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EDITORIAL
O 25 de Decembro de 1892 nascia no Casal da Murzinheira no
Concello de Arruda dos Vinhos, IRENE LISBOA.
Mestra de Primaria, especialista en pedagoxía, dirixe, en 1913 na
Escola Normal de Lisboa un xornal que remata cedo debido a "irreve-.
rencia''.
Importante escritora, partiu para sempre en Novembro de 1958
depois dunha dolorosa e prolongada enfermidade:
En ~~Crónicas da Serra. S~lidao 11 escrebe:
"Aínda agora mesmo eu via, esperei que ate min chegasse aquela
mulher, queja passou, violentamente ajoujada por urna carga de pinho.
Que dureza! Nao tenho outra palavra. Aquele andar cah(ado, os bractos
erguidos em arco ...
... Diga-se, porém, a verdade: os burgueses, os proprietarios veem ty
do muito diferentemente. Para eles, as mulheres que carregam, que sao?
Animais de carga. Velhacas e malévolas".
Aludindo a unha moza outrora bonita, e xa abusada, desprezada,
tuberculosa:
"Maria, quem te viu e quem te ve ... Estonteada como tantas outras,
de saia azul e blusa cor-de-rosa, ainda nao saberia, ai nao sabia, nao! o
que lhe estava reservado. Ainda o patrao se lhe nao teria ido meter na
cama ...
Agreste flor, brilhante numha hora, logo murcha noutra ...
Estava escrito, Maria ... Com esse menino nos brac¡os nada te era
ja devido ...
Tudo isto,porém, sao coisas passadas, mas repetidas enquanto
houver Marias".
26 anos acontecidos do seu pasamento neste mes de Novembro, as
suas observacións da realidade das mulleres están diante de nós,igualmente presentes.
Ela, como tantas mulleres que defrontaron, coa sua vida e a sua
obra, a sociedade burguesa e petrucial, foron refugadas por ésta, iñoradas
da historia e arredadas da nosa memoria.
Para que non aconteza, para que a historia non de ao esquecemento
ás mulleres que loitáchedes contra unha sociedade de clases e inxusta,
que loitáchedes contra o papel que nesa sociedad e se asiñaba ás rhulleres,
O Movimento Feminista Galego, LOITAMOS, TRABALLAMOS.
Dez anos de loita do' Movimento Feminista en Galiza é hoxe o dosier
central da nosa Andaina.
Dez anos de loita do Movimento Feminista do Estado Español, mereceron unha importantísima concentración de mulleres nas V XORNADAS
FEMINISTAS DO ESTADO ESPAÑOL celebradas en Barcelona.
A nosa opresión segue hoxe como onte anque teña adubios diferentes. Esa opresión e explotación por conta de governos e toda caste de
poderosos, esa opresión,por conta tamén dos homes, todos os homes,
segue murchando enerxías criativas e construtoras, segue apagando
estrelas a milleiros, segue desvastando povos:
¡Contra dela e pola nosa liberación loitamos!
1 O anos fronte a esto, é moi pequena experencia; pero, ben cons centes da sua valia para reconstruirnos fronte a unha sociedade de fonda
misoxinia e para reconstruir unha memoria histórica precisa, a Irene
Lisboa e a todas as mulleres que loitaron, entregamos hoxe a nosa
•
memona.
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el apo
solidario de todos lc,s sacerdotes de esta
comarca, que en las misas celebradas/
el pasado domingo, a través de las homilfas, han hecho un llamamiento a sus/
feligreses para respaldar a todas las
PAS y para que los padres cristianos
~,.." 1jan en las escuelas la formación moral
religiosa a que tienen derecho
P.<;;lar... ". (1 ).
Estas eran as verbas de agradecemento que pronunciaban os da directiva
da APA da F.P. de Ribeira, fortemente.l
liados cos delegados do Vaticano nas
parroquias. E que nor:' lles da vergonza
lar con tanto descaro acerca da privatización dos centros de en sino do Estado,
da súa relixiosidade; pretendendo que.l'
~tacto o profesorado se supedite as súas
ideas político-relixiosas.
Agora os 1 7 expedientes, abertos
por facer actividades de información
sexual, xa están sobreseídos pero cada
vez que abrimos os periódicos nas pá,
xinas do Barbanza vemos como se estan.,~
organizando para un novo ataque (Cecais ,
cando pasen as eleicións?). Xa crearon
unha mancomunidade de eses grupos
privados (APAS) do Barbanza. Federación na que tamén participan as APAS
s colexios privados (colexios de monxas incluidos).
Non dudan en chamar-lle a aquilas,
charlas "pornográficas", entendendo
estes señores por pornografía o desligar
sexualidade de reproducción, admitir como normal que as nosas alunas podan
disfrutar e ter a súa propria sexualidade.
Este empeño "pornográfico" seguimo-lo
tendo, e é máis, esta-se propagando en
varios centros de ensino de Galicia.
Parece-nos que os palcos onde se
din as homilías van a ferver en apoio
.
solidario. Cada vez máis.
Queremos nestas páxinas facer nós/
tamén un agradecimento: a todas aquelas persoas; claustros de profesores;
alunado; asociacións feministas; colectivos pedagóxicos; sindicatos, que fixeron posíbel que o expediente fose sobreseído.
A Consellaria de Educación tivo un
grande atrevimento: Abrir 17 expedientes; as autoridades están sempre abertas
para escoitar e ademitir as denuncias
das Apas.
A nosa unidade e loita, ao menos/
lo de agora, valeron máis.
.ar~.rtFu~P.J

R. B. - Ribeira
(1 ). -"Ciertos profesores de F. P. están perdiendo
los estribos". Faro de Vigo. 5- V/1-1985.
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GONZALO ADRIO, VIOLADOR
EN POTENCIA
Gonzalo Adrio, abogado do PSOE,
declaraba fai uns meses en Radio Arosa
nunha mesa redonda que houbo sobor
do aborto, que él estaba levando un caso
de violación e consideraba que "la chica
en cuestión estaba en un lugar y a unas
horas propicias para ser violada".
A asamblea de mulleres de Arousa
sacou unha nota de denuncia na prensa
con este tíduo.

,.

Os conflictos ludistas teí'\en sido
interpretados xeneralizadamente sob a
hipótese de consideralos primitivas formas de resisténcia dos traballadores da
industria fronte ás consecuencias sociais do maquinismo.
lnvestigacións máis recentes e polo
miudo cisman en situar· o fenómeno !udista no periodo de crise da producción
artesanal e doméstica coa aparición das
primeiras formas de aitividade industrial.
L. Alonso Alvarez que ten estudado
os comezos da industrialización na Galiza mareira, pensa que é explicación
insuficinte da loita de clases -ben máis
complexa do que aparenta- as dúas
concepcións máis frecuentes do 1udismo.
a) como forma primitiva de oposición obreira.
b) como resistencia exclusiva de
artesáns e labregos mixtos ao avante
industrial.
(Para máis abondamento ver L. Alonso Alvarez - Revista Grial n. 0 66. X, XI,
XII de 1979, páxs. 453 e ss.).
O que si interesa destacar das aportacións deste autor é, que o protagonismo dos artesáns e labregos mixtos e
compartido con outras clases interesadas en propiciar o fracaso das experencias industrializadoras que virian poí'\er
en perigo posicións de privilexio social.
Asi, a oposición ao avantar da industrialización era unha resistencia organizada das forzas sociais que estaban sendo desplazadas da vida económica.
A aparición da industria e o comercio
cpitalista afectaba na mesma medida aos
privilexiados da organización gremial,
da manufeitura doméstica e máis do comercio tradicional, xa que viña supor
unha forte competencia co abaratamento dos costos de producción e dos precios
de mercado. Afectaba tamén, loxicamente, aos traballadores da organización
precapitalista, traballadores agremiados
e labregos mixtos xunguidos ao domestic
system.
Neste marco, compre suliñar que os
conflictos ludistas na Galiza do vello
réxime aparecen
1.-no sector afectado pola primeira
ola industrializadora (o da pesca e mailo
do salgado, e non o sector do tecido.

