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  Abril xa está a volta da esquina,   e a nosa aventura de O

Mundo que Queremos comeza a vislumbrar a súa recta final.

 

Xa pasamos por catro paradas moi distintas: a visibilización

das desigualdades do mundo, a   radio ou o video como

ferramentas para a transformación social, o teatro xornal

para  ver como nacen e crecen os bulos, etc. Sen embargo

aínda nos falta unha das nosas paradas mais interesantes: A

VISITA DO SUR. 

 

Nesta quinta sesión visitarán os vosos centros educativos tres

mulleres xóvenes que dende  a radio e a música, loitan por

garantizar a igualdade de dereitos e oportunidades para as

mulleres no seu pais: O Salvador.

 

Yesenia  Karmelina  Martine,  Jennifer  Alisson Rivas  (

cantantes de hiphop) e Mercy Mulato (xornalista)

compartirán co alumnado a súa experiencia, contaránlle as

súas dificultades, pero tamén os seus éxitos.    A idea é

amosarlle ao estudantado  como outras mulleres de outras

latitudes se organizan e participan para intentar reducir as

inxustizas e as desigualdades na súa contorna. 

 

Chegarán a Galicia   da man da   ONGD Asemblea de

Cooperación pola Paz que   ten proxectos de cooperación neste

pais. 

 

 

 

A VISITA DO SUR
A  N O S A  Q U I N T A  P A R A D A



 

A metodoloxía neste caso será unha charla-coloquio no que se

favorecerá a participación activa do alumnado a través de preguntas e

algunha dinámica. 

 

 

Datas previstas: Abril

Número de alumnado:  1 ou 2 aulas (máximo 50)

Tempo: 100 min

Necesidades: A presenza do profesor/a na aula e espazo suficiente para

a charla (sempre mellor un salón de actos ou un aula aberta) con

ordenador e canón para proxectar. Tamén se lles pedirá  aos alumnos e

alumnas que leven bolígrafo e papel.

Responsables:

Alejandro Quiñoá, de Asemblea de Cooperación pola Paz. Acompañado

por Maria Caride ou Noa devesa, de Soliedariedade Internacional de

Galicia.

 

 

Mostra das visitas de anos anteriores: 

METODOLOXÍA

https://www.omundoquequeremos.org/activistas-lgtbi-
do-salvador-chegan-galicia-para-compartir-sua-loita-co-

alumnado-de-secundaria

https://www.omundoquequeremos.org/activistas-lgtbi-do-salvador-chegan-galicia-para-compartir-sua-loita-co-alumnado-de-secundaria


CONTEXTO

A República do Salvador ten unha extensión de 21.070 km2 que lindan con Guatemala

e Honduras. Conta con 332 km2 en liña de costa bañadas polo Océano Pacífico. A nivel

territorial  divídese en 14 departamentos e 262 municipios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poboación do país ascende a 6.522.419 persoas das que o 52,7% son mulleres e o 47,3%, 

homes, coa densidade poblacional máis alta de América Latina. A poboación do país é

maioritariamente nova (un 54% da poboación é menor de 30 anos). Segundo o índice de

desenvolvemento humano (IDH) do PNUD correspondente ao 2016, O Salvador ocupa o

lugar 117 (un posto menos que en 2015) dos 188 países analizados, o que o sitúa como un

país de desenvolvemento medio. 

 

A nivel económico, O Salvador experimenta un crecemento moderado pero continuado do

PIB. As remesas que envían preto de 2,9 millóns de salvadoreñas/os que viven emigrados

noutros países (o 90% en EEUU), rexistraron un máximo histórico no 2016 e constitúen  o

17,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

 

O Salvador foi no ano 2017 o pais máis violento do mundo, según un informe publicado

pola Oficina das Nacións Unidas contra a Droga e o Delito (UNODC).

 

 

UNHA BREVE OLLADA:
O SALVADOR



SITUACIÓN POLÍTICA

 

Desde o ano 2009 hasta o ano 2019 o país estivo gobernado polo Frente Farabundo

Martí de Liberación Nacional (FMLN), situado na esquerda ideolóxica. Agora mesmo o

partido no   poder é GANA presidido por   Nayib Bukele. GANA é un novo partido  de

tintes populistas que rachou co bipartidismo anterior que enfrontaba ao bloque de

dereitas ARENA e aos exguerrilleiros do FMLN. GANA obtivo a maioria absoluta cun

53.10% dos votos nas eleccións do 2019. O partido de Bukele  recentemente

protagonizou unha deriva autoritaria ao entrar con militares no Parlamento despois

que os deputados se negasen a aprobar un préstamo crave para financiar a súa

estratexia de seguridade. Bukele desafiou aos lexisladores ao irromper, arroupado por

oficiais da policía e militares, na Asemblea Lexislativa,  e ordenou o inicio da  sesión,

amparado, dixo, por un dereito divino.

