Pero, ¿Qué é tomar un ponto de
vista inequívocamente lesbiana?.
Agardamos ter a oportunidade de
debater este e outros temas que
nos ocupan e preocupan.
Contamos poder oferecervos unha
conferencia sobre «Amor e
amistade entre mulleres na
Literatura», a pelicula "Lianna" de
J. Sayles, un debate sobre
sexualidade e algo de testa o

sábado J!>Oia noite.
Xa taremos un programa
concreto. Non fará falla
inscripción. E posíbel que teñamos
algún problema para atopar camas
para todas, asi que si traedes este
problema resolto, millor que
millor. D
Nosoutras, que tamén
nos amamos

"Seguimos decidas a poñer nome
a unha inexistencia": 11
ENCONTROS GALEGOS DE
FEMINISTAS LESBIANAS.

V

ai para dous anos, en
Xuño de 1985 que a cidade de
Ferrol asistia con pasmo,
preocupación e escándolo á
organización dos primeiros
encontros de Feministas
Lesbianas.
Anque non era a primeira vez
que falabamos en alto da nosa
existencia a realización dos
primeiros encontros supuxeron
unha meirande proxección pública
da existencia das feministas
lesbianas e das comisións de
lesbianas no interior das
organizacións feministas.
Agora, para o 28 e 29 de Marzo,
que proxectamos os 11
ENCONTROS GALEGOS DE
FEMINISTAS LESBIANAS,
contamos atoparnos as que
estivemos en Ferrol e muitas mais
mulleres que debecemos por
expresar en reflexión i en berro,
que a institución heterosexista
segue a destragar enerxias
criativas i é de todo ponto preciso
que o conxunto do Movimento
Feminista Galego arremetamos
con vigor contra dela, tomando un
ponto de vista inequivocamente
lesbiano.

«Fronte a todo un apare/lo escolar e unha política educativa que
quere domesticar e acalar as enerxias vitaís e a capacídade crítica dende a maís tenra infancia, os estudantes dos Ensínos Medíos
-elas e eles- puxéronse en marcha.
Todo que esíxír, nada que aceitar e muíto que ensínar, aos profes
(autoritarios, poderosos, prepotentes), ás autoridades académicas
(aferradas á selectívídade, represión educativa e lingüística e uns
presupostos para ensíno vergoñentos namentras nos gastos militares ... ), a país e naís (famosos por chamar amor á sua vocación
de controlar as nosas vidas, actividades, amistades ... ), e ao conxunto desta socíedade de orde_
Para elas especialmente a nosa loubanza e a proposta de unirnos
na loíta contra a opresión que coma cidadán de segunda e segundo sexo sofrímos».

5

dia 21 de avril celebrou-se en
Vigo un xuizo contra da
Coordenadora Feminista, por ter
apoiado a unha muller, M.a Xosé
Apolinar, cando esta decidiu facer
públicos os maus tratos e
agresións de que viña sendo
obxecto por parte do home co que
casara uns anos atrás, José M.a
Ruiz Almendros, traballador do
Banco de Madrid, na sucursal da
Alameda, quen presentou denúncia
contra nós alegando coaccións e
amenazas.
O interfecto expuso no xuizo que
se sentia calumniado e
desprestixiado pola campaña
levada adiante pola Coordenadora
Feminista. Sei que non lle gostou
ver reproducida a sua foto en
carteis e follas repartidas por toda
a cidade e menos ainda que a
través delas deixara de ser un
«traballador intachaveln para ver en
entredito a sua sona e ser
recoñecido como un <<agresor».
Tampouco lle gostou recibir no seu
centro de traballo telegramas de
diversas organizacións feministas
denunciando a sua actitude.
Por esa perda de prestixio esixia
500.000 pesetas.
No xuizo, ao que asistiron entre 15
e 20 mulleres, ademais de todos os
medios de comunicación, logramos
trocar un pouco as tornas e
convertimo-lo nun acto de denúncia
dos maus tratos ás mulleres no
marco familiar.
Fai uns dias saiu a sentencia
xudicial, absolvendo a
Coordenadora.
Todo elo, xunto coa repercusión
que tivo o xuizo aníma-nos a seguir
coa campaña anti-agresións, e de
denúncia pública de todos os
casos que cheguen ao noso
coñecemento.•

Nos

xornais do 17 de Maio
aparecia unha fermosa Nova:
"A Coordinadora de Grupos de
Mulleres de Catalunya, apresentou
querella ante o xulgado de guardia
de Barcelona contra a empresa
Casa Segura, S.A. que comercializa
a colonia Motor Racing por
'desacreditar, menospreciar e
humillarás mulleres' nun anuncio
que emite a TVE e a TV-3':

No anuncio, convén lembrar,
aparece unha muller espida no
chan coa pel marcada pola pegada
dunha moto. Unha voz de home, en
"off" di "Nunca o obxectivo do
home estreveuse a tanto':

