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Nanina Santos C. 

lntrodución 

A realidade das mulleres galegas é 
plural e diversa. 

Mulleres galegas son as campesiñas 
autónomas e as amas de casa urbanas, as 
estudantes e as empregadas de comércio, 
as paradas e as contratadas temporal 
mente nunha fábrica de conserva, as fun
cionárias do Estado e da Xunta e aqueJas 
outras que fan traballo submerxido ... 

Vivindo unhas no rural e nas vilas e ci
dades outras. De fa m ílias pobres, médias 
ou ricas. Con estudos ou sen eles. Casadas 
ou solteiras. Con ideias e prácticas reli
xiosas ou con tendéncias agnósticas ou 
ateas. Sen filias ou con eles. De hábitos e 

preferéncias sexuais dun tipo ou outro. 
Con ideias políticas e militáncia activa no 
campo conservador, ou no amplo território 
da esquerda, nacionalistas galegas ou de

fensoras do nacionalismo español ... 

As innumerabeis posibilidades destas 
combinacións permiten-nos entrever a 
grande riqueza e diversidade que canfor-

... , 
m a ese xenérico de mulle res galegas. 

Todas, todas elas conforman unha re
alidade moi vasta e plural na que o femi
nismo galego tenta espallar as suas ideias 

liberadoras. 
' 
E obvio que a vida que teñen un has e 

outras non é idéntica e mesmo existen dis
táncias de abismo que se ben non exclúe 
que faJemos da sua opresión como m uJieres 
sí que nos abriga a suliñar que esta opre
sión non é igual para todas e cada unha 
del as. 

Unha importante diversidade ... 

Galiza como comunidade apresenta a 
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taxa de actividade feminina máis alta do 
Estado Español, chegando esta a un 40,9 
mentres que a comunidade que lle segue, 
Catalunya, ten unha taxa do 30,3. 

Poboación ocupada e asalariada fiminina e taxa de asalarización por Comunidades Autóncmas. 
(En miles e%) Media 1985. 

Esta forte preséncia de mulleres ac
tivas repartese moi desigualmente se re
paramos na distribuizón nos diferentes 
sectores económicos e se vemos en que 
condicións ocupan a produción. 

Comunidade Autónoma Ocupadas Asalariadas Tasa de asalariadas 

Andalucía 337,0 241,8 

Araqon 82 2 57 9 

Baleares 71,9 51,5 

Cananas 115,7 84,1 

Cantabria 45,9 22,8 

Castilla la Mancha 90 3 58 4 

Castilla-León 164,6 87,9 

Cataluña 524,6 414,4 

Comunidad Valenciana 314,8 229,0 

Estremadura 48,7 29,2 

Galicia 42,2 313,7 

Madrid 411 ,3 353,9 

Murcia 68,9 49,3 

Navarra 37,5 30,2 

País Vasco 166,0 124,5 

Pnncipado de Asturias 105,3 46 3 

La R1oja 171 12 8 

TO TAL 3.004,1 2.008,0 

J. Ignacio Casas. "La participación Laboral de la Mujer en España" 

Ed1ta Instituto de la Mu¡er. Serie EStudios Madrid 1987. 

Agricultura e pesca Industria 

Povoadón 212.200 36.700 
Feminina 

Ocupada 51,9% 8,9% 

Povoación 2.100 30.900 

Fe minina 
Asalariada 1,5% 23,0% 

71 ,8 

70 4 

71,6 

72,7 

49,7 

64 7 

53,4 

79,0 

72,7 

60,0 

28,3 

86,0 

71,6 

80,5 

75 ,0 

43 7 

74 9 

66,8 

Construción Servizos 

900 158.600 

0,2% 38,8% 

600 100.500 

0,4% 74,9% 

Agrícola e Pesqueiro Non agrícola 

Povoación Empresárias Autónomas 121.200 43.700 

Feminina 

Non Asalariada Axudas Familiares 89.000 19.800 

Fonte: INE, Enquisa de Povoación Activa, 1987. Média anual. 

