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Desde aquelas primeiras mobilizacións 
de "ti~l~is" na inetade dos anos 70 até 110- 
xe, 0 feininismo ten pasado por diversas 
etapcis, J ilusión e a forza daquel prii~ieiro 
fen~iiiismo impulsou cambios sociais iin- 
porrantes nun periodo curto de tempo. 
E como sempre que xorde unha demanda - 
soci~l con forza, liai un intento por parte 
d,i, iiistitlicións e dos poderes públicos por 
canaliza-lo. 

Desde o ano 1979 que aparece a Subdi- 
reccióii da Condición Feminina da exinta 
UCD, (despois en 1983 o Instituto da MLI- 
ller co governo PSOE e máis tarde, en 1990, 
a própria Xunta debaliza suma-se ao ca- 
rro co Servício Galego para a Promoción da 
lgualdade do Home e a Muller), o debate 
da autonomía do rnovemento feminista 
respecto das institucións cobra unha im- 
portáncia máis alá dos debates teóricos dos 
primeiros anos. Porque é certo que as ins- 
titución~ satisfacen unlias certas demandas 
de servizos e tamén que conteñen con da- 
divas algúns focos de insatisfacción. Teñen 
a billa dos diñeiros, das subvencións, dan 
a quen quereii, e sempre e cando, os pro- 

gramas estén de acordo cos seus intereses, 
iion teinos máis que ver as subvencións mi- 
Ilonárias que coiicede a Xuilta ás niulleres 
rurais e a iniséria OLI ridiculez que da a ou- 
nos colectivos. 

As casas de acollida dependeiites das ins- 
titucions e xestioiiadas por colectivos de 
mulleres, son un exemplo desta colabora- 
ción; atenden a unha situación inmedia- 
ta de inoitas mulleres, algo inoi necesário 
pero non solucioiian o problema da vio- 
Iéncia contra as mulleres e a siniación de 
dependéncia que moitas teñen cando aco- 
den e cando saen das casas de acollida. O 
problema non está nas casas de acollida, 
senón nas institucións que lavan a cara an- 
te o problema con duas ou tres casas, moi- 
tas menos das que se precisarian en todo 
caso. Se existe a violéncia contra as mu- 
lleres é porque a violéncia está instaurada 
nesta sociedade e porque existe unha acep- 
tación da muller como inferior, alguén a 
quen se pode golpear, ultraxar ou subme- 
ter. Por moitas declaracións que se fagan, 

non existe por parte dos poderes pú- 
blicos un verdadeiro interese en mo- 

'4 dificar esta situación. Non hai ' campañas publicitárias nos mé- " ' 
dios de comunicación que con- 

, ' denen esta violéncia, nen pro- 
gramas nas escolas que con- 

I templen o tema en toda a súa 
amplitude, nen solución para 

as mulleres maltratadas que non 
teñen onde acudir cando deixan a casa, nen 
programas reeducadores dos I~omes que 
maltratan, 

I Algo parecido poderiamos dicer dos pro- 
gramas de lgualdade que se proponen desde 
as institucións; pode estar ben primar as 
mulleres nalgúns casos, ou fomentar que 
se adiquen a traballos distintos dos consi- 
derados femininos, pero mentres reci' ' ia so- 

bre as inulleres todo o peso do coidado do 
entorno, eses programas resultarán rnoi 
pouco efectivos. O traballo doméstico e de 
coidado familiar é necesário para a vida, e 
coiitribue a face-la máis agradábel, pero non 
debe ser unicamente un valor feminino, as 
mulleres iion nacemos predispostas xeiie- 
ticamente para el, aprendemo-lo, unha cous, 
é que teñanios a capacidade biolóxica dl 
ser nais e outra moi distinta que debamos 
ser iiós as únicas nais-coidadoras de todos 
os que nos rodean. Mentres os traballos, a 
política, o ócio non coi~templeii ese tempo 
e espazo necesário para adicar ao coidado do 
entorno, mentres os Iiomes non asuman 
tamén como seu ese papel, non Iiaberá 
igualdade de oportunidades, mentres non 
mudemos a cultura agresiva e competitiva 
por unl~a cultura do coidado e da solida- 
riedade, nen os uns nen as outras avanza- 
remos. 

Desde que empezou a sair á rúa na me- 
tade dos setenta o movemento feminista 
ten-se diversificado bastante, hai seminá- 
rios de estudos nas universidades, colecti- 
vos de ensinantes, vocalias de bairros, se- 
cretarias da muller nos sindicatos, mulle- 
res xoves que se xuntan para discutir a súa 
problemática, grupos que fan un traballo 
máis iiistitucional e outros que estan máis 
na rúa ... As siiiaturas do pasado 8 de mar- 
zo son un bo exemplo desta diversidade. 
As formas e os modos de abordar certos te- 
nias poden ser distintos, as veces rnoi di- 
ferentes, nesa diversidade fumos medran- 
do todas a nosa conciéncia feminista. Pero 
se queremos seguir avanzando é necesário 
pular por un feminismo autónomo das ins- 
tinicións, que loite na rúa e traballe por es- 
pallar as ideas feministas, que reflexione e 
debata sobre a sociedade que quereinos 
ir facendo, conveña ou non conveña aos 
poderes públicos do inomento. *-  



Pilar Barreiro Senro 

Pilar Barreiro Senra, 

do concello de Lousame, na 
comarca de Moia é unha atle- 
ta que vén dando que falar xa 

que ten o record galego en 
pista (xaneiro 9 7  en A coru- 

ña) e ao ar libre (xuño 96 en 
5antiago). Participou a co- 
menzos de marzo en 
Valencia no campionato de 

Europa de Atletismo en sala 
e superou a eliminatória sen- 
do a cuarta mellor da sua sé- 
rte. Di que Ile fa¡ ilusión parti- 
cipar na Olimpiada do 2000. 
Xa veremos, comenta, men- 
tras se dedica á preparación 
de oposicións de Maxistério. 

Monseñor Elias Yanes, 

presidente da Conferéncia 
episcopal española, dixo, su- 
mando-se ao carro do rexei- 
tamento dos maos tratos do- 
mésticos que "os maos tra- 
tos ou o dano grave que se 
pode inflixir á muller ou aos 
fillos son unha das causas 
para xustificar unha separa- 
ción no matrimónio eclesiás- 

tico". Tantos anos a lgrexa . 

Católica instando ás mulleres 

á resignación e a. obedecer 
ao marido, desacreditando as 
separacións e os divórcios 
porque un matrimónio impri- 

me carácter e é para toda a 
vida. Tantos anos facendo re- 
caer na muller a responsabili- 
dade de amortiguar asten- 

sións e "o que toque", que o 
record0 de Monseñor Yanes 
está ben, sobre todb se ani- 
ma aos sacerdotes a predicar 

duro nas lgrexas contra o po- 
der varonil e contra unha das 
suas expresións: a violéncia 
sobre as esposas. 

Pero isto só non abonda. A 
lgrexa Católica, desde logo a 
española, debe pedir perdón 
ás mulleres por apoloxia da 
violéncia varonil e por incitar 
ás mulleres ao siléncio, á re- 
signación e ao aguante en 
vez de anima-las á denúncia. 

YPTT Calina Ulanova, 

a grande bailarina rusa, naci- 

.,-' 
da en 1910, morreu o pasa- 

; do mes de marzo en Moscu 

€la desenvolveu a sua carrei- 
ra nesa cidade, foi unha das 
moi grandes e conforma ese 
ceo de bailarinas onde tamén 

están Fontaine, Plisetskata, 
Markova, Alonso ,..... 

Colina Ulanova 

Francisco ÁIvafi no Congrt 

A revista EL SIGLO, 

propuxo un pequeno xogo ao seu público, animando a 
encontrar o verdadelro e completo nome de Francisco Alvarez 

Guón firmante de duas cartas aparecidas na revista Fuerza 
Mueva en 1980. 

Reproducimos aqui un par de parágrafo5 das ditas cartas: 
"( ...), o noso querido caudillo morreria para vostede e para 

algúns do mesmo estilo; para outros está vivo nos nosoc 
razóns el está connosco. (...)" 

"(..). ¿E ao noso querido caudillo quen Ile agradece 40 anos 

de paz, ledícia e sobre todo de ser español?.( ...)." 
Algunha dúbida sobre O casco de Francisco Alvarez Gijón? 

Información extraída 
do boletín Mujeres 
de/ Mediterráneo, n o  2, O alcalde de Bolonia explica 

que asinou a carta porque 
considera necesaria unha re- 

Walter Vitali, alcalde PD5, foi flexión sobre a violencia se- 
o primeiro en asinar unha xual vis'ta non só como actn 
carta presentada ao pleno do criminal senón tamén refc 
Concello de Bolonia por ini- 
ciativa dun grupo de conce- 
Ileiras. Ma carta afirma-se que 
"a violéncia sexual non é un 

problema das mulleres senón 
da sexualidade masculina.. . 
56 poderá ser combativa 
conxuntamente por homes e 

mulleres.. . A violéncia sexual 
vive no contexto dunha cultu- 
ra e dunha identidade ma- 
chista historicamente asenta- 

da, transmitida a través de 
modelos culturais e traducida 
en conductas concretas.. . hai 

unha responsabilidade de xé- 
nero e nunca o dixemos". 

a un estereotipo masculir 
que ve a relación sexual 

como acto de dominación. 
"A nosa idea, é debater o pro- 

blema, non deixar que a vio- 
Iéncia contra as mulleres sexa 
cousa delas, evitar que a ad- 

ministración efectue lnter 
cións tradicionais e rutiná 

Queremos recuperar, den 
dunha sociedade na que I 

sexo se emprega con fin: 

merciais, as relación5 res 
sabeis e compar 
mesmo tempo c 
abandoar definitivamente o 
machisi 

tidas e a( 

:onseguir 

ven- 

rias. 
itro 

3 
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Mary Kay Le Tourneau, 

unha muller de 36  anos, pro- 
fesora no coléxio horewood 
en Seattle, no Estado de 

Washington, arrebatadamen- 
te enamorada dun aluno de 

l 13 anos, está no cárcere 

cunha condea de sete anos e 
méio por ese amor. Do seu 
aluno xa ten unha fllla, 
Audrey, e está novamente 
embarazada. 

As lmplacábeis leis sobre 
sexo lnterxeracional nos EEUU 
pasan por alto que pode ha- 

ber relacións amorosas entre 
duas persoas cunha distáncia 
tan grande en idade se que 
sexa abusos, corrupción, etc. 

1 '  Mary Kay Le Tourneau 

Asi intenta explica-lo Fred 
Bertin, un psiquiatra de Baltl- 
more que traballou casos de 

abusos sexuals. Bertin cre 
que este pode ser un caso 
excepcional. A história'de 
amor tan apaixoada que viven 

"Astúcia, teimosia,. . . O Colectivo de Mulleres 
Ensinantes do Rosa ao 
Violeta, 

. . .paciéncia, ideas simples e Democrácla. 51, unha demo- 

claras, capacidade de deci- crácla sen partidos, elección, 

sión, don de mando, lmplacá- 
be1 durezaU,comenta Jorge 
Edwards como condlclóns po- 

líticas importantes de 
Pinochet que comezou a de- 
mostrar desde aquel amargo 
11 de setembro de 1973 en 
que acaudilló un sanguento e 
terríbel golpe de estado mili- 
tar en Santiago de Chile, ll- 
quidando o lexítlmo governo 
de Allende. 

O 10 de marzo leu o seu 
dis;urso de despedida na Es- 
cola Militar deixando o posto 
de Comandante en Xefe do 

Exército, para entrar o 11 de 
marzo, escoltado, como sena- 
dor vitalício a unha cámara 

parlamentária que endexa- 
mais o elixiu e que é repre- 

sentativa dun xeito de funcio- 

namento político co que el 
nunca estivo de acordo. 

No discurso da Escola 

Militar invocou a sua condi- 
ción de Restaurador da 

nen políticos. Unha democrá- 

cia con militares, un dictador 
e a le1 do terror. 

E terríbel que as xentes de 
ben de Chile teñan que aturar 

tal desmán, que un caudillo 
do terrorismo, do crime orga- 
nizado, animador físico e ln- 
telectual de bandas de tortu- 
radores e asesinos, decida 
autoprotexer-se coa inmuni- 
dade parlamentária. 

A vida é amarga e tremen- 
da para a maiorla, alnda que 
ásveces nosdeaalgunha 
alegria. As acusación5 contra 
o dictador, ou, ex-dictador 

chegaron aos tribunais chile- 
nos. Un xuíz aceptou a trámi- 
te, por vez primeira en Chile, 

unha querela presentada polo 
P.comunista. Outras iniciatl- 

vas están en marcha. Qulzais 

poidamos ver que nalgun lu- 
gar o xulgan e o declaran cul- 
pábel de todos, todos os de- 

llctos cometidos. 

Salima Ghezali, 

reciblu o prémio 
5aJarov 1997. Esta 

ña vida" e o rapaz, agora xa pecto dos direltos Salima Ghezali 

con 15 anos, tamén. humanos en Alxéria. 

profesora e aluno, agora se- xornallsta alxeriana 

parados e ela no cárcere, con- está vencellada j 

move a socledade americana desde ha¡ anos ao 
porque os médios.de comuni- movimento femi- 

cación encarregan-se diso. nista do seu país e 
As opinións xa podemos desde diversos 

maxina-las. viciosa, corrupta, médios denunciou 
corruptora, golfa antisocial .. continuamente os 
En tanto ela segue insistindo problemas de cen- 

que se trata "do amor da mi- sura e falta de res- 

. - 
c o i  : m 1 .  

ven de editar unha unidade 
didactica chamada "Aula de 
Cine - Mirando o cine con ou- 

tros ollos" para traballar nos 
centros temas como a dlver- 

sidade, o racismo, a materni- 
dade, maus tratos, a slda, o 

lesbianismo ... tomando como 
referéncia diversas películas: 
Antónia, O 5al da terra, 

Tomates verdes fritidos, 
Thelmas e Louise e 56 elas. 
Unha boa idea para ensinar a 

mirar o cine con outros 0110s. 

Nos seus artigos criticou tan- 
to a política institucional 
como as actuación dos partl- 

dos e grupos islámicos, 
denunciando os ataques á 
liberdade de expresión, as 
vlolacións dos dlreitos huma- 

nos e a falta de respecto para 
os direitos da muller. 

Este galardón é o recoñe- 

cemento á sua lntegrldade, 
xenerosidade e ao seu com- 

promiso co diálogo e a recon- 
ciliación en Alxéria. 



A Ministra Loyola 
de Palacio, 

Victoria Camps, 

reflexiona sobre o feminismo, mergullando-nos polas ai 
de internet atopamos un1 
boa nova que nos vén de 

-La Mancha. Dend 
os de Marzo contc 

I luvu drnal  "Las Noticias' 

ten un cadro de persoal f 
mado no seu 90% por m 
res. Así O resaltou o seu di- 

rector (home, por suposto), 
o periodista Federico Calero, 
cando dixo que o xornal ten 

un equipo profesional, xove, 
dinámico, experimentado e 

non se Ile caeu nengun anel 
por acudir ao simbólico repar- 
to de aceite que 
ASAJA-Córdoba organizou na 
Praza Malor de Madrid para . 

reclamar un mellor trato na 

Comisión Europea. 
Os representantes da se- 

ñora ministra na terra galega 
non qulxeron sen embargo 
participar na petición de "me- 
llar trato" para as explota- 
clóns agrárias galegas, recla- 
mando o direito a producir 
leite e vacun, sen superta- 
xas, sen cotas. Aqui se parti- 
cipou con multas, golpes, de- 
tencións e retencións. O que 
é seguro é que nen Lidia 
5enra nen o Sindicato que II- 

dera convidaron ao 
Consellelro a subir nalgun 
dos tractores que alegraron a 
monotonia das estradas os 
dias 6 e 7 de marzo. 

as mulleres e a sociedade. A 

catedrática de Etica e ex-se- 
dora acaba de publicar "El 
!lo de las mujeres" (ed. 

Cátedra) no que nos propón 
dúas estratéxias: non mascu- 
linizar as mulleres sen6n fe- 
minizar aos homes e facer 

ver que o feminismo non é 
50 un asunto de mulleres, 
senón de interese común. 

"Feminizar aos varóns e por 
extensión a toda a sociedade 
podería significar tmén trans- 
formar a maneira de facer po- 
lítica. Transformar a dicotomia 

? o público e o privado, 
3 para que a actividade 
ica sexa máis compatíbel 
, actividades da vil 

I como para que a 
publica suavice algunhas 
das súas formas e manlfes- 
tacións.. ." 

e 
I cun 
1 - 1  ,Ti 

or- 
ulle- 

CllldKUIIUt: UI~dll lLUU 

un seminario sobre 
o reparto das tarefas 
domésticas, 

3a prl- 
vida . 

1 4  1 
Loyola de Palacio 

cerca de 300 pelDua3, I la sua 
maioría xoves e pensionistas 
aprenderon a pranchar, coser, 
cociñar e arranxar enchufes 

nos obradoiros domésticos 
do proxecto Aukera. Trata-se 

dun programa promovido por 
Fmakunde e que se desen- 
volveu nos concellos de 

Bilbao, Ermua, Arrsate e ou- 
tros. O proxecto inclue char- 

O Puritanismo en USA, 

é de tal magnitude que pode 
ter a todo o país activo cues- 
tionando-se se o seu presi- 
dente tivo "lios de salas" con 

seis, doce ou vintecatro mu- 
Ileres. Cuestionando-se se fo- 

ron lios de un momento nun 
hotel ou relacións sostldas no 
tempo. 

Afortunadamente os paises 
de tradición católica temos en 
estima a privacldade das per- 
soas e desexamos manter 
"ocultos" os nosos pecados 
ou faltas. Despois de todo é 

un asunto entre Deus, nós e 
o intermediárlo, o sacerdote,. 
que cunha cómoda peniténcla 
nos prega que non repitamos. 

- . ion pecar 
e 

D 5e pecas . . . . . que r 
salba. las, cursiños e clases prácti- 

E a cidadania en vez de se cas nas que 0s ¿d~mnos/as 

preocupar do paro, do racis- Se inícian naS tarefas que non 
Billy Clin ton 

mo, da exclusión, da asisten- [les son ~ r ó ~ r l a s  segundc - J a 

icto- 
Como sempre se peca, unhas 
máis e outras menos, nen- 
guén desexa tirar a primeira 

pedra de xeito moi ostentoso. 

