
mensaxes, iconas ou signos que 
reproduzan unha desigualdade ou 
discriminación nas relacións sociais. Os 
tacóns, a maquillaxe, a depilación... 
forman parte desa “obrigatoriedade 
elixida” na que podemos escoller facelo ou 
non, pero que ten unha carga patriarcal 
da que non somos conscientes. Tamén na 
publicidade, cando utilizan o corpo das 
mulleres cousificándonos. 

- Institucional: Declarámonos insubmisas e 
rebeldes diante de toda violencia que 
exercen  as institucións públicas, que 
obstaculizan e impiden que teñamos 
acceso a políticas públicas, e loitamos 
contra as leis que atentan contra a 
liberdade dos nosos corpos.

- Económica: As mulleres galegas cobramos 
menos por igual ou maior traballo ca os 
homes. O sistema capitalista abre fendas 
e provoca feminización da pobreza, 
recortando en dereitos sociais, 
deixándonos desprotexidas.

- Obstétrica: Fartas de falta de 
información sobre o que fan cos 
nosos corpos nas revisións 

xinecolóxicas, dun trato despectivo 
e paternalista por parte dos 
prosionais da saúde e da 
patoloxización e mecanización dos 
procesos naturais, priorizando o 
benestar da crianza sen atender ao 
da nai.

- Psicolóxica: Cáusannos dano 
emocional, diminuíndonos a 
autoestima con insultos ou 
comentarios e perturban o noso 
pleno desenvolvemento persoal. 
Basta de acosos, restricións, 
humillacións, deshonras, 
descréditos, manipulacións e de 
controis sobre as nosas crenzas e 
decisións!

- Sexual: Queremos camiñar tranquilas de 
noite e de día, ir de aquí para acolá, sen 
ser violadas, esteamos nunha rúa 
céntrica ou nunha rúa escura. O sexo 
dentro das relacións de parella se non é 
consentido é violación e violencia sexual, 
así como a prostitución forzada, 
explotación, escravitude, acoso, abuso 
sexual ou a trata de mulleres.

- Física: Estamos fartas de sermos 
agredidas, asasinadas e de ser tan só 
unha cifra para o Estado español e os 
medios, ante o que tan só se gardan 
minutos institucionais que os fan 
cómplices deste sistema. Non se dá 
ningunha resposta política e institucional 
máis alá da repulsa e da condena. 
Esiximos a posta en marcha dos 
protocolos de actuación necesarios!

Por todo isto, desde a Asemblea de Mulleres 
de Galiza Nova, mozas do BNG, chamámoste a 
que te unas á insubmisión e á rebeldía, 
loitando por unha Galiza feminista!

En nós non manda ninguén, soberanas!
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