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Dende que o Tribunal Constitucional fixo pública a sentencia sobre
a lei de despenalización parcial do aborto apresentada polo Governo,
representantes do PSOE e de AP, teimaron en dicer diante das cámaras
de TV e nos meios de comunicación que a victoria era para AP, que non,
que era para o Governo.
No Movimento Feminista, nas organizacións de mulleres que existen ao longo e ancho de toda a xeografía ibérica, comprendimos que
a victoria era, de certo, súa.
O aborto é un DELITO e só nuns poucos casos -que uns e out ros estiman matizadamente diferentes- debe ser despenalizado.
'-Si, eles que teñen tanta práctica de embarazos, partos, crianza de
xente miuda, que teñen a posibilidade de reproducirse, dictaminan e
deciden que é e que non debe ser, para as mulleres.
Nós sabemos que seguiremos a precisar enderezos en Londres,
Holanda, Portugal onde poder enviar ao 96% -mínimo- das mulleres
que abortan e que en ningún caso van poder acollerse a eses supostos.
Sabemos que ternos que seguir librando unha dura batalla para que
se recoñeza o direito inalienábel das mulleres, de todas, a interrumpir
de xeito libre, gratuito e na rede sanitaria pública un embarazo non
desexado.
E, dende o primeiro día de se facer pública a Sentencia, houbo cortes
de tráfego, charlas, pintadas nas vilos e cidades galegas. Houbo feches
en locais oficiais de carácter sanitario e xudicial.
Houbo unha manifestación nacional o 28 de Abril en Santiago sob
o lema "Nen PSOE, nen Tribunal, aborto legal. Aborto libre, a muller
decide" e na que a pancarta dianteira dicía TODAS AS QUE AQUI ESTAMOS TEMO S ABORTADO.
Houbo un bloqueo na saida de pasaxeiros nun avión de Iberia
-que tantos pesos ten ingresado a conta de abortos realizados en
Londres e Holanda- con destino Sevilla-Tenerife por 40 minutos con
refriega entre Policía, tentando desaloxar, e as máis de 70 mulle res que
ali estebamos.
Agora, o exemplo das feministas italianas é un camiño a seguir,e
para comezar, a asistencia a un cursiño público para aprender o método Karman -aborto por aspiración- que o Colectivo Acuario (onde
treballa Pe re Enguix) vai desenvolver en Valencia os días 23, 24, 25 e 26
de Maio, faise moi preciso para botar a andar a máquina da provocación política co tema do aborto que as mulle res, os profisionais da saúde
máis comprometidos así como as xentes que o miren con craridade,
debemos acometer nos meses vindeiros, facendo frente á teimosa
provocación do governo e das leis que uns e outros dictan e manteñen
tentando perpetuar a suxeizón da muller aos seus dictames.
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CAZA DE BRUXAS
Son moitos os problemas que ternos as persoas ensinantes
cando queremos facer "outro tipo de cousas", cando entendemos que a educación das nosas a lunas e al unos ten que ver coas
súas vidas, cando andamos propagando algunha ideoloxía
que non comulga coa "Santa Madre Iglesia" ou o que é o mesmo con certas asociacións de pais (APA) defensoras dos valores
máis tradicionais, da ideoloxía máis retrógrada.
Pois ben, coma moitas de vos xa escoitariades polo radio
ou leeriades nos periódicos, hai unha denuncia ante a Consellería de Educación da APA do IFP de Riveira. Esta denuncia é
contra catro profesoras e o feíto denunciado: que se atreveron
a falar de sexualidade as súas alunas e alunos, axudadas por
unhas diapositivas de información fisiolóxica reprodutora e
anticonceptiva. Feíto ben grave, xa vedes. Pero o grave é que a
estes señores o que máis lles preocupa é que as receptoras de
tal información foran mozas e as ensinantes mulleres.
Claro, segue sendo perigoso para eles que as mulleres podamos disfrut<;:~r ao marxe da reprodución, que coñezamos
métodos anticonceptivos ou que saibamos doutro tipo de sexualidade non supeditada ao varón.
A denuncia está na Consellería de Educación e o Claustro
do IFP de Riveira está comprometido na loita contra a directiva
da APA (xa foron declaradas persoas "non gratas" polo Claustro). E comenente a vosa solidariedade e o compromiso de todas as ensinantes na incorporación da educación sexuai na
escola.
Ternos que facer que esta caza de bruxas lles resulte difícil,
conflictiva e impedir un posíbel expediente das autoridades
académicas sobre as mulleres denunciadas.

A DISCRIMINACION SEXUAL
SEGUE NA
EXTENSION AGRARIA
As feministas galegas denunciamos diante da opinión pública a situación de discriminación na que se atopan 51 funcionarias de Extensión Agraria en Galicia, que xunto coas axentes
das outras ' 'Autonomías", un total de 326, levan loitando ao
longo de _
15 anos por poñer fin a esta situa"ción de inxusticia.
A historia podemola resumir así: Para as tarefas de Extensión Agraria criáronse dúos escalas, unha para homes en 1955
e outra para mulleres en 1960 coa mesma categoría adeministrativa. Non había daquela, outra discriminación que a xa intolerábel separación de escalas por razón de sexo, as probas
selectivas para o ingreso eran sustancialmente iguais, as funcións e tiduación tamén, e a remuneración idéntica.
Pero neste caso aconteceu o de sempre, cando se dí: "A
muller non é inferior, é diferente", "a diferencia " concrétase
en:
-Maor prestixio para a escala masculina, dándolles só aos
homes a opción a seren xefes de axencia, sección ou de servicio, directores de escalas de capacitación, supervisores proVtnCtOIS ...
-Elevación do nivel da escala masculina o que fai que hoxe
esté no grupo B e a feminina no grupo C.
-Diferencias salaríais dunhas 19.500 pesetas.
A pervivencia destas dúos escalas é un anacronismo que
atenta contra o artigo 14 do texto constitucional, que condena
a discriminación por nascemento, raza, sexo, relixión ou
.'
optnton.
Afortunadamente xa desapareceron da legalidade vixente colectivos exclusivamente femininos como azafatas, telefonistas, enfermeiras, por eso non se pode entender o desinterés
da Adeministración en dar resposta á petición de unificación
de escalas que fan estas 326 mulleres e que o proprio instituto
da muller e máis o defensor do povo recoñecen como discriminación en razón de sexo e instan á Adeministración a dar unha
solución ao tema.
As feministas galegas manifestamos a nosa solidariedade
con estas mulleres e demandamos da Adeministración Central
e da Autonómica que den cabo desta marxinación, xa que si
os governos non cumplen a lei ¿qué se pode agardar da empresa privada?
'
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"DE COMO UNHA MULLER QUE VAl A GUARDIA CIVIL A PO~ER UNHA DENUNCIA SAE DO CUARTELILLO
SEIS HORAS MAl S TARDE, CON HEMATOMAS POR
TODO O CORPO. E DE COMO, CONTRA DUNHA MULLER
QUE SE DEFENDE -NON ACEPTANDO, POLO TANTO,
TODO O QUE BOTAN ENRIBA-, PODESE ARMAR UNHA
CAMPA~A, TENTANDO FACELA PASAR POR TOLA.

No posado mes de marzo, tres fascistas marcaron, por terceira vez nun
ano, con cruces gamadas e coas letras
FN, a Viki Ballesteros.
A noticia que nos enche de rabexa,
delor e indignación, impídenos pensar en
solucións que non sexan violentas: Contra dos agresores e por extensión contra
de todos os fascistas que comporten con
eles a ideoloxía de anular os persoas
ao traveso do terror. Contra da policía,
polo súa connivencia que se pon de manifesto coa súa actuación, chegando a facer acusacións velados de autolesións.
E por último contra do Gobernador Civil,
polo súa responsabilidade desa " ineficacia policial ".
Mentros os fascistas siguen en liberdade,. catro persoos que se manisfestaban - " ilegalmente" pero de xeito pacífico- están pendentes de xuicio, pedíndose por parte do fiscal condeas de ano
e mdio para cada un, aproximadamente.
Sabemos que para pararlle os pes
ás bandos fascistas é necesaria a concienciación da povoación. Que cada
ataque contra da liberdade se considere
como unha agresión que debe ser respastada activamente, senón ¿cómo mo ver todo o "entramado poiicial" que só
considera perigoso o comunismo e por
extensión todo o que se considera de
esquerdos?
A resposta diante das anteriores
ogresións foi cotiva, poden sentirse
arroupados para seguir actuando con
total impunidade. Nos nosos mans -aínda que non só nas nosos- está dorlle
unha re
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A historio, xa é algo coñecida, pero paga a pena contala
un pouco polo miudo: esta muller de Soda, (arme López Barra!, de 73 anos de idade, foi o 4 de Xaneiro ao Cuartelillo da
Guardia Civil, a apresentar unha denuncia por agresión, contra dun sobriño dela. Na Guardia Civil, néganse a recoller a
denuncia -cousa bastante frecuente, por ser muller e máis se
estos familiares cosque ten o lío son amigos da propria Guardia Civil e algúns deles militantes de AP, amáis aínda si todo
esto sucede nun povo.
Ela púxose tesa e dixo que de olí non saía mentras nor1
lle recolleran a denuncia, a partires de aquí escomeza o lío
maor: empúrranna, e baten nela até perder o coñecimento e
cando o recobra pide un médico para que a vexa, ao cal a
Guardia Civil, naturalmente, non fai caso algún. O alcalde,
Ramón R. Ares, mándalle un coche municipal pro !evala á súa
casa, aoque ela siguese a negar, únecamente pedía que a levaran á Residencia para que lle deran un parte e poder poñer
unha denuncia por malos tratos, agora xa contra a Guardia
Civil, que nestes momentos están tratando de impedir tanto o
alcalde coma a Guardia Civil.
Finalmente abandona as dependencias da Guardia Civil
cun primo que a leva á Cosa do Mar.
DE COMO SIGUE TENTANDO CHEGAR A RESIDENCIA E AO
FIN O CONSIGUE
Os taxistas non a querían levar, tiñan orde do alcalde, até
que consigueu que un deles dixera diante de testigos por qué
non a querían trasladar. Este mesmo taxista foi o que a trasladou, previa consulta co alcalde, á vista da foliada que se
montara.
Na Residencia fanlle un recoñecemento e danlle un parte
de lesións po.r todo o corpo, provocados por agresións.
O dio 9 vai o Xulgado de Betanzos e presenta a correspondente denuncia.
Cando nos enteramos do caso, uns días despois de presentada a denuncia, fumos visitala, (gostoulle, ela chámanos
"As tupamaras"), e fixemos unha campaña en Soda: pegamos
carteis (que poucas horas despois foron tirados polo Guardia
Civil), repartimos panfletos, fomos a un pleno onde o úneco
concellal de esquerdas do Axuntamento pediu, en rogos e preguntas, o esclarecemento dos feítos e que o alcalde non respostou. Ao remate fixemos unha pequena concentración.
Durante unha te~pada, o tema seguiu cunha polémica na
prensa e na radio e agora tentaremos ampliar o coso, en estreita colabouración con (arme.
Enterámon0s da versión que está a correr nos meios do alcalde e da Guardia Civil, e máis no Goberno Civil de A Coruña,
" que Carme está tola , e que por iso monta tantos broncas " .
Consta tamén no informe do Médico Forense do Xulgado de
Betanzos (nin facerlle recoñecimento algún) no que di que
" ... tiende a dramatizar en exceso". Somella que os únecos que
teñen direito a dramatizar son eles, pero non unha muller coma
(arme, que tiña que estar tranquiliña na súa casa deixando
facer aos demais ¿non?
Nós témolo claro: tolas estamos as mulleres do Movimento
Feminista, tola está (arme l.ópez Barra! e tolas estamos todas
as mulleres que nos rebelamos, non aceptando o papel que nos
teñen asiñado de "boas e serviciais, nais e esposas atentas e
sempre dispostos para o que necesiten os demais " ... pois teranse que amolar porque somos así de tolas e así nos terán que
aguantar, ¿verdá Carme?
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" ... os homes que violan teñen servido, efectivamente,
como tropas de choque masculinas,
guerrillas terroristas na lida máis longa que ten coñecido o mundo".
Susan Brownmiller