• 
Povoación feminina ocupada.Comparación Galicia-España1985 

Galicia % España % 
Agrícola-Pesqueirq 242.400 60,3 475.300 15,8 

lndústria 36.400 9,1 500.000 16,6 

Construción . 500 0,1 13.700 0,5 

Servizos 123.000 30,6 2,015.100 67,1 
Total Ocupadas 402.200 100 3,004.100 100 

Fonte INE ·EPA e elaboración propia 
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Total Ocupadas 

408.40 

100% 

134.100 

100% 

Teta 

164.900 

108.800 



Destes cadros podemos tirar algúns 
dados de interese: fronte a esa povoación 
feminina ocupada de 408AOO mulleres, só 
134.100 fan-no en rexime de asalariadas 
que supon unha taxa de asalarización do 
32,8 que é, con muito, a máis baixa das 
Comunidades Autónomas do Estado Espa
ñol e mesmo a distribución por sectores 
denota que concentran sobre todo no sec
tor servizos seguidas a muita distáncia 
pola indústria. 

- Observase logo que a meirande 
parte das mulleres galegas que traballan 
fan-no en réxime de non asalariadas (como 
empresárias, autónomas ou na modalidade 
de contratación de "axudas familiares"). 
As estadísticas, sabemo-lo, non permiten, 
esmiuzar a complexa realidade que se aga
cha sobre as cifras. E unha evidéncia que 
no rexime de asalariadas hai mulleres que 
gañan salários moi altos e mulleres que 
viven con salários mínimos. Maior complexi
dade reviste xuntar nunha única rotulación 
a empresárias e autónomas (unha dona 
dunha fábrica por exemplo e unha propie
tária dunha tenda ou bar; unha campesiña 
rica en terras, gado, maquinária agrícola e 
con asalariados e unha campesiña propie
tária dunhas leiras, un par de vacas, al
gunha ferramenta ... ), co agravante de que 
é nesta modalidade e no sector agrícola
pesqueiro onde concentra o groso da po
voación feminina ocupada. 

' 

Tampouco é de desconsiderar a pre
séncia do réxime "Axudas familiares" que 
salienta unha nada despreciábel economía 
familiar maioritariamente no campo. 

Ternos logo que a realidade de boa 
parte . das mulleres galegas ocupadas 
segue marcada poi a explotación familiar 
agrária, nun complexo mundo rural atrasa

do (a própria agricultura, a rareza dos 
servizos de toda clase, a dificuldade de 
movilidade social), cun baixísimo nivel de 
organización submetido a toda clase de 
redes caciquís e cun domínio abraiante da 
lgrexa Católica. 

Un mundo tamén que ten diversidade 
de expresións ideolóxicas e políticas (que 

se pode medir non só ao traveso do voto 
nas distintas consultas electorais senon 
tamén nas enquisas de opinión sobre temas 
como aborto, anticonceptivos, opinión 
sobre o traballo doméstico e sobre o tra
ballo fóra da casa, etc. 

Un mundo que segue dando a maior 
porcentaxe de emigración, o meirande en
vellecemento da povoación, a menor taxa 
de nupcialidade e de natalidade e que con
vive familiarmente sobre modalidades di
versas (famílias tradicionais, nucleares e 
monoparentais dun tipo ou outro). 

Un mundo no que as ideias emancipa
doras do feminismo cáseque non teñen 
asomado, ao igual que outras ideoloxias li
beradoras. 

- Na indústria xa constatabamos . 
unha cativa preséncia de mulleres. No ano 
87 un 8,9% da povoación actlva feminina, 
practicamente a metade da média españo
la ( 16,6% ), e só tres Comunidades Autó
nomas teñen unha taxa máis baixa de mulle
res na indústria (Asturies, Canarias e. 

· Extremadura). 

