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. OENUNCIAMOS ... 

denunciamos 

. UN XINECOLOGO COMA TANTOS 

O Dr. Cajid e, que foi director do Ambulatorio de San 
tiago é un home contrario ao dereito das mulleres a inte
rru:::;Jir un embarazo non desexado. El é destes homes de 
Ciencia oartidarios do "dereito á vida". 

' 

Claro, esto é hoxe, porque noutros tempos que o Sr. 
Cajide igoal prefiere esquencer, era moi de outra maneira: 

Fara aproximadamente 18 anos, il deixou preñada a 
un ha moza de 20 o u 21 anos . E d in, que i 1 propúsolle 
abortar. 

Cousa que a moza, parece que non quixo. 
A vista do suceso, a nai foi insistirlle ao Cajide que re 

coñecera a cativa, mais il, negouse. Tampouco se ocupou 
de pasarlle un peso a chavala nin de exercer unha paterni
dade responsabel. 

O certo do asunto e que a rapa ciña que daqueles seria 
un feto, tiña dereito a vida. Unha vida alonxada da nai, vi
vindo coa aboa e sofrindo unha marxinación social e fa
miliar que o Sr. Cajide lle pe rcurou xenerosamente. 

lsto, por non contar outras tantas causas que nós, e. 
seguramente todo Santiago, sabe do ilustre home defen 
so r dos de re itos dos fetos. 

iA min, famme gracia os homes que din que o aborto 
un crimen!. 

Oué fixemos, qué face,nos.16 
Moitos bicos. 

A. Redacción . 

A TVE DO "CAMBIO" 

Namentras a milleiros aparescen na pantalla mulleres 
lixeiras de roupas ou desnudas, sin motivo algún que o 
xustifique, como non sexa vender colonias, coches, taba
cos ou facer máis agradabel "ao espectador" a imaxen da 
pantalla, un programa de TVE é censurado porque ne 1 
aparece un home colocando un conuón nun pene erecto. 
E, asegundo a censura, esta imaxen non é neces~Hia. 

i Francamente! i Hasta ah 1 pod !amos chegar! 
Si o programa ou a imaxe é de utilidade comun para a 

moita desinformación que no tema hai, a irnaxen non 
procede, e non procede porque "é un home con un pene 
erecto". 

¿E algo degradante e que haí que esconder? ¿o u aca
so pensar que un home e un home i esas tarefJs están ben 
para o "belo sexo"? 

En calquer dos casos non parece moito esa TVE do 
cambeo que anunciaban. 

" DE LIBERTAS LIBERTA TIS" 

Ge l erías Sar¡ta ~~' 2rgar itc . 1 be .e 

Te léfono 27 2 ~ 52 A C C~ UNA 
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este oito de marzal, as mulleres ternos que botar 
unha aliada cara atrás e analizar ser iamente o naso 
papel no mundo laboral. 

Todas agardábamos que a incorporación ao 
mundo laboral contribuiría en gran parte ao estalido 
de rebelión femenina, ao saliren a muller do aillamen 
to secular da casa e ao teren 9. independencia econó
mica. Nembargantes foi tan soio un paso adiante, 
necesario, mais non foi suficente. A independencia 
económica non levou, nin leva, emparellada a libera
ción de cargas familiares, e as mulleres seguimos 
mantendo o naso status de amas de casa ainda que 
rea lizemos ademais outro traballo, productivo e re
munerado, ainda que como veremos ao longo diste 
artigo, mal remunerado. 

A muller iniciou a incorporación ao mundo 
laboral a fins do século X 1 X, en pa (ses como Alema
nia, Inglaterra e Rusia, tendo a consideración de man 
de obra non cualificada, nun intre no que a mecaniza
ción do proceso productivo produc(a unha degrada
ción das condicións de traballo. 

As mulleres tiveron que enfrentarse coas orgaiza
cións sindicais xa que éstas ve (an o acceso masivo da 
muller ao traballo remunerado como unha competen
cia praos pais de familia, e unha presión a baixa dos 
salarios. Este rechazo por razóns económicas se 
complementa con razóns ideolóxicas. Se ternos en 
canta que a sociedade patriarcal lex (timase sobre a 
base de que os papeis diferenciados que atribue a 
homes e mulleres sexan asumidos pola maior parte da 
poboación, independentemente do seu status social, 
poderemos entender algo mellar as declaracións tan 
reaccionarias do 6° Congreso da Asociación Alemana 
de Trabal lado res no 1867 na que din: 

"O emprego das mulleres nos talleres da industria 
moderna é un dos abusos máis escandalosos do naso 
tempo. Escanda loso porque non me llora a situación 
material da erase obreira senon q ue a empeora e 
porque a destrucción da familia, en particular, redu ce 
a poboación obreira a un estado desgraciado no cal 
incluso os últimos restos dos seus ideais lle son 
arrebatados. lsto engade razóns pra rechazar os 
esforzos actuais pra aumentar o número de rnulleres 
activas". 

lste comenzo e crarificador pra entender corno se 
iniciou a nosa incorporación ao mundo laboral e 
como fomos evolucionando. Nos anos seguintes as 
importantes loitas levadas palas mulleres así como a 
situación económica contribu (ron a un cambeo de 
panorama, produclndose unha asunción da incorpo
ración da muller ao mundo laboral ainda que como 
seguiremos vendo, con moitos problemas. 

Non debemos esquencer que, praos homes, as 
mulleres que exercen unha actividade remunerada 
non son somentes as suas "competidoras" no merca
do laboral, son tamén, e iso é importante, as propias 
esposas, e a sua participación no traballo asalariado 
supón un recorte no do minio masculino, exercido a 
traveso da familia, e unha deixación por parte da 
muller das suas responsabilidades domésticas e 
fa mi 1 iares. · 

lste conflicto de intereses ten como consecuencia· 
un ha reorientación diste sistema de dominio: o 
establecemento dun consenso pra impoñer o salario 
familiar, que soio pode levarse adiante mediante a 
suba xeralizada dos salarios masculinos ou a traveso 
da consideración dos ingresos da muller como "apor
tación subsidiaria" a economía familiar. Topámonos 
así o panorama actual, no que o capitalista benefí
ciase coa disponibilidade dunha man de pbra mais 

ECONOMIA EN CRISE: 
MULLE RES A CASA 

barata e ós homes siguen mantendo o seu dominio sen 
que a participación laboral da muller supoña un 
resquebraxamento do seu poder. 

Son numerosas as mulleres que cando consiguen 
trabal lo vense abrigadas a tarefas que son unha simple 
prolongación das suas funcións no marco da familia e 
o fogar ande permanecen pechadas, dando como 
consecuencia a pouca participación da muller no eido 
reivindicativo e de loita palas mellaras a nivel social. 

Concretando un pouco mais ista análise a zona sur 
de Galicia ande nos anos 60 fixóuse un desenrolo 
industria 1 importante, podemos observar a crise nas 
industrias textiles e conserveiras como mais siñificati
vas, podendo observar claramente a crise das empresas 
e o xeito de resolvela a costa das mulleres. Todas estas 
empresas teñen man de obra maioritariamente teme-

• nma. 
Nas empresas conserveiras privan os contratos e 

traballos discontinuos, non conseguindo nunca as 
mulleres que ali traballan o dereito a antiguedade a 
que terían dereito polo tempo traballado. Os trabal los 
que realizan son sempre os peor cualificados, senda 
neste sector as encarregadas do enlatado de xeito 
maquinal e mecánico, mentras que os homes son os 
mandos intermedios, ocupandose tamen dos traballos 
de mantenemento, de reparto e control dos almacéns. 
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Das aproximadamente 24 empresas conserveiras 
que están estabrecidas na Ría de Vigo, casi todas e las 

· pasan por crises, mantendo longos periodos de 
inactividade, sen que as mulleres teñan asegurado o 
seguro de desemprego xa que non todas elas teñen os 
periodos m ín irnos de cotización a Seguridade Social, 
é decir que si non traballaron seis meses antes da 
regulación ou do periodo de inactividade, non teñen 
dereito a cobrar, tendo en canta que son os empresa
rios os que teñen que asegurar o ingreso desas cotiza
cións a S.S., dándose casos non infrecontes nos que 
o empresario non ten dada de alta a muller na Seguri
dade Social, cobrando diste xeito menos ou non 
cobrando nada en absoluto en periodos de inactivida
de. 

Nas empresas do textil prántexase un problema 
mui si mi lar. En poucos anos foron pechando empre
sas que tentaron de solucionar a crise a traveso de 
regulacións de emprego. Ao final prodúcese o peche 
deixando as traballadoras sen emprego, sen seguro e 
nalgúns casos, gran parte, sen asistencia médica, 
exemplos hainos a mi lleiros: Te lanosa (antiguo 
Regojo), Dresslok, Esmar, Tegalsa, Alfredo Romero ... 
!Demasiadas empresas en crise pra unha soia cidade, 

ainda que non sexa pequena xa que estamos talando 
de Vigo e se u entorno!. 

n 
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AS MULLE RES DE ¿¿INTELSA'' 

MOVILIZANSE EN DEFENSA 
DO SEU POSTO DE TRABAL LO 

/NTELSA é unha empresa destinada á fabricación 
de centrales telefónicas, cuia producción é adquirida 
casi na sua totalidade po/a CTNE (Telefónica). O seu 
capital está repartido entre CTNE i ER/CSSON (mul
tinacional sueca). 1 NTE LSA posee factor/as en Lega
nés (MADRID) e Poi/gano de Sabón (A CORUÑA) 
cunha plantilla aproximada de 3000 trabal/adores en 
todo o Estado. Na Coruña chegóu a ter algo máis de 
500 trabal/adores, na sua gran maior/a mulleres. A ra
zón desto é o pretendido baixo nivel reivindicativo 
das mulleres galegas na defensa dunha millar ca/ida
de de trabal/o. Hoxe as mulleres de INTELSA enfrén
tanse á empresa por conserválo seu pasto de trabal/o. 
Esto é o que nos contóu en col desto unha moza que 
trabal/a al/: . 

ANDAINA: lCómo escomenzóu o conflicto 
actual? 

MOZA: Cando a crise do petróleo e como conse
cuencia desta, cómpranse menos centráis telefónicas e 
por tanto prodúcese un exceso de man de obra que a 
dirección de 1 NTE LSA quer paliar recurrindo á solu
ción de sempre é decir despedindo as mulleres. O seu 
plan é unha oferta de ''dotes" prás mulleres casadei
ras, "dotes que moi poucas mulleres aceptamos na 
Coruña. Pouquiño a pouco as mulleres irnos tomando 
concencia desta situación e nas asambleas fálase da 
situación das mulleres no mundo laboral, das conse
cuencias da volta á casa etc. Como consecuencia da 
nosa resistencia, a empresa cambia de orientación e 
"invita" ó despido tamén os homes, aínda que con 
ccntínuas referencias á que se vaian as mulleres, che
. .i ;-: do mesmo un membro da dirección de Madrid a 
uecir, cas mulleres de Coruña iríanse con 500.000 pts. 
prá mercar unha vaquiña. 