E como eses tecidos de fios cáseque
imperceptíbeis, que, oo cabo, conforman
todo unho obro onde oprezor os dibuxos
e o coor, os perfís e o conxunto de fiados
fio o fio.
Un tecido de silencios, chontoxes,
'
'
.
omeozos, -ate armas-, onon1mos,
complicidades e culpobilizocións.
O medo, o vergoño, o carencia de
estimo, o follo de independencia económico, completan o codro dun gravísimo problema cotián que sí ten nome:
VIOLACION.
Acontecen sobre nós, mulleres, en
colquero porte, o cárrego de coñecidos
ou descoñecidos, nunho hora colquero
do dio ou do noite ... polo feito de termos
un corpo de muller.
A investigación fe ita sobre ogresións
e violocións e mous tratos denunciados
no comisaría de Santiago dende o l. 0 de
Xoneiro-83 até o 30 de Abril-84 (1) ben
probon o verdode dos nosos argumentos.
O og.resor é, un home como outros.
Nodo de enfermo nen outros vainas.
As máis das veces tiña un coñecemento previo do víctima: amigo, coñecido, marido, poi, irmán ...
Solteiros e casados; vellos e mozos.
De profesións que van dende vendedores
ambulantes e bedeles/ o médicos e industriois, posando por chopistos, auxiliares
clínicos, olboñís e mpregodos de banco.
Nesto investigación o medio de idode é de 35 anos.
Así, por exemplo, ¿qué dirán do
agresor de turno, se lle dicemos que é
un médico de 35 anos, casado, que exerce o súo profisión e é poi de fillos e unho
fi 11 o?

Pero, cando fico desbotodo o argumento de que os violadores son enfermos
e psicópatas ... de seguido hoi outro o
mon do que valerse poro seguir ofostodos do verdodeiro problema: "Eios o
buscan '" .
(roro ... os mulleres teñen un "toque
de quedo" particular, que non afecto oo
xénero masculino.
Elos, non poden ir soos e menos se é
noite.
Tompouco subir ou boixor en oseensor, nen polo esqueiro.
Non focer auto-stop endexomois, e
tompouco viver nos proprios cosos.

Por que eles, síntense provocados,
chomodos o acudir como se do berro do
selva foláromos. Un corpo de muller en
sí mesmo, é provocador, e polo tonto o
home, ten direito de satisfacer os seus
"apetitos cornois" contra o vontode do
'

.

VltlmO.

E... por si acoso elos non buscan ou
non lles gosto (argumento que tomén é
utilizado), hoi ameozos e armas, hoi
chontoxes e golpes, hoi direito o focer
noscer o medo e o vergoño.
Todo iso, por si acoso non ficabo
croro que se troto dun moi nidio EXERCICIO DE PODER do varón.
Ese poder que lle ven dunho orde
social que consagro o superioridode
masculino.
Ese orde que iles, gostosos, aceptan
e satisfacen.
lse poder no que non boten por que
lles beneficio e privilexio, como xénero
e individualmente, por máis que corrom'
.
.
po o suo conc1enc1o.
(l)

Ponencia presentado polo abogado Mercedes
Pintos, ás 11 Xornadas Feministas celebr-adas na
cidade de Vigo o l, 2, 3 e 4 de Novembro de
1.984.

enunc1ar a tua v1o ac1
u agresión axuda ás outra
ulleres, irmáns de sexo,
perder o medo, a sair do si
lencio,
a saber que
,
an soas.

BIBLIOGRAFIA DE INTERES PARA O TEMA
"O PROBLEMA DA VIOLACION" capíduos 111 e IV da segunda parte do libro "Historias do movimento de liberación da muller" de Annie de Pisan e Anne T ristan. t:d. Debate, colección Tribuna Feminista. Madrid, 1977.
"A MULLER COMO PROPRIEDADE SEXUAL" de M. Barnett recollido no libro "Marxismo e liberación da muller" varias autoras con estudo previo de Fini Rubio. Editorial Dédalo, Madrid, 1977.
1
'2 ANOS DE TRABALLO DA COMISION ANTIAGRESIONS" dossier da Coordinadora Feminista de Navarra,
Octubro, 1984.
"CONTRA A NOSA VONTADE" de Susan Brownmiller. Editorial Planeta, colección Documento. Barcelona, 1981.
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O enterarnos do sentencio do xuicio
de Virtudes no col por intento de violación en grado de tentativa, e por agresións, condenaron ó violador a 3 anos de
arresto menor e tres meses de arresto
maior, non podemos máis, berramos que,
dende logo, non creemos na xusticia, feíta por homes e adeministrada por eles.
Lembraredes o caso de Virtudes,
unha moza de Vigo, da cal aparecera xa
en Andaina unha denuncia e fotos das
lesións, e para nós violación, que sufrira
por parte de dous homes que el a consideraba os seus amigos. Pois ben, por "casualidade" nunha redada colleron a un
deles, Cesáreo, mentrus o outro atópase
aínda en libertade, a pesar de que na denuncia e nos periódicos aparece o seu
nome, Guillermo Alonso Alonso, e o seu
enderezo. ¡A policía non se preocupou,
nen se preocupa, de detelo!
O xuicio de Cesáreo celebrouse o
28 de marzo na Audiencia Provincial de
Pontevedra e do que olí pasou teriamos
de sobra para encher follas e follas que
non terían desperdicio. De xeito esquemático facemos un resumen das cousas
alucinantes que chegou a dicer o abogado defensor do violador, Arturo Estévez.
Escomenzou por facermáis un xuicio a
vida que levaba Virtudes que unha defensa do acusado, tratando de argumentar que as circunstancias non estaban suficientemente eraras: "Se na denuncia
dixera que era o seu noivo e agora lle
chamaba amigo íntimo, que xa tivera
relacións "carnais" anteriormente con
él, que as lesións poido facerllas o seu
·poi na casa, por qué tardara tanto en
facer a denuncia, que era raro apresencia de dous homes xa que para esle tipo
de relacións todo o mundo quere certa
intimidade ".
Dende logo, ternos que lembrarlle
que a meirande parte das violacións non
se denuncian. Que non é motivo ter ¡·elacións con un home para que él teña direito a usar o corpo da muller cando lle pete , que os violacións, maioritariamente,
fanse na rúa e en pandilas.
Xa está ben, ternos que denunciar os
feítos pero tamén ternos que esixir que
deteñan ós culpabéis e que se nos faga
xusticia castigándoos.

Sendo Ministro do Interior o Sr. Roson ,
nunhas declaracións a lnterviu sobre o
tema da violación manifestou: " tiña que
ser unha experencia fascínate".

o

Alfonso Seoane e Juan Carlos López Reí,
policías municipais de Santiago, denunciados por Gemma Moure Gosenje como
autores dun delito de violación en Maio
de 1981 e segundo sentencia ditada polo
Audiencia Provincial de A Coruña en Xuño de 1984 declarados culpábeis, seguen
encarreirando o tráfego nas rúas santiaguesas, protexidos polo Concello,
coma si nada tivera acontecido.

O FBI -non suspeitoso de feminismorecoñece que a violación é "un dos crimes menos denunciados, debido, sobor
de todo a medo el ou vergoña de parte
da vítima.

Segundo fontes do Ministerio do Interior
do Estado Español, as denuncias apresentadas por maus tratos de maridos ás
"s úas " esposas, nas comisarías de dsitintas cidades do t::stado Español, nos meses
de Xullo a Setembro de 1983 ascenderon
a 3.977. En concreto na cidade de A Coruña, que rexistra dos índices mediobaixos, foron de 172, é dicer, denuncia das practicamente dous por día.

O 1. 0 estudo estadístico pragmático so bre o tema das violacións é de Mena chem Amir, sociólogo israelí publicado
en 1971 aobre a violación na cidade de
Filadelfia.
Os datos foron tirados dos arquivos centrais do departamento d epolicía de Filadelfia, correspondentes aos anos 1958 e
1960. Un total de 646 casos e 1292 agresores. Un feito ficou nidio a oartires de
'
ahí:
-No 43% dos casos, os violadores actuaron en parella ou grupos máis amplos, desment!ndo o mito do violador
solitario.
- 0 90% dos violadores pertencia á parte máis baixa da escala ocupacional,
descendo dende obreiros especializados a desempregados.
-Contrariamente ao que se creía escribeu Amir a análise revelo u que o 71%
das violacións tiñan sido planeadas.

Eldridge Cleaves, un dos teóricos do grupo dos Panteiras Negras dicía: "Para
requintar a miña téinica e modus operandi, comecei practicando con chicas negras no ghetto e cando coidei ser abe lencioso abondo, crucei as vi as e busquei
presa bronco. A violación é un acto insurrecciona!. Deleitame estar desafiando e bulrando a lei do home bronco , o
seu sistema de valores e estar desaman do ás súas mulleres ... e coido que esto
era o máis satisfactorio para min , porque
sentíame moi resentido polo feíto histó rico de que o home bronco tiña usado á
muller negra. Sentía que estaba a vingarme " .
Anos máis tarde mudou de posición , chegou ao convence mento de que non podía
aprobar a violación: "Eu atopábame nun
estado de verdadeiro salvaxismo e a violación era siplesmentes un dos xeitos que
a miña rebelión adoitou nese intre ".

Marvin Wolfgamg, importante criminólogo USA -a quen debemos o conceito
de subcultura da violencia, dí "esta subcultura está formada por aquelas clases
máis baixas e o seu valor principal é o uso
da agresión física coma unha demostra ción de masculinidade e poder. E esencial a comprensión da subcultura da violencia para comprender ao violador .

As violacións acontecidas previa destrucción da aldea de My Lai -na guerra
do Vietnam foron tan escanda losas como
para so !tar as páxinas de todo s os xornais o mundo. Perguntado un dos xefes
militares yanquis implicados, respostou:
" E algo que pasa todos os días. Pódese
acusar deso practicamente a calquera ...
polo menos, de télo feíto unha vez. Os tipos son hurnáns, hom e " .