De 1987 a 1989, as traballadoras da 
indústria (textil e alimentación maiormen-
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te) es tan asistindo a procesos de recon
versión industrial que ten significado des

pidos, indenizacións pola perda do posto 
de traballo, o pase á economía submerxida 
ou precarización do emprego con contra
tos a tempo parcial. 

En Abril do 89 o número de mulleres 
galegas paradas supera, por primeira ve
gada, aos homes parados (50,5 elas e 
49,5 eles) segundo fontes do INEM-paro 
rexistrado. 

Este é un dos graves problemas que 
afrontan as mulle res que ainda conseNan o 
seus postos de traballo na indústria. Nun 

contexto de crise industrial e paro xerali
zado, a vella ideia de que os pos tos de 
trabal lo "son dos homes", volta facer a 
sua aparición. 

- O sector servicios ofrece unha 
preséncia feminina de relevo. Un 30,6% da 
povoación feminina ocupada fai-no na sani
dade, hostelería, ensino, limpezas, comér
cio, gráficas, oficinas e despachos ... e con 



tendencia ao medre. Sen embargo, nesto, 
Galiza dá a taxa máis baixa de ocupación 

feminina en servizos. A Comunidade Autó
noma cunha porcentaxe máis baixa era, no 
1985, Cantabria cun 54,5% o que pode 

dar ideia da grande distáncia por non 
talar da média española do 67, 1. 

Neste sector, fóra da Administración 
Pública e maiormente no caso das funcio
nárias, cometen-se toda clase de atrope
los (horários, salários e condicións nas que 
se exerce o traballo). Desproteción, in

cumplimento das próprias normativas !a
barais e, polo mesmo, ande as chantaxes 

sexuais de parte de xefes e encarregados 
son ben máis abondosas que neutros em
pregos. 

- Feíto o acordante da heteroxenei

dade de trabal los e condición dos mesmos 
das mulleres ocupadas é abrigado reparar 

no importante colectivo de mulleres para
das (que perderon os seus empregos ou 
que demandan emprego por vez primei
ra). 

Mulle res que viven con angúria o pre

sente e máis o futuro, abrigadas a depen

der economicamente dalgún membro da 
comunidade familiar o que diminue nota

belmente as suas posibilidades de autono

mía en todos os ámbitos da vida. 

E ainda que Galiza dá a taxa de des
emprego feminino máis baixa das Comuni

dades Autónomas (Ano 1987, Galiza un 
13,0%. Média española, 27,8%), non é 
asunto cativo unha taza de paro fe minino 
do 13,0. 

- Por outra parte, fóra de toda es
tadística, está esa importantísima por

centaxe de mulleres que traballan exclusi
vamente no fogar. As amas de casa, nome 

que mistifica unha realidade de traballo 

inegábel. Traballo non valorado so
cialmente, non submetido a horário nen sa
lário, que contribúe decisivamente á cria
ción e reposición da forza de trabal lo. Un 

traballo que excluidas aquelas mulleres 
que contratan asalariadas para que llo 
fagan, ,se desenvolve en medio de relacións 

familiares, recuberto polo manto do amor 

conxugal e/ou filial e que en bastantes 
ocasións está atravesado de contradi
cións, tensións e abrigas implícitas. 

- Ouerería talar asomade da prosti
tución, traballo que exercen un certo nú

mero de mulle res e que resultaría do mei
rande interese para ilustrar esa hipótese 
da enorme diversidade que conforma a re
alidade das mulleres galegas. Os pouquísi

mos dados dos que dispoño e coido co
ñecer os que circulan impresos- non 
permiten ningunha análise rigurosa. 

... E unha inxusta desigualdade 

Cumpre, amen de suliñar a grande di
versidade das mulleres galegas e a singu
laridade a respeito do Estado Español, 

analisar, tamén, a desigualdade que no in
terior da nación galega acontece . entre 
homes e mulleres. 

Dous cadros de elaboración própia 
tirados das fontes do INE-EPA, 1987 (en 
médias anuais) e Povoación Galega de di
re ita. 

