
OBXECTIVO 7.4. Redución da precariedade laboral.

LIÑA 7.4.1. Garantir o cumprimento da lexislación.

ACCIÓNS

7.4.1.a. Información aos/ás traballadores/as inmigrantes sobre os
seus dereitos e obrigas.

7.4.1.b. Incrementar os mecanismos de coordinación interadminis-
trativa nas tarefas de inspección de condicións de traballo.

7.4.1.c. Actuacións contra a explotación laboral en colaboración con
todos os axentes implicados e especialmente coas organiza-
cións sindicais.

7.4.1.d. Medidas de promoción para a contratación regular no
emprego do fogar levando a cabo accións de difusión e infor-
mación específica dos seus dereitos laborais entre os traba-
lladores e traballadoras deste sector.

7.4.1.e. Promover o papel das organizacións sindicais na loita contra
o emprego irregular e a explotación laboral e como media-
dores entre os/as traballadores/as vítimas deste e a Admi-
nistración.

OBXECTIVO 7.5. Garantir a saúde e a seguridade no traballo.

LIÑA 7.5.1. Adaptación dos programas de saúde e seguridade
laboral ás particularidades das persoas inmigrantes.

ACCIÓNS

7.5.1.a. Información e formación diferentes idiomas sobre segurida-
de e saúde no traballo.

7.5.1.b. Información e sensibilización en prevención de riscos labo-
rais en diferentes idiomas.

7.5.1.c. Elaboración e difusión de materiais formativos en diferentes
idiomas en materia de seguridade laboral.

7.5.1.d. Normas de sinalización en diferentes idiomas naquelas
empresas con presenza de persoas inmigrantes.
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7.5.1.e. Campañas sanitarias preventivas das enfermidades laborais
ou de risco segundo o sector laboral en diferentes idiomas.

OBXECTIVO 7.6. Loita contra a discriminación e pola igualdade de
trato.

LIÑA 7.6.1. Accións antidiscriminatorias no mundo laboral.

ACCIÓNS

7.6.1.a. Garantir a igualdade de oportunidades no acceso ao merca-
do de traballo.

7.6.1.b. Promover a elaboración de plans de formación sobre igual-
dade de trato e oportunidades.

7.6.1.c. Preparación de materiais sobre acoso por razón de orixe no
traballo.

7.6.1.d. Establecer dispositivos de difusión de boas prácticas en xes-
tión da diversidade no ámbito laboral.
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8. PARTICIPACIÓN CIDADÁ

A participación das persoas na sociedade é un requisito imprescindi-
ble da condición cidadá, e configúrase como un elemento clave para aca-
dar niveis óptimos de convivencia intercultural. É de recibo que calquera
persoa independentemente da súa orixe participe en pé de igualdade na
vida social, cultural, económica, asociativa etc. do país no que reside.

O mellor indicador da existencia dunha sociedade civil forte e inte-
grada é a participación cidadá. O seu exercicio confírelles lexitimidade ás
políticas públicas, á vez que contribúe á súa maior eficiencia pola riqueza
de perspectivas e puntos de vista que achega sendo, a súa vez, un factor
clave no deseño e posta en práctica destas.

Para que estas políticas sexan realmente eficaces e co obxecto de
acadar unha sociedade cohesionada e inclusiva, é fundamental contar coa
participación activa de todos os cidadáns e as cidadás e, en especial, das
persoas inmigrantes. O proceso de integración social, necesariamente bidi-
reccional, non podería desenvolverse con normalidade sen esa participa-
ción activa de todas e todos.

Así, o noveno dos principios comúns básicos sobre integración apro-
bados polo Consello da Unión Europea no ano 2004 establece que “a parti-
cipación dos inmigrantes no proceso democrático e na formulación de polí-
ticas e medidas de integración, especialmente a nivel local, favorece a súa
integración”.

Pola súa parte o Libro Branco da Comisión Europea sobre a Gobernan-
za Europea, cando se refire aos cinco principios que constitúen a base
dunha boa gobernanza, sinala que “a calidade, a pertinencia e a eficacia
das políticas implican unha ampla participación dos cidadáns en todas e
cada unha das distintas fases do proceso, dende a concepción ata a apli-
cación das políticas”, e engade que “unha participación reforzada debería
xerar unha maior confianza nos resultados finais e nas Institucións das que
emanan as políticas”.