As feministas catalanas solicitan o
procesamento dos directivos da
empresa e dos autores do anuncio.
¡Viva a ousadia das feministas
catalanas!. Ese que emprenderon é
un lindo camiño para transitar.•

JI Encontros Galegos de Feministas Lesbianas
Mais dun centenar de mulleres de toda a nación xuntamonos o sábado 28 e domingo 29 de marzo para debater sobre
o guetho, sobre a sexualidade das mulleres, as relacións lésbicas, a necesidade de que o conxunto do movimento feminista cuestionesmos até o final a heterosexualidade
imposta ...
Dende os primeiros encontros -Xuño-85, Ferrol- as comisións de lesbianas do movimento feminista galego faciamos
reflexións non exentas de discrepancias, sobre o camiño andado, as tarefas a abordar, as forzas individuais e colectivas precisas para seguer nesta loita a prol da construción
da muller suxeito con desexos proprios, con autonomia personal e sexual.
Muito é ainda o que queda por seguer debatendo e facendo
neste innomeabel mundo do lesbianismo.
Houbo testa o sábado nunha discoteca na que aproveitamos
para bailar e bicarnos sen ser curioseads e molestadas. Unha película "Lianna" de J. Sayles, grata, na resacosa mañán
do domingo.
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A forte tormenta habida na
Galiza o pasado domingo
5 desluciu en boa medida
a ma rcha que tiña previsto
percorrer o traxecto' entre
Boiro e o Monte lrote ca
lema de u Bases fóra OTAN
Non".
Ainda asi unhas mil persoas,
convocadas pola Coordenadora Nacional de Organizacións
Pacifistas e pola Plataforma
pola Paz, co apoio de partidos
e sin dicatos á esquerda do
PSOE, conseguiron desprazarse até Boiro onde despois de
realizar un breve percorrido a
pé voltaron a subir aos autobuses até cobrir os perta de 18
quilómetros que os separaban
do Monte lrote. A última parte
do traxecto foi realizado a pé,
ante as incleméncias do tempo
e co número de participantes
consid erabelmente minguado.

O Monte lroite foi elexido
como lugar de concentración
polos organizadores da Marcha
pola presén·cia ali dunha base
militar española que alberga
un centro de comunicacións
utilizado polo exército norteamericano . Precisamente o
p¡óximo 15 de Abril cúmprese
un ano do ataque ianqui a Libia
no que ao parecer foi utilizado
o centro de comunicacións do
!rote.
A verxa das instalacións,
aonde chegaron os manifestantes estaba vixilada por forzas da Garda Civil con cans e
fortemente armados, asi como
por soldados da base.

Practicas de tir:o
con fogo real
Precisamente coincidindo coa
celebración desta marcha fontes oficiais deran a coñecer a

gadeiros e habitantes da zona
a necesidade de non acercarse
estes días pola zona debido ás
manobras con fogo real que
estaban preavistas.
Esta prática, que xa ven se·ndo habitual, causou nesta ocasión unha protesta dos viciños,
xunto cos alcaldes da zona,
que lembraron que a consecuéncia dos disparos realizados polos militares calcúlase ·
nun cento .de reses as mortas
cada ano- pola metralla, as balas perdidas ou os animais despeñados na fuxida. Este tema
foi motivo tamén dunha pergunta parlamentária realizada
polo Diputado- do BNG, Xosé
Manuel Beiras. Ante a oleada
de protestas, coa que se solidarizaron tamén os organizadores da marcha contra a OTAN
e as bases, as manobras foron
suspendidas.
o
M.V.

Nos 11 Encontros de Feministas Lesbianas

Cuestionada a heterosexualidade
como norma imposta
Mais dun cento de mulleres de toda a Galiza estiveron
presentes o sábado 28 e domingo 29 de Marzo nos 11
Encontros Galegas de Feministas Lesbianas. Uns
encontros, a seguir daqueles primeiros celebrados no
Ferrol en Xuño dp 85.
·

Nos encontros manifesfouse a ,
v~n!ade das organjzacións fe~
rnin1stas que integran a Coordenado·ra Nacional -e sinala- ·
~~mente das comisións de les.1anas_:_ de "cuestionar até o
fin al a ~orma sexual imposta e
de abrigado cumprimento: a
heterosexualidade". Como un

xeito nídio de demandar unha
sexualidade libre e de dicer
que por moito que a sociedade
xudeo-cdstiá ocidental teña
condenado ás· mulleres á asexualidade (caréncia de sexualidade própria, existéncia de sexualidade - só en función das
necesidades· do varón), as mu-

lleres afirman que "amarse, desexarse e praticar unha sexualidade lésbica non só é posibel
senón rigorosa mente normal".
Analisouse tamén a vivéncia
do sexo entre mulleres, refle. xións sobre a chamada 'revolución sexual' e como esta ten
afectado ás mulleres, reflexións sobre o orgasmo feminino, sobre o tan complexo mundo das fantasias sexuais e sobre a sedución.
Debates, non sempre isentos
de pontos de vista discrepantes, sobre o gheto. O gheto
come;> lugar que ailla e aparta
'do resto da sociedade normal'
pero ao mesmo tempo como
lugar onde poder expresar tamén os desexos sen ser inmediatamente reprimidas, sancio-.·
nadas ou anatematizadas.
. "Nunca é posibel · nuns Encontros como estes, indícase
nun comunicado, abordar as
tantas cousas que a vida de to. dos. os .dias, a marxinalidade á
que esta sociedade capitalista
·-heterosexista e tan fortemente petrucial nos depara- os esforzos e combates por afirmar
con orgullo a nosa sexualidade
lesbiana. Eramos .moitas mulleres para un tan difícil tema e
tan altamente escandalizador!"

