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"Había cicais un par de centos de 
chicas moi alporizadas que pedían 
novas liberdades para a muller. .. " (1) 

orria o ano 1977 e unhas cá
seque recen estreadas organiza
cións FEMINISTAS escandalizan 
á sociedade galega a destre e 
siestro. E escandalizan porque 
se xuntan en manifestacións po
las ruas pontevedresas berrando 
"E u tamén son adúltera" protes
tando polo xuicio e condea a 
Emilia de Vilaxoan, demandando 
a legalización e gratuidade de 
anticonceptivos e do aborto en 
follas, concentracións e charlas; 
esixindo en Coruña, Ferrol, Vigo, 
Ourense ... a amnistia total para 
os delitos 'da muller' salientan
do que nas 'xerais' demandas de 
Amnistia que as forzas demócra
tas e antifranquistas tiñan alen
tado, unha parte non despreciá
bel da povoación reclusa ficaba 
excluida ao desconsiderar as con
de as por aborto ou exercicio da 
prostitución, adulterio, venda ou 
propaganda de antico,nceptivos ... 

' ' . ' 

Comezara o ano 1977 e a ASO
CIACIÓN GALEGA DA MULLER 
facia axitación á contra do des
pido de Encarna López A. de 17 
anos do Corte. Inglés-Vigo. 

" ... o xefe da seción de super
mercado, o Sr. Lloren te, tiña den
de hai tempo un especial interés 
poi a devandita empregada e, co
mo ela rexeitara recebir tratos 
especiais do seu superior, foi 
dende entón obxecto dunha es
treita vixiancia ... asegún os xefa
zos do Corté Inglés 'as mulleres 
galega~ se deixan menos porque 
están moi atrasadas e parecen 
do monte'. O que nori deben sa
ber estes señores é que non to
do o monte galego é orégano". 
( ... ) 

A opresión común a todas as 
mulleres reviste aquí unha doble 
faceta para nós igualmente im
portante: as pretensións de con
seguir favores sexuais baixo a 
chantaxe de despido é algo de
masiado frecuente nos sectores 
onde existe mande obra femeni
na" (2) 

A última hora da tarde do sá
bado 5 de marzo un ha manifesta-

J\ 
---'-'----~ ( 1 

-t;t-
r---~¡;;;==;;;;:---



ción de mulleres salia de diante 
do Corte Inglés convocada pola 
ASOCIACIÓN GALEGA DA MU
LLE A "Con numerosas pancar
tas nas que facian alusión a abu
sos sexuais .. . No recorrido berra
ban constantemente «trabal lo, sí; 
abusos sexuais non». Ao longo 
da ruado Príncipe, frente ao edi
ficio do pazo de xusticia, fixo ac
to de presencia unha patrulla 
das Forzas de Orde Público". (3) 

Unha data nova, unhas de
mandas novas comenzan a aso
mar ao interior das conciencias 
de centos de galegos e galegas. 

Até ese entón o 8 de marzo era 
un d ia mais do calendario, un 
anónimo di a que non se relacio
naba con outro 8 de marzo que 
no alborexar do século nunha fá
brica textil de Nova lork a COT
TON enterraba, logo de queimar 

• vivas, as traballadoras que se ti-
ñan pechado dentro en demanda 
dun horario laboral de 10 horas 
e millares condicións salariais. 

Un ha data que foi instituida no 
Congreso de M ulleres Social is
tas celebrado en 1910 en Copen
hague e a proposta de Clara Zet
kin como Dia Internacional de 
M uller Traballadora, como un ha 
homaxe a aquelas 129 mulleres 
da COTTON que deron as suas vi
das por habitar unhá sociedade 
mais igual e mais xusta. 

Os xornais dos primeiros dias 
do mes de marzo dan conta de 
actividades aquí e aló das femi
nistas. Mesas redondas, charlas, 
carteis e pintadas, manifesta
cións e mit ins, opin ións sobre a 
comparecencia das feministas 
en público .. . "Situación da mu
ller", "As mulleres pola amnistia", 
"A vio lenci a contra da muller", "a 
necesidade da igualdade xurídi
ca", "legalización de anticoncep
ti vos e aborto" .. . AUPEM, MDM e 
AGM. 

Sí, por pri meira vez " Día Inter
nacional de Muller". " ... Son, en 
f in, todas as mulleres galegas 
que padecen un ha dependencia 
de sexo dentro dun pais depen
dente, que se ven mergulladas 
nun sistema que contraria o se u 
m un do e a su a Terra. 

De todas estas contradición s 
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xurde a necesidade de liberación 
das mulleres donoso pais e por 
iso traballa a AGM. 
( ... ) 

As mulleres galegas debemos 
extender este diada muller ato
dos os dias futuros, nunha mar
cha, quizais lenta e dificil pero 
necesaria, cara á nosa autonomia 
nunha sociedade armónica". (4) 

Simone de Beauvoir alentaba 
ainda e prestaba consellos valio
sísimos: "falarse, talar, poñer á 
luz do dia as escandalosas ver
dades que a metade da humani
dade se esforza en disimular" (5) 

Tiña nascido xa a crítica femi
nista da sociedade, asomaba in
trépida, agora, nas ágoras pú bli
cas gañando adeptas, militantes, 
simpatizantes. 

"Celebran asambleas, redac
tan ponencias, manifestan-se, 
suan en moitedume, producen 
clamor nas ruas. Polo de agora 
non deixan de ser atractivas. Sin-

ceiramente, están boas, son be
las (a pesares de que tentan non 
se-1 o)". (6) 

Mulleres que descubren, su r
presadas, razóns de tantas insa
tisfacións e botan a andar valien
tes, decididas poñendo as pri 
meiras pedras dun acontece
mento histórico valioso: os ali
cerces do MOVIMENTO FEMI
NISTA GALEGO. e 

(1) "Las Mujeres'', coluna de _.~pinión de 
J.M. ~allego Tato;idirector de t;el Correo 
~allego", facendo mención ao mitín con
vocado pola A~ M de Santiago na Alame
da. El Correo ~allego, 9/3/1977. 

(2) [olla da A~ M distribuidª ~n varias 
cidades e vil as galegas no mes de febrei
ro e comenzos de marzo, convocando a 
unha concentración para o sábado 5 de 
marzo diante do Corte Inglés en Vigo. 

(3) [i)iaro "Informaciones'~ 8/t;}./1977. 

(4) M.a Xosé Queizán: "Dia lnternacio-
• 

n al da Muller': La Voz de ~alicia, 8/3/1977. 

(5) M.a Xosé Quizán: "A violencia contra 
da Muller''. La Voz de ~alicia, 6/3/1977. 

(6) Juan M.a ~allego. El Correo ~alle
go, 9/3/1977. 



edran as inquedanzas fe
ministas. Debates, apaixoadas 
discusións, estudos, encontros, 
polémicas, diferencias, axitan as 
concencias e as cabezas de ac
tivistas. A ación feminista vaise 
diversificando e abrangue mais 
campos de preocupación así co
mo actividades de grupos de mu
lleres que ao calor da denuncia 
e axitación daquelas espertan a 
novas vivencias. 

A inseguranza que algúns 
plantexamentos sobre a opre
sión da muller e os beneficiarios 
da mesma cria en practicamen
te todas as organizacións demo
cráticas vivas da sociedade ga
lega, non impide que este oito de 
marzo de 1978, a Asociación Ga
lega de Muller en Pontevedra 
convoque unha manifestación 
na praza de San Xosé "Por un tra
bal/o non discriminatorio, amnis
tía para os delitos específicos da 
mul/er e po/a legalización de to
das as organizacións feminis
tas" e apoien a convocatoria: 
CCOO, CSUT, LCR, MCG, PSG, 
PSOE, PCG, PTE, UXT, XCG. 

"Por iste motivo a Asociación 
G alega da M uller de Ponteved ra, 

e Final da manifestación contra o Proxecto Gubernamental do divorcio convocada 
por AGM i A DMG i apoiada por 15 organización S mais. 
O Governo Civil de A Coruña sancionou con multas ás firmantes da solicitude 
por "alteración da orde .pública ". Cando o servicio de orde de mulleres parou o 
tento de agresión dun grupo de xóvenes fascistas. 

e as out ras organ izacións abai
xo firmantes, en lembranza das 
nosas compañeiras asasiñadas 
por unha sociedade patriarcal e 
capitalista, queremos facer dis
te dia unha xornada de loita no 
camiño da liberación da muller, 
e por unha sociedade ceibe na 
que todas as persoas sexan 
ig uais e non sexan discrimina
das en función do sexo, convoca
mos ao povo de Pontevedra a 
participar na manifestación que 
terá lugar ás 8 do serán na praza 
de San Xosé". (7). Manifestación 
que remata con seis personas de
ti das logo de ter sido proibida a 
manifestación polo governo civil. 

Divorcio e non mais violacións 
convocan mulleres en A Coruña 
organizado conxuntamente pola 
AGM e mulleres de CCOO; Con
centración nas oficinas do IN EM 
e colas de inscripción no paro 
convoca a AGM en Vigo; deman
das de postes de trabal lo na no
sa terra e sen discriminación esi
xe ao Concello municipal de Vi
lagarcia a AGM nunha escrita. 

