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LABREGO GALEGO-COMISIONS LABREGAS. 

A muller labrega desenvolve un trabal
lo na explotación que contribúe á economía 
familiar na mesma medida que o traballo 
de calquera outro membro da mesma, pero 
ademais de todo esto, a labrega exerce 
habitualmente de educadora dos tillos, en
ferme ira, coidadora dos vellos, costureira, 
cociñeira, limpiadora, planchadora, con
serveira, etc, etc. motivo polo cal non ten 
horário nin descanso. 

Se ben é certo que, xeralmente, a 
opinión da muller la brega canta como a de 
calquera outro membro da familia á hora 
de tomar decisións, non é menos certo que 
é o home o que asume os papeis impor
tantes na sociedade, e que a participación 
da labrega é casi nula na vida social, pro
fesional, sindical e política. As labregas 
nunca poden asistir a cursos o u viaxes de 
formación agrária; non asisten a reunións, 
a manifestacións, non se afilian ao Sindica
to, non están presentes nos concellos, non 
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teñen momentos de ocio ... Elas sempre 
quedan para atender da casa. 

No campo non existe o libre dereito da 
muller á maternidade, xa que se carece de 
algo tan fundamental como información 
sobre planificación familiar, anticoncep
ción, etc. Esto provoca que se sigan dando 
embarazos non desexados. E se talamos 
das nais solteiras, tanto que o filio/a sex
an desexados o u non, atopámonos cunha 
barreira de incomprensión e rexeitamento 
tanto por parte da familia como da socie
dade, e obríga-se-lle a pagar por iso o re
sto da sua vida. 

Se talamos das enfermedades 
próprias da muller, podemos dicer que no 

campo, chega-se a situacións límite que se 
houbera información e atención sanitárias 
poderian-se evitar. 

En canto ao recoñecemento dos derei
tos xa conseguidos a nivel xeral, podemos 

dicer que no agro son inaplicábeis: Nos 
procesos electorais á Cámaras Agrárias, 
exixe-se para poder elexer o u ser elexidas 
a cotización á Seguridade Social Agrária, 
e como na maioria das explotacións as con
dicións económicas non permiten que coti
cen os dous, é a muller a que non cotiza; 
polo tanto quéda-se a muller sen poder 
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exercer ese dereito. E dicer, na práctica 
somos traballadoras agrárias, pero ofi
cialmente somos "axuda familiar". Neste 
terreno pode riamos seguir talando longo e 
tendido e ver como o divórcio é algo tamén 
prácticamente inaplicábel e asi moitos 
outros dereitos. 

Pero a pesares de todo esta situación 
e a pesares de todos. os recoñecimentos 
da igualdade entre o home e a muller, as 
labregas seguimos senda as grandes es
quecidas, tanto dos governos como da so
ciedade en xeral. Efectivamente, por 
parte das Administracións non hai nen 
unha só medida encamiñada a resolver a . 
situación das labregas, e por parte das 
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organizacións, salvo raras excepcións, 
tampouco hai sensibilidade por esta prob
lemática. E desgraciadamente, a forma
ción e información que recibimos as labre
gas segue tendendo a perpetuar esta 
situación. 

Neste contexto, para as mulleres do 
Sindicato Labrego Galego, fai-se impres
cindíbel continuar o debate dentro do 
Sindicato e da sociedade rural en particu
lar, así como dentro da sociedade galega 
en xeral para conseguir a participación da 
labrega galega en todos os campos onde 
está presente, e que pasará poi a incor
poración do home nas responsabilidades 
do fogar, e polo compromiso das Adminis
tracións a quen lle corresponda para ga
rantir de maneira inmediata os seguintes 
mínimos: 

1.- Todo tipo de formación e informa
ción: profesional, prevención de enferme
dades, planificación e anticoncepción, etc. · 

2.- Os médios necesários para garantir 
a aplicabilidade dos no sos dereitos. 

3.- O noso recoñecimento como trabal
laderas agrárias. 

4.- Un en sino e unha formación que non 
faga discriminación por razóns de sexo. 

Galicia , fevreiro de 1990 
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