O Mercado CQrnun
non fai nada polas
línguas minorizadas
"A Comunidade Económica
Europea non fixo até agora
ainda nada polas línguas minorizadas. As únicas axudas
existentes son concedidas
polo Parlamento europeu,
através do Bureau de Línguas Minorizadas, espécie
de Subsecretaria", segundo
os dez bolseiros por esté organismo que estiveron na
Galiza para estudar ª· situación da nosa língua e "para
ver o que po~fo servir de
exemplo".

Unha situación que
nada
. ten a ver co galego

A primeira conclusión a que
chegaron os becados foi que
a situación das suas línguas
"ten moi pouco a ver coa do
galega". A maioria delas
son minoritárias, con povoacións tamén minoritárias en
comparanza cun galego que,
só na Galiza, o entenden ou
talan - perto de tres millóns
de persoas. O grego na ltália, por pór un exemplo, só
Ainda asi califican todas
conta con 15 mil persoas do
estas axudas de "folclórique o talan algo máis de 5
cas", pois "o má.is que conmil. Ademais non conta con
ceden é de 700 mil pesetas
tradición escrita algunha.
a 7 millóns en bolsas para
Pouco mellar é a situación
investigación (como é o
do occitano no Estado frannoso caso) ainda que a mei·cés, por máis que antes estirande parte dó presuposto
vese proibido na escala e,
·se vai en editar ó boletín."
agora que xa se · permite,
Afirman que, mesmamennon o talan . fóra, segundo
te no Parlamento, agás raras
Marie Jeane Verny.
excepcións (ainda que aqui
Aos albaneses no estado
hai discordáncia) non hai
italiano, cunha povoación de
quen se ·preocupe das línJ O mil habitantes, segundo
guas minorizadas, nen mesEmanuele Pisarra, acábanmamente
parlamentários
lles agora de suprimir a sua
pertencentes a estás minoúnica cátedra de albanés. A
rias, "pois case sempre per- . ·decisión foi do Goberno Cratencen a partidos estatais".
xi.
.En canto ao gaélico hai
Están de acordo os dez beque
distinguir a Irlanda do
cados en que de momento
Norte da do Sul. Na repúbliEuropa ten ainda unha menca independente o idioma
talidade nacionalista, pois·
recebe axudas e ten unha
non é unha Europa das naimportante
produción, con
cións senón unha Europa
máis de 150 libros ao ano.
dos estados", ainda que disMentres tanto nos condados
crepan no tocante a que aldo Norte o gaélico está proigun dia triunfe a mentalidabido polo Estado británico,
de da Europa dos povos ou
polo menos de feito, ainda
non. Coinciden nembarganque non existe lei algunha.
tes en que a única solución
Asi e todo existe un coléxio
"é que se recoñezan estas
particular que dá as clases
línguas e se apoien, pois
neste idioma, segundo Mac
existe 1,m perigo real de 'deGrianna.
saparición, sobretodo se .se
Unha das grandes excepten en conta que a rnaioria
cións entre estes idiomas
delas son taladas por un nú(ademais dos anteriores o
mero mínimo de persoas,· en
occitano na Italia, galo na
zonas deprimidas e subdeBretaña, friulen en ltália e
senvolvidas que, coa emiCatalán en Alghero) é o alegración e coa chegada do
mán na ltália. Cantan con 3
desenrolo se van ver abocacanles de TV, un diário, moidas á sua extinción". Como
non eren nos seus estados . tas revistas e 5-6 horas de
italiano na escola á semana,
respectivos case todos teo resto en alemán; con liñen os ollos postas na Eurobros que proceden do estapa "para ver se dita unha ledo xermano. Teñen unha lei
xislación que protexa a estas
de normalización lingüística
_culturas".
"parecida á galega " , segun - .
do Konrad Walter.
·
Unha lexislación, como
Segundo coincidiron to- ·
aponta o italo-grego, Paulo
dos os becados, esta "óptiCereda, "que non pretenda
ma situación" débese á preconverternos nunha reserva
sión e "tamén, hai que dicipara conservar .os nosos
lo, ás bombas". Pergúntancostumes, senón que nos
se canto nos costou na Galipoténcie socialmente e atraza chegar a donde estamos.
vés da cultura nos . .permita
A.E . .
ver a nosa idiosincrásia".
/1
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