o
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Na actualidade o rol da muller no exército non é para os militares unha
•
cuestión da muller senón unha cuestión para a súa política militarista. A muller é un
elemento importante na política, do que se ten prescindido con relativa facilidade.
Os actuais governos socialistas europeos danse canta da importancia que
ten o feito de incorporar as mulleres a súa política, da boa imaxen que da ter
entre os seus diputados algunha muller, mesmo colocadas nalgún pasto que poida
parecer, cara a foro, decisivo, en cuestións importantes. Véxase, por exemplo, o
Instituto da Mu!ler, órgano creado para dar esa apariencia de poder solucionar
os nasos problemas e de estar loitando polos nasos direitos, pero que, realmente,
carece totalmente de poder decisorio.
Por ahí vai a onda da nasa incorporación ao servicio militar.
As mulleres somos, dende sempre, un exército de reserva. Fumas afastadas do
mercado de trabal lo cando foi oportuno políticamente e fumas noutro intre incorporadas a él, cando a expansión industrial necesitaba demande obra e que non
lle dira problemas.
Máis, a muller non é só unha reserva para industria, senón tamén para o
proprio exército. Nen decidimos no pasado se queríamos ou non participar na
máquina militar, nen o decidimos tampouco na actualidade. Ningunha das leis
que eles din avances na igualdade de direitos foron feítas contando ca nasa decisión. Véxase a leí do divorcio e o actual proxecto de despenalización do aborto,
que nada teñen que ver cos desexos e cas necesidades das mulleres.
Supoñemos que no intre no que o PSOE presente o seu proxecto de incorporación da muller ó exército o fará dende esa perspectiva de avance na igualdade
de direitos: igual capacidade, iguais direitos e polo mesmo tamén iguais deberes, é
dicer, deber de defender a patria .
T amén do mesmo xeito que se fixo antes nas outras democracias europeas,
utilizaranse argumentos do tipo de que a incorporación da muller ó exército vai ·
supoñer uns pastos de trabal lo para nós que poderían vir paliar a actual situación·
laboral que "todos", pero moito máis " todas " , as mulleres, estamos a padecer.
Máis, parémonos un chisco a analizar qué tipos de traballo son os que nos
ofrecen con esa lei, que según eles ven ser un avance na loita polo nasa igualdade .
, Polos esperiencias que xa están a funcionar por Europa adiante, vemos que
as mulleres no exército seríamos incorporadas a traballos adeministrativos,
de limpeza, cociña, servicio sanitario, telecomunicacións, informática, para o cal
despedí ríanse as mulleres que nestes intres están ocupando eses pastos, pasando
as novas mulleres soldadas a cobrar saldos inferiores ós estipulados. Xa se ve en
que vai consistir a nasa igualdade e a nasa emancipación.
Eso, sen falar da ideoloxía machista e fascista da que están cargados os
exércitos das actuais democracias europeas, o Estado Español, como non, entre
eles.
ldeoloxía que se manifesta nas agresións e violacións que teñen lugar nos
cuarteis dos paises ande xa está funcionando a leí de incorporación da muller ó
exército .
Hai que suliñar tomén, para quen queira ver nesta lei a posibilidade de ter
máis acceso as áreas de poder, que esto en ningún intre vai ser posíbel, lembrémonos do dito anteriormente sobar dos postas que ocuparíamos nese exército,
pastos todos eles carentes por completo de poder decisorio.
E se se pensara no acceso as armas como xeito de poder causa que tampouco,
veremos que iso non se vai a dar: Igual da de para fregar e para cociñar nos cuarteis
sí, pero igualdade para ter un arma non.
Seguiríamos senda as doces, pacíficas e suaves mulleres que, cando a eles lles
convén, dinnos que debemos ser .
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ENTREVISTA A MULLERES DA ASAMBLEA
CO MARCAL DE O FERROL
Cando na AGM de Ferrol mirabamas de contar en Andaina algo da Asamblea de Mulleres da comarca de Ferrol
valoramos que poro completar a visión
desta experiencia organizativa, totalmente novedosa na nosa terra, era necesario seren perteñecentes a esa Asamblea e non organizadas no Movimento
Feminista nos contaran como a ven e
.
como a vtven .
Transcribir unha conversa distendi da e gravada nunha cinta é difícil e prO curamos facelo do xeito que millor nos
parece u.
Falamos con Fina , Carmen e Marta.
As dúos primeiras estiveron na Asamblea
dende que se formou participando activamente en todo. Marta que tamén asisteu aos seus inicios, deixouna por enfrentamentos persoales con algunha
compañeira da propia Asamblea.
As tres están casadas e con fillos e
filias, e os maridos de Fina e Marta traballaban en Astano, dándose a circunstancia de que ningunha das dúos estaba
asociada en ningún tipo de organiza.'
cton .
AG .M.-¿Qué vos parece a Asamblea
de Mulleres? ¿Mereceu a pena?
Fina.-Paréceme ben e tamén me parece
importante. Fixéronse cousas que de non
formarse a Asamblea cada unha iría
polo seu lado, ben cos homes ou ben
soas .. . bueno soas raro ... de non ir cos
homes ... soas nada, quedaríanse na casa.
Carmen.-Fixéronse cousas non só polo
problema de Astano, senón tamén polos
despidos de SIMAGO, polos mulleres
despedidas do supermercado 2 .000 de
Pontedeume, et. A min paréceme que estivo moi ben tod o iso.
Penso que hai que seguir agora que rematou -daquela forma- o conflicto
de AST ANO xa que sigue a haber problemas a mazo.
A.G.M .-A nivel persoal, ¿que vos supuxo a vos a Asamblea?

Carmen.-A m in so ir da casa , xa que denantes non saía , atoparte con xente a
quen contarlle as miñas ideas, xa que
tí soia na casa non llas vas a contar ás
paredes.
Fina.-A min persoalmente, gústome eso
de xuntarnos , falar, ir, vir, focer cousas
todas xuntas, etc.
A.G.M.-¿ Tivéstes problemas a nivel
persoal por asistir a esas xuntanzos?
Carmen e Fina .-Non.
.
AG.M.-¿Pensodes que olgunhcrs mul leres sí os tiveron?
Carmen.-A maorí a sí.

.

Fina .-Circulaban ideias de que "si se
monexobo ", que si as feministas eran
así e andando .. . " vamos, que os homes
son uns machistas e gústolle ter á súo
muller na casa ás oito para cear.
AG.M.-Agoro que "rematou " o asunto
ASTAN O , ¿pensodes que as mulleres van
ir á Asamblea como ao principio?
Fina e Carmen .-Según os temas que se
plante xen no Asamblea.
A.G.M.-¿E que temas pensodes que se
poden levar?
Fina .8Supoño que o temo das vivendas
que a maorío estamos a pogolas como
~~
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cooperativistas e que se deberían reclamar como vi vendas de protección oficial.
AG.M.-Iso, ¿non é un tema collido polos sindicatos?
Carmen.-Non, ahí parece que non entran ou non queren entrar.
AG.M.-Vosowtras, ¿trabalalstes denantes de casarvos?
Fina.-Eu logo de casarme, pero dei.
xemo.
Carmen.-Eu dende os 13 anos nunha
fábrica de madeira oteé que casei.
AG.M.-Estábades sindicadas?
Carmen e Fina.-Non.
AG.M.-¿Por qué?
Carmen.- Daquelo non estaba tan a luz
como agora. E ademáis non che decían
de afiliarte a un partido ou a un sindicato.
T ro bollábamos polo soldo e si te despedían, aleluia!
A min colléronme por recomendación e
estiven sen asegurar, pois até os dazaoito anos non podían asegurarte.
AG.M.-¿Pensades que as mulleres que
pasaron polo Asamblea experimentaron
algún cambeo a nivel cotián?
Fina.-Aigunhas sí, pero moi poucas.
AG.M.-¿Poido cecais a Asamblea servir para que medrara o degrau de participación social das mulleres?

Carmen.-Para unha minoría sí, coa
maoría non hai que contar. ASTANO era
o punto clave e desaparecido o tema
rematouse o problema para moitas.
AG.M.-¿Que pensades das feministas?
Fina.-Eu non teño nada en contra das
feministas.
Fina.-Eu tampouco .
Fina.-¿Sabedes o que pasa coas feministas? Que moitos homes póñenlle mala
sona e non as queren,porque a eles gústalles ternos na casa. E ás mulleres á que
máis e á que menos gústanos so ir pero o
peso do que dín os homes aínda é moi
forte para nós as mulleres.
Carmen.-Non se trata de dar nomes,
pero escoitas comentarios na tenda como ... "eu non vou á Asamblea porque o
me u home non me deixa ir" ... , e outras
cousas olo estilo.
AG.M.-Marta, ¿Por que abandonaches a Asamblea?
Marta.-Polos insultos de que fun obxecto durante aunha acción por parte dalgunha muller.
En xeral as mulleres non valemos para
organizarnos pois rematamos pelexando unhas con outras. Pero bueno, ben
mirado, dentro dos sindicatos ou das
empresas de homes, isto tamén se da,
aínda que non sae á luz do dio como o

das mulleres. Os homes pódeno resolver
a bofetadas, máis nunha muller isto non
pode resolverse así.
Fa lomos moito rato máis sobre os problemas, os centos de problemas que plantexa a organización de mulleres, a idea
esta tan extendida de que as mulleres
non servimos para organizarnos, da nosa
inexperiencia colectiva neste terreo, de
cómo os homes fan propaganda de todos
os nosos erros interesadamente, etc. Tamén estivemos valorando accións concretas e recoñecéronse fallos que houbo.
Sopesando todo o que tivo de bon e de
malo esta historia chegamos a conclusión de que é millor caer e mancarse que
renunciar a andar.

Aspe1to dc1 MC111destoc'o'l do posodo 28 de Ab,·il e11 So,ltlogo, colwocodo polo Movimento Femi11isto e apoiodo, moi
desigualmente, polo práctico totolidode de partidos e sindicatos do naso Noción.
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A celebración do 8 de Marzo deste ano contou con moi diversas actividades promovidas polo
Movimento Feminista Galego.
Charlas, concentracións diante das oficinas de emprego e noutros lugares, caravanas, festivais, ceas ... só de mulle res que ademais de expresar as súas demandas, exercían a súo autoafirmación e a súa autonomía verbo dos homes, dos partidos e da Adeministración.
Conyou asemade, cunha manifestación de carácter nacional realizada eA A Coruña o domingo
3 de Marzo.
Cunha chuvia e un vento inmisericordes e teimosos que non impediron que a manifestación
convocada polo Coordinadora Nacional do Movimento Feminista; as Segredarías da muller da
INTG e de CCOO e os Grupos de Mulleres de Universidade, e apoiada polo BNG, CCOO, Coordinadora de Organizacións polo Paz, INTG, lCR, MCG, PC, PCG, PST e UPG, deixara de percorrer as
rúas da cidade herculina até rematar na Praza da loitadora e feminista "avant la lettre", María Pita.
Tan proprio para o seu tempo como para o noso, un século e pico interposto, os carteis do Movímento Feminista rezaban: "MUllER, ORGANIZA TE E lOITA CONTRA OS DESPIDOS E AS AGRESIONS SEXISTAS".
.
E un milleiro de personas, maoritariamente mulleres, disolvéronse logo de ouvir o comunicado
final e entonar o hino Galego.
·
Os 8 de Marzo, vanse facendo días nos que os Meios de Comunicación deixan "que as mulle res
nos expresemos un chisco'' para o que abren as súas páxinas micros e cámaras. Pasado o 8, fechan a .
cal e canto ese férreo portón deixándonos sumidas na escuridade, sombra e silencio. Un silencio a
todas luces inxusto.
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CONGRESO
ESTATAL

DE

PLANIFICACION
FAMILIAR
'

•, •'•'

O 11 Congreso Estatal de Planificación Familiar organizado polo Concello
de A Coruña e celebrado nesta cidade os
días 16, 17, 18 de Marzo, supuxo un avantar cualitativo na loita polo direito das
mulleres a dispar donoso proprio carpo
e decidir sobre a nosa maternidade.
O Congreso estaba organizado e estructurado dun xeito burocrático (adicando dous días a presentación e intervención de carácter xeral e un só día ao
debate dos frupos e mesas de traballo),
oficialista (querendo convertilo nun aval
á política do PSOE), sectario (non contar
co Movimento Feminista nas mesas, nas
intervencións políticas ... ). A maiores de
todo esto, fronte as 5.000 pesetas de matrícula que tivemos que pagar a maoría
da xente asistente, había máis de 100
personas relacionadas co partido do
goberno que non gastaron un peso.
O Congreso era unha montaxe electoral. Non é casualidade que se celebrara en A Coruña onde o movimento dos
Centros e o Movimento Feminista teñen
unha flebe organización en relación a
outras zonas do E.E., e tampouco é casual que o tema do aborto foro relegado
ficando só nunha mesa de traballo, chamada "Aspeitos psicolóxicos, sociais,
sanitarios e xurídicos do l. V.E." mesmo
eludindo nomealo.
Pero non conseguiu os seus obxectivos, xa que os rebordamos mudando non
só o contido do Congreso senon utilizandóo como medio de axitación para difundir as nasas posicións.
E dicimos que foi un avance non só
polos conclusións que se tiraron do mesmo, senon porque as feministas logramos

,,.,.