No eido da participación debe terse en conta ademais das dimensións
cultural e socioeconómica, a dimensión política. O dereito ao voto e á
representación política é fundamental para acadar a completa integración
das persoas inmigrantes e para o progreso do conxunto da sociedade da
que forman parte. Neste sentido, a Constitución, no seu artigo 13.2, reco-
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lle a posibilidade de que os/as residentes estranxeiros/as poidan emitir o
seu voto nas eleccións municipais, sempre e cando, existan tratados de
reciprocidade cos seus países de orixe. Esta condición cúmprese cos países
da Unión Europea, polo que todos/as os/as seus/súas cidadáns/cidadás
teñen garantido o dereito de sufraxio activo e pasivo. É preciso continuar
facendo esforzos na negociación e ratificación de tratados de reciprocida-
de para lle dar cumprimento ao mandato constitucional. A este respecto,
cómpre mencionar que na actualidade España ten asinados tratados de
reciprocidade deste tipo con Noruega, Arxentina e Chile, dos que unica-
mente o primeiro deles está en vigor.

Nas sociedades onde existe un movemento asociativo forte e verte-
brado é máis fácil establecer canles de participación e diálogo e corrixir as
disfuncionalidades que poidan xurdir, por canto existen voces representa-
tivas que falan e actúan en nome dos diferentes colectivos ou grupos
sociais.

Neste sentido, a través do Decreto 127/2007, do 27 de xullo, creou-
se o Consello Galego da Inmigración, que “ten como obxectivos fundamen-
tais servir de canle de participación, coordinación e diálogo, recoller as
aspiracións e demandas da poboación migrante e dos diferentes actores
sociais das que se derivarán propostas tendentes a promover a súa integra-
ción (…). A súa finalidade é “contribuír e desenvolver unha política activa
e integral de inmigración (…) a través da consulta e participación de todos
os axentes implicados”.

Segundo a investigación “Situación da poboación inmigrante na
comunidade autónoma de Galicia” da Secretaría Xeral de Análise e Proxec-
ción, un 16,8% da poboación inmigrante de Galicia, pertence a algunha
asociación, mentres que un 83,2% non está asociada a ningunha entidade.

É preciso que o movemento asociativo da nosa comunidade autóno-
ma continúe fortalecéndose e que as persoas inmigrantes participen acti-
vamente del en todos os ámbitos da sociedade xa que constitúen un cata-
lizador da súa integración no noso país e ademais dinamizan e enriquecen
a convivencia intercultural.
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OBXECTIVO 8.1. Fomento da participación das persoas inmigrantes en
todos os ámbitos da sociedade.

LIÑA 8.1.1. Fomentar a participación cidadá.

ACCIÓNS

8.1.1.a. Realización de accións de sensibilización cara ás persoas
inmigrantes sobre a importancia da súa participación activa
en todos os ámbitos da sociedade dando a coñecer as dife-
rentes canles de participación cidadá.

8.1.1.b. Fomento da incorporación das persoas inmigrantes a organi-
zacións veciñais, escolares, culturais, sindicais, empresa-
riais, políticas etc.

8.1.1.c. Crear as condicións que posibiliten o acceso das persoas
inmigrantes a cargos directivos nas diversas entidades e orga-
nizacións, e que garantan a igualdade de oportunidades.

OBXECTIVO 8.2. Promoción do movemento asociativo das persoas
inmigrantes.

LIÑA 8.2.1. Fomento do asociacionismo inmigrante.

ACCIÓNS

8.2.1.a. Fomentar e fortalecer o asociacionismo das persoas inmi-
grantes como ferramenta de participación cidadá.

8.2.1.b. Facilitar asesoramento na creación e mantemento de aso-
ciacións de persoas inmigrantes.

8.2.1.c. Formación dos membros das asociacións de inmigrantes, en
xestión e organización asociativa, traballo en rede, estrate-
xias de comunicación etc.

8.2.1.d. Establecemento de liñas de subvencións para as asociacións
de inmigrantes que levan a cabo proxectos e actividades de
integración, social, cultural, laboral etc.
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LIÑA 8.2.2. Fomento da capacidade de interlocución do asocia-
cionismo inmigrante.

ACCIÓNS

8.2.2.a. Promover a coordinación das asociacións de inmigrantes
entre elas e con outras entidades públicas e de iniciativa
social.

8.2.2.b. Mantemento e actualización periódica dun directorio de
asociacións de inmigrantes e difusión a través da páxina web
da Secretaría Xeral de Emigración.

8.2.2.c. Promover a participación en órganos nos que as asociacións
de inmigrantes poidan expresar os seus puntos de vista sobre
o deseño e execución das políticas públicas.

LIÑA 8.2.3. Promover a participación do tecido asociativo galego
en iniciativas de loita contra o racismo e a xenofobia.