Nos rexoubeos de bares, por- 
terlas, salas, autobuses, pra- 

zas, etc. Si, aí se fala esmiu- 
zadamente, narrando de xeito 
libre os "desvios" e fraquezas 
da carne. En USA, non. All'pa- 
rece que o importante dun 
político ou militar é: 

cia sanltárla, etc. prefiren vivir 
algo máis entretidos vendo a 

tv. que satisfará todo o seu 
morbo sobre a vida sexual 

dun presidente. Vida sexual 

que por outra parte é aburri- 
da e repetitiva até a sacieda- 

de. En realidade non se1 para 
que necesitan a película 
Cores primárias se teñen un- 

ha sérle completa e con per- 
sonaxes novos de cada vez. 

tradlclón. 
Para Txaro Arteaga, dlrc 

ra do Instituto Vasco da 
Muller-Emakunde, é unha for- 

ma de conciliar a vida profe- 

sional e familiar de mulleres 
e homes como peza clave na 

construcción dunha socieda- 
de igualitaria". 



IES MALTRATADOS 

Segundo a Unión de Separados (US) 
naioria das mulleres que se sepa- 
1 dos seus maridos son "vengativas", 
iachistas", "malas persoas", conver- 
1-se trala separación en "auténticos 

pdrásitos sociais", "expolian aos seus 
ex-maridos e rouban-lles a custódia 
dos seus fillos" e por iso a Ramón Pas- 
tor, presidente clesta asociación, non ile 
extraña que haxa casos de  inaos tra- 
tos e mesmo cre que o normal é que 
houbese rnáis. Calificou os casos cle 
maltratos como "comprensíbeis xa que 
alg~ins homes perclen a razón ante as 
inxlistizas atroces a que somos some- 
tidos na gran maioria das separacións. 

O líder de  US tamén avisou que o 
aumento da persecución sobre os de- 
lictos de  maltratos e as'penas de cár- 
cere para os ex-maridos que non pa- 

en a sua pensión farán que se in- 

i ar 

''Ir 
ter 
- - 

cremente o número de suicídios dt ernet, publica tamén un boletin 
homes e de  maus tratos ás mulleres nsual no que expón as suas ideas 

~ciación, que xa está en  sobre a sociedade actual ou teorias 
como que "os fillos que 
quedan só baixo a custódia 
das nais sofren UI- 1 

de afeminamento' - 

ción de  Hz~nzor > ~ v a ~ c c c ~ l  

I procesc 
'. Na sec 
,-".--,.-S 

PAlS 

chistes misóxinos e xogos 
onde se procuran as serne- 
llamas das m~illeres e os or- 
denadores, computadoras 
para poder falar en femini- 
no: "Non hai quen as en- 
tenda e as hai de vários ta- 

3 . _. maños, formas e cores"; "Dá 
, I .'. ,- A' medo un mundo controla 

1 
J 

do por elas"; "Tardas moitc 
h 

:1 

a máis tempo en  poñe-las ; 

1 ponto que en disfruta-las"; 
"Non podemos cainbia-la 
coino quixesemos". 

Para a us a preocupación 
e sensibilización cara ao te- 
rrorismo doméstico non é 

i 1 
máis que unha campaña 

J 2 '  
L -A - dos grupos feministas radi- 

cais que quere silenciar os 
.gunclo un estudo feito pola Fe- suas fillas e fillos. Dos tr~ballaclores casos de maus tratos psico- 
ción de Asociacións de Mulleres por conta allea un 67% teñen a s ~ i a  Ióxicos que sofre o home e 
radas e Divorciadas, iin 67% dos nómina embargada pola x~istiza xa o alto número de suicídios 

provocados pola discrimi- 
nación dos varóns. 
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ESPAÑA VA BIEN l . MANIFESTACIONS CONTRA O RACISMO E A XENOFOI BIA 

Da famosa frase dos anos 10 "Spain 
is cliferent" agora pasamos a non me- 
nos celel~re "España va bien". E, cal 
seiá es:i Españ:i qiie vai I?en?? Somos 
o país cla Unión Europea co nível de 
ocup:ición máis baixo, rnesmo esta- 
rnos por dehaixo cle Grécia e 
I'ortugril. 

Nivel cle ocupacion na U.E. 
(fersoas de 75 n 64 anos1 

................ IJNION EUROPEA .60.3 
...................... Din:iin:irca .75.5 

........................ Finlánclia ..61.7 
............................. Sueci:i .70.3 
............................ Fráncia .60.3 

.................... Reino Unido 69.8 

.................... I.iixemburgo 59.6 
Aiistria ............................. 69.8 
Gr¿.ci:i ........................... .56.9 

.......................... 1'. 13:iixos 65.1 
IIélxica ............................ .56.6 
I>orliig:il .......................... .63.8 

............................. 1rl:incl:i 56.3 
Alcm;ini:i ......................... 62.6 
Ikíli:i ................................. 51.4 
I : S I : I ~ I ~  r:sp:~nol ................ 47.2 

- - - -  - 

Mille~ros de persoas manifestaron-se contra o racl smo en to 

mida si 

do o país 

ificiente Co aquel do Dia Mundial contra o 
Racismo e a Xenofóbia a ONG Move- 
mento contra a Intoleráncia reclamou 
ante o Parlamento e o Governo unha 
lei de protección fronte ao racismo, 
unha lexislación unitária que apoie os 
colectivos étnicos e sociais fronte á 
cliscriininación por motivos racistas, 
de ideoloxia, relixion, orientación se- 
xual, cliscapacidade ou calquer outro 
tipo cle cliscriminación. 

Non esquezamos que unha: 
persoas de  orixe alxeriana pern 
cen en Melilla vivindo nun silo : 
doado, sen colchóns, retretes o 

50 máis dor- 
men en coches abandoados sen que 
o Governo poña unha solución. 

En Fráncia foi concleada a alcaldesa 
de  Vitrolles, Catherine Megret, per- 
tencente ao ultradereitista Frente Na- 
cional, a tres meses de  cadea por in- 
citación á cliscriminación racial. A 
alcaldesa declarou a un xomal alemán 
q6e o alto índice de  natalidade entre 
os inmigrantes parecia-lle "completa- 
mente demencial" e pedia "que se  
marchen porque non hai sítio neri car- 

tos en Fráncia para eles 

e outras 

N o  tlc.scmprcgo xiivcnil o Estaclo 
1Ssp:iiiol vni 5 c:il>eza n:i Iluropa dos 
"Quince". Drir solución ao paro xu- 
venil, cunlia tasa clo 29.50/0, é iin dos 
ol>xectivos que clebe afrontar o Plan 
cle Emprego clernanclaclo pola Unión 
Europea ao Governo español. 

Aincla asi ESPANA VA BIEN 

.-..u 

iban- 
U CO- 

CÓDIGO DE, BARRAS \S CON 

A Unión Europea nada se lle pon 
por diante. O Mercado é o Mercado 
e ten unhas leis que elaboran entre 
uns e outros. Agora tocou-lle o turno 
ás hóstias e, se comen, nada ten de 
particular que se indique a data de ca- 
ducidade. A moita xente d e  ig 
non lle parece ben porque se a 
ron a que nenguén lles tusise. 

O raro é que a Unión Europea non 
dicte a normativa hixiénica para a ela- 
boración e administración de tan Dar- 
ticular productc 



.O NA INFANCIA 

Desde distintos paises está xa co- 
menzando a Marcha Mundial en con- 
tra do trabailo infantil. En Filipinas mi- 
les de nenas e nenos xa sairon de 
Manila; de Brasil parten desde Sac 
Paulo cara a EEUU e posteriormente 
a Europa; de Africa sairán rumbo a 
Xenebra. 

O seu propósito é chegar o mes de 
xuño a Xenebra (Suiza), coincidindo 
coa celebración da asemblea da Or- 
ganización Internacional do Traballo. 

Estas Nenas e Nenos de todos os 
paises representan aos 250 pillóns de 
menores do mundo que tendo idadt 
escolar, ven-se obrigados a traballa 
e n  condicións extremas. Reivindicar 

asi a protección dos menores e a abo- 
lición do traballo infantil en todo o 

ndo. . , .ompre ( ises, de- 
volvidos ou non, nos que existe 

explotación infantil tomen as medidas 
necesárias para que se cumpran to- 
dos os Direitos das Crianzas, nos que 
se recolle: 

D As/Os menores non deben estar 
expostos ao traballo en condicións de 
servidume, de explotación sexual, nen 
en traballos duros que prexudiquen 
n ceu desenrolo físico. 

Todas as Nenas e Nenos deben 
acceso a unha educación gratuita 
brigatória. 

- mui 
C 

) sen 
que todc 

COMO COMBATER O PARO 
rp 

A receita está, sabe-o ben a xente 
de Nogueira de Ramuin, terra de José 
L. Baltar, Presidente da Deputación 
de Ourense, afiliar-se ao PP. 

Como aprobar unha oposición?? 
ie-te ao PP. 
Como conseguir un traballo?? Une- 
ao PP. 
Como pór a traballar filla e xenro?? 

Une-te ao PP E. 
Como colocar a 1 ño vago?? 

Una-se ao PP . .- &,.,*< 3- k-: . --,* . 
E se non es do Pr, roae-[e, fode-te 
E se non es do PP, fode-te, fode-te 
Asi coreaban o señor Baltar e o - 
LIS amigos nos míti- 
s da última campaña 
litoral. . OU A \ i _ - . _  
Máis séria é a Guia 

para a búsqueda de 
emprego, editada polo 
Inorde organismo 
pendente da Depi 
ción e da que é cc 

ra unha nora dc r" 
I ~ltar, Begoña Cá 

o. Ela ben pode g agora e o astaa 

11a sua própria expe- 
ncia. Detalla esta guia 
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nvocatórias da 1- me 1 nistración e o tipc 
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XOGUETES DOS NENOS NORTEAMERICANOS O PARLAMENTO EUROPEO l 

l 
1 

Iles ensina n resolver os seus proble- Pronunciou-se a favor dunha es- 

nlas e sohlcionar os s a s  mfados a tra- tratéxia Comun que remate CO tráfi- l 
da vio16ncia': AS armas de fogo co de mulleres con fins de  explota- 

forman parte cla cultura popular nor- ción sexual. Propón a detención e 
l 

teamericana, por iso non é raro en- piOCeSament0 dos traficantes Con San- l 

centrar a xoves adolescentes e mes- cións adecuadas ao delicto e medidas I 
m0 nenas de menos de de2 anos em- de apoio ás mulleres. Aclemais é ne- 

I 

puñando un revólver. cesário adoptar medidas preventivas 
.,- . --.- será por iso a preocupación de ata- e campañas de información sobre OS 

llar a influéncia da nos me- mecanismos que utilizan as redes de  ~ 
lmaxe do video de A.C., disparando unha dios de comunicación. E nese senti- traficantes para captar inulleres. 
pistola cando tiña seis anos do  está a inclusión dun novo chip Mais onde se aplica o peso estric- l 

uantiviolénciav que empezará a ser h- to da lei é nas mulleres e non nos que 
l 

Nos centros escolares norteameri- talado en todos os ordenadores e te- as explotan. Nas redadas que a ~olicia 
l 

canos, clescle as guarderias ás univer- levisores a partir do ano 2000. fai nos clubes de alterne as detencións I 

siclacles, producen-se cada ano: 4.000 A pesar das queixas dos gmpos de- practicadas son contra as mulleres ex- 

violacións; 7.000 roubos e 11.000 ata- fensores das liberdades civis, o "v- tranxeiras indocumentadas, ás que se 

qcies a innn armada. chip" vai-se impar. Este é unha espé- lles incoa expedientes de  expulsión 

Seg~inclo 21s palal,ras cle Howard cie de  mando a distáncia de  moi lon- aos seus paises de  orixe aplicando a 

Spiv:ick, clirectivo cla Asociación go alcance que permitirá aos respon- Lei de  Extranxeria. Que ocorre cos 

An-iei-ic:ina cle Pediatras "Wvimos nzi??- sábeis dos menores apagar os pro- 
ha cillt~lr~i 11a qzle a nenos e nenas, granlas que consideran prexudiciais 7 

1 
tailto nns ci~ln~le.~ colna no campo, se para a educación destes. 

1 
l 

COSTUREIRAS E MODISTAS I 

". 
1 

Sliiiron lioscm:iii, :intiopóloga canacliana, elaborou a sua tese doutoral so- , < .  l 

L .  
l 

I>rc "Oficios ti-ndicionnis 1x1 Galiza". Entre estes oficios destaca o traba110 das ¡ 
co~tiireii;is, aq11el:is ri-iulleres que coa sua máquina de coser ofrecian o seu tra- seus contratantes??? on tefien nen- I 

I>allo poliis c:isas. Aincla vemos hoxe as que traballan polas casas a pesar de g i n  tipo de contrato escrito con elas, 
que as riláis xa montaron os seus talleres. por tanto non son responsabeis da 

Comenta Sharon Roseman que ainda que o mundo da costura é na sua sua situación legal. Pagarán multa 
riieirancle paste feminino, sen esquecer que a costura era unha das matérias no caso de  que algunlla muller in- 
clo c~isriciii~i111 escolar cias muíieres, os c~eseñac!ores que triunfan son homes. migrante ilegal estivese detrás da ba- 

1 
1 

Iso para nós non é nada novo. rra, cousa ben rara, se non é ese o 
caso a responsabilidacle é única e 

P - - t ~  - @ -.- ; exclusivamente clelas. 
-"*+. 

""1 . 

1 

- ' 

María Antonio Dans, "Costureras" 
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- - E unha ~ b r ~ u a  >u~iaI. derivada do ~f-inciu~u ur  iuuaiuaur re 
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- - L Url UerlerrlellLU ClF3agu, 
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n r n n l  I 

coñecidc 
denar a: . .  . 
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ilstro de A :erlores de 

lflcou a dlstincion que se ot~ 

xeneral Plnochet nomeando-I 

ndante en Xefe Benemérito dc 

L I L ~  de Chile". lsto é ter todo aLuu = 

ben atado, non querlamos Dictadura 

mais seguimos honrando o Dictador. 

que aten1 
. , .  -" 8 
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Dla lnter da Muller. 

d t 
Dia da P 

iai 90 anos que leb 
luller. Palabras de c 

amos cel 
jona Mant 

ebrando c 

lela Lópe; 

9 8 de mi 
? Bestelro 

J J 
>O Tampouco quedan atrás unhas declaraclóns do 5r. >O O señor, na sua bonc 

Pujol, no peche dunhas xornadas empresarlals cando sinalou que John D. Rockefell 

"cando se creou a 5egurldade 5oclal non había paro. E en España 51 señor Rock 

produclron-se cámblos fundamentals. Así, o posíbel paro que se os métodos utillz, 

aba resolvía-se coa emlgraclón e agora non hal, e entón as mu- 

Jordl jade, deu. osuo. Dlxc iiro que pi 

er. 

efeller, o 

ados na c 

ida bond; 

S negóclc 

i sua inflr 

i dos seu 

ade e nor 

)S. 

xer 

ller 

se 

es non traballaban fóra da casa e agora sí, de todo lsto derlva- 

que ha1 paro" Toda unha leclón de economía con recelta para "Har que buscar un chfvo ex- 
uclonar o paro Fomentar a emlgraclón (non di a onde, I e ese son eu" 5c 
)S) e deixar-nos de lerias como querer emancipar-nos c )n que o señor Bal 
lar fóra da casa 

lLc da Deputación de 

xustifica o escándalo das contrata 

cións na Deputación de corenta per 
soas vencelladas ao PP e máis dc 

Unha vez máls deberí- las oposlclóns que el mesmc 
ios recomendar a certos J 

Iíticos que acudan a unhas 

sol 

mc 

ba l 

sentl- 

)u tra- 
pia tóric 
bras cc 
A,..-.*,. . 

)n as pala 

tar, presl 
n, ,rn-c- 

- - -- 

fraude i 

presldli 

tltc 

sió 
ría I 

Irlas de llnguaxe e expre- 

tn, quizals dese xelto pode- 

nos evitar ter que ler/escoi- 

comentárlos como o do 5r. 

je Bono, presidente de Cas- 

.,,,.%-La Mancha que ante a pro- 

posta da concelleíra do PP en 

Castllla, Rosa Vera coma Con- 

sellelra da Calxa Castllla-La 

Mancha, non tlvo máls Idea 

que dlclr que poñer a Rosa 

Vera no posto era como "pór a 

zorras a gardar gallñas". Ha1 

que dlscorrer máls, 5r. Bono. 

. 

tar 

Jor 
till: 

J 
A Deputac lda algo revolta por mor do< 

novos "Inquilinos' vos hóspedes?. ¿€ que os fl 

llos de dirlxentes, ae aicaiaes e ae concellelros do PP non podei 

aprobar unha oposlclón de técnicos na Diputación de Ourense? 

Por suposto que poden; xa o dlxo o 5r. Fraga cando aflrmou quc 

os fillos da xente prominente está máis preparada. € mira ti a ca 

sualldade que a puntuación do derradelro e deflnltlvo 

proba de galego, outorgara as tres prlmelras prazas a f 

i do PP e a cuarta a unha fill, 

i fol o azar a callflcaclón cur 

ln era flllo de ...) e que perr 

urense ar 

rán os no 
J - - A -  

exame, ( 

lllos de di 

rlxente~ 

€ tamér 

(que nc 

a dun ex 

i O do ex 

nltlu situ¿ 

concellelr 

ercíclo d i  

ir-se no q 

.o da UCD 

in flnallst, 

ulnto po5 

to, á expectativa dalgunha poslble renúncia, o fillo dunha alcalde 

sa e dun concellelro do PP. A moza/o finalista tlvo a sorte de se-Ii 

J coello de laboratórlo que amosou á socledade o que quere dlcl 
5egulmos con declaraclóns políticas de altura: Segundo o ,,preparado,, para o 5r, Fraga e 

Arzallus, Rosa Dlz non pudo convencer aos socialistas vascos 

r ser unha "Pizpireta". Ha1 veces que dan ganas de envolver en 

lofán e lai 

ctos Inutc 
10 señor Fraga escapan-se-lle as palat )ras, com 

.< 
tación aos arxentlnos a saber dar-se o perdon mutuo e o sua lnvl 

olvido n 
e as su( 

nútuo. Mútuo, entre quen?, será quizals entre os asesinos 

a nai, xa que el é 1 as vítlmas nos voos da morte?, pedir perdón as persoas 

lai é tan 56 O princíj las aos seus torturadores?, o povo arxentlno ten que pe- )io activo 

10. 

Santo Toi 

XII, que a 
)sa da no! 