ANDAI NA: lCómo evolucionóu a situación? 
lOué medidas de loita tomáchedes? 

MOZA: No ano 1981 elabórase por parte da pa
tronal, un plan de viabilidade prá empresa, que na 
Coruña concretaríase na venta da factoría a outra 
empresa: TE LETTRA, empresa que ten diferentes 
condicións de traballo: a diferencia de salario con 
respecto ó home por realizálo o mesmo traballo é 
considerable, soio os homes poden ser cabeza de 
familia, a posibilidad-e de ascensos e de promoción 
pras mulleres é máis pechada que en INTELSA. A 
plantilla de Coruña rexeita o plan de viabilidade e 
négase a venta. Pró os recursos do Capital son grandes 
e a ameaza de perda do pasto de traballo é tan grave, 
que 230 personas aceptan o seu pase a TE LETTRA e 
real ízase a venta. 

Dos 145 que quedamos, somos máis de 100 mu
lle res, que non aceptamos o "pase" nas condicións 
que impon Telettra, i estamos dende o 28 de Xuño 
de 1982 noutras naves no Poi ígono de Sabón, sen 
facer ren de actividade laboral, estamos a facer asam
bleas de debate sabor da nosa situación, manifesta
cións, peches, concentracións ... etc, prá que a Admi
nistración e a CTNE ofrezan unha solución o noso 
conflicto. 

O último que nos presentaron foi un expediente 
de regulación de plantilla prós 145, con extinción de 
contrato, e nesta fase da loita estamos, prá evitar que 
este expediente saia aidante. 
Corresoonsal ( CORUÑA). 

ULLER NO 
A M ENTREVISTA A 

MARISOL PAHINO 

Marisol Pahino chegóu ó club de baloncesto feme
nino GEL TA.C/TROEN fai sete anos e permanecéu 
nel até que tivo, abrigada po/as circunstancias, que 
deixálo, fai agora tres meses. 

O motivo de facerlle esta entrevista a ela foi o 
achegarnos a unha persona que defendéu a sua intimi
dade e integridade como muller frente as posturas ma
chistas que atopóu e que existen no seu terreo profe
sional, no mundo do deporte. 

Pensamos que estas declaracións de Marisol Pahi
no son unha manifestación dos intereses non sempre 
moi profesionáis que se moven detrás do mundo do 
deporte. Creemos que reflexan tamén todo o montón 
de prexuicios que se crean en torno a unha muller 
cando destaca nun mundo que non acaba de aceptar 
a imaxen de muller boa deportista e boa competidora, 
especialmente, nunha profesión ande a supremac/a 
dos valores masculinos é incuestionábel. 

ANDAINA: lCándo entraches no CELTA pedí
ronche que te someteras a proba da cromatina sexual? 

MARISOL: E u en principio, coñocedora do's rece
los existentes, ofrec(n someterme a esta proba. Eles 
non o viran necesario. Pareciálles unha tontería. O 
problema xurd (u 6 ganar o CELTA a L1 GA e a CO
PA. O CANOE, equipo finalista xunto có CELTA e 
perdedor na final ante a impotencia competitiva 
sacóu o asunto a colación i esixíu a realización da 
proba. 

Dentro da Federación de Baloncesto Femenino 
hai entrenadores e delegados que forman parte da 
directiva do CANOE. Eu por non estar de acordo en 
que membros da Federación formen parte a sua vez 
da directiva de ningún equipo, neguéime a formar 
parte da Selección Española. 

Os membros da Directiva do CANOE entón, for 
zaron á Federación á esixencia de que se me sometera 
á proba da cromatina. E u neguéi me por considerálo 
imperativo e coactivo. 

ANDAINA: lOué actitude atopáches no CELTA 
e que resposta déu o teu equipo frente a esta esixen
cia? 

MARISOL: O CELTA déu a calada por úneca res
posta e intentóume convencer de que me sometera á 
proba xa que lles interesaba profesionalmente, sin ter 
en consideración en absoluto a mi ña persoa e a mi ña 
intimidade. 

-:::r-r = 
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tar que a muller, ten sexua lidade propia e autónoma. 
Recoñocer isto siñificaría un duro golpe á ideolox (a 

autoritaria imperante. 
Cando duas mulleres manteñen relaciós afectivas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pen~se ~ue se voltaron lesbianas porque lles falla un 
Falar sobar do lesbianisffiQ, tema tabú que provo

cou e provoca non poucos recelos, non e facil nesta 
sociedade ande a represión alcanza máis altas cotas. 
Falar sabor do lesbianismo implica talar dunha doble 
marxinación , xa que si a muller sufre opresión a todos 
os niveis sociais, a lesbiana é ademais de iso, víctima 
dóutra opresión máis violenta: é totalmente iñorada. 

¿Por qué? porque polos séculas dos séculas, a 
muller selle ha negado unha sexualidade propia e non 
tuvo libre disposición do seu corpo. A muller ó través 
da historia quedou relegada a ser unicamente "nai e 
esposa casta, fiel e sumisa". Todo isto e un erara ex
ponente do carácter sexista, heterosexista e machista 
dista sociedade. 

•• • • •• • • • • • ··~,2~ 
• ,.: ¡::: 

Entendemos por lesbianismo a capacidade da mu
ller pra amar a outra muller. Esta escueta definición 
constituie xa unha toma de posición valorativa frente 
ó feíto lesbiana. Analicemola detaiadamente. Para elo 
comparemola coa definición médica convencional: 
"Lesbianismo e a tendencia permanente ou episodica 
da muller a relacionarse sexualmente con outras mu
lleres, que acompañase de disminución ou ausencia 
pra facelo co sexo opuesto. 

En primeiro lugar sustituimos o concepto de ten
dencia polo de capacidade, querendo con elo subraiar 
o xeito positivo e enriquecedor que entraña, fuxindo 
da aparente neutralidade moral da palabra tendencia. 
En segundeiro lugar, tratamos de evitar deliberada
mente a introducción de conceptos de temporalidade 
na no~ definición, tais como episodico ou permanen
te que apuntan pra a idea de que o lesbianismo e unha 
característica propia deunhas m u lleres e de outras 
non, consideramos que a opción lesbiana está aberta a 
toda muller, e é a represión social a que determina 
que soiamente algunhas adoptena. En terceiro lugar 
falamos de amar en vez de relacionarse sexualmente, 
como concepto máis xeral que incluie a relación se
xual e a interpersoal. 

A sociedade represora pretende limitar, coartar e 
canalizar o impulso sexual exclusivamente ó traves 
das relaciós heterosexuais, quedando asi prohibido 
calqueira outro tipo de relación sexual que non sexa 
reproductivo, e que non este 6 servicio do placer do 
home. Asi, toda expresión sexual que: a) Non teña fi
nalidade reproductiva, b) ande non interveña o home, 

. pasa a ser totalmente iñorada e abusivamente reprimi
da ao tempo que calificada de inversión ou perversión 
sexual. E evidente que a ideolox (a burguesa o patriar
cal non lle interesa recoñocer os dereitos das mulle
res lesbianas, nin as suas implicaciós políticas, porque 
recoñocer oficialmente o lesbianismo implicaría acep-

bó macho que lles faga sentir verdadeiras mulleres 
{polo visto sentirse mulleres implica que te metan un 
pene na vaxina). 

Cando duas mulleres se aman pensase que son les
bianas por un ha frustración: ningúr) home as que re e 
sempre dase por feito que algún día terán a fortuna 
de atopar un home que as redima de tal desviación. 

Sempre represéntase ás lesbianas como home fa
llidos {dácordo co mito machista da envidia do pene) 
ou como viciosas insaciables. Como exemplo disto 
soio fai falla ver que non é casual que nos cabarets, os 
números máis fortes e de máis alto nivel de excitación 
sexan os números lésbicos. Asi que a única homose
xualidade recoñocida é a utilizada na pornografía co
mo obxeto sexual de consumo. Pero voltando ó prin
cipio, lqué é ser lesbiana?. A lesbiana é unha muller 
que identificase como muller, que erixese en obxeto e 
suxeto da súa propia sexualidade. Agora ben, ser les
biana non sería unha etiqueta de comportamento 
nunha sociedade igualitaria e non sexista. O lesbianis
mo é unha categoría únecamente nunha sociedade 
sexista caracterizada por unha rixida división nos pa
péis sexuais. Pois nunha sociedade libre e sin erases 

' na que os homes non oprimiran ás mulleres e fora po-
sible expresarse de unha forma natural estas catego
rías que ahora contrapóñense de hetera e homosexual 
desaparecerían. 

Os científicos e psiquiatras dedicaronse a atopar 
a causa da homosexualidade. Uns tacharona de enfer
rnedade ou problema psicopatoloxico; outros argu
mentan que a homosexualidade pode ser resultado 
dun complexo ou Electra mal resalto. Outros din que 
é un vicio e unha inmoralidade. En realidade ten tan 
pouco sentido preguntarse á causa da homosexualida
de como preguntarse palas razóns da heterosexuali
dade. Ben, talase do lesbianismo como dun problema 
psicopatolóxico pero ¿podese chamar psicopatoloxi
co a un comporta mento que abarca a máis dun 65° /o 
da poboación?. Deixamos a pregunta no aire. ¿Quen 
animase a respostarnos?. 

Moitas preguntamonos ¿por qué oprimese o les
bianismo?. Sen, digamos que ista represión resposta e 
vai ligada á institucionalización da familia patriarcal 
e o seu riguroso reparto de roles sexuais. O lesbianis
mo, a sexualidade libremente elexida, supon unha 

· amenaza pra a familia convencional, institución que 
favorece enormemente as tareas do estado: control e 
a doctrinación ideoloxica. 

Pra rematar diremos que hay en realidade tantos 
motivos pra ser lesbiana como pra ser heterosexual. 
Son as normas estabrecidas as que encarganse de di
rixir e controlar a orientación sexual dos individuos 
ós seus "correspondientes cauces heterosea is". 

SEÑORAS: anc 
Sanjurjo Badía, 166- Teléfono 2218 10 
Gran Vía (El Corte Inglés) - Teléfono 41 51 11 - Ext. 530 
José Antonio, 214 (Calvario)- Teléfonos 27 47 00-04 
García Barbón, 79- Teléfonos 21 13 80- 89 
Principe, 22- Teléfono 22 23 51 
Gran Vía 172- Teléfono 41 69 14 
CABALLEROS: 
Sanjurjo Badia, 125- Teléfono 22 25 20 
Principe, 22- 20 Planta- Teléfono 22 23 51 
Gran Via (El Corte Inglés)- Teléfono 41 51 11 - Ext. 528 
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Nós, as mulleres lesbianas, defenderemos sempre a 
1 ibertade unho/a a ter as relacións sexuais que lle re
sulten máis placenteras e satisfactorias. 