"O mais chamativo da xorna
da -suliñaba unha reseña perio
dística- foi a ación levada a ca
bo co fin de tapar as carteleiras 

dos cines Salón Teatro e Yago 
nos que se proxectaban as pel í
culas "Enmanuelle" e "Enmanue
lle negra 2". As carteleiras foron 
cubertas por uns carteis nos que 
se protestaba pola utilización co
mercial do corpo da muller nunha 
sociedade de represión sexual'~ (8) 

As feministas santiaguesas 
explicaban o sentido da sua 
ación nunha folla e tamén nun 
mitin do que foi testigo a praza 
do Toral en Santiago: 

"Con películas como 'Historia 
de 0", 'Enmanuelle', etc. non soio 
se consiguen enormes benefi
cios a costa dos nosos corpos, 
senon que se difunde a imaxe da 
m uller-esclava-obxecto que se 
pode utilizar segundo os dese
xos dos homes. 

Nós non censuramos a pelícu
la, o noso obxectivo é manifestar 
a nosa indignación contra da 
imaxe que se da muller nos dis
tintos espectáculos". (9) 

Isabel Lah uerta secretaria de 
organización da Asociación De
mocrática da Muller Galega ex
presaba nunha entrevista o pon
to de vista da sua organización 
en Lugo: 
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"A muller se lle negan ou se lle . 
poñen atrancos de todo tipo á 
hora de acceder a un posto de 
trabal lo. Non só a educación im
partida se encarrega delo, senon 
que as leis o concretan; así as 
leis proteccionistas que impiden 
o acceso das mulleres a determi
nados traballos que se conside
ran perigosos o u in sal ubr"es. Nós 
coidamos que, si o son, tamén o 
serán para os homes que os de
sempeñan. O lóxico, logo, seria 
axeitar un sistema de proteción 
no traballo, evitando situacións 
perigosas." (10). 

Unha folla de ámbito nacional 
denuncia que a discriminación 
afecta non só no acceso aos 
postos de trabal lo, nas distintas 
categorias e salarios, senón que 
por riba: 

"Tamén no traballo somos ví
timas de abusos sexuais que 
non son mais que a continuación 
da agresión e violencia que esta
mos a sofrir as mulleres na so
ciedade machista. O noso corpo 
é utilizado como artigo de con
sumo e reclamo comercial. 

As noticias de violacións 
suceden-se sen que os autores 
reciban ningún tipo de san
cións ... " (11) 

• 

Este oito de marzo as activida
des feministas dan conta cunha 
bandeira lila de que as mulleres 
galegas están espertando vivas 
moi vivas ao quefacer social den
de a sua propria conciencia de 
seres secundarios, dispostas a 
ocupar, tamén, os asientos de 
conducir. Un berro, tatexante ain
da, pero im parábel xa. e 

(7) "8 de marzal, Dia Internacional da 
Muller, xor11ada de loita pola tua libera· 

. ción", folla editada en Pontevedra en mar
zo de 1978. 

(8) La Voz de Galicia, 9/3/1978. 

(9) Folla de AGM de Sant iago 8/3/1978. 
"8 de marzal: Día Internacional da 
M uller". 

(10) La Voz de Galicia, mércores 8 de 
marzo de 1978. 

(11) "8 de marzal, Dia Internacional da 
Muller: ¡Loitemos xuntas pola nosa libe
ración!" AGM, Galici·ª ' 8/3/1978. 



uller, seguramente 
pensaches moitas veces en tra
ballar fora da casa, e o pensache 
porque cada dia, esgotada polo 
traballo doméstico e o coidado 
dos fillos, faiseche mais difícil a 
administración da casa. Ou por
que lembras os tempos antes de 
te casar, nos que vivias a tú a vida 
independente e mais desfogada, 
e botas de menos aquel mundo 
no que te sen ti as útil e viva". (12) 

Asinaban unha folla en Vigo 
ADMG, AGM, MDM, a Comisión 
da Muller de CCOO, a CTG, CSUT 
e UXT ao te m po que convocaban 
a un ha mesa redonda sobre o te
ma da muller e o paro no local da 
A ISS en Garcia Barbón. 

Porque como expresaba unh a 
escrita das mulleres arousáns: 

"lste ano acordamos as orga
nizacións feministas e mais os 
sindicatos adicar este dia á de
fensa do pesto de traballo pras 
mulleres. Ben sabedes que iste 
é un problema que afecta ao con
xunto das Clases traballadoras, 
homes e mulleres, pero que nas 
mulleres a situación agrávase 
mais pola sua consideración de 
seres de 2.a clase. E polo que 



ademais de facer un ha chamada 
de atención sobor da nosa situa-

• 1 

c1on, queremos expor un feixe de 
medidas no camiño da loita por 
transformar esta situación". (13) 

O Manifesto que en Coruña 
asinan a AGM, segredaria da mu
ller de CCOO e Feminista lnde
pendentes expón tamén as ra
zóns pelas que a efemérides que 
evoca o 8 de marzo resulta ain
da descoñecida para boa parte 
do movimento sindical: 

"Celebraron-se e celebran-se 
datas importantes para o Movi
mento Obreiro, pero nunca resal
taron sucesos como iste no que 
as mulleres aparecen como úni
cas protagonistas e foron quen 
de situarse na avangarda da lo i
tapara conseguir un ha socieda
de xusta". (14) 

"En defensa do pesto de traba
l lo, contra a dupla xornada labo
ral das mulleres e poi a socializa
ción do trabal lo doméstico" eran 

' 
os temas nos que insistia a cam-
paña que a nivel nacional dende 
unha folla asinada pola AGM e 
ADMG e apoiada polos sindica
tos SGTE, UXT, SGS, CSUT, 
CCOO rematando cun chama
mento: "!M ulleres traballadoras 

' 
amas de casa, esixamos postes 
de trabal lo e servicios colectivos. 
Nós non somos culpábeis da cri
se!" (15) 

' 
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Ao mesmo tempo que o SGTE 
invitaba nunha circular aos seus 
afiliados e a todos os ensinantes 
a reflexionar co alunado sobre a 
opresión da muller e en particu
lar en cómo esta se expresa no 
m un do escolar. 

• 
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Pola sua banda o MCG en co
municado aos medios de ·comu
nicación "quere expresar a sua 
sol idariedade e apoio á lo ita que 
as mulleres están levando pola 
sua liberación e que neste dia 
concretan como reivindicacións 
mais urxentes, na loita contra o 
paro femenino e na defensa dun 
pesto de trabal lo para a muller". 
(16)e 
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(12) "8 de marzal: Di a Internacional da 
M uller Traballadora", folla editada e asi· 
nada en Vigo. 

. 
(13) "Vilagarcia hoxe comemora-se o 

Dia Internacional da Muller Traballadora". 
La Voz de Galicia, 8/3/1979. 

(14) "Manifesto ante odia 8 de marzal, 
Di a Internacional da Muller Traballadora". 
A Coruí"la, 8/3/1979. 

(15) "Viva o 8 de marzo, viva a loita pola 
nosa emancipación'~ 1979. 

(16) La Voz de Galicia, 8/3/1979. 



'' • • • ero seria termo-
so que non tivese sen so celebra
lo, ou que soio fora unha homa
xe a aquelas mulleres que no 
1908 morreron por defender o 
seu pesto de traballo. 

Seria fermoso que ao chegar 
a u nha oficina de emprego non 
nos mirasen con ellos abraia
dos .. . 'sinto-o, sintoo, Sra., para 
este trabal lo a empresa solicito u 
expresamente un home ... ' 

Seria fermoso que todas esas 
frases que as veces escoitamos 
dos nosos compañeiros ... 'vosou
tras, e mais se estades casadas, 
estedes quitando postes de tra
bal lo aos homes' ... chegasemos 
comentalas soio como casos ex
tremos dunha época anacrónica. 

Seria fermoso que moitas mu
lleres non tivesen que se apañar 
para sacar ao dia vintaseis horas 
cando tentan atender á sua ca
sa e aos fillos, ademais de reali
zar fora unha xornada normal de 
traballo ... " (17) 

Seria fermoso se a realidade 
non fora outra, tan outra como 
as públicas declaracións do di-. 
rector do sanatorio Psiquiátrico 
de Conxo, Sr. Porto Anido: "Sal
vo no caso de que o aspirante fo
ra muller. N este caso eles dividi
rian a puntuación pola mitade 
debido a que ao seu xuicio a mu
ller é inferior ao home no rendi
mento no traballo". (18) 

O u a realidade que 174 sinatu
ras de obreiras do textil das mais 
importantes empresas de A Co
ruña (Manusa, Goa, Mafeco, 
Sam lor) den un ciaban, xustamen
te o 8 de marzo de 1980. 

"O caso de Conxo non é mai s 
que unha mostra pero as traba
lladoras de LARSA en Vilagarcia, 
despois de ser despedidas ven 
como os seus postes de trabal lo 
foron reemplazados por homes. 
As de ALVAREZ en Vigo, as de 
PESCANOVA ... Todas as mulle
res traballadoras saben moi ben 
como a nosa discriminación que 
e m peza xa dende a casa e den
de a escola, continua no traba
llo e sobre todo en momentos de 
crise económica sendo as pri
meiras en quedar sen emprego e 
as últimas en poder aceder a 
outro novo". (19) 

"Que estamos nunha situación 
de crise? Eso naide o pon en dú
bida pero o que sí é seguro é que 
a muller non foi a que a provoco u 
e polo tanto non pode recair so
bor das nosas costas o peso da 
crise como sempre acontece. 
( ... ) 

Eso é o que esixe o Movimen
to Feminista Galego, postes de 
traballo pra muller, servicios co
lectivos, etc., i en definitiva todo 
aquelo que pode conducirnos a 
unha sociedade onde non exis
tan homes e mulleres senon tan 
soio personas". (20) 

Ducias de follas circulando 
por Galicia adiante denunciando, 
in formando, convocando, interro
gando, esixindo sobre os tantos 
temas que ocupan e preocupan 
ao Movimento Feminista Galego, 

" ' 

• 

sinaladamente ó que por aque
les tempos t iña con seguido me
vi lizacións de son a, a esixencia 
dun ha lei de Divorcio popular e 
feminista que era demandada en 
manifestacións masivas, feches 
en locais da lgrexa, encadeamen
tos en prazas públ icas e ruas. 