-

2.-os seus comezos son anteriores
ao periodo 1811-1816, datas da maior
tensión e que cadran tamén co sol por do
conflito en Inglaterra.
Outro aspeito que chama a atención
é a forte participación das mulleres
nestas revoltas da costa galega.
En 11'57, ao pouco de chegar as primeiras formas de aitividade industrial,
acontecía un dos motíns máis vellos na
Galiza mar4ñeira, e tií'\a como marco
xeográfico as vilas de Corcubión e Cee.
"Se amotinaron las mujeres de esta
villa de Corcubión y las de Cee, tocando
las campanas para convocarse (... ), armadas de palos, piedras y horquetas,
insistiendo en que no habían de pescar
los catalanes en los términos y tratos
de que se hayan posesionado los vecmos .
Outra testemuí'\a do catlán J. Escardó que se atopaba faenando cos seus
asalariados, dempois de celebrar
asamblea
"Unas mujeres en gran número (... )
se lo impidieron a pedradas (... ) tratándoles de catalanes rebeldes".
Outro testigo dí que en Cee "se juntaron unas sesenta mujeres y bajando a
la ribera embarazaron el desembarco
de la pesca, tirándole muchas piedras,
maltratándole de palabra y aún de obra
a uno de sus marineros que vino a tierra
y que con gran trabajo consiguió es,
caparse .
Os obreiros que estaban descarregando o sal na fábrica de salgado, queixáronse de que
"Unas mujeres de matriculados (... )
se lo fueron a impedir, arrojándoles en el
suelo, tratándoles de palabras injuriosas.
Amenazándoles con palos en las manos"
No memorial que os fomentadores
implicados dirixiron ao Segredario da
Armada sinalan que. na vila de Corcubión
"Los marineros y sus mujeres se
levantaron contra los catalanes y demás
personas que hacían la pesca con la jábega (rede de arrastre), rompiéndolas y
apedreándolas, apadrinando según parece este hecho el juez y el cura párroco".
•
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'" locaHPara 1763, o foco de protesta
zase na xurisdicción de Redondela, onde
os mareantes erguéronse contra os fomentadores de Vigo.
No 1782 os feítos acontecen en A
Coruí'\a. A documentación fa la dos raibosos ludistas botando da feitoria aos
obreiros que
"Se vieron acometidos con un tropel de mujeres y muchachos de las familias de los citados acusados, que, amotinados, principiaron a despedir pi_edras".
1812, o esceario é a ría de Muros e
Noia, de importante sií'\ificación xa que
por primeira vez os ludistas poí'\en no
se u ponto de ataque a queima de fábricas
do salgado da ria, e non só -como até o
presente tií'\a acontecido- elementos
relacionados coa pesca capitalista. Chama neste caso a atención o degrau de
organización á que chegan, dispondo
dunha pequena tropa armada e de arti llei ria.
Os conflictos e revoltas sucédense.
Estas formas de protesta preindustrial
seguen producindo-se de xeito periódico
aínda que a investigación somella non
ser moi satisfactoria neste ponto.
Nestes conflitos complexos e tan
importantes na nosa historia vemos que
a documentación relata unha soada participación feminina. As razóns da mesma
podemos topalas en dous feítos.
Primeiramente que elas, sínten-se
vencelladas á empresa dos "seus homes", a empresa fam!liar e polo tanto
defenden o que é seu fronte ao esfarelamento da mesma. ·
Segundamente que os homes estaban matriculados (dende a Matrícula de
Ensenada) e dependen da xurisdicción
da Armada, namentras as mulleres somentes quedaban afectadas pola xurisdicción ordinaria, menos severa.
En calquera caso tampouco somella
.
.,
que poda ser excluido da mterpretac1on
da sua forte participación o pulo que a
estas revoltas daban os privilexiados do
Antigo Réxime, sobranceiramente os
curas que tiñan un amplo reinado sobre
as concéncias e bens materiais dos moradores e moradoras desa Galiza que
protesta.
"---
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CONTINUA A MARXINACION DO
SERVICIO DOMÉSTICO
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Con degredo ou sin Degredo, continua a marxinación do Servicio
Doméstico da Lexislación Laboral.
O servicio doméstico -máis comunmente chamado Empregadas do
Fogar-, é un sector laboral que sempre foi marxinado como tal á hora de
elaborar ou mudar a lexislación laboral, e que sempre loitou -e segue a
facelo- por conseguilo, porque teñen concénoia de ser traballadoras coma
ca lq u era outra.
O pasado 13 de Agosto, o Governo aprobou, ao traveso dun Real Degredo a regulamentación das relacións laborais do Servicio Doméstico, con
caracter especial, a o marxe da Lexislación Laboral e mesmo do Estatuto dos
Traballadores. Oeste xeito volta-se unha vez máis a marxinar a iste sector
de traballadoras do conxunto dos traballadores .
Dito Degredo o úneco que fai é corroborar e legalizar, dar cobertura a
unha situación que ven de vello no servicio doméstico, entre a traballadora
(que nen siquera é considerada como tal polos donos) e a parte contratante ,
que pon todas as condicións e obrigas deixando á traballadora sen direitos
ningúns e nunha situación algo escrava.
Para ver craramente o devandito, convén dicir que o Degredo segue a
mantera eventualidade do contrato de traballo, que iste contrato sexa feito
por conta do empregador sen ter que pasar o control das oficiñas de emprego
(INEM), e tampouco é obriga que este fique por escrito.
Segue a ser abusivo o desconto do 40% do soldo por aloxamento e
mantenza, o tempo de vacacións limita-se a 15 días. Non posibilita a negociación de convenios nen da millora de dito Degredo. Reduce consideirabel mente a indemnización no caso de despido verbo dos demais traballadores
e traballadoras (20 días por ano), máxime cando lle deixan aos donos toda
caste de facilidades para facelo.
Para os casos nos que poidera existir execución de sentencia non se
contemplan ningún tipo de medidas xa que as empregadas do fogar non
poden acoller-se aos beneficios do Fondo de Garantías Salariais.
Na opinión das próprias traballadoras, dito Degredo segue a dar-lle
todos os direitos e atribucións aos SEÑORES e todas as obrigas ás empregadas domésticas polo que consideramos inxusto e intolerábel que fora
aprobado por un governo que se chama socialista. Mesmo o feito de aprobar
o dito Degredo é enganoso porque quere acalar as xustas reivindicacións
deste sector.
.
Noustante as máis conscentes deste sector, van seguir loitando para que
iste Degredo sexa desenmascarado nas suas verdadeiras intencións e
lograr unhas condicións laborais comúns ao conxunto da clase traballadora.
S. MULLER CCOO (Vigo)
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AS TRABALLADORAS NA CONSERVA
Cada día hai mais m uJieres paradas e no mercado de trabal lo seguen tendo prioridade os homes; o problema
acentua-se mais na medida en que aumenta o paro.
A competitividade é maior nos traballos que están mais cualificados socialmente, nos millor pagados. A nós
tocan-nos os piores traballos se non queremos quedar na casa.
Hai sectores, como o da conserva (donde a maioría da plantilla está formada por mulleres) que reflexan
a situación de discriminación que sofren as mulleres, precisamente o traballo que realizan nas fábricas conserveiras non está cualificado.
Os empresarios sabe perfectamente que o traballo que fan as mulleres sae-lle bastante mais barato que se
o fixeran homes, e por outra parte é un tipo de traballo bastante penoso, monótono e alienante.
Os poucos homes que están na plantilla son "encargados" de controlar as mulleres, moitos con fama de
pasar-se con elas, insultándoas, presionándoas e agredíndoas, cando menos, verbalmente. Tamén hai administrativos e xerentes, todos con caracter de fixos de plantilla.
As mulleres son cáseque todas fixas-discontínuas, pero teñen moi pouco de fixas e cada vez máis de
discontínuas.
Nos convenios que se pactan, cada vez saen pior paradas, os salarios son baixísimos; nen siquera a garantía
de traballar un mínimo de seis meses ao ano se recollía no último convenio (que só firmóu U.G.T.), as prestacións
por desemprego perigan, os empresarios esixen maior rendimento, moitos fan control de produción (medida
bastante fastidiosa que xenera inseguridade e competencia entre as traballadoras), queren sacar todo o que
poidan das traballadoras e non teñen nengún problema en face-las traballar a destallo, as horas extras, que
na práctica son obrigatorias, están malísima mente pagadas e, polo convenio último, incluso teñen a oportunidade
de devolver-llas en horas de descanso, en vez de pagar-llas. Por eso non é de extrañar cando escoitamos dicer
a moitas que prefiren estar no paro. Están superexplotadas.
Os sindicatos seguen, por desgracia, nas mans dos homes e non se preocupan por problemas específicosdas traballadoras, a formación sindical é baixísima nas mulleres; o problema da doble xornada que realiza
a muller asalariada impide-lle dispoñer de tempo para poder dedicar-se a cousas alleas á fábrica ou á casafamilia-filias.
Reivindicacións como : servicios colectivos, garderías, comedores, e que o traballo doméstico e coidado
dos fillos sexan compartidos, non están asumidas polos sindicatos,pola pouca incidencia que as mulleres temos
dentro deles. A falla de información e formación é cabreante, a maioría, a pesar de levar bastantes anos afiliadas
a algún sindicato non coñecen nen o se u propio convenio, non asisten ás reunións porque non poden, (o por qué xa
o dixemos), viven o sindicalismo como un asunto de homes, sinten-se inseguras para enfrentarse aos empresarios
e loitar polos seus direitos, os sindicatos potencian esta situación coas suas actitudes paternalistas, o seu labor
maioritariamente asistencial, e o seu apoio ás leis proteccionistas como a de excedencia por maternidade,
esquencéndo-se dos verdadeiros problemas que impiden que a muller participe mais na vida sindical e de
loitar contra a discriminación que sofre como traballadora.
En contrapartida hai que suliñar a participación das mulleres da conserva, nas últimas loitas que houbo
en Galiza, en concreto, na folga pola reforma das pensións, na Ría de Arousa foron elas as mais combativas as
que levaron a folga adiante, desbordando aos propios sindicatos, crearon un bon ambente de unidade na loita.
Algunhas delas (33 traballadoras de Peña-Vilaxoán), teñen a experiencia recente da loita que mantiveron pola
defensa do seu posto de traballo, cando o empresario as quería botar a rua, loitaron e ganaron; e moitas aprenderon que se non loitamos polos nosos direitos, segueremos estando discriminadas e explotadas.
ASAMBLEA DE MULLERES DE AROUSA

