As mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento enfróntanse de
partida a unha triple discriminación:


debido ao seu xénero,



á súa discapacidade,



e a que dita discapacidade sexa intelectual, pois a pesar dos moitos
avances en dereitos e inclusión, é unha característica que segue a soportar
un importante estigma social.

Estas mulleres poden presentar ademais outras características como desemprego,
pobreza, idade, orixe étnica… e cada unha destas características súmase a esa
situación de maior discriminación.
A todo elo, debemos engadir as denominadas "pequenas violencias diarias" que
sofren no dia a dia: non as vemos, non están, non se lles ten en conta ou están
explotas nas súas contornas máis próximas.

En definitiva, SON INVISIBLES.

“Non serei unha muller libre mentras siga habendo mulleres sometidas”

- Audre Lorde

Outra das nosas prioridades dende FADEMGA Plena inclusión Galicia é concienciar
sobre a importancia de erradicar a violencia contra as mulleres. Sen dúbida, esta
debe ser unha causa prioritaria en calquera sociedade comprometida coa xustiza e
a igualdade. As mulleres con discapacidade intelectual son moito máis vulnerables,
non só debido aos malos tratos en si, senón tamén polas barreiras que deben
franquear para poder acceder a calquera tipo de axuda.
Ser muller e ter discapacidade fai que o risco ante unha situación de violencia se
multiplique por dous. Un risco que se ve incrementado debido a problemas de
comunicación, así como maiores dificultades de acceso á información e servizos de
axuda.
Con todo, faise necesario abordar esta realidade, garantindo unha atención
integral ás mulleres con algunha discapacidade intelectual que á vez sexan vítimas
de violencia de xénero, realizando para iso accións de información e asegurando a
súa protección e acompañamento.

A “invisibilidade” discrimina. Non facer visible a realidade das mulleres con
discapacidade e da situación diferenciada que cada tipo de discapacidade conleva,
non deixa de ser unha forma máis de discriminación.
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Pero a pesar desta dura realidade, cada vez podemos falar de máis cambios
positivos.
Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia -ademais de promover accións para a
prevención do abuso, de fomento da igualdade e de autocoñecemento- estamos a
apoiar a autorepresentación das mulleres con discapacidade intelectual e a súa

participación como cidadás de pleno dereito en todos os ámbitos da súa vida.

Que participen e sexan protagonistas no seu día a día, na súa vida privada,

familiar...
Que participen e teñan voz nas organizacións e servizos da discapacidade, tamén
nos espazos de toma de decisións e liderado.
Que participen e teñan voz na vida da súa comunidade, na súa contorna, na vida
política e social….
Pequenos avances para conseguir unha sociedade
que nos inclúa a todas e todos.

“Non desexo que as mulleres teñan máis poder que os homes, senon que teñan máis

poder sobre sí mesmas” - Mary Shelley

TESTEMUÑOS
Cando no traballo, un condutor me acosaba, e non me
sentaba ben, non tiña o apoio das miñas compañeiras mulleres
para apoiarme nelas.
Non lle desexo que lle pase iso no traballo a ningunha muller,
con un condutor ou cun compañeiro.
As mulleres temos que apoiarnos unhas ás outras se queremos
conseguir a igualdade.

Ten que haber máis igualdade entre homes e mulleres.
As mulleres temos que darnos máis a valer.
Para estudar e para traballar.
Para coidar dos nosos fillos.
Para que nos tomen en serio.

Cando estaba no colexio, os meus compañeiros non se querían
sentar conmigo. No instituto pasoume o mesmo: metíanse
conmigo, pegábanme, insultábanme…. Conteillo aos profesores
pero non conseguín que a situación cambiara.

TESTEMUÑOS
Á hora de saír coas miñas amigas, a miña nai contrólame
sempre o horario. Dime que non pinto nada por aí de noite, na
rúa, porque todo son borrachos e drogadictos que se meterán
comigo.
Dime que non me sei defender, en cambio o meu irmán ten
máis liberdade ca min, porque di que el se sabe defender.

Son unha muller de 44 anos.
Síntome discriminada por ser muller e ter unha discapacidade.
Temos que ensinarlle á xente que somos iguais ao resto da
sociedade.
Ninguén pode discriminarnos pola nosa condición.

Temos dereito a un traballo digno, a loitar por vencer as nosas
limitacións e dificultades con vontade e ánimo de superación.

TESTEMUÑOS
Na miña familia eramos dúas irmáns e un irmán. Nós, as
mulleres, non deixabamos que o noso irmán fixese ningunha
tarefa no fogar porque así nos ensinou nosa nai. O mesmo
sucedía na casa das miñas primas. Hoxe meu irmán está casado e
participa en todas as tarefas do fogar ao igual que a súa muller.

Cando eu tiña mozo, e íamos a tomar algo, sempre me decía que

gardara os cartos que xa se encargaba de pagar, pero eu tamén
teño diñeiro porque os dous tiñamos os mesmos ingresos
mensuais.

Moitas veces se teño un problema con alguén, estou molesta ou
triste por algo que me sucedeu, a miña parella vótame a man
polo ombreiro e dime que non me preocupe, que el me vai a
protexer e defender. Eu preciso apoio, pero non que ningún
home me defenda, porque iso podo facelo eu si quero.
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