Os ensinantes debaten, inter
cambean opinións e posicións 
nas suas aulas da man dunha 
Unidade Didáctica promovida 
pela AGM. Varios centros de en
sino solicitan charl istas-femin is
tas para mover conciencias. 



N uns poucos anos algo se ten 
movido nas conciencias de sec
tores activos e organizados da 
sociedade galega. Aos poucos 
van prestando o seu apoio á loi
ta fe m inísta e manifestando a 
solidariédade concreta. Neste 
1980 SGTE, CCOO, PCG, MCG, 
CNT, SGS. . . 

A lntersindical Nacional Gale
ga noustante manifesta ás com
pañeiras da AGM por escrito o 
seu acorde coa lo ita da muller 
traballadora considera que:" ... a 
data parecenos ben artificial, 
pensamos que hai un único dia 
da clase traballadora, dos traba
lladores e das trabal laderas, cal 
é o 1.0 de maio", polo que acor: 
dan non participar nos actos pa
ra os que tiñan sido convocados 
xa que valoraban que a convoca
toria era 'un ilateralizada' (21). 

Algunhas institucións come
zan facer os seus pinitos cele
brando o d ia 8 (22). 

Ao tempo que, por exemplo, a 
corporación municipal de Vila
garcia desouve as demandas de 

sumarse activamente as movili
zacións programadas e poñer en 
práctica as medidas de criación 
de servicios municipais de ca
rácter popular que amingüen a 
dupla xornada de tantas trabal la
doras da localidadee permitan a 
outras incorporarse ao mundo la
boral (23). 

O carácter internacional do 
dia estaba non só nas mentes e 
nos corazóns de tantas mulleres 
galegas. Tres representantes das 
Feministas lndependentes de Vi
go acudian ao Tribunal Feminis
ta que ia celebrarse en Roma cul
minada por unha grande mani
festación contra a guerra (24). 

Teatrillos de rua que escenifi
can situacións concretas que vi
ve e padece a muller, proxección 
de películas tan didácticas como 
entrañabeis 'La Sal de la Tierra', 
que en Ferrol gozou do emocio
nado éxito de crítica e público; 
postes de venda e propaganda 
de toda caste de materiais fe mi
nistas ou as caravanas de co
ches con megafonía e bandeiras 

• 
' 

que contribuiron, tamen, a tinxir 
de lila colorido odia 8, un solea
do sábado de marzo. 

Sábado un dia moi propicio 
para xuntar acentos de mulleres 
en diferentes ceas. Mulleres de 
distintas idades e estilos, de tra
bal los dispares que poden, ao 
cabo do di a, encontrarse nun am
biente festivo e de descanso.e 

(17) Ana M.a Arellano Salafranca da 
. AGM , "Por que é preciso celebrar o Día 
Internacional da Muller?" Tribuna en "A 
Nosa Terra", n.O 97 , 7-13/3/1980; páx. 12. 

(18) La Voz de Gal icia 21/2/1980. 

(19) Folla 8 de marzo. AGM-CCOO
SGTE. Santiago, marzo, 1980. 

(20) Isabel Barbero Parma. Faro de Vi
go, 8/3/80. 

(21) Escrita da ING, selada e asinada 
en Vilagarcia o 29/2/1980. 

(22) A Delegac ión Provincial de Cultu
ra de Ourense. La Región, 2/3/1980. 

(23) Escrita dirix ida á Corporación M u
n icipal de Vilagarcia .por AGM e por 
CCOO e UXT. 

(24) Carme Parada. La Voz de Gal icia, 
29/2/80 e La Voz de Galic ia, 8/3/1980. 
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ano 1980 e os primeiros me
ses do 81 as lo itas feministas de
mandan con vigor en distintos 
dias do ano e con métodos de 
loita audaces e orixinais un di
vorci.o áxil, gratuito e sen culpá
beis frente á lei que a UCD pre
tende. Lei que non ten canta do 
nivel de dependencia económica 
da maoria as mulleres á hora de 
emprender unha separación ma
trimonial amén da des protección 
social ou legal. A lo ita pola lega
lización do aborto e a necesida
de de parar os xuicios e as deten
cións por tal motivo, xunto á xa 
tradicional demanda de pastos 
de trabal lo, a esixencia de garde
rias, comedores, lavanderias pú
blicas, etc. Voltan sintetizarse 
agora. 

O dia oito, que é domingo no 
81, actos diversos, coloristas, 
combativos e de testa salfiren a 
xeografia galega. 

Como novidade cumpre sa
lientar a incorporación á celebra
ción do di a da AN-PG que difun
de unha folla: 

"No di a 8 de marzo, cantos in
tegramos e formamos parte das 
clases populares ternos que unir 
a nosa voz en demanda das xus
tas reivindicacións das mulleres 
galegas e con elas esixir: crea
ción de pos tos de trabal lo na na
sa Terra. Non as discriminación S 

por razón de sexo. O recoñece-

mento do direito ao aborto. Unha 
efectiva, pública e gratuita po
lítica de control de natalidade. 
Un ha educación sin tabús, públi
ca, gratuita e coeducativa". 

Rematando cun: 
"!!Viva o 8 de Marzo!! 
!!Viva a loita das mulleres gale

gas pola sua emancipación!!" (25) 
Así como o artigo dunha mem

bro da comisión da muller da 
A N-PG no semanario A N osa Te
rra: "As mulleres galegas polos 
nasos direitos" (26) e o comuni
cado de apoio aos actos e movi
lizacións do Di a Internacional da 
Muller da Unión da Mocedade 
Galega. 



Poi a sua parte a AGM volta po
ñer en cuestión as proprias in
coerencias da Constitución (que 
xa fora denunciada polo Movi
mento Feminista Galego cando 
foi elaborada e aprobada negan
do-lle por certo o seu apoio cunha 
activa campaña de denuncia da 
mesma). 

"A Constitución di que non se 
pode facer diferencia por razón 
de sexo, certo, pro: H ai igoalda
de de salarios entre mulleres e 
homes en todas as empresas e 
en todos os traballos? Colle-se 
indistintamente a un ha muller e 
a un home para calqueira traba
l lo? E á hora do despido, non son 
miles as mulleres que mandan 
de volta ao fogar, privando-lles 
do dereito a unha vida indepen
dente? ... " (27). 

U nha Unidade Didáctica dirixi
da a "todos os sindicatos de en
sin antes, a todos os traballado
res do ensino -mulleres e ha
mes- demócratas e progresis
tas" é difundida ampliamente. 

As consideracións para pres
.tarlle, de certo, importancia a es
te frente eran expresadas na in
trodución da mesma: 

" ... Na loita pola plena eman
cipación da muller, coidamos 
dunha importancia grande opa
pel que está a desempeñar o en
sino, pois, dende os primeiros 
anos, na casa, na rua, na esca
la, ensinase-nos causas diferen
tes a nenas e nenos en corres
pondencia co papel que preten-

• 
didamente teremos de cumprir 
uns e out ras o di a da mañán. Pa
peis que non fan mais que con
ferir ao home a supremacia so
bre a muller e relegar a esta 'á no
ble e doce tare fa do matrimonio 
e da maternidade' como voca
ción e profisión exclusiva a de
sen rolar nesta vida, fechadas na 
casa, alonxadas da vida política, 
cultural e social do no so povo. 

E poi a importancia que damos 
ao ensino, vemos a necesidade 
que o noso povo ten de que os 

traballadores do en sino galegos, 
m ulleres e homes, teñan un pa
pel activamente diferente na 
educación tradicional dominan
te e maoritaria até o intre presen
te. Unha educación non sexista, 
que non eduque na diferencia se
non na igualdade, na liberdade ... 
dentro do marco global das vosas 
reivindicacións e da vosa loita 
por unha escala distinta, por un 
ensino diferente ao actual". (28) 

• 
·---- ·· --,"",;' ~ · . --:· ·-•·'"':';';{ •-'''•: );'''" ··::;:; 

· (25) Folla firmada por AN PG e encabe-
zada "As mulleres galegas polos nosos 
dereitos". 

(26) l'v1.a Xosé Agra, da Cqmis ipn da Mu
ller da ANPG. "As mulleres galegas po
los nosos dereitos". A Nosa Terra, ri.O 145 .. 

"' 
4-10 marzo 1981. 

(27) Folla difundida e elaborada pola 
Asociación Galega da Muller de Arousa, 
8/3/1981. 

, (28) .!Jnidade didáctica elabora<;la poi a 
AGM e de xeito sobranceiro polas suas m i
litantes ensinantes e estudantes, e apoia
da por SGTE, CCOO, MCG, . PSG , 
LCR, PST, EG. Asinada en febreiro de 1981. 



di a 16 de marzo do 1982 · 
vai ser pasto en escena outravol
ta o xuicio ás 11 mulleres de Bil
bao que tiña marcado un fito na 
lo ita feminista dos pavos do Es
tado es paño l. 

Outros xuicios pendentes en 
Coruña, Sevilla, Valladolid, Va
lencia e unhas recentes deten
cións en Carballo e Ourense. 

