Nós, mulleres, feministas, herdeiras de
todas as que loitaron polos nosos dereitos,
fronte ao movemento internacional
do borrado das mulleres,
DENUNCIAMOS QUE
Quérense introducir nas nosas leis conceptos acientíﬁcos de identidade e expresión de
xénero, conceptos que converten o sexo en irrelevante.

O sexo é a base da discriminación da violencia que sufrimos as mulleres.
Eliminar a categoría sexo para substituíla por un xénero autopercibido é un acto de miso-

xinia.

Ao eliminar o sexo como categoría xurídica, todas as políticas para combater a desigualda-

de estrutural que as mulleres padecemos tórnanse irrelevantes.

A Lei de Violencia de Xénero e a Lei de Igualdade entre sexos anúlanse e desactívanse se se

elimina por lei o sexo como base da violencia e a desigualdade.

O xénero - o feminino, o masculino atribuído ao sexo - é un sistema de opresión. O rol de

xénero é a ferramenta cultural e social que lles di ás mulleres a que estereotipos deben someterse e que roles deben adoptar.

Describir o xénero coma unha identidade sentida permite aﬁrmar que as persoas non

conformes cos estereotipos e roles sexuais que lles impoñen son un indicador de que se
naceu no corpo equivocado. Crenza errónea e acientíﬁca.

Baixo a falacia de que se pode ter nacido no corpo equivocado, as criaturas menores de

idade están sendo levadas á hormonación e a cirurxías innecesarias. Iso é maltrato infantil.

Estanse inoculando en nenas e nenos ideas profundamente sexistas, baseadas en cren-

zas acientíﬁcas, segundo as cales hai xogos de nenas e de nenos, gustos diferentes de
nenas e de nenos. Se estes xogos e gustos non responden aos estereotipos sexistas, segundo estas falsas crenzas, é debido a que o cerebro “rosa ou azul” non se corresponde co sexo
biolóxico.

Por denunciar a ideoloxía misóxina e reaccionaria que se agocha tras estes falsos concep-

tos o activismo feminista está sendo obxecto de persecución manifesta. Por iso, expresamente proclamamos que o feminismo non pode ser confundido cos postulados queer nin
moito menos substituído polo acientíﬁco e dañino xenerismo queer.

Os defensores das políticas de “identidade de xénero” utilizan en todos os países as

mesmas tácticas lobbistas. Estas tácticas inclúen imposicións normativas que son coercitivas contra as mulleres.

Que os lobbies que queren implantar estas políticas de “identidade de xénero” promoven

furtar ao debate democrático público, político e mediático o articulado destas leis e as súas
consecuencias para as mulleres, nenas e nenos en particular, e para a cidadanía en xeral.

Por todo isto,
MANIFESTAMOS QUE
O feminismo non é unha teoría das identidades ou dos desexos individuais.
A perspectiva crítica feminista permítenos aﬁrmar que a “identidade de xénero” é só a nova
categoría a partir da cal se quere materializar a exclusión pública e a irrelevancia xurídica
das mulleres.
Negar o sexo e universalizar o xénero como liberador é un rotundo éxito do patriarcado,
xa que a única certeza é que a dor, a violencia e a inxustiza teñen xénero e que esa violencia
e esa inxustiza padécena as mulleres polo feito de naceren mulleres.
Non imos asistir impasibles ao relato queer que nega a especiﬁdade das mulleres. Segundo ese relato misóxino, non hai violencia de xénero, non somos o suxeito activo do feminismo, non hai sexo biolóxico, non somos mulleres senón “cismulleres”, non somos mulleres
embarazadas senón “corpos xestantes”, non somos un grupo social senón un colectivo.
Denunciamos o relato queer que pretende que as mulleres e a sociedade en xeral aceptemos categorías inestables, permeables e ﬂuídas como é o concepto de “identidade de
xénero” pretendendo, ademais, que nos vexamos representadas nesas categorías.
Rexeitamos que baixo a acusación de “transfobia” debamos aceptar un novo contrato
social polo que se nos invisibiliza. Aﬁrmamos que esta corrente é unha imposición patriarcal.
Rexeitamos que o xénero sentido sexa determinante nas estatísticas, no deporte feminino
ou nas cotas paritarias de representación. Se a categoría sexo desaparece destes e outros
ámbitos, desaparecen tamén os datos sobre as mulleres, os méritos deportivos das mulleres e o dereito das mulleres a que se escoite a nosa voz.
Desde a Alianza Contra o Borrado das Mulleres rexeitamos de forma tallante todo intento de borrar ás mulleres invisibilizando a categoría “sexo” como eixe de opresión, rexeitamos que o “xénero” se corresponda con vivencias íntimas, e rexeitamos que se esnaquice o signiﬁcado da palabra “mulleres”.

Nin a ignorancia nin o temor poden aprazar o noso deber como feministas
para denunciar as leis de borrado das mulleres.
Contra o borrado das mulleres, rebeldía feminista. Súmate
A Alianza Contra o Borrado das Mulleres é unha plataforma feminista

que nace para defender os dereitos das mulleres baseados no sexo e para
desenmascarar as políticas misóxinas segundo as cales ser muller é un sentimento.