o

,_

·-~
"-

~

·-

raxa.1
Montero Ríos. 50
Teléfonos 58 03 77 - 58 05 87
SANTIAGO DE COMPOSTELA

- G-

-

•

• •

•
•
•

Con este artigo inauguramos unha nova sección da
Revista na que, coa axuda da obra da feminista latinoamericana Angel a Hernández ( 1 ), analizaremos algunhas
das ideas nas que ainda hoxe amparan-se amplos sectores da sociedade para descalificar ao Movimento
Feminista.
OS PREXUICIOS ...
O prexuicio é un ha idea que se forma antes do xuicio.
Un ha idea que está no pensamento sin que teña mediado
un proceso racional polo cal evaluaranse os diferentes
elementos dunha circunstancia dada para chegar a unha
conclusión lóxica.
As raices do prexuicio perden-se nun terreo dificil de
explorar.
Os prexuicios poden-se herdar das xeneracións anteriores. Nestes casos, penetran na mente da persoa pola
porta grande que abre o período da infancia. Como na
mais temprana nenez non hai posibilidade dunha actitude crítica ou cuestionadora e o prexuicio provén xeralmente dunha persoa que diante do neno é unha autoridade (nai, pai, crego, mestre, etc.). Este instala-se con
toda facilidade nun terreo virxen é fértil. E "malo" cas
nenas suban-se nas árbores, é "malo" cos nenosxoguen
con monecas, é "malo" cos nenos/as toquen e pregunte
sobor os seus sexuais.
Noutras situacións o prexuicio é un arma defensiva
que sirve para xustificar conductas dictadas por frustracións e odios aloxados no subconscente.
Pero o prexuicio non ten a sua explicación principal
en razóns individuais. Ningunha situación de inxusticia
social poderia-se reproducir e continuar si na mental idade das persoas non se inculcara, por medio da socialización, unha plataforma ampla de prexuicios que forman
estereotipos clasista sexuais, raciais e nacionais.
O obreiro non ten suficinte intelixencia,por eso é
traballador e non capitalista. As mulleres son débiles, por
eso están subordinadas aos homes. Os pobres están na
miseria polo seu destiño, a sua mala sorte, a sua escasa
aptitude de traballo o porque Deus así o quixo. Así cada
desigualdade social apoiase en sólidos prexuicios e estereotipos enlazan-se dunha xeneración a outra, revestindo
cunha capa de normalidade o que non é mais que unha
ocultación de situacións a mais de inxustas, ilóxicas.
Os prexuicios sexuais teñen unha longa historia,
dende a antigüedade até o presente hai un interminabel
rosario de prexuicios que un has veces fundamentaron-se
na relixión e na teoloxia e outras buscaron a sua razón na
natureza ou na cencia.

Cando a alma considerouse o sumum da esencia
human puxo-se en tela de xuicio que as mulleres foran
portadoras da alma. A lgrexia discutiu, con toda serieda- .
de, no Concilio de Mácon, no século IV, a ausencia ou
presencia da alma na mull·er. Platón afirmou que as mulleres eran homes que tiñan sido cobardes na sua vida
anterior polo que renascian como mulleres. Para Aristóteles a femia é femia en virtude de certa falta de cualidades. Santo Tomás afirmou ca muller era un home
frustrado.
No século XX, en pleno desenvolvemento do capitalismo, cando se expandian a cencia e mais a investiga.,
. .
. .
c1on, os prexu1c1os rem1t1ron-se a argumentos baseados
supostamente na cencia. (Darwin chegou a falar da
"comprobada inferioridade" das mulleres). Afortunadamente a cencia, os feitos e as mulleres derrubaron pouco
e pouco todos estes argumentos falseadores da realidade
deixando ó descuberto a sua común raiz ideolóxica machista e a anárquica confusión de causas con efectos.
Hoxe, cando xa se demostrou que en igoaldade de
oportunidades, mulleres e homes acadan o mesmo desenrolo intelectual, outros prexuicios ocupan o posto dos
xa derrotados. E particularmente levanta-se unha oloada
de prexuicios en contra do movemento de liberación das
mulleres. Moitos homes e institucións dominadas polo
sentido do masculino, moitos dos cáis nunca tomaron un
libro feminista para formarse un ha concéncia mais ampla
ó respecto, teñen senténcias prefixadas e recetas ineludibles que indican por ónde e hasta ónde teñen que chegar as mulleres na sua loita.
Este traballo ten tamén unha especial dedicatoria a
aquelas mulleres que sendo mulleres son contrárias ó
feminismo. Vai-lle adicado ca intención de que desmantelen os seus própios prexuicios e nunha actitude de humildade, xa lonxe de resabios e amarguras, amplíen a su a
vida mediante o estudo e a investigación do que en realidade plantexa o feminismo.
Seleccionamos algúns dos mais frecuentes. Non se
quere dicir que non existan outros. Poida que os haxa,
pero limitamo-nos a éstes, pra formar un fermoso ramo
de falsas-verdades encol do feminismo ca sua correspondente desmitificación.
Tamén se adica este traballo ás mulleres do povo ás
que na realidade corresponde o dereito a decidir cómo e
cánto loitar.

Pili e Oiga
(1)
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¿QUE TEMOS APORTADO

M.

AS ORGANIZACIONS FEMINISTAS
A SOCIEDADE GALEGA?

F.

Despois de pretenciosa pergunta a resposta podería resultar pesimista se observamos o recuncho que
ocupa o movemento feminista no noso país. Ainda máis, se miramos con ollos críticos as actitudes descaradamente machistas que hai nos sindicatos, as desconfianzas que existen nalgúns partidos de esquerda
e o pouco que se ten avanzado no nivel de concienciación.
O certo é que~ no pior dos casos,podería decir-se que ternos dado que fa lar, o que siñifica que feminismo,
hoxe, en Galicia, xa non sona a chino . Ese podería ser o primeiro paso.
A sociedade galega, en xeral, pouco ten avanzado dende a morte de Franco. Salvo as cidades, o resto
das vil as parecen fechar-se nun mundo semi-rural ondeé dificil chegar con contidos "revolucionarios", e non
debemos esquecer que o feminismo "ben entendido" o é. Pese a todo, e aínda en vilas pequenas, están
aparecendo de día en día mulleres interesadas pola súa liberación, isto non é casual nen despreciabel.
Nas cidades onde existen xá grupos feministas a resposta merece un desdobla mento para analizar a nosa
aportación . Por unha banda teríamos que pararnos a observar as organizacións e partidos de esquerda,
e por outra a sociedade e as mulleres non organizadas.
Dentro das organizacións de esquerda penso que ternos aportado algo moi importante e vital, que se
empece a considerar muller como ser oprimido, que ten que liberarse. Esta conclusión non é sinxela e dentro
dalgúns grupos aínda sigue a haber reticencias, sobor de todo cando se fala do xeito de loitar por conquerir
esa liberación, pero sabemos que iso é cuestión de tempo, dependerá do grado de conciencia das propias
mulleres. Neste punto é interesante suliñar a creación das secretarías da muller dentro dos sindicatos, que
veñen achegando un pouco máis a problemática da muller ás organizacións obreiras, e o intento de creación
do grupo de Mulleres Nacionalistas Galegas, que de non estar orientado a dividir o movemento feminista,
podería axudar a que organizacións nada dadas a ter en conta a problemática da muller, empecen a dar
pasos adiante.
·
Este interés pola auto-organización das mulleres non é espontáneo. Crear esa necesidade foi a nosa
verdadeira aportación.
A nivel máis xeral o tema da muller ten sido o eixe de muitos dos debates e avances nestes 1 O derradeiros
anos. A loita pola información de anticoncepción e o dereito ao aborto teñen sido tarefas prioritarias do
movemento feminista que supo espallar de xeito masivo, sendo pedra de escándalo nos primeiros tempos.
Hoxe en día dentro do movemento feminista analízan-se con espíritu crítico algúns erros na orientación
dalgunhas campañas, eso siñifica que nós, debido a discusión interna e ao contacto coa realidade tamén
ternos avanzado, tanto na concepción do aborto como no eido da sexualidade, do militarismo, ·das
.,
agres1ons ...
O balance pode considerar-se optimista, as sociedades cambean moi lentamente, e en dez anos, aínda
que sexa superficialmente, ternos conquerido "algo" tan importante como é a información. Hoxe en día son
moitas mulleres as que acuden as organizacións feministas para denunciar agresións, violacións, pedir
información sobordo aborto, etc., todo isto é mínimo e parcial, o reto é conquerir que ese contacto dé como
resultado que se sumen a loita conxunta.
.
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Facendo un repaso polas ponen" ... a muller será sempre destiñada
cias, folletos e demáis papel impreso
aos traballos de menor categoría sen
do movimento feminista de Galicia poposibilidade de acenso dentro da emdemos constatar que poucos foron
presa, o seu salario será sempre inferior
aqueles temas que ao longo destes dez
ao do home ... Da igoal que as mulle res
anos da nosa -cativa aínda- andadura
sachen a terra,_ carguen feixes ben penon tiveran un espacio nos no sos debasados ou descarguen camións ... E igoal
tes e na nosa axitación.
tamén que despois de 8 ou 9 horas de
Con este artigo pretendemos deitraballo na empresa a "débil e femenixar constancia das posicións mantidas
na" muller teña que engadir 3 o u 4 para
respecto dalgún destes temas. Somos · arruma la a casa e facer todas as tarefas
conscentes da dificultada de dar unha
domésticas. A hora da verdade as difevisión global da nosa historia sintetirencias laborais seguerán sendo unha
zada en tan corto espacio e que haberá
realidade ben cruel e discriminatoria".
moitos aspectos, matices e posicións
(1976. Asociación Galega da Muller
que quedarán no tinteiro (1 ).
de Vigo).
Pero antes de meternos en temas
'' .. .pensamos
.
. . paso
xa máis concretos queremos facer
que o pnmeuo
unhas reflexións. En primeiro lugar
é o dereito a un pasto de trabal/o fora
da casa, igoal que os homes, con un
constatar que a maioría das nosas reisalario suficinte para vivir por nós mesvindicacións seguen vixentes, aínda
mas. Ter un salario noso, ter unha inque de dez anos para eiqui teñense
dependencia económica non é o paraíobservado cativos cambeos, pero non
so, pero sí un avance importante na
por elo nada despreciabais, na aceptanosa lo ita".
ción social dalgúns temas. E neste
cambeo de mentalidade ten moito que
(1979. AGM e ADMG)
ver o traballo realizado por nós.
Estamos pensando por exemplo
nas loitas pola depenalización do adul- ·
terio, polo divorcio... Sair á rúa nos
anos 77 e 78 con estas cuestións era
motivo de escándalo público, e hoxe,
A gran maioría das esixencias femisalvo as mentes máis retrógadas, ninnistas neste terreo todavía seguen no
guén se bota as mans á cabeza cando
millor dos olvidos. Esixencias como as
escoita falar delo.
plantexadas na "carta dos dereitos da
muller traballadora" suscrita polas
Dende os primeiros momentos do
nascemento . do movimento feminista
organizacións feministas existentes
en Galicia o tema do TRABALLO da
no ano 83 e pola Secretaría da Muller
muller figura nos nosos debates e esde CCOO.
" ... manteñemento de procentacritos.
xes determinados de mulleres en plantillas da administración, empresas
públicas ou sectores que teñan calquer
tipo de financiación estatal" ...
Control do emprego clandestino,
protagonizado especialmente por mulleres e paso a formas de contratación
laboral
legal e integración dentro da negociación colectiva ...
lgoaldade de prestacións na Seguridade Social. Dereito da muller a causar pensión de viudedade ...
Eliminación das categorías explícita o u impUcitamente femininas ...
Declaración de nulidade con carácter automático daqueles apartados dos
convenios colectivos que, directa ou
indirectamente,podan discriminar ás
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mulleres ...
Creación pola banda do Estado de
servicios á colectividade tales como
guarderías, asistencia a domicilio para
o coidado dos enfermos ...

