
UNHA REDACCIÓN
PROPIA

UNHA  REFLEX IÓN  CON  AS  XORNAL ISTAS
GALEGAS  SOBRE  O  CAMIÑO  CARA  UNHA

COMUNICAC IÓN  FEMIN ISTA

Dicía Virgina Woolf que o necesario para que unha

muller se dedicase á literatura era “diñeiro e unha

habitación propia”. Case un século despois, esta

afirmación segue a ser unha realidade para as

aspirantes a autoras, pero tamén para as xornalistas;

castigadas por unha maior precariedade laboral que os

seus compañeiros de profesión e traballando en

redaccións nas que aínda impera unha xerarquía

patriarcal.

Segundo os datos do Informe Anual da Profesión

Xornalística realizado pola APM no 2018, as xornalistas

a penas chegan a ocupar un cuarto dos postos de

dirección e xestión dos principais medios do país. A

pesar de ser unha maioría nos graos de Xornalismo

(chegando ás 2.135 mulleres tituladas no ano 2017

fronte aos 1.299 homes graduados), as profesionais

seguen enfrontándose a un teito de cristal que lles

impide crecer na súa carreira e con cifras que as sitúan

con maiores porcentaxes de paro (un 63% dos

xornalistas que quedaron en paro nese ano eran

mulleres).

No mesmo ano que se publicou ese estudo, o

feminismo marcou fitos históricos, con mobilizacións

masivas en todo o mundo e cunha primeira

convocatoria de paro moi secundada en España, que

deu lugar ao movemento de Las periodistas paramos.

Con esta unión de profesionais da comunicación

creáronse asociacións de xornalistas mulleres por todo

o territorio nacional tras o 8M do 2018. En Galicia,

meses despois do Día Internacional da Muller, naceu o

colectivo de As Xornalistas.

 

As xornalistas precursoras

 

A auxe das voces feministas no xornalismo non foi un

feito espontáneo. Anos de feminización da profesión,

pero cun teito de cristal aínda sen rachar, xeraron

máis concienciación entre as compañeiras.

Para María Nieto, outros dous fitos marcaron a

intensidade das reivindicacións do 2018: Por un lado, a

sentencia de La Manada, que puxo de manifesto que a

suposta liberdade sexual das mulleres non estaba

aínda acadada e desembocou en numerosas

mobilizacións e, polo outro, a auxe da política de

extrema dereita, cos seus discursos ultramachistas e

ultraconservadores, como resposta ao crecemento da

esquerda tras a crise do 2008. 

Tampouco pode entenderse a dimensión do 8M do

2018 sen falar das redes sociais e do movemento

#metoo, que xerou unha maior concienciación e

sentimento de unión entre mulleres de todo o mundo.

Pero as reivindicacións feministas no ámbito do

xornalismo galego poden situarse xa antes do ano

2018. Un dos feitos máis salientables foi a creación da

Declaración de Compostela no 2004 por parte do

Colexio de Xornalistas de Galicia, na que se considera

a violencia contra as mulleres  un problema social e,

polo tanto, establece como tratar este tema nos

medios de comunicación.

No 2018, un ano que marcou o feminismo actual, creouse en

Galicia a asociación de As Xornalistas para denunciar o

machismo que aínda se atopa nos medios. Falamos con

Andrea Méndez, Sonia Torre e María Nieto Díaz, profesionais

da comunicación e asociadas ao colectivo, para entender a

realidade dos medios galegos en materia de xénero e a

necesidade dun colectivo feminista na profesión. 

UNHA REDACCIÓN PROPIA CARMEN GÓMEZ MARIÑAS1



Porén, as guías de boas prácticas para informar de

violencia de xénero son unha deontoloxía que tardou

en calar entre os xornalistas e ata hai pouco tempo

non se poñía no contexto do machismo e se definía

simplemente como crimes pasionais. Sonia Torre,

xornalista que participou na elaboración da

Declaración e nos inicios de As Xornalistas, explica que

o activismo feminista no xornalismo xa leva moitos

anos existindo, pero antes non había tanta conciencia

como a de hoxe en día. Apunta que xa na Marcha

Mundial das Mulleres, nos inicios dos 2000, falábase da

influencia e responsabilidade dos medios nunha

sociedade machista, aínda que faltaba a “sensación de

pertencer a un colectivo. Pertencías ao feminismo e

dentro del cada unha desenrolábase na súa profesión”.