Ademais, o xeito de se ubicar eles no 
laboral é unhas cantas migas diferente. A 

taxa de asalarización neste caso é de 
58,42% eles frente ao xa talado 32,8% 

delas), concentrando nos seguintes secto
res, de máis a menos: lndústria (85,8%), 

Construción (71 ,4%), Servizos (71 ,05%) 
e agrícola-pesqueira(22,95%). 

o 

Distribución por sectores e sexo da povoación galega ocupada e asalariada (medias anuais en miles) 

Agríe-Pese. Industria Construc. 

H M H M H M 
. 

Ocup. 196.900 212.200 111.500 36.700 77.700 900 

Asalal. 45.200 2.100 95.700 30.900 55 .500 600 

Distribución por sectores e sexo da pcvoación non-asalariada (médias anuais). 

Agrícola-pesqueira Non Agrícola 

H 

Empresa e Autónomas 115.500 

Axudas Familiares 40 .100 

Povoación Galega de direito 2,844.477. 
homes: 1,379.249 (48,48%) 

mulleres: 1,465.228 (51 ,51%) 

M 

121.200 

89.000 

Fonte IN E, Padrón Municipal de Habitantes. 1986 

H 

93.400 

9.100 

As razóns que aducen para traballar paga, tamén, considera-las. 

Distribución por sectores e sexo da 
povoación galega ocupada e asalariada 

(medias anuais en milés) 

Pode observar-se que pesie a ser 
menos os homes no censo, están ocupados 
muito máis (44,74% do total de homes 
frente a un 27,87% de mulle res ocupadas 

sobre o total de mulleres do censo). 
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M 

43.700 

19.800 

Servizos Total 

H M H M 

23.100 158.600 617.200 408.400 

164.200 100.500 360.600 134.100 

Total 

H M 

208.900 164.900 

49.200 108.800 

En rexime de "axudas familiares" está 

contratado un 9,25% frente ao 20,45% 
de mulleres da povoación galega ocupada · 
no n-asalariada. 

Útil seria poder examinar os índices 
salaríais por sexo, careza de dados, non 
obstante hai exemplos abando dos dife

rentes salários que se perciben en tantos 
e tantos traballos sexa abertamente sexa 
mascarada da léria das categorías. 



Na tala di-se explicitamenmte xornal 
de home e xornal de muller no sector agrí-

, 

cola. Na indústria, no sector servizos ou 
mesmo na Administración poden-se ver 
exemplos concretos nos números de AN
DAINA 12,15 e 16. 

Perguntadas 2000 mulleres polo tra
ballo delas e deles, un 36% das do rural 

pensa que as faenas que el as desenvolven . 
son máis duras cas deles. Un 44,5% pensa 

que os homes teñen máis facilidades para 
aceder ao mundo laboral. 

fícil o aceso ao mundo laboral. 

Todos estes dados están tomados do 
Estudo da empresa IOPE-EPMAR encar
gada pola comisión interdepartamental da 
Muller da Xunta de Galicia da que daban 
canta diversos xornais (Voz de Galicia, 
Correo Gallego, Diario 16 de Galicia) o 25 
e 26 de xaneiro de 1990. 

O paro que en muitas conciéncias 
-

segue senda "causa de homes", xa vimos 
denantes que hoxe está afectando máis ás 
mulleres que aos homes e mesmo cando se 
tala de reconversión industrial en Galiza, 
menta-se a reconversión naval (sinalada-

mente masculina) esquecendo-se cáseque 
sempre da reconversión textil e a que ac
tualmente se está levando, encuberta, no 
sector da conserva (feminina tamén). 