ACCIÓNS

8.2.3.a. Apoio ao movemento asociativo no desenvolvemento de
accións de sensibilización, salvagarda dos dereitos humanos
e de loita contra o racismo e a xenofobia.

8.2.3.b. Promover intercambios de información con entidades esta-
tais e internacionais a través da Comisión Permanente de
Loita contra o Racismo e a Xenofobia do Consello Galego da
Inmigración.
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9. CODESENVOLVEMENTO

A Lei galega 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o Desen-
volvemento recolle que todo ser humano ten dereito á vida e ao desen-
volvemento, como dereito propio non derivado da solidariedade dos
demais. A situación de pobreza, violencia e inxustiza na que vive parte da
poboación mundial é responsabilidade de todos os países, de todas as per-
soas. Cómpre contribuír de maneira sistemática e organizada ao progreso
e ao desenvolvemento das poboacións máis necesitadas, e superar a vul-
nerabilidade das persoas a través do acceso aos recursos sociais básicos:
alimentación, educación, sanidade, acceso ao traballo, ao crédito, á par-
ticipación política e ás infraestruturas económicas e sociais. Neste campo
é de salientar a creación polo actual Goberno da Xunta de Galicia da
Dirección Xeral de Cooperación Exterior, á que lle corresponde a dirección
e coordinación das actuacións da Xunta de Galicia en materia de coope-
ración ao desenvolvemento.

No marco estatal destaca como relevante nesta materia o Documen-
to de consenso sobre codesenvolvemento do gGrupo de traballo de code-
senvolvemento do Consello Estatal de Cooperación para o Desenvolvemen-
to, do 19 de decembro de 2005.

Tendo en conta a complexidade e amplitude do codesenvolvemen-
to, este documento constitúe unha aproximación teórica ao seu concep-
to e elementos propios. Nel sinálase que “a idea central e obxectivo
común que se percibe nas distintas formulacións e experiencias sobre
codesenvolvemento é potenciar o papel que xogan as migracións no
desenvolvemento tamén para os países de orixe. Neste contexto, recoñé-
cese aos inmigrantes un papel protagonista xunto ao resto de actores
sociais implicados”.

O codesenvolvemento, polo tanto, é unha estratexia de desenvolve-
mento humano baseada na cooperación das sociedades en orixe e destino das
persoas migrantes que, a través da creación de redes e relacións transnacio-
nais de cooperación e solidariedade, ten unha especial capacidade para xerar
procesos de axuda mutua e reciprocidade entre ambas as sociedades.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade entende o codesen-
volvemento “como o conxunto de estratexias, no contexto do incremento
dos movementos migratorios a nivel mundial, tendentes a promover a
interculturalidade, a integración das persoas inmigradas nas sociedades de
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acollida e o desenvolvemento dos seus lugares de orixe”. O codesenvolve-
mento implicaría que as sociedades de orixe e de destino da poboación
migrante traballe conxuntamente por uns intereses comúns.

Segundo o informe froito da Conferencia Internacional sobre a Pobo-
ación e o Desenvolvemento no marco de Nacións Unidas, que tivo lugar no
ano 1994 na cidade do Cairo, “a migración internacional ordenada pode ter
efectos positivos no desenvolvemento e nas comunidades dos países de
orixe e destino”. É de recibo considerar entón a conexión entre o fenóme-
no migratorio e o codesenvolvemento, tendo en conta o papel que xogan
as persoas inmigradas no desenvolvemento dos seus lugares de orixe, así
como a importancia das entidades locais tanto dos países de acollida como
de orixe en promover o desenvolvemento. No mesmo sentido, a orienta-
ción das remesas cara a investimentos en desenvolvemento económico e
social constitúe unha nova e prometedora forma de establecer lazos de
cooperación internacional.

No marco da Unión Europea, paralelamente á definición da política
comunitaria de inmigración, evidenciouse a súa necesaria vinculación coas
políticas de cooperación exterior. Segundo veu sinalando a Comisión en
sucesivas comunicacións, é obrigado adoptar un enfoque global da inmigra-
ción no que a cooperación dos países de orixe e tránsito é imprescindible
para reducir as presións migratorias. Este enfoque global debería compren-
der os aspectos políticos, os dereitos humanos e o desenvolvemento nos
países e as rexións.

Respecto ao retorno voluntario aos países de orixe, hai que contem-
plalo como unha oportunidade para formar a axentes de codesenvolvemen-
to que —cos necesarios apoios económicos e técnicos— poidan desenvolver
proxectos de economía social e produtivos que axuden ao desenvolvemen-
to económico de determinadas zonas orixinarias de fluxos migratorios.