A demanda de aborto libre e 
gratuito a decisión da mu!ler é xa 
un berro im parabel xunto coa 
esixencia de información e difu
sión de medidas anticonceptivas 
para todas as mulleres que prac
ticando coito non queran correr 
ningún risco de embarazo non . 
desexado. 

"Cando tantas mulleres abor
tamos, os Tribunais, o Governo, a 
Xerarquia da lgrexa Católica po
den condearnos pero o problema 
non se resolve así". (29) 

A Praza do Toral en Santiago 
rebule o sábado 6 a mediodia. 
Duas exposicións congregan 
xentes curiosas, admiradas, inte
resadas e tamén surpresadas. 

Unha delas organizada polo 
Colectivo Feminista lndependen
te Galego amos a en paneis arre
dar da fonte dibuxos feitos por 
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escolares entre 6 e 10 anos de 
' 

colexios da zona rural e urbán de 
Santiago. A rapaceria pintou res
pastando á pregunta "Como ves 
tí á muller?". 

"En todos os dibuxos habia 
unha común coincidencia: es
ceas de mulleres facendo tarefas 
domésticas: lavando pratos, fre
gando, cosendo ... Nos casos nos 
que as mulleres non desenvol
vian ningunha actividade apare
cian en estampas idílicas: colli
das das mans en campos multi
cores, arrodeados de troles, ren
te a casas bonitas. No texto ela
borado polo colectivo, exposto 
nun mural , xunto cos dibuxos, 
explicabase cómo e quen tiña 
feito os dibuxos. A vez o colecti
vo puña en cuestión esta repro
dución machista dos papeis e 
funcións sociais da muller". (30) 

Este mesmo colectivo fai ver a 
lus o n.0 O do Boletín "A SAlA" 
que en páxinas centrais adica ao 
8 de marzo: Dia Internacional da 
M uller" e recolle colaboracións 
de Carme Blanco, Ana Romaní, 
Margarita Ledo, Ana Liste. 

No Editorial explican que " ... 
como colectivo feminista ABSO
LUTAMENTE INDEPENDENTE 

de todolos partidos e organiza
cións porque consideramos que 
soiamente neste marco teñen ca
bida as nasas perspectivas" (31) 
reclamandose da corrente do 
'Feminismo da Diferencia'. Senda 
a primeira publicación feminista, 
de mulleres e galega que ve a 
1 U S. 

A outra exposición organizada 
pala AGM recorre pormenoriza
d amente as andanzas sociais
leg ais-xud ic i ais-estad íst icas da 
sexualidade procreativa, dos em
barazos non desexados, do des
coñecemento de medidas anti
conceptivas, dos abortos clan
destind~ •. -_das detencións e xui
cios. DÉir~fun ciaba-se tamén "a 
problemafica das mulleres afec
tadas polo síndrome da colza ac
tualmente embarazadas. Recla
mando o dereito ao aborto des
tas mulleres e denunciando os 
atranco das autoridades san ita
rias españolas". (32) 

Tamén este oito de marzo tra
ballase nunha Moción ao Parla
mento Galego elaborada pala 
Coordenadora Feminista de Vigo 
(MDM, AGM e lndependentes), a 
Asamblea de Mulleres de Coru
ña, a AGM de Santiago, Ferrol e 



Ourense e xestiona-se cos depu
tados do PCG, EG, U PG e PSG 
para que a apresenten alí. 

"As mulleres galegas ternos 
traballado pola nosa Terra, nela 
e na emigración, no campo e na 
cid a de, nas fábricas e no fogar, 
nos antergos oficios artesanais 
e feiras e nos modernos servi
cios do en sino e da sanidade da 
nosa sociedade. 

Nós, as mulleres galegas te
rnos hoxe que falar aqui con voz 
prestada, pro pra falar de pi"oble
m as e ideas proprias. Sabemos 
que o que aquí vimos falar reco
lle o sentir dos miles de mulleres 
que co noso trabal lo ternos con
tribuido ó desenrolo da nosa te
rra e que como ciudadáns ternos 
direitos, entre eles o de plantexar 
os nosos problemas e propoñer 
sol ucións. ( ... ) 

Coñecendo a realidade de 
opresión e marxinación que ho
xe estamos a sofrir as mulleres, 
pensamos que o Parlamento Ga
lego ten gran responsabilidade e 
a abriga de poñer en marcha un 
feixe de medidas que veñan pa
liar ao menos algúns problemas 
mais urxentes das mulleres 
galegas. 
( ... ) 

Por todo elo esiximos: Cursi
ños de coeducación praos profi
sionais do ensino. Creación de 
Centros de Información sexual e 
anticonceptiva. Garderias, lavan
derias, comedores públicos nos 
bairros. Traballo pras mulleres. 
Regulamentación pra.s traballa
doras do servicio domestico e 
Com isións de control nas ofici
nas de emprego. 

Sabemos que estas reivindica
ción S non van resolve-los graves 
problemas das mulleres nesta 
sociedade, pro é un paso adian
te necesario pras que non sabe
mos, nen queremos, nen pode
mos conformarnos con este 
m un do de opresión que hoxe 
aparece como única alternativa 
pras mulleres". (33) 

BOLETIN DO COLECTIVO FEMINISTA INDEPENDENTE GALEGO 

ITORIAL 

MARZO 1982 

N° O 

Apto. 1090 SANTIAGO 

10 PESOS 

Nas "11 Jornadas Estatales de la Mujer" (Granada, decembro, 1979), o feminis
mo da diferencia faisa patente dentro do movemento feminista en España. Esto fai 
que en octubre de 1980 se celebren as '.'Jornadas de Mujeres Independientes" en 
Barcelona e no xuño pasado en Vigo, dando carta de nacemento a esta nova 
corren te, na cal nos incluimos como colectivo feminista ABSOLUTAMENTE INDE
PENDENTE de tódolos partidos e organizacións porque consideramos que soiamen-
te neste marco teñen cabida as nosas perspectivas . · 

O COLECTIVO FEMINISTA INDEPEN
D ENTE chámase tamén GALEGO pois é obvio 
que o noso entorno e a nosa realidade e Galicia. 

O noso grupo está pensado como unha plata
forma aberta a tódalas mulleres con desexos de dar 
unha alternativa global e RADICAL, por considerar 
ó Feminismo como unha opción política. 

Os nosos traballos, ideas e posturas e os de 
todas aquelas que queiran colaborar , van ter espacio 
neste boletín pra propiciar o contacto e mesmo o 
debate entre tóda1as interesadas, polo que espera
mos que esta introducción non sirva soiamente pra 
nosa presentación, sinon que facilite o acercamento 
de tódalas mulleres; pós somos MULLERES Femi
nistas que simplemente irnos tomar o noso espacio, 
o cal vai mais aló da igualdade de dereitos, e dende 
logo queremos facelo con LEDICIA. Pra isto está 
aberto o apartado 1.090 de Santiago. 
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~ ENTREVISTA CON ANA LISTE-Páxs. 6 e 7 

9 CINE E MULLER-COUSAS. Páx. 8 

Debates sobre "M u ller e me
dios de comunicación" coa par
ticipación de Teresa Navaza, Ma
ría Xosé Porteiro e Ana Arellano. 
Debates após a proxeción de pe
lículas sobre a parti c ipación da 
muller na vida sinqical, a viola
ción, o traballo doméstico que 
recae na m u ller, a sexual idade: 
Amor violado, Una Jornada Par
ticular, Lucia, La Sal de la Tie
rra ... e charlas sobre un abano 
amplo de posibilidades son rese
ñados nas páxinas dos xornais 
destes dias dende Carbal lo até O 
Barco de Valdeorras. 

A experiencia de longos anos 
de vida, traballo e loita de Enri
queta Otero e de Aurora Lister re
conforta a outras mulleres novas 
incorporadas ao facer político e 
social nun mitin o proprio dia 8. 

E esas ceas de mulleres que 
van cobrando carta de natureza 
nunha data combativa e tamén 
festiva que xa ten botado raicei
ras na nos a Te rra. e 

(29) Fo lla de AGM de Sant iago, Asam
blea de Mul leres de Coruña, Coordena
do ra Femini sta de Vigo e Asoc iac ión Ga
lega da Muller de Oure nse " Para es te 8 
de marzo ternos que xuntarnos e be rrar 
Ningún proceso mais por aborto! Liber
dade para todas as encausadas! 

(30) La Voz de Galicia. Martes 9 de m ar
zo de 1982. 

(31) A Saia . N.0 O. Marzo 1982. Aptdo. 
1090. Santiago. 

(32) La Voz de Galicia, 9/3/1982. 

(33) Moc ión a o Parlamento Galego que 
é difund ida polas ruase centros de t ra
bal lo, 8/3/1982. 



Colectivo Feminista lnde
pendente Galego dirísexe en fo
lla propria "A todas as mulleres" 
e o Sindicato Nacional de CCOO 
refuga tamén compartir a unida
de para a celebración do 8 de 
marzo de 1983. 

• 
ANG-BNG-EG-INTG-LCR-MCG-

PCG-PST-UPG e MGR noustante, 
deciden apoiar os actos e movi-
1 izacións promovidas palas Or
ganización S agrupadas na Coor
denadora de Organizacións Fe
ministas Galegas. 

Os temas que ocupan a aten
ción non son, desgraciadamen
te, nada novas porque as deman
das, de vello, seguen senda ne
cesarias e urxentes. 

Tiña chegado o PSOE ao go
verno español e tiña elaborado 
un proxecto de lei de aborto que 
merescia a condea das forzas 
que viñeron manifestarse a San
tiago o domingo dia 6: 

"Nós coidamos que o proxec
to do PSOE non chega, deixa a 
milleiros de mulleres no aborto 
clandestino e ilegal, permite o lu
cro das clínicas privadas e que as 
mulleres que non poden aceder 
a elas sigan abortando nunhas 
condicións sanitarias pésimas, 
con risco de cadea, multas e pe
rige da propria vida. 