3ción narr 

quino, un 

tentras a I 

notábel 1 

~ i o  pa- 

empo, 

torturac 

dlr perd 

5r. F 

ón aos responsabels da Dictadura Militar? 

ntelectual do seu t raga na contienda, nas batallas, as vítlmas son de ambas 

,do o que puldo a esa compoñente sustan- partes, nun Estado de Terror coma o que vlvlu Arxentlna nos anos 

: A Mlsoxínla. setenta as balas só saen dunha trlnchelra. 



Hai tres anos aproximadamente, unha série de mu- O empresariado feminino galego articula-se fundamentalmente ao re- 

lleres comprometidas co mundo empresarial e pro- dor do sector agrícola e de se~izos.  Supón o 43%-do empresariado pri- 

fesional, sentimos a necesidade de unir-nos co fin de mário español e o 65% do galego femlnino. Galiza é a comunidade con 

crear a Asociación AM€P que hoxe vos presentamos. malor número de empresárias agrárias. As empresárias con asalariados ci- 

Non hai dúbida de que o asociacionismo nace como fran-se en 9.300 con evolución claramente ascendente. 

resposta ante certas insenslbilidades e como único ' As empresárias incrementan a sua presenza no sector servizos e son 

camiño para a consecución de metas comúns de tipo especializado e non especializado. As segundas son empresas pe- 

5omos todas representantes de Pymes do sector in- quenas, con escasa financiación e estructura organizativa simple, abarcan 

dustrial transformador, comercial e de servizos. Mulleres to- o comércio ao por menor, perruquerias, bares, se~ i zos  persoais, etc ... as 
-- - das con algún ou moitos empregados e que dalgún xelto primeiras que son de tipo técnico, financieiro, asesoramento, etc ...  que 

8 ' tomaron as súas costas a responsabilidade e o risco de crear requiren unha maior formación e que será un dos campos de maior auxe 

riqueza e xerar postos de traballo. para o empresariado feminino. 

#de 
O empresario require curlosldade, inquietude, imaxlnaclón, Por outra banda, o empresariado industrial (6% do feminino) é o se- 

certo espírltu de aventura e por suposto de risco e sacrificio. Nós gundo en .importáncia e dentro deste, o que maior emprego xera por 

como empresarias e profesconals asumimos todo 150, pero ade- unidade. € maior a porcentaxe de empresárias con formación universitá- 

mais, como mulleres, maitas veces debemos enfrontar-nos ria con asalariados que sen asalariados. dicer, a maior formación, maior 

a siluacións de desigualdade e discrimtnación especialmente nivel de xeración de emprego. 

en sit~lacions creditícias ow de crednbilidade dos nosos pro- Na nosa Asociación estan representados todos os sectores do em- 

xectos 4HER naiceu ante a inquietude de ter unha plata- presariado comarcal comércio, hosteleria, indústria transformadora e ser- 

forma desde onde defender as nosas ideas e poslcións. unha vizos Pese a variedade de sectores, AM€P ten unh Iiña de actu 

plataLorrna qlule sirva de nexo entre as nosas asociadas, xe- intereses mol definida: 

radaia e trr115misora de iflqf~edanZa5 que actue como cadea lo estamos especialmente abertas ás relación con todas 2 

dc trasmisifin para ele!.ra-as ante lnstánclas superiores. Asociacións defensoras da integración e promoción da muller en tc 
Prrtcridcrnos que a nosa Asociación sirva para aumentar ámbitos socjais. 

' 
os nosos colieccmentos e enriquece-los, que nos ofreza a po- 2" pretendemos que a nosa Asociación sirva de medio de interi 

de seren cada día mulleres máis e Po- e aglutinación das mulleres empresárias e profesionais, como espazo no 
Slti~amente crítlCa5 CO no50 entorno, Con todo eseentor- que intercambiar opinións e experiéncias e que dalgunha maneira sos- 

no que incide coa5 5Úa5 decisión5 e ~osicionamentos laie o *aillamento" que todas nos, dalgún p i t o  e nalgún intre sentimos 
no devir das nosas empresas. ao fronte das nosas resoonsabllldades. 

"? A incorporación importante da muller ao mun- 
3" queremos que a nosa Asociación sexa unha máquina xeradora, fo- 

do do traballo produce-se en dúas fases . 
mentadora e transmisora de inquedanzas que eleve a autoestima da mu- 

D No periodo 1964-1974 co pleno desenvolve- 
ller como tal. 

mento económico 
4" pretendemos xerar un labor formativo de reciclaxe e actuación, po- 

/ B No periodo entre 1984-1989 nun momento de re- 
tenciando mesmo a xeración de auto-emprego. cuperación económica onde se dá unha incorporación masl- 

va Non obstante, o número de mulleres medrará ao tempo que 5" é un feito a superioridade numérica da muller con estudos superiores 

se producirá a súa incorporación ao mundo laboral fronte ao home, e asi mesmo é un feito surpresivo a.inferioridade númé- 

A formación regrada da e o control da fecundidade rIca de mulleres en postos directivos ou de responsabilidade Por iso e ante 

foron as prlncipais causas desencadeadoras do fenómeno esta situación, queremos loitar porque a muller ellmlne esa asuncli 

m meSrno tempo o proceso de formación da muller elevou histórica de non ser en iguais condicións de solvéncla competitiva cc 

o seu nstatus,t para postos tempo inal- Para iso, nó j  pretendemos apresentar ante a Administración modifi 

ran7Sh~i~  puntuais de le15 que conleven á incentlvaclón da contratación da muiier e a 

5n case 

home. 

cacións 
8 , .  L 

-v. -u-- - 
Dá-se a circunstáncia de que en úallza, en 1994 a porten- protección e cobertura real da empresária e a profesional fronte á materni- 

taxe da poboación activa de mulieres llcenciada era dun 11,3 dade A nosa Asociación, no 11 Encuentro Empresarial de la MuJer, celebrado 

% frente a u 7,8% de homes, un 16,50/0 de analfabetas frente a en Valladolid no mes de Outubro, apresentou unha ponéncla sobre a pro- 

un 10,4% e un 37,1% con estudos medios fronte a un 39.1% blemática da muller empresária e profesional fronte a maternldade Nela, 

1 Por outra banda, a maior tasa de poboación activa feminina en amosaba-se con cifras, a descobertura total que asume na actualidade este 

Galiza atopa-se entre o sector de 25 a 54 anos, cun 68% de poboa- tipo de muller, frente da maternidade 

ción activa traballadora fronte a un 71% de homes Non obstante nos 6" defendemos todo tipo de relvindicacións no campo do fomento, me- 

últimos anos decrece a actividade feminina por non ser capaz o mer- llora, reciclaxe, potenciación e incentivación empresarial en colaboración 

cado laboral galego de absorver a crecente oferta de emprego fe- m01 directa cos colectivos asociativos empresarials existentes 

minina A maior tasa de ocupación rexistrou-se en 1988 cun 35,7 % 7" por último e por contradlctório que pareza, aspiramos á desaparición 
fronte a un 30,2% do ano pasado de todo este tipo de asoclaclóns porque suporá no seu día, a total con- 
en Galiza, o abandono do campo por parte da muller supuxo a súa in- secución dos nosos direitos como persoas nun plano de Igualdade res- 

/ corporación ao traballo no sector de servizos, supoiiendo esta actividade pecto ás outras persoas, os homes 

-1 
o 50% da poboaclon ocupada 



a a a investigación, que até agora ten sido en grande 
medida unha ferramente de dominación e lexitimación das élitesde po- 
der, deberá levarse a server os intereses dos grupos dominados, explota- 
dos e oprimidos, en particular das mulleres. As estudosas, comprometi- 
das coa causa da liberación das mulleres, non poden ter un interese ob- 
xectivo nunha "visión desde arriba". Esto viria significar que consentil 
rian na sua opresión como mulleres, dado que a relación home-muller 
representa un dos tnáis vellos exemplos da visión desde arriba e pode 

que'sexa o paradigma de todas as relacións verticais, xerárquicas. 

A demanda dunha "visión desde abaixo" sistemática ten tanto unha 
dimensión científica como ético-política. (...).» 

Tomado do articulo de Maria MIES: Investigación feminista: Ciencia, vio- 
lencia~ responsabilidade, no libro Ecologia y Feminismo compilado por Ma 

Xosé Agra Romero. Granada, 1998. páx 100. 

«Rebordando este val encontra-se Navarra, terra considerada feliz polo 
pan, o vino, o leite e os gandos. Os navarros e os vascos son moi seme- 
llantes tocante a comidas, m e s ,  lingua, pero os vascos son algo máis 
brancos de rosto que os navarros. (...). Comen, beben e visten porca- 

mente. Pois toda a familia dunha casa navarra, tanto o servo como o se- 
ñor, o mesmo a serva que a señora, acostuman comer todo o alimento 

mexturado nunha cazola, non con culler, senon coas mans, e beben a eito 
por un só vaso. Se os vises xantar, tomarialos por cans ou porcos co- 

mendo. E se os oises falar, habiache lembrar o ladrido dos cans, pois a 
sua lingua é completamente bárbara. A Deus chamanlle urcia; a nai de 
Deus, andrea Maria; ao pan, orgui; ao viño, ardum; a carne, aragui; ao 

peixe, araign [segue a lista de voces vascas que segun 
Moralejo/Torres/Feo é a máis antiga lista de voces vascas que se coñece]. 

Este povo é bárbaro, distinto de todos os demais en costumes e mo- 
do de ser, acugtilado de maldades, escuro de cor, de aspecto inicuo, de- 

pravado, perverso, pérfico, desleal e falso, luxurioso, borracho, (...). 
Nalgunhas das suas comarcas máis que nada en Bizcaia e Alava, o home 
a muller navarros amosanse mutuametite as suas vergoñas mentras se 
quecen. Tamén usan os navarros das bestas en impuros axuntamentos. 

Pois di-se que o navarro encolga un candado nas ancas da mula e da 
egua, para que ninguen se Ile achegue se non é el próprio. Tamén bica 
luxuriosaniente o sexo da muller e da mula. Polo que, os navarros, han 

ser censurados por todos os discretos.( ...). » 

Tomado do capínilo'Vll: Dos nomes das rerras e das cualidades das xen- 
tes que se encontran no Camino de Santiago, do LIBRO V do Liber Sancti 

Jacobi ou "Códice Calixtinus" nas páxinas 519-521 da reedición preparada 
por Carro Otero da edición de Moralejo/Torres e Feo de 1944. 

Xunta de Galicia1992. 

O Códice Calixtino data do século X11, 
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n - *  matices e acentos, maneiras de chamar 

ral sabe.que a Xunta ten un con=,., 
miso real coa cultura da igualdade pro- 
mocionando o emprego feminino, a 
igualdade salarial, a participación de 

ao 8 de marzo. Un dia xa bastante ins- varóns no traba110 doméstico e nas res- 
titucionalizado que aproveitamos ou- 
tros e unhas para declarar, dicer, mani- 
festar, protestar, rir, sempre co "asun- 
to da Muller" de fondo. 0 s  médios de 
comunicación aproveitan para cumpnr 
coas mulleres segundo lles parece me- 
llor: "un luar de mulleres" ou "un mu- 
jeres" de los domingos de la Voz, por 
citar dous cativos exemplos. Tamén as 
organizacións sindicais e políticas, non 
sempre preocupadas da opresión das 
Mulleres, locen nestas datas unha sen- 
sibilidade da que noutras épocas do ano 
non dan especiais mostras. 

E o que hai. Logo de todo é a festa 
maior e non se pode faltar á romeria. 
Naturalmente, como agora, a Muller 
vende. A Xunta de Galiza tamén apro- 
veita para facer a sua declaración ins- 
titucional lembrando-nos que "é unha 
obriga social, derivada do princípio de 
igualdade recoñecido na Constitución 
e no Estatuto de Galiza, denunciar e 
condenar as accións discriminatórias 
e que atentan contra a integridade das 
mulleres". Frase que merece aparecer 

ponsabilidades familiares, nomeando 
mulleres conselleiras e facendo "retiros 
políticos espirituais" en lugares nos que 
a única Conselleira non pode ficar por- 
que é Muller. En fin, o rico ou o pran- 
to que é o mesmo. 

O feminismo, no seu laborar arreo 
para sensibilizar a sociedade galega da 
opresión das mulleres ten logros moi 
importantes. Gracias a ese movimento 
social, político, intelectual, as mulle- 
res temos adiantado en conciéncia, en 
estima, nunha medida máis axustada 
do noso valer e do valer dos varóns e 
das relacións que non deben rexer en- 
tre os sexos en calquer ámbito que se 
dea, condicións imprescindíbeis para 
todo cámbio que se précie. 

Como isto é asi, as Institucións, e con 
elas outra moita xente, falan deste pro- 
blema dun xeito preocupante porque 
hai "pacientes", as Mulleres que pade- 
cen discriminacións, pero non existen 
suxeitos axentes, facedores, educados, 
aupados e apoiados pola maiona social: 
na família, nas escolas, na rua, nos mé- 

no guiness da hipocresia e o oportu- dios de comunicación social, na publi- 
nismo porque o mundo galego en xe- cidade, nos espazos de ócio e diversión, 



no cinema, na literatura, nos órganos e 
institucións do Estado e da Xunta de 
Galiza e das Administracións locais. 

Polo tanto a Xunta.. . pode declarar 
institucionalmente que hai que denun- 
ciar e condenar as accións discrimina- 
tórias no convencimento de que ser un 
governo de varóns (cunha muller de 
mostra) é igualitário, por poñer só un 
botón. 

Onde están as campañas promovi- 
das polo Governo para a igualdade sala- 
rial? Supoñemos que coñecerán as tem- 
beis diferéncias entre salários de varón 
e de muller. Onde están as campañas 
para a participación de varóns no traba110 
doméstico? Non estaría mal que os con- 
selleiros e o señor presidente desen 
exemplo. Seguramente isto é o que se 
chama ser "bons políticos". 0 s  chama- 
dos "asuntos de Mulleres" non están na 
carteira dos políticos (governen ou 
non), non forman parte das suas preo- 
cupacións reais. Falan.. . cando é preciso 
falar. Outra cousa é "dar trigo" que di o 
refrán. 

A idea de que mulleres e homes po- 
demos acceder e usar idénticas posi- 
1 "  ~ilidades ten que seguir avantando, se- 
yramente pegando máis cobadazos e 
)atadas que esta espécie de "ilusión ci- 

vilizada" de que chegará a ser realida- 
de sen maior conflito. 

Para que asi sexa.. . os homes poden 
gañar algunhas cousas pero van perder 
comodidades, autoridade, imaxe de si 
mesmos, sombras e criadas, poder e 
mando, e non parece que isto poida 
acontecer sen sérias resisténcias. 

Moitas mulleres, dos sectores hoxe 
socialmente activos, están demasiado 
ocupadas en apiñar-se cos seus correli- 
xionários ainda que sexan sob disfraz 
"lila", sen se decatar de que a preocu- 
pación e conciéncia deles nos "asuntos 
de mulleres" 'e cativísima e sen que lle 
deamos sustos non avanzará. Cómpre 
gañar forzas nesta causa para obrigar a 

sair da comodidade, do "poder masc 
lino", da rotina. . . usando e combina 
do esas duas cousas: 

D As que nos unen a todas as mu- 
lleres. 

D As que separan e distancian a un- 
has mulleres de outras, unindo-nos a al- 
guns varóns. 

Pero, as máis das veces o predomínio 
"do de sempre" segue mandando, en for- 
ma de partido, en forma de povo, en 
forma de sindicato, e namentras o avan- 
ce do feminismo ralentizado sobre o q 
segundo as declaracións, institucion; 
ou non, decimos querer. - * 
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AS MULL 7Z-S. 
V O  3 - 0  -- 

ininiiia' nas auto- 
nómicas, l on~e  de 
ser equitativa 

O 19 de outubro cleu que falar a tó- 
dalas h-rnacións políticas que tiñan pos-. 
tas as súas miras en acaclar a Presidencia 
da Xunta. Homes máis que mulleres fo- 
ron os protagonistas das eleccións au- 
tonómicas, e non no rol de votante senón 
no de líder ou cando menos no de por- 
tador dunha ideoloxía e difusor mediá- 
tico da mesma. A muller tivo un papel 
menor na planificación, desenvolve- 
mento e consecuentemente nos resulta- 
dos computados en número de deputa- 
das. 

A campaña publicitaria foi de carác- 
ter presidencialista. 0 s  rostros de Fra- 
ga, Beiras e Caballero foron o estandarte 
das formación5 que encabezaban, dei- 
xando pouca cabida, e menos aínda cre- 
atividade, para os auténticos contidos 
como puideron ser as pensións, a sani- 
dade, a xuventude, os problemas da flo- 
ta pesqueira galega e un centenar de 

cuestións ás que non se deron respos- 
ta e tan so se saldaron con ilustracións 
das ultimas inauguracións, folletos e 
resumos programáticos ou carteis nas 
rúas de pobreza visual e nos que, por 
suposto, as mulleres non tiñan dema- 
siada presencia. 

Só o Partido Popular expuxo un no 
que caía unha moza dicindo: "Eu estu- 
dio en Galicia. Temos tres Universida- 
des. ¿Para que vou saír?". No citado car- 
tel víase unha xove de coidada presencia 
cun medio somso que presentaba, sen 
dúbida, o ideal da mocidade sa e res- 
ponsable que vende o PE Sen embargo, 
se analizamos o contido do eslógan che- 
gamos á conclusión de que a argumen- 
tación proposta como lóxica e dividida 
en tres tempos leva a unha contradicción: 
por unha banda recórdaselle á cidada- 
nía galega que "ternos tres universidades" 
e polo tanto a comunidade da a opor- 

: de que : 
.1 1 

a univers 
as apostz 

3 formaci 
sexa asequime para todos/as, usanal 
figura dunha rapaza como indicadc 
dunha integración absoluta da mul 
nos estudios; e por outro lado remata a 
comunicación facendo a pregunta: 
"¿Para que vou saír?". O resultado é un 
paradoxo pois unh idade en( 
gámica é a peor d 1s que pc 
facer un país. 

No fondo o que se nos mostra é a i 
ha rapaza conservadora que prefire 
guir cerrada ás contam~nacións foráiLL- 
as. Trátase do mesmo tipo de muller do 
folleto "Xuntos cos xoves", medio so- 
rriso, ben vestida e cunha maquill; 
moi tenue, ambas son o contrario ( 

rapazas contestarias, ambas carecen 
vitalidade dunha moza emprendedora. 
Este é o perfil de muller que é destaca- 
do polo Partido Popular a nivel visual 
cun claro trasfondo políticl 

m- 
se- 
no 

ixe 
las 
da 



En canto á propaganda dos outros 
_naioritarios xa non se pode falar de car- 
teis nos que aparezan miilleres porque 
simplemente non os houbo pero si po- 
demos reseñar o folleto repartido pola 
"Mocidade" do BNG ''Galiza.Nova" no 
cal podemos atopar algunhas fotografí- 
as de rapazas militantes mnto ó slogan 
dos nacionalistas' "Porque nos interesa 
este país". O contraste visual coas mo- 
zas do PP é tan evidente como o abismo 
ideolóxico que separa a esquerda da de- 
reita, nun censo tradicional dos termos. 
Cabelo curto, fronte ó longo, roupa de 
marca, fronte-a camisetas ou xerseis de 
la, somso de pose fronte a seriedade. 

