
 
 

Ángeles Ramírez : A regularización da vestimenta musulmana, presentada 

como unha necesidade, adoita coincidir con cuestións electorais e 

responder á pretensión dos estados de controlar a poboación  

 Ante a precariedade da situación das mulleres migranntes apunta que “a 

hipersecuritizacion das fronteiras aumenta a violencia contra mulleres” 

Pontevedra, 25 de abril de 2019.-  Licenciada en Filosofía e Doutora en Antropoloxía 

Social, actualmente é profesora titular no Departamento de Antropoloxía Social e 

Pensamento Filosófico Español na Universidade Autónoma de Madrid 

Sinalando ao comezo do seu relatorio que as cuestións migratorias teñen unha 

dimensión colonial, de clases e de xénero que interrelacionan entre elas. Centrándose 

na situación da muller migrante, apuntou 3 momentos cruciais no proceso 

 14km ( distancia máis corta entre España e Marrocos), antes da fronteira. 

 Durante: traballadoras transfronteirizas 

 Que sucede coa inmigración das mulleres musulmanas migrantes ao cruzar a 

fronteira. A vestimenta. 

En calquera dos puntos do proceso, Ángeles fai alusión especial ao corpo das 

mulleres que migran, ben porque están exposto á violencia física ou sexual, porque 

“cargan” con outro corpo ben embarazadas ou con cativada ao seu cargo, etc e sufre 

máis.  

Nun momento no que a violencia á muller está xeneralizada, moitas avanzan soas 

cara a fronteira e permancen nos campamentos de agarda confinadas. A espera 

migrante é patriarcal e é complicado non ceder á violencia sexual sistémica que adoita 

darse nese momento. Apunta Ángeles que a hipersecuritización das fronteiras – 

onde os puntos de agarda están máis alonxados e menos controlados - aumenta a 

violencia contra mulleres e nenos. 

No caso puntual das mulleres traballadoras transfronteirizas, adoitan ser porteadoras, 

traballadoras de servizo doméstico e sexuais. Nun primeiro caso moitas veces non 

saben saben se van chegar, porque pese a non precisar visado, teñen que atravesar 

controis. As porteadoras non saben se lles vai ser requisada a mercancía . 

A maneiras de cruzar (barco, salto, etc.) son diferentes segundo sean homes ou 

mulleres e mulleres e no caso do porteo sucede o mesmo. Ambas adoitan variar 



 
 

tamén por cuestións económicas e a muller sempre é máis desfavorecida. Novamente 

o seu corpo sufre, ao ser o instrumeno de traballo, xa que os homes portean en coche. 

 

Racismo institucional, se levan pano, etc. Nos países europeos está regulado o uso, 

segundo o lugar. Aínda que teñan cidadanía ou lleven varias xeracións aquí é unha 

cidadanía de segunda. A violencia institucional tamén afecta aos homes (redadas) 

pero no espazo público as que padecen son9 mulleres. Vulnerabilidad pública da 

muller e islammofobia caso xuízo.  

Impunidade con determinados caso lexitima a violencia cara mullelre musulmanas 

ataviadas con panos. Dos anos 80 vestimenta suxeita a regulacións, presentadas 

como unha necesidade. Atopar a razón na pretensión dos estados de controlar a 

poboación, adoitan ser golpes de efecto, coincidir con cuestión electorais, etc. (Burkini 

Francia 2016 e Yihab en Barcelona no 2016). Alegan que é machista e representa a 

opresión sexista e que se prohibe para rescatar as mulleres desa “opresión”  

Reforzos á idea de radicalización musulmana. Medida de seguridade, dignidade e 

igualdade das mullere coa prohbicion da yihab pero non hai plan de igualdade de 

oportunidades 

Dictámenes de ámbito local, a veces nacional. A restricción contra a vestimenta 

musulmana non ten que ver coa porcentaxe de musulmanes que habitan x exemplo en  

Francia 6%, Bélxica 3% o Holada5,7%. Reino unido 5 

Prohibir o uso na rúa xa é regular o espazo público que hoxe funciona para estas 

comunidades pero podería funcionar para outras. Vai un pouco na líña na que se 

constituíu a lei mordaza. Institucionalización das políticas racistas que empurran o 

espectro político e se reforza o autoritarismo. 