As mulleres reivindicamos o 
dereito a un trabal lo remunerado, 
digno e na nasa Terra, esiximos 
non ser violadas nen agredidas 
sexual mente en ningún lugar da 
rua ou da propria cama e deman-

damos a urxente legalización do 
aborto libre, gratuito na rede sa
nitaria do Estado e pala si m pie 
decisión da muller, ao tempo que 
denunciamos a sexualidade do
minante que nega o placer á mu
ller e impón o coito como único 
xeito de relación entre un home 
e unha muller e reclamamos a in
vestigación e difusión de anticon
ceptivos non perxudiciais e efica
ces para homes e mulleres". (34) 

A folla do Colectivo Feminista 
lndependente Galego insiste 
igual mente nos mesmos temas: 

" ... as feministas independen
tes consideramos que o n.0 de 
abortos clandestinos e as condi
cións nas que se fané mais que 
suficiente para considerar dero-
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gada calquera lei que o penalice. 
( ... ) e remata: "Un xeito de rela
ción que nos procure placer sen 
condear-nos á procreación? Sí , 
gracias". (35) 

As radios, os xorn ais abren de 
par en par as suas portas e xa
nelas á actividade feminista . 
Carteis e pintadas palas paredes 
asaltan e meten-se polos ollas. 
Charlas, debates sobre o sexis
mo na tradición sindical, a disd
minación laboral e as leis reune 
no Ateneo de A Coruña a un ani
moso público. A Unidade Didác
tica que circula entre os en si nan
tes interesados, pel ic u las, cara-

,.vahas ... son alg un has das activi-
. . ' 

_daqes que fechan outro ano 
• . • ..t 

mais un dia conmemorativo de 
singular protagonismo femenino. 
Protagonismo que na Galiza es
forza-se por integrar ao mais di 
námico da sociedade sob unha 
bandeira plural pero unitaria. Es
forza que vai dando froitos ni
dios e de certo valiosos. 

Para este ano outra publica
ción galega, feminista e de mu
lleres apresenta-se en socied a
de. A revista ANDAI NAco se u n .0 



1 de marzo do 83. O número 'O' 
tiña saido á luz logo dun difíci 1 

parto aos primeiros dias de xa
nei ro des te ano. 

A manifestación que percorre 
as ruas de Santiago e congrega 
a militantes e simpatizantes da 
causa feminista de toda a nación 
galega deixa ver por primeira vez 
unha pancarta que surpresa a 
proprios e a alleos: usexua/ida
de non é heterosexualidade. De
fendamos con orgullo o noso /es-

, 

bianismou. Consiña que é tamén 
coreada con entusiasmo por 
muitas mulleres e que fai atari
ñar á maor parte do cortexo. 

Un ha manifestación que rema
ta na praza do Toral cunha repre
sentación teatral participativa e 
cunha estrevida entrega e repar
to de condóns. 

O Manifesto final que lé Maria 
Xosé Molina da AGM de Santia
go explica en relación ao recén 
estreado governo do PSOE que: 

"Namentras estes dereitos 
non existan, namentras non mi
remos unha actitude de loita in
transixente, nas leis e na vida, 
contra os comportamentos dis
criminatorios e · machistas, as 
m ulleres do Movimento Fe m in is
ta Galego diremos NON. 

Non a calquera democracia 
que quera erguerse á marxe das 
nosas demandas. Non a calque
ra democracia que nos exclua 
como cidadáns de pleno direito. 
Non a calquera governo, chame
se como se chame, sexa da cor 
que sexa que negue direitos tan 
lexítimos a mais do 51°/o da po
voación : Non a calisquer repre
sentación política que faga ouvi
deos xordos da vida, trabal lo, so
ños, sentimentos, sexualidade e 
loita das mulleres por pretendi
das cousas mais importantes. 
( ... ) 

Nas vésperas deste novo 8 de 
marzo, decirvos tamén que agar
damos que o apoio das organiza
cións sindicais, xuvenís e parti
distas que hoxe nos tedes pres
tado, así como de cantas mulle
res e homes hoxe nos acompa
ñachedes nesta manifestación, 
non fique reducido a este acto 
nen aos sucesivos 8 de marzo 

• Aspecto da manifestación nacional que recorreu as ruas de Santiago neste ano. 

dos vindeiros anos e concorra a 
cotib nas fábricas, nas casas, 
nos centros de ensino e sanida
de, nos bairros e na rua, tacen
do así mais posíbel o avance na 
edificación dunha sociedade li
bre, con mulleres e homes libres 
nun povo libre". 

• 

'" :''o '«i " -- •' 

(34) Folla · ~a de;mafzo: Di a lnternacio-. 
nal de Muller. Aborto libre e gratuito na 
seguridade sociaL As m u Iteres deciden" 
Convocan AGM de Santiago, Ferrol e 
Ourense, Asamblea de Mulleres de Pon
tevedra, Asamblea de Mulleres de A Co
ruña, Coordenadora Feminista de Vigo. 

Apoian: ANG, BNG, EG, INTG, LCR, MCG,' 
PCG, PST, UPG, +fVIGR, marzo de 1983. 

(35) "A todas aS<Mulleres", Colectivo: 
' __ -, "'}li: 

Feminista lndependente Galego. Marzo, 
1983. 



Asamblea de Mulleres de 
Coruña expresa nun comunicado 
á prensa o 8 de marzo de 1984: 

"O seu apoio á folga das tra
balladoras do textil. Lembra que 
fai 76 anos, en 1908, eran tamén 
traballadoras do textil as 129 mu
lleres da fábrica COTTON de No
va lork que morreron abrasadas 
simplementes por ter a ousadia 
de reivindicar millares condi
cións de traballo". (36) 

1.500 traballadoras do textil ti
ñan secundado a folga en Coru
ña (unha incidencia estimada do 
95°/o ). O xoves di a 8 u nha man i
festación de obreiras do texti 1 ia 
recorrer dende a praza de Ponte
vedra as ruas até a fábrica Cara
melo. 

Namentras as feministas coru
ñesas manifestaban a sua soli
dariedade e apoio ás traball ado
ras do sector en folga, criticaban 

acedamente ao Concello coru
ñés que tiña organizado para o 
dia 9, venres, unha mesa redon
da con motivo do Dia Internacio
nal da Muller Traballadora: 

"A Muller na sociedade 
actual". 

Un ha folla difundida pala cida
de comentaba as razóns: 

"Parecenos inadmisíbel que o 
Axuntamento atreva-se a organi
zar calqueira acto esquecendo a 
traxectoria de loita das organiza
ción S feministas neste dia e que 
cun moderador masculino, reali
ce unha mesa redonda coa par
ticipación, entre outras, da pre
sidenta da Asociación de Mulle
res Empresarias, así como da Fe
deración de Amas de Casa que 
como todo o mundo sabe non 
ten plantexamento programático 
de liberación da muller. Parece
nos escandaloso que o Dia da 

Muller Traballadora se lle de voz 
ás mulleres empresarias, en tro
ques de facelo as organizacións 
feministas e as organización S de 
m u lleres dos sindicatos, é d icer, 
ás organizacións que loitan dia 
a dia pala liberación da muller e 
contra a discriminación desta en 
todos os terreas. 

O Axuntamento, en vez de sub
vencionar a laboura, os actos e 
as movilizacións que as organi
zacións feministas teñen plante
xadas ( ... ) pretende lavar a cara 
cun acto que nada ten que ver 
coa loita pala igualdade que as 
mulleres vimos realizando a co
tio". (37) 

1 é que as institucións da man 
do tirón que lles da o recente
mente criado Instituto de la Mu
jer en Madrid, quere agora capi
talizar o di a 8 de marzo, quere ce
lebrar actos que desnaturalicen 
o contido que, de sempre, este 
dia tivo dende que en 1910 tora 
a proposta de Clara Zetkin, de
clarado Dia Internacional da Mu
ller no Congreso de Mulleres So
cialistas en Copenhague. 

Boa parte dos Xornais deixan
se encandilar pala oportunista 
actividade institucional que des
tacan en letra mais grande co
mezando a marxinar -en rela
ción a aquela- a actividade fe
minista popular. 

"Trabal lo remunerado para ser 
independente. Libertade para an
dar soias" son os lemas cosque 
o Movimento Feminista Galego, 
ao que se teñen incorporado os 
grupos de mulleres de Faculda
des, convoca unha manifesta
ción nacional para o domingo 
dia 11 co apoio de BNG-CCOO
INTG-MCG-MGR-PCG-UPG. 

A Segredaria da Muller de 
CCOO pon en circulación a "Car
ta dos direitos da Muller trabal la
dora"; a segredaria da Muller da 
INTG espalla outra folla chaman
do a todas as traballadoras a 
acudir á manifestación "que se 
celebrará en Santiago, o do m in
go, dia 11 de marzo, ás 12.30 na 
Alameda baixo o lema «Liberda
de para andar soias. Trabal/o re
munerado para ser independen
tes»"; un grupo de mulleres de 
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Padrón convida a acudir a unha 
charla sobre a muller; a Agrupa
ción Cultural O Facho organiza 
un recital-homaxe á muller traba
l ladera coa participación de Pi
lar Pallarés, Anxeles Penas, Ana 
Romaní e M.a Xosé Canitrot; Ins
titutos de BUP i FP que organi
zan, da man de profesorado sim
patizante da causa feminista, de
bates e charlas; asociacións cul
tu rais, asociacións viciñais e pa
rroqu iais tamén ... dando • conta 
dun traballo de todo o ano, den
de hai varios anos, que se espa
lla, que prende. De vagar, pase
niño pero im parabelmente. 