3 DETERMINANTE NÚMERO 
3E LISTA 

Mentres os partidos utilizan os nú- 
meros para mostrar a presencia e parti- 
~ipación das mulleres no seu seo, son 
stas cifras en bruto unha aportación en- 
;anosa que só trasloce a verdade che- 
gado o momento do cómputo de depu- 
tadas que saen de cada unha das listas 
presentadas nas catro provincias gale- 
gas. Tomando coma referencia Ponteve- 
dra atopámonos con que o Partido Po- 
pular tiña seis mulleres na súa 
candidatura máis unha suplente, a ( 
alición formada polo PS de G-PSOE, 
querda Unida-Esquerda  alega e os 1 -- 
les presentou oito, máis dúas suplentes 
: o Bloque Nacionahta Galego oito máis 
lnha suplente. A moco modo parece ser 
~ u e  as dú IS agrupacións son as 

que máis apostan pola muller, sen em- 
bargo a diferencia numérica, de oito a 
seis nunha lista de vintedous, non é I 

substancial coma a que verten os res 
tados tralas eleccións. O motivo deaLd 
reflexión é o determinante que resulta o 
número de lista que ocupan as mulleres 
en representación do seu partido. Así 
observamos que dos doce deputados que 
saen do Partido Popular pola provincia 
pontevedresa só unha é muller, as de- 
mais quedan fóra porque son os núme- 
ros 13, 15, 16, 17 e 18, polo que case 
de seguro sabían que non habían de aca- 
bar no Parlamento Galego. No caso da 
Coalición Progresista, así coma no an 
Bloque Nacionalista as mulleres o c u ~  
os lugares de cabeza de forma máis eq 
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AULLERES NOS M~TINES 
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parada, pero tampouco ningunha delas 
abre a lista sendo o 2 e o 3 respectiva- 
lente. As eleccións autonómicas dé- 
mlle en Pontevedra dous representan- 

LZS á coalición e un deles é unha muller 
e os nacionalistas leváronse a palma en 
representación feminina con tres mulle- 
res dos seis que saíron electos. 

PERFIL DAS NOVAS 
DEPUTADAS 

Ser profesora e adicarse á política debe 
resultar moi compatible pois se algo te- 
ñen en común as deputadas sexan da 
ideoloxía que sexan é a docencia, des- 
pois de todo entre un mitin e dar a lec- 
ión xa se poden atopar certas seme- 
anzas. Só as deputadas do PS de 
;-PSOE rompen algo nata simbiose po- 
tica-docencia, tal vez por ser boas'se- 
uidoras das carreiras de moda entre os 

,~cialistas é polo que das tres deputadas 
dúas veñan de Económicas. Seguindo 
co grupo elixido para análise, neste intre 
refenndonos só ás actuais deputadas e 
non a tódalas candidatac; atopamos no 
Partido Popular: Elka Madarro González, 
psicóloga que imparte docencia de Pe- 
dagoga Terapéutica; Manuela López Bes- 
teiro, unha pedagoga que na pasada le- 
xislatura era conselleira de Familia, Muller 
e Xuventude; Mana Jesús Tapia Femán- 
dez, que cursou Dereito; Mana Dolores 
Rodnguez Seijas, que cursou Maxisterio 
e Carmen García Campelo, antiga se- 
cretaria de Novas Xeneracións e actual 
tenente alcalde de Marín. No Bloque Na- 

ANI 







QUEN LLE PON SAlAS O AGROZ 

As recentes tractoradas e movilizacións do 
agro contra as medidas comunitarias de pro- 
ducción leiteira centraron a nosa atención nes- 
te sector productivo e máis en concreto nas 

NANiNa BERTA RC/ WW mulleres que viven e traballan nel. Para saber 
O 

máis delas, tan próximas espacialmente e sen 
embargo tan alonxadas as veces pola dis- 
tintas formas de vida, falamos con Marisa, 
Mercedes, Pilar, Carme, Montse e Juana. 
Todas elas son mulleres que viven en Cesuras, 
no medio rural, traballando na casa, no cam- 
po e no Sindicato Labrego, ó que pertencen; 
e son nais. Carme traballa de liberada nel, 
Pilar é a de máis idade, sendo as outras máis 
ou menos dun tempo. 

lnteresábanos establecer, dada esa dife- 
rencia de idade, as modificacións se as ha- 
bía entre a educación recibida por elas, ata 
que ponto cambiou, exemplo entre a in- 
fancia ou adolescencia de Pilar e a do res- 
to, se iso foi así, na medida que a sociedade 
rural vai máis a modo nos cambios cá urba- 
na, como cambia tamén menos a teria onde 
viven. Todas coincidiron en que a socieda- 
de campesiña é moi tradicional de seu, e elas 
están un pouco fóra da norma polo que al- 
gunhas delas, como Juana e Montse, non ti- 
ñan moi claro o de falar como labregas por- 

que non se consideran moi representativas do 
sector. Mercedes, Marisa e Pilar non teñen 
problemas deste tipo, pero s i  sinalan que no 
seu medio elas son unhas privilexiadas na for- 
ma de vida e na libertade da que. disfrutan, 
xa que a sindicación e tamén o seu carácter 
lles fixeron rachar cunha serie de ataduras 
que tiñan, como ben explica Mercedes: "eu 
como meu home sae, fágoo eu tamén, pero 
hai moitas mulleres que ainda non se atreven 
a tomar sóas un café nun bar porque van fa- 
lar delas. A min isto non me importa, mais a 
sociedade presiona e moitas bótanse atrás" 

Tratamos o tema da educación que elas re- 
cibiron e a que Ile estaban a dar ós fillos, dos 
cai-nbios, dos gustos e problemas ... A opinión 

' IULLERES Q U E  AINDA 
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QUEN LLE P O N  SAlAS O ACROZ 

xeral era de que as cousas muaaran algo pe- 
ro non demasiado, Pilar pensa que no fun- 
damental, a muller segue cargando con fillos, 
pais e sogros, é a que fica na casa e ten que 
levar o control de todo, por iso, cando fala 
da filla di que non Ile gostaría que seguise os 
seus pasos: "Claro, eu crieime noutra época; 
todo era moito peor e moitas veces sentinme 
esclavizada, quero que miña filla mellor es- 
tudie fóra para que non teña que pasar po- 
lo ca min". Marisa ten unha opinión máis op- 
timista, pensa que elas evoluiron moito e que 
en gran medida se debe á súa organización 
no Sindicato, que as sacou da casa, fixoas 
asistir a reunións, coñecer xente, distintas cos- 
tumes ou formas de vida.. . "Por exemplo, a 
min chamoume moito a atención cando ca- 
sou Mercedes que non fixo festa nin nada, 
fronte ó costume da xente e mesmo da opi- 
nión da familia" 

E, como estes cambios lles parecen moi po- 
sitivos, os fillos edúcanos igual sexan nenos 
ou nenas, tanto para que saiban valerse por 
si sós, coma para que se re~~onsabilicen dun 
traballo que se xenera entre todos os da ca- 
sa, co reproche nalgúns casos de outros mem- 
bros da familia, coma a cuñada de Mercedes 
que segue a pensar que o traballo da casa, 
non é cousa de homes. Pola mesma razón, 
Densan que tantas oportunidades deben ter 
iomes como mulleres para formarse e estu- 
jiar: "penso que as f i l la~  deben estudiár, que 
ua eu fixen FP e levei moi boas notas", di 
Mercedes. 

. . J que rnais pensa que mudaron usc- - 
mentalidades é no tema do sexo. Segundo 
Pilar, no seu tempo do sexo non se falaba na- 
da e iso facia a vida moito máis difícil, por- 
que ademáis pensábase que.a muller tiña que . 
ser obediente sempre ó home. Agora coas 
fillas xa falan normalmente, aínda que tamén 
Mercedes e Pilar contan que ó principio do 
seu matrimonio dicíase que a muller tiña que 
calar sempre, e sinalan que o primeiro ano 
de casadas foi para elas o máis difícil. Pero 
con respecto ó tema do sexo, o seu pensa- 
mento non conincide co do resto das mulleres 
do campo e se ben as cousas melloraron, moi- 
tas nais seguen a educar a fillos e fillas den- 
tro do pensamento tradicional. 

Non é o caso das nosas contertulias, par- 
tidarias de que a súa descendencia viva o 
máis feliz que poida aínda que non respecte 
o pensamento tradicional do comportamen- 
to propio dunha muller. 

Chama a atención a actitude de Pilar que, 
malia súa idade, conta cunha mentalidade 
máis avanzada ca moitas mulleres máis no- 
vas do campo ou da ciudade. Por exemplo, 
da filla, que vive en Santiago e ten a súa in- 
dependencia, polo que moito dela non sabe, 
pero tampouco Ile preocupa "Pregúntolle as 
veces que que fai ou así, pero tamén Ilo pre- 
gunto ós fillos". Claro que no caso das fillas 
a posibilidade dun embarazo imprevisto pre- 
ocupa, pero pensan que máis ós pais cá elas", 
e niso, claro, pensan que ocorse algo pare- 
cido o que aconteceu entre elas e seus pais, 

"( ...) O TRABALLO 

DO CAMPO QUE 

IMPIDE TODO TIPO 
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"( ...) É U N  TRABALLO INVISIBLE 

QUE SÓ SE VE CANDO NON SE FAI." 
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e mentres que para unhas non se reflexaba á 
hora de saír ou chegar a casa, non foi así pa- 
ra outras, en expresión de Mercedes "eu moi- 
to teño mentido para poder vivir tranquilau. 
E se preguntan como abordar ese medo, en 
caso de sentilo, para que a filla poda sentir- 
se libre, á parte de darlle unha educación pre- 
via no tocante a anticonceptivos, sexualida- 
de, cousa que elas nunca poideron recibir da 
propia nai debido á mentalidade que había 
cando eran novas. Agora, tamén entre as sú- 
as nais cambiou algo o tema, porque existen 
outro tipo de posibilidades, como viaxes or- 
ganizados ou outro tipo de actividades que 
lles permiten ter outro tipo de relacións e ter 
acceso así a outras ideas. 

Pilar apunta que tamén para os homes mu- 
dou o panorama "antes os homes casaban 
cedo porque non podían vivir sós, agora t e  
ñen outra mentalidade, organizanse a vida e 
viven solteiros moitosmáis anos". De todos xei- 
tos, hai acordo xeral en que unha cousa é o 
comportamentopdun home solteiro e outra é 
o deste cando casa, que casar segue a ser 
para eles un "negocio redondo" se a muller 
non o impide. E con respecto a isto, o com- 
portamento de cada unha delas é diferente, 
porque mentres unha sinala que o home só 
cociña pero non toca ningunha cousa máis 
do traballo doméstico, outra fáino totalmente 
porque non Ile parece razonable que o fa- 
ga el se ven de traballar. Ademáis de todo is- 
to están as limitacións propias da vida agra- 

ria, como di Pilar "depende moito do traba- 
Ilo do campo que impide todo tipo de plani- 
ficación, as vacas póñense a parir todas á 
vez ... sempre aparecen extras que dan ó tras- 
te co que tes disposto", se nas vacacións.. .? 
no campo iso non existe, sembrados ou gan- 
do non se poden abandoar nunca. 

Carme pregúntalles se se preguntaron qué 
facer para poder ter, por exemplo, unha ho- 
ra diaria para elas, se a existencia de guar- 
derías poderia ser unha solución, pero a opi- 
nión xeral é que o traballo do agro ocupa 
moito máis tempo que atender os fillos ou a 
casa. E, en definitiva, o da casa sempre é ne- 
gociable co resto dos membros da familia, 
agás se na casa viven pais ou sogros vellos, 
que como apunta Pilar, é sempre responsa- 
bilidade da muller atendelos, quedar con eles 
no Hospital cando enferman, etc. Tamén é 
cousa da muller ser o soporte afectivo de to- 
dos os membros da familia, porque se pensa 
que somos máis sensibles e detallistas. lsto 
non merece unha valoración negativa, pero 
sí gostaría que os homes fixeran un esforciño 
por adquirir algo de esa sensibilidade. Que 
a muller é o sustento emocional de quen a ro- 
dea, a que máis fala dos problemas ou de to- 
do tipo de temas, e non ten nunca corres- 
pondencia por parte dos compañeiros "Somos 
os pilares do resto, nos non ternos pilar nin- 
gún no que apoiarnos, non podemos enfer- 
mar ... e iso está moi mal e cabrea ..." A so- 
lución disto pode ser falar do tema, e todas 
o intentan, ainda que Pilar duda moito de que 
a escoiten. 

E así pasamos a tratar da soedade na que 
vive a maioria "o cansancio ou a tristeza non 
é o peor, senon a sensación de que a ninguén 
importa como esteas ou o que che pasa, a so- 
edade esa de non poder sentir a ninguen co- 
mo apoio, que che pregunten que che pasa ... 
estás completamente soa todo o día, traba- 
llando arreo na casa e desexas que chegue 
a noite para falar con alguén, e cando che- 
ga, atópaste con iso. É desolador. lnda por 
riba te miran coma se non fixeses nada en to- 
do o día. É un traballo invisible que só se ve 
cando non se fai". 

Como pensan que a sexualidade é algo 
importante, que se non se entendesen cos ho- 
mes non serían felíces, non é extraño que fa- 
len destes temas con outras mulleres do sin- 
dicato, como amigas, pois pensan que a or- 
ganización como tal non ten como cometido 
entrar neste terreo. 

Isto, pensa Pilar, é como o tema dos malos 
tratos, físicos ou psíquicos, que as veces son 
peores, se un home antes batía na muller, esa 

calaba e tiña que aturar toda a 30- 
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ra, afortunadamente as cousas cambiaron, 
aínda que para moitas siga igoal. 

Marisa e Mercedes son da mesma opinión, 
e contan que non hai moito, nunha xunta na que 
estaban 17 ou 18 mulleres novas falando do 
tema, como Marisa dixera que seu home ba- 
tiría nela a primeira vez, que mais oportuni- 
dade non Ile ía dar, contestoulle unha "ti moito 
falas, pero habías aguantalo igoal". Esta men- 
talidade ven sustentada na pouca cualifica- 
ción laboral da muller e no medo e incertidume 
de non poder gañar o necesario, e, aínda que 
non é o pensamento das presentes, Marisa di 
que ela aturar unha agresión non a aturaba, 
pero que se sentiría moito máis tranquila no 
caso de ter unha carreira. 

A Carme preocúpalle a participación pú- 
blica das mulleres do Sindicato, da inseguri- 
dade que lles leva a non falar nas xuntas ... 
de frases recollidas de mulleres que expre- 
saban a dúbida de ter algo "interesante" que 
dicir ... e pregúntalles a Juana e Montse a ra- 
zón de non interviren máis. Elas pensan que 
as veces as ideas están aí pero non se saben 
expresar ben e por iso se cala. Tamén que co- 
mo isto é algo novo para elas custa máis, co- 
mo cando se traballa nalgo no que nunca 
se traballou. 

Si é certo que neste tipo de traballos os ho- 
mes se apuntan axiña mentres asmulleres non 
o fan por medo a quedar mal, que hai ca- 
sos extra en que isto non é así pero son os 
menos: O mesmo sucede cando se opta a ou- 
tro tipo de traballos, unha das presentes tra- 
ballou un ano na vixiancia contra incendios, 

porque "con tanto home son moi aburridas", 
pero esta participación non se corresponde 
coa das manifestacións, onde a asistencia de 
mulleres é moito maior ca dos homes, porque 
tamén hai moito máis home empregado. E 
aínda sendo máis mulleres as presentes, na 
pancarta da cabeceira sempre van todos ho- 
mes menos Lidia, de Sindicato Labrego. 

En todo caso, todas pensan que o Sindicato 
lles cambiou a vida, que se sinten máis se- 
guras e máis informadas coa participación en 
cursos, charlas, etc. 

Preguntámoslles que opinión lles merecía 
a organización de tanto curso de manuali- 
dades etc, que se organiza no medio rural. 
Parécelles ben, pensan que axuda a rachar 
o aillamento da muller, que non asiste a ou- 
tro tipo de reunións como as do Sindicato, p e  
ro si vai a aprender costura, alfombras ... N o  
curso que hai actualmente asisten unhas 60 
mulleres, Pilar pensa que a maioría vai ver 
que fan por alí, e sobre todo a tomar café e 
falar de todo. "Isto crea algún tipo de des- 
confianza, e algunha xa tivo problemas na 
casa por ir". Pensan que se nota en falta que 
non haxa máis cousas así, sobre todo no in- 
verno, e que sería interesante conseguir car- 

"O MEU FlLLO FOI QUEDANDO E EU 

PREFER~A QUE DE MARCHAR O FIXESE 

AGORA, QUE NON MÁIS TARDE, CANDO 

e cando quixo voltar ó ano seguinte o alcal- S-+ -$-'-_? ; =-x- , - p q q o q * ~ c ~ -  . - - !e>-- - 
de (o mesmo, por certo, dos tempos da dic- Fma-e- 
tadura), díxolle que mellor estaba na casa, e 

l 

negouse a contratala. Non é extraño que os 
cargos públicos do concello estean ocupados 
na maioría por homes, e que as mulleres que 
participan en listas electorais, por exemplo, 
vaian nos peores postos. Todas pensan que 
isto hai que cambialo pouco a pouco: Pilar 
que ten unha nora concelleira, pensa que is- 
to se leva ben porque se considera unha ex- 
cepción, pero se se fai algo mal nun posto de 
este tipo, a valoración é sempre moito máis 
dura que se se tratase de un home "á muller 
pídeselle máis, tanto conducindo coma nun 
cargo público. E nos conducimos mal moi- 
tas veces porque eles sempre levan o coche." 

N o  campo andase ademáis co tractor. 
Moitas das presentes levárono moitas veces 
e parécelles moi doado, a outras non tanto. 
Falamos da tractorada, dun dos pontos de 
concentración, o de Curtis, no que había 300 
tractoristas homes e catro mulleres. Pensan 
que debían organizar o de ir un grupo delas, 
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tos para poder organizar máis, porque ade- 
máis din que entre as asistentes habituales hai 
mulleres que valen moitísimo. Por outra parte 
isto ven suplir o que antes supoñía a igrexa, 
que, en certo sentido, cumpría a mesma fun- 
ción. "Si, pero escoitabas ó cura, falábase 
menos" engade Pilar. 