A batalla do divorcio actualmente
é auga que non move muíño, sen embargo recollemos as ideas básicas do
proxecto de lei que fixemos no ano
1979, porque no seu dia ésta foi unha
batalla que consigueu agrupar a un
·gran número de mulle res e tivo bastante importancia na construcción domovimento feminista galego.
" ... O movimento feminista considera que o divorcio non supón a solución dos problemas que plantexa a existencia da familia patriarcal... non se
pode esixir declaración de causas para
acceder ao divorcio. A filosofía que latexa detrás da esixencia de causas é a
de considerar o matrimonio como un
ben que se debe conservar ... obligación
do estado de facerse cargo da situación
da muller divorciada, proporcionándolle facilidades de cualificación profesional e dándolle un subsidio de paro
en tanto non lle facilite un traballo
digno ... a muller ten dereito a decidir
se quere seguer tendo consigo os fillos/as. Baseámonos para elo no feíto
de que é a muller a que até ese momento se ocupo u deles ... os nenos e nenas,
a partires dos dez anos poden decidir
con cal dos dous membros da parexa
desexan vivir ... "
(1) Debido á orixe do material utilizado, pode
existir unha certa parcialidade nas firmas que aparecen nos textos,pero pensamcs que de todos
xeitos quedan reflexadas igoal as posicións asumidas polo conxunto do Movimento Feminista de
Galicia .

O tema das VIOLACIONS é un dos
temas que dende o principio o movimento feminista de Galicia atinamos
a ver con amplitude. Nos nosos escritos
do 1978 tocábamos xa .aspectos de
interés como o por qué se cometen violación&, a necesidade de denunciar,
de que a violación non é cousa duns
poucos tolos, a esixencia de que os
poderes públicos atendan as nosas
demandas (control e penalización da
publicidade que convirta á muller en
obxeto ... ).
" ... as violación& cométense por
considerar os homes que as mulleres
somos cousas da súa porpiedade, obxetos para o seu uso,placer e disfrute, e
que teñen todo o dereito sobre os no sos
,
corpos ...
(Folleto de AGM de Santiago, 1978)
" ... asemade, esixir da Xunta de
Galicia, unha campaña continuada de
control e denuncia da publicidade e
medios de comunicación de toda rndole, que difundan a idea de que as mulleres somos obxetos sexuales e de consu,
mo ...
(Folleto de AGM de Santiago, 1978)
" ... a movilización contra das agresión& é o úneco xeito de a m osar o noso
rechazo e a nosa postura combativa, e
ao mesmo tempo servirá para concenciar a máis xente do problema.
(Folleto da Asam. de Mulleres de Pontevedra, Asam. de Mulleres de A Coru-:
ña, AGM de Santiago, Coordinadora
Feminista de Vigo, 1983).

Frente ás etiquetas de abortistas
(cando non de asesiñas ou de golfas)
que sempre nos puxeron ás feministas
por defender o dereito ao ABORTO,
sempre mantivemos un ha posición erara de consideración do aborto como
algo non desexabel para a muller pero
que ten de legalizarse para darlle unha
opción libre ante a súa posibilidade de
concebir e evitar moitas situacións
dramáticas. Esta posición tentou-se recollar sempre dunha forma máis ou menos lograda en todas as consignas das
campañas: "Queremos o dereito ao
aborto, non queremos abortar". Anticonceptivos para non abortar, aborto
libre para non morrer".
As primeiras argumentación& con
que defendemos o dereito ao aborto
son máis ben defensivas, baseadas na
situación na que se atopan moitas n:-ulleres e nas condicións en que se realizan os abortos clandestinos.
" ... Por qué abortamos: porque non
ternos información sobre os anticon ceptivos, porque estamos solteiras e a
sociedade patriarcal discrimina-nos,
porque as mulleres con tillos non atopamos traballo, porque xa ternos moi tos e non podemos manter nengún
máis" ... "
(Folleto AGM, MDGM, 1977)
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O cuestionar as formas de sexua lidade imperantes como causa de embarazos non desexados e a manipulación do corpo da muller a traverso dos
controles de natalidade impostos, é
algo que se aborda tamén nos nosos
escritos.
" ... O aborto é un ha agresión para
o noso corpo, pensamos que é o derradeiro recurso que nos queda para impedir un embarazo. O dereito a practicalp,
sendo importante, limita-se a resolver
un embarazo non desexado, sen modificar a causa deste embarazo; é dicer,

M.
F.

o xeito de sexualidade imperante encamiñado á reproducción e en función
fundamentalmente do pracer do
home".
(Folleto sobre aborto e anticonceptivos
da AGM, 1982).
" ... Consideramos como obxetivo
fundamental da loita pola nosa liberación que as mulleres sexamos as únecas que teñam'Js dereito sobre o noso
corpo, rematando coa dependencia
da nosa sexualidade á do home. Rexeitamos tamén os programas de poboación pola banda do poder, polo que supón de manipulación do noso corpo".
(Folleto de AGM e MDGM, 1977)
'' ... Coa cláusula de concéncia, boa
parte do personal médico estase valendo para promocionar e potenciar a medicina privada ... estáse antepoñendo
en moitos casos a moral particular á
realización dun servicio, dunha intervención médica para interrumpir un
embarazo non desexado ... o respeto ás
creencias de cada persona é importante
.
,
e necesano, sempre que, e so no caso
de que non condicione ou coaccione o
progreso colectivo ... "
(Dossier aborto da AGM, 1980)

EXUALIDAOE
NON
,
E
MATERNIOAOE
ANTICONCEPTIVOS
LIBRES
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Entre os aspectos en torno a o tema
do aborto que supuxeron amplos debates dentro do movimento feminista
detacaremos o da legalización-despenalización e a cláusula de concéncia.
" ... O aborto debe ser legalizado.
Por restrictiva que unha lei sexa sempre
ofrece máis posibilidades que unha
situación de despenalñización. A despenalización non te castiga pero ponte
ante un problema de envergadura para
que te apañes pola túa conta (e a maioría das mulleres difícilmente poden
amañarse). Con unha lei aprobada,por
recortada, ofrece máis posibilidades
de loita para ensanchala ... Por outra
parte o Estado ten unhas obligacións
neste terreo que unha cousa é que non
as cumpla e outra que as mulleres demos por bon o seumanifesto incumplímento eximindo-lle de tal tarefa ... "
(Dossier aborto da AGM, 1980)
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A SEXUALIDADE non é un apartado especial da nosa vida. E unha actividade máis onde expresamos como
somos, como nos comportamos. Onde
tamén tacemos manifestación do que
somos histórica e culturalmente.
E se é certo que as mulleres estamos marxinadas e oprimidas en todas
as facetas da nosa vida, non podemos
negar que esto maniféstase tamén na
sexualídade. A importancia que o feminismo deu sempre a este tema radica
en que e un dos terreos onde máis craramente se ponde manifesto a situación da muller.

-1.1.-

Nos primeiros escritos e discusións
nosas cargábanse as tintas sobre todo
en separar os conceptos de sexualidade
e reproducción e en criticar as formas
de sexualidade impostas.
" ... A nosa sexualidade está concebida en función dos homes para a
súa satisfacción, convertíndonos en
meros obxetos pasivos e receptivos,
sen dereito a o pracer. En consecuencia
a úneca manifestación sexual permitida á muller é a que ten por obxeto a reproducción ... "
(Programa da AGM, 1977)
" ... A sociedade patriarcal condena á muller a un úneco e doble papel:
ser obxeto sexual ao servicio dos homes e á maternidade. Son as únecas
expresións, non só sexuais, senón tamén sociais, que lle son permitidas á
muller ... "
(Folleto "sexualidade feminina" AGM
e ADGM, 1977).
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Eses primeiros debates nosos plantexábanse cáseque sempre desde a
perspectiva da heterosexualidade, sen
cuestionar ésta como a norma imperante, sen que eso queira dicer que non
tratáramos temas como o lesbianismo
ou• a homosexualidade, que sí o facíamos pero como temas aillados. Posteriormente ese cuestionamento vai aparecendo craramente nas nosas posi'ións. Recollemos un texto dunhas polencias das 11 Xornadas Feministas de
Galicia onde quedan reflexados estes
criterios.
A lo ita das mulleres por reivindicar a súa propia sexualidade, por deixar de ser obxetos sexuais para se con11

.. •

vertir en suxetos pasa obrigatoriamente por rachar coa norma heterosexual. ..
O .M . F. ten que loitar para que o lesbianismo e a homosexualidade formen
parte do entramado das relacións sociais, para que a sociedade no seu conxunto recoñeza a súa compoñente
homoxesual. Só entón poderá falarse
de liberdade de acción, poderá falarse
non só dunha homosexualidade libre,
senón tamén dunha heterosexualidade
libre ... E pensamos que nesta lo ita todas estamos interesadas... porque
namentras a norma heterosexual sega a
ser a pauta de compotamento "normal" non haberá liberdade nen para
un has nen para outras ... "
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- l l n dos principais cabales de batalla do movimento feminista desde o
seu nascemento foi a defensa da súa
AUTONOMIA nas distintas vertientes
que esta conleva respecto dos homes,
partidos políticos, etc.
~~ ... As mulle res ternos un ha lo ita
común cos homes para derrubar esta
sociedade capitalista, pero se xunto
con elo queremos atacar as bases que
persisten da sociedade patriarcal vannos xurdir contradiccións cos homes,
que deste xeito son por unha parte
compañeiros na loita,pero por outra
vanse opoñer activamente ou pasivamente a moitas das nosas reivindica-

.,

CIOnS ...