Tamén A Nosa Terra adica por 
vez primeira un especial 8 de 
marzo no se u n .0 264 do 
28/11/1984. 

En Ourense, onde se celebran 
mesas redondas, charlas, postes 
de venda na rua, entrevistas na 
prensa, comunicados, venta de 
billetes de autobús para acudir á 
manifestación do dia 11 en San
tiago, asoma, unha nova organi
zación, até ese intre descoñeci
da, cun artigo na Región: "A 
práctica social sigue a discrimi
nar á muller. A igualdade semen
tes se contempla nos textos le
gais" asinado por M ulleres Na
cionalista Galegas. (38) 

e Parodia que encabezaba a manifes
_tación sobreadup/a xornada laboral 
que recae nas costas das mulleres. 

DEMANDAMOS UN TRABALLO 

REMUNERADO PARA SER INDEPENDENTES 

~~o~~\.. o~~ 
~ ~~ .... c\0 \...~o Agora que apreta a crise, que os tempos ve-

Q. o~ d .... \ r d 1\... ~ nen malos, nós seguemos a dicir que queremos un 
g ~~\"' '-\.Ir traballo lora da casa. Que ternos que loitar por 

.. ,~ ~ -<d r defender os poucos que nos van quedando con un-

.... \ \"' d '~ llas e dentes. 

y -"'"~ mulleres xa ternos o traballo da casa e, coma 
~\r~~\. ~~ Non aceptamos esas ideias que din que as 

.... 1 agora hai muito paro, con que traballe o cabeza 
.... \"1~ de familia chega. 

n r Con eso, tentase facer recaer un ha parte im-
\.1 portante da crise nas nosas costas. Nós, non trou

\ 
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A TODAS AS MULLERES: 
Hai muita xente que pensa que diante dos tan 

graves problemas como o do paro e a crise,. as 
mulleres non ternos dereito cáseque nen a abnr a 
boca para explicar as nosas demandas, para de
nunciar tamén, problemas ben graves. 

QUEREMOS CAMIÑAR TRANQUILAS DE 

NOITE E DE OlA 

Estamos cansas de que se nos moleste na 
rua, no autobús, en calquera parte Piropos, toca
mentos, agresións, violacións a mulleres de todas 
as edades e condicións, e só, por ser mulleres e 
crer os homes que teñen dereito a decir e facer 
connosco o que lles peta. 

Porque eles pensan que son mais homes can
ta mais agresividade e poder nos impoñen. 

Porque eles pensan que unha muller é unha 
cousa que se pode coller coma se for;¡ de ún. 

Nós dicimos que o dereito de ir de eiqui acolá, 
de andar tranquilas sen ser molestadas, sexa noi
te ou dia, estemos nunha rua céntrica ou nun 
bairro escuro é algo que naide debería discutir. 

Entón ¿por qué hai homes que violan? ¿por 
qué irnos soias? Logo, ¿as mulleres non podemos 
andar soias? ¿precisamos un guardaespaldas con
nosco? 

Demandamos a libertade de decidir por nós 
mesmas se queremos ir soias ou acompañadas; 
sair de casa ou ficar nela; pasear ou durmir ... 
Esto, e muito mais sen que naide nos moleste. 

E en cidades como Vigo e San
tiago, apresenta-se publicamen
te o n.0 5 da Revista ANDAINA 
que segue con favor e fervor os 
acontecementos das rebeldes 
feministas galegas metidas a 
apresuradas xornalistas.e 

xemos a crise. Ela, é obra do capitalismo que que
re explotarnos millor a uns e outras. Se queren 
apretar o cinto que o fagan eles. Nós, nen siquera 
ternos cinto . 

Somos personas e ternos direito a ganar un 
xornal nun traballo para vivir independentes, sen 
necesidade de que ningún home gane para nós. 
Ternos direto, tamén, a que o traballo doméstico 
sexa repartido entre homes e mulleres e a que se 
creen servicios colectivos coma guarderías, lavan
derías, comedores populares. ¡Claro que si!. 

Tan elementais direitos nos pertenecen e, esta 
sociedade capitalista e patriarcal nos nega. 

Muitos homes traballadores semella que están 
dacordo cos xefes e din que o noso papel é estar 
na casa coidando dos fillos e do marido. 

¿Por qué? 
¿Non será tamén que a eles lles convén que 

non tenamos nada de libertade e independencia, 
que estemos sempre pechadas na casa e así, can
do chegan tenen todo arrumado e poden descan
sar? 

P . ? ero ... ¿e nos. . 
Nós, as mulleres reclamamos poder decidir 

a nosa vida. Si queremos casar ou non, se quere
mos ter fillos ou non, se queremos vivir cun home 
ou non. E, para decidir todas estas cousas preci
samos ganar a vida polas nosas mans e non de
pender do xornal e da boa ou mala vontade dun 
home, anque sexa o noso marido. 

E para que a vida das mulleres cambee, 
M U ll E R, é preciso loitar, unirnos, organizarnos, 
ser capaces entre todas de decirlle aos de arriba, 
aos que tenen o poder, que non queremos esta 
sociedade que nos pecha nas casas, nos obriga a 
parir e a casar -querámolo ou non- e nos enche 
de medo violándonos cando non lacemos esto. 

E, para decirllo lamen aos homes cos que vivi
mos e cos que nos cruzamos cada día ... que nos 
golpean e maltratan, que nos violan nas casas e 
pola rua, que nos din que o que ternos que facer 
é estar na casa coma boas esposas e nais. 

MULLER PERDE O MEDO ... UNETE A NOS 

RESPONDE AS AGRESIONS! ¡DENUNCIA 
AS VIOLACIONS! 

RECLAMA UN POSTO DE TRABALLO! 
DEFENDE O TEU TRABALLO AGORA! 

TRABALLO DOMESTICO REPARTIDO! 

ABORTO LEGAL, LIBRE E GRATUITO NA 
REDE SANITARIA ESTATAL! 

VIVA O 8 DE MARZO! 
VIVA A LOITA DE LIBERACION DA MULLER! 

ACUDE A MANIFES:ACION CONNOSCO O 
DOMINGO 11 AS 12,30 NA ALAMEDA DE 
SANTIAGO 

(36) La Voz de Galicia. Xoves, 8/3/1984. 
A Cor:uña. 

(37) Comunicado::de prensa: "A Asam
blea de Mulleres<:ta Coruña critica 0 ac
t9 que o Axur;~tan1~nto celeqra cqn QJ0ti
vo d0 dia 8, Dia Internacional da Muller 
Traballa<:tora". 

(38) La Región, pá,x. 16. X0ves, 8/3/84. 



celebración do 8 de 
marzo deste ano contou con moi 
diversas actividades promovidas 
polo Movimento Feminista 
Galego. 

Charlas, concentración S di an
te das oficinas de emprego e 
neutros lugares, caravanas, fes
tivais, ceas ... só de mulleres que 
ademais de expresar as suas de
mandas, exercian a súa autoafir
m ación e a su a autonomia verbo 
dos homes, dos partidos e da ad
ministración. Contou asemade, 
cunha manifestación de carácter 
nacional realizada en A Coruña 
o domingo 3 de marzo. 

Cunha eh uvia e un vento in mi
sericordes e teimosos que non 
im pediron que a manifestación 
convocada pola Coordenadora 
Nacional do Movimento Feminis
ta, as segredarias da muller da 
INTG e de CCOO e os grupos de 
m u lleres da Un iversidade, e 
apoiada polo BNG, CCOO, Coor
denadora Nacional de Organiza
cións pola Paz, INTG, LCR, MCG, 
PC, PCG, PST e UPG, deixara de 
percorrer as ruas da cidade her
culina até rematar na praza da 
lo itadora e feminista "avant la 
lettre", Maria Pita. 

Tan proprio para o seu tempo 
como para o noso, un século e pi
co interposto, os carteis do Mo-

vimento Feminista Galego reza
ban: "Muller, organizate e loita 
contra os despidos e as agre
sións sexistas". E. .. un milleiro de 
persoas, maoritariamente mulle
res, disolveron-se logo de ouvir o 
comunicado final e entonar oh i
no galego". (39) 

Hai algunhas navidades sobre 
o ano anterior: 

Na manifestación de A Coru
ña, unha pancarta cunha nova 
firma, MNG, circula hacia o final 
da manifestación así como o re
parto dunha folla "!Mulleres Ga
leg as!" que se di rixe ás lectoras 
nos seguintes termos: 

"Conoces os motivos que nos 
levaron a organizarnos como 
MNG que é unha organización 
popular de mulleres. 

Pensamos que a nosa situa
ción é parecida a doutras moitas 
mulleres doutros moitos paises 
pero tamén sabemos que o no so 
futuro como mulleres indepen
dentes terá que ir unido ao dunha 
Galiza Liberada". (40) 

A posta en circulación do n.0 2 
da revista de m u lleres galegas 
"A Festa da Palabra Silenciada" 
adicada integramente a Rosalia 
Castro no ano conmemorativo 
do Centenario do seu pasamento. 

Un ha revista que puxera en cir
culación o primeiro número a fi
nais de maio do 1983. 