Ademais das accións directas das administracións públicas, hai que
destacar o importante papel que desenvolven as entidades sociais que tra-
ballan en Galicia en programas sociais coa inmigración e en proxectos de
desenvolvemento nos países máis desfavorecidos. Moitas veces son estas
entidades sociais as que median entre as persoas inmigrantes e as adminis-
tracións, pola súa flexibilidade e rapidez de acción á hora de atender as
distintas problemáticas das persoas inmigrantes.
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O I Plan director da cooperación galega para o desenvolvemento
2006-2009, en sintonía coas directrices internacionais nesta materia pro-
cedentes de Nacións Unidas, especialmente da Declaración de obxectivos
de desenvolvemento do Cumio do Milenio e do Comité de Axuda ao Desen-
volvemento da OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolve-
mento Económico), no seu obxectivo 5 sinala a “Implicación e procura de
sinerxías cos sectores galegos con experiencia de valor para a coopera-
ción”. Nel sinálase como “a axuda ao desenvolvemento galego, ademais
de definir as súas prioridades sectoriais e xeográficas, débese tamén
asentar sobre un recoñecemento máis pleno dos activos que a sociedade
galega pode achegar ao sistema internacional de cooperación ao desen-
volvemento”, e concretamente con respecto ao codesenvolvemento pun-
tualiza que “a experiencia da inmigración, dos novos galegos e galegas
procedentes de países cos que se vai cooperar e especificamente coas
súas colectividades”.

OBXECTIVO 9.1. Fomento do coñecemento das desigualdades no
mundo, e sensibilización da poboación galega para a súa superación.

LIÑA 9.1.1. Sensibilización da poboación galega e educación para
o desenvolvemento.

ACCIÓNS

9.1.1.a. Promoción da educación para o desenvolvemento normaliza-
do e estable na poboación galega, así como o intercambio de
experiencias de solidariedade.

9.1.1.b. Difusión de accións de cooperación realizadas por
galegos/as a través de organizacións públicas e privadas.

9.1.1.c. Formación, sensibilización e fortalecemento de actores
galegos implicados na cooperación para o desenvolvemento
e no codesenvolvemento.

9.1.1.d. Establecemento de axudas en materia de sensibilización,
mediante a acción concertada entre os departamentos da
Xunta de Galicia que teñen atribuídas as competencias en
materia de inmigración e de cooperación exterior.
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OBXECTIVO 9.2. Incorporar a perspectiva de codesenvolvemento no
proceso de integración da poboación inmigrante.

LIÑA 9.2.1. Potenciar o papel das persoas inmigrantes como
actores de codesenvolvemento.

ACCIÓNS

9.2.1.a. Fomentar accións dirixidas a que as persoas inmigrantes se
constitúan en actores dos procesos de codesenvolvemento.

9.2.1.b. Impulsar a formación das persoas inmigrantes cara á sú par-
ticipación activa nas accións a programas de codesenvolve-
mento.

9.2.1.c. Promoción daquelas asociacións e/ou proxectos que incor-
poren persoas inmigrantes en labores técnicas.

9.2.1.d. Promoción daqueles proxectos presentados por asociacións
ou por ONG onde participen persoas inmigrantes, ou en cola-
boración con elas.

9.2.1.e. Apoio ás persoas inmigrantes que desexen retornar volunta-
riamente para que poidan converterse en axentes de code-
senvolvemento.

9.2.1.f. Facilitar o recoñecemento por parte dos países de orixe e
destino das competencias profesionais.

LIÑA 9.2.2. Promover produtos financeiros que faciliten as trans-
ferencias económicas aos países de orixe.

ACCIÓNS

9.2.2.a. Difusión de información dos produtos financeiros dispoñibles
de cara a transferencias económicas aos países de orixe.

9.2.2.b. Elaboración de estudos sobre as remesas que as persoas
estranxeiras residentes en Galicia envían aos seus países de
orixe.

9.2.2.c. Analizar as diferentes e mellores posibilidades tendentes á
optimización dos procesos de transferencia de capital con
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representantes de entidades financeiras, co obxecto de faci-
litar a súa posta en práctica.

9.2.2.d. Fomentar accións de información ás persoas inmigrantes
sobre alternativas de inversión voluntaria de parte das súas
remesas nos seus países de orixe.

OBXECTIVO 9.3. Potenciar actuacións de codesenvolvemento por parte
do Goberno galego.

LIÑA 9.3.1. Fortalecemento do papel dos actores nos procesos
de codesenvolvemento.