Por qué os talamos sobor do lesbianismo nunha 
revista feminista? Porque unha soia é a nosa identida
de: SER MULLERES. 

que nos tén sometidas. Por todo isto, é absolutamente 
necesari<;> escomenzar a afrontar e asumir esta lo ita e 
as súas implicaciós revolucionarias para conquerir a 
liberación da muller. Nós, reivindicamos o lesbianis
mo como expresión da sexualidade propria e autóno
ma da muller e non en función do home. 

Dende estas lineas pensamos que é importantísi
mo concenciar a todas as mulleres lesbianas da súa 
doble opresión e da necesidade de crear unha loita 
pra transformar ista sociedade machista e patriarcal 

COMISION DE LESBIANAS DE A.G.M. 

Apuntes bibliográficos. 

"MUJERES EN BUSCA DE UN 
NUEVO HUMANISMO" Monserrat 
Roig. Colección Salvat. Temas Clave . . 
Salvat Editores. Bacelona 1.981. 

Ao longo de 64 páxinas incluénse 
unha introducción que fala do medo 
e recelos que a palabra "feminista" 
desperta aínda hoxe e algunhas das 
razóns deste medo, ao tempo que 
aboga poi a necesidad e de co ñecer as 
causas da opresión da muller e 
engade: 

"Coñecer estas causas é un pri
meiro paso hacia a liberación como 
mulleres e como seres humáns. O 
Feminismo pois, defende a razón e a 
vida; á longa, loita para que a palabra 
libertade non sexa unha palabra abs-

' tracta e privilexio duns poucos". 
' :-' . ~ < • 5) . 

En diversos capíduos, e anque 
brevemente, aborda Montserrat Roig 
a Historia do feminismo; as diversas 
ideas sobre as mulleres; as grandes 

! teóricas, a Ciencia e o antifeminismo, 
a bela-durminte un dos mitos do Psi
coanálisis. 

A muller hoxe: sexualidade, ma
ternidade, contracepción, familia, 
prostitución, pornografía, consumo, 
o papel das amas de casa, educación, 
muller e mundo laboral, política. 

A muller no mundo rural e no 
mundo urbán. Nos países socialistas 
e a situación no terceiro mundo. 

Moi deversos temas unha apreta
da síntesis cunha conclusión na que 
remata: 

"O día en que homes e mulleres 
deixen de ser seres mutilados, o día 
en que o sexo non condicione o de
senrolo total das personas, o día en 
que a dominación e supremacía do 
varón pase aos anales da Historia e 
deixe de ser presente, o día en que a 
comunicación entre os dous sexos 
naza do respeto entre seres libres, 
aquel día o feminismo xa non terá 
razón de ser. Nen tampouco que 
haxa libros como éste" ( pax. 63). 

Por último, un apéndice biblio
gráfico. 

O folleto está coidadosamente 
editado con fotos i estampas en color 
moi ben impresas. A verdade é que 
para unha iniciación xeneral ao tema 
é o millor do que se pode dispor. 

Apto para todos os públicos. Po
dería constituir unha boa merca, un 
bó regalo e un libriño d~ presencia 
abrigada nas bibliotecas de Institutos 
e centros de Formación Profesional. 

O seu precio, visto como anda o 
mundo, é cáseque asequible a calque
ra peto. 

DE SANTIAGO 
19 Febreiro 1.983 

Tamén relatan distintas experien
cias de loita con iste tema das diver
sas organizacións feministas do Esta
do Español e internacionais; a xusti
cia en relación a o tema; qué facer en 
caso de violación, etc. 

En suma, un dossier útil sobre o 
tema por 150 ptas. 

Nota: Próximamente aparecerán 
outros dous números da mesma re
vista: un sobre o tema de Lesbianis
mo, preparado i elaborado polo Co
lectivo de Feministas Lesbianas de 
Madrid e coa participación e opi
nións de diversas organizaci6ns femi
nistas, e un segundo sobre o tema de 
aborto no que participa na súa elabo
ración a Comisión de Aborto de Ma 
drid. 

Premios e concursos 

A librería de Mujeres-Centro de 
Encuentro, de Madrid, convoca, . 
en colaboración con La Sal Edicións 
de les Dones, de Barcelona, o 1 Pre

~~::::::;S;;~~ mio de Ensaio Feminista. Poderán 
participar tódalas mulleres, tanto 

~§§~~~ a título individual como colectivo, 

REVISTA MONOGRAFICA: ES
PAÑA CRITICA. N° 16 
Tema: VIOLACIONS E AGRE
SIONS. 

Dende fina ís de xaneiro está na 
rúa este n° da revista España Críti
ca, redactado na sua totalidade por 
tres mulleres: María Gascón, Teresa 
Toda, e María Unceta. 

No dossier recóllense en diver
sos artigos ·o papel da muller nesta 
sociedade que permite i encubre o 
cotidián tema das agresións sexuais 
e violacións na rúa, nos centros de 
traballo e nos propios domicilios fa- · 
mi liares. 1 

en calisquer das linguas do Estado 
Español, con obras inéditas. A te
mática dos ensaios referiráse necesa
riamente á realidade dende calisquer 
discipliña e que siñificque unha apor
tación orixinal á teoría feminista. 

Os traballo terán un mínimo de 
cen folios e un máximo de 125, me 
canografiados a doble espacio e por 
unha soia cara. As obras presentarán
se firmadas, e aportaráse ·a informa
ción precisa para mi llor situar o tra 
ballo no contexto da investigación 
realizada ou en curso. Haberá un 
únceo premio de 100.000 pts . 

O plazo de admisión fializa o 20 
de xunio de 1983, e o premio falla
ráse no outrono deste ano. Os orixi
nales dévense enviar por duplicado a 
Librería de Mujeres-Centro de En
cuentro, rúa de San Cristóbal, 17 , 
Madrid - 12 ou a la Sal Edicións de 
les Dones, rúa de la Riereta, 13 -
Barcelona. e 
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LEXISLACION SOBRE O ABORTO 
NO MUNDO 

•• 

~-------------------------~ xentes, a pesar da refor~a pol~ica 
-------------tras ca~iños: a lgrexa fai verdadeiros 

Nos derradeiros 25 anos produ
xose unha gradual libera lización das 
leis abortistas en todo o mu ndo. O 
35°/o da poboación ~und ial vive en 
paises ande o aborto é lega 1 chegan
do a soia solicitude da nai pra con
querilo. Un 24° /o ten que alegar 
algunha razón social. Un 16° /o ~ais 
vive en paises ande o aborto está per
mitido por razós médicas a~pliadas 
considerable~ente por razón euxené
tica o/y hu~anitaristas co~o as aso
ciadas a violación ou incesto . 

No ano 1.975 o aborto estaba 
per~itido en: 

Africa: Tunez, Za~bia. 
Asia: China, Hong Kong, India, 

Japón, Singapur y Vietnán. 
Europa Oriental: Bulgaria, Cipre, 

Checoslovaquia, Ale~an ia Orienta 1, 
Hungría, Polonia, Ru~anía, (U ) 
U.R.S.S. y Yugoeslavia. 

Europa Occidental: .L\Ie~ania, 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Fran
cia, Inglaterra, Irlanda, Noruega y 
Suecia. 

A~érica: Uruguay (E ) E.E.U.U. 
Oceanía: Sudaustra 1 iay territorio 

do Norte. 
A legalización do aborto nestes 

paises prodúxose entre 1955 e 1975, 
salvo casos escepciona is co~o Dina
~arca, Islandia y Suecia, ande per~i
tiuse a partir de 1937 y 1938. 

Analizemos detidamente a lexis
lación nos paises veciños. 

En Italia, o Parlamento aproba en 
Xaneiro de 1977 unha lei de aborto 
libre (chega a si~ple solicitude da 
nai) e plazo ~áximo de 3 meses. Es
ta lei foi apoiada polo Movemento 
Fe~inista e polos partidos revolucio
narios. En abril do ~es~o ano é ve
tada polo Senado; no novo debate 
parla~entario a Democracia Cristia
na conquire restrinxir a leí en dous 
puntos: 

Non ó aborto pra ~u ller ~enor 
de 18 anos, salvo autorización do 

• pa1. 
O ~arido o pai do feto deben es

tar presentes na entrevista da ~uller 
co ~édico. 

Si a D.C. non conseguiu botar 
por terra a lei do Aborto polo ~enos 
afianzou a fa~ilia patriarcal en dous 
puntos: 1) Dependencia dos filias, en 
concreto a das filias hacia os pais; 2) 
Dependencia da ~uller hacia o ~ari
do ou co~pañeiro. 

Ca lei aprobada, a loita to~a ou-

i~perativos ós ~édicos pra que se 
declaren obxetores de conciencia. E 
~oitos ~édicos, directores de hospi
tales e clínicas de influencia catolica 
fixeronse obxetores por ~edo a per
der o posta. Pala sua parte as ~ulle
res consiguen levar algún caso a xui
cio: ~édicos que habendose declara
do obxetores, lago nas suas clínicas 
fan abortos e cobran, médicos pra os 
que esisten penas moi severas, hasta 
a espulsión da profesión. Loitan pra 
que a lei non se transfor~e en papel 
~ollado pola lgrexa e os ele~entos 
~édicos reaccionarios. 

En Francia a ~inistro Si~one 
Veil conseguiu introducir unha lei de 
Aborto, lei bastante restrictiva que a 
planificación familiar francesa (Pia
ning) quere facer avanzar hacia unha 
liberación total do aborto. O Planing 
denuncia os seguintes fallos da lei 
Vei 1: 

As xestións son largas, innecesa
rias e culpabilizadoras. Obter a 
autorización pra abortar é unha 
xestión hu~illante e inad~isibel, 
pois i~plica que a ~uller é irres
ponsable, e non ten dereito a dis
poñer do seu carpo. O prazo 
abrigado de reflexión dunha se
~án soio sirve pra retrasar a solu
ción do problema e agravalo. 
Mala acollida nos hospitales, que 
ade~ais de ser insuficientes dan a 
veces un trato despreciativo e 
culpabilizador as ~ulleres. Os 
~édicos tratan as ~ulleres como 
culpables, añadindo sufri~entos 
os xa existentes. 
O aborto non é re~bolsado pala 
Seguridade Social. 
Unha ~enor e~barazada necesita 
a autorización do pai, nai tutor 
ou responsable legal pra abortar. 
As extranxeiras necesitan resi
dencia de 3 meses. 
O prazo r:náxi~o é de 1 O se~áns, 
sendo a ~aior. porcentaxe dos 
abortos tardíos debidos á ~ala 
voutade do médico. 
En Portugal o aborto non esta 

per~itido pero hai unha meirande 
tolerancia que no Estado Español. 