A importante presencia na vi
da da comarca de Ferrol (e tamén 
proxectando-se ao ámbito nacio
nal) da Asamblea de Mulleres da 
Comarca de Ferrol que distribue 
un ha folla o 4 de marzo de 1985 
chamando a unha concentración 
para celebrar o 8 de marzo. 

Esta asamblea que aglutino u 
dende novembro do 84 a mulle
res de traballadores de Astano 
dispotas a pelexar polos postas 
de trabal lo dos seus homes (pos
tos en solfa coa reconversión na
val) e que a conta de xuntarse, 
sair da casa e pelexar polo seu·, 
foron quen de irse sumando ás 
demandas que o MFG viña recla
mando de vello. 

2 



. "A participación desta asam
blea nas movilizacións da co
marca en demanda de emprego 
e defensa dos postos de traballo, 
ten lles permitido espertar á loi
ta -tamén- polos seus intere
ses específicos como mulleres, 
promovendo accións de grande 
combativid ade". (41) 

Unha Asamblea de Mulleres 
alentada e apoiada dende os 
seus comezos pola Asociación 
Galega da Muller de Ferrol que fi-

xo recoñecer a tanto incrédulo 
que alíe onde hai vontade políti
ca e un trabal lo teimudo e xeito
so a prol da organización de mu
lleres e da conciencia feminista 
das mesmas, éste achega-se ta
mén as mulleres que teñen como 
tarefa exclusiva o traballo do
méstico, e que remanecen, fe~ 
chadas entre as paredes da ca
sa, á marxe da vida colectiva e 
social do se u povo. e 

(3 njca d 
daina 7. Mai 

i 
··ot~ An ~ . 

(40) Folla distribuida en distintas cida
des galegas o di a 8 de marzo. As in ada 
por M Na listas as do 
Bl Galeg i 

(41) Andaina. Especial8 de marzo 1985. 
" Muller organízate e lo ita: contra os des
pidos,. contra as agresións c:.ovi 



oxe, após 1 O anos de lo i
ta en Galiza o Movimento Femi
nista Galego, celebramos o 8 de 
marzo arredor da consiña "NEN 
GUERRA QUE NOS MATE, NEN 
PAZ QUE NOS OPRIMA" expre
sando así o noso desacorde cos 
señores da guerra, os presupos
tos militares, a permanencia na 
OTAN ... e manifestando o noso 
afán de loitar contra unha opre
sión que se exerce a cotio sobre 
nós: no trabal lo, nas casas e na 
rua. 

A Paz que demandamos as 
mulleres é ausencia d~ guerra, i 
é tamén ausencia de violacións, 
maus tratos, maternidades im
postas... E imolo amasar na 
ACAMPADA FEMINISTA POLA 
PAZ que as mulleres levaremos 
adiante a partires das 5 da tarde 
na Alameda de Santiago. (42) 

"As cinco da tarde comezaron 
a congregarse no paseo central 
da Alameda as feministas de to
da Galicia convocadas polo Mo
vemento Feminista Galego. Che
garon dende A Coruña, Vigo, Fe
rro!, Vilagarcia ... coas suas ten
das e demais pertrechos, dispos
tas a erguer un campamento no 
duro chan da Alameda e ainda a 
costa de que as desaloxaran os 
gardas municipais. Pero o respe
to do que fixeron gala hacia as 
zonas do césped houbo de sus
citar entre os gardians locais da 
orde unha especie de complici
dade, porque a últimas horas da 
tarde continuaban asentadas 
neste improvisado camping. Pou
co dimpois das cinco comezaron 
a levantar as suas tendas uns e 

outros grupos, até chegar a mais 
de 30. Habia-as de todos os ta
maños e cores, de formas capri
chosas e adubiadas con pancar
tas e mimosas. Pola maoria das 
aberturas de estas 'casas de lo
na' asomaban nenos e nenas 
das mais variadas idades, ama
sando a sua satisfación por es
ta testa feminista da que direc
ta ou indirectamente eles son be
neficiarios ou culpábeis ... " (43) 

O Referendum sobre a OTAN 
está ás portas. A rua é do NON: 
manifestacións, follas, carteis, 
campañas conxuntas, campañas 
individuais, testas, sinaturas, pe
gatinas, charlas, debates. 

O Governo do PSOE teimando 
que a OTAN é o millar do mund o 
e por iso hai que meternos den
tro por mais que o seu programa 
electoral 9o 82 asegurara que 
sairiamos se chegaban ao poder. 
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As feministas Galegas saben 
de que PAZ talan. 

"E nós, as mulleres, de qué paz 
talamos? 

FALAMOS DE PAZ porque re
xeitamos a guerra. Porque non 
queremos vernos envoltas e es
magadas por bombas, misís, ar
mas químicas e nucleares de 
ningún dos dous blocos milita
res. N en nós nen os no sos fi llos. 

FALAMOS DE PAZ e queremos 
que esta paz siñifique tamén 
tranquilidade de poder camiñar 
sen medo de ser violadas nen 
agredidas pola rúa, no trabal lo e 

• nas propnas casas. 

FALAMOS DE PAZ e dicemos 
que paz é ter un post o de traba
l lo na nosa terra sen ningunha 
discriminación salarial; nengún 
chantaxe sexual e ningún perigo 
de despido. 

FALAMOS DE PAZ e estamos 
persuadidos de que paz é poder 
escoller se queremos ser nais o u 
non e polo tanto ter información 
sexual e medidas anticoncepti
vas á man de todas as mulleres 
e sinaladamente as das clases 
mais desposuidas e as que viven 
nas zonas r1...1rais (pior comunica
das, mais desatendidas e infor
madas). 

FALAMOS DE PAZ e paz é ta-

mén que se legalice o aborto li
bre e gratuito para todas as mu
lleres que voluntariamente o so
liciten. Non queremos vernos 
submetidas á violencia de traer 
ao mundo tillos non desexados. 
Nen nós nen os nosos tillos. 

A paz non é só ausencia de 
guerra. Paz siñifica poder vivir a 
cotio sen agresións nen violen
cis. Paz é ter traballo, casa, co
mida, sanidade, cultura, e ocio 
compridos". (44) 

E nesta lo ita poi a Paz que e las 
demandan, concentran-se dian
te das oficinas do 1 N EM en Co
ruña; na delegación da Conselle
ría de Traballo e diante da sede 

do PSOE en Vigo, na Dirección 
provincial de traballo en Curen
se ondea secretaria da muller da 
INTG espalla o n.0 1 do seu vocei
ro "Abrente"; a esixencia do direi
to ao aborto promulgando unha 
lei ~ue o recoñeza libre, gratuito, 
na rede sanitaria pública e a pe
tición da muller en Vilagarcia ou 
unha arañeira tecida con fios e 
lans decores na praza do Toral 
en Santiago. 

Os apoios políticos para a ac
tividade feminista desenvolvida 
este ano teñen amingüado. Es
tán os apoios incondicionais: a 
segredaria da muller de CCOO e 
o Sindicato Nacional, a LCR e o 
MCG asi como a Coordenadora 
de Organizacións pola Paz. 
Outras forzas activas e dinámi
cas da sociedade galega, prefe
riron, esta vez, tomar distancias 
da convocatoria feminista ben 
por preferir celebracións pola 
sua conta ben, sin mais, porque 
preferiron ficar nas suas sedes 
o u nas su as casas. e 

(42) Comunicado de prensa da Coorde
nadora Feminista Galega, 7/3/86. 

(43) La Voz de icia, Santiago. Do-
mingo, 9/3/86. 

(44) Folla re en todo o pais. Edi-
tada pola AGm de Ferrol, Asamblea de 
Mulleres de A Coruña, Asamblea de Mu
lleres de Arousa, AGM de Santiago, 
Asamblea de Mulleres de Pontevedra, 
Coordenadora Feminista de Vigo, Secre
taria da Muller de CCOO, Grupos de Mu
lleres de Facultades e apoiada por: Se-
cretariado Nacion de CCOO, CNOP, 
LCR e MCG. Sob a "Nen guerra que, 
nos mate, nen t.:le nos oprima. Abor-
to libre e gratuito". 



'' 8 de marzo celebro u
se con duas manifestacións" era 
o titular da crónica realizada po
la A Nosa Terra (45) e resposta á 
re a 1 i d a de : Po r p r i m e i r a vez 
celebra-se o 8 de marzo na Gal i
za sobo lema da división e a con
frontación. 

Namentras o Movimento Femi
nista Galego reunia en negocia
cións ás organizacións políticas 
e sindicais para chegar a un 
acorde unitario, tal e como a sua 
práctica viña amasando ano tras 
ano. O BNG e a secretaria da m u
ller da INTG preferiron marchar 
por separado apoiando a mani
festación que Mulleres Naciona
lista Galegas convocaba en San
tiago, namentras a marcha de 
mulleres convocada pela Coor
denadora de Organizacións Fe
ministas, a segredaria da muller 
de CCOO e do SGTE e os grupos 
de mulleres de Universidade ob
tiñan o apoio de CCOO-CXTG
LCR-MCG-PCG-PSG. EG-SGTE. 

Os lemas das duas convocato
rias de rnovilizacións non son 
idénticos pero resulta nidio que 
non é este o atranco que impide 
a unidade dado que os lemas de 
M NG son vellas demandas que 
o M FG ten axitado dende o se u 
n ascimento. 

,.,,.~ E'ft:nl~t r t L--_-_,_ ~,.nttt 



A folla que convoca a marcha 
de mulleres en Coruña explica 
porqué este oito de marzo cen
tran a sua campaña en contra 
das agresións: 

" ... o 8 de marzo, dia que miles 
de mulleres de todo o mundo 
xuntamos a nosa voz contra es
ta sociedad e capitalista e tan 
fondamente machista. 