',

11

O proceso de autoafirmación
é consustancial a todo grupo social
oprimido que decide rebelarse. Non se
pode construir nada se non se ere nas
propias forzas. E por consiguinte da
maior importancia que aprendamos a
organizarnos políticamente pola nosa
conta e tratemos de movilizar outras
mulleres .. . "
•••
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Consideramos que a autonomía tense de manifestar a diferentes
. .
mve1s:
-Na loita pola organización propia e
independente.
-Artellando a infraestructura necesaria para desenvolver o traballo feminista.
-Na defensa a potenciación da democracia dentro das organizacións, en
función do unitarismo que preco•
mzamos.
-Defendendo activa e craramente as
nosas posturas ...
(Ponencia sobre autonomía do Movímento Feminista presentada en Vigo
en 1984).
11

.. .

11

E para rematar, si na lar que quedan
ausentes deste recorrido temas de
moito interés na nosa actividade como
ensino, pacifismo, eleicións, etc., que
esperamos sexan abordados dalgún
xeito desde estas páxinas en futuros
,
numeres.
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FACER ANDA/NA
En Xaneiro de 1.983 puñamos por vez primeira na rúa un proxecto, ANDAINA, co obxectivo teimoso
de lle dar voz ás mulleres, de espallar as ideas feministas, de contribuir dende unhas follas pensadas e
escritas con amor e esforzos a reivindicar ao noso propio sexo, á marxe do papel que o inxenio masculino
ideou para nós, a reivindicarnos nun país -decíamos no noso primeiro editorial-ondeas mulleres podemos
ser veneradas pero nunca consideradas iguais que os homes a efeitos de dereitos e de vida, nun país ondea
dereita pura e dura ten o se u feudo tal e como amasaban ¿e amasarán? os resultados eleitorais.
Hoxe, cáseque tres anos após á saida á luz do número O de Andaina ternos un ha cativa -que non ruinexperencia, para contarvos como vemos esta empresa, xustamente esta ANDAINA nosa.
De certo que é para nota, ¡máis que sobresainte! facer aquí e agora unha revista. Ouh! só de mulleres, e
nomeadamente dirixida a mulleres, en galego e nada máis que en galego, sen medios económicos fora da
venda militante e algunha publicidade e, para máis inri, sí, unha revista feminista.
Paremos a cavilar un intre. ¿Tendes pensado nesto? Decatádes-vos de que ningunha das cousas que
plantexamos vai a favor da corrente senon que traballamos contra a forza asovallante das ideas dominantes?
Das que dominan dende o poder que toda a xente detecta (porque están nos poderes públicos), e das que
dominan dende o poder da inercia social que embebe e zumega dende todos os poros dunha sociedade
masculina, fortemente petrucial, cunha importante dose de analfabetismo e atraso económico?
E ousada, vive Dios! esta andaina na que queremos sumar a máis e máis mulleres cada día, para afortalar
un ha fermosa utopía, capaz de se facer realidade un día contra todos eses poderes que por séculos -dun xeito
e doutro xeito- quixeron e queren mantenos encadeadas á incapacidade social e pública, á subalternidade
laboral, á bioloxía, debruzadas no doméstico e no espantoso proxecto vital de carecer de proxectos própios.
E ousada. Convide connosco que somos atrevidas e valentes. Non ternos máis nada que a nosa vontade,
a nosa forza e unhas sólidas convicións na xusteza da nosa causa. Ternos tamén unha cativa experie_ncia,
que xa serve de algo, e uns incorruptibeis corazóns e conciéncias a prol da nosa liberdade que supón a
. liberdade do mundo porque de certo onde haxa unha muller libre, haberá un home libre, unha nación libre,
un mundo
libre .
.
E ese longo camiño que somella imposibel como tantas utopías que na história somellaron inuteis e un
día fixéronse certas.
Malia esa falla de apoios, de silencios tecidos orredor do noso traballo e da nosa loita, a calidade tamén
dos doestos padecidos e procedentes de toda dirección como o vento revolto, seguiremos.
Para quen cisme en que non avantamos, veleiquí as nosas probas. E para quen nos agoire unha morte
segura, só nos queda citarnos un pouco máis adiante, cando tañamos percorrido outro anaco de esta difícil e
belísima Andaina.
Somos desa pasta de xente, Mulleres, que non ternos deliquio.

~~
1

IO
a
n

o

S
de

M.
F.

-13-

•

Foto-as'. ..

EHtOt''IRO¡

URNAJ)Aa

Ao tempo que Nairobi ia-se achegando, e namentras o Movimento Feminista do Estado Español permanecíamos
á marxe do que poidera acontecer aló, o
Instituto da Muller e máis Ana Balletbó
-diputada socialista catalana- promovían con grande nerviosismo e a toda
presa, xuntas a nivel de todo o Estado
como reunións preparatorias do famoso
Decenio. Reunións ás que concorriron
algunhas organizacións descoñecidas
-se cadra inventadas ao efeito- e
outras que tiñan algunha sona.
Non se escatimaron esforzos, nen
humans nen económicos, nesta historia
. erguerse como " representaque quena
ción" do feminismo organizado. Para o
Instituto e o governo tiña un grande interés, pois a súa presencia -en exclusiva- na Conferencia Oficial teria máis
aval feminista se no FOR0-85 -lugar
que congregaba a máis ampla presencia
de organizacións de rnulleres e feministas do mundo- existían organizacións
que deran creto á política desenvolvida
polo próprio Instituto.
O chamativo da avaliación do Decenio da Muller (1975-México-1985 Nairobi), e que no movimento feminista
compre que teñamos en conta é o feito
de seren os governos do mundo os que
se dan cita para facer balance dos logros
verbo da situación da muller nos distin,
..
.
tos ametos nos seus respe1t1vos pa1ses.
Este interés que os governos manítestan adicar ás mulleres non pode pasarnos por alto,porque é nidio que nada
ten que ver coas preocupacións reais
de liberación, de loita contra a opresión
e submetimento que as mulleres sofrimos tanto pola banda do Poder, con
maiúsculas, como do poder que os hames -todos eles- teñen á conta das
mulleres.
Na Conferencia Oficial, e para comezar, a amplísima maoria eran homes, e
para seguer, facian relatos interminabeis dos grandes logros conseguidos.

Para eles, para os seus governos o
ser ou non ser da Conferencia é re-asinalar ás mulleres un papel que non difire
do de sempre -esposa e nai- pero adubiado e axeitado aos tempos modernos.
Porque eles son ben conscentes que das
mulleres depende hoxendia maoritariamente a produción agrícola, convén
polo tanto tirarlle o máximo rendimento;
a natalidade tamén é cousa de mulleres
¿non? Pois e cousa de mentaliza las á maternidade se fai falla que a povoación
efeitue crecemento ou ben educalas na
anticoncepción se precisan disminución
da natalidade.
Un ha leria se non tora tan dramático
que todos aqueles cartas que os governos foron gastar alá, e mesmo que gastaron previamente, gasten-se contra nós e
non a o noso favor. Porque ¿non· seria
máis doado, se queren favorecer que as
mulleres progredamos, tal como din, que
eses cartas vaian pararás mans das organizacións feministas e de mulleres,
que xeneren emprego para elas, que fagan unha ampla campaña contra a publicidade sexista -é dicer, toda- nos
medios de comunicación estatais, mesmo penalizando as imaxes ou textos degradantes ... por só citar tres exemplos
elementais?
Esto era, en síntese, a Conferencia
Oficial do Decenio, cun despliegue de
medios e luxos que nun país como Kenia
resulta máis chamativo e escandaloso.