 

UNHA BREVE OLLADA:
O SALVADOR



CIFRAS E DATOS PARA A REFLEXIÓN

O Salvador é un dos países máis perigosos do mundo para ser muller: hai 8,9

homicidios por cada 100.000 mulleres, unha das taxas máis altas de

feminicidios a nivel mundial. 

Existe un alto grado de violencia sexual en nenas e adolescentes (máis de 5

nenas e adolescentes son vítimas de delitos sexuais cada día)

Posúe a taxa máis alta de embarazo en mulleres entre 15 e 19 anos en América

Latina, o que supón que cada día 70 nenas e adolescentes deben asumir a

maternidade. Miles delas son nenas entre 10 e 14 anos.

Criminalización e negación do dereito á vida e á saúde das mulleres debido á

absoluta penalización do aborto:  o aborto está prohibido en calquera

circunstancia, mesmo cando o embarazo é produto dunha violación ou cando a

saúde da muller está en risco, enfrontando penas que oscilan entre 30 e 40 anos

de cárcere.

A Organización Mundial da Saúde sinalou que o 11 por cento das mulleres que

se someteron a un aborto ilegal no país morreron como consecuencia diso. 

Crimes de odio por orientación sexual e/ou Identidade de xénero: Nos últimos

anos no Salvador rexístranse máis de 500 crimes de odio debido á orientación

sexual e/ou identidade de xénero e distintas agresións contra mulleres

lesbianas, bisexuais, mulleres  trans e  intersexuales continúan en impunidade. 

Persecución e fustrigación contra defensoras de Dereitos Humanos: Segundo a

Iniciativa  Mesoamericana de Defensoras entre 2012-2014 rexístranse 1,688

agresións dirixidas contra mulleres defensoras en  Mesoamérica sendo as

defensoras de Dereitos Ambientais as maioritariamente agredidas, seguidas das

defensoras de Dereitos Sexuais e Reprodutivos e Dereitos das Mulleres.

Desigualdade no ámbito laboral, percibindo 30% menos de ingreso por realizar

o mesmo traballo que os homes tanto no campo como na cidade; o réxime do

Seguro Social para traballadoras domésticas continúa sendo discriminatorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SITUACIÓN DA MULLER NO SALVADOR

 Se queredes ampliar esta
información podedes ver
o documental realizado
por ACPP e AGARESO

sobre a penalización do
aborto en El  Salvador

EN DEUDA CON
TODAS

https://www.youtube.com/watch?v=UcanNtb_woM


 

 

HIP HOP FEMENINO EL SALVADOR é a primeira

organización de mulleres  rapeiras do pais. Fundouse no 

 2015 e ao longo destes  anos foi forxando fortes lazos co

movemento feminista, traballando con diferentes

organizacións en actividades dedicadas á muller e á

defensa dos dereitos humanos.

 

Visitarán a nosa terra dúas xóvenes rapeiras  integrantes

deste organismo: Yezli Mic  e Queen Mc .  Como integrantes

de  HIP  HOP FEMININO O SALVADOR adícanse a dar

charlas, obradoiros e concertos para visibilizar os Dereitos  

Humanos, as loitas sociais, e os diferentes tipos de 

 violencia cara á muller,  mostrando o  HIP  HOP como

unha ferramenta para o activismo (Artivismo) e a

promoción da cultura de paz. 

 

Yesenia  Karmelina  Martines é  cantante, compositora, 

 activista e feminista. Coñecida artisticamente como "Yezli  

Mic", ten 22 anos e é orixinaria de San Rafael Cedros, O

Salvador.  Leva 8 anos  pertencendo á Cultura  HIP- HOP

como MC( Rapera) e forma parte da colectiva  HIP- HOP

Feminino O   Salvador.

           

Jennifer  Alisson Rivas  é compositora, cantante e

activista coñecida dentro a cultura HIP- HOP como

¨QueenMc¨, orixinaria de San Salvador. Ten 19 anos de

idade,  e leva 5 pertencendo a     a cultura  HIP- HOP como

MC ( Rapera) e  tamén como integrante da colectiva  Hip 

 Hop Feminino.  