Cos anos aumentou a conciencia feminista, pero a

representación de mulleres na prensa seguía sendo

ínfima tendo en conta a feminización que se produciu

no xornalismo. Un exemplo claro foi o Congreso de

Columnismo de León do ano 2017, no que soamente

un 20% das xornalistas columnistas invitadas a

participar eran mulleres e ningún deses nomes

aparecía no cartel. Como resposta a este encontro,

moitas xornalistas mobilizáronse en Twitter coa

etiqueta #HayMujeresColumnitas e, en Galicia, Diana

López Varela e Susana Pedreira organizaron en

Pontevedra o congreso ‘As mulleres que opinan son

perigosas’. Coa vontade de visibilizar a todas aquelas

mulleres que fan opinión nos xornais día a día, López e

Pedreira levaron a cabo este encontro para reunir a

mulleres de distintas xeracións e perfís nun foro que

seguiu organizándose nos anos posteriores. Só no 2019,

as xornalistas ocuparon un 15,5% das sinaturas de

opinión, segundo datos de As Xornalistas.

Xuntas somos máis fortes

 

Así, chegamos ao 2018 ano de creación de As

Xornalistas Galegas, un momento que, en palabras de

Andrea Méndez, “foi o impulso que serviu para

decatarnos de que xuntas eramos máis fortes e de, por

primeira vez, colectivizarnos. Eramos voces individuais

e sen peso, e isto foi o gran cambio”. Un activismo que

nace como resposta ao propio desenvolvemento do

movemento e os debates que xera, e co que no

relativo ao xornalismo aspiran a mellorar a profesión,

loitar por ela e lograr que represente á propia

diversidade da audiencia.

Desde o colectivo recoñecen que é necesaria unha

revisión dos medios para normalizar a inclusión de

temas feministas ou simplemente femininos; falta o

punto de vista das mulleres na maioría dos temas que

conforman as axendas. De todas formas, recoñecen

que o que si mudou foi unha maior conciencia por

parte das propias mulleres xornalistas, como apunta

Sonia Torre. Pero recordan que a nivel empresarial

non existe aínda un enfoque de xénero.

É certo que nos últimos anos aumentou a presencia

do feminismo nas noticias, pero esta evolución ven

marcada por unha utilización do movemento para dar

unha boa imaxe, e non por un compromiso social real.

Un aumento do activismo feminista desde os inicios

dos 2000, que chegou ao punto álxido no 2018,

provocou un maior interese polo movemento desde

os medios, segundo explica María Nieto Díaz: “Creo

que se fala do feminismo nas cabeceiras sen que se

producira un cambio nin nos contidos nin nas

actitudes nas redaccións á marxe dos cambios sociais

que per se están en todos os ámbitos”.

Eramos  voces  i nd i v idua i s  e  sen

peso ,  e  i s t o  f o i  o  g ran  camb io

A N D R E A  M É N D E Z
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Semella que o feminismo soamente interesa no

xornalismo se se aproxima algunha reivindicación

feminista como o Día da Muller, ou se sucede algún

crime de violencia de xénero que teña moita

repercusión, probablemente máis por intereses

económicos que sociais. A propia Sonia recorda que

nesas datas sinaladas multiplícanse as campañas

institucionais e tamén as empresas anunciantes

publicítanse con mensaxes “feministas”, polo que

aumenta a presencia destas temáticas nas axendas

dos propios medios.

Esta falta de perspectiva feminista, aínda cando se

tratan eses temas nos diarios ou telexornais, explícase

cun concepto no que coinciden algunhas das

Xornalistas: “un mal endémico da profesión”. 

Se  non  se  f a l a  de  f em in i smo ,  non

ex i s t e  como  concep to  g loba l ,  va i

ex i s t i r  sempre  pe ro  neses  r edu tos

unde rg round

M A R Í A  N I E T O  D Í A Z
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medios cara a sociedade, xa que inciden no

coñecemento que teñen os cidadáns e “o que non se

nomea non existe” en palabras de Nieto Díaz. “Se non

se fala de feminismo, non existe como concepto

global, vai existir sempre pero neses redutos

underground. Entón, cando se fala de feminismo o

convertes nun punto da axenda global. Esta parte é

importantísima e nela os medios teñen moito traballo

por facer” engade.