-

..

facer ouvir a nosa voz, tanto dende foro
(concentración, pintadas, reparto de
follas, mesas redondas ... ) corno dentro,
impoñendo e polarizando o debate orredor do tema aborto libre, como direito
democrático que aínda ternos que arrincar e conseguir no Estado Español.
Centramos as nasas forzas na mesa
do aborto, e ademais das intervencións
xerais e a nosa presencia nos plenos, convén sinalar como logros máis importantes os seguintes:
-Denuncia do proxecto de lei de despenalización parcial do aborto do PSOE,
cando as intencións do sector oficialista eran centrar o debate nas protestas e esixencias ao Tribunal Constitucional para que tomara posicións
sabor do dito proxecto. Neste senso,
na mesa de traballo do aborto crarexouse o contido restrictivo e ineficaz
do proxecto, e a necesidade da regulación do aborto sen restriccións.
-Conquerimos acanalar o descontento
das/dos profisionais da sanidade participantes neste Congreso na maor
parte conscentes das limitacións dos
centros de planificación familiar nas
súas tarefas e obxectivos de información, limitacións debidas a falta de
presupostos e mala estructuración do
trabal lo por parte da Adeministración.
-Asemade, a denuncia da hipocresía
das institucións e a maoría dos profisionais sobar do tema do aborto, asumida por todos/as, supón o recoñecemento tácito da necesidade de escomezar a facer abortos xa. Sairda clandestinidade é un compromiso, feito
público como conclusión do Congreso,

que non podemos desaproveitar. Por
iso adequire unha importancia especial a maor coordinación entre a Comisión Xestora estatal de Planificación
(criada no Congreso, e con carácter
aberto) e as comisións de aborto e demais organizacións do movimento feminista.
-Denunciamos a doble moral existente
no tema do aborto, e nese senso, tentamos dacer tomar posicións a Adeministración, amasando que non só ternos abortado, participado, e facilitado información sobar do tema as feministas, senón que as lnstitucións, profesionais, partidos políticos ... -mesmo
de direitas- tamén están comprometidos. Por iso é importante a afirmación de Carlota Bustelo dende a mesa,
na que estaba como directora do Instituto da Muller, "yo he abortado".
-Todo isto, xunto ás conclusións que
saíron da mesa de traballo do aborto
(únecas asumidas polo nova xestora),
co resultado das enquisas, e coas inculpacións que cubriron mais de duascentas personas asistentes (presentadas no Xulgado ao remate do Congreso) mostra que ternos bastantes
aliadas/os.
A perspectiva de trabal lo que abre o
posicionamento do Tribunal Constitucional, obligando a todolos colectivos
implicados a sair dese compás de esper-a no que de algún xeito estaban
metidos, ternos que ligala ás posibilidades que supoñen os resultados e as
conclusións deste Congreso pro impof¡er xa, na práctica, o direito ao aborto
libre, sen ningún tipo de restriccións,
gratuito e o cor o da red Sanitario.
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CONCLUSION MESA ABORTO
4.- Decidí use invitar a os Centros de Planificación Familiar a
Cumplindo o mandato da mesa de trabal lo sobordo aborto, organizada dentro do 11 Congreso estatal de Planificación
Familiar, a comisión formada na mesma coa finalidade de redactar e dar a coñecer á opinión pública as conclusións adoptadas naquela, presenta o se~uinte:
1.-Manifestouse a crítica e o descontento co contido do presente Congreso por non ter considerado como un tema
fundamental a abordar no mesmo a cuestión da ilegalidade e persecución do aborto no que debera ter sido recollido como unha ponencia central.
-

2.-Considerouse o dereito ao aborto libre, gratuito e realizado naqueles niveis da rede sanitaria pública con infraestructura axeitada, tanto un dereito democrático inexcusábel
da muller como unha concreción do seu direito á saúde, e
que só debe precisar para o seu exercicio do requisito de
que a muller afectada demándeo. Neste senso criticouse
o proxecto de lei actualmente elabourado polo Governo
como un proxecto restrictivo que non resol ve a problemática xenerada en torno a esta cuestión.
3.-Denunciáronse as contradiccións e hipocresía daquelas
institucións, partidos políticos, profisionais e grupos sociais
que manifestando a nivel púbrico unha actitude defrontada ao recoñecemento do dereito ao aborto libre, acuden,
noustante, a nivel privado a aqueles grupos feministas e
servicios que prestan o se u apoio ao exercicio deste direito
en busca de orientacións e apoio para poder interrumpir
embarazos que lles implican personalmente.

comezar a realizar abortos dentro da filosofía anteriormente enunciada, así como a que fagan púbricas aquelas
actividades relacionadas con esta cuestión (aportación
de información para súa realización, realizacións, etc.),
que até o presente se veñen desenvolvendo.
·
5.-Esíxese á Adeministración que de inmediato realice o sobreseimento das causas e a anulación dos procesos que até
o presente selles abrí ron a personas polo súa participación
ou apoio á realización de abortos voluntarios.
6.-Chámase a todas as personas asistentes ao Congreso a que
firmen o texto seguinte:
E u - - - - - - - , de -----anos de idade, viciña/o
d e - - - - - - con data----'
DECLARO
Que teño facilitado información e/ou colabourado libre e
voluntariamente en prácticas abortivas, de acordo coa
decisión da muller de dispor do seu corpo, elexindo libremente a súa maternidade.
firma
DNI
7.-Ao cabo, decidiuse promover a criación dunha comisión
que asuma a responsabilidade de coordinar as accións que
se desenro.len en torno a este tema, así como de espoliar
pubricamente e de defender diante da Adeministración
estas decisións. Do mesmo xeito debe ro de pular os contactos e coordinación entre as/os traballadoras/es da planificación familiar e aquelas organizacións sociais que desenvolven accións e traballos nesta cuestión.

No 11 Congreso estatal de Planificación Familiar realizouse un
inquérito co obxectivo de coñecer a actitude dos e das asistentes
diante do problema do aborto. Foi respostada por 181 personas.
Veleiquí os resultados.

MEDICOS/AS

MONITORAS

BIOLOGOS/ AS

ASISTENTES
SOCIAl S

ATS
MATRONAS
ENFERMEIRAS COMADRONA AUXILIARES

OUTRAS

NON
RESPOSTAN

PROFISION

49

37

27

16

15

CAMPO NO QUE DESENVOLVES O TEU TRABALLO
DAS INFORMACION E APOIO PARA A REALIZACION DE ABORTOS?

ONDE O DERIVAS?

FARIAS ABORTOS OU COLABORARIAS CON EQUIP0S QUE OS FIXERAN HOXE

OS FARIAS NUN MARCO LEGAL QUE O PERMITIRA?

* FAS ABORTOS

CENTRO PUBLICO: 123

4

18

5

lO

CENTRO PRIVADO: 58
NON

AS VECES: 41

SEMPRE: 124

RESPOST AN: 16

A CLINICAS OU CENTROS DE PLANIN: 33

NON: 42

SI: 110

SI: 145 .

SI: 9

NON:
149

NON: 22
AS
VECES: 3

NON
RESPOSTAN: 29
NON
RESPOSTAN: 14
OUTRAS: NON
2 RESP .: 18

~s9rRir~RO NON RESP .:
18
~--------------------------------------------------------+------~~--~,~-ED~IS~P~O_S_T_O_S_:7-L________~
*

COLABORAS CON GRUPOS QUE FAN ABORTOS

SI: 25

NON 131

· eSTAS PFRGUNTAS FORON SUPRIMIDAS DO INQUERITO POR CAMPOS ROMAY (TENIENTE DE ALCALDE DO CONCELLO DE
A CORUÑA E PRESIDENTE DO CONGRESO ) E REPOSTAS NOVAMENTE POLO MOVIMENTO FEMINISTA.
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COLECTIVO
DE

ACUARIO

VALENCIA

•

XORNADAS DE
TRABALLO PARA A
ERRADICACION DO
ABORTO
-Curso de técnico Kormon de aspiración: desenvolveránse por tres dios ,
moñón e tarde, sesións de trobollo clín1co con semmonos teoncos nece.
sanos.
-Curso de outocoñecemento do muller:
por tres dios tomén sesións teóricos e
prácticos sobre outocoñecemento ,
bioloxío, reproducción, onticoncepción, regulación menstrual, soúde , incluindo nos sesións prácticos palpación xenitol , recoñecemento xenitol,
métodos anticonceptivos de borreira,
recoñecemento de peitos ...
As xornodos son do 22 oo 25 de Moio
en Valencia. Se tes interés en acudir, ponte en contacto con eles canto antes indicando nome, profisión, lugar e octividode de troballo, curso no que queres participar.
O seu enderezo é:
GRUPO ACUARIO. r/ Manuel Candela, 9
46021 VALENCIA. Tel. 361 93 15 .
•

•

•

J

•

•

acuarto
co1edivo mediana integral
•

Voltomos codror con eles no 11 Congreso Estatal de Plonificoción Familiar e voltomos recoñecer que seguen o levar un
trabal lo destemido o prol do despenalización do aborto, entre
outros trobollos.
,
O proceso oberto oPere Enguix segue enceso e, noustonte
il practico abortos voluntarios polo método Kormon e dicéndoo o todos cantos queron ouvir e saber.
Todo o equipo sanitario composto por 8 médicos, 3 comadronas e 1 psicólogo -que foro do P. Enguix ningún está procesado- practican abortos voluntarios e o berron o todos os
ventos sen ser detidos até o momento.
Agora, poro finois de Moio, dando un poso máis, promoven un cursiño de técnico Kormon en Valencia poro todo o
xente que quera acudir, como xeito inequívoco de espoliar o
súo práctico máis e máis e o pleno luz do día.
O método de loito que seguen neste e ido é merescente do
noso aprobación. Aíndo máis, coidomos que os profisionois do
soúde comprometidos coos copos populares dos povos do estodo español, e sinolodomente os e os trobollodores dos centros
de Planificación Familiar deberían de seguir o seu exemplo.
O Movimento Feminista gol ego, acudiremos alá o deprender porque coidomos que o súo práctico público -tal e como
fixeron os feministas italianos anos atrás- é un xeito duro e
radical de loito, de forzar o legolidode do Estado sen dorlle
máis opción que reprimirnos, procesándonos o canto xente
practiquemos abortos voluntarios ou odemitir eso legolidode
.
que queremos 1mpor .
Pero , molía ser ton certo esto, neste segundo encontro con
eles , constatamos diferencias importantes:
- 0 se xeito idílico de entender o moternidode e, idealista
tomén, oo pensar que hoxendio os mulleres podemos decidir
se queremos ser nois ou non en troques de ver que o moternidode segue o ser unho imposición, que nos encorreiron o el o ,
ineludiblemente, dende o berce.
- 0 seu non oliñomento coa reivindicación, ton sentido por
nós de "direito oo aborto libre, gratuito e no rede sanitario
público " .
Eles, se ben queren o súo total despenalización, non comporten conosco o grotuidode que esiximos e que corro o cárrego

de fondos públicos, deixando así unha maldita porta oberta
á mediciño privado, que, oo cabo, é o que practican.
As importantes diferencias que ternos con eles, non impeden que sexomos ben conscentes hoxe dos pontos valiosos de
unidode no loito polo direito oo aborto , pero foinos conscentes, máis conscentes oíndo, de que ternos de ser nós quen obondeiremos o demando do aborto, de ir á vongordo en todos os
ospeitos de loito que nos otingon ás mulleres poro que sexon ,
de certo fovorábeis o TODAS os mulleres e non aptos poro os
máis favorecidos, fovorábeis á mediciño privado, poro que os
homes goñen máis poder sobre os mulleres, etc.
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Dicer, que a clínica portuguesa que concentrou nestes 6
meses o 52% dos abortos destas mulleres , fixo só por este con cepto uns irgresos mensuais de 2.912.000 ¡só nun mes! ;
17.472.000 no semestre. ¡lindo negocio! ¡lucro con carne-saúde A situación e condic ións matena1s nas que se atopan as
mulleres que desexan interrumpir un embarazo non desexado
convén non pasalas por alto .
A preocupación que o actual governo amasa polos problemas das mulleres, en particular as mulleres das clase.s populares, salta á luz se mencionamos:
-a carencia de información de cómo, ónde, a quén recurrir ...
que hai que sumar á anguria e a impotencia que tal situación
provoca.
- o aborto segue penalizado nas leis e na "conciencia social".
Os degraus de ocultación na familia, no traballo , no vecindario son dramáticos. O non poder contar coa xente máis
achegada e dicer o que se está pasando, buscar apoio, calor .
-a hipocresía anichada na meirande parte dos médicos, da
adeministración na súa totalidade (que, en lugar de defrontar o asunto, dan enderezas " sen que se enteire nadie " ,
envian ás mulleres ás organizacións feministas ...
As posibilidades económicas. O precio máis baixo dun
aborto realizado no extranxeiro é de 20.000 pesetas a i nter .'
.
venc1on , sen contar v1axe, estancia e outros pormenores. A xa
tan saneada economía popular -convén examinar a crise, o
salario mínimo en Ga licia- tirarlle de golpe 25.000 pesetas
é algo que cicais esté ao alcance de calqueira conselleiro, ca tedrático, empresario ... pero en absoluto das clases traballadoras. Esto sen introducir a duro e cruda realidade da carencia
de independencia económica da muller ama de casa, das estu dantes, paradas ...

