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EDITORIAL 

s resultados e.fectivos da posta en práctica da 
}" .. ·, .. ~ . .. . . ... . ~;¡' . . "•::.. . . -.•..:. • "'·~~- - . ; n,;;-,, 

. vergoñenta léi de aborto~ son o suficintemente 
explícitos como para qoe, incluso para o mesmo 
governo do PSOE, sexa evidente a sua inutilidade. 

A teima dunha realidade marxinada por unha lei 
que para nada a ten en conta, a teima do M.F. 
decidido a mostra-la tal e cal é, reivindicando o 
direito da muller ao control do seu propio corpo, 
fixeron que a cuestión non pasara desapercibida, 
nen fora esquencida como tantas outras. Os 
recentes procesamentos e encarcelamentos son 
ademais hipócrita e cinicamente utilizados polo 
governo para lavar-se a cara e pretender 
convencernos da sua vontade progresista. · 

Os globos sonda que nos derradeiros tempos 
están a soltar persoalidades do governo, e outras 
do seu entorno, fan ver a pretensión dunha 
reformulación que abra as portas ao aborto nas 
clínicas privadas, que serian autorizadas a 
completar todo o proceso, dende a mesma 
ccautorizaciónn até a interrupción do embarazo, 
desviando asi a responsabilidade dun servicio 
sanitario que deberia realizarse na rede sanitaria 
pública. As suas intencións unha vez máis, parecen 
orientadas á busca dun parche que disimule a 
brutal negación dun direito elemental da muller; 
haberá, en todo caso, unha porta accesibel a aquel 
sector de mulleres que dispoña da información 
axeitada e os cartos precisos. Milleiros de mulleres 
seguirán abortando nunhas condicións horrorosas, 
facendo peligrar a sua propia vida e segiran 
cometendo un delito -polo que poderían ser 
procesadas- por non ter a información ou os 
cartos necesarios. 

Dende o M.F. seguiremos pulando polo direito 
democrático das mulleres a decidir libremente 
sobre a nosa maternidade, para o cal é 
imprescindible unha completa información sexual e 
anticonceptiva, ademais do recoñecemento do 
direito ao aborto libre e gratuito na rede sanitaria 
pública baixo a única responsabilidade da muller. 
Esiximos amnistia para todas as persoas 
procesadas ou condeadas por aborto e a non 
realización de xuicios por esta causa. 

•.•-



ENTREVISTA 

• 
UIIDOS a e en 

\ 
OURDES ARIAS e LOLI VÁZOUEZ dúas 

das sete mulleres autoinculpadas de 
realizar un aborto en Vigo o pasado mes de 
xullo foron entrevistadas por Aurora para 
Andaina. 

Aurora: O Movemento Feminista le
va moitos anos loitando polo derei
to ao aborto, libre, gratuito e a car
go da Seguridade Social; nos últi
mos carteis vin que agora falades 
da rede sanitaria do Estado. ¿Por 
que este cambio? 
L.L: Ben en realidade nós non tala
mos de rede sanitaria do Estado, 
senón de red e sanitaria pública. E 
isto é por dúas razóns: 

1.a Porque aquí non ternos, como 
si hai neutros países, unha Sequri-

~ 

dade Social á que teñan dereito to-
das as persoas polo simple feito de 
ser cidadás. Aquí a Seguridade So
cial non corre a cargo do Estado, 
senón que no la descantan do noso 
salario, e polo tanto non abrangue 
a toda a poboación, senón unica
mente a aquela que ten un trabal lo 
debidamente legalizado e aos seus 
familiares, así moitas mulleres non 
teñen Seguridade Social. 

2.a Porque os centros sanitarios 
nos que se poderí a real izar abortos 
non dependen unicamente do Esta
do, senón dos Gobernos Autóno
mos e Municipios. 