Ao referirme-nos ao traballo domés
tico, unha recente enquisa daba resulta
dos do seguinte tenor: 

Só un 4,5% dos varóns galegos reali
zan sós os labores caseños (máis que nada 
cando é o único membro do fogar!) men
tres que nun 60,7% dos casos é realizado 
por mulleres (nun 48,5% a ama de casa en 
solitário, nun 8,9% compartido cunha em
pregada e nun 3,3% encomendado exclusi
vamente a unha empregada).(1) 

pasado do 24,47% no ano 75 a un 43,6% 
no curso 85-86. 

Tamén na Universidade, do equilibrio 
acadado no curso 78-79, no curso 85-86 
as mulleres superan nun 12% aos homes. 

O fenómeno xeralizado de incorpora
ción masiva das mulleres ao ensino e que 
pode ser calificado de democrático, con
trasta cos desequilibrios que se observan 
ao reparar nas ramas da FP ou carreiras 
universitárias que se teñen convertido en 
"femininas". 

Segredariado ou Peluquería na FP o u 
Traballo Social, Enfermería, Formación do 
Profesorado de EXB, Filosofía e Ciéncias 
da Educacion, Filoloxia, Xeografia, Histó-

As razóns que aducen para traballar paga, tamén, considera-las. 
' 

Necesidade 

Rural 41,3% 

Urbano e semiurbano 32,2% 

Das que viven no urbano e semi
urbano, o 71% opina que os seus empregos 
son menos estábeis e están pior remunera-

• 
dos que os deles malia a traballar máis 
horas. 

Un 70% dixeron sofrer rexeitamento 
laboral por estar casadas e o 71% por ter 
tillos, e o 56,1% din que e las teñen máis di-

Completar ingresos Ter cartos própíos Independizarse 

27,6% 

25% 24% 

"Desigualdade e segregación" 
• 

Non coa negación da lnstrución 

' 

E preciso, por último, talar das mulle-
res estudantes. Hoxe son moitísimas máis 

as mulleres que cursan estudos, mesmo 
superiores, que no pasado. Na Formación 
Profisional a preséncia de mulleres ten 
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. 

18% 

ria, na Universidade, dan porcentaxes de 
mulleres entre o 60% a máis baixa (F. do 
Profesorado de EXB), até o 91,06% a 
máis alta (Traballo Social). 

En troques, outras ramas manteñen 
unha altísima afiliación masculina: Enxeñe
ria Técnica Industrial e Naval cun 90% 
longo ou Arquitectura Técnica cun 76,3% 



na Universidade e Mecánica e Electrónica 
na FP. · 

Este proceso de feminización da Uni
versidade é unha consecuéncia do aceso 
masivo de amplos sectores sociais á 
mesma. Non obstante á par desto pode 
constatar-se a progresiva perda de 
prestíxio social entre sectores aos que a 
masificación fai-lles perder priviléxios de 
élite cultural e social e o menor valor que 
hoxe posuen a meirande parte das carrei
ras e títulos universitários a respeito dos 
anos 60 por non talar xa de princípios de 
século. 

A desigualdade e a segregación so
mellarían superadas á vista destes dados, 
porén constatamos que desigualdade e 
segregación teñen buscado outros cami
ños diferentes á mera negación da instru
ción e cultura á maior parte de mulleres. 

Pala súa parte as estudantes en cal
quera dos ciclos ou nível de estudos so
tren en carne própia o sexismo do sitema 
escolar e da "ciéncia" que, máis groseiro 
ou súbtil vai callando até facer acaido o 
que non é senon opresivo e discriminató-

o 

no. 

Fronte á devandita preséncia masiva 
de mulleres no ensino, segue remanecendo 
un nada despreciábel fol de analfabetis
mo. Das persoas maiores de 15 anos, o 
7,19% son analfabetas e delas, o 77,17 
son mulleres.(2) 

Estas serian algunhas das liñas mes
tras que contribúen a configurar esa rea
lidade plural e diversa das mulleres gale
gas. Diversidade de situacións e 
condicións, traballos e ocupacions, forma
ción e información, nível de riqueza, movili
dade social, prestíxio ... 