O FOR0-85
Previo á inauguración da Conferencia Oficial, comezou o desenrolo do Foro,
(a apertura foi o 1O-VIl), no recinto da Universidade de Nairobi. Alí concorriamos
máis de 10.000 mulleres de todo o mundo, representantes e militantes de diferentes organizacións feministas e de
mulleres que polo mundo adiante traballan a prol das mulleres e da nosa libe.,
rac1on.
Esto era o maravilloso -o que facia
de Nairobi un centro de todo o noso interés-: o feito de congregar tan diversas
e riquísimas experiencias de loita e de
.
.,
.
,
organ1zac1on en pa1ses e marcos xeograficos tan diferentes, en situacións políticas ben distantes en ocasións.
Somella difícil imaxinar dende eiquí,
que nun lugar de tan difícil e custoso
acceso podan darse cita organizacións
populares -que en toda parte e lugarcantan con cativos medios económicos
para valerse na loita diaria, e malia eso,
ser certo que aló estaba todo o imaxinábel.
O tanto que se podia deprender alíe,
tamén a experéncia que se podia contar,
era o que facia de Nairobi -e de todos
os Nairobis que en adiante veñan- un
centro de abrigado encontro, cita e a perta das organizacións feministas.
Dende este prisma é para se laiar
-anque tora de tempo- que cando menos unha representación da Coordina-
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dora de Organizacións Feministas do
Estado Español non tivera asistido. Seria
valioso para o conxunto do Movimento
Feminista a experéncia que agora mesmo poderian trasmitimos, valiosa tamén,
·a experéncia que, ao resto de organizacións do mundo, podian ter contado,
porque ricaz, combativa e valiosa é a
experéncia acumulada no conxunto dos
povos do Estado Español nestes 1O anos.
Dende outros pontos de mira,o Foro
tiña menos interés: a súa organización
(anque xa se pode comprender que se
mirara esbeirada porque eso de 10.000
mulleres é un exceso), era formal e burocrática, chegando exercer censura contra as nais e avoas da Praza de Maio
-Arxentina- nunha das súas interven.,
c1ons.
Outro dos aspeitos pouco defendíbeis do Foro 85 era o papel de "aval" que,
coa conscencia o u inconscencia das mulleres participantes, obxetivamente prestou á Conferencia Oficial.
Porque a Conferencia Oficial non
teria nen a metade de sona se non estivera desenvolvendo-se previa e, ao mesmo tempo, o Foro 85. Apoio obxetivo que
non teria acontecido se as participantes
tiveramos interrumpido á Conferencia e
posto á luz pública a tanta demagoxia que
a lí acontecía.
Para esto, o traballo de Coordinación
internacional, tan interesante como difícil, teria sido imprescindíbel á marxe
dos organismos coordinadores máis ou
menos oficiais. Este pode ser un obxetivo
estupendo para o próximo encontro pola
nosa parte .rmnii~~'-NAN/NA
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Hai pouco máis de dóus anos, uns
intres antes de que rematara o Segundo
Encontro Feminista Latinoamericano
e do Caribe na cidade de Lima, un aplauso interminábel foi a resposta ao anuncio
de que o seguinte encontro, o terceiro,
íase celebrar no Brasil. Dende entón, as
feministas brasileiras levaron a cabo un
árdego traballo para facer posíbel que
cáseque 1.000 mulleres chegadas de
todos os paises latinoamericanos (e algunhas máis de outros paises) poidéramos conviver e matinar xuntas en Bertioga, á veira do mar perto de Sao Paulo.
Unha úneca excepción: as mulleres cubanas, as que o governo brasileiro, tan

demócrata él, negoulles o visado de
entrada ao país.
Tentar encurtar en poucas liñas todo
o que poidemos compartir eses días é
practicamente imposíbel. Como imposíbel era tentar alongar alí os dias e as
noites para poder falar con todas aquetas mulleres que levaron ao encontro a
riqueza e a variedade do Movimento Feminista Latinoamericano. Un movimento
de vez en vez máis ricaz e que se desenrola en paises nos que a inmensa maioria das mulleres viven en condicións difícis, desenrolando todo tipo de estratexias de pura supervivencia. Alí había
mulleres dos arrabaldos máis marxinados das grandes cidades do Continente
xunto a académicas adicadas a tarefas
de investigación feminista. Mulleres
pretas, indíxenas mapuches e doutros
grupos étnicos compartindo as súas experiencias de traballo feminista cunha
maioria manifesta de mulleres brancas.
A actividade dos catro di as do encontro foi trepidante. Desde a mañá á noite
fotmando innumerabéis grupos de debate, obradoiros, etc., fumas abordando
cuestións como: a violencia sexual contra das mulleres, as diferentes concepcións sobor da loita feminista, a prostitución, os diversos xeitos de comuni.c ación
que empregamos as feministas para
espallar as nosas ideias, as políticas de
saúde, o coñecemento do noso corpo, o
lesbianismo, as resonanzas da débeda
externa e a política do Fondo Monetario
Internacional na vida das mulleres e un
tongo etcétera. Potas noites a festa seguia irmanándonos a ritmo de samba e
todos os ritmos latinoamericanos.
O encontro tivo tamén o seu lado
amargo. Forado recinto onde se celebraba, sen poder entrar, tiveron que ficar
cáseque 50 mulleres pretas das favelas
de Rio de Janeiro. O importe da inscripción estaba moi fora dos seus posibeis.
Por outra banda a comisión organizadora non podía deixalas pasar porque os
propietarios do ·tocal alugado para o encontra esixian que toda muller que
entrara tiña que pagar. Correron informacións que as mulleres do autobús
tiñan sido instrumentalizadas por sectores da dereita que lles pagaran a viaxe
para provocar o incidente que a prensa
recolleria para desprestixio das feministas . Nunca se rematou de clarexar o
asunto e a presencia das faveladas fora
do recinto pesounos a todas ao longo
do encontro.
As .c ompañeiras Nicaragüenses
conqueriron trsm1t1r a todas a anguria
do seu povo fronte ao perigo de intervención norteamericana e a decisión de
loitar por defender a súa revolución. Era
fermoso compartir a emoción e a solidariedade que espertaban as mulleres ni..
,
.
.,
caraguenses na suas mtervenc1ons.
Como foi igualmente fermoso escoitar ás feminitas chilenas, as do interior
e as do exilio, explicar cómo fixeron posíbel a existencia dun movimento que

conta incluso cun coletivo de lesbianas
que se desenvolve en condicións moi
duras.
Ouixera sobrancear unha cuestión
que se somellou grandemente valiosa:
O respeto mutuo entre mulleres de diversas concepcións políticas feministas, a capacidade de escoitarse defendendo posicións diverxentes e o xeito
tan acariñado, tan exento de sectarismo
de plantexarse críticas de unhas cara a
outras. Factores todos eles dos que tanto
precisamos no conxunto do Movimento
Feminista do Estado Español. Moitas
veces, ao tongo do encontro dicia-me a

m in mesma: "Nós. non saberiamos resol ver situacións tan duras, tan difícis dun
xeito tan solidario, tan unitario".
O encontro rematou cunha concentración diante da catedral de Sao Pauto.
Nela expresamos pubricamente, de cara
a un púbrico que non saia do seu abraio,
as esixencias comúns de todas as mulleres latinoamericanas e do Caribe. Unha
extraordinaria mextura de acentos e ritmos deixaban constancia da decisión
das mulleres de seguir firmes no camiño
da súa Liberación.

Por primeira vez dende facia anos
fumas noticia nas primeiras planas dos
periódicos estatais as 4.000 feministas
que acudimos ás V Xornadas Feministas
do Estado Español en Barcelona.
Xuntamo-nos para facer balanzo
destes 1O anos transcurridos dende
aquetas 1 Xornadas feítas en Nadal en
Madrid, na clandestinidade de 1975.
Aquetas 1 Xornadas nas que botabamos
a andar o Movimento Autónomo de
Mulleres.
Agora, en Novembro de 1985, reafirma mo-nos no carácter radical e subversivo do noso movimento, na necesidade
de facer máis forte cada dia a nosa autonomía fronte ás institucións, aos partidos
políticos, aos sindicatos e aos homes.
Fixemos fincapé no preciso que nos é
medrar. Seguir traballando para criar
concencia da nosa opresión entre máis
e máis mulleres asi como buscar os xeitos concretos para que alí onde haxa un
foco de rebeldía, naza un núcleo de mulleres organizadas.
Debates sobre sexualidade -lesbianismo e heterosexualidade-; a participación do movimento na loita pola paz
e contra a Otan; a loita contra toda a violencia sexista que se exerce contra as
mulleres; prostitución; análise das relacións personais e os nasos logros no de
convertir en política todo ese mundo mal
cha m a do "privado" ... Os nos os métodos
de organización, traballo e loita.
Ao tempo que milleiros de iniciativas
no e ido da educación, da sa ude, dos medios audiovisuais. Talleres, festa e xogos.
De todo houbo nos tres dias maratonianos que permanecimos en Hogares
Mundet en Vall d'Hebrón-Barcelona.
Lugar que pasará a historia por ter sido

testigo da maor afrenta que o Movimento
Feminista ten inflinxido ao governo do
PSOE até o momento presente.
Alí realizamos dous abortos fora dos
supostos que a lexislación contempla,
precisamente para pór ás claras a nosa
decidida vontade de loitar polo direito ao
aborto libre e gratuito e soba úneca decisión da muller.
Fumcis as 4.000 as que decidimos
realizar os abortos. Agora, o governo, o
fiscal, a policía xudicial poden inventar
o que queran para escurrir o bulto. O que
é evidente é que o governo ten que
actuar. Provocamo-lo e ten que aceptar
o noso reto. Do contrario dará por boa a
nosa acción. Pero ¿Cómo vai actuar contra as 4.000 responsábeis de tal acción?
Aí teñen eles o problema. Nós non.
Levamos 1 O anos loitando por conseguir o exercicio dun direito tan elemental como é poder DECIDIR a nosa
maternidade; poder dispar libremente
do noso corpo. Era o momento óptimo
de pasar a acción e amosarlle que a nosa
radicalidade non se limita as palabras.
Veleiqui os feítos. Agora eles que fagan
o que sempre fan: tencionar asegurar a
súa arde burguesa e patriarcal e nós,
fa remos o que convén a o avantar da nosa
liberación: Gañar en conciencia, en organización e en loita. E defrontarnos con
todos os que están empeñados en manternos atadas e suxeitas.
As V Xornadas Feministas de Barcelona non son un ponto de chegada, son
un fito importantísimo no noso tongo e
duro camiño na conquista dunha sociedade libre, onde ningunha violencia sexista sexa exercida contra as mulleres.
Ese é o noso desafio e a nosa
ousadia.
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O QUE ELES DIN:
"A heterosexualidade como norma é a garantía dun
sistema absolutamente controlado por nós, os poderosos
e moráis. A erradicación de lesbianas e homosexuais
é únha tarefa cívica e recompensada que, todo cidadán
que se precie de ser honrado, debe levar a cabo".