Preguntámoslle polo modelo que teñen pa- 
ra seus fillos "o futuro. Pilar conta que súa nai 
e tías eran todas analfabetas, mentres que seu 
pai tiña moita cultura. Ela non quere iso pa- 
ra súa filla. Quere, e nisto coinciden todas, 
que tanto fillas coma fillos teñan as mesmas 
oportunidades. Que sexan elas mesmas, fa- 
'gan o que fagan, que iso de "munxir a vaca 
tamén é moi notable". 

Interesábanos saber algo de como teñen 

experiencias, frente á opinión de que n 
se sentían limitadas, Pilar disinte claramer 
di que se volvese a empezar seguramente r 
viviría cos vellos, que se ten limitado moito no 
matrimonio por non darlle un disgusto ós pais. 
Tamén nas relacións sexuais ou afectivas su- 
pón unha limitación. Sen embargo todas din 
que tamén ten moitas cousas boas: que tanto 
nais coma sogras servironlle de moita axuda 
moitas veces; por outra parte, o contacto con 
xente nova, netos ... fai evolucionar ós vellos 
e venlles moi ben. E en conxunto preguntan- 
dolles unha por unha se vivirían soas ou cos 
vellos, maioritariamente decantáronse pola 
segunda opción, aclarando, iso si, que non 
é o mesmo quedar cos pais ca cos sogroi, 
con eles cálase máis, non se ten tanta con- 

organizada a propiedade no medio rural, de fianza ... pénsase que é máis doado para o 
como participa a muller na administración, home ir vivir coa familia política porque es- 
de como é a repartición de bens en caso de tá máis tempo fóra. Pero en todo caso, con- 
separación matrimonial, etc. En moitos casos sideran de xustiza e xusta correspondencia 
nos contan que a propiedade é dela pero coidalos na vellez unha vez que eles coida- 

ron delas ou dos homes antes, que 
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O grupo de mulleres de Cesures os cartos inda máis grave, 
na entrevista. 

casos nos que senao todo dela, separáron- 
>S el, e ai 

l . ,  

se e el marchou con todo. O caso destas mu- 
lleres coas que falamos é algo distinto porque 
son algo peculiares, participan na vida eco- 
nómica das explotación en réxime de copro- 
piedade. A maioría delas domina o tema eco- 
nómico máis incluso cós homes, pero isto é 
excepcional. 

Sabido é que na casa rural é bastante fre- 
cuente que vivan varias xeneracións xuntas e 
parecíanos interesante que nos contaran co- 
mo afecta isto á muller, se o fai. E aquí non 
houbo unanimidade xa que había distintas 

esta é a causa de ficar na súa casa 
moitas veces. "O meu fillo foi que- 
dando e eu prefería que de marchar 
o fixese agora, que non máis tarde, 
cando ó mellor máis o necesito" co- 
menta Pilar. E non existe a alternati- 
va de pagar a alguen para que os 
coide, porque nin a educación os pre- 
parou a eles para iso, nin a elas, que 
sentirían que os estaban abandoan- 
do. 

Pero esta modalidade trae bas- 
tantes problemas á quen Ile toca coi- 
dar dos vellos, porque, á parte das 
limitacións que sinalaban, moitas ve- 
ces supón unha fonte de problemas 
no futuro: vívese cos pais na súa casa, 
non se monta unha vida independente 
economicamente, e coa súa morte, a 
casa pasa ás mans de outros irmáns 
deixándoas sen nada e tendo que em- 
pezar dende o principio. "Pasas toda 

a vida traballando no de todos, para que ó 
mellor Ilo deixen a outro e tes que empezar 
cunha man atrás e outra diante, moitas veces 
cando xa non estás para iso". Comentan, ade- 
máis, que moitas veces os pais deixan en h e  
rencia a casa e propiedades a outros fillos que 
viven fóra para que queden con ela e mante- 
ñan a casa familiar, e despois so pensan en 
vender porque non pensan voltar ó campo, 
porque ata moito e tamén pala baixa valora- 
ción social que ten todo o do campo. 

Poderíamonos estender moito máis porque 
o tema dá Dara iso. e as ~art ic i~antes tamén. 

2 
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QUEDAMOS NO 

Se o movemento feminista galego tén 
)grado un traballo de transformación so- 
ial profundo e coherente é un debate 

que nalgunhas ocasións se tén suscitado. 
Se nese debate se introducise a re- 

flexión do grado de plasmación dese tra- 
ballo no medio rural galego, moitas e 
moitos de nós, apostaríamos por dar un- 
ha resposta do tipo de: ó medio rural é 
moi difícil acceder coa información e for- 
mación, é menos susceptible de trans- 
formación~ profundas e, por conseguin- 
te, tamén de transformacións no eido das 
reclamacións feministas. 

Pois ben, a pouco que se observen os 
comportamentos no medio rural gale- 
go hoxe, a contestación á pregunta plan- 
texada varía sustancialmente. Varía por- 
que, a mudanza no comportamento, nas 
reflexións, na asunción de debates fe- 
ministas, por parte, fundamentalmente, 
das mulleres do medio rural galego foi 
e é tan radical e pouco aparente, tan 
"ao caladiño", que merecería un reco- 
ñecemento por parte de todas e todos 
os que apostamos por conseguir revolu- 
cións día a día. 

Unha manifestación desta "revolución" 

(no que a palabra significa dc 
tación do establecido) é a pregunta que 
da título a este artigo "Por qué as mozas 
non quedamos no rural?. 

As consecuencias de moi 
tacións a esta cuestión, empi 
xarse notar xa na estructura 
nómica tradicional no mundo rural ga- 
lego, ao non estar dispostas a asumir as 
mulleres os papeis habituais. 

Se empezamos a desmiuzar os posi- 
bles motivos, ternos que recurrir a unha 
das bases de todos os cambios sociais 
posibles: a educaci ón. * A  

itas contc 
ezan a dl 
i socio-ec 
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"( ...) intidaiiza 
no comportameiito, 

nas reflexióiis, por parte 
das mulleres do medio 

rural galego foi e 
é tan radical e pouco 

aparente, tan "ao 
caladiño", que merecería 
un recoñecemento por 
parte de todas e todos 

os que apostamos 
por coiiseguir revol~icións 

día a día." 

Mirando a non hai moitos anos, á 
educación, á cultura, ós estudos acce- 
día, nunha familia do rural, o home (en 
singular, xa que as posibilidades eco- 
nómicas tampouco permitían pluralizar). 

Ese proceder mudou completamente 
por varios motivos, entre eles polo in- 
cremento da capacidade económica dos 
labregos e labregas para, tamén a for- 
mación dos fillos e fillas, pala maior ac- 
cesibilidade aos estudos, pola mellora 
das comunicacións ..., máis tamén por un 
feito determinante: porque as nais la- 
bregas, sobor de todo, interiorizaron e 
motivaron que a posibilidade de estudos 
tiña que balancearse en favor das fillas, 
"para que éstas non teñan que aguantar 
o que aquelas", dándose así unha in- 
versión importante nos datos de homes 
- mulleres con estudos no medio rural ho- 
xe en día. 

Deste acceso á educación derívase o 
cuestionamento, por parte de moitas mu- 
lleres procedentes do rural, do seu es- 
tablecemento nese mesmo medio, con 
todas as condicionantes dos papeis ha- 
bituais das mulleres na sociedade en xe- 
ral, agravados polas características pro- 
pias da sociedade rural en Galiza. 

Apontando as razóns máis esgrimi- 
das polas propias mulleres podemos al- 
biscar o trastoque que se está a produ- 
cir nas aldeas ao haber unha, cada vez 
menor, presencia delas: 

D Razóns de tipo económico, xa que 
á posibilidade de ter un traballo remu- 
nerado, aínda mal remunerado, enfrón- 
tase á posibilidade de traballar na ex- 
plotación agraria, no seo de unha familia 
xeralmente polinuclear, na cal os ingresos 
son de toda a familia, máis non son da 
muller que é labrega, ama de casa, asis- 
tente de persoas maiores, de nenos.. . 

D Razóns de tipo persoal, xa que can- 
do a vida se comparte no mesmo espa- 
cio por parte de xeneracións diferentes, 
a educación dos fillos, por exemplo, soe 
ser motivo de debates importantes; mes- 
mo a "educación" dos maridos, en can- 
to a que a presión familiar e/ou social 
é moi forte cando se tratan de mudar ac- 
titudes no seo da familia. 

A propia intimidade como persoa ou 
coa parella coa que se comparte vida 
tamén se ve afectada no entorno fami- 
liar, sempre presente, máxime cando o 
mundo dos sentimentos, da sexualida- 
de, das relacións de amizade ou de ti- 
po social resérvanse tradicionalmente 
para os homes. 

D Razóns de infraestructura social, xa 
que as garderías ou similares, os servi- 
cios de asistencia a maiores, a asisten- 
cia mesmo psicolóxica para moitas, por 
non falar da infraestructura sanitaria pa- 
ra as mulleres, informativa e formativa 
para as mesmas en temas clave, etc, é, 
simplemente nula. 

É de pararse a reflexionar o trata- 
mento que ao ocio para as mulleres se 
Ile está dando neste momento no medio 
rural. Cando as mulleres denuncian, en 
xeral, non dispor de tempo para elas 
mesmas, hai unha organización fortísi- 
ma desde o goberno galego de, apa- 
rentemente, o ocio das mulleres rurais, 
apoiando incluso con moito diñeiro esa 
posibilidade de ocio que introduce ás 
mulleres de novo, con esquemas per- 
fectamente definidos, nos seus roles tra- 
dicionais: ocio adicado a bordar, a fa- 
cer encaixes, a aprender cortesía, ma- 
queado, asistencia de maiores ... máis, 
ao fin e ao cabo, para moitas ¡Ocio! 

D Razóns de estructura social, refor- 
zadas polos gobernos actuais, xa que 
cando unha muller se incorpora a un- 
ha explotación agraria, normalmente é 
dona de nada, xa que a titularidade das 
explotacións están, a non ser que tra- 
ballen fóra, en mans dos homes, a co- 
titularidade nen sequera se contempla 
de xeito legal, o acceso á seguridade 

social é denegado en ocasións coa lei 
pertinente na man, a posibilidade de ter 
unha explotación propia, diferente da 
do cónxuxe é ilegal, segundo as auto- 
ridades pertinentes. 

D Razóns de ideosincrasia, xa que pó- 
dese estar traballando toda a vida nu- ' 
-nhas terras dos pais ou sogros que non 
as transmiten até a morte e ás que se Ile 
da valor especulativo. 

Todas estas condicionantes vense re- 
forzadas por unha labor de desmante- 
lamento do sector agrario e de despre- 
cio por todo o que significa o mundo ru- 
ral, perfectamente trazado desde a mes- 
ma administración que nos ofrece como 
alternativa o turismo rural, a artesanía, 
e, últimamente, o novedoso autoempre- 
go para as mulleres creando empresas 
de asistencia a domicilio, granxas de ca- 
racois ou avestruces, en fin, todo aque- 
lo que non teña que ver coa valoración 
do noso traballo e que non signifique 
mudanza de roles. 

A convivencia entre varias xenera- 
cións que se produce nas familias das 
aldeas, pode levar aparellados unha s e  
rie de valores reivindicables para un mo- 
delo de sociedade diferente ao imposto 
todos os días desde os poderosos me- 
dios de comunicación (prensa de todo 
tipo, radio, televisión, publicidade) e 
memo desde a educación impartida nas 
escolas, (que desvencella completamente 
da aprendizaxe o medio no que vivimos, 
a cultura na que vivimos, os valores so- 
ciais da aldea onde vivimos, os xeitos 
de diversión, etc, etc.) 

A labor dunha administración que do- 
tase de servicios, infraestructura, for- 
mación e información non discriminato- 
ria, e, en definitiva se interesase de xei- 
to serio polo despoboamento rural, axu- 
daría en boa medida a que as mozas 
vísemos un futuro diferente alí onde es- 
taríamos dispostas a vivir. 

O traballo do movemento feminista na 
sociedade foi determinante para que as 
nais apostasen pola formación das fillas. 

O traballo futuro pode que estea no 
debate e a reclamación de condicións 
de vida que hoxe reclamamos as mulle- 
res, se se pretende contar con nós para 
construir e conservar un medio rural vivo. 

-2 

Carme Freire Cruces 
Filla de labrega, traballa no 

Sindicato Labrego Galego, é Enxeñeira 
Técnica Agrícola. 



1 FATIMA 
_41---------=-.---c. .." 

Non, non sei exactamente o que pensa 
o meu home. Seguro que se casase cunha 
muller que estivese seguido na casa todo 
seria máis cómodo. Se estás na casa, se 
non tes traballo fóra e non gañas cartos, 
se os Únicos"cartos da casdson os do teu 
home:i.*conformas-te con menos. Non 
podes esixir. Seguramente tes que ca- 
lar ... Iso é enterrar-se. 

Vas para unha aldea, a casa dos so- 
gros a vivir do gando ou da agricultura 

e a vida da muller está sentenciada. Non 
se valora o que fai, non ten liberdade 
ningunha, non tes cartos de teu, tampouco 
tes onde ir pasar un rato e esta adapta- 
ción se viviches algun tempo nunha vila 
ou na cidade é moi difícil, custa muito. 

Entendo que as mulleres non queiran 

esa vida. Eu fuxo dela. Teñw clarísimo. 
Casei cun gandeiro porque cando le- 

vas algun tempo de relacións e a cousa 
che interesa non vas tirar pola borda to- 

do, pero desde o princípio dixen-llo: Eu 
para a aldea, a casa dos sogros non 
vou. Quero seguir co meu traballo. A 
min gosta-me traballar. 

Non me importa o que falen. Non sei 
o que pensan disto, a min non me din 
nada. Bueno miña nai ve-se que se atre- 
ve máis, si, e dime "E hoxe, tampouco 
fuches a Nomar?" 

Non, eu casei cun home. Non decidin 
casar co seu pai nen coasua nai. Eu non 
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teño a obriga de coidar os meus sogros, quero vivir na miña casa e ser indepen- fan isto). E ~e importáncia Ile 1 
nen de vivir alí na explotación gandeira. dente. Ali, na tua casa tes intimidade (re- de dar a n o conxunto da 

O meu home xa me ten comentado ñes se tes por qué, podes deixar un dia ciedade. A min non me din nada. N 

don sei qi 
xente ne . . 

PO- 
SO- 

on . . 

que o seu pai Ile di que por qué non dei- ' a cama sen facer se queres ou erguer-te sei se falan por detrás. Bueno a mi 

xo de traballar. Debe pensar que é máis un dia ás 1 1 sen que nenguén te mire nai. Tamén o pai del di-lle de cando 

cómoda e mellor a vida para min de eu mal ou diga nada). Non, eu póño-me vez que eu deberia deixar o meu t 
te- k 
ion 
in- c 

abandoar o meu traballo e adicar-me nas miñas e non cedo. Vou gañando )allo e marchar para alá. 
rreo. Tento gañar terreo e n Non quero hipotecar a mi 

-I ~erde-lo.  Se me deixase ando vivia cos meus pais e irmáns -- 

.% 
' fluir ..... ~ i raba a ter independéncia e marchar 

' j  Ainda así segue a pele )ara unlia casa miña. Non vou sair de 

/ por ir de vacacións. Vexo all- l í  para meterme na casa dos pais de 

iña vida. 

' a vida dos gandeiros é du ! Non tefíen unha hora libre, I 
iutro. 

A vida 
.. ,.. - ..* te non que- 

1 c: 1 1  - iluli 3ú.I yuc: 1 iuil L I I ~  quede ou- 
tro remédi* non porque sexa un traballo 
peor valorado ou inferior a outros. Non, 
para unha muller é enterrar-se. 

Haberia que cambiar moitas cousas 
para que a xente moza decidise tirar 
mdiante as explotacións agrícolas e gc 

eiras, para que as mulleres quixes 
uedar nelas ou vir a elas. Servizc 
cio, expectativas persoais e desde lo- 
o para os fillos e para as fillas, poder 
 ir, ter independéncia económica, ta- 

mén as mentalidades. Si  haberia que 
cambiar moitísimas cousas. Eu non me 
vexo capaz de cambia-la. A ver se cam- 
bio algo e vacacións igual que 
fan as miñ ~ñeiras de traballo.1 

*_) 

- ' que estar todos os dias ao 

i 1 do canón. Non, non só se es- 
,*] tás no leite que eles o leite dei- 

xaron-no ... e se queres ir de 

; vacacións non tes moito a quen 
Ilo deixar porque tampouco o 

1 
-- -( podes deixar nas mans de cni- 

i 
--- , quera. -- j Claro, caberia a posib - ' dade de turnar-se entre vecii 
-1 para coller uns dias de d~ 

íos ó 
es- g 
ar- SI L canso pero os vellos non m 

; ,j , chan tranquilos. Os meus so- 
', ' 7  gros nen sequera quedan tran- 

quilos cando teñen que ir a al- 
1 

' 7 gun sitio e queda o meu home. 
1 I 

Pensan que se non están eles 
non está ben governado. 

! vou de 
as compc 

... Si, os costumes pesl 
-ainda que sexa pouco- a un traballo moito para todos. Para as mulleres m6 
que non me agrada, que nenguén va- 
lora e que non me dá independéncia. 

Pensarán que as cousas deben ser 
doutro xeito a como as fago eu (a ver- 
dade é que se non tes vontade van mol- 
deando-te como queren e acabas fa- 
cendo cousas distintas ás que ti queres 
e sendo diferente o que pretendias). Eu 

A vida é difícil. Entendo que a xente r 

va que ten -ou pensa que ten- áIc 
-nha posibilidade noutro lado, marct 

Se gostas dese xeito de vida tra~ 
cional, bueno. Eu xa non vallo para i: 
Xa ves, casei cun gandeiro e non fa! 
o que se supón que faria outra muller 1 
ño que di( ai máis rr 

N l-atimayive e traballo nunha pequena \ti- 
do pais. E asalariada na sanidade e o : 

)Ido da-lle poro ser independente e outói 
a. Eso é algo que sempre Ile tirou moito. 
Ademáis ostenta un cargo público. E con- 

tllolo aind isa que a responsabili- 
]de que te a. Cáseque nen repre- 
!ntación e ~ondo  que remate por- 
ie prefire i i pouco mi PO 
ira focer c ,as. 