OJJtras luces 

Outros dados poden axudar-nos a 
seguir campando esa realidade ben com
pleta e, a eito simplificada. 

A taxa de nupcialidade ten diminuido 
na Galiza desde comenzos dos 70 até o 84 

dun 7 por mil a un 5 por mil e niso inflúen 

factores diferentes: A emigración, o cám
bio de hábitos sociais que fixo medrar o 
número de parellas que non casan, así como 
a entrada en vigor da Lei de divórcio en 
1981 (3) 

A su a vegada esta diminución da taxa 
de nupcialidade incide na baixa da taxa de 
fecundidade, que na Galiza é de 1 ,54 (in
ferior á média española de 1 ,56). A distri
bución desta taxa no interior da nación é: 

Núcleos de povoación 
inferiores a 10.000 

Núcleos entre 

Galiza España 

1,50 1,57 

10.001 e 50.000 habitantes 1,68 1,60 

Núcleos urbanos de 
máis de 50.000 habit. 1 ,48 1,61 

Medias 1 ,54 1 ,56 

Dados collidos de "La mujer en cifras" do 
Instituto de la Mujer. Madrid 1986. 

Nesta baixa da taxa de fecundidade, 
fenómeno parella ao que acontece no con
xunto do Estado Español · a inda que máis 
denotado , xogan o envellecemento da po
va ación, o descenso da nupcialidade, a 
maior incorporación laboral da muller, o 
medre do coñecemento dos métodos anti
conceptivos e unha maior capacidade para 
decidir a maternidade. 

.. 
Resulta, por outra banda, difícil esti-

mar o número de abortos realizados tendo 
canta que máis do 95% dos mesmos se fan 
clandestinamente e non hai estadísticas 
que os recollan globalizados. 

Desde Agosto do 85 , que entrara en 
vigor a lei despenalizadora aprobada polo 
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governo de Madrid, até Agosto do 88 (3 
anos), o Movimento Feminista Galego ten 
atendido 3.285 demandas de interrupción 
de embarazo. 

Segundo os dados da Subdirección 
Xeral de Información Sanitária e Epide
mioloxia do Ministério de Sanidade e Con
sumo, desde Agosto do 85 até o 26 de 
Marzo do 87, realizaron-se en Galiza 60 
abortos legais. 

As Memórias dos Centros de Orien
tación Familiar de Ferrol e Santiago (IN
SALUD) e a Coruña (Municipal e INSA
LUD) do ano 1988, foron atendidas 445 
mulleres embarazadas das que só 61eva
ron o embarazo a termo. 5 abortaron es
pontaneamente e as 434 restantes inte
rrumpiron voluntariamente o seu 
embarazo. 

Destes 434 abortos, poideron aco
billarse á lei nos supostos despenalizado
res o 4,45% mentres o 95,54% restante 
fixo-o de xeito clandestino. 

A maior preséncia de mulleres en 
postas públicos e nalgúns cárregos de 
responsabilidade é outro dos indicadores 
desa realidade que en tantísimas causas 
en pouco se asomella á de hai 1 O anos . 

No mundo da política, espazo requin
tado de preséncia masculina, a maior in
corporación de mulleres, . tamén se ten 
feito notar. 

No Parlamento Autónomo de 1986, 
unha só muller de 71 deputados daba a 



porcentaxe máis baixa (1 ,41 %) das Co
munidades Autónomas). Para as elecións 
Autonómicas de Decembro de 1989, de 
1.360 candidatos, 313 eran mulleres 
(23,0%) e do recén constituido Parla
mento Autonómico 9 mulleres dos 75 de
putados fan subir a representación femi
nina até un 12%. 

O comun "Ser Muller" tamén é diferénte 

Todo este debuxo que veño de facer 
pon ás claras que á hora de talar da opre
sión da muller e, en particular da que so
tren as galegas, resulta difícilmente sus
tentábel afirmar que é unha e igual para 
todas. 