Este 8 de marzo en que loita
mos pola nosa liberación, quere
mos erguer o berro contra os 
maus tratos e contra as viola
cións. Erguer o berro contra as 
agresións que padecemos sobo 
lema NINGUNHA AGRESIÓN 
SEN RESPOSTA!". (46) 

"A marcha -encabezada por 
unha pancarta na que se leia 
'Ningunha agresión sen respos
ta' e outros alusivos a liberdade 
sexual e ao aborto- concluiu no 
Obelisco cunha escenificación 
sobre temas como o trabal lo da 
muller e a propria liberdade se
xual. As manifestantes concen
traron-se di ante do governo civil 
onde se leeu un comunicado. 

REVISTA DO MOVIMENTO FEMINISTA GALEGO 

En Santiago, a marcha convo
cada polas Mulleres Nacionalis
tas Galegas recorreu varias ruas 
da cidade e centrouse na reivin
dicación de traballo digno para 
a muller. Durante o acto, que con
cluiu na Praza .do Toral, os asis
tentes tamén corearon consig
nas reclamando aborto libre e 
gratuito". (47) 

"O colectivo de Mulleres Na
cionalistas Galegas, ao traveso 
do deputado do BNG X. Manuel 
Be iras, apresentou no organismo 
autonómico unha proposición 
non de lei a respeito do tema do 
aborto". (48)e 

···"'· ,. '"· · ¡;¡: , "' ·r~ 

(45) ,ANT n.o 3:11, ''"·''" 
~ ,- ' ,,_ ' 

(46) Folla "A todas miH 
~-·- --- "':§ - ' -

marzo Di a lnternaeion 
. , o_, 

Movimento Feminísta 
CXTG, LCR, ·MCG; PCG, PSl:2" 

(47) La .Voz de Galicia. 
Galicia; · · 

(48) El Ideal Gallegof 913187:c 
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tiña sido un mal 
exemplo. O feito de que algunhas 
opcións políticas preferiran criar 
as su as alternativas organ izat i
vas en troques de aunar esforzos 
nas plurais e unitarias organiza
cións feministas que dende 1976 
pelexaban en Galiza para a con
ciencia e lo ita das m ulleres ga
legas a prol dos seus direitos 
cundiu exemplo. 

Muitas actividades feministas 
ocupan aqui e acolá a vida de 
mulleres e homes. 

Un aceno, noustante, sobran
cea este ano por sobre os 12 an
teriores: o protagonismo que en 
materia de mulleres pretenden 
ter diferentes opcións políticas 
con visos nidiamente electorais. 

Pola sua parte Mulleres Nacio
nalistas Galegas d istribue o n .0 

3 da revista AREA (que vira por 
vez prime ira a lus en maio do 87) 
en diversas cidades e vil as gale
gas ao tempo que convoca un ha 
manifestación en Santiago para 
o domingo di a 6 sobo lema: "No 
trabal/o, na casa, na rua, denun
ciemos as agresiónsu. 

A CXTG elaboraba e distribuia 
entre os seus afiliados unha Uni
dade Didáctica en contra da dis
criminación por razóns de sexo. 

Tamén o PSG-EG quiso este 
ano ter un protagonismo particu
lar apresentando unha proposi
ción de lei de criación do lnst i
tuto Galego da Muller, duas pro
posicións non de lei polas que se 
pretende a criación dunha comi
sión de control dos contidos se
xistas nos medios de comunica
ción pública e a criación de ca
sas de acollida para mulleres 
maltratadas así como 3 pregun
tas que se retiren a problemas da 
muller no en sino, no trabal lo e na 
viven da. 

O que si resultaba sorprenden
te era a consideración deste 
partido: 

" ... a circunstancia de seren es
tas iniciativas as primeiras que 
se presentan sobre os problemas 
e necesidades da muller como 
tal, despois de 6 anos de autono
mia política en Galicia" (49) 

Por non ser as primeiras tal e 
como outras iniciativas neste 
senso foron reseñadas anterior
mente nesta mesma revista e o 
que somella algo mais que un 
esquecimento ou descoñece
mento da historia cercana. As 
iniciativas propostas por esta 
forza política non contaron co 
apoio de ningunha forza política 

e o que ~ mais importante, de 
ningunha organización feminis
ta galega. 

A Xunta de Galicia, sumada ta
mén a esta carreira por ver quen 
da mais en materia de mulleres 

"ultima un plan de igualdad de 
oportunidades para la mujer". (50) 

Pola sua parte o Movimento 
Feminista Galego tiña organiza
do un Tribunal de Mulleres con
tra a Violencia Sexual constitui
do por represetantes de diversas 
organizacións feministas e ta
mén abogadas, estudantes, es
critoras, xornalistas e investiga
doras con marcada traxectoria 



. e Momento no que d Tribunal acusa ó Governo galego i español e a todas as institucións públicas da Adeministración so
cialista implicadas por acción ou omisión da violencia padecida potas mulleres. 

nas organización S feministas ga
legas, ouviron 10 casos reais. 

"O mais crudo do vivido no 
Auditorio onte é que non se tra
taba de experiencia ouvidas nas 
ruas ou relatadas por terceiros 
que as escoitaron nun bar en bo
ca dun descoñecido que non sa
bia ben quen era a muller agre
dida. A real idade é que foron 10 
casos comprobabeis nos arq ui
vos das asoc iacións feministas, 
contados dende un tremendo 'e u' 
entrecortado que subiu a un es
cenario para talar de algo que, 
cada noite e cada di a, noite tras 
noite e dia tras dia, se está ten
tando r~sque cer". (51) 

Chantaxes e abosos sexuais 
nos lugares de trabal lo (fábricas 

de conserva, comercio), ag re
sións na rua (tocamentos e vio
lación), palizas e maus tratos do
mésticos (de parte do proprio 
marido), agresións ás lesbia
nas ... eran seguido por un Audi
torio repleto de mulleres de to
das as idades. Logo de escoitar 
os coniderandos do Tribunal e a 
sentencia condeatoria 500 mulle
res manifestaron-se por Santia
go contra as agresións sexuais. 

"A marcha tivo lugar hacia as 
10 da noite do sábado pasado 
tras finalizar no Auditorio da Uni
versidade o 1.0 Tribunal Feminis
ta que se celebra en Gal icia ( ... ) 

A marcha percorreu as princi
pais ruas da capital galega e fi
nalizou cunha concentración na 

praza do Torallogo de que as mu
lleres que portaban teas acesas 
disolveran-se sen provocar nin
gún tipo de incidente". (52) 

O martes dia 8 era publicada 
unha escolma da sentenc ia fa
cendo figurar asemade as o rga
nizacións que emprestaron o seu 
apoio ás consideración S , acusa
cións e condea emitida po lo Tri
bunal Fe m in ista.e 

(49) Marijé Díaz, Secretaría Nacional 
de Política Sindical e da Muller do PSG- ~ 
EG. "Unha autocrítica". El Coríeo Gale
go, 713188. 

(50) La Voz de Galicia. Domingo, 613188. 

(51) Elena Goyanes. "Tribunais de Xus
ticia desexada". EI Correo Gallego. Do
mingo, 613188. 

(52) La Voz de Galicia. Luns, 713188. 
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e Dous anos marcados pota loita contra a violencia machista, que tiveron un 
dos seus titos nas Xornadas Fem inistas contra a Violencia Machista . Reali
zados en Santiago, decembro do 1988. 

Son as vísperas dun novo oito de marzo. 
"Seguimos tendo razóns para rebe

larnos" di o MFG nunha folla na que convocan 
manifestación para o domingo 5 en Santiago 
e que apoian BNG , CCOO, LCR , MCG e SGTE: 

' 'Hoxe segue senda prec iso facer fronte ás 
agresións: 
Sexuais na rua , no seo da familia , nos lugares 
de ocio ou trabal lo. Facer fronte ás violacións, aos 
abusos desonestos, aos acosos e chantaxes, so
beteos, ameazas. 
Laborais ao paro en xeral pero ao das mulleres 
moi sinaladamente, á precarización do emprego, 
aos acosos e chantaxes sexuais nos centros de tra
bal lo de parte de xefes, encarregados e tamén de 
cqmpañeiros homes, á discriminación salarial. .. " 

E MNG rexeitando outravolta a unidade fai a 
escolla de autoafirmar-se en solitario palas ruas 
de Ourense o mesmo dia 5 e un PSG-EG teimoso 
de sacar adiante o Instituto Galego da Mulle r 

- vil copia do de Madrid- sen mais funcións 
qu e colocar a un has cantas mulleres nuns pou
cos postas para facer unha política de imaxe. 

'' Hoxe segue facendo toda a falta a organiza
ción das mul leres. Organizarse alí ande haxa un ha 
chispa de rebeldía para bater contra o machismo 
e contra toda manifestación da opresión da muller. 

Organizarse e unirse para parar a política dos 
govern os de Madrid e da Xunta (que so fai levar 
e traer o que en Madrid mandan) que atan cada 
vegada mais ás mulleres á casa e as desprotexe 
mais e mais ao degradar as suas xa penosas con
dición s de emprego e laborais que se prestan a 
toda caste de abusos e desmáns". (Folla do MFG) 

14 anos de loita feminista seguen facendo 
vale r ainda mais a necesidade de afirmar e rea
firmar o camiño emprendido contra quen se em
peña en acalar as voces molestas, críticas, esi
xentes doutra sociedade: Unha Galiza ceibe, ca
paz de decidir de seu, sen explotación e sen 
nin gunha caste de opresión. e 
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