
“O xénero está entre as orellas e 

non entre as pernas”.  

Chaz Bono, activista. 



"Eu non desexo que as mulleres 

teñan poder sobre os homes, 

senón sobre elas mesmas".  
 

Mary Wollstonecraft, filósofa e escritora inglesa 

do século XVIII. 
 



“Non podo dicir se as mulleres 

son mellores que os homes. Con 

todo, si podo dicir sen dubidar 

que non son peor”.  

Golda Meir, primeira muller ministra de Israel 

nada en 1898. 
 



“A proba para saber si podes ou 

non facer un traballo non debería 

ser a organización dos teus 

cromosomas”. 

Bela Abzug, política estadounidense nada en 

1920. 



"A igualdade chegará cando una 

muller parva poida chegar tan 

lonxe como hoxe chega un home 

parvo".  

Estella *Ramey, psicóloga, endocrina e 

feminista nada en 1917. 

 



"A muller será realmente igual ao 

home o día en que se designe a 

unha muller incompetente para 

un posto importante".  

 

François Giraud, político americano do século 

*XIX. 



 

“Ensináronnos a ter medo á liberdade; medo 

a tomar decisións, medo á soidade. O medo á 

soidade é un gran impedimento na 

construción da autonomía.”  

Marcela Lagarde (Académica, antropóloga e 

investigadora mexicana). 



“Homes, os seus dereitos e nada 

máis; mulleres, os seus dereitos e 

nada menos…” 
 

Susan B. Anthony: Loitadora social 

estadounidense 

 

 



 

“Ningunha muller ten un 

orgasmo limpando o piso da 

cociña.” 

Betty Friedan, teórica feminista estadounidense. 



“Non podemos ter éxito todos 

cando a metade de nós está sendo 

retido.” 
 

Malala Yousafzai, bloguera feminista pakistaní. 



O feminismo non pelexou ningunha guerra. Non asasinou 

aos seus oponentes. Non creou campos de concentración, 

matado de fame aos seus inimigos, nin practicado 

crueldades. As súas batallas foron pola educación, polo 

dereito ao voto, por mellores condicións laborais, para 

seguridade nas rúas, para o coidado das nenas, para o 

benestar social, para centros de crises de violación, 

refuxios de mulleres, reformas legais.  

Se alguén me di “Oh, eu non son *feminista”, pregunto, 

“por que?cal é o teu problema?”  

Dalle Spender, escritora autraliana. 



“A forza non provén da 

capacidade física senón da 

vontade indomable.”  
 

Indira Gandhi (Política e estadista india). 

 


