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EDITORIAL 

Non é tempo de se laiar. E tempo de facer escoitar 
un ha voz colectiva, que en tono feminino berre ¡BASTA! 

De violencia, desprezo, sobreexplotación, doble xor
nada, maternidades empostas e mistificadas. 

¡Basta! de abortos clandestinos, de traballo domésti
co, de despidos, de traballo negro e mal pagado, de se
xualidade falocrática. 
¡¡BASTA!! 

Non é tempo de se aminguar perante as reaccións 
agresivas do capital. E tempo do coraxe e da forza para 
manter todos os postos de traballo. 

E hora, tamén, de dicer NON a cantos queren fechar
nos na casa pretextando crise, atención necesaria á fami
lia, excelsitudes maternais ou sublimes tarefas de es
posas. 

Non queremos seguir sendo os ceros á esquerda dos 
homes, -sexan empresarios, sexan traballadores-. 

Non queremos ser fíos invisíbeis da historia deste 
povo ao que non deixan facer a súa historia. 

Queremos camiñar cos nosos proprios pes. Sen me
dos nen vergoñas a dicer NON, a dicer BASTA 
anque se asusten uns 
anque se inqueden outros. 

¡Que se asusten! A nosa loita só está comezando. 
E para esta andaina, o alimento vital das organiza

cións autónomas de mulle res que conforman Qquí e hoxe 
o MOVIMENTO FEMINISTA. 

Muller, o noso canto é de loita e de espranza. 
Unete a nós, xuntas deprenderemos a ter mais forza e 

a librar mellor esta rexa batalla. 

Uns días antes da Folgo Xeral do 
29 de Novembro, e seguindo o cha
mamento feíto polo A.G.M. de Fe
rrol, comezaron a se xuntar unhas 
300 mulleres de traballadores de As
tono. De entón a hoxe tense consti
tuido en ASAMBLEA DE MULLERES 
DA COMARCA DE FERROL. 

A participación desta Asamblea 
nas movilizacións da comarca en de
manda de emprego e defensa dos 
postes de trabal lo, tenlles per,mitido 
espertar á lo ita -tamén- polos seus 
intereses específicos como mulleres, 
promovendo accións de grande 
combatividade. 

Saudamos desnde estas páxinas, a 
esta nova organización e reciban 
dende aquí o noso apoio e a nosa 
sol idaridade. 

novas-==~ 

Dende hai 8 meses ten habido na 
empresa viguesa Textil-Hogar, mais 
de 6 traballadoras despedidas. 
As dúos últimas despedidas estaban 
empreñadas. Unha delas, delegada 
sindical, xa tiña sido ameazada co 
despido no primeiro embarazo. 

A regulación alegada polo empre
sa como causa de despiso, somella 
ser falsa, tendo conta que estes pos
tos foron cubertos por dúos traba
lladoras da empresa Mai-tola, que 
gorda relación con Textil-Hogar. 

*** 
Cando se firme o convenio da PI

CUSA, en Marzo ou Abril deste ano, 
entrará en vigor con efectos retroac
tivos dende xaneiro de 1985, a suba 
do SO% nos salarios das mulleres 
para a total equiparación ces dos 
homes, que ficaba pen~ente dende a 
aprobación do convenio do 84. Esta 
conquista non foi fácil pois trouxo 
aparellada forte oposición dun am
plo sector de homes traballadores. 

Noustante, séguese a manter dis
criminación nas primas de produc
ción, aspecto éste que tentarán ne
gociar no convenio do 85. 
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AS ELEITAS DO CAPITAL EN TODOS OS TEMPOS 

Aínda que as estadísticas oficiais non son moito de 
fiar, sí podemos constatar, a cotío, na nasa propria carne 
e entorno social, é que a crise do sistema capitalista co
menzada en 1973 supuxo un rexo golpe á aspiración e 
conquista que supón para nós, mulleres, a independencia 
económica ao traveso dun traballo remunerado. 

En 1983, de 14.145.000 mulleres maiores de 16 anos, 
considerábanse activas 4.000.000 (cifra claramente in
ferior á realidade, se ternos canta do traballo negro, a 
domicilio, clandestino realizado por miles de mulleres, 
sen considerar -tampouco- os milleiros de amas de 
casa potenciais demandantes de emprego),o que supón 
unha tasa de actividade femenina do 28,6%. 

Dende 1973, o número de paradas non deixa de me
drar; de 61.000 mulleres en paro a 700.000 (das 
4.000.000 que vi ñon considerarse activas) o que supón un 
incremento do paro femenino do 1.150%. 

E as causas desta situación non teñen nada que ver 
coa baixa cualificación profesional das mulleres, pois 
son precisamente as de estudos medios e superiores as 
que teñen mais dificuldades de acceso ao mercado de 
traballo, xa que ahí dáse unha mais forte competividade 
co outro sexo, que gana a batalla na maioría dos casos. 

