
 

 

MANIFESTO 8M IES MACÍAS O NAMORADO (2022) 
 
Hoxe, 8 de marzo, alumnado e profesorado do IES Macías o Namorado 
reunímonos para declarar o noso espazo de traballo, as nosas aulas e o noso 
centro como un ESPAZO QUE PROXECTA IGUALDADE, LIBRE DE 
MACHISMO. 
 
Desde hai 2 anos, estamos a vivir unha pandemia. Unha PANDEMIA é unha 
enfermidade que se espalla polo mundo e fronte á que a maioría das persoas non 
teñen inmunidade. A sociedade loita por erradicala por medio dunha vacina, 
como ocorreu coa varíola. 
 
Do mesmo xeito ao que está a suceder actualmente coa COVID, o machismo 
empapa o noso día a día, malia que en ocasións sexa difícil percibir o seu pouso 
nas sociedades que se autodefinen igualitarias, como a nosa. 
 
É curioso que, cando falamos de países con importantes políticas en igualdade 
de xénero, atopamos nos primeiros postos países coma Finlandia no que, pola 
contra, o nivel de violencia de xénero é case 20 puntos superior ao de España. 
Que acontece entón? Pois que alí as mulleres denuncian máis seguras, sabendo 
que se senten amparadas. 
Isto demostra que as leis en igualdade son necesarias e só se poden desenvolver 
con éxito nunha sociedade que experimente cambios profundos que teñen que 
comezar na familia e continuaren nas escolas e nos medios de comunicación 
escritos e audiovisuais. 
 
É evidente que os modelos de masculinidade, a pesar do que nos din, non 
cambiaron tanto como nos queren facer crer. É Importante e necesario que 
comprendamos, analizando este grave problema, que lonxe de minguar se vai 
perpetuando no tempo. 
 
Non debería ser necesario, pero segue a ser imprescindible que a día de hoxe 
expliquemos o significado da palabra “feminismo”. 
- O FEMINISMO non busca a superioridade da muller respecto do home, senón 
a equidade entre homes e mulleres, fuxindo da discriminación das persoas por 
mor do seu xénero.  
- O FEMINISMO non é odiar aos homes, non defende que un xénero sexa mellor 
ca outro, senón que fala de persoas que, anque con características diferentes, 
merecen o mesmo trato, respecto, dereitos, deberes e oportunidades. 
- O FEMINISMO non é a versión feminina do machismo. Se un home e unha 
muller optan a un posto de traballo, deberían competir en igualdade de 



 

 

condicións, para que fose elixida a persoa mellor candidata, e non sexa desbotada 
polo seu xénero. 
 
- O dicionario da Real Academia Galega  define feminismo como unha “ ideoloxía 
que defende a igualdade de dereitos entre o home e a muller”. 
O FEMINISMO é unha ferramenta que loita contra as desigualdades que 
sufrimos as mulleres e indaga nas súas causas e as súas solucións para acadar 
unha sociedade máis igualitaria. É o que cada 8 de marzo as mulleres queremos 
visibilizar, ademais de reclamar a nosa liberdade sexual, a nosa seguridade e a 
nosa integridade física. 
 
No noso centro, apostamos polo que é unha vacina eficiente contra esta 
pandemia do machismo: traballar na COEDUCACIÓN que forme en valores 
igualitarios e achegue unha ruptura cos valores tradicionais, evitando un 
discurso paternal que nos di que as mulleres “debemos ser fortes”. Por suposto 
que o somos, pero non temos nada que demostrar. O que precisamos é que a 
sociedade se converta nunha igualdade real de xénero e libre de violencias 
machistas. 
 
Insistimos en que queremos un ensino público de calidade e non sexista, no que 
a igualdade e a diversidade sexan eixes centrais de todos os currículos, materias 
e actividades. Cremos que é imprescindible loitar por esta causa, para conseguir 
unha sociedade igualitaria, xusta e libre. 
 
Comprometémonos, deste xeito, a estar atentas e atentos para garantir os 
dereitos e as liberdades das compañeiras e compañeiros que formamos parte 
deste instituto. 
 
Este 8M seguiremos nesta loita, ergueremos a nosa voz polas nosas 
reivindicacións e polas compañeiras que non están, polas que sufriron agresións 
machistas e polas que as están sufrindo. 
 
POR TODAS!! 
 
 