Aurora: ¿Vós pensades que os Cen
tros de Planificación funcionan que 
hai os suficientes e a información 
sobordos métodos anticonceptivos 
chega a todo o mundo para poder 
prever o aborto? 
L. L.: Nós sempre dicimos que, o úni
co xeito de disminuír o número de 
abortos, é cunha amplia informa
ción acerca doutros xeitos de se
xualidade e sobre métodos anticon
ceptivos. Con só 11 centros de pla
nificación funcionando en Galicia, 
situados nas cidades, e a disper
sión da poboación galega non sa
bemos se o que pretenden as lnsti
tucións e realmente informar ás 
mulleres ou lavar a cara ante a opi
nión pública. 

ortos ... 

Aurora: ¿Por qué pensades que a lei 
do PSOE non recolle as necesida
des reais das mulleres do Estado? 
L.L.: Non é que o pensemos, é que 
todos os datos, estudios, estadísti
cas din que é así. As mulleres non 
abortamos semente cando a nosa 
vida está en perigo, ou somos vio
ladas, senón que abortamos cando 
quedamos embarazadas e non que
remos ter esa/e filia/o. 

Unha lei que pretendese solucio
nar esta necesidade da muller se
ría moito máis simple que a actual, 
xa que se evitarían supostos, comi
sións de expertos etc. Simplemen
te debería garantizar que toda mu
ller que queira abortar o poida fa
cer libre, e dicir sen ningún tipo de 
presións, e gratuitamente. 

Aurora: Di o ministro de sanidade 
que van ampliar a lei, namentres 
xuzgan a xente que facía abortos 
en Salamanca, Valencia... ¿Que 
pensades vós de todo isto? 
L. L.: Que para o governo socialista 
pesan máis a lgrexa e a dereita 
reaccionaria que os intereses das 
mulleres. Por medo á reacción de
ses sectores nin siquera se atreve 
a poñer o 4.0 suposto, necesitan, co
mo eles mesmo dixeron, que a pre
sión social sexa moi forte para se 
poder xustificar ante a lgrexa. 

Para nós esta campaña de deten
cións, precisamente agora, cando é 
público e notorio que xa se leva 
moito tempo facendo abortos nes
te país, vén a xustificar a necesida
de de ampliar a lei, necesitan crear 
o ambiente idóneo. 

Aurora: Fálase moito do cuarto su
posto. ¿Cal é? 
L. L.: O socio-económico. Mantendo 
a lei actual, na que o aborto é un de
lito que está permitido nalgúns ca
sos, ampliar este a un máis o socio
económico. Un exemplo de como 
podería funcionar este suposto: 
Reunida a comisión de «expertos» 
-¿como valoran a súa experiencia? 
¿porque teñen abortado varias ve
ces, porque teñen problemas eco
nómicos ... ?- previamente a esta 



reunión supoñemos que pedirían a 
declaración da renda, as contas 
bancarias, visitarían a casa por ver 
se alí se podía hacinar a alguén 
máis, rexistrarían baixo do colchón 
por ver se esconden o diñeiro nun 
calcetín ... despois de comprobar se 
todo o que a muller dixo era a ver
dade e nada máis que a verdade 
procederá a tomar a decisión e co
m u nicarlla á interesada. 
-¡Señorita! 
-¿que? 
-¡Vostede é unha pre-delicuente! 

% .· .·· ... · f%4 
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-¿Como? ¿Perdoe? Eu .. . 
-Sí, vostede. Declarou que gaña-

ba semente 45.000 pts. co cal esta
ría dentro da lei, mais despois das 
nosas investigacións comproba
mos que ¡ iso é mentira!. Vostede 
non gaña 45.000 pts. senón 45.001 
pts. e ademais sabemos que veste
de malgasta o diñeiro comprando 
revistas, 1 i bros ... 
-¿Como? ¿Perdoe? Eu ... 

E a señorita marcha a delinquir 
nunha clínica privada, pagando ... 

Aurora: ¿Que campaña estadas a fa· 
cer agora encol do tema? 
L. L.: Antes as nosas accións consis
tían en comunicados, panfletos, 
manifestacións ... A partir das xor
nadas de Barcelona demos un sal
to