ACCIÓNS

9.3.1.a. Presenza de persoas con coñecementos especializados en
materia de inmigración nas delegacións da Xunta de Galicia
no exterior.

9.3.1.b. Execución de proxectos de desenvolvemento en zonas nece-
sitadas dos países de orixe das persoas inmigrantes residen-
tes en Galicia.

9.3.1.c. Fortalecer a Coordinadora Galega de ONG.

9.3.1.d. Fomentar iniciativas conxuntas coa cooperación local e co
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

9.3.1.e. Apoiar accións de difusión do concepto de codesenvolve-
mento e de formación dos actores da cooperación galega.

9.3.1.f. Fomento de iniciativas conxuntas cos diferentes departa-
mentos da Xunta de Galicia, principalmente coa Dirección
Xeral de Cooperación Exterior.

LIÑA 9.3.2. Promoción de iniciativas de codesenvolvemento.

ACCIÓNS

9.3.2.a. Promover a participación das comunidades galegas no exte-
rior como actores da axuda, e implicarse activamente na
posta en marcha de iniciativas de desenvolvemento no país
de acollida.
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9.3.2.b. Apoio a proxectos de entidades sociais vinculados a itinera-
rios integrados e personalizados de inserción sociolaboral
nos países de orixe.

9.3.2.c. Apoio a proxectos de cooperación laboral, formativa ou
social que vinculen ás dúas sociedades.

9.3.2.d. Apoio a proxectos innovadores e produtivos levados a cabo
por axentes de codesenvolvemento.
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10. MULLER (ÁREA TRANSVERSAL)

A política galega de inmigración contempla un enfoque transversal
para algunhas das súas áreas de actuación, e o xénero é un dos principais
eixes transversais. A transversalidade do principio de igualdade implica
que todas as políticas, programas e actuacións dos poderes públicos se ins-
piren e garantan a igualdade entre mulleres e homes e teñan como obxec-
tivo a eliminación de desigualdades.

Así e todo, a través da Área de Muller establécense accións concre-
tas co obxecto de evitar e corrixir as situacións de desigualdade coas que
as mulleres inmigrantes se poden atopar nos seus procesos de incorpora-
ción á nova realidade social.

Actualmente son moitas as mulleres que toman a iniciativa inmigra-
toria autonomamente de xeito que, con frecuencia, son as que veñen pri-
meiro, as que manteñen as súas familias nos países de orixe e as que rea-
grupan, exercendo, á súa vez, un papel moi activo nas transformacións
culturais.

Este aumento no número de mulleres inmigrantes tamén na nosa
comunidade autónoma, onde representan case o 52% do total da poboación
estranxeira empadroada, fai imprescindible analizar e ter un coñecemen-
to diferenciado e real da súa situación, das súas expectativas, dos seus iti-
nerarios de inserción e dos seus posibles problemas de exclusión, co obxec-
to de contemplar as súas necesidades específicas dende todos os ámbitos
das políticas públicas.

A igualdade entre mulleres e homes é un principio universal recoñe-
cido en diversos textos internacionais sobre dereitos humanos; así mesmo,
é un principio fundamental da Unión Europea. Desde a entrada en vigor do
Tratado de Amsterdam, o 1 de maio de 1999, a igualdade entre mulleres e
homes e a eliminación das desigualdades entre unhas e outros son obxec-
tivos que deben integrarse en todas as políticas e accións de todos os esta-
dos membros da Unión Europea.

En España, a normativa referente á igualdade entre mulleres e
homes e a non discriminación por razón de sexo, ademais de polos princi-
pios internacionais, está inspirada pola propia Constitución española, que
no seu artigo 14 establece que “os españois son iguais ante a lei, sen que
poida prevalecer ningunha discriminación por razón de nacemento, raza,
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sexo”. Así mesmo, o artigo 9.2 consagra a obriga dos poderes públicos de
promover as condicións para que a igualdade do individuo e dos grupos nos
que se integra sexan reais e efectivas.

Dende principios do ano 2007 España conta cun novo instrumento
xurídico que ten por obxecto facer efectivo este dereito á igualdade de
trato e de oportunidades entre mulleres e homes. Así a Lei orgánica
3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes,
incorpora ao ordenamento xurídico español as dúas ultimas directivas en
materia de igualdade de trato: a Directiva 2002/73/CE de reforma da
Directiva 76/207/CEE.

No que se refire ao ámbito autonómico cómpre mencionar a Lei
2/2007, do 28 de marzo do traballo en igualdade das mulleres de Galicia,
que ten por obxecto a integración da dimensión da igualdade de oportuni-
dades entre mulleres e homes nas competencias autonómicas sobre
emprego e relacións laborais, e establece que o exercicio destas compe-
tencias autonómicas se rexerá pola aplicación transversal do principio de
igualdade.