Cos nosos Encontros, que foron un "ataque surpresa, desmoronou -se a idea da dominación, é dicer,
que sempre existe alguén que se afasta da súa gaiola
aínda que sexa dura a súa resposta.
A nosa campaña para o anuncio dos Encontros requireu
.. un grande esforzo por parte da A.G.M. de Ferrol.
Despois de analizar minuciosamente a estratéxia
a levar polas razóns citadas anteriormente, fixemos uns
primeiros carteis de información sobre lesbianismo, muí
xenéricos, para seguir cunha charla e rematar cunha
pegada de anuncio específico dos Encontros, así como
tamén entrevistas en radio e prensa.
Os temas previstos de tratar foron:
-Movimento Feminista e Lesbianismo.
-Pode-se ser á vez heterosexual e feminista?
-Comisións de Lesbianas: análise de experiéncias .. .
-Ghetto.
E como relax unha festa e unha comida campestre.
A valoración que fixemos destes Encontros foi moi
positiva, mesmo cos médios de comunicación, aínda que
tivemos unha desilusión momentánea a causa de que a
preséncia non foi todo o ampla que poderia ser e non se
correspondeu coa importáncia que merece a nosa loita
e o trabal lo que até agora realizamos todas as comisións;
xa coñecedes a psicose das principiantas.
E o noso principio organizativo motivou que a nosa
zona fora a escoll ida para a celebración dos xa rexeitados
Encontros, posto que precisábamos un pulo como éste
para seguir camiñando.
A organización duns Encontros desta natureza non
podía deixar de surprender e chegar a converter-se no
tema principal desta cidade. A prensa e rádio fixeron-se
eco desta expectación, asistindo á nosa convocatória e
mantendo o seu interés nos días anteriores aos Encontros. Este interés manifestou-se de distintas maneiras:
por uns como unha nova da que informar, outros -non
podía ser menos- arrimando a ascua á súa intolerante
sardiña (para mostra, ver o "Ideal Gallego" do xoves
27 de xuño), así como outros que nos ofreceron a oportunidade de expresar as nosas ideas sen manipula '

O QUE TEMOS QUE DICER:
"Unha loita difícil é unha loita sangrada e comprometida, axuntando forzas irnos avantando de vagar, pero
seguras ... O terreo conquerido é o espello de que a derrota que "eles" pretenden está mui lonxe de tocar as nosas
portas, o único imprescindíbel é o noso própio compromiso e complicidade, o noso traballo, a unidade perpetua
que leva á vitória final" ...
As causas non cambian nen se conquiren do día á
mañá máis a fin de cantas van-se creando, como podemos dicer da nosa comisión de Ferrol: foi difícil para
todas nós pero, con todo, escomezamos a traballar seguindo uns pasos lóxicos no noso afianzamento.
A formación dunha comisión de lesbianas era
obvia, necesária, era un paso máis na aceitación no
Movimento Feminista do lesbianismo .
Compañeiras, a destrución da sociedade patriarcal,
o cuestionamento da norma heterosexual como única e
"normal", a autonomía total da muller respecto do home,
a necesidade de que a información sexual sexa, dunha
vez por todas, lexítima e completa para evitar erras no
futuro, son obxetivos que precisan dunha organización
comprometida e forte. Pois por todo isto escomezamos
o árduo trabal lo informando de que existíamos, tentando
captar material para debater, reflexionar, ... Cousa que
fixemos até que de repente unha proposta a de facer os
primeiros "Encontros Galegos de Feministas Lesbianas"
en Ferrol, brindou-nos a posibilidade de ter unha nova e
esperanzadora experiéncia.
Con motivo do "Día Internacional de Liberación de
Lesbianas e Homosexuais", propuxo-se nunha reunión a
necesidade de facer uns Encontros que coordinaran as
nosas actividades ademais de que cada organización
seguera a traballar na súa zona independentemente.
Despois da proposta feíta a Ferrol, valoramos a nosa
capacidade para leva-la adiante e decidimos aceita -la .
Valoramos, entre outras causas o positivo de tacelas aquí polas características especiais desta cidade,
tais como: a preséncia dos militares, que converte a
Ferrol nunha cidade departamental na que a coñecida
"moral" militar que propugna consignas como "forma- mos homes e non maricas", provoca na povoación un
sentimento de asimilación cara a eles; de aquí vén a
nosa caréncia cultural, o nosos afastamento, o feche
como se vivíramos nunha cárcere, eo bunquer que nos
atopamos para tentar cambiar algo nesta cidade pantasma é cáseque infranqueabel.

.,
CIOnS .

Os Encontros foron un primeiro paso dunha coordinación imprescindíbel entre as Comisións de Lesbianas
do Movimento Feminista Galego, que nos serva para
unificar critérios e unha máis ampla discusión que nos
permita acadar novas formas de levar a cabo a nosa
loita. As perspectivas máis inmediatas concretan-se
neste camiño. Os Encontros van ter unha continuidade,
seguiremos co noso traballo sempre avantando.
Comisión de Lesbianas da Asociación Galega
da Muller (A . G .M .) - Ferro/.

•

A PROSTITUCION: O NOSO CORPO, A NOSA SEXUALIDADE
Convén que sepamos, mais o u menos, o siñificado destes tres conceptos: Prostitución, corpo e sexualidade.Podaríamos dicer que a prostitución é esa enemiga brutal, que sexa por interés económico, ou de outrotipo, conclue coa destrucción do noso corpo e sexualidade.
A prostituta, que non é somentes a que se prostitue con moitos homes, ten perdido completamente o sensoda sua sexualidade, do seu corpo.
Este último é o factor primordial para sair da miseria na que está inxerida, das situacións económicas e_
sociais que a arrodean.
E de este xeito e o traveso do seu corpo como, e con grande rapidez, comeza a carreira aldraxante contra
ela mesma.
Moito ternos ouvido dicer que a prostituta é un ser que non sinte, que está anestesiada, ese personaxeteatral co seu paripé montado, esa "chica de vida alegre" que non é mais que o fiel reflexo dunha sociedade ~
patolóxica.
.
Compre dicer que esta muller non sinte porque non lle está permitido, e o seu corpo sofre. Pode excitarse,
conxestionarse, pero raramente chega ao orgasmo; é a ·continua sensación de non lecer. Da carencia absoluta de
afecto nestas relacións e do tipo da sexualidade practicada, chega a pensar que nas relacións co seu "proxeneta"
serán as únecas nas que atopar protección e afecto.
Normalmente nin siquera con éste pode sentirse satisfeita. O desprezo é total hacia o seu corpo e hacia
outro sexo.
Na literatura sobre este tema constátase a presencia de relacións lesbianas nas comunidades de prostitutas.
Este feito merecería outra escrita.
Podaríamos plantexarnos a seguinte pregunta: ¿si estas mulleres non fosen escravas sexuais, elexirían
este tipo de sexualidade?
Sería moi importante que tomáramos concéncia, compre que teñamos moi craro que a nosa sexualidade
pertenécenos úneca e exclusivamente, que non existe para o refuxio de posibeis traumas, nen para a reproducción nena penetración, ou "a simpleo relación
sexual".
,. •'
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Un dia e Out ro di a ...

Eu nada aceitei.
Nada conhecíl

GALIZA, XOGUETE TRUNCADO
Hai unha saudade pola que loitamos,
hai unha idea real e tráxica,
hai un povo mudo e escravo,
hai un lume que dorme polo día e rebule pola noite,
hai unha forza pechada no peito de cada galego e galega,
unha terra que sementa en cada labrego e labrega.
Hai tamén unha fala, semellada por "eles"
coa pobreza e coa iñorancia .
Hai unha miseria vida dos traidores das terras alleas ...
Pero tamén vida de moi perto, da própia nación galega,
da própia existencia ...
Ga 1iza ¡.. .pa ntasma dislocado, xoguete truncado lo ita!
anceio meu! escuro lume encendido ás veces, negro pasado,
manexada ao gusto do consumidor, explotada a grandes escadas sociais,
cod iciada pola túa brancura, por iso destruen a túa natureza ...
Non dis nada? por qué anguriada calas? por qué sofres no teu
característico silenzo? por qué permites que o fatal coitelo
sanguiñolento dos tempos te esgote e mate? por qué ... por qué deixas
que a túa voz se afogue no exterior, nas imaxes cósmicas do universo?
por qu é te governan ineptos, necios caciques que murchan a túa
loita interior? por qué non berras que desexas a revolución
que se presinte nos sulagados pensamentos? ...
Sei que o principio do fin está moi perto, e tamén sei
que un día non moi lonxano a túa voz, Galiza,
chegará até os confíns do temido universo infernal. ..

Viví sempre como os cegos,
de olhos abertos,
parados
e abstractos ...

Cuanto os homens saben do amor,
dos seus prazeres,
dos seus pensamentos!
e quanto as mulheres,
tantas delas,
ficam ignorando,
apenas suspeitandol
Un peu d' amour ...
como aquela mulher oferecia,
de noite,
aos homens que passavam?
Nao!

*'

Que é
un peu d' amour,
para quem tem sede
e fome de amor?
Nao é nada!
E um engano!
Um calice vazio
com o fundo á vista ...
Irene Lisboa
(sos seis anos baptizada, "sem filit;'áo e com
o sobrenome de ... Céu").