DE OUTUBRO A MARZO 85 ACUDIRON 1.344
MULLERES AS ORGANIZACIONS FEMINISTAS BUSCANDO ENDEREZOS PARA ABORTAR.
I D ADES
- 18 an os .... . . . . ....... . . ... .. . .. . .
De 19 a 25 ... . . . ...... . . . . . . . . . . . . . .
De 26 a 30 .. . .. . .. . . .. . . . .
. . . . . . . .. .
+de 30 . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen datos ... . . . .. . ... .. .. .
Co n fili as
Abo rtos an teriores . .... .. .. . . . . . .. . .. .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

>

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9,05%
50 ,41 %
24,36%
12, 10%
4,08%
31 ,49%
7,7 3%

PROFI SI ONS

"A ma de

casa .. ........ . ... . ..... . . . . . ... . ....... .
Para das ... . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. ... . .. . . ... .. .. ·
Sec tor serv ici os .. . ... . . . . . . . ... . ... . .. .. .. ..... .. .
O bre iras . .. ..... . ... . .. .. .... . ..... .. .. ..... .... .
Camp es iña s . ... . .... ... . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .
Estudantes (BUP , FP , Universid a de) .. . ... . . . . ... . . . .
En sinantes .. . .. . . .. ....... . .... . ........ .. . ... ... .
Prof. lib erais . . ... .. ....... ... . .. ...... . .. . .... .. .
Funci on ar ia s d o Esta do ... . . . . . . .. . .. ...... ... .... .
A ulónomos .. ... . . . . . . . .... . .......... .. .... . .. .. .
Se n datos .... .. . ..... . . . .. . . ..... .. ... .. . .. .. ... .
Vol tan co n infecci ós d e d ifer entes importancia . . .. . .

8,80%
10 ,92%
18, 68%
5,69%
3,89%
35,23%
6,54%
2,08%
1,23%
2,03%
5,11 %
6,67%

soños de· p,ersonas! (1)
E... esto sen preocuparse por unha correcta e axeit!!!da
esterilización do material empregado. O 6 ,67 de mulleres que
retornan con infecciós molia o seguimento e coidado que as
comisións de aborto teñen feito, resulta ilustrativo .

DAS 1.344 MULLERES QUE ACUDIRON A NOS
-PREÑADAS CONTRA A SUA VONTADE- OBTIVEMOS OS SEGUINTES DATOS:

Descoñecen a ntico ncepci ón ...... ... .. .... .. .. ........ ... . . . .
. " . . .. .... .. . .. . .. . ....... ..... .. . . . .... .
o necen " d e ouv1'das
Coñece n antic o nce pt ivos .. . . . .. .. . . .. .. .. . ... .. ... . . .. .... . . .

e -

4,76%
29, 16%
06,07%

Das 66,07% que coñe ce a nti con cepti vos
N on usa ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . . .
Si usa ba ... . ... .... .... . ... .. .. .. .. .... . ..... .. . ... .. .. .

37,83%
62, 16%

A NTICONCEPTIVOS UTILIZADOS
"Co ito interrumpido " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" O X .1110 ..

• • . • • . • . . . . . . . . . . . . • . • • • • . • . • . . . • . . . .

24 ,63%

2, 89°lo1

27, 52%

Post illas ....... . .... . .... . .... ... . . . .. . .. ................... .
O vula s vox in ois ...... ......... ... . ........ .. . ... .... . . . . . .. .
Prese rva ti vos ... .. ... . ... . . . . . ..... . .... . .. . . .. .. .. .. ... .. . . .
Espi ral . .. ...... . ..... .. .. . . .. .... . . ..... .. . . ...... . . . .. . .. . .
D IU . ..... .. ............ .. ..... ................ . ........... ..
Combinan va1·ios .. . . . . ... .. ...... . .. . . ... ... ... ... .. ... .. . . .

28,98%
13,04%
7,24%
4,34%
2,89%
15,93%

E... FICARON PREÑADAS
N a l ." rel ación .. ..... .. ...... . . . ... . . . . . . .. . . . . . . ... . . ..... .
Por fa ll a de inf ormación . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .... . . . ..... .. .
Por " delito conxuga l " ........... . .. . .. . . .......... .. ..... . .. .
Por care nci a de preven ci ón . . ... . ........ .. .. ... ... .. . . . . ... .
Folio oxino ou coi to in terrumpido .. . ...... . .. . ... .. ..... . . ... .
En l empo de desca nso po r despm tección .. . ..... . .. . .. .. .. . .. .
Fa llo de medidos ant icon cept ivas . . .. ... . .. . ...... ... .. .. . .. . .
lmposíbel antico ncepción por enf erme dade . . ... . .. . ....... . .. .

4,76%
7,73%
0.59%
42,8 5%
22 ,61%
10, 11 %
10,7 1%
0,59%

Os datos cantan: Non só se pode fa lar da desinformación ,
fallos, " irresponsabilidades " ou " descuidos " . Existen, están
ahí. A adeministración toca.
E preciso, necesario falar do causa máis grave de todas : a
sexualidade que se practica, a sexualidade normativa: o coito
como única , exclusiva forma de sexualidade en parexas de
home -muller.
A sexualidade como lecer, gozo, apenas si existe. Achase
fechada nos cánones impostas : procreativa e masculina . A penetración vaxinal é a sexualidade por excelencia e de ahí o
elevado índice de preñes en mulleres que , rematan vivindo a
sexualidade como medio, anguria.
A responsabilidade masculina é evidente . O seu maorita rio desentenderse na anticoncepción nunha sexualidade pro creativa, de modelo procreador, xúntase o poder exercido na
" imposición " individual do modelo social sobre as mulleres.

As condicións nas que se realizan os abortos.
No extranxeiro e "en serie". Sen grande preocupación (no
millar dos casos) polo " saúde física " e menos aínda polo "saúde mental " da muller que solicita abortar.
Conscentes dos diferentes matices de situacións como Holanda e Portugal, todas as clínicas que fan abortos, saben do
grande negocio que é " captar " clientes, causa que fan con
total descaro entre a clase médica e entre as organizacións
feministas (datos que podemos testimuñar).

(1) Esta s 1.344 mulleres dei xaron en diferentes clínicas de Londre s H 1 d
1 S ·
, o an a,
p
ortuga , u1za e E. Españo l a cantidade de 40 .320.000 en 6 me ses. E dic er unh a
m ~ d 1 a a o mes de 6.720.000 pese ta s. O aspec to , importante , do lu cro da clase
med1ca que monta "c líni cas d e abo rto privadas " en lugar de reclamar a g rat uidade do mesmo e obvio.

L---;....----~--------------------- ···- ··
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E difícil para nós escreber sobre Rosa lía, de Rosalía cando
tantos trabol!os tense falado e escrito no último ano.
Nós non somos especialistas en nada. Queremos noustante, render xusta memoria a unha Muller que tivo o coraxe e a
osadía de soerguerse dun anonimato imposto por un rexistro
de nascementos " de pais incógnitos" e poñer á luz un feito social que a eito acontecía nas vilos e aldeas galegas.
Tivo o valor de teimar no seu oficio de escritora, cando ela
mesma era conscente de que "aínda non lles está permitido ás
mulleres escrebir o que sinten e o que saben " , asi como publicar o escrito.
Cismou aínda máis, ao escrebir boa parte da súa producción literaria na lingoa galega que comezaba o seu rexUrdimento da mande xentes que, coma el a, a vivian como meio de
expresión no fa lar e no escrebir, moi á contra daqueles intelectuais que sumados á opinión e a práctica uniformizadora e
opresiva do Estado Español, estaban dispostos a non ademitir
máis que unha lingua, unha bandeira e un código común para a
xustiza , as leis, os impostas ... Nunha realidade plurinacional
como era -e como é- o Estado Español.
Tivo o valor que lle recoñecemos, de ensinarnos a outras
mulleres que lle viñemos despois que, unha muller ten que lidar
rexo, para se non axustar ás pautas sociais impostas. Sexo o que
sexo o destiño, a acción e a vida particular que cada quén de
nós escollamos.
Ela merece a nosa homaxe e para el, traemos a estas páxinas algúns dos traballos que sabor dela realizaron e realizan
xentes e colectivos sociais alonxados da oficialidade.
Queremos dar canta de dúos ceas que tiveron como protagonista a Rosa lía: Unha, só de mulleres, onde perta de 100
falaron, cantaron e contaron o seu xeito de mirara esta muller,
ao tempo que recomendaban a leitura da súa propria obra
para un millar coñecemento da mesma .
Outra, da Asociación de Escritores en Lingua Galega, na
que presentes tamén xentes da cultura
, rematou cunha intervención de Pilar Pallarés traendo ao terlolpo de hoxe a unha Rosalía
v iva e palpitante.
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XANEIRO

FEBREIRO

MARZO

ABRIL

LMMXVSO
· 123456
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 ~ 31 ' ' '

LMMXVSD

l MMX V S O

4 5 6 7 8 9 10
111213141516 17
18 19 20 21 22 23 24
25262728 ' ' .

LMMXVSO
' ' ' . 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SAN XOAN

SANTIAGO

MAlO

' ' ' ' 1 2 3

1234567
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 ~ ' ' ' ' '
AGOSTO

l MM X V S O

l MMX V S O l M M X V S O

l MM X V S O

··
6 7
13 14
20 21
27 28

3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

··
5 6
12 13
19 20
26 27

12345
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 ~ 31 ' '

SETEMBRO

' ' ' ' ' 1 2

242526272829~

OUTONO

1234567
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 ~ 31 ' . ' '
SANTOS

l MM X V S O l M M X V S O

l MM X V S O

' ' ' ' 1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
'lo 24 25 26 27 28 29

4
11
18
25

' 1 2 3 4 5
12
19
26
'

7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 ~ 31 '

6

13

20
27
'

' '

' ' 1 2 3

5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

9 10
16.17
23 24

30 '

·
7
14
21
28

1 234
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 ~ 31 '

NADAL

l MMX V S O
'

' '

'

'

' 1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
'lo-;, 25 26 27 28 29

·Pegatina-calendario editada polo grupo de
mestras da montaña de Lugo no ano 84.