 

O eterno debate sobre as cotas

 

Para mudar a situación actual, unha das primeiras

accións que se emprenderon desde o colectivo foi a

elaboración dunha axenda de contacto de mulleres en

distintos ámbitos. A súa intención é difundilos entre os

medios para que xa non teñan a escusa de non ter

mulleres ás que acudir como fontes, e así tamén dar a

coñecer e visibilizar a mulleres noutras profesións.  

circunstancias, aí xogaremos. Creo que as cotas son

necesarias porque é a única maneira que temos de

xogar o partido”.

 

Eles a Deporte e elas a Sociedade

 

Un partido no que aínda quedan moitos minutos por

xogar, sobre todo no que se refire á loita contra a

brecha de xénero nas empresas de comunicación.

Entre outros aspectos, hai unha división aínda patente

entre os xornalistas de cada sección segundo se é unha

sección masculinizada ou feminizada, ou segundo a

propia relevancia que ten no medio.

María Nieto considera que esta segregación prodúcese

máis nas seccións tradicionalmente femininas que nas

masculinas. Cada vez hai maior presenza de mulleres

en Deportes, en Economía ou Política. Porén, ao revés

non sucede, e aínda resulta difícil ver a máis homes

xornalistas en Sociedade ou Cultura.

De todas formas, o debate sobre o uso das cotas ou

discriminacións positivas segue aberto. En opinión de

Nieto Díaz, son necesarias ata certo punto pero lle

preocupa “que normalice unha axuda”. Explica que

desde o feminismo o obxectivo é que as mulleres

poidan chegar da mesma maneira que a fan os homes,

pero considera que a verdadeira solución atópase na

concienciación. Polo de agora, as cotas semellan unha

solución fronte á invisibilización das mulleres. Sonia

Torre as explica cun símil dun partido de fútbol: “Se vas

xogar un partido e o contrario parte con dez goles a

favor, por moi ben que xogues ou por moi boa que

sexas, vai ser moi difícil que o teu equipo chegue tan

sequera a empatar. Entón, creo que se trata de poñer o

contador a ceros, e cando esteamos nas mesmas 

O que sucede é que desde o

xornalismo fanse continuamente

críticas ou denuncias das situacións

doutros sectores, pero falta

autocrítica para examinar aos

propios medios de comunicación

nestes sentidos.

E isto é especialmente relevante

pola responsabilidade que teñen os 
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Torre explica esta división porque “os medios forman

parte da sociedade e reproducen os sistemas da

sociedade”. Desta forma, dentro das redaccións

reprodúcense os roles de xénero e as seccións mellor

consideradas, como Política ou Economía, adoitan ser

levadas a cabo por homes, fronte a outras

consideradas como temas menores, como a Cultura ou

os temas de dereitos humanos.

Está é unha brecha que vai máis aló do contido

informativo, e afecta tamén ao de Opinión, onde a

maioría de sinaturas nos medios galegos pertencen a

homes. Por iso, desde o colectivo publicaron no 2019

un extenso estudo sobre a presenza das mulleres nas

sección de Opinión dos xornais galegos.

En palabras de As Xornalistas, “a opinión xera opinión.

A opinión guía a quen camiña polas moreas de

información que asaltan cada día. A opinión é

xornalismo. E a opinión, en Galicia, é

fundamentalmente masculina”. No seu análise, que

pode consultarse en Praza Pública, entre as

aproximadamente 27.000 pezas estudadas soamente

nun 15,5% dos casos a sinatura é feminina, o que quere

dicir que “hai sete artigos asinados por homes por cada

muller que opina”.

“É imposible de xustificar con causas obxectivas que

exista unha separación tan evidente das mulleres, das

cotas de poder que teñen os medios de comunicación. 
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A educación como ferramenta contra o machismo

 

Un aspecto común que sinalan as entrevistadas e

desde o colectivo é a falta de formación a nivel

académico e laboral sobre o feminismo e informar

cunha perspectiva de xénero e igualitaria. Entre os

grandes motivos que levaron ás xornalistas a unirse foi

a necesidade de mudar os procesos de traballo nas

redaccións, un problema que explican pola falta de

formación en materia de igualdade e xénero, tanto nas

universidades como nos propios medios.