En canto á situación das mulleres inmigrantes na nosa comunidade
autónoma, pódese observar que moitas delas, ademais de compartir os
problemas económicos, sociais e culturais das sociedades receptoras,
sofren unha dobre discriminación pola súa condición de muller e de inmi-
grante; xénero e inmigración son dúas variables que cando van xuntas
poden aumentar o risco de discriminación e desigualdade.

Malia que o imaxinario colectivo contribúe á homoxeneización a tra-
vés da construción do prototipo de “muller inmigrante”, estas non confor-
man un colectivo homoxéneo senón heteroxéneo e diverso, de xeito que
non pode existir unha mirada uniforme sobre a inmigración feminina,
senón diversificada e afastada de prexuízos e estereotipos.

A situación das mulleres inmigrantes é moi complexa e sen obviar
toda a súa diversidade, pódese dicir que se atopan con dificultades
comúns, o sexo como factor de discriminación, as restricións no acceso ao
mercado de traballo e a desigualdade no ámbito das relacións laborais, a
súa responsabilidade no sustento e coidado familiar, a violencia de xénero
son, entre outros, factores de exclusión que hai que ter en conta á hora de
planificar a integración social das mulleres inmigrantes.
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Por todo isto é fundamental tomar conciencia da importancia da
achega de recursos axeitados que lles permitan ás mulleres inmigrantes a
participación activa na sociedade en igualdade de condicións. Ademais,
teñen un papel moi activo como axentes de desenvolvemento e integración
polo que é preciso fortalecer os seus medios de expresión social, creando
espazos de diálogo intercultural nos que poidan expresarse, participar
activamente e tomar decisións.

En Galicia o número de mulleres inmigrantes supera o de homes. Segun-
do os datos do Padrón Municipal de Habitantes de 2006, do total de persoas
estranxeiras empadroadas en Galicia o 51,83% (38.225) son mulleres.

Se atendemos ás variables sexo e país de orixe, obsérvase que no
conxunto de nacionalidades con máis de 100 persoas residentes en Galicia,
os colectivos inmigrantes máis feminizados son: Paraguai cun (73,3%) de
mulleres; República Dominicana (71,8%); Brasil (68,5%), Colombia (68,0%);
Rusia (64,1%); Nixeria (61,6%); Venezuela (61,3%); México (60,1%); Ecuador
(59,2%); Lituania (58,9%); Bolivia (58,2%); Suíza (55,8%) e Polonia (55,2%)
e así sete nacionalidades con máis do 50%, entre elas Arxentina (53,5%) e
Uruguai (51,1%).

Estes datos obedecen á idea, anteriormente apuntada, de que en
moitos casos as mulleres están emerxendo como líderes das cadeas migra-
torias, ben seguindo estratexias familiares de progreso socioeconómico,
ben co obxecto de lograr maior independencia ou, nalgúns casos, escapar
das normas ás que se ven sometidas nos países de orixe.

Segundo as estatísticas do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais de
decembro de 2006, do total de persoas estranxeiras con autorización de
residencia en vigor en Galicia o 50,3% son mulleres. Comparando estas
cifras coas do Padrón municipal, obsérvase que, aínda que en Galicia o
número de mulleres estranxeiras empadroadas é superior ao de homes,
esta diferenza redúcese atendendo ás cifras de persoas titulares de auto-
rizacións de residencia, polo que o número de mulleres estranxeiras en
situación administrativa regular é lixeiramente inferior ao de homes.

Así, a irregularidade administrativa, como factor de vulnerabilidade,
aféctalle en maior proporción ás mulleres inmigrantes da nosa comunida-
de autónoma, coas conseguintes implicacións que esta situación pode levar
consigo no eido da inserción.
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No campo laboral, é destacable, en primeiro lugar, que as mulleres
inmigrantes teñen máis dificultades de acceso ao mercado de traballo, e
así o reflicte a Enquisa de Poboación Activa (EPA) referida ao cuarto tri-
mestre de 2006. A taxa de desemprego das mulleres inmigrantes en Gali-
cia (24,8%) é superior en dezanove puntos á dos homes (5,4%); así mesmo,
sofren problemas de desemprego en porcentaxes superiores ás traballado-
ras galegas, cuxa taxa de paro é do 10,6%.