A nasa lexislación actua l insp íra
se nos códigos, senda mo i du ra có 
aborto; destaca o se u carácter ~a
chista e o interés poi ítico pra ~edrar 
a poboación (e así nutrir os exérci
tos). 

No código penal actual siguen vi-

de~ocrática, os artigos 411 e seguin
tes, no tiduo de "Delitos contra las 
Personas", que castiga o aborto. En 
1978 foi refor~ado o artigo 416, 
que castigaba a indicación, venta e 
propaganda de anticonceptivos. 

No ano 36, Tarradellas for~ou a 
Hefor~a Euxénica, soio en Cataluña, 
pero a causa enseguida voltouse para 
trás có Alza~ento. Foi unha leí en 
su ~o~ento -e a índa agora- con no
tabels avances sobre situacións ante
riores: o dereito ó aborto era recoñe
cido a todas as xestantes, con inde
pendencia dos criterios dos fa~ilia
res; as únecas limitacións legales esta
blecidas eran a exclusividade de un 
aborto ó ano (excepto por razóns 
terapeuticas) así co~o un prazo 
~áxi~o de 3 ~eses. Esa leí instituía 
o aborto gratuito, que tiña que le
varse a cabo en centros ~édicos de
pendentes do Goberno catalán. 

Deixando de lado antiguas uto
pías que poideron chegar ser causa 
boa, volte~os ao naso agora. O 
ABORTO E SEMPRE CLANDES
TINO. 

En 1982 prod úcense as pri ~e iras 
sentencias contra lei. A xurispruden
cia abre brecha. Continuase produ
cindo -anque poucas- persecuciós do 
delito. Vexa~os algunha considera
ción da Sentencia de Bilbao ó respe
to da Sentencia de previsións Consti
tucionais en col do aborto: "A vida 
do feto non se considera a~parada 
pala Constitución -art. 15- por non 
entenderse incluido aquel na espre
sión todos teñen dereito á vida ... , 
que se entende necesariamente apli
cabel soio as persoas en sentido 

• 11 propno . 
Evidente~ente a Constitución, 

tal como está redactada non ofrece 
garantía algunha nin en pro nin en 
contra nin pra a penalización nin 

· pra a despenalización do aborto. Alí 
irán leis, onde queran reis. 

---------------~--------------

LIBRERIA PEDAGOGICA 

DOCTOR TEIJEIRO, 25 TELEF. 59 52 98 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
• 
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Dende que o Goberno do PSOE anun- . 
ciou a despenalización do aborto en 3 
casos: violación, perigo da vida da nai ou 
malformaciós do feto, os chamados "de
fensores da vida" están a montar moito 
barullo. Barullo que non ten outro obxeti
vo que tentar impider que a muller tome 
concencia de que ela é a úneca que, con 
plena libertade debe decidir de si mesma e 
por si mesma con toda a responsabilidade 
pero sin nengunha tutela. 

Esta hipócrita campaña debe de ter 
unha nidia resposta pola nosa banda 
pois as feministas interésanos o debate 
social en torno a todas e cada unha das 
nosas posicións, ter a oportunidade de 
expricalas hastra a fartura e contrastalas 
con todas as ideas que se nos poidan 
opoñer, precisamente por que é o millar 
xeito de que se nos entenda e é tamen o 
millor método para persuadir e convencer 
de que o feminismo é a alternativa dunha 
vida millor para as mulleres e polo tanto 
para todos. 1 nterésanos o debate serio pero, 
de ningun xeito podemos aceptar ata
ques baseados na demagox í a, a mentira e a 
falsificación das nosas posicións, das 
posicións da Ciencia etc. 

Decimos esto porque pretender e dicir 
que o Movemento Feminista é abortista é 
unha absoluta falsía e calquera que nos 
escoite o sabe. Mais, por si queda algunha 
dúbida queremos clarexar en qué contexto 
defendemos a legalización do aborto. 

E un prantexamento báseco para nós 
dicir que as mulleres somos seres humás, 
afirmación que parece de perogrullo pero 
que deixa de selo no intre que damos 
contido a esta afirmación: Somos seres con 
de¡·eito a decidir a vida que queremos levar, 
con dereito a traballar, á educación, a 
participar na vida social-cientlfica
¡:x>l(tica-económica e militar dos nosos 
¡:x>bos, con dereito a movernos con liberta
de pola rua, con dereito á maternidade 
como opción e función social recoñecida. E 
isto xa non é unha perogrullada por que no 
mundo patriarcal no que vivimos o úneco 
que ternos é a negación de todos estes 
dereitos. 

Dende que nascemos hastra que ma
rremos ternos a vida marcada e tracexada 
polo papel báseco que a sociedade patriar
cal nos impón: ser traballadoras domésticas 
e nais po1 decreto . Eiqui, todavía hoxe, se 
resumen os deberes e se rematan os derei
tos da ampla maioria das mulleres. Xa 
teñen decidido a vida que debemos levar. 
Xa nos deron o dereito a un traballo 
femenino: o doméstico, xa se nos deu unha 
sexualidade en función do placer do varón, 
xa nos deron o nivel de educación sobrado 
pras tarefas domésticas e asi, deste xeito, a 
m(nima participación social. 

Se para alguien é importante a xesta
ción é para as mulleres, as únecas que a 
realizamos; se alguien non quere xogar co 
seu corpo interrumpindo "frívolamente" 
un embarazo non desexado, esas somos as 
mulleres, que somos as únecas que nos mi
ramos na necesidade de abortar e as máis 
interesadas, por non decir as únecas, que 
tratamos de poñer as bases pra que esto 

• non sexa prec1so. 
lGómo se pode chegar ao cinismo de 

·penalizar o aborto sen revisar para nada o 
tipo de sexualidade dominante que, para 

"DEREITO AO ABORTO: 

AS MULLERES 

DECIDIMOS'' b 
• 

colmo, as mulleres non eleximos, senon __________ _ 
que se nos impón? 

Seguir ofrecendo o coito coma úneco 
modelo de relación sexual entre unha 
rruller e un home, non cuestionalo, siñifica 
seguir a negar a sexualidade das mulleres 
(diversos estudos, enquisas, historias cl(ni
cas e a experencia moi concreta do move
mento feminista e das mulleres xa ten 
amasado dabondo que non é precisamente 
o modelo de relación máis satisfactorio 
para a muller) e siñifica seguir a negar a 
maternidade como opción libre; porque o 
coito é naturalmente reproductor, porque 
os anticonceptivos parece que somentes 
son responsabilidade da muller (cando polo 

• • menos existen preservativos e a vasecto-
mía), porque os anticonceptivos actuais . , . 
non son mocuos, porque non estan garanti-
zados ao cen por cen e porque, en último 
extremo, se nos nega a posibilidade de 
interrumpir un embarazo non desexado, se 
nos nega a legalización do aborto libre e 
gratuito e se nos condena ao aborto clan
destino . 
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Se alguien é consecuentemente antia
bortista, se alguien esixe as cond icións para 
que ningunha muller se mire na obriga de 
ter un filio que non desexa, esas, somos as 
mulleres do movemento feminista que non 
paramos e non pararemos de plantexar a 
alternativa dunhas relacións sexuais distin
tas, de comunicación, diálogo e placer con 
todo o corpo (non 'só cunha ínfima parte 
do mesmo a penetrar e a ser penetrada) nas 
que podamos entregarnos plenamente, sin 
poñer 1 (mites ao noso desexo, sin a obse
sión e o medo a un embarazo. Relacións 
sexuais na que cando se prantexe o desexo 
dun coito (que non a inevitabilidade) 
compartan mulléres e homes a anticoncep
ción, relacións nas que non haxa 'délito 
conxugal', nen violencia, nen insatisfa
cción. Unhas relacións que de verdade 
permitan que ter tillos sexa un desexo 
humán e non unha fatal consecuencia . 

E no fio desta hestoria no que nos 
defendernos o dereito ao aborto libre a 
gratuito. Ao mesmo tempo que prantexa
mos a necesidade dunha sexualidade entre 
home e muller diferente, información 
sexual e anticonceptiva asi como anticon
ceptivos seguros para homes e mulleres. 

/ 

Estas son de verdade as únicas condicións 
nas que o aborto vai disminuir mais na 
mentras haxa unha soia muller embarazada 
que non desexe levar a termo o seu emba
razo teñen que existir unhas condicións 
legais para que o aborto se realice en 
optimas condicións sanitarias e de gratui
dade para a muller. 

Dende este punto de vista os que se 
agrupan nesas asociacións "pro dereito á 
vida" son uns fariseus. Apreséntanse como 
defensores da vida e defenden a penaliza
ción do aborto. Polo tanto proclámanse 
defensores do dereito á vida do feto e 
negadores da vida das mulleres. Presentanse 
oomo antiabortistas pero non analizan 
as causas de que se produzan tantos emba
razos indesexados e tantos abo rtos clandes
tinos. Apresentanse como contrarios ao 
cborto pero néganse a poñer as bases para 
que estes desaparezan. Eles mesmos son 
contrario~ as medidas anticonceptivas. O 
úneco que amosan, amen da sua hipocresía, 
é a sua misoxinia . Simplesmente están 
contra as mulleres, por que non se pode 
decir que se está a favor da vida das mulle
res namentras se nos condena á negación 
do placer na sexualidade, a traer tillos ao 
mundo por que si, porque a eles se lles 
pon nas nocas, e sobor de todo por que 
seguro que han ser eles dimpois os que . 
alimenten e coiden aos tillos que as mulle
res traen resignadamente ao mundo . 

Inda por riba, teñen a desvergoña de 
engadir que si o aborto nos faiara, mata
r(amos aos nenos e, pola mesma lóxica aos 
vellos, aos inválidos por ser unha cárrega 
que din eles. 

Non merecen resposta. lEn mans de 
quen está o coidado de nenos, vellos, 
enfermos e minusválidos ... ? 

Francamente que sexan eles quen de
magoxicamente se proclaman defensores 
"da vida" cando son eles os partidarios de 
tlcer medrar os presupostos militares, das 
guerras desencadenadas eiqui ~ aco lá en 
nome de santas cruzadas, de guerras de 
relixións, de defensa do cristianismo ou da 
moralidade non sei qué. Eles, que acos
tuman a ter negocios abusivos coa saude de 
homes e mulleres das clases traballadoras. 
Eles, que manteñen unhas condicións 
laborais que naide desexar(a para si. .. 