“Consideramos que hai un déficit xigantesco de

formación cando se estuda unha carreira, e en

calquera rama da comunicación é fundamental” expón

Andrea Méndez. María Nieto apunta a un sentido máis

transversal do ensino no relativo á perspectiva

feminista e considera que “si é necesaria unha materia

destinada á igualdade en todos os sentidos e que se

trate o tema LGTB, feminismo, racismo, enfermidades

mentais... Que son temas moi controvertidos e que foi

cambiando cos anos a forma que temos os xornalistas

de abordalos”.

E que facer respecto á formación nos medios? Andrea

Méndez opina que “nos medios, xa non falo dos

públicos que obrigatoriamente terían que incorporar a

perspectiva de xénero e dar formación, formar en

igualdade debería ser como formar en dereitos

humanos”. A propia xornalista propón un envío

periódico de materiais xa dispoñibles en liña, como a 

Falo de poder ou influencia tanto á hora de

exercer poder mandando como publicando

unha opinión. Por que temos vetados eses

ocos? Por que hai tan poucas mulleres?”

pregúntase Andrea Méndez, quen participou

na elaboración do estudo.

A explicación a atopa no propio

funcionamento dos medios: “obxectivamente

non hai ningunha causa que explique que non

haxa espazo para máis mulleres. Despois caes

nas axendas, nos contactos que hai nos medios

que pasan duns xornalistas a outros, na

precarización da profesión, que tamén xoga en

contra. Con menos medios a xente non

protesta, non esixe os seus dereitos”.
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FONTE: AS MULLERES NA OPINIÓN: UN ELEFANTE ROSA NO MEDIO

DAS REDACCIÓNS. AS XORNALISTAS, 2019. 
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Declaración de Compostela, ou un decálogo do

Colexio Profesional de Psicoloxía que estase

actualizando en colaboración con As Xornalistas

sobre como tratar os casos de violencia de xénero.

Para Méndez “non é unha cuestión de presuposto, é

unha cuestión de vontade, de interese, dun mínimo

de sensibilidade. O xornalismo ten que cambiar coa

sociedade á que informa”. Tamén apela ao

compañeirismo na profesión, e á resolución de

dúbidas como ferramenta á hora de redactar

informacións de todo tipo, pero mantendo unha

perspectiva de xénero.

 

O xornalismo será feminista ou non será

 

Polo de agora, As Xornalistas Galegas é un colectivo

moi novo, pero que serviu xa para mobilizar ás

profesionais da comunicación en Galicia, e dar máis

voz ás mulleres nos medios galegos. As

reivindicacións non son novas, pero a colectivización 
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das súas denuncias dálles forza, e tamén ás que vimos

detrás, para seguir loitando por acabar co machismo

nos medios de comunicación.

Sonia Torre recorda como “no 8M por primeira vez

reunímonos todas as xornalistas, e fomos xuntas á

concentración e á manifestación e pareceunos un bo

momento para unirnos e conseguir reivindicar os

nosos postos tanto dentro como fóra dos medios. (...)

Como colectivo podemos ter máis voz e se nos escoita

máis”. Ao que Méndez engade: “Eu nunca me sentín

tan arroupada e comprendida, saber que o problema

que teño eu o ten tamén outra compañeira noutro

medio. (...) E axúdache a dicir “non estou soa” e

anímache a seguir”.

Porén, non basta cunha maior presenza de mulleres

nas redaccións e nos postos de responsabilidade que

as controlan. O camiño aínda é longo e é necesaria

unha maior formación en perspectiva feminista para

traballar e comunicar en igualdade. Só desa forma, os

espazos xornalísticos serán tamén para nós unha

redacción propia.

AS XORNALISTAS GALEGAS NA SÚA PRESENTACIÓN NA FACULTADE DE CIENCIAS DA COMUNICACIÓN DA USC.

FONTE: ELENA MARTÍN PARA O SALTO GALIZA 