7 ,  

ieu 
no- 

a que per 
!n é mínim 
está dese: . . .  

:er que h' iulleres q 

Líbrería 

. -.*. 

Michelena 
R. Michelena, 22 

Tel: 85 87 46 Pontevedra 

- 

libraria VC, Entremuros. Compostela . 13 G a k a  

R. República de el Salvador, 9 
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QUEN LLE PON SAIAS O ACROZ 

-0NSECUENCIAS A E PROBLEMAS 

DA MULLER LABREGA 

I Y 

xectc 
gula 
A-  

a actualidade o sector agrario é ob- 
3 dunha profusa e complicada re- 
ción normativa como consecuencia 

uu entrada do estado español no Mer- 
3 común europeo. Quizais o pro- 
la máis coñecido SI ?rente ás 

i ~antidades de Referencia inaividual, ou 
cota láctea, que limitan a producción lei- 

1 
teira dos gandeiros mediante o reparto 
das toneladas que a cada país Ile co- 
rresponde producir. 

Nembargantes existen outros proble- 
mas dos que se fala moito menos, a pe- 
sares a súa transcendencia, e que afectan 
directamente ás mulleres labregas. De- 
bemos partir de que a lexislación actual 
reguladora do sector tende a considerar 
cada vez máis ás explotacións agrícolas 
ou gandeiras como industrias ou empre- 
sas, e polo tanto é necesario que exista 
alguén do grupo familiar que asuma a 
súa titularidade. Así, segundo a Lei 
19/1995 de 4 de xullo de Moderniza- 
ción das Explotacións Agrarias, entén- 
dese por Explotación Agraria: "O con- 
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xunto de bens e dereitos organizados 
empresarialmente polo seu titular no exer- 
cicio da actividade agraria, primordial- 
mente con fins de mercado e que consti- 
túe en si mesma unha unidade técnico- 
económica". Iso a simple vista non pa- 
rece supoñer ningún ~roblema pero na 
realidade provoca consecuencias para 
as labregas, tanto de orde social como ci- 
vil e fiscal. 

En primeiro lugar a lexislación só ad- 
mite a posibilidade de que exista unha 
explotación agraria por Unidade Fami- 
liar, esto significa que no caso de matri- 
monio o home e a muller non poden ser 
cada un deles, e independentemente do 
outro, titulares de sendas explotacións, 
posto que o matrimonio, con bens ga- 
nanciais, constitúe unha Unidade Fami- 
liar en si mesma e ~ o l o  tanto unha uni- 
dade económica. Con este problema 
estanse a enfrontar varias mulleres la- 
bregas, casadas con bens gananciais, 
cando queren asumir a titularidade dunha 
nova explotación -ben porque desexan 
creala ou ben porque deben asumir a su- 
cesión da herdada polo país- atopándose 
con que a Administración lles denega tal 
posibilidade cando o home é xa titular 
doutra explotación e aconsellando como 
solución que ou ben estipulen o réxime 
de separación de bens ou ben directa- 
mente se separen (incrible, verdade?). 
Quizais en zonas como Catalunya, Eus- 
kadi ou Aragón este problema non se 
suscita do mesmo xeito, posto que ali o 
réxime de separación de bens e o réxime 
máis común, pero non é o caso de Gali- 
cia onde o réxime de bens gananciais é 
o maioritario e máis no agro, onde a se- 

paración de bens matrimoniais é algo t- 
talmente alleo. 

Outro dos grandes problemas que es- 
tablece a regulación actual das explo- 
tac ión~ agrícolas radica no concepto 
mesmo da súa titularidade; para a lei, 
anteriormente mencionada, o titular da 
explotación é a persoa física ou xuridi- 
ca que exerce a actividade agraria, asu- 
mindo os seus riscos e responsabilida- 
des. Se a muller é solteira non hai pro- 
blema ningún, posto que ela asume a ti- 
tularidade da súa explotación (os casos 
de mulleres solteiras que figuren como 
titulares da explotación son escasisimos, 
sendo normalmente o titular o pai). Os 
problemas xorden cando a muller está 
casada, posto que entón a explotación 
agrícola, é case seguro, figura a nome 

do seu marido, ainda que este teña un 
traballo remunerado por conta allea fó- 
ra da propia explotación e sexa verda- 
deiramente a muller quen leve o traba- 
Ilo da mencionada explotación. Ademais 
existe o feito, moi común, de que os ma- 
trimonios xoves ou de mediana idade 
son titulares da explotación agraria pe- 
ro case nunca son propietarios das te- 
rras que traballan, sendo estas dos F 
dalgún deles ata a súa morte. Esta 
tuación s i  que carrexa importantes pro- 
blemas para as mulleres: en caso de se- 
paración matrimonial ou morte do ho- 
me, se as terras son propiedade dos so- 
gros, iso significa que a muller queda 
absolutamente sen nada, coa disolución 
da sociedade matrimonial, a pesar de 
ter traballado toda a súa vida, ou moi- 
tos anos, na que foi a explotación fa- 
miliar e sen que tal traballo reverta na 
creación do seu propio patrimonio. 

Nin que dicir ten que cando o home é 
labrego sempre a explotación estará o 

seu nome, sendo raros os casos da coti- 
tularidade de ámbolos dous cónxuxes na 
explotación (teoricamente, tal cotitulari- 
dade imporía que ambos cotizasen ó ré- 
xime especial de traballadores agrícolas 
o cal supón outro atranco para que as 
mulleres adquiran a titularidade, xa que 
normalmente é o home quen cotiza). 

N o  fondo da cuestión volvérnonos a 
!topar coa propia consideración do tra- 
,allo das mulleres, que a pesar de ser 

quen leva sempre o traballo da explo- 
tación cando o home traballa fóra, e po- 
lo menos a metade cando el é labrego, 
seguen sen figurar como titulares da de- 
vandita explotación, (non se considera 
que desempeñen un traballo, senón que 
este é propio da muller da casa, existe 
escasa conciencia da profesionalidade 
da agricultura, etc), quedando así na 
máis absoluta indefensión e desamparo 
económico para o caso de que por cal- 
quera circunstancia se disolva a socie- 
dade ganancial. -2 



OUTRAS 

FELICIA ESTÉVEZ 
As revistas en papel nunca van 

perder o seu interese, merece a pe- 
na deleitar-se pasando as páxinas, 
sulinar o que máis nos guc ;te, gar- 

noutros 
3 ,  3 

da-las para ler na cama ou 
lugares ... , pero nesta aldea gloPal 

outras Comuni. 
dades chegan- 
nos os testemu- 
ños de revistas 
de Mulleres que 
igual que An. 

- 
a informi 
rre a velc 

curiosid 
los teléfó 

- 
ade co- 
nos, fa- 

ación e a 
xidade d 

1 xes e moaems. 
Outro día falar 

tas de mulleres q 
formato informático, pero de mo- 
mento para as afeicioadas a nave- 
gar por Intemet, comunicamo-vos 

edes atopar And: 
;eguinte enderezo 

.. . www.geocities.corn/ wesi 

S revis- 
:cen en 

1 
dai; na, loitan número a número por esta 

rua. Nesta ocasión comentamos al- 
 has delas. 
A Asemblea de Mulleres de Cantá- 

bria edita unha revista, Miradas, na que 
ademais de publicar notícias da sua 
Comunidade, presentan experiéncias 
doutros mundos, coma a que escrebe 
Pilar Vázquez quen participou no pro- 
xecto "Saude integral xunto ao povo" 
que se vén realizando en Guatemala; 
entrevistas; notícias do extranxeiro e un 
longo etc. 

A revista "El Boletin. Publicación Me- 
diterránea dos Direitos das Mulleres" 
que edita a Comunidade de Madrid en 
colaboración co Programme Mediterra- 
née-Femmes da Unesco, cedeu as suas 
páxinas ao colectivo Algérie-Libertés pa- 
ra que esta organización presente a ini- 
ciativa de crear unha rede euro-alxeria- 
na de organizacións cidadás. 

O Instituto Andaluz da Muller, edita 
trimestralmente unha revista, Meridiana, 
na que xa se nota a subvención (bon pa- 
pel, coidada encuadernación, etc). 

No número do primeiro trimestre 
deste ano o tema central foi "A violén- 
cia contra as mulleres", no que Mabel 
Moya intercala testemuños de mulleres 

que podl 
mén no : 

htm.// 

2ina ta- 

maltratadas l ; maridos e ex-ma- 
ridos, con conselCos a ter en conta para 
sair do domicílio sen ser despois acu- 
sadas de abandono do fogar e no que 
tamén se fai unha análise do sistema xu- 
dicial nesta matéria. 

O Instituto Vasco da Muller edita Ema- 
kunde. No último número que nos che- 
gou, o tema estrela é a publicidade diri- 
xida ao público infantil. Fai a análice da 
publicidade como fixadora de roles e 
funcións dirixidas aos nenos e nenas. 

Fai un repaso tamén das notícias si- 
naladas do ano 97: Cristina Odenberg, a 
primeira muller ordenada vispo/-a pola 
Igrexa luterana en Suecia; a detención 
de Emma Bonino en Kabul; a expulsión 
do exército norteamericano de Kelly Flinn 
por adultério; 120 d ó n s  de mulleres ví- 
timas de mutilacións no mundo, etc. 

Tamén recolle testemuños de mulle- 
res no tema do autoemprego. E o papel 
de tres mulleres, Julene Azpeitia, Tene 
Mujika e Madedeine Jauregniberry, na 
.defensa do euskera. 

tm 

VOS re- 
/80 12/ar 
páxina qi UC L d l  l lCll  

comendamos e a de Mujeres en 
Red: http://nodo50.¿~.apc.org/rnu- 
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Quince anos publicando unha revista 
feiln por Mulleres, escrita en galego e de 
prnsamento e critica feminista é un 
triunfo. Maior triunfo, aínda, se a tal re- 
vista non só non gozou nunca do favor 
da Administración (subvencións, pro- 
paganda, repartos, citas, publicidade.. .)l 
senón que tampouco merece, nen me- 

cuitos por onde disco- 
rre a "cultura oficial", 
resulta.que non é que 
Andaina non exista, 
porque a coñecen, se- 
nón que non lles inspi- 
ra simpatia, non lles pa- 
rece que deba merecer 

receu ulumas, esuácio e temuo de cro- a sua loubanza. recor- 1 8ona da vioI~ci& . ............... . L . . 
sumario S 

..................... Entrmirta .psx. 7 .... ........ . nistas ou noticieiros dos médios de co- do ou Óbolo, nen gran- As naer "labores" ;. .w. 8 
• PorquémreMrta .............. .mx. 2 ' "RuRnn". ..................... . p a z  9 ..................... .............. ' Lsrbianer .pax 2 Encol do dimm'o .pax 10 ............ . ...... municación. de nen pequeno. ~ i b ~ ,  enciwexor, noticias, .paz 11  ..................... 

Muller sdemomui ........... ..paz 3 . A mullsrm cine.. paxs. 4 c 5 Noliciar. .m. 12 
Non existe, ANDAINA, non existe, Non existe, Andaina 

sen embargo publicou de 1983 a 1993 
vintecatro números regulares e tres ex- 
tras. E desde decembro de 1993 a 1998 
nunha segunda e nova fase que supu- 
xo cámbios sustanciosos de forma, es- 
trutura, calidade e colaboradoras, pu- 
xo na ma vinte números con periodi- 
cidade trimestral. 04 sexa que ten de- 
mostrado capacidade de permanéncia 
en tan adversas condicións. Porén ain- 
da hai máis, para as xentes ás que ca- 
beria supor-lle simpatia cara á obra tan 
contracorrente e tan alonxada dos cir- 

non existe, o que non 
está nos médios de comunicación non 
existe. Mais da igual, somos mulleres 
teimudas e seguimos facendo a trancas 
e barrancas, militáncia, estupenda mi- 
litáncia, non hai nengunha profesional 
adicada a Andaina, asi que hai que sa- 
car tempo disto e daquilo porque todas 
temos duplas ou tnplas xornadas e sen 
"servizo doméstico". 

Seguimos facendo unha Andaina que 
mantén unha dignidade máis que acep- 
tábel na sua presenza física e nos seus 

1 ANDAINA devolveu as últimas 50.000 
ptas. que a Conselleria da sra. Besteiro deci- 
dira outorear-lle un dia de hai moito tempo " 
e fixo-o en voz alta, cando a Comisión Non 
Permanente para a Igualdade e para os Direi- 
tos das Mulleres creada na Cámara galega a 
iniciativa das mulleres do BNG, fixo unha 
ronda convidando as diversas organizacións 
de mulleres que traballan en Galiza. A devo- 
lución era porque 50.000 ptas. é unha autén- 
tica tomadura de pelo comparado co que se 
lles outorgou a organizacións practicamente 
inexistentes. 



conticios, que hai que agradecer a tan- 
tas colaboradoras que de xeito desin- 
teresado e militante traballan en dis- 
tintos ámbitos do saber, do social, da 
política, da cultura.. . aportando as cuas 
visións, os seus comentos, as cuas crí- 
ticas. 

Andaina, e isto fai-nos realmente fe- 
lices, serve como ferramenta a persoas 

Crist 
na ii 

ina Garaizabal 
?teresante charla-debate -- oa presentación de Andaina. 

ás que lles preocupa a crítica feminis- 1 
ta da sociedade.. . fornecendo de máis 
e de distintos argumentos na batalla in- 

O 
30 de xaneiro de 1998 a revisLd rirldaina convo- . 

telectual e social que o femin cou con motivo da presentación do seu número 
e debe seguir librando. 19 na Galena Sargadelos de Santiago, a unha 

charla-debate "Corrupción de Menores e alarma 
social", a cargo de Cristina Garaizábal, colabora- 
dora da revista. Despois da charla e o colóquio, 

vivo e participativo, a revista convidou o público asistente a uns va- 
riados e sabrosos pinchos en "O 16, casa de xantar". 
Todo estivo estuuendo, os médios de comunicación non quixeron 
ent :olonn-colorado seguiremos traballando. 

A N D A ,  
33 



CRÓNICA DUNHA LOlT 

iQUEClD. 

! DOLO, 

n 1993 a alemana Campus 
publicaba dentro da súa colección 

w "Geschichte und Geschlechter" un- 
ha biografia elaborada por Irmela 
von der Lühe en tomo á proteica fi- 
gura de Erika Mann. Erika Mann fi- 

lla e sobriña de do1 3s da literatura alemana 
do noso século -TE Heinrich Mann respecti 
vamente- e irmá do prominente escritor Klaus 
Mann, permaneceu á sombra destes tres grandes es-, 
critores, testemuñando deste modo, o inxusto es- 
quecemento ao que a história someteu en abondosas 
ocasións a moitas das súas figuras femininas. 

Na biogralia ue lmeia von aer Lune, 
Erika Mann revela-se como unha in- 
cansábel loitadora polas liberdades in- 
dividuais e como unha rotunda oposi- 
tora á política nacional-socialista. Desde 
o exílio, Erika Mann non cesou no seu 
empeño de denunciar o curso duns 
acontecementos que, desde 1933 até 
1945, sumiron a Euro~a nun dos seus 
apítulos máis tráx 



"( ...) A sua divisa consistia 
en entreter 1oitan.do ao 
mesmo tempo contra os 

I principios ideolóxicos 
I 
I determinados." 
i 

Coa esperanza por moitos compar- 
tida de que o réxime hitleriano pronto 
ia ser reducido, Erika Mann exília-se en 
Suíza, desde onde criticou a ideoloxia 
nacional-socialista. A política de asilo 
suiza era, xunto á de Gran Bretaña e a 
de a antiga Unión Soviética, unha das 
máis restrictivas. A súa dureza contras- 
taba coa flexibilidade que amosaban pa- 
íses como Francia, Bélxica, Dinamarca, 
Holanda e a antiga Checoslováquia, un- 
ha dureza que nunca conseguiu ame- 
drentar a critica actitude de Erika Mann. 

A etapa biográfica prévia ao exílio, 
mostra xa a rebeldia e o espírito pro- 
vocador dunha personalidade que pou- 

co se axusta aos canóns femininos do 
seu tempo. Este'feito valeu-lle á xove 
Mann a crítica dos grupos máis reac- 
cionários. 

Nada en Munich (1905), no seo da 
respectada família Mann, Erika e o seu 
irmán Klaus medraron rodeados dun 
ambiente intelectual e artístico, cara ao 
que encaminaron os seus primeiros 
pasos profesionais. Mentres que Klaus 
Mann se adicou desde o princípio á 

escritura, enfrontando-se á inevitábel 
comparación co modelo paterno, Erika 
orientou a súa formación cara ao campo 
da interpretación. Tras estudar ás ordes 
do mestre Max Reinhardt, Erika Mann 

traballou até princípios dos anos trinta 
nos teatros de Berlín, Hamburgo, Frank- 
furt am Main, Bremen e Munich. Dramas 
clásicos, modernos, así como algunhas 
das pezas do seu i m á n  Klaus consti- 
tuían o seu repertório. As obras repre- 
sentadas recolleitaron un éxito irregular 
e pronto valeron aos irmáns Mann a 
fama de enfclnts tembles. Así por exem- 
plo unha das pezas do repertório Anja 
und Esther (1925126) foi pronto cen- 
surada. Nela trataba-se abertamente o 
tema dunha relación lésbica, unha cues- 
tión tabú na sociedade da época. Non 
menos escandaloso resultou así mesmo 
a estrea de Revue zu Vieren, represen- 
tada en 1927 e na que tamén aparecia o 
motivo da homosexualidade. 

Os problemas coa censura afectaron 
negativamente a traxectória profesional 
dos irmáns Mann. Á veira da ruína, de- 
cidiron iniciar unha viaxe co obxecto 
de superar as suas dificultades econó- 
micas. A viaxe foi proposta por ambos 
como unha operación comercial. O seu 
propósito consistia en ofrecer unha sé- 
rie de conferéncias ao redor do mundo, 
nas que Erika e Klaus Mann relataban 
as súas experiéncias vitais e artísticas. 
As peripécias acontecidas durante esta 
viaxe en común apareceron posterior- 
mente publicadas na obra Rundherum, 
na cal Erika Mann manifestaba xa as sú- 
as grandes dotes de cronista. 