Os datos de decembro de 2006 da Seguridade Social referidos a Gali-
cia, mostran que unicamente o 36,94% das persoas estranxeiras afiliadas e
en alta laboral son mulleres. Comparando este dato coa porcentaxe de
mulleres con tarxeta de residencia en vigor (50,3%) a diferenza indica que
un número importante de mulleres estranxeiras en Galicia están desem-
pregadas, traballan na economía informal ou ben son dependentes doutras
persoas.

Os espazos de participación das mulleres inmigrantes no mercado de
traballo son máis reducidos. Atendendo ás estatísticas da Seguridade Social
a finais de decembro de 2006, referidas aos réximes de afiliación, obsér-
vase que as mulleres inmigrantes representan o 28,8% das altas no réxime
xeral, o 15,8% no réxime especial agrario e ao 37,2% no réxime especial de
traballadores/as autónomos/as, destacando unicamente cunha maior por-
centaxe con respecto dos homes no réxime especial de empregados/as de
fogar; así, o 94,6% de persoas estranxeiras de alta neste réxime en Gali-
cia, son mulleres. Estas constitúen un dos colectivos máis vulnerables en
canto a contratación e garantías sociais e laborais.

Segundo o estudo “A inmigración estranxeira en Galicia” da Secreta-
ría Xeral de Emigración, a xornada cotiá das mulleres inmigrantes enquisa-
das que traballan como empregadas de fogar, depende do tipo de traballo
que desempeñan e tamén do carácter deste (externo, interno ou por
horas). A maioría delas traballan de forma externa ou por horas, porque
isto lles permite manter varios postos á vez, e obter máis ganancias, pero
a costa da súa estabilidade. A flexibilidade no horario e a forma de traba-
llo ofrecen a posibilidade de traballar o máximo que se poida, o que na
maioría dos casos estudados se traduce nunha amplísima xornada laboral.

É importante ter en conta tamén que a situación socioprofesional das
persoas inmigrantes cando chegan a Galicia muda, segundo os resultados
deste estudo. Aínda que tanto no caso dos homes como no das mulleres
aumentan as porcentaxes de ocupados no destino migratorio, e as taxas de
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variación son lixeiramente maiores nas mulleres, a urxencia por atopar un
posto de traballo provoca cambios substanciais nas dedicacións laborais.
Así, no caso das mulleres só un 3,68% das enquisadas traballaba no servizo
doméstico nos seus países mentres que en Galicia esa cifra se eleva ao
15,76%.

En definitiva, as posibilidades reais de inserción das mulleres inmi-
grantes, en moitos casos oriéntanse a determinados sectores e actividades
menos recoñecidos socialmente, precarios e peor pagados e moitas veces
non se corresponden co seu nivel educativo nin coa súa cualificación pro-
fesional o que deriva na súa maior vulnerabilidade, tamén no eido laboral.

Como consecuencia da precariedade laboral xorden outro tipo de
dificultades como o reagrupamento familiar, o acceso a unha vivenda
digna, e mesmo á educación e á formación; de aí, a necesidade da incor-
poración da perspectiva de xénero con caracter transversal.

Por outra banda, é preciso ter en conta a situación daquelas mulle-
res inmigrantes que son vítimas de violencia de xénero. Segundo a III
Macroenquisa sobre a violencia contra as mulleres elaborada polo Institu-
to da Muller no ano 2006, “a incidencia do maltrato é maior entre as mulle-
res estranxeiras residentes en España e maiores de idade que entre as
españolas. Así, o 7% das estranxeiras declara ter sido vítima de malos tra-
tos durante o ano 2006, por algunha das persoas que conviven no seu fogar
ou pola súa parella aínda que non conviva coa muller. Esta porcentaxe é a
dobre da obtida entre as mulleres españolas, un 3,5% e algo menor do
dobre que entre o conxunto das mulleres residentes en España, un 3,6%.”

Na actualidade Galicia conta cun novo instrumento normativo neste
eido, a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamen-
to integral da violencia de xénero, que ten como obxecto a adopción de
medidas integrais para a sensibilización, prevención e tratamento da vio-
lencia de xénero e apoio ás mulleres que a sofren.

É, pois, imprescindible facilitarlles un apoio integral, garantindo 
—entre outros— o seu acceso ás canles de información e asesoramento
relativos a súa protección e seguridade, así como ás axudas ás que teñen
dereito.

Pola vulnerabilidade que presentan, tamén hai que artellar medidas
axeitadas para loitar contra o tráfico ilegal de seres humanos e darlles
apoio e protección ás mulleres que o sofren.
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Asi mesmo merece unha especial atención a situación daquelas
mulleres vítimas do delito de trata con fins de explotación sexual debido
á vulnerabilidade extrema na que se atopan ao quedar totalmente despo-
suídas dos seus dereitos fundamentais.