Francamente si, eles son como afirma 
Franc;ois Jacob, premio nobel de Bioloxía 
no campo da Xenética xunto con outros 
dous investigadores: 

"En conclusión, como xa dixen, a 

pasa a pax. seguinte 
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9 restant es irían á cadea. M a is, eiq u i non se remata todo. Os 

ven da pax . anter ior 

- cham ados do " dere ito a vida" montan 
barullo, facendo creer que a proposta d o 
Goberno PSOE é o nova mais, im ped indo 
deste xeito que se mire claro que esa 
raqu ltica despenalización que se propón 
non resolve nada. Seguirá a haber milleiros 
de abort os clandestinos e paga ndo ce n
tos de duros dos que se . van beneficiar 
moitos médicos. O Goberno non recoñece 
o dereito ao aborto. Nega que sexamos as 
mulleres as que podamos decidir, seguirá 
habendo xu icios por aborto e mulleres nas 
cadeas polo delito de decidir non traer ao 
mundo un filio que non desexan, Asegundo 
este proxecto, das 11 mulleres d e Bilbao 
somentes 2 non serían penalizadas, pero, as 

actitud e d iante do aborto plantexa un 
problema moral: ou ben un interésase polo 
conxunto de célul as que é o feto, e elo por 
razóns metafísicas, ou ben un se interesa 
pola nai que é un ser human, e que é quen 
debe dicir a derradeira palabra sobre esta 
cuestión". 

E un proxecto restrict ivo e o Move 
mento Femi nista decimos NON CH EGA . 
Ao tempo que seguimos teimando no qu e 
dixemos da sexualidade , da información 
sexual e anticonceptiva, esiximo s a legal i
zación do aborto libre, gratuito, sen límites 
de edade, estado civil e nacionalidad e, na 
rede sanitaria do Estado e pala simple 
decisión da muller, tal e como temas 
expresado no proxecto de lei sobre a 
interrupción do embarazo da Coordinadora 
de organizacións feministas do Estado 
Español. 

Asociación Galega da Mul ler d e 
Santiago 

A PROPOSITO DOS COLEXIOS OFICIAIS 
DE MEDICOS 

El Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos con sede en Madrid cursou, con data 5 de 
Febreiro do 83, a todos os médicos colexiados _unha 
pormenorizada enquisa que deberían de respostar 
-asegundo lle pide a misiva adxunta- denantes do 21 
de Febreiro do mesmo ano. 

Ao traversa da enquisa, que esixe toda índole de 
datos personais, laborais, de afiliación sindical, 
propostas salaríais e horarias, lei de incompatibilida
des e ouh! Casualidade sobre o aborto. 
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lCaedes . da burra? Eles din "A vida humana" 
-afirmación que procedendo de pretendidos científi
cos causa pasmo. Mais non poderían facer a pregunta 
deste outro xeito lCáles son, ao seu xuicio razóns 
para interrumpir un embarazo non desexado? (por-

,que, naturalmente, .naide, por propia vontade inte
·rrumpe un embarazo desexado). 

Non consideran os señores eses que falla unha 
posibel contestación que non figura ahí? -Sí, a 
petición da muller. 

Para qué continuar indicándolles pos 1beles corre
ccións da enquisa. 

E totalmente inútil. 
El Consejo General de Colegios Oficiales de 

Médicos pretende controlar qué médicos son favorá
beles ao aborto e qué médicos están dispostos a 
practicalos para poñerlle toda sorte de obstáculos: 

Deixalos na rua casos de seren contratados, MI R, 
eventuais, residente asistencial etc, etc. 
Impedir! les por todos os medios avantar · profesio
nalmente. 
Mantelos afastados coma si fosen ''apestados 
asesinos" como nalguns hospitais de Francia 
fixeron algúns xefes partidarios de penalizar o 
aborto. 
Certamente é unha grande verdade que vivimos 

nun país de esperpento. Non é de antro ido, é da vida 
cotidián que o Consello ese dos colexios médicos é 
unha mistura concentrada de sotana-púlpito-bácu
lo-arquivo policial gana pesos e represores profesio-

• na1s. 
Todo, menos o que deberían de ser: defensores da 

saude que m u lleres e homes, grandes e peque nos, 
reclamamos, que mulleres e homes poñemos, inocen
tes de nós, nas suas mans. Polo de pronto, as mulleres 
podemos en verdade escomenzar a desconfiar todo da 
mediciña destes señores, das suas falas e da sua 
honestidade profesional e científica. Son uns argallan
tes, aos que nada interesa a nosa existencia. Pola 
contra saudar a Federación de Asociacións para a 
Defensa de Sanidade Pública, que fixeron unha 
chamada xeneral aos médicos para que non resposten . 
esa enqUisa. 

Corresponsa l 
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O cura párroco de Santa Cecilia 
de Fene (A Coruña) asistiu a unhas 
charlas que médicos da zona estaban 
a facer sobre sexualidade e anticon
cepción. O crego, que non abriu a 
boca en toda a charla decid/u expre
sarse no traveso dunha "folla parro
quial" intitulada- "Rezar en familia", 
da que resumimos algunhas opinións: 

/~.. me veo en la necesidad de se
guir insistiendo en la necesidad de 
REZAR EN FAMILIA, para que no 
sea vilmente atacada LA FAMILIA , 
con falsos prestextos de permisivi
dad, del aborto etc. 

Hace simplemente dos dlas, he 
asistido a unas charlas de unos jóve
nes médicos, que han dejado la dig
nidad de la persona humana, a la al
tura de cualquier animalito ... " 

" ... Los que as/ piensan ¿porqué 
caminos intentarán coducir la huma
nidad? ¿podremos acudir confiada
mente a ellos si tenemos algún pro
blema con nuestra salud, sabiendo 
como tratan la vida de los seres más 
indefensos, pero que ya son perso
nas, e hijos de Dios, como cualquier 
ya nacido?" 

Saberá este Sr. cura que non hai 
moitos anos, unha manifestación de 
emigrantes españois (sobre todo gafe
- e andaluces) en Alemania pedían 
\ . .1. l..IEREMOS VIVIR COMO OS 
ANIMA/S", é dicir, coma os cans-ga
tos-gansters-peixes e páxaros domés
ticos de milleiros de a!emáns? 

¿Entende agora, que hai 'dignida
des animais' por riba de moitas 'dig
nidades humans? 

¿Porqué non fa lar da 'tan digna" 
vida das mulleres na familia e no 
mercado de trabal/o? Da falla de in
dependencia económica das amas de 
casa, do lugar subordinado en postos
categorla e xornais no trabal/o asala
riado, da obediencia ao home inclui
do o 'débito conxugal', do trabal/o 
doméstico, ese trabal/o que o Sr. 
cura non ten o placer de coñecer 
porque seguramente ten na sua casa 
algunha muller que frega-lava-/impa o 
que o Sr. cura ensucia (anque é certo 
que ensucia moito máis do que 
/impar se pode con xabón e auga), e, 
deses tillos traldos ao mundo contra 
a sua vontade ... 

Poderla fa lar desto, erara que si, 
mais, ao Sr. cura esto !le trae ao 
fresco. Para él, unha familia que rece, 
que ah/ se resolve todo, porque na
mentras a xente agarda gozar naque/ 
mundo de alá eiqui vai apandando co 
que !le boten. 

Unha familia sacramento coa 
bendición dos cregos, que chega a ser 
pilar báseco do orden social que á 
Eirexa, ao poder e tamen aos homes 
tan caros beneficios proporciona. 
Pensando naque/ dito de /~o César 
o do César e a Deus o de Deus", eu 
pregunto ¿ Onde remata o do César e 
ónde escomenza o de Deus? 

//ti/ .W?r/;:¡ n;:¡r;:¡ nns r./arP.xar este 

extremo para "recitare", non en fa
milia, senon en consecuencia. 

E como as "'follas parroquiais" 
están de moda, imos fa lar de outra 
de elevado contido moral i educati-
vo. 

O cura-párroco da Eirexa de San 
Fernando de Santiago leva tempo 
difundindo (en realidade mandando 
a nenas polos buzóns e casas de todo 
Santiago) un comic intitulado 
n¿Quién mató a Juanito?" que, por 
outra parte, é o mesmo que en Nava
rra está a difundir o "'co1nité pro vi
da", só que a/l, Juan ita chámase Fer-. . 
mm tea. 

No devandito comic, relátase en 
estampas a evolución semán a semán 
da vida dun feto. Un feto en forma 
de nena sonreinte que por exemplo 
na ff1 semán. 

Agora resulta que imos ter que 
comulgar con rodas de muiño porque 
estes señores (aos que por certo man
temos cos nasos impostas) andan 
emperrados en nos impar as suas 
dogmáticas creencias: 

Vostedes pensan que mulleres e 
homes non crean a vida, só a trasmi-
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ten. Deus é dono absoluto e asegun 
esto a vida é o valor supremo. Polo 
tanto, as personas somos macacos 
que non temas dereitos a nada: nin 
a e/exir o tipo de vida que queremos 
nin tampouco a suicidarnos, por po 
ñer un exemplo. 

Din: a vida é sagrada. E un valor 
en s/ mesma e nós dicimos NON. Pa
ra nós a vida non é, en s/ mesma, nin 
boa nin mala. Causa ben distinta é o 
tipo de vida, a clase de vida que le
vamos, a calidade da vida que temas. 
E é desa clase de vida que nos tocou 
aturar ás mulleres da que queremos 
falar. Esa vida que vostedes reducen 
a medrar para casar-parir-amamantar 
aos nenos-coidalos-coidar-alimentar e 
obedecer ao home. /goal non, piar 

• • que os amma1s. 

... ELES 
SE XUNTAN." 

Nós queremos vivir en libertade. 
Ter a libertade de elexir, de DECI
D/ R si imos ser nais ou non. E, no 
caso de querer ser nais, as mulleres 

. 
ma1s .... . 
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E nada millor que seguir co comic a vosa vista porque todo relato é pouco 
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...... que é o mesmo rebelémonos "coa 
leí de Dios na man" contra o poder 
civil, que, sana moi seme//ante a 
aquel outro dito: 

somos personas capacita s para de
cidir cándo-cántas veces-cómo e con 
quén. 

¿Lfes espanta este libertinaxe? 
A nós nos arrep/an estes ofician

tes da demagoxia. 
Non contentos con fallar estrepi-

, . ~ 

tosamente aos mJnJmos conecemen-
tos cient/ficos, con falsear con con
cencia a verdade, con dibuxar e es
crebir niños en vez de fetos, para pre
dispoñer a xente facéndo/le creer que 
o aborto é un 'vil asesinato'. Non 
contentos con todo esto din: 

"Cuando una autoridad humana 
va en contra de la Ley de Dios, tene
mos obligación de seguir la ley de 
Dios antes que la ley humana" ou o 

''Por encima de la disciplina está 
el Honor" que con descaro' frecuente 
din destacados militares fascistas. 