M. V.
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este centenário do Pasamento da
escritora galega, Rosalía, celebrado con
congresos, publicazóns de libros, revistas, etc ... unha ideia fundamental estase a espallar, consecuéncia da análise
fonda da su a obra: Rosa lía está viva, m á is
que nunca, só hai que descobrir a mensaxe escrita, descoñecida aínda hoxe,
desta muller. Comprometida coa sua
realidade, Galiza, Nazón asoballada, e as
mulleres, sexo oprimido. Os sesu escritos xiran arredor destes dous alicerces
fundamentais, e por iso van a ser manipulados, silenciados.
Agora máis que nunca, cómpre
aproximarse a obra Rosa liana para tentar
albisca-la tal como éla a escrebeu.
Esta será a "LEITURA" que tentarei
facer, dunha das suas novelas, quizá a
máis esclarecedora, sobre a situazón das
mulleres na sua época o século XIX, e
deixando para outro estudo completamente distinto: a prática máis ou menos
feminista de Rosalía no seu tempo, esta
novela del CABALLERO DE LAS BOTAS
AZULES permite unha lectura feminista.
A descrizón que Rosa lía fai, a través
da persoaxe central do libro, ese misterioso DUQUE DE LA GLORIA "CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES" que aparece e desaparece dos salóns da outa fidalguia madrileña ou dos bairros populares, Corredera del perro), da sua alinea'zón, da sua funzón ornamental, da
cosificazón en que a sociedade ten a
todas as mulleres polo feito de sé-lo.
"Deberes que ocupan la existencia
entera de las mujeres de la alta sociedad
en la civilizada Europél: el piano, el dibujo,
los paseos, las visitas, los bailes, el
teatro". O. Cit. Pax. 189.
O seu compromiso como muller escritora, e a lucidez do análise aparece
neste ¡;)árrafo:
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"Tantas criaturas devoradas por la
miseria y el trabajo, tantas otras devoradas por el fastidio y el ocio .. . Es una terri ble calamidad y en vano se habla de adelantos, de progresos; las mujeres siguen
atormentadas: las unas teniendo que hacerlo todo, que trabajar para sí y para los
demás; las otras, haciéndose vestir y
desnudar la mitad del día ... Pax. 190.
Fai neste párrafo Rosalía tamén
unha nídia diferenza entre as mulleres
segundo a clase social da que forman
parte, as suas funzóns non son as
mesmas.
Tenta tamén de albiscar a grande
mentira e trampa do amor, a travéso do
matrimónio, espécie de cadea a que a
muller queda suxéta de por vida:
"Los hombres se casan muchas
veces: se casan con la toga, con la polí tica, con las ciencias, con la cartera de
ministro, mientras que las mujeres sólo
se casan una vez enla vida ... y parece
que tras de las blancas cortinas que
ocultan el lecho nupcial debe hallarse
escondida una sombra. Pax. 192-93.
Precursora en certa maneira a ideas
libertadoras para a muller co traballo e
a instruzón e coñecedora con seguranza ,
do socialismo utópico e da obra de Flora
Tristan, Rosa lía fai neste libro, unha louvanza constante do traballo como elemento de redenzón pa ra rachar coa
escravitude da muller.
"No trabajan sus papás, pues trabajen ustedes también señoritas y dé jense de esas apariencias de riqueza que
ocultan una miseria vergonzosa y un
orgullo tan ridículo como inútil. Pax. 193.
Como único camiño para sair desta
NEGRA SOMBRA en que as mulleres vi ven pola sua situazón de oprimidas, Rosalía nas derradeiras follas da novela
sinala :

"Será pues forzoso que os devuelva
la libertad, más no sin deciros que la
mujer, así en Oriente como en Occidente, así en la civilizada Europa como en
los paises salvajes, solo podrá vencer
sabiendo resistir. .. Pax. 293.
Resisténcia conquista de liberdade,
hoxe, eiqui, nesta Galiza asoballada a
mellor fidelidade que lle podemos dar a
Rosalía as mulleres desta nosa Nazón
galega é xa non só resistir,senon loitar,
xuntas como mulleres pola conquista
dos nosos direitos,o feminismo e a nosa
estrela de alba que brilla ao lonxe.
ENCARNA OTERO
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liLA ROSA''
de Mark Rydell.
Interpretada por Bette Midler.

Disque o Blues é un canto triste, o sentimento feito música dos oprimidos -negros- nun ·mundo de
blancos.
"Un Blues é o que cantei ó nacer". Palabras de Bette-Janis nun recital. Precisamente un Blues porque
era Muller. Vese con agrado e dor esta película que quere ser unha biografía de Janis Joplin ou de moitas
mulle res que tentaron a su a liberdade no mundo da canción, do cine, da literatura ... e quedáronse na meta de
do camiño. Porque ser un ha mesma, completamente, sempre; estar viva atá nos momentos de amargo dore
soedade e só atopar insensibilidade nos que te arrodean, ¡destruetel; fúndete no mais fondo dos abismos.
Bette creíble en todo momento chega ó mais íntimo do noso ser cando dende un esceario perante miles de
fans, lles explica que é unha muller, qué agarda a sociedade das mulleres: que cociñen, freguen, limpen as
suas casas con optimismo, que agarden radiantes o seu esposo, o mais maravilloso dos homes, con amor
e xenerosidade aínda que chegue ás catro da mañá cheirando a outra muller. E fal-o amor sin gañas.
Janis- Bette rachó u coa norma xa desde moi nova. Todo parecía sinxelo ó comenzo. Cantando para os
amigos en Texas-Florida en bares en troques de unhas cervezas, en clubes de folk. Atá que chegóu o éxito e a
carreira foi ascendente e imparable. E a soedade eo desamor tamén. E a anguria. E o querer parar e non poder.
A máquina das multinacionais do disco no·n o permiten. Parvadas de muller. Non se pode dete-la engranaxe.
Eles non poden deixar de gañar cartos. Hai que seguir. E Bette-Janis en un avión, mira pola fiestra e chora:
"non sei endexamais onde estóu, as nubes son todas iguais". Realmente tes que estar segura de que que res
parar, de que tes que deter esa máquina infernal que non te deixa compoñer, decir todo o que queres. Expresar, con música a túa xenreira cara a desigoaldade e a inxusticia. E cantar todo o amor que levas dentro. Pero
ti, soia, porque os que amas rematan fuxindo. Aterradora película onde con frialdade -se o consigues pesie
a forza das imaxes e o seu contido- comprobas unha vez mais que as mulleres estamos ante o dilema da
elección: Afectividade ou Carreira profesional. Se pretendes facer aquelo que che agrada vas deixando
a pel en cada pegada.
O lesbianismo, tabú diante a sexualidade -machismo imperante. O Home de turno non atura unha
íntima relación de Janis- Bette con unha amiga.
Sentimento, dor nas cancións. Vitalidade en cada poro de muller compositora-cantante. Ó final o pozo
negro da droga, do suicidio, da m o rte. Nada. Atrás James Dean, Leonard Cohen, os teus país, Hotel Chelsea,
Country-Biues en Austin, Os Anxeles do Interno e San Francisco, Dane Letz e Johnny Winter e ti -como
comentaron os teus biógrafos- Jani- Bette, barrando, chorando, susurrando nas cancións e rindo pesie a
que che doia dentro .
Eras ti mesma ... ¡casi nada!
Caias e voltabas a te por en pé. Aínda gardabas m o itas risas, m o itas cancións para ser cantadas ... e
había tanto amor agardándote . ¿Habiao - Janis-Bette- realmente?
TERESA NAVAZA
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leido PSOE
EUROPA eada ella
MAIS CERCA
LIBROS

LITERATURA:
Colette: "A muller oculta". Ed . Anagrama. Barcelona, 1982.
C. Martín Gaite: "O conto de nunca
acabar". (apuntamentos sobre a narración, o amor e a mentira). Ed. Trieste .

Xa estamos de novo en período electoral e o panorama que se apresenta, somella o que xa contemplamos hai tempo.
O PSOE estreveuse regular unha lei de
aborto que non atinxe máis alá do 3% das
mulleres que abortamos anualmente; e
eso constitue a novidade máis notábel da
nosa situación: continuan os maus tratos, as a ititudes hostís da poi icia e os
xulgados; seguimos especialmente marxinadas do mercado de traballo e a "reconversión" xeral da industria aféctanos
preferentemente a nós. Nas conservas,
no textil ... , o traballo clandestino, sen
cobertura social, énchese connosco e, a
política gubernamental consirlc nelo,
refórzao.
Pero claro, como estarr'OS en eleccións, o noso papel muda en base ao interés que para eles representamos como
máis do 50% da povoación que somos.
O Sr. Fraga, moi cínico él, arrodéase de
máis de mil mulleres (¡qué va lente!) para
,
.,
,
amosar a sua preocupac1on por nos e
para que deleguemos os nosos problemas nel; ¡Quérenos representar!
Ten gracia: o que califica a máis de
300.000 mulleres anuais de asesiñas,
o que é caudillo dos defensores daquelo
de " a muller, na casa e coa pata quebrada" quérenos representar.
•
Naturalmente, non irnos picar. Seguiremos a defenderen os que son os
nosos direitos, impondo os que poidamos. N en a él nena os que falan e se ocupan da muller cando chega a hora de
exprimir votos -todas sabemos quén
son-, lle oferecemos a mínima considei.,
rac1on .
Seguiremos cos nosa teima: coa defensa do libre uso do noso corpo, pola
decisión da muller sobre a súa maternidade, polo direito a un posto de traballo
en igualdade de condicións cos homes ...
E, en todo caso, apoiaremos aos que
nos apoien na nosa loita.

Mercedes
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