Por isto, en todos estes casos faise preciso complementar as disposi-
cións normativas do ordenamento xurídico español, a través do deseño e
implantación das políticas de apoio, protección e integración social e labo-
ral da muller.

En definitiva, o xénero esixe dun enfoque transversal e pluridimen-
sional a través de medidas e actuacións en todos os ámbitos; aínda que
todas as políticas que se deseñan e poñen en funcionamento van dirixidas
á sociedade no seu conxunto, é preciso ter en conta os aspectos diferen-
ciais das mulleres e dos homes, de cara a proporcionar a unhas e outros os
recursos e instrumentos que precisan para desenvolver en igualdade de
condicións os seus proxectos de vida.

OBXECTIVO 10.1. Incorporar a perspectiva de xénero en todas as
actuacións en materia de inmigración.

LIÑA.10.1.1

ACCIÓNS

10.1.1.a. Integrar a perspectiva de xénero nos diferentes programas
e proxectos das administracións públicas.

10.1.1.b. Introdución da variable da perspectiva de xénero e de
idade, no seu caso, nos sistemas estatísticos.

10.1.1.c. Accións de sensibilización e formación sobre interculturali-
dade e perspectiva de xénero para o persoal da Administra-
ción pública e organizacións sociais que traballan con per-
soas inmigrantes.

10.1.1.d. Apoio á realización de estudos específicos sobre as mulle-
res inmigrantes.
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OBXECTIVO 10.2. Promover a información en materia de igualdade de
xénero.

LIÑA.10.2.1. Información e sensibilización en igualdade de xénero.

ACCIÓNS

10.2.1.a. Accións coordinadas de información en diferentes linguas,
tendo en conta os códigos interculturais existentes.

10.2.1.b. Realización de campañas informativas sobre as entidades
prestadoras de servizos sociais e os servizos locais de
emprego entre a poboación feminina inmigrante.

10.2.1.c. Información e formación sobre dereitos das mulleres nos
distintos ámbitos: social, laboral, educativo, asociativo
etc.

10.2.1.d. Elaboración e difusión de guías, manuais etc. sobre igual-
dade de oportunidades entre mulleres e homes no ámbito
laboral.

OBXECTIVO 10.3. Promover a igualdade de oportunidades no ámbito
laboral.

LIÑA.10.3.1. Incidir na mellora das condicións de traballo.

ACCIÓNS

10.3.1.a. Promover o acceso das mulleres inmigrantes ao mercado
laboral en condicións de igualdade.

10.3.1.b. Políticas específicas para garantir a presenza de mulleres
na formación de adultos e a formación laboral.

10.3.1.c. Impulso do acceso das mulleres inmigrantes ao mundo
laboral en condicións normalizadas.

10.1.3.d. Apoio á implantación de plans de igualdade de oportunida-
des entre mulleres e homes nas empresas.

10.1.3.e. Formación e sensibilización sobre corresponsabilidade fami-
liar e doméstica, na perspectiva de igualdade de xénero.
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10.1.3.f. Apoio a mulleres inmigrantes que son cabeza de familia de
fogares transnacionais.

10.3.1.g. Estudos sobre as condicións laborais das mulleres inmi-
grantes.

10.3.1.h. Realización de accións tendentes á valorización do traballo
doméstico, equiparando as súas condicións laborais con
outras ocupacións.

OBXECTIVO 10.4. Promoción da participación das mulleres inmigrantes
en todos os ámbitos da vida social.

LIÑA.10.4.1. Participación das mulleres inmigrantes en todos os
ámbitos da sociedade.

ACCIÓNS

10.4.1.a. Favorecer o acceso, participación e implicación das mulle-
res inmigrantes en todos os ámbitos da vida social.

10.4.1.b. Impulso do papel das mulleres nos diferentes espazos de
participación social: ANPA, asociacións, centros veciñais,
sindicatos…

10.4.1.c. Deseño de formación específica en igualdade de oportuni-
dades e non discriminación por razón de sexo dirixida a
profesionais e persoal técnico das asociacións de inmigran-
tes, ONG e persoas que traballen na atención directa a
inmigrantes.

OBXECTIVO 10.5. Integración das mulleres inmigrantes en situación de
especial vulnerabilidade.

LIÑA.10.5.1. Medidas específicas cara á integración social das
mulleres inmigrantes vítimas de violencia de xénero.

ACCIÓNS

10.5.1.a. Accións formativas dirixidas a mulleres inmigrantes co
obxecto de previr e detectar situacións de violencia de
xénero.
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