As causas reais, non nos cansaremos de decilo, son 
políticas e sociais: Nun sistema de división sexual de tra
bal lo ao home correspóndelle o papel de productor, or
ganizador e director das relacións sociais, e a muller o de 
reproductora da forza de traballo, considerándose un 
exército de reserva demande obra que segundo as nece
sidades e comenencias do sistema capitalista e patriar
cal, utiliza (en inferioridade de condicións, xa que o seu 
salario considérase «complementario e subsidiario» do 
salario familiar) ou mantén na retagarda agardando 
tempos millares para lle tirar mais rendabilidade. 

Neste intre, a pesares do estabelecido no Estatuto 
dos T raballadores (ortigas 4-2. 0 e 17-1. 0 ), na Constitución 
(ortigas 14 e 35) e a recomendación 123 da OIT, existen 
un feixe de DISCRIMINACIONS reais que constatan a 
afirmación anterior: 
e T raballadoras do servicio de extensión agraria (de

pendente do Ministerio de Agricultura, Pesca e Ali
mentación), que realizando os mesmos traballos e 
funcións que os homes, están afectadas por táboas 
salaríais diferentes, que supoñen unha retribución de 
19.000 pesetas ao mes. 

e Convenio colectivo da empresa Telettra: estabelece 
un complemento salarial do 2% para os cabezas de 
familia. 

e Empetro!: exclue do seu convenio colectivo ás traba
lladoras dos comedores que senda da plantilla, aplí
caselles o convenio provincial de hostelería, con sala
rios moito mais baixos. 

e Convenio colectivo estatal de artes gráficas: nel fican 
definidas u_nhas categorías como «oficios complemen
tarios que só poden realizar as mulleres. 

e E, fa landa de discriminacións, non podemos esquecer 
a situación laboral das traballadoras do servicio do
méstico. Un sector composto por mulleres, sometido a 
un réxime especial da seguridade social, no que, en 

caso de baixa por enfermedade, non perciben pres
tacións económicas deica o 29 día, ficando desprote
xidas nese período, co cal muitas traballadoras, conti
nuan trabal landa a pesares das súas doencias. Ao ser 
considerada unha relación laboral de carácter espe
cial, está excluida de regulamentación salarial, de 
xornada, descanso, pagas extras, despido ou seguro 
de desemprego. 

e Pero o caso mais sangante, se cadra, dáse entre as 
costas de Noia e A Guardia, nos traballos da con
serva: 
Na industria da conserva, os traballos de manipula
ción e envasado fanse por campañas, e son entre o 92 
e 95% da plantilla, feítos por mulleres; traballos sen 
cualificar, penosos, e que arrastran polo súa propria 
natureza, grande inseguridade no emprego; as cam
pañas non.sempre duran 6 meses, ou son interrumpi
das parcialmente, coa desprotección que esto apa
rella para o seguro de desemprego e outras presta
cións da Seguridade Social, sen ter nunca a garantía 
de seren chamadas para a próxima campaña. 
A súa situación laboral ( «fixas-discontinuas») non gor
da ningunha relación coa súa maor ou menor capaci
dade e cualificación no trabal lo, senon que se deriva 
do carácter discontinuo ou interrumpido das tarefas 
que realizan, situación que pode durar ate 30 anos. 
O resto da plantilla (do 5 ao 8%) está composto por 
traballadores de mantenza, encarregados, ademi
nistrativos, xefe de persoal, con carácter de fixos de 
plantilla, e desempeñados normalmente por homes. 

Esta serie de discriminacións vense na actualidade 
agravadas polos diferentes mecanismos que usa o siste
ma capitalista e patriarcal en crise de vez en vez nais 
agallopante, para destruir os postas de traballo das mu
lleres (destrucción da que pretende tirar tallada a varios 
niveis): despidos individuais, amortizacións de postas de 
trabal lo, baixas voluntarias incentivadas, e reconversión 
de sectores con maioría de man de obra feminina, como 
o TEXTIL, comezada en Catalunya coas fiaturas e o algo
dón, e traída agora a Galicia coa confección, chegán
dose ao feche temporal en empresas como Vecino, (y
rus; e definitivo en Telanosa, AGE, ... RECONVERSION 
que se está a producir a pingotas manténdose na 
sombra. Q 



O Libro Bronco da Reconversión do Goberno PSOE 
prevé a perda de 41.000 postas de traballo no sector 
textil e falo da criación de 27.000 novas pastos. Deica 
hoxe, o úneco que hai é feche de empresas en pingueira, 
expedientes de crise e reestructuración de plantillas que 
levaron a milleiros de mulleres ao paro, ou como mal 
menor, a engrosar as filas dese emprego marxinal cha
~ado trabal lo negro ou clandestino, realizado a domici 
lio, sen percibir polo mesmo un salario digno, senon un 
tanto alzado por pez a. T raballo coque as empresas, a o 
non asumir ningún risco de inversións en instalacións, ma
quinaria, etc., nen cotización á Seguridade Social, do
blan os seus beneficios. 

Esta situación, ademais de reforzar o illamento e 
desorganización das mulleres, í un ataque directo aos 
nasos intereses, que se anulan totalmente e sustitúense 
polo sobreexplotación : Salarios de miseria por muitas 
horas traballadas, inestabilidade total e desprotección 
legal e da S. Social , condicións insalubres e perda total 
de direitos de organización e sindicais. 