É certo que, por nascer fémias da es
pecie humana se nos quere encarreirar até 
converter-nos en "mulleres", e polo 
mesmo, en encarregadas do traballo do
méstico e o coidado do núcleo familiar. So
cializa-se-nos desde os primeiros niveis 
do aparato escolar e a família na chamada 
"psicoloxia fem inina" (tenras, inseguras, 

dondas, submisas, sensíbeis aos sofrimen
tos do entorno, sensuais e pouco se
xuais ... ) como contrapartida da "psicolo
xia masculina" na que se socializa aos 
varóns (rexos, arrichados, sensíbeis ao 
social e político, activos e sexuais ... ). 

Di-se-nos que a maternidade é o máis 
doado que podemos facer na vida ao tra

veso de centos de mecanismos mesmo in
conscientes. 

Predomina a ideia e a práctica de que 
os trabal los profisionais, ofícios e estudos 
das mulleres son algo secundario. Condea
se-nos aos traballos subalternos, ao 
cobro, en tantas ocasións de salários infe
riores que os dos homes por idénticos 
traballos e seguen sendo maioritárias as 
relacións entrte os sexos dominadas pola 
preponderáncia, a prepoténcia e primoxe
nitura dos homes fronte ao papel subal
terno e secundário das mulle res. 

Expresións desencarnadas desta 
prepoténcia viril con desprezo cara á mu
ller é todo o capítulo de maus tratos do-

mésticos, de agresións sexuais e das chan
taxes e acosos sexuais no traballo. 

En muitas máis ocasións das que o 
conxunto social pensa dan-se dentro do 
matrimónio maus tratos do marido á mu
ller. 

Os únicos dados coñecidos nesta ma
téria son as denúncias apresentadas nas 
comisarias de policía e cuartelillos da 
garda civil. 

Un total de 570 mulleres galegas 
apresentaron denuncias por maus tratos 
físicos e psíquicos e 319 fixeron-no entre 
os meses de Marzo e Agosto de 1989, moi 
desigualmente repartidos por províncias. 

Estudosas do tema estiman que é dos 
delitos menos denunciados e as razóns que 
se aprecian para isto son varias: medo, non 
ter saída, seguir pensando que é o "natu
ral", a valoración social do entorno familiar 
e social. 

Das agresións sexuais e sinaladamen
te a violación, máxima expresión de des
prezo a muller, os dados tampouco permi

ten facer máis que conxeturas. Non se de
nuncian nen o 1 O% dos que acontecen nas 
estimacións máis optimistas (o 4% nas 
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máis pesimistas). "Que a muller provoca", 
"que el a o busco u", "que algo faria", "que 
se estivera na casa" ... segue pesando como 
unha lousa sobre o corpo social. 

Neste sombrizo mundo están tamén 

as chantaxes e os acosos sexuais no mundo 
laboral. 

No medio urbano e semi-urbano un 
49,4% das mulleres enquisadas sofreu 
chantaxe sexual (de parte de xefes e en
carregados) e un 36,8% acoso sexual de 
parte de compañeiros de traballo segundo 
estudo da empresa IOP-EPMAR citado na 
nota 3. 

Todo esto conforma unha realidade 
de opresión innegábel porén non se axus
taria en absoluto á realidade dicer que o 
xeito de viver, gozar e sofrer o "ser mu
ller" na Galiza de hoxe, sexa igual, nen pa
recido, nen sequera somellante para todas 
as mulleres. 

Mesmo no caso da violación ou de cal
quera caste de agresión sexual, non todas 
as mulleres ternos idénticas posibilidades 
de sofre-la. Unha muller que ten hábitos 
de vida moi libres, que vai de aqui para alá, 
só, que plantexa con certa soltura as suas 



demandas sexuais, que frecuenta estable
cimentas nocturnos, ... ten, disgraciada
mente, máis boletos, máis posibilidades, de 
sofrer agresións sexuais que aquel a outra 
que cáseque non sae da casa se non é para 
ir ao mercado o u ao colexio ou á parada do 
bus a levar-recoller aos tillos, por só 
poñer un exemplo. 