 

As súas letras baséanse nas realidades sociais que

enfrontan as mozas do seu país, a  visibilizacion dos

dereitos humanos e o empoderamento  da muller.

 

 

 

A NOSA VISITA
HIP HOP FEMENINO EL SALVADOR 

UNHA POTENTE FERRAMENTA PARA O 

ARTIVISMO FEMINISTA

Queen Mc

Yezli Mic

https://www.instagram.com/yezli_mic/
 

https://www.facebook.com/ Yelzli_Mic

https://www.youtube.com/channel/

 
https://www.youtube.com/channel

https://www.facebook.com/Queenrap23

https://www.instagram.com/queen_rap

https://www.youtube.com/channel/UCPhNI1ZBgnpWY6vbh768C0Q
https://www.instagram.com/queen_rap_/


"SOMOS LA PRIMERA RADIO FEMINISTA ONLINE DE EL SALVADOR, CON GANAS
DE ROMPER ESTEREOTIPOS Y CREAR UN  AMBIENTE EQUITATIVO ENTRE
MUJERES Y HOMBRES"

Así definen a súa radio, as mulleres que compoñen a Radio de Todas, unha radio comunitaria que 

 funciona dende o ano 2011 e depende da Asociación Colectiva Feminista.

 

A Colectiva Feminista é unha organización enfocada a acción política feminista, que combina a loita

por cambios concretos para a mellora das condicións de vida das mulleres e as nenas, coa  ampliación

do recoñecemento dos dereitos das mulleres e os grupos especialmente discriminadas como as persoas 

 LGBTI. Traballa en sete liñas estratéxicas: dereitos sexuais e dereitos reprodutivos, promoción dunha

vida libre de violencia para as mulleres e seguridade cidadá, empoderamento e autonomía das

mulleres, protección integral para defensoras de dereitos humanos, feminismo e xustiza ambiental,

participación cidadá e política para a igualdade e por último municipalismo e gobernabilidade

democrática local.

 

A Radio de Todas nace para ser un espazo de difusión da cultura feminista e para compartir o seu

ideario. Facer radio feminista significa desenvolver unha proposta de comunicación non sexista e

inclusiva desde a ética feminista para disputar espazos e narrativas aos medios de comunicación máis

tradicionais que sosteñen o “status  quo” e contribúen a perpetuar a violencia simbólica nunha

sociedade desigual e  misóxina. A Radio de Todas sostén que facer comunicación feminista non só é

posible; é urxente e necesaria fronte á arremetida das ideoloxías  conservadoras, neoliberais,  clasistas,

racistas...

 

Acompañaranos na nosa visita Mercy  Mulato:  Xornalista feminista e Defensora de dereitos humanos

das mulleres. Encargada das comunicacións da Colectiva Feminista, actualmente dirixe a Radio de

Todas, e coordina a Radio  Güija, un medio de comunicación comunitario ambientalista. Ten

experiencia como facilitadora de procesos formativos de comunicación radial e linguaxe inclusiva e

non sexista, posúe experiencia en estratexias de comunicación enfocada en dereitos sexuais e

reprodutivos e ten formación en Educación Integral da Sexualidade, feminismo e xénero, mocidades e

diversidade sexual.

 

 

A NOSA VISITA
LA RADIO DE TODAS

 

https://colectivafeminista.org.sv/

www.instagram.com.Raradiodetodas/

www.instagram.com//colectiva-feminista

https://colectivafeminista.org.sv/
https://www.instagram.com/explore/tags/laradiodetodas/
https://www.instagram.com/explore/locations/1568163933466630/colectiva-feminista/?hl=es


 

 

 

 

María Caride

COORDINACIÓN XERAL OMQQ
Solidariedade Internacional de Galicia

 626913681
sensibilizacion@solidaridadgalicia.org

 

Rocío Cadahía
COMUNICACIÓN OMQQ

Asociación Galega de Comunicación 
para o Cambio Social- AGARESO

 605316039 
omqq@agareso.org

 

ALEJANDRO QUIÑOÁ
coordinación visita sur

Asemblea de Cooperación pola Pa- ACPP
+34 881 97 73 39 
galicia@acpp.com

 

 

 

PARA MÁIS INFO

w w w . o m u n d o q u e q u e r e m o s . o r g

www.facebook.com/omundoqqueremos/

www.instagram.com/omundoquequeremos/?hl=es

https://www.omundoquequeremos.org/
https://www.instagram.com/omundoquequeremos/?hl=es