Si todos estes señores explicaran 
dunha vez por todas e sin ambigüeda
des, cómo é a sociedade esa das leis 
de Dios e das leis do Honor, as xen
tes con outras clases de deuses e de 
honor ter/amos elementos para cavi
lar. 

Por exemplo, ¿Un ha sociedad e 
de dogmas e palabras abstractas que 
se encarregar/an de facer creer-enten
der-comprir curas e militares? 

Ser/a casualidade ¿non?. Precisa
mente duas institucións poderos/si
mas que ao tongo da hestoria excluí
ron ás mulleres das suas cúspides. 
Duas institucións fortemente patriar
cais que teñen defendido coas armas 
e coa ideolox/a relixiosa a suxeizón 

IRONIAS DA VIDA 

-A ndaina, pax. JI -· 

da mul/er e a superioridade do va
rón? 

Se fora as/, nós preferimos outra 
clase de dignidade, honor e vida. Ese 
dereito a elexir a nasa propria vida 
sin curas-médicos-empresarios-mili
tares-deuses-homes decidan por nós. 

Namentras tanto, e, para que 
vostedes sepan o que difunden outras 
follas, evidentemente non parro
quiais, escoiten: 

us¡ os bispos e o papa pariran, 
o aborto seria legal 
e teria indulxencia plenaria 
a xentiña que fora abortar" 
ou aqueta outra tan misteriosa 

pero tan certa: 
userá casua/idade 
será casua/idade 
que os que nunca paren 
pro iban abortar." 

Nanina · 

Un membro activo do "comité pra vida" de Santiago, afirmou sin envergoñar a unha pregunta feíta en tal senso. 
"que il non se tiña enterado dos xenocidos acontecidos en Chatila e Sabra, que si non, claro que houberaJeito algo 

para defende o dereito á vida" 
Era para preguntarlle: ¿cómo foi que te ente raches desto do aborto? 
Inútil. A televisión, radio e xornais dalgúns, convictos de imbecilidade, só trasmiten noticias abortivas. 
Oué certo aquelo de que "non hai piar xordo que o que non quere ouvir, nen pior cego que o que non quere ver". 
Cicais cunhas gafas un pouco máis eraras que as que usan no OPUS ... 

ENTREVISTAS MEDICOS -------1 
MARIA SANCHEZ ANDRADE/ MEDICA 

AN DAI NA.- lOué pensas do proiecto de despenaliza
ción do aborto do PSOE? 

María Sanchez And rade.- O proiecto é totalmente res
trictivo, xa que soio vai despenalizar o aborto en tres 
casos moi concretos: violación, malformación do feto e 
perigro da vida pra nai. 

E importante destacar as trabas que na práctica vai ter 
a muller que quera abortar ainda estando nalgun destes 
tres casos. 1 esto porque pra acceder a un aborto e necesa
rio a aprobación dun médico de cabecera, a aprobación 
de dous médicos dun centro de planificación familiar, e 
por último a do médico que vai facelo. 

Hay que ter conta demais que isto e especialmente 
discriminatorio pra Galicia, onde só hay un centro de pla
nificación familiar por provincia (Coruña, Lugo, Ourense, 
Vigo e Pontevedra) e cunha capacidade asistencial bastan 
te escasa. 

A.- lOue pensas dos movementos pro vida? 
M.S.A.- Penso que os seus argumentos son puramente 

metafísicos. Hai que fuxir dos falsos cientifismos, de si o 
embrión ten ou non vida, cando o que está en xogo en 
moitos casos é a vida da muller e a estabilidade psíquica e 
económica dunha persona, particularmente da muller. Hai 
que ir afacéndose a que a única que deberfa ter capacida
de de decisión no derradeiro intre debe ser sempre a mu
ller. 

PASTOR ALONSO PAZ/MEDICO (Narón. A Coruña ) 

Andaina.- lOué pensas do proxecto de despenaliza
ción de aborto do Goberno do PSOE.? 

P. Alonso.- é un proxecto restrictivo, xa que por 
exemplo con ese proxecto resultadan condenadas a mei
rande parte das mulleres de Bilbao. Penso que compre 
legalizar o aborto inclu (ndoo na Seguridade Social pra 
erradicar o aborto clandestino con todos os perigos qu e 
el o con leva: hemorraxias, cadea e mes m o a morte, e por 
outro lado que médicos sin escrúpulos podan sacar abon 
dosos beneficios a costa destes abortos. 

Penso que o aborto é un dereito humán báseco, é d i
cir que cada unha teña dereito a escoller si quere t er ti
llos e en qué condicións. · 

Andaina.- lOué pensas dos Movementos "pro vida"? 
Coido que somentes son unha tribuna para os e le

mentos máis reaccionarios. Si realmente estiveran a favor 
da vida estarfan contra a pena de morte e loitarian po r 
unha maior de medidas anticonceptivas e por unha mi 
llar calidade de vida en xeral. 

Hai que ter conta o momento en que xurden eses 
movementos, cando a Eirexa está perdendo privilexios. A 
Xerarqu fa eclesiástica, en derradeira instancia o que trata 
é de pactar medante concesións en materia de aborto pra 
manter os privilexios que ten noutros sectores, especia l
mente no ensino. 



Anda ÍIUl, pax. 1 

• AS CONDICIONS DE TRABALLO, 

05Ster...__, MOITOS ABORTOS NON DESEXADOS 

Diversos sectores, estamentos e institucións que mento considerábel da humedade. 
atacan o dereito da muller ao aborto, calan, hipócrita- Dun estudo feíto entre mulleres que traballan na 
mente, as condicións de vida das traballadoras asala- cerámica, comprobouse que o número de abortos era, 
riadas que abortan sin desexalo, e, que abortan por aproximadamente dun 20° /o debido á utilización de 
traballar baixo condicións impropias. chumbo (plomo}. 

Cando se ténta sacar á luz estes problemas, todo As mulleres que traballan en quirófanos durante 
o máis que indican para estes sectores de carcamalas e os primeiros meses de embarazo ou un ano denantes 
que cicais determinados traballos non son axeitados do mesmo, amasan unha incidencia de aborto espon-
para as mulleres, topando asi un motivo máis para nos táneo do 1,3 a 2 veces por riba o da poboación xeral. 
afastar do traballo asalariado, esquecendo que un tra- Respecto as mulleres campesiñas, o índice de 
bailo feito én malas condicións de salubridade-hixiene abortos é bastante auto palas duras condicións de tra-
non pode defenderse para naide (nin homes nin m u- bailo e por que se da nelas anomal (as de posición de 
lleres}. útero precisamente polo anteriormente dito, amais 

Pero a eles, que tanto lles ten, todo o máis que de que os niveis de asistencia sanitaria son ainda máis 
fan é compensar as condicións perxudiciais, con di- baixos que no mundo urbán. A todo isto compre 
versas primas (é dicir, con cartas), coma si o dereito á engadir que, dende a introducción dos insecticidas na 
saude, a integridade física e a propia vida fora algo agricultura, aumentou a porcentaxe de abortos e de 
recompensábel. O caso é que asi ven sendo xa que ao nenas nascidos mortos. 
non haber un control das condiciós de trabal lo por Pesie ao tan reducido da mostra, estes datos amo-
parte dos traballadores e das traballadoras, pensando san que hai un tipo de aborto -aquel que a muller non 
éstes conquerir millares condiciós de vida, rematan desexa- que se ven practicando con tbda legalidade 
por negociar cuartos a cambeo da propia saude, de polos mesmos que fan empaladas declaracións do 
fillos sans, etc. 11dereito a vida" dos fetos, da necesidade de penalizar 

A "matanza de inocentes" que se nos inculpa ás 0 aborto e que son bendecidos palas xerarqu{as ecle-
mulleres cando esiximos o dereito ao control do no- siásticas. 
so carpo, ergue campañas particularmente duras por Cando nós, o Movemento Feminista talamos des-
parte dos 'santóns' da Eirexa e da burguesía reaccio- to é porque queremos que se sepa que nós non defen-
naria, esa mesma burgues(a que, nas suas fábricas, cal- demos calquera clase de aborto. Nós, só defendemos 
culan a disminución dos riscos no traballo coma com- o aborto voluntario, o aborto decidido libremente po-
pensábeles ou non e, rexeitan poñer medidas de se- la muller. E decimos esto tamen porque queremos 
guranza por non as considerar rentabels. que se sepa o que a estes hipócritas "defendevidas" 

/.\segundo un recente informe elaborado pala se- lles importa a vida das mulleres e dos fillos das mulle-
-:,.- etaría da muller de CC.OO, sobar deste tema salien- res. 
tábase que: Namentras moitos bendicen abortos brancos para 

O aborto branco é, cicais, o aspecto sanitario máis que os capitalistas poidan conseguir, nas suas fábricas 
chamativo da muller asalariada. Estes abortos pode- e centros de traballo máis beneficioso, nós esiximos 
ríanse eliminar mi llorando as condicións de traballo, que se penalicen os abortos brancos. 
repasando os ritmos de productividade e, consideran- DOS 1 os ENCONTROS GALEGOS PO LO 
do a maternidade coma unha función social recoñeci- DEREITO AO ABORTO FEITOS EN CORUÑA 
da. 

O máis auto porcentaxe de abortos espontáneos 
son causados palas pésimas condicións de traballo. No 
textil, os abortos brancos chegan a cotas moi por riba 
do 20° /o sobar de todo nas seccións de prensa e va-

NOTA: "Aborto Branco": expulsión do feto produ
cido por condicións laborais, alimenticias, sanitarias, 
vivenda etc. impropias da muller xestante, e contra a 
sua vontade.-

VANNOS MOSTRAR AGORA OS LIMITES DO 
DONOSO CORPO? 

Encol do aborto hai xente que non aceita a nosa 
afirmación "temas dereito sobar do naso carpo", ba
sándose en razós su posta mente científicas. 

Veamos os argumentos: 
Todas as células do naso carpo teñen uns marca

dores de superficie -antíxenos de superficie- que lles 
permiten que sexan recoñecidas como do propio car
po e non sexan rexeitadas polo sistema inmunitario, 
causa que sucede cos chamados "carpos extranos" 
(que precisamente non teñen esos marcadores de su
perficie e polo tanto non son recoñecidos como pro
pios}. Ante un corpo extrano o organismo provoca a 
nomeada reacción antixénica mediada por células lin
focíticas e anticorpos, reacción que intenta o ailla
mento e destrucción do corpo extrano. 