Miuzalla.- Un valioso traballo desenvolvido por un grupo de mestras que
traballan polo montaña lucense e o colectivo de nenas e nenas.
A carencia d~ meios económicos non
poido coa vontade destas laboriosas
mulleres dando a coñecer entre o alumnado, a vida e a obra de Rosalía con dibuxos dos proprios pícaros, así como os
traballos -aparte do gráfico- de criación infantil ao respeito de Rosalía.

E ao noso entender un traballo que
as mulleres ensinantes poderían contribuir a financiar para unha edición superior e a offset para poder utilizala nas
escalas e centros de ensino .
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No ano 1984 A NOSA TERRA editou un especial adicado
na súa totalidade á vida e a obra de Resalía co obxetivo de
potenciar, tamén, o estudo crítico sobre a súa figura literaria.
"Adiantándonos un ano ao centenario da súa morte queremos, finalmente, oferecer a todos os leitores unha Resalía

.

VIVO

"

' ·.- .· .. . .

•

"Que non se intreprete que nos debruzamos no estudo
dunha morta, pretendemos revitalizar unha eterna. Non queremos mitificar máis a súa figura, senón achegala e dala a coñecer. Buscamos comprensión crítica máis que cega adoración,
tantas veces folclórica e superficial".
" ... Resalía perdura na urxencia dun mundo por reconstruir,
no pouso que deixaron tantas e tantas vivencias xa irrepetíbeis,
na belezo eterna e sempre nova da súa criación poética, na
tristura e na ledicia, individual e colectiva, de todo un povo
obstinado en clarear esa súa negra sombra ... "
lnclue este especial, ademais dunha escolma da súa obra,
colaboracións diversas sobre a vida e a obra de Resalía, sobre
a Galiza do seu tempo, Resalía na Historia da Literatura, para
un achegamento a unha Resalía sen mistificacións, por unha
interpretación Feminista, de distintas autoras e autores.
O especial A Nosa Terra paga a pena lélo, difundilo, e que
serva dentro do Movimento Feminista, entre as mulleres para
un coñecemento máis obxectivo, menos oficialista do que as
lnstitucións -que por Galiza adiante abondan- quérennos
vender a conta de convertela noutra peza máis de museu, do
seu museu de xentes a pendurar nalgunha parede e a enterrar
unha vez pasado o centenario do seu pasamento.

ANTOLOXIA
'·

•.

A presente selección de
textos de Rosalía non é máis
que unha pequena mostra
literária da preocupación e das
reflexións que a nosa autora
sentiu pola problemática da
opresión e da discriminación
feminina e, portanto, pola
especificidade desta. De certo,
pode-nos crer quen nos lea que
non tivemos que apurar a
búsqueda de textos que
servisen ao noso propósito,
senón, polo contrário, obrarmos
por selección e redución de
todo o material que tiñamos
seleccionado, até tal ponto é
visíbel e recorrente a idea na
nosa primeira escritora nacional.
Como se verá, inclui-se un
poema de Cantares gallegos,
catorce de Follas novas, uns
fragmentos en prosa de
"Lieders", ese precocísi m o
traballo de mocidade, un anaco
de "Las literatas" e vários -dos
moitos que se poderian
escoller- tramos de El
caballero de las botas aZl¡les.
Asimesmo, tamén incluímos o
prólogo de Follas novas,
auténtica peza maxistral en máis
dun sentido.
Neste espello debemos ollar
a verdadeira Rosalía, tal e como
el a se produciu. Este respeito e
este amor pola sua obra son os
mínimos que as mulleres
galegas de hoxe debemos ter en
conta para unha calquer leitura
da sua obra, hoxe, coma onte,
de tan inmenso valor.
'

\

o

Na FESTA DA PALABRA SILENCIADA que apresentamos noutro lugar desta revista o n. 0 2, inclue unha antoloxía
da obra rosalián que ocupa dende a páxina 19 até a páxina 34. As autoras da revista fan a presentación dos textos recollidos
que nós traemos a estas páxinas e que recomendamos a súa ieitura.
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introdución
a unidade didáctica
A un idade didáctica que aquí presentamos ten a función de dar aos ensi nantes unha visión crarexadora e, ao
mesmo tempo real, de Resalía como muller, e fronte a tanto mito e celebración
quere cobrir un espacio valeiro: a realidade dunha escritora manipulada dende
todos os ámetos das lnstitucións Oficiais.
Compense de tres partes fundamentais, unha breve introducción dirixida a
todos os ensinantes, na que se explica o
senso da súa elabouración; unha parte
teó ri ca na que se fai análise da obra de
Resal ía e o tempo histórico no que se desenvolveu -apartado de documentación para o profesorado-; e unha parte
final onde se dan indicacións de carácter
práctico para traballar co alumnado en
e idos diferentes (xeografía, historia, situación da muller ... ) tomando pé nos
poemas que se adxuntan.
Resalía apreséntase dun xeito orixinal e diferente, como o que de certo é,
unha muller con coraxe, capaz de ser escritora nun tempo no que as mulleres non
escrebían, e sensíbe l coa realidade que
está a vivero seu povo. Non era fácil naquela sociedade decimonónica o oficio
de escrebir para unha muller e, de feito
tivo detractores a centos que chegaban
dicer que quen escrebía era Murguía .
Máis difícil aínda era facelo nunha língua
que oficialmente nin siquera existía .
Fácil ou non, Resalía é unha realidade non sempre ben interpretada e
dende ésta unidade didáctica que aquí
apresentamos queremos achegala as
nenas e nenos do noso país.
Foi feita polo "Comisión de mulleres
ensinantes en pro da coeducación " , colectivo coruñés criado a partires das 11
Xornadas Feministas Galegas, desenroladas en Vigo en Novembro do 84, e pu blicada para ser repartida gratuitamente nas escolas e centros de ensino,
gracias
a colabouración
Asamblea
de
Mulleres
de A Coruña da
e asociacións
cu ltura is da ~idade, sendo a primeira
dunha serie que o devandito colectivo
proxecta realizar.
Hai unha grande ausente nos textos
oficiais de Historia ou Literatura, por poñer un exemplo, a muller. Os traballos
que imos facer queren introducir na explicación destas materias unha visión
máis obxetiva e feminizada do mundo,
contribuindo a crebar a " mutilación " da
que adoecen os textos oficiais.
Para criar estes textos alternativos
e de reforzo é importante que as mulleres
ensinantes nos xuntemos a pro! deste trabailo para introducir novos valores entre
nenas e nenes pois aínda sendo " mixtas "
as clases en nada se asemellan a coeducación polo que nós loitamos.
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ECONOMIA SUMERXIDA NO SECTOR TEXTIL
Escoller á industria textil para un estudo sabor da economía
sumerxida na zona de A Coruña obedece a dúos rozóns fundamentais. A primeira porque é o sector no que se dá con máis
forza este fenómeno e a segunda porque é o sector que emprega maioritariamente como man de obra barata a mulleres.
Para o conxunto de empresas estudadas a porcentaxe é
casi o 90% de muileres nas plantillas; porcentaxe que se se refire só á de man de obra directa incrementaríase até case
o l 00%.
O obxectivo do estudo é o de coñecer o volume de pastos
de traballo que se xenerarían dentro das empresas, no suposto
de que o monto total da producción textil se fixese no interior
das mesmas. A área a estudar é o zona de A Coruña, incluidos
os polígonos industrioís, é por iso é só un primeiro poso no que
ten de ser un coñecemento deste fenómeno do economía sumerxido do textil no conxunto da provincia.
No primeiro conclusión á que chegomos é que no zona de
A Coruña non existen empresas siñificotivos que estexon completamente sumerxidos, ou que teñon o formo do que se chomo
Comerciois, isto é, empresas que so controlan o proceso de
fabricación ó principio (corte) e ó final (facturación) e todo o
que paso no medio reolízase no exterior do empresa. A prime ira característico do economía sumerxido en A Coruña, é pois,
que o trobollo sumerxido corresponde o determinadas fases
do proceso de producción das empresas, que paro o real izo ción de determinados trobollos sacan ó exterior os prendas, e
que logo voltan o entrar paro seguir o proceso interior de
fabricación. Como caso extremo está o de o lgunho empresa no
que as prendas entran e soen do fábrica en repetidas ocasións
denontes de seren rematadas.
Esto posibilidade de sacar ó exterior olgunhas torefas vén
dado polos especiois característicos da industrio textil , que
permite fraccionar o proceso de producción en fases separadas
e independentes.
Polo característico apuntada denontes de esto-lo troballo
sumerxido
integrado en procesos normois de fabricación, o
•
estudo fixémolo directamente sobar de oito empresas de A Co ruña, empresas que polo seu volume de emprego, producción e
nome son o núcleo fundamental do sector textil no zona. Son
empresas con plantillas entre l 00 e 300 trobolladoros, fundomentalmente adicadas á confección e que fabrican productos
con " morco ", e que se poden considerar representativos do
que é o sector industrial máis desenrolodo do industrio textil
en Galicio.

O resultado é revelador do situación do sector: dos oito
empresas estudodas sete delas fon parte do seu proceso de fabricación no exterior do empresa. Somentes unho delos completo no seu interior tódolos portes do proceso.
As actividades que sacan ó exterior son oquelos nas que
se combino a utilización intensivo de trobollo coa utilización
de maquinaria sinxelo. Por iso, en tódolos casos estudodos nos
seccións como corte ou planchado, non se do o trabal lo for-o do
empresa. A s tarefos f e ítas foro pódense dividir en dous grupos:
confección e rematado -aca bado.
No grupo de rematado-acabado incluense tarefos como
reposar , rematar, bordar, gonchillor e oquelos outros específicos que serven paro adornar ou remoto-las prendas. Como
é doodo supoñer estos tarefos precisan poro o súo e)lfecución
pouco maquinaria e moito monde obro, que ten que trabollar
de xeito individualizado e que polo tonto resulto difícilmente
orgoizable poro o trabal lo en codeo, con impos icións de ritmo,
etc. e por iso mesmo se convirten nos torefos onde se centro
especialmente o trabal lo sumerxido. Así no conxunto de empresas estudodos procticomente ningunho dispón dunha sección
odicodo o estes labores, e polo tan to , cando o tipo de prendo
que se está o fabricar o preciso, se soco fóro do ernpreso o total
do producción, focéndose dentro somentes en épocas nos que
por seren de pouco trabal lo os fon troballadoros ,:¡di codos normalmente o outros torefos. Donse cosos de empresas que antes
realizaban este labor dentro do empresa e que agora as fon
fóro utilizando ás mesmas troballadoros que o f.ocíon antes
pero trobollondo agora no caso.
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A outra fase do proceso de fabricación ande se dá na nasa
zona a economía sumerxida é na confección. Unha vez cortadas as prendas, divídense en dous grupos: as que se confeccionan dentro e as que saen para fóra da empresa e que se voltarán o introducir no proceso interno fundamentalmente no
pi anchado.
Algunhas empresas envían ó exterior o mesmo tipo de
prendas que se realizan no interior e así, por exemplo, fonse
pontolóns tonto dentro como fóra, pero o máis corrente e que
as 1iños de producción de productos estén separadas e non se
realice o mesmo dentro e fóro do empresa. O lindeiro entre
o que se foi fóro e dentro ven dado por dúos condicións: o colidode do producto e o contidode de trabal lo. As empresas tenden o realizar dentro do mesmo aquelas confeccións que cuidan especialmente por seren o súo morca máis coñecida e os
prendas máis coros, e soe ó exterior o producción máis corrente. Por outro bando en coso de produccións semellontes sacan
fóro oquelas prendas quE levan un maior tempo de trabollo,
pasto que o trobollo sumerxido se paga por pezos e non por
tempo. Por exemplo nunho empresa que confecciono pontolóns e buzos, realizo os pontolóns dentro e soco aforo os buzos
que é unho prendo con máis trobollo (cremalleras ... ).
Así pois, podemos establecer como medio do conxunto de
empresas estudados o que polo menos precisarían un 40% máis

de trabolladoros se se realizase toda o producción dentro do
empresa. Neste cálculo supoñemos somente o incremento en
mon de obra directo e polo tonto en plantillo sería superior
polo necesario crioción de postas de trabollo indirecto.
Este tipo de traballo realízono sobar de todo mulleres
casados con filias, de mediano edode, (30-40 anos) paro poder
monter sen " traumas" o doble xornodo, oíndo que, aparentemente, só realicen os torefos coseñas.
Poro poder manter un ritmo auto de trabollo e efectuo-los
entregos nos prazos que estabelecen os fábricas, normalmente
se preciso o oxudo de outros membros do familia, filias e nois, e
troballor ate altos horas do madrugada, sábados e domingos.
Moioritoriomente se real iza nas vilos e parroquias orredor
dos polígonos ande se asenton os fábricas, aíndo que se voi extendendo por toda Golicia.
O método principal de inicio soe ser: antiguos operarios
ou encargados que ó casar montan pequenos talleres nos súos
cosos e contratan o rapazas novas, sen emprego, os veces
incluso estas mozos pagan por aprender a coser, todo isto sen
ningún tipo de contrato legal , sen seguridode social, sen vacocións ... : " A DESTAXO " .
1 ¡