Non é somellante tampouco o "ser mu
ller" para unha señora casada e nai de 3 ti
llos, que amén de traballar fóra da casa 
ten, cando chega, que realizar en solitário 
todo o traballo doméstico porque o seu 
heme pensa que as causas son así, que 
outra señora en estado de solteiria, sen ti
llos, que traballa fóra e pode adicar-se a 
actividades profisionais e asociativas por
que ten moi simplificadas as tarefas case
ras. 

Non é idéntico ter unha preferéncia 
sexual lesbiana, má vista socialmente por 
moi ben que a unha lle valla na cama, que, 
que o teu de sexo sexual se oriente predo
minantemente a persoas do outro sexo 
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anque na cama unhas vegadas vaia ben e 
outras menos ben. 

Afirmar nestas alturas que a todas 
as mulleres se nos esmaga na sexualidade, 
obrga-se-nos á maternidade, a realizar un 
duro e negro traballo doméstico, que ade
máis todos os ha mes son uns agresores e 
todos sen excepción, mesmo collendo mati
ces, teñen contínuas manifestacións de 
desprezo cara ás mulleres, é pouco máis 
que unha descripción de novela negra. 

Debuxar asomade, a opresión da mu
ller como non se sabe que eséncia que vén 
desde a noite dos tempos e remanece inal-

• 

terábel no fundamental co paso da histó-
ria, é negar cámbios sustantivos que a hu
manidade ten conquistado - e con e la as 
mulle res- e do que non son alleos as ide
oloxias emancipatórias das que tamén 
forma parte o Feminismo (desde que vo
tara a andar de xeito organizado na se
gunda metade do século XIX), nen, por su
posta, os movimentos de loita social e 
políticos de fasquia progresista e revolu-
. , . 

c1onana. 

Debuxar a realidade da opresión da 
muller como esencial e ahistórica é un xeito 
de negar os indudábeis efeitos emancipa
tórios que, a pequena ou grande escala, 
ten feíto o feminismo organizado na nasa 
nación. Desde lago ninguén que non tivera 
má intención poderia negar que desde 
1976 que nascera en Galiza a primeira 
asociación cabalmente feminista, -
AGM- a conciéncia sobre a opresión da 
muller ten medrado, como teñen medrado 
os núcleos organizados de mulleres para 
bater nela, como ten mudado a actitude de 
muitas mulleres a respeito da posición e o 
papel a xogar na vida en todos os eidos, 
como ten variado, notabelmente, a sensibi
lidade das organizacións máis activas, de 
igual modo que ten habido cámbios nas re
lacións entre os sexos. 

Seguer descrebando a vida das m u-

.. 
lleres marcada e determinada polo in
transformábel machismo e misoxínia dos 
galegos ten, ademáis, o terríbel efeito de 
non permitir a muitas mulleres identifi
car-seco discurso de quen o pronúncia. 

A realidade da opresión das mulle res 
galegas é de certo ben complexa e nada 
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axuda, trinxi-la con trazos máis negros 
dos que ela própria ten, nen xeraliza-la de 
igual modo para todas. 

Non axuda máis que nada a aquelas 
mulleres comprometidas na transforma
ción da realidade galega, porque é difícil 
transformar unha realidade que non exis
te, que só está nalgunhas cabezas pero 
non na vida. 

A vida das mulleres, as suas ideias, 
xeitos de comportar-se, (como a de todas 
as xentes) acha-se submetida a cámbio e 
para quen estamos por loitar contra unha 
sociedade inxusta e opresiva de cabeza a , 
pés como a galega, é máis que preciso 
facer por coñece-la por poñer os pés na 
terra !citando contra os preconceitos -
próprios e alleos- para poder operar 
sobre e la. 

Ese é un bon compromiso coa libera
ción desta Galiza e coa liberdade das per
soas que a habitamos. 
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