---------------- -- ---- -

Pois ben, o óvulo fecundado, quando quere im
plantarse na parede do útero, é recoñecida no primei
ro intre polo útero como un carpo extra no: o útero 
realiza un pequeno intento de reacción antixénica 
que pretende rexeitálo. Dacordo, todo isto pode ser 
certo. Mais a biolox(a ten os seus métodos e o óvulo 
fecundado que neste intre ten 0,45 X 0,30 X 0,1 mil(
metros de diámetro e está na chamada fase de ' u la, 

, . . . . 
ten mecamsmos espec1a1s pra escapar a es 10 
anclarse na parede do 'tero, infiltrála e o e as''" a-....-_ 
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ven da pax. anterio r 

mentarse do seu sangue . .. 
Pois iste feíto biolóxi co do in icia l rexeite da mó

rula po lo útero é a base da argumentación distes seño
res: " O carpo da na i recoñece á mórula como un car
po extra no; por tanto non lle pertenece , non forma 
parte do carpo da muller e ésta non tén entón ningún 
dereito sob re él. Esta mórula -fu turo embrión - é unha 
"vida humana autóno ma independ ente da nai". Dito 
ist o, falernos agora dun tumor ca nceríxeno que se fa
ga dono dalgu nha parte do naso ca rpo. Ese cáncer loi
ta por establecerse no naso carpo, reprodúcese a 
gran velocidade e o propio organismo desencadea a 
no meada reacción antixénica pra desembarazarse d íl, 
xa que ese cáncer é recoñecido como un carpo ex
trano. (As células tumorais a pesares de proceder do 
propio carpo, palas alteraciós sufridas-radiaciós, tóxi
cos, venenos-chegan a ter marcadores de superficie 
distintos, e portante son recoñecidas como carpos 
extra nos. 

Moi ben señores. Si ustedes básanse unicamente 

na sexua/idade 
o coito non é imprescindible. 
So o coito pode embarazar. 

Na relación sexual entre un home e unha mul/er 
pódense facer moitas causas sin perigo de embarazo. 
Causas que son plenamente satisfactorias tanto para a 
muller como para o home. Tan só unha produce 
embarazo, caso de non poñer os medios para evita/o: 
o coito (a introducción do pene na vaxina con exacu
lación dentro ou nas portas da mesma). 

Para moítas mulleres o coito non resulta satisfac
torio, atopando moito máis placer en acaríciarse-la
merse-bicarse no resto do carpo e moi especialmente 
no el /toris. 

Moitos homes, ameirande parte deles, néganse a 
experimentar outras posibilidades fora do coito sin 
ter canta que non ten por que ser placenteiro para a 
muller coa que se relacionan e mesmo para eles. 

E sí non fora certo que unha muller pode estar 
plenamente satísfeíta sin a existencia de coito c.'cómo 
se explicaría a satisfacción sexual das mulleres que se 
relacionan sexualmente con outras mulleres? 

na bio lox ía pra condena r o aborto , non sería total
mente descabellada a idea de que eu basárame na mes
ma ciencia para contradecir a extirpación du n cáncer 
porque: 
1.- Tén vida propia (ninguen pode negar que as súas 

células están vivas). 
2.- Esas células son "HUMANAS" (proceden dun or

ganismo humán). 
3.- Non pertenecen ó organismo no que están instala

das: Xa vimos como o organismo o recoñece co
mo carpo extrano e lánzalle ataq ue ant ixénicos. 
Entón eu vos digo: "En fa vor da vida , o maior 

ben supremo non matédes ese t umor cancer íxeno 
portador de vida ''humán". 

Señoras, Señores ... Está claro que somos moito 
máis que biolox(a. Non podemos red ucir o valor da 
vida humán ao seu estricta medida bio lóxí ca. NON . 
Cando talamos de vida humán falamos de moito 
máis, falamos dunha vida mediada pala súa historia, 
por seus condicionantes materiais e biolóxicas, pala 
súa carga individual de libertade e razón. Nós, po-
ñemos a profun a e mplexa vida humán por riba 
da simpl vi b oló rec· mente por ser hu-
máns est m s t rede rmínadas pala 
bi 

* 

* 

* 

* 

Martín ica . 

, . , 
non uses tampons na menstruacwn 
seguinte. 
non realices coito nos 20 d/as se
guintes do aborto. 
si tes hemorraxías, fiebre e te atopas 
mal, acude sin demora a un centro 
médico. 
asegura, cando practique o coito, que 
non corres risco algun de embarazo, 
non te fíes de Oxino nín da 'marcha 
atrás'. 

qué facer si estas embarazada e desexas abortar. 
Frente a sospeita dun embarazo é preciso a confirmación ao traveso dun test de embarazo, que se pode rea

lizar nunha farmacia, tendo canta que a solución positiva quere o paso de 9 d(as de retraso da mestruación. 
Este diagnóstico é valedeiro no 9EP /o dos casos cando é positivo, pero non o é si sale negativo, polo que re

comendamos que se repita. 
Confirmado o embarazo calcular o tempo xa que o método de aborto depende do tempo de xestación. Cón

tase dende o 1° d/a da derradeira menstruación. 
E do máis importante non deixar correr o tempo. Canto antes te poñas en marcha n1oito millar vai ser para 

t{ Denantes das 8 semáns pode facerse sin ingresar no hospital ou centro sanitario polo método Karman ou 
de aspiración que non presenta ningunha crJmplícación. 

Ponte en contacto urxente coas organizacións feministas. Si non coñeces a naide podes acudir a: 
Coordinadora Feminista de Vigo. r/Colón n° 9-Ta oficina. Xúntanse os mércoles a partires das B. 
Asamblea de Mulleres de Coruña, xúntanse os mércoles a partires das 8 en Alfredo Vicenti n° 6-1° Coruña. 
Asociación Galega da Muller, os luns de 7 a 8 no bar da Facultade de Medici.Pia e os mércoles de 8 a 10 no 

1° piso do bar Mezquita. O 

1 
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1.- INTRODUCCION 
Neste artic uliño non pretende

mos nin con moito facer unha sín
tese rigurosa deste 1 ibro, senón úne
camente dálo a coñocer porque pen
samos nos proporciona as mulleres 
unha chea de coñocementos sabor da 
nosa historia que deica agora tanto 
no terreo da sanidade como noutros, 
ténsenos sido ofrecida dun xeito 
manipulado e terxiversado. Xunto a 
esto, estas mulleres ofrecénnos unhas 
visión realmente interesante sobar da 
necesaria loita das mulleres por rea
propiarnos do control do noso carpo 
a traveso do coñocemento ,cientffi
co", nun esforzo por ,separar a pa
lla do grao", utilizando o que a cien
cia e a técnica nos poidan aportar, 
pró combatindo tamén toda a carga 
ideolóxica clasista e sexista que até 
agora caracteriza a ciencia. 

Nun articuli ño que ca(u nas no
sas mans sobor da muller e a medí
ciña feíta po r dúas médicas ofrécen
nos un párrafo moi siñificativo sobar 
desto, que pensamos é interesante 
r-o"'lryar eiquí: 

O ser a enfermedade unha for 
ma de vivir, que ten que ser interpre
tada e comparada cos patróns de 
norma 1 idade-anormalidade basada 
nos valores culturáis aceptados, a me
dici ña encóntrase en cont ínua intera
cción co poder e a ideolox ía do mi
nante na sociedade en que se desen
rola. Esta ideolox ía condiciona o 
plantexamento dos problemas médi
cos, presentándose a miudo como 
obxetivas e cient (ficamente indiscu
tibi les, pro postas que contribuien .á 
perpetuación dos estereotipos e pre
xuicios existentes" 

As mulleres durante séculas te
mas tido unha participación impor
tantísima no exercicio da mediciña. 
As mulleres foron importantes anato
mistas, foron as primeiras farmacólo
gas cos seus cultivos de herbas medí-

A MULLER E A MEDICIÑA 

BRUXAS, ENFERMERAS E COMADRONAS. 

DOENZAS E TRANSTORNOS 
(Poi (ti ca sexual da enfermedade) 

ciñáis, sabían percu rar abortos e 
actuaban como comadronas. Durante 
séculas as mulleres foron médicos 
sin tíduo. A xente do pobo chama
báas ,,Mulleres sabias" anque prás 
autoridades eran bruxas e charlata
nas. 

Sen embargo ó longo da historia 
as mulleres usurpóusenos e marxi
nóusenos do exercicio da med ici ña 
até a situación actual onde salvo hon
rrosísimas excepcións vémonos apar
tadas dos centros de decisión, arrin
conadas os postas secundarios. Din 
ca nasa subordinación está determi
ñada biolóxicamente, cas m u lleres es
tamos millar dotadas por natureza 
prá ser enfermei ras que prá seren mé
dicas. Tamén intentóusenos presen 
tar como ,,natural" a superioridade 
centífica e técnica dos homes frente 
a nasa maior capacidade intuitiva. 

Pró nos, mirando prá nosa historia 
podemos ver como a marxinación da 
m u ller na san idade vai parella ó 
progresivo control poi (tico i econó
mico da mediciña por parte da clase 
domiñante, que non quería renunciar 
os beneficios o prestixio e o poder 
que o exercicio da mediciña reporta. 

"A represión das sanadoras baixo 
o avance da mediciña oficial foi unha 
loita pol(tica; e o foi en primeiro 
lugar por que forma parte da historia 
máis amplia da loita entre os se
xos ... ". "As sanadoras foron atacadas 
pola sua condición de mulleres i eles 
defendéronse loitando en nome da 
solidaridade con todas as mulleres. 1, 
en segundo lugar, a loita tamén foi 
poi ftica polo feíto de formar parte 
da loita de clases. As sanadoras eran 
as médicas do· pobo, a su a ciencia 
formaba parte da subcultura popu
lar ... " "Os profesionáis varóns pola . -contra, na sua ma1or parte tenen 
estado ó servicio da clase do mi ñante, 

Bruxer (a e mediciña na Edad 
Media: A caza das bruxas. 

O período de caza das bruxas 
abarcó u máis de catro sécu los (dende 
o século XIV até o XVIII). A perse
cución das bruxas Pmpezóu en tem
pos do feudalismo e prosegu íu con 
crecente virulencia até ben entrada a 
,,edade da razón". Adaptóu formas 
diversas según o momento e lugar 
pró sin perder en ningún momento a 
sua característica esencial de ccmpa
ña de terror desencadenada pala cla
se dominante e dirixida contra a po
boación campesiña de sexo femen i
no. As dimensións deste sangui ñen
to fenómeno histórico son impresio
nantes chegando a seren var ios mi
llóns as mulleres que mo.rreron, a 
maior parte que imadas nas foguei ras: 
nalgunhas ciudades alemanas as exe
cucións chegaron a seiscentas anuais, 
aproximadamente duas diarias i en 
Tolouse (Francia) chegaron a ser exe
cutadas catrocentas persoas n un 
d í a ... 