1 1
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"CARTA ABERT A AS MULLE RES
DO BNG"
Non queríamos. Aconteceu malia a nosa vontade e os
nasos esforzos. Dende os primeiros anos da nosa existencia
viñamos traballando paro que as mulleres, máis mulleres que
as que integraban os prime iros núcleos feministas, adequeriran
conciencia da opresión que sofrimos nesta sociedade capitalista e patriarcal, e, de xeito sobranceiro puñamos tentos naquelas mulleres que estaban activamente na loita política, sindical ... popular ao cabo.
Elas, pensabamos, teñen unha millar situación para comprender o papel subordinado no que se nos mantén'tl todos
os niveis, tamén nas proprias organizacións políticas, sindicais,
etc., e terán máis facilidade para decatarse da necesidade do
organización específica das mulleres de xeito autónomo, inde pendente de homes, partidos, adeministración.
Por que somos nós, quén de decidir do camiño a percorrer
para 1 iberarnos desa opresión. Opresión que beneficia a os hames, a todos os homes, mesmo aos revolucion-arios.
Así que nese traballo de facer medrar ás organizacións
feministas, encarreirabamos esforzos importantes por incorporar mulleres organizadas xo noutros ámetos de loita.
Conseguimos algúns avances de interés: mulleres de diversos partidos, sindicatos, foron comprendendo o que plantexabamos e que a súa militancia feminista dáballes folgos e craridade para defrontar o machismo, existente tamén nas filas dos
proprios partidos.

E asi fumas construindo organizacións feministas asamblearias, plurais e unitarias, onde collían posición diferentes
cun denominador común: a conciencia de sofrir marxinación e
opresión de parte de quen ten o poder -económico, militar,
político- pero de sofrila tamén de parte daqueles que, desposuidos de todos os poderes e riquezas tiñan aínda "unha muller " sobre a que poder exercer o seu miseróbel e mezquiño
poder.
Tiñamos en grande estima este logro: unhas organizacións
onde coexistimos mulleres de posicións ideolóxicas e políticas
non homoxeneas, capaces de nos entender na loita cotián. Capaces de antepoñer as tantas causas que nos unen por ribo das
que nos separan.
Asi ternos trabal lado cáseque 1Oanos e, deprendimos moitas causas: A escoitarnos, a confiar en nós mesmas a nas nasas
capacidades, a argumentar os nasos pontos de vista fronte a
outros que non compartíamos. Deprendimos a traballar dun
xeito moi democrático e moi respetuoso.
Deprendimos tamén que pagaba a pena, e moito, manter
celosamente esa unidade fronte a tanta incomprensión, receios
e ataque~~ nosa causa dende os máis diversos sectores políticos e SOCIOIS.
Fumas conscentes até os miolos de que esa unidade facianos muita falla.
E, estamos contentas de ter sido capaces, e de seguilo sendo, de xuntarnos semanalmente e programar actividades, loitar, criticar, escrebir follas e carteis, facer unha revista, debater temas teóricos -alguns de grande importancia e trascendencia para o futuro da nosa Nación-, afondar en aspectos
e matices da nosa opresión ... tendo pontos de vista diferentes,
e mesmo diverxentes, en muitas causas.
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front e o todo esto ton vo 1i oso, as m u 11 eres que integran·
o BNG maioritariamente decidiron criar e alimentar unha organización de mulleres dependente do proprio BNG, desprezando a unidade conseguida, desprezando tamén a necesidade de facela medrar e consolidala.
Elas, que foron tomando conciencia de vez en vez, da opresión que padecemos da man do Movimento Feminista, non faronquen de sumarse ás súas organizacións e levar a e las os seus
proprios pontos de vista, contribuindo así a arriquecer a pluralidade do movimento, a súa capacidade militante, a xenerar
máis sensibilidade sobre aspeitos da loita social que as mulle res
nos atingue e no que o MF vai certamente con atraso.
Si, todas tiñamos causas que gañar.
Noustante preferí ron inventar unhas siglas para defrontarse abertamente -tal e como fixeron orredor do 8 de Marzocaos organizacións do Movimento.
Perdemos, si. Perdemos as mulleres.
A sociedade patriarcal contra de nós, e nós alendendo á
máxima do "inimigo " : "divide e vencerás " . Non é para que os
nasos corozóns se Jeden.

Pero, o tempo cicais nos ensine a unhos e outras.
A autonomía conquístase ... E un duro e longo camiño que
endexamais remata. Non se opoñen ao noso avantar nesto só
os poderosos. Os homes, educados na pr-epotencia masculina
e nos privilexios virís non se resignan a que sexamos nós , mulleres en exclusiva, quen decidamos qué facer e cómo facer.
T eñen medo de que " nos desviemos " do xusto camiño
(anque para uns e outros homes o camiño sexo diferente).
De certo, do que teñen medo é de qu e os mulleres depren damos a confiar nas nosas proprios forzas, de que tomemos
iniciativas políticas e vitais sen agardar que eles nos digan , nos
dirixan, nos tracexen os pasos que debemos dar. Craro que sí ,
teñen medo.
Esto temas depr·endido até hoxe e ainda máis. Sabemos
que eles nunca teñen , verbo, das mulleres, unha opinión neutral. Son xuiz e parte ao mesmo tempo. Ademais, algo que vale
para todos os trances da vida, da social e da individual , do polí tica e da " personal " e que ten particular trascendencia para
as mulleres e saber que paro deprender a andar , a se poñer
sobre os proprios pés e camiñar , é preciso caerse. ¡Máis dunha
vez!'
Así que non desacougarnos. Non perdemos a espranzo de
que , oo cabo , confírmese no práctica a noso propria tese e que
as mulleres que hoxe conforman o MNG -sen nengunha tradi crón de loita feminista- veñan darnos a razón , anque sexo á
volta de anos. Que veña darnos a razón, tamén a organización
hoxe inspiro ao MNG.
>

Ese camiño foi ensaiado, salvando as distancias de tempo ,
ubicación política e xeográfica, por outros partidos e organi zacións e non resistí ron os embates da vida. Máis recentemente
no tempo, ensaiou este mesmo camiño Esquerda Galega ao
pular uns Colectivos Feministas de Esquerda Galega, igoal mente sen éxito.
O traballo a prol da liberación da muller sinceiro , esixe
pular a autoorganizacións das mulleres, contribuir a criar esforzos, vontade e unha grande dose de receptividade para entender esa lingoaxe "do silencio " á que se nos suxeitou por
séculas de historia.
Pretender sacar tallada electoral de tan noble causa, non é
dende o noso ponto de vista, ben cualificado, honesto.
Ledarnos por que o nacionalismo radical veña ocuparse
logo de tanto tempo, un chisco, do tema da muller (tema que
hai 5 anos merecíalle un inmerecido desprezo e apelativos
irrepetíbeis) non nos leva, non, a aprobar a aparición desas
siglas. E, non é sectarismo o que nos move .
Seguimos mantendo a nosa posición:
Que as mulleres do BNG -como as de outros partidos e
sindicatos- trabal len , xúntense e militen específicamente para
bater no machismo e nas actitudes prepotentes masculinas den tro da propria organización .
T ro bollen para bater nos atrancos reais que as mull e res
teñen á hora da militancia política e nomeodamente para coller responsabilidades no seo das organizacións e acceder aos
organismos de máxima dirección.
Trabo llar tamén para afortalar as organizacións feminis tas que hoxe existen e que teñen unha tradición democrática ,
unitaria e pluralista ás súas costas, así como contribuir cos seus
esforzos a crialos olí onde non existan.
Traba llar osemade, para levar os seus pontos de vista ao
feminismo organizado.
Son todo causas que aprobamos, que saudaríomos go zosas.
Disfrazarás mulleres do BNG de MNG mentros se critica
sen xusticia ao Movimento Feminista ... os mulleres galegas non
gañamos nada , anque se faga en nome das devanditas muller-es e, poio tonto, non podemos aprobalo, senón criticolo con
dureza .
E mentras agardamos que estas notas servan poro un ha r eflexión acougada e sereo, reiteramos a nosa invitación ás
mulleres que integran o MNG para que veñan traba llar CON NOSCO , xunlas no seo das organizacións feministas que fumos
quen de lles facer· entender· " algo " da opresión das muileres.
E un consello do MOVIMENTO FEMINISTA.

['Jan i na Santos.

* * * *
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Nos 11 Xornodos Feministas Golegos celebrados o posado
Novembro en Vigo, o Comisión de Lesbianas do Asamblea de
Mulleres de A Coruña, presentou, dentro do ponencia " Poro
unho reflexión feminista sobre o lesbianismo " un copíduo
eneal do Ghetto.

"O

T roerT'os agora
conflictivo que é co
poro o reflexión e o
poro o moor porte
lesbianismo e

á noso revisto este temo polo polémico e
obxectivo, polo noso porte, de que servo
debate. Algo ton morxinol e descoñecido
do xente, ese mundo "apor-te " dentro do
o homosexuolidode en xerol que é

GHETTO"

lsto sociedode capitalista e patriarcal, represora de colquer conducto ideo ou xeito de vida que rache coos normas e
leis por elo morcados, abrigo o quen soimos delo (cando eleximos, por exemplo, "outro sexuolidode") o non manifestar os
nasos conductos no vida catión, sen ser vítimos de todo tipo de
ogresións. Físicos, os veces, e verbois o • eito. Centos de xeitos
de rexeitomer:~to social, de illomento por focer públicos monifestocións de afecto (convén lembror que colquero parella
heterosexual pódeo focer sen chamar o atención de ninguén),
e muitos veces só por dicer obertomente " son lesbiana " , " amo
o outro muller " , "son homosexual " , focéndonos sentir unho
monde veces o necesidode de ir o algún lugar onde podamos
expresarnos sen medo, sen chamar o tención do xente que nos
arrodeo porque eso xente é como nós.
E así como nosce nos homsexuois en xerol , o necesidode
de acudir o un " ghetto" , como lugar posíbel poro o expresión,
comunicación e expansión, como lugar onde poder ligar ou
cobrir necesidades afectivos e/ ou sexuois, que en ningún sitio
dixéromos " normal " pódense levar o efeito.
Entendemos pois como " ghetto homosexual " (comercializado) uns locois (pubs, discotecas, bares ... ) ben concretos ande
asisten coseque en exclusivo lesbianas e homosexuois por
" sernas permitido o noso identidode", chegondo ser poro os
homosexuois un "reducto liberador " de necesidades de comunicación , afectivos , sexuois , cobertos por iguois, cunho linguoxe e comportomentos semellontes , que " remedio " , porodoxicomente, oo traveso do illomento e o outomorxinoción que o
orredomento social produce, pois o moor porte do xente que o
esjos ghettos concorre , somello conformarse cunhos horas de
liberdode á semán, promovendo así o conformismo e o "comodidode " de non loitor poro se sentir libres e con liberdode de
focer o que 1les pete o todos os horas e todos os días en colquer
porte .
A sociedode non reprime o existencia dos ghettos senon
que os fomento. Válenlle , entre outros causas, poro monter
agachado e ofostodo á homosexuolidode, oo igual que foi con
outrc:is mundos morxinois poro que "o xente normal" se non
contamine, e, o -seren posíbel nen siquero coñezo.