Durante os últimos anos da República 
de Weimar, Enka Mann retomou a sua 
carreira de actriz representando o dra- 
ma clásico de Schiller Don Carlos e ac- 
tuando na adaptación teatral que o seu 
irmán realizou da obra de Cocteau Die 
Gescliwustev. A partir de 1932 e como 
consecuéncia da importáncia que vai 
adquirindo a ideoloxia nacional-socia- 
lista, Erika Mann interesa-se de forma 
crecente pola política. A sua participa- 



ción na Asemblea Internacional de 
Mulleres para a Paz e o Desarmamento 
en Munich, ao final da cal Erika Mann 
interviña recitando un poema a favor 
da paz, valeu-lle novamente as criticas 
dos sectores máis conservadores. 0 s  
médios de comunicación iniciaron un- 
ha campaña de difamación insinuando 
a sua bisexualidade. Con iso, a repu- 
tación da respectada família Mann era 
de novo centro de polémica xeral. Erika 
Mann enfrontou naquel momento un- 
ha etapa de dificultades económicas. 
Tralo escándalo foi despedida polo di- 
rector do Bergwaldtheater, a empresa 
teatral na que regularmente desempe- 
ñaba o seu traballo de actriz. 

En 1932 o incremento dos votos 
nacional-socialistas preconizaba xa o 
eminente triunfo de Hitler. Consciente 
diso, Erika Mann fundou unha com- 
pañia teatral de marcado carácter polí- 
tico, a cal se converteu no seu instru- 
mento persoal de crítica contra o 
nacional-socialismo. En 1933 tivo lugar 
a primeira estrea do cabaret Pfeffemühle. 
A el perlenecian ademais o pianista e 
composi~or Magnus Hennig, a bailarina 
Lottc Goslar c clúas reputadas actrices da 
época Theresc Giehse e Sybille SchloB. 
Trala victória dos nacional-socialistas 
nas urnas o 5 de marzo de 1933 resul- 
taba extremadamente arriscado seguir 
adiante coas representacións, polo que, 
nese mesmo ano, Erika Mann emigrou 
a Suíza. 

Tras superar as dificultades impostas 
polas estrictas leis de emigración suí- 
zas, Erika Mann retomou o seu traba- 
110 de directora e actriz. A sua divisa 
consistia en entreter loitando ao mes- 

mo tempo contra os princípios id 
lóxicos determinados. A trama das ol: 
baseaba-se polo xeral en parábola- - 
comparacións, baixo as que resultí 
fácil recoñecer aos personaxes atacad 
Desde o escenário denunciaba-se a men- 
tira, a inxustiza, e o crime. Enka b 
enfundada nunhas botas de montar 
gras e cun látegos na man, entoou rii 
máis dunha ocasión a canción "Pnnc 
do país das mentiras", parodiando ( 

súa actuación a figura de Hitler. 
Nen sequera no exílio suízo a co 

pañia se veu exenta dos problemas ( 

censura. Tamén en Holanda, Checoc 
váquia, Bélxica e Luxemburgo, topa] 
con dificultades. As ameazas dos nac 
nal-socialistas atravesaban as fronteiras, 
até que por fin en 1935 fixeron-se rea- 
lidade. No devandito ano, o réxime hi- 
tleriano retirou a nacionalidade alemana 
a Erika Mann. 

Unha voda de conveniéncia co escri- 
tor Wystan H. Auden converteu a Eri- 
ka Mann en cidadá británica. Despois 
dunha última actuación en Luxembur- 
go, en maio de 1936, Erika Mann deci- 
diu empezar unha nova etapa coa sua 
compañia nos EEUU. A estrea grande 
tivo lugar en 1937 na cidade de Nova 
Iorque, pero a representación converteu- 
se nun estrepitoso fracaso. O motivo 
non era tan so a barreira que represen- 
taba a lingua inglesa. A auséncia durh-. 
tradición americana no xénero do ca 
ret político contribuíu así mesmo a c 
en USA finalizase a etapa teatral de E n -  
ka Mann. 

O fracaso amen igou a Er 
Mann a repensar a súa carreira profe- 
sional. A súa aparición en Nova Iorque 

cano obr 

eo- c 
)ras r 
I C  P P 

~ b a  c 
los. r 
-.- --- 

lan g 
ne- r 
-- " 

ipe u 
loa e 

- 

;lo- r 
ron v 
50- n 

111- ., 
ba- n 
1ue a 
- .  

r 
C 

ika li 

omo unlía das participantes na p 
neira grande conferéncia contra o I 

ional-socialismo en marzo de 192 
onstituíu o ponto de partida dun 
iova vida profesional. A partir de: 

momento, Erika Mann viaxou ao lc 
,o e ancho da xeografia norteameric 
ia impartindo conferéncias en asoc 

~ i ó n  de mulleres, organización xudeda, 
iniversidades, entre outros colectivos 
institucións. Nas suas conferéncias, 

Jrika Mann poñia en garda ao públi 
mericano sobre a situación que se i 
aba vivindo en Europa. A sua e x p -  
iéncia e o seu carisma pronto a cc 
erteron na conferenciante femini 
náis popular dos EEUU. 

0 s  problemas que presentaba a Eri- 
ka Mann a aprendizaxe dunha lingua 
estranxeira e o obstáculo que iso reprp- 
sentaba na relación co público forc 
non sen dificultades, paulatinamer 
superados. Fiel ao convencimento ut- 
que o seu labor diario formaba parte 
da loita individual pola liberdade en 
Alemania, Erika M, dubidou en 
empregar novas f e combate 
contra o fascismo. 

En 1938 publicou a su ira 
obra en inglés Scholfor bar un 
traballo no que ofrecia dato> cnliau~ti- 
vamente documentados sobre a educa- 
ción das xoves xeracións no 111 Reich. 
cchoolfor barbarians recolleitou un enor- 
ne éxito nos EEUU e ese mesmo ano 
pareceu publicada na lingua alemana 

nola editorial Querido, unha das pou- 
as editoriais nas que se daba notícia da 
,teratura do exílio. 

Co obxecto de le perto os 
acontecementos qi iban desen- 
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sua actiti 
ante. Eril 
nte pola I 

.ón. A pol 

cadeando en Europa, Enka Mann via- 
xou xunto ao seu imán  Klaus a España 
no verán de 1938, profundamente im- 
presionada pola loita contra o fascismo 
das forzas republicanas, Erika Mann.re- 

l . cuperou durante un tempo a esperanza 
1 

, de poder reducir a Hitler. Pouco despois 
l da sua experiéncia española Erika Mann 

i publicou en colaboración co seu irmán 
dúas novas obras: Escape to life e Who is 
Wlio . Máis adiante aparece en 1940 The 
other Germany unha obra na que a con- 
fianza nas forzas da resisténcia se apaga. 
Nunha última novela -The lights go down 
(1 940)- Enka Mann descrebe a vida co- 
tiá nunha cidade alemana de províncias. 
A trama amosa como os conflictos indi- 
viduais se entrecruzan coa política cn- 
minal hitleriana. 

Tralo estoupido da 11 Guerra Mun- 
dial, Erika Mann esixe publicamente a 

! intervención dos aliados no conflicto 
europeo. O seu compromiso persoal cos 

1 

refuxiados traduce-se nunha activa co- 
! 
l laboración coas organizacións humani- 

tárias. Enka Mann recolle fondos para 
facilitar a fuxida dos refuxiados e inter- 
cede por moitos deles para a obtención 

I de visados. A partir de 1943, consegue 
unha acreditación como corresponsal 

1 de guerra, desprazando-se para o seu 

i traba110 a Exipto, Pérsia e Palestina. En 
1944 logra entrar en Fráncia e finalmente 
en 1946, unha vez rematada a guerra, 
inforrna ao público americano sobre o 
desenrolo dos xuízos de Nüremberg. 

A ude para co pobo alemán 
é tax ta Mann decanta-se aber- 
.tame tese da culpa colectiva de- 
fendida polos norteamericanos e avoga 
pola reeducación dos alemáns nos prin- 
cípios democráticos. Non obstante, a 
inmediata situación de posguerra e en 
especial a decepción que nela provoca- 
ron as tensións ocasionadas pola gue- 
rra fria disuadiron-na de regresar defi- 
nitivamente a Alemania. 

En 1947 o governo amencano reco- 
ñeceu os seus esforzos e premiou o seu 
labor como corresponsal de guerra, un 
recoñecemento que pouco despois se 
ensombreceu ao ser postergada polas 
autoridades a súa solicitude oficial para 
a adquisición da nacionalidade nortea- 
mericana. A súa existéncia nos EEUU 
amarga-se de novo cunha segunda de- 
cepci :Carthy ve na súa lítica Mac 

1 - - - -- - - - 

loita contra o nacional-socialismo unha 
apoloxia do comunismo. Erika Mann 
abandona os EEUU e establece a súa re- 
sidencia definitiva en suiza. 

Trala morte do seu pai e o suicídio 
do seu irmán, Enka Mann converte-se 
na responsábel do legado literário de 
ambos. A sua actividade limita-se a edi- 
ción das suas obras póstumas e a bre- 
ves incursións literárias como autora de 
libros infantís. En 1969, víctima dunha 
enfermidade ósea que haberia de pos- 
tra-la durante os dez derradeiros anos 

da súa vida, Erika Mann morre, non sen 
expresar antes a súa vontade por com- 
bater a favor das liberdades humanas. 
Até pouco tempo antes da súa morte, a 
actriz, xomalista e escritora mostrou a 
súa clara oposición contra a política nor- 
teamericana en Vietnam e a súa protes- 
ta á represión que na antiga RDA as ins- 
titución culturais exercian sobre os seus 
máis recoñecidos intelectuais. * A  

Dolon Sabaté 
Profesora da Facultade de Filoloxia de Santiago 

Dpto. de Alemán 



"Foi un dos físicos nucleares de 
maior prestixio do seu tempo. 
Malia fumar e que traballou en 
radioactividade toda a sua vida, 
Meitner chegou aos 90 anos. Otto 
Hahn e Meitner foron colegas e 
bós amigos desde 1907 até que 
Meitner viuse na obriga de fuxir 
de Alemania en 1938"l 

1 Ruth Lewin Sime autora do artículo: Lise 
Meitner e o descubiimento dafisión nuclear pu- 
blicado en Investigación e Ciencia de Marzo 
de 1998, ensina química en Sacra~nento. Co- 
mezou interesarse por Lise Meitner hai 25 
anos, ao impartir un curso sobre mulleres 
científicas e descubrir que se tiña prestado 
cativa atención a sua vida e a sua obra. 

Nacida en 1879 en Viena, marchou 
a Berlin en 1907, aos 28 anos. Asociou- 
se a Otto Hahn, un químico da sua ida- 
de no estudo da radioactividade, o pro- 
ceso no que un núcleo se transforma 
noutro coa emisión de partículas alfa 
ou beta. A sua colaboura chegou ao cu- 
me en 1918 coa descuberta do proto- 
actinio, elemento radioactivo notabel- 
mente pesado. As cuas carreiras profe- 
sionais e científica desenvolveron-se á 

par: investigadores os dous do Instituto 
Kaiser Wilhelm de Química, dirixin- 
do cadanseu a sua sección: Hahn a de 
radioquímica e Meitner a de física. 

A remate de 1938 descobren que un 
neutrón pode partir en dous o núcleo 
dun átomo. 

A quen dos dous lle recoñecer ese 
avance decisivo? O que ningun dos seus 
descubridores imaxinaba era que ía re- 
matar aplicando-se á bomba atómica 
e ás centrais nucleares.2 

A descuberta da fusión nuclear foi re- 
sultado de catro anos de investigación 
de Lise Meitner, física, e dos químicos 

2 En 1943, Lise Meitner foi convidada a 
participar na fabricación da bomba atómica 
en Os Alarnos, porén non aceptou. 



Otto Hahn e Fntz Strassmann, no labo- 
ratorio de Berlín. En 1938, Meimer de as- 
cendéncia xudea, foxe da Alemania nazi 
coas SS pisando-lle os calcañais. Pouco 
despois, Hahn e Strassmann anuncia- 
ban o descubrimento.3 Lise Meitner e 
Otto R. Frisch, físico e sobriño seu fi- 
xeron pública a explicación teórica co- 
rrecta da fusión. Sen embargo o prémio 
Nóbel de química de 1944 deu-se-lle a 
Hahn en solitario. 

A participación de Lise foi ignorada 
polo xun dos Nóbel. Non souberon ou 
non foron capaces de ver que a decu- 
berta da fisión dependia tanto da física 
como da química. Tampouco se deca- 
taron de que Hahn tomara distancias 
de Lise Meitner por medo e opresión 
política (o feito de que ela fora de as- 
cendéncia xudea nun tempo onde a per- 
secución racial era forte), e desde logo 
por~oportunismo.+ 

~Contnbuiron tamén á marxinación 
de Lise a sua condición de refuxiada en 
Suecia, a negativa a airear na Alemania 
da postguerra os crimes do nazismo e 

3 Hahn era contrario ao rexime nazi e 
Strassmann ~iña-se negado a ingresar na So- 
ciedade Alemana de Química, asociada aos 
nacionalsocialistas o que lacia dificilísimo que 
poidera encontrar trabalb fora do Instituto. 
Ademais loi un antinazi valeroso. 

+ A cona de Hahn medrou ocupando as 
pnmeiras planas de xornais após a explosión 
da bomba atómica. Na Alemania de post- 
guerra Hahn foi unha figura nacional para 
toda unha xeneración: a do alemán decente 
que nunca cedera aos nazis, o científico que 
non construira a bomba. Sen embargo a in- 

o sentimento xeralizado -moito máis 
intenso daquelas que agora- de que as 
mulleres consagradas á ciencia non ti- 
ñan fuste e ocupaban un rango subor- 
dinado, se non desbarraban. Ainda que 
Meitner apenas se pronunciou en pu- 
blico sobre a cuestión, en privado des- 
cnbeu o comportamento de Hahn co- 
mo unha "pura supresión do pasado", 
un pasado no que eles tiñan sido ami- 
gos e estreitos colegas. Houbo pensar 
que a historia rematana por poñer a ca- 
da un no seu sitio. As1 aconteceu, cin- 
cuenta anos despois» .5  

En 1960 Lise Meitner deixou Esto- 
colmo por Cambndge onde morreu en 
1968 uns dias antes de cumpnr 90 anos. 

* A  

I 
- 

decencia e falta de honestidade para con Luise 
Meitner pasou desapercibida.'~en unha so Fotoflafia tornada en 1920 coi1 niotivo da priineira visita de 
vez en artículos, entrevistas, biolgrafias, me- 

- 
Nieis Bolir a Berlín, ainosa a algúns dos seiis amigos e monas. mentou a iniciativa de Lise na inves- 

tigación do uranio, o seu lideradego do gmpo colaboradores máis próximos, moitos deles obteriaii O Nobel. 
de berlín ou a sua colaboura desde o exilio. 1 a fila: atto Ster (Nobe1,1943); Janies Fransck (1925), Bolir 
Hahn morreu tamén en 1968, en Go~inga, 
aaos 89 anos de idade. (1922). A esquerda de Lise Herts (1925). A dereita da foto e 

Lewin Sime, Ruth. Idem nota 1. detras de Lise: Halin (1944) e Hevesy (1943). 



LUISA HANUNE: 

"LA OTRA' CARA 
DE ARGELIA 99 

CONVERSACIÓNS CON GANlA MUFFOK 
MADRID: ED. VOSA, 1977 

A 
eito deixamo-nos le- O prologo é de Salima Guezali, xor- . 
var polas ideas "máis nalista e directora do semanário La 
oficiais" e polos pre- Nation, clausurado polo réxime militar 
conceitos tan arrai- a quen tivemos ocasión de coñecer en 
zados en Occidente Salima Ghezalí directo hai 11 anos nun acto organi- 

I 

sobre o islamismo e zado pola Asociación Galega da Muller 
clos paises Arabes, atribuindo os males 
de AL~éna, os ternbeis males de ALuéria 
ao Frente IslAmico de Salvación. 

Este libro de Luise Banune, muller 
libre, feminista e militante de esquer- 
das en longa conversa (300 páxinas) 
con Gania Muffok, xornalista alxeriana 
forzada ao exílio. . . dá-nos moita luz pa- 
ra entender o que pasa. 

Hanune fala sen medo desde dentro 
do réxime militar sobre a situación po- 
lítica, sobre as mulleres alxerianas, so- 
bre a vida das famílias. Ela, que é unha 
muller laica, respecta e é respectada po- 
lo FIS, fala tamén de xeito moi despre- 
xuizado e libre desta organización, fala 
sobre a violkncia, sobre esa guerra que 
segue acumulando víctimas. 

en Santiago, muller libre, comprometi- 
da co feminismo e coa cultura e raices 
do seu país. 

A traxédia de Alxéria e a preminén- 
cia das explicacións simplistas e facilo- , 
nas da propaganda máis oficial fan es- 
pecialmente atractivo e interesante es- 
te libro. *-, 



caso non 
é tenta- 
ción sen 
interrup- 
ción a vi- 
da do ho- 

me sobre a terra? Asi, escnbeu 
nas suas Confesións aquel nor- 
teafricano converso, de cultu- 
ra latina, a quen a históna lem- 
bra como San Agustin, vispo de 
Hipona, pai da doctrina cristiá 
alá polos comezos da Idade Mé- 
dia. Tentacións que o ator- 
mentaron e nelas procurou a 
sua redención, como explica no 
seu coñecedo libro as Confe- 
sión~. Porque tentación é a me- 
mória do goce vivido que co- S i r  
biza preséncia. A seductora pro- 
mesa do proibido que medra' 
na mente daquel que tenta. A dúbida an- 
siosa ante unha eleizón sempre proble- 
mática e que na sua aposta se compro- . 

mete a existéncia dia a dia. A promesa 
impredecíbel dun goce ou dun terror que 
agarda. Incertidume de máis para algun- 
has conciéncias que coma a de.Aurélio 
Agustin procurou na verdade divina a paz 
que a paixón humana non lle conceda. De 
aqui xorde o enorme poder de suxestión 
que a personalidade deste home exerceu, 
non só no pensamento cristián e medie- ' 

val, senón tamén sobre o pensamento 
moderno contemporáneo, e é de aqui de 
onde amnca tamén o argumento da no- 
vela 'de Jostein Gaarder. Servindo-se do 
recurso do manuscrito antigo achado, por 

orixinal" asume a servidume corno 
desígnio divino, veka-se en Confe- 
s ión~ ,  Libro TX: "Asi, cando outras 
moitas matronas, con maridos pa- 
cíficos e tratábeis, traian os seus ros- 
tos sinalados e afeados con carde- 
naic dos golpes que lles daban, nas 
suas conversas amictosas soian elas 
reprender a conducta dos seus ho- 
mes e a miña nai as suas linguas. 
Lembraba-lles coma por chanza, 
mais en realidade con moito xuizo, 
que desde que lles leron os contra- 

'A BREVHS 
tos matrimoniais, deberon ter en 
conta que se lles lera unha obnga 

(3 S T E 1 hl (; A r?. r) E coa que quedaron feitas criadas e, 
por tanto, non debian engrerr-se nen 
ensoberbecer-se contra os seus se- 
ñores". A figura da nai que, segun- 
do os seus biógrafos, exerceu unha 
influéncia decisiva na crise espiri- 

casualidade, nun posto de libreiro, pre- tual e conversión de Agustin, aparece ide- 
senta ao lector a carta que Flória envia ao alizada nac suas Confesions como modelo 
seu antigo amante, o vispo de Hipona. 'de muller cristiá, deusa da continéncia, 
Nela, unha muller madura e o bastante ante a cal hai que render tributo e vene- 
erudita como para non pedir bautismo, ración, quizais para marcar o contraste 
censura co escalpelo da sensatez e a iro- con esa outra muller apegada ao camal 
nia, unha moral cristiá represora das,pai- que lle lembra, nesta fermosa carta, o seu 
xóns e dos sentimentos humanos, onde amor sensual, único e verdadeiro porque 
a muller non tiña máis sítio e existéncia non nos queda tanto por vivir e é tan pou- 
que a que lle quixese dar o seu referente co o que sabemos; como nos di a prota- 
masculino. Asi o expresa Aurélio Agus- gonista desta história: "A vida é tan bre- 
tin en De la Santísima Trinidad, libro XII: ve que non podemos emitir xuizos de cul- 
"Considerada ailladamente a muller non pabilidade sobre o amor. Primeiro debe- 
é imaxe de Deus. Non obstante, o varón . mos vivir, Aurélio, logo poderemos filo- 
é por si so imaxe tan plena e perfecta de sofar". *-  

Deus como cando integra un  todo coa Helena Górnez Galkina 
muller". Marcada pola sua "imperfección Profesora de Filosofia no I.B. "A.Xelrnirez 11 



Iniciamos con este número un 
iovo apartado de medicina e 

saúde, no que introduciremos MonToeee diversos temas de sabidoria po- 
pular e coñecementos médicos 
primários para estar cada vez 
mellor. 