ALFONSO X O SA.UO, 4 _ TRA. VES,AS _VIGO tantO nO BlpeCtO médiCO COmO 
________ _. ool ítico" . 

O porqué da caza das bru xas ca
bría atopá la en duas poderosas ra
¿óns: Nun prime iro orde de causas 
parece ben certo que as bruxas co 
seu caudal de coñocementos e a sua 
adicación a clase campesiña e capas 
pobres das zoas urbáns representaban 
un ha ameaza poi ítica, relix iosa e se
xual prá Iglesia, tanto católica como 
protestante e tamén pró Estado xa 
que supuñan unha contracultura , un 
xérmolo de contrapoder na medida 
en que por unha banda tiñan unha 
certa organización (xuntábanse regu
larmente en pequenos grupos a nivel 
local i estos grupos chegaban a con
vocar a centos e mi les de persoas nas 
suas celebraciós) e por outra banda 
un forte entronque cas loitas e as 
organ izacións campesi ñas, non sen do 
descartable que as suas reunións 
aparte de servirlles prá transmisión 
de coñecementos i experiencias mé
dicas serviran tamen como lugares 
de encontro prá planificación das re
belións campesinas. t:n segundo lugar 
ó necesario control por parte do Es
tado e a clase domiñante, a traveso 
fundamentalmente da Iglesia, do 
exercicio da medici ña esix ía rematar 
con todo aquelo que non tora a cen
cia oficial e susceptible de ser canali-

pasa a pax. seguinte 
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zada a traversa das suas institucións: 
as primeiras universidades, ás que 
soio tiñan acceso os membros da cor 
te e os burgueses, e os que tiñan veta 
da a entrada a gran m a ior ía de m u !le-
res e os homes traballadores. ·· 

Tres acusacións fundamentáis fa 
ciá sel les as bruxas: en primeiro lugar 
acusábase !les de todos os crímenes 
sexuáis contra dos homes. A Igl esia 
asocia ba á mu ller ó sexo e condeaba 
todo placer sexual, considerando que 
éste so io podía proceder do diaño. 
Dec íase que as bruxas experimenta
ra n por vez primeira o placer có de 
mo e que logo contaxiaban a sua vez 
o pecado ós homes. Tamén se lles 
acusaba de causar impotencia ós ha 
mes e no tocante as mulleres, de feí
to se !les acusaba de ofrecer consellos 
anticonceptivos e de efectuar abor-
tos: en definitiva acusábaselles de po
seer "unha sexualidade femenina" . 

Tamén se !les acusaba de estar or -

gani zadas (antes xa tala mos por 
qué) , e por ú 1 ti m o de " e u raí e san a r 
ó próximo", xa q ue prá eles a cura
ción ou ben viña de Deus vía as mans 
e os rezos dos crérigos e frad~s, ou 
viña do de m o a trave xo das bruxas. 
Así as curas das bruxas anque deran 
resu ltado conti tu ían un ha in te rferen
cia perversa contra a vontade d iviña. 
Canto maior fora a capaci dade "satá 
nica" dos campesiños prá resolvé los 
seus propios problema s, menos de 
pend erían de Deus e da lgresia. 

Os pro pios métodos que ut ili za
ban as br uxa s supuñ an en sí mesmos 
un desafío ó saber oficial na medida 
que utilizaban o coñocemento empí
rico, é decir á observación da realida 
de e a in vestiaación. f\Jon tiñan unha 

~ 

actitude relixiosa pasiva, senón acti-
vamente inda gadora . 

A bruxa encarnaba póis , unha tri
ple amea za prá lgresia : era mul!er e . 
non se avergonzaba de sé lo, fo rmaba 
parte dun move mento organizado de 

e 
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m u lle res cam pesi ña s e fi na 1 me nte era 
unha sanadora qu e utili zaba métodos . , . 
rac1ona1s. 

O reducido por forza deste 
artículo non nos permite comentar 
agora out ro capítulo moi interesante 
do libro onde talan do proceso que 
se levóu a fines do século XI X e 
comenzos do XX en Estados Unid os 
cont ra o exe rcicio "irregula r" da 
med iciña i en favo r da "profesiona! i
zaci ón " da sanid ade , da inevitable 
loita de inte reses q ue se deron en 
torno á sanidad e púb lica así co mo 
outro que fala das concepcións da 
"cencia médica" sobor da muller, e 
as teorías vixentes fai un século e 
que a índa que dun xeito moito má is 
sutil, persisten nos textos e na 
práctica médica de hoxe en día e qu e 
parten da consideración da funci ón 
"funda menta 1 mente reproductora " 
da rnuller. Desto todo talaremos 
noutro artículo no próximo núm erc . 

Coordinadora de Organizacións Feministas do Estado Español. 

A Cooídinadora de Organi zacións feministas do Estado Esp ar1o l, reuni da no local de CCOO os el ías 5 e 6 
de Febreiro, e con asistencia de 33 organizacións ent re as qu e se encon tr aba a AGM de Santiago , to mou os se 
guintes acordos: 

Proseguir a súa campaña favoráble ao Aborto libre, gratuito e na rede sanitaria do Estado, iJaixo o lemo : 
"Dereito ao aborto; as m u Iteres decidimos". 
No U o desta campaña a Coordinadora decide u: 

"" Difundir un manifesto có lema da campaña no qu e se exp lica as ~J r a v es insufici encias da restri ct iva despe na li 
zación do aborto nos tres casos que propón o Gobe rn o do PSOE. 

* Contrarrestar as ideas contrarias ás mulleres que neyan o noso dere ito ao aborto, el e todas as for za s, secto res 
e asociacióhs hipócritamente tituladas "defensoras da vida" . 

* Sacar á luz o proxecto de lei de interrupción voluntaria do e rnb arazo que a Coordinadora ten e la borado. 
Celebrar os días 2, 3, 4 e 5 de Xunio unhas Xornadas sobre SEXUALIDADE, nas que se abordarán entre 
otros temas: 
autoerotismo, anticoncepción, coñecem··nto do cor po e ~ o ce do mesmo, corl1U nicacion sent i mentos, ce los , 
roles -estereotipos nas relacións sexuais entre duas ou máis personas eJe igoal ou distinto se xo, fri xidez, anor-
gasmia-vaxinismo, etc. , 
En relación ao tema podes poñerte en contacto con calisqu era das organizacións feministas de Galicia o u 
ben coa librerla de Mulleres de Madrid (San Cristobal, 17 Madrid, 12 Teléfono 2217043). A súa organiza 
ción corre a cárrego do Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. 
Celebrar o 8 de Marzo como día de loita e festa das Mulleres en defensa dos nosos dereitos. 
Tamén se íntercambearon experencias na loita contra as ayresións sexuais e violacións, especialmente a apor

tad a pola Coordinadora Feminista de Navarra que viñan de rea lizar unha campa!'la forte sobre o tema con de
bates e movilizacións, así como as experiencias das Mulleres Andaluzas de Málaga e Granada. 

Por ú !timo a Coordinadora denunciou: 
• A morte de dúas mulleres en Avilés e Gijón en abortos clandestinos. 
• O fe íto de que teñan sido citadas a declarar as mull eres da Tabacal e

ra de Murcia que nun escrito se solida ri zaron con Ma Carmen 
Olmos. 

" O documento da Conferencia Episcopal que unha vez 'náis sigue a 
nega r ás mu ll eres o dereito a decidir sobre a nosa vida. 
O pró ximo encontro da Coordinadora quedou para os días 23 e 24 

de Abri 1 en Mad rid. A permanente quedou en mans da Comisión pro 
Derei to ao Ab orto de alí. 

Pra co ntactos, d iri xi rse á Libreda de Mull eres eJe Mad ri d. 
.' ' l) 

- f ' 
----
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QUE FIXEMOS, QUE .FAREMOS 

Son moitos os proxectos e actividades nas que o Movemento Feminista está a traballar, pro fundamental
mente son dous os temas que se ten entre mans neste momento: A campaña por un aborto libre, e o 8 de 
Marzo. 

Entre as actividades realizadas, a destacar a charanga de Antroido levada a cabo pola coordinadora Femi
nista de Vigo, na que pasearon un avión con mulleres preñadas palas rúas, con maldición de obispo incluida 
por este vóo a Londres para abortar. 

A AGM de Ourense tampouco desperdiciou o antroido e tomou as suas ruas cunha comparsa na que de
nunciaban o papel da Eirexa na discriminación da muller e o problema do traballo doméstico. 

Pro houbo pra tódolos gustos, e así as mozas de A Cru ña decid íronse polo automóvi 1 organizando un ha 
caravana a favor do aborto. 

Namentras tanto as compañeiras de Santiago polemizaban nunha mesa redonda na Facultade de Filosofía 
cos "salva vidas" da reacción, e a AGM de Ferrol editaba un boletín no que incluían un artigo sabor do abor
to. 

Evidentemente isto é somentes un ha mínima mostrado que se fixo. 
Cando ista revista esté nas vosas mans celebraríase ou estarase a celebrar unha manifestación a nivel 

nacional o día 6 de Marzo en Santiago convocada palas organizacións feministas e apoiada por ciiversos parti
dos poi íticos e sindicatos. 

A maiores, en cada localidade levaránse a cabo diversas actividades tales como películas, reparto de follas, 
teatriños, charlas, etc ... , que por motivo de espacio non podemos comentar máis ampliamente. 

concurs litere~rio 
pcara mullcres 

\. . ,.. 

-

Dende Andaina convocamos un concurso de con
tos e poes/as co gallo do d/a 17 de Maio, d/a das Le
tras Ga/egas, poñendo as/ o naso grao de area na cele
bración desta data. 

Deste xeito pretendemos proporcionar un est/
mulo pro desenrolo da nasa capacidade creativa, ó 
tempo que poñemos nas vosas mans un cativo espacio 
pra unha primeira publicación. 

As bases son as seguintes: 
1°) Tema libre. 
;fl) Os trabal/os deberán ser presentados en Ga/ego. . 
:fJ) A extensión máxima será de 6 folios para os con-

tos e sin 1/mite de versos para os poemas, escrito a 
máquina por unha cara e a dous espacios. 

Lf1) O tempo de presentación rematará o 20 de abril. 
Os trabal/os deberán ser presentados con sinóni
mo e un sobre cerrado con datos do autor. 

sO) Haberá un único premio para cada categor/a, que 
consistirá en un lote de libros e a publicación dos 
trabal/os premiados no vindeiro número de An
daina. 

~)E fallará o concurso o equipo de redacción de An
daina. 

7°) Os trabal/os . deberán ser enviados ó Apartado 
1.058 de Santiago. 

• 
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