Así o " ghetto '' é unho reolidode froito do represión, do
morxinoción dunho sociedode intolerante que refugo todo o
que non lle veño productivo (poro o producción de mercancías,
poro o montenzo do súo orde social).
E mentres esto sociedode non mude de raíz, poro nós, os
lesbianas e os homosexuois , o ghetto é preciso.
Nós , os lesbianas feministas , oíndo que somelle contradictorio co devondito , non o rexeitomos. Loitomos e loitoremos
poro que os " ghettos " non sexon OS sitios onde poidomos focer
relocións e expresión libre, é dicer, poro que o homosexuolidode e o lesbianismo se non monopolice en ningún sitio. Loitoremos oteé o dio en que o homosexuolidode soio á rúo, e o feíto
homosexual sexo unho compoñente máis do entramado de relocións sociois, no trobollo , nos escalos, nos meios de comunicación , nos rúos , sen excepcións . Ese dio, que non se olbisco
nesto sociedode , o ghetto como tal non terá ningunho rozón de
e xistir.
Asomode hoi outro rozón de importancia poro non rexei tor o ghetto, mesmo poro concorrir o el: olí están mulleres e
homes compoñeiros de infortunio, oprimidos como nós e que
oíndo non comprenderon a necesidode de loitor poro non odemitir que o noso vida, os nasos afectos, o noso existencia non
poden ser fechados entre unhos poucos paredes onque sexon
bonitos.
Voltondo ollas á historio , vemos que o que hoxendio pódese chamar Movimento Goy organizado xurde en Novo York oo
remate do século posado, cando os homosexuois dolí uníronse
poro se defender· dos ataques do policía oos bares goys do
cidode, que é tonto como dicer que o Movimento de homose. xuoi s nosceu no Gettho, no necesidode de defendelo. Hoxe
mesmo , o Ghetto segue o ser berce de orgonizocións de lesbionos e de homosexuois , pois é olí onde poden coñecerse, estor,
folor e , onque teñon xeitos de vida, ideos , costumes ... diferen tes , teñen o común de viver o mesmo morxinoción.
O ghetto é, contradictoriamente co que penson quen os
fomentan , un potencial foco de rebeldía contra o sociedode
.
que nos reprrme.

Comisión de lesbianas da Asamblea de Mulle res de A Coruña.
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JWé Queizán

(1.982)

DIREIZON: Karoly Mark.- Título orixinal: "EDELKEZO
TEKINTETEK".- Nacionalidade: HUNGARA.- Guión: KAROL Y MARK y ERZSEBET GLAGOZKI.- Basease na novela
de ERZSEBET GALGOZKY: "Os límites da lei".- lntéepretes: JADVIGA JANKOWSKA (Hanna B.), GRAZINA SZAPOLOSKA (Sofía), JOZEF KRONER (Editor).

edk:ións xerais de gahc"

Ele11a Gia11ir1i
Las, Be:lotti
0

Y Niños
•
, flrtmero
La ia/ Divergel1cias

E "A eleición de HannaB." unha das poucas mostras do
bon facer do cine Húngaro que se achega a nós, suliñando a
gran calidade artística e técnica da película. A excelente interpretación de Jadviga Jankowsa (Hanna B.) fíxoa merecente
do Premio á millor actriz, no festival de Cannes, 1.982, sen
deixar de lado a Grazina Szapoloska (Sofía), que de algún
xeito é a auténtica protagonista, facendo o brilante papel
dunha periodista, lesbiana, que loita polo non terxiversación
da verdade en función dos intereses do partido no poder,
nunha Hungría que vivía un clima de represión, após a entrada
dos tanques rusos en Budapest (1.956); facendo un constante
canto a liberdade, cheo de simbolismo. Poderíase interpretar
como un xeito de autocritica do sistema Húngaro, eso si , dei' ·xando ben clariño que foron tempos pasados, que hoxe , Hun gría, goza de un maor clima de liberdade.
A narración da película (comezando ca morte de Sofía, e
relatando logo a historia), fluida, axi 1 e amena, refréxase como
unha consecución de feítos pro rematar cun desenlace lóxico .
Considero moi acertada a definición dada polo crítica de que
é "Unha película que se deriva entre o fracaso da verdade periodística, a pasión romántica imposible, o machismo denigradar, e os ambentes tristes e opacos dos paises do Leste" .
Dende o ponto de vista da relación lésbica entre as duas
mulleres, penso que está tratada con sensibilidade, e fuxe do
típico relato de enamoramento entre mulleres, sen máis problemas que os "prácticos", os que lles presenta a sociedade, tratando miste caso, con bastante realismo todos os preconceitos
que ten unha muller adulta, casada, cando de súpeto, síntese
namorada de outra muller, (negarse o feíto, querer e non querer, rebelarse contra iso, etc.) que, cavilo, son as reacciós normais de calquer muller no seu caso; contrastando dende logo
con Sofía, unha muller "libre", que ten clara a súa identidade
.lesbiana e atópase disposta a loitar contra vento e moré por
1se amor.
Dende o ponto de vista feminista , coido que é altam ente
positivo, que se fagan películas que traten tan ben un tema
estreitamente vencellado á liberación da muller como e o lesbianismo. Como ben dixo o tercer autor clásico do cine Húngaro, Karoly Makk, direítor dista película:
" A verdadeira liberdade consiste en deixar a cada quen
viver a súa vida como el a entenda, e dicer, como querería vivíla si o desexara o u si se estrevese " .

Diría polo tanto, que e unha boa película, ben realizada,
das que se pode dicer que paga a pena .
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PUBLICACIOS FEMINISTAS
ARTEMISIA

Animo tamén os rnuileres que coa
oluma e o verso fan tan bonito ·traballo,
~tan preciso para deixar de seren silen -

0

Eo 1. númaro da Revista que proxectan tirar adiante cunha periodicidade
trimestra 1 -segundo as estacións do
ano- os feministas portuguesas.
Coordinan e dirixen a publicación
Gil e Inés, do Grupo de Mulleres de Porto
e queren arraizar nunha tradición de publicacións de mulleres e feministas que
ven en Portugal dende a segunda mitade
do século pasado.
Abordan temas de interés: Para
unha historia do Feminismo en Portugal,
Sexualdiade Feminina, Violencias, Mulheres e saúde, Encontros sobre casamento e familia, Mulheres hoteleiras, Mulheres en luto no grupo Mondego, Viver en
Lourosa, livros, poemas ... entre outros.
Agardamos saúde e éxitos á nova e
fraternal compañeira da f10SO Andaina.
'
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FESTA DA PALABRA SILENCIADA
Foi apresentado o númaro 2 nunha
cea de mulleres levada a efeito o 13 de
Abril, en Terras de Rosa lía -no Scala
de Padrón- rendindo homaxe asi, a
unha muller que no seu tempo loitou por
escrebir, defrontándose cunha sociedode que non ademitia para a muller máis
oficios que o de "estanque ira ou raiña"
(se a esto último se lle pode chamar
oficio).
Loitou asemade porfacer merecente
de estima a lingua da Nosa Patria.
Neste númaro da revista, maoritariamente adicado a Rosalía, escreben
nunha ben coidada edición e composición, M.o Xosé Queizan, Teresa Borro,
Carme Blanco, Pilar García Negro ... e a
parte criativa conta, entre outras, con
aportacións de Helena Villas, Pilar Palla··
rés, Xela, Ana Romaní, Margot Chamorro ... Coordinou a revista María Xosé
Queizán, contando co maquetado de
Margarita Ledo e con ilustracións de
Menchu Lamas.

ciadas . .---------------------,
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¡:SE PUEDE SER A. LA VEZ HI!'TEROSEXUAl Y FEMINISTA?

Non é órgano de difusión de ningún
grupo de mulleres en especial, eso si,
está aberto a calquer plantexamento relacionado cos problemas político-económicos e socio -culturais que atingan
á muller.
Anuncian que nos seguintes númaros
de La Mola Vida, "vannos ir adiantando"
as características máis sobranceiras dos
5 grandes tipos de "rollosos" á que chegaron nunha primeira clasificación: machista estricto, paternalista satisfeito,
paternalista anguriado, misóxino clerical e romántico misóxino.
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NOSOTRAS
O segundo n. 0 da revista do Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid
que traballan arreo para bater na norma
het..erosexista, por educar aos sectores
máis dinámicos da sociedade onde traballan, nunha sexualidade máis libre,
máis place,nteira.
Seguindo a liña do n. 0 anterior na
que daban a coñecer as interesantes intervencións da mesa redonda internacional promovida por elas o 19 de Xuño de
1984, sobre Movimento Feminista e Lesbianismo con participación de Kate
Millet (EEUU); Tasia Jatzi (Grecia) e
Montserrat Oliván (C.F.L.M.).
.
Agora, tal como explican na editorial "tratan de temas monográficos cunha marcada preferencia Teórica ... porque pretendemos tamén que sexo unha
plataforma para propor debates de
afondamento teórico dentro do Movi. mento Feminista" e publican íntegro o
artigo "Heterosexualidade e Feminismo" de Emmanuelle de - Lesseps, tema
· que foi candente no seo da tendencia de
feminismo radical en Francia en 1980.

LAS MUJERES DE LOS BARRIOS
POPULARES DEL CUSCO

Editada polo asociación AmautaCusco-Perú, Abril de 1984 en colaboración con mulleres dos barrios, mulleres
dos Povos Xóvenes bairro de Dios e Primeiro de Xaneirc:i e Asociación Provivenda Mañawanonqa .
Explican cómo fixeron a revisto ...
"Comezamos a tomar fotos. Saimos cl~
paseo e ahí adeprendimos. Ao principio
saíannos mal pero despois xa ben".
E nos mercados, nos povos xóvenes,
en cada casa foron facendo fotos do traba !lo e da vida das mJIIeres.
En 66 fotos ao longo de 28 páxinas
contan a súa vida nos bairros (e por facernes unha ideia, dicer que están alonxados dos de aqui e que máis poderian
somellarnes, nas condicións de vida ao
rural atrasado noso).
Propoñen varios temas para a reflexión colectiva:
En qué traballamos; Recoñecen os
esposos a importancia donoso traballo?,
e nós, as mulleres, valoramos o noso traballo?, por qué non nos deixan participar activamente?, por qué temos medo
de falar e opinar?
E na última páxina, con dúos fotos
perguntan ¿qué podemos facer?
" ... asi conversando, podemos ter
ideias. Podemos ver que é o qué fan
neutras partes as mulle res organizadas".
LA MALA VIDA
" ... E importante facer coñecer os noUnha publicación libre e de mulleres
sos problemas, facer coñecer cómo viveeditada en Caracas e tamén nós saudames. De vez en vez /' ás señoras vailles
mos o n. 0 2 e as iniciativas detas "mulleres deslenguadas" ou laretas, que din · gostar xuntarse e organizarse e poderee las no editorial, que se lanzan ao humo- • mos traballar muito millor. Poderemos
coñecer os nosos direitos, para defenrismo e ás accións alternativas ás ofidelos".
CIOIS.