Esto non acontece por casualidade' nen é neutral. 
Con estes plans preténdese que as mulleres sexamos o 
amortiguador resignado da crise, xa que polo educación 
e cultura a nosa volta á casa píntasenos como algo «na
tural », e polo tanto con menos costo social. 

Sementes coa nosa organización e loita podemos 
frear estes plans; temas que erguer unha forte voz colec
tiva para dicer ¡NON! Negámonos a entrar neste xogo, 
pois temas direito ao trabal lo sen discriminación, tamén 
en tempos de crise. 

A conquista histórica que supuxo a nosa incorpora
ción ao proceso productivo, cun degrao de organiza
ción, independencia e poder de decisión importante, é 
algo ao que non imos renunciar gratu ita nen pacífica
mente. 

((SEXO: PROBLEMA PEQUENO BURGUES 
PORQUE O PROLETARIADO E ASEXUADO 

E A BURGUESIA TAMEN )) 

FLORECERAN OUTRAS PRIMAVERAS 

Corría os primeiros anos do século vinte, no ano 
1908, o primave a xa cehgaba, as árbores frorecían per
ta do asfalto de NOVA-IORK, 129 mulleres tralDallado
ras GJunha fábrica de algodó n, están en folgo. Reclaman, 
o usadas e las, xornada labora 1 de 1 O horas e mi llores 

. 
xorn01s . 

Decidense a ocupar a fábrica, onde a cotío, están 
pechadas mais de 1 O horas. E preciso, rachar con tal atre
ví mento. A resposta do empresario non se fai agardar, 
péchalles, desde f0ra da tábrica fiestras e portas e pión
talles lu e,· as 129 mulleres van morrer queimaaas vivas, 
senque ningunha poida escapar. A nosa lemoranza so
l iélaria para esas loitadoras, defensoras dunha causa tan 
vello coma a historia da Aumanidade. 

ais dando un salto no tempo, pasemos a esta nosa 
fermosa terra Galiza, 1985, «A MODA GALEGA IM
PONSE NO MUNDO», somos ex¡:tortadores de confec
ción de luxo, «A POST-IV\ODERNIDADE VISTESE EN 
GALilA», R@BERTO VERINO, CAFRE, ADOLFO DO
MINGUEZ, FLORENTINO, etc. .. etiquetas de afamados 
8 iseñadores, postas en sitios visibles para amasar que a 
roupa que se viste é de «calidade». Homes e mulleres da 
burguesía de «vangarda» visten segunao os cánones de 
«L '"' ARRUGA ES BELLA». Mais, ¿Calé a ver®ade, a reali
dode acachada tras esta «BOOM» da moda galega?. 
Ningunna empresa económica consigue medrar, expan
dirse, convertirse nun sector punteiro en pouco tempo, sin 
uns enormes beneficios, ob>ti a os como consecu~ncia 
dunha grande acumulazón a o mais-valor, obtido de tra
bal lo reali ado e non pagado, disto a economía ma fl 
xista sabe moito. Pois ben, de novo as mulleres trabal la
doras esta vez galegas, aparecen en primeira fila, mais 
non concentr:adas nunha fáb r: ica, senón espoliadas 
palas aldeas e vilos de ~oruña, Ourense, A Estrada, 
Lalín, 0 Carballiño, Allariz, etc., pechadas nas sú€1s 
casas, traballando a destallo, cobrantJo por peza rea
li oda, sén seguridade social, sen contrato, sen xubila
zón, sen estaren sind~icadas, sen fábricas que ocupar, 
soias, superexplotadas, como man ae ®bra reconvertida 
xa mantendo esa economía sumerxida, bG:Jse do medre 1 

capitalista en época de crise. Na presentazón da swa 
colezón en P.arís, cidade onde pertsa abrir unha nova 
tenoa proximamente, Adolfo Domínguez recoñecía pu
o licamente, ante os medios de comunicazón, que factu
rara 2.000 millóns de peseta de mercancía no ano 1984. 
Para esta cifra, que baila só con mi rala, dixo ter un taller 
ande traballaban duascentas persoas,- a vós tócavos 
sacar as conclusións. 

Se cadra o fempo pasou, agGllloupou desae aquel 
lor~xano 1908, as mulleres xa non m0rrefl queimadas na 
Fá brico po r.~ue non teñen fábricas para trabal lar, mais si 
que queime:m os ollas, a vista, cosendo e cosendo horas, 
días, noites para cobrar unhas miserables pesetas, xor
nais de f.o me que nin siquera lles permiten acodar a súa 
independenza económica, ser l1bres para poder decidir 
o súa vida , ¿até cando terernos que celebrar oitos de 
Ma r.zo, todos os tJ ías, todo o a o, todos os anos, parara
char: coa nosa opresión, coa nosa sobreexplotación mi
lenaria? 

A estrela o novo día xa brila ao lonxe, mais nós e só 
nós, mulleres, unidas, xuntas na loita pode ~emos facer 
q ~ e esa estrel a le m e no nos o futuro. 
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