Coñecer o noso corpo é impor- l 

tante, lembra que estar su non í 
- - - d o contrário de estar enferma. 

á frecuéncia con que ( 2s pre- de fluxo vaxinal. As seci ~xinais normais cc 
n9~pfl-m sentamos infeccións vaxinais, creo in- moco cervical ou/e secrecións da parte alta do tracto vaxi- 

" - ' -" teresante coñecer os seus síntomas e nal. O fluxo cervical normal non desprende ningún tipo de 
tarnén o que observariamos se nos olor, é de cor branca, viscoso e homoxéneo, sen que se ob- 

explorasemos a nós mesmas cun espéculo e un espello. serve no exame vaxinal un aumento das secrecións. 
Normalmente cando presentamos unha infección vaxinal o O 90% das infeccións vaxinais son debidas a candidiase, 

prirneiro que notamos son síntomas imitativos e un aumento tricornoniase e vaxinose bacteriana e sobre estas imos tratar. 

É a causa máis común de infección va- 
xinal. Aproximadamente un 75% das rnu- 
Ileres terán, ó menos, un episódio de can- 
didiase vulvovaxinal durante a súa vida. 
A maioría destas infeccións son produci- 
das por un fluxo chamado Candida al- 
bicáns. 

A candidiase habitualmente non se 
adquire nin se transmite por vía sexual. 
A identificación nun cultivo vaxinal de 
C. albicáns en auséncia de síntomas non 
debe conducir a tratarnento, xa que apro- 
ximadamente o 10-20% das rnulleres a 
teñen normalmente na vaxina. 

Os factores que predispoñen a apa- 
rición de candidiase vulvovaxinal son: 

D Embarazo. 
- b Contraceptivos orais. 

b VIH (+). 
b Diabetes mellitus 
D Antibióticos de arnplo espectro. 
Corticoides. 
b Roupa de pouca transpiración e 
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Producido por Trichomonas vaxinais. OS síntomas: Se existe dor na pelve e/c 
Transmitese habitualmente por con- - - dome, hai que sospi 

tacto sexual, anque de xeito excepcio- 
nal pode -------- -- -. .Ir---- -. .- --- 

tiveron contacto sexual prévio, por trans- 
misión a partir de roupa húmida, xa que 
as trichomonas poden r h ~ n n r  ~nhre-  
vivir ata 3 horas no exterior aa vaxina. 

N o  varón a infección adoita ser asin- 

)u no ab- 
eitar outra infección 

venérea asociada (gonorrea, clamidia). 
P -  1 -  

- inal observariamos 
unha vulva e unha vaxina arroibada e 

i- edematosa. O colo do útero presentaría 
lin nllntnnrln rnr rubia (aspecto de 

upuiecer eri iriuiieres que rion v n ciini LO especulo vax 

varic naneira 

)el sospe 
11 

que no 
a",, V.."  3"' - --"" . 1 

rar con cerreza que muiiei 
frambuesa) 

3 poder6 

reacciór 

in ter ou 

i inflama! 

non, xa ( 

tória que 
A lencorrec r é m o i c  

l .  

tica: Ií- aracteris 
a 

tomática, pois tende a eliminar o micro- 
organismo rapidamente, desaparecen- 
A, - ;n$amm;An A a  va;+n acnnn+Aman IAa- 

quida, moi abunaanre, cor amarela-ver- 
tariable. 

dosa, espumosa e con burbullas de ai- 
ntomática. ,, hi, i no/_ A,, m,,,, ,L,;,, n $A+;J, 

duce1 

D Poc 
h C ,  l.,: 

n é moi \ 

le ser asi 
,.-L.- ..A" 

UU U iillGCiLIUlI UG AGIIU GJyUIIIUllGV (UT  IG. 1 Y U  1 U10  UUJ CiUJUJ U Ll lGl lU G IGIIUU. . tic: Ilui ut1llu 1ca130Sta inflama- bido posibelmente á eliminación do mi- ' Débese tratar tanto a muller como o/a 
nima apc 

vaxina 
croorganismo durante a micción). tória mí 

N a  muller, pola contra, pódese pro- 
ducir unha vulvovaxinite. Os factores que . c -  - 
predispoñen a sufrir este tipo de infec- 
ción son outras enfermidades de trans- 
misión sexual e o embarazo. 

compañeiro/a sexual e débense evitar 
os contactos sexuais ata que ambos cu- 

I aspusiu 1 1  IIIUIIIUI~I IU rasen. 

itensa a~ uri- 

far, ardo1 , 

. da U 

é máis ir 

to vul\ 

barece pr 

r vaxinal 

dispa rennia e 

urináric 

síntomas 

,s. 

VAXINOSE BACTERIP - - - 
O U  INESPECIFICA 

E a producida pola Goruucl~llu 
vaxinalis. Non se considera exclu- 
sivamente unha enfermidade de 
transmisión sexual; nembargantes, 
atópase xeralmente asociada á p r e  
séncia doutras enfermidades de 

I transmisión sexua 

r\ 

quire 
xecti\ 

IIIICLLIUII U31111UIIIUIILU llUll 

nto dad( 
~ p i a  é fa 

os signos e síntomas vaxinois 
rstá recomendado o tratame 
tina dos compañeiros sexuc 
ie non demostrou alterar o ( 

tratame > que o I 

cer desal /o da terc 
3 que máis cha- 

ma a atención é un fluxc 

que cheira mal e que non 

síntomas de irritación. 

Ás veces obsérvase prurito 

non intenso, disparennia e arcior coa 

micción. 

N a  exploración física non se observa 

inflamación da vulva, vaxina ou do colo 

cervical. 

recer 
Non I 

de ru 
nto 
l i s ,  

1 

hai 
xa q1 
so clí 
recor 

nico da ii 
réncias. 

3u prever 
vulvar 

1 

A lencorrea fede moito e dunha cor 

branca amarelada, homoxénea e que 

se sitúa nas paredes anterior e poste 

ior da vaxina. A maior parte dc 
nulleres notas un cheiro a "peix 

podre" ou a "ráncio" que po- 
de ser máis percepíibel 

tralo coito. 

En resume, anque ningunha delas é unha enfermidade grave, si con- 

vén acudir ó médico e por-se a tratamento cando aparezan os sínto- 

mas e/ou fluxo de características anormais. 

En todo caso para evita-las é conveniente unha boa hixiene (ducha, 

baño..), usar como anticonceptivo un método de barreira (condón, dia- 
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Chus Freiria 
Médica de familia 
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Resumo do Sumdrio Resumo do Sumario: Resumo do Sumario 
i Perfls: Asociación de mulleres "A Iagoa" i Perfís: Plataforma de nais en acción i Perfis: Escola de Mulleres Simonne de Beauvoir 

i Acoso sexual en candeleiro (redacción) i Pescanova un paso atrás (Moncha Fuentes) i 11 Plan para Igualdade de Oportunidades das Mulleres 

i Entrevista a Luma Ghmez (Tareixa Navaza) i Agro con " A  de Agonia (Lidia Senra) (Paloma Rodríguez) 

i Dossier: De~endencias afectivas (Madó Domineuez. i Entrevista: Marina Mavoral (Tareixa Navaza) i Entrevista a Emilia Seoane Rodriguez (Tareixa Navaza) 

Nanina Santos. Emilce Dio Bleichmar, Anne Haire 
, - 

i Dossier: Demoerafia (Nanina Santos. Secretaria da i Dossier. Traballo Doméstico (Isaura Graña, Aurora 
D 

i M i i l l r r  P Pn l f r i r l  (Fnrqrnl n i r r n )  Mtillpr rlp rrnn Rprr? RPII W A n n a  rahr6l Lamas. Ana Santorum. Aurea Sanchez. Berta Rev W) 

i A novn modaliclade de abandono de familia (Isabel i As vangardas rusas no Auditorio (Maika G. Novoa) i Eu pido un  novo Nuremberg (Ana Miguez Vigo) 

2 Castillo) i A forma de Zora dizer (Elvira Souto) 

-. No 4 DECEMBRO 1992 .- 
Rcsurno do Sumario: 

-. No 6 ABRIL 1993 .- 
Resumo do Sumario: 

i A iritilli.r sitnn;i Iiosr (Grupos tlc Mullcres da i Perfis: Erguete i Perfís: Asamblea de Mulleres de Arousa 
1Jiiivcrs1~I:itlc~ i A muller na Administración Autonómica (Ana Prieto) A Muller no NOVO Catecismo (Engracia vidal Estévez) 
i i'crfis: Colectivo Mullrres Ensinmies Do Rosa ro  Entreilsta a ~~~~~d~~ Carrono ~ ~ ~ ~ á ~ d ~ ~  (=areira Entrevista a Lidia Senra (Tareixa Nauaza) 
violcia Navaza) i Dossier: Maternidade (Nanina Santos, Cristina 

i Enirevista n Aurora Marco (Tarcixa Navaza) i Dossier: A voltas co Código Penal (Aurea Sanchez, Garaizabal, A m a  Sánchez, Ana Gias, k m  Rey w) 
i Dossicr: Muller c pocler. podcr das mulleres (Ana Cristina Ganizabal. Anna Ma Ossa i Farre, Anabel i Recuperar a memoria: Lembranza dunha arenalista fe- 
Gantlón, M" Fcrnancla Pardo, Pilar Garcia Negro, M" \3 So56 Ponciro. Pilar PCrcz Rey Tercia Conde-Pumpido, - Nanina Snntos) 

Sanchez, Nanina Santos, Isabel Castillo 
i Recuperar a Memória: Tres Galegas para a história mu- 
sical do pais (Aurora Marco) 

rrolá (Aurora Marco) 
i Menopausia (Equipo do COF de Ourense) 

& i Muller e Sida (Ghus Garcia Alvarez) i A mulher estranxeira nos inicios do s.  XX (Helena 
i Necesitn-se "chica ..." (Asociación de Trabajadoras de M" Alvaredo Serrano) 
Hogar cle Bizkaia) 
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-. No 7 DECEMBRO 1993 .- 
Resumo do Sumário: 
i Perfís: Asociación de Muleres Rurais de Urdilde 
i A muller no  mercado laboral (Mary Solar e Teresa 
Varela) 
i Da antropoloxia da muller a antropoloxía do xénero 
(Nieves Herrero Pérez) 
i Entrevista a Lola Herrera (Tareixa Navaza) 
i Dossier Publicidade (Ma Angeles Luengo, lsaura Graña, 
Rita Mariño, Ana M" Arellano) 
i Recuperar a memória: En volta da música e das mú- 
sicas ( Aurora Marco) 
i A escrita bi-sensual (Elvira Souto) 

-. No 8 ABRIL 1994 (esgotado) .- 
~ e s h m o  do Sumário: 
i Perfís: Vocalia da muller da A.W. de Lavadores 
i Reconstmindo a nosa identidade de muller (Cristina 
Garaizabal) 
i Entrevista a Teté Delgado (Ber~a Rey W )  
i Dossier: Reflexións e Teorias (Nanina Santos, Paloma 
Una, M" Xosé Agra, Rosa Cobo) 
i Desde Chiapas (Remedios Hernandez e Marisa G. 
Seoane) 
i Cancro de mama (Mercedes Santos Castroviejo) 
i Pagu musa modemis~a (Claudia Campos) 

-.N0 9 XULLO 1994 (esgotado) .- 
Resumo do Sumário: 
i Perfís: Escola Feminista de Autodefensa 
i As mulleres e a reforma laboral (Tensi Alvarez Folgar) 
i Entrevista a Purificación Rodriguez López (Berta Rey 
w 
i Dossier: Xuntas e a por todas (Xornadas de Feministas 
de Madrid - Decembro 93 ) 
i Recuperar a memória: Amigos da Paisaxe Galega 
(Aurora Marco) 
i A Escrita bi-sensual: Meu home Bovanne (Elvira Souto) 

-.No 10 DECEMBRO 1994 (esgotado) .- 
Resumo do Sumátio: 
i Perfis: Asamblea de Mulleres de Galiza Nova 
i Duas miradas distintas: Ano Internacional da Familia 
e Conferencia do Cairo (Felicia Estévez) 
i Entrevista a Ana Baños (Berta Rey W )  . 

i Dossier Coeducación, de que vas? (Charo Altable 
Vicario, Ramona Bamo Rodriguez, Gloria Soneira e Mari 
Alvarez Lires, Begoña Iglesias, Emilia Bamo Rodriguez, 
Rosa Santomm Paz. Aurora Marco) 

Conxugues-esposos versus conxugues-convivintes 
(Marisa G. Seoane) 

-.No 11 ABRIL 1995 .- 
Resumo do Sumário: 
i Perfís: Coordinadora Feminista Donicela 
i Claro-escuro dunhas Xornadas Feministas (Arantxa 
Urkaregi) 
i Dossier: O amor (Mercedes Carreño Femández, Isaura 
Graña, Begoña Meijide, Nieves Herrero, Nanina Santos, 
Aurea Sánchez, Carme Lado) 
i A escrita bi-sensual (Elvira Souto) 

-. No 12 XULLO 1995 .- 
Resumo do Sumário: 
i Perfís . Secretaria da Muler do Sindicato Labrego Galego 
i Linguaxe e sexismo (Aurora Marco) 
i Segregación na escola actual? (Colectivo de mulleres 
ensinantes do Rosa ao Violeta) 
i Entrevista a Remedios Garcia (Berta Rey) 
i Dossier: De.Sexo (Lourdes Sánchez -UPV, Ana M" 
Arellano, Camela T. e Antia S., Cristina Garaizabal, Mana 
Teijeiro, Helena Cardía Ferreira) 
i O xenio das mulleres (Carmen Corbalán) 

-.No 13 DECEMBRO 1995 .- 
Resumo do Sumario: 
i Perfis: Mulheres Nacionalistas Galegas 
i Unha experiencia valiosa: Concelleria da Muller de Vigo 
(Ana Gandán) 
i lgualdade meta dun camino desigual (Ana M" Arellano) 
i Entrevista a Ana Valdes (Berta Rey W )  
i Dossier: De México a Pekin (Nanina Santos, Pilar Garcia 
Negro, Lucia Blanco Outón e Milagros Méndea-Benegassi) 
i A creacion, beleza e a fascinación pola literamta (Carme 
Lado) 

-. No 14 ABRIL 1996 .- 
Resumo do Sumário: 
i Perfís: Xanela 
i Muller e Publicidade como parecer unha deusa no mun- 
do dos humanos (Anna Amorós i Pons) 
i Se as mulleres contaran (Ramona Bamo) 
i Dossier: Tempo e espacio na vida das mulleres (Teresa 
del Valle Murgaa, M" Dolores Garcia Ramón, Soledad 
Murillo, Marta Román, Triní Simó) 
i Colectivo Mana Castaña (Carme Alvariño Alejandro) 

-. No 15 XULLO 1996 .- 
Resumo do Sumário: 
i Perfís: Asociación de Mulleres de Pescadores "Rosa dos 
Ventos" 
i Vinte anos de feminismo en Cataluña (Xornadas 
Feministas de Barcelona Xuño 96) 
i Dossier: Literatura, ai que debilidade! (Carme Corbalán, 
Carmen Blanco, Carmen Panero, Aurora Marco, Carmen 
Lado) 
i A igualdade en Dinamarca (Susanne Vogelius e Annette 
Robson) 
i Educación de adultos (Rosa Alvarez Prada) 

-. No 16 DECEMBRO 1996 .- 
Resumo do Siimário: 
i Perfís: Asociación de Mulleres Lúdicas 
i Motivos de escándalo (Ana Ma Arellano) 
i Peor que a morte (Ana Míguez) 
a Entrevista a Esther Pedrosa Carrete (Berta Rey W) 
i Dossier: Lazos e trazos da familia (Berta Rey, Isabel 
Castillo, Clara Murguialday e Norma Vázquez, Felicia 
Estévez, M" Angeles Luengo, Olaia Femández Davila) 
i 1 Guerra Mundial: A introducción da muller no tra- 
ballo (Estrella Villaverde Creo) 
i Enma Goldman (Rosa Bassave) 

-. N" 17 MAIO 1997 .- 
Resumo do Sumátio: 
i Perfís: Asociación de Mulleres Andanza 
i Que vinte anos non é nada (Redacción) 
i A propósito de Cambre (Ana Míguez) 
i Desde este lado da mesa (Rosa Santomm Paz) 
i Argumentos desafortunados para unha sentencia (Isabel 
Castillo) 
i Amor de Artur (Carme Lado) 

Resumo do Sumá,rio: 
i Perfis: Feministas Independentes Galegas 
i lgualdade de dereitos das mulleres (Redacción) 
i Feminismo e pensamento critico (Carme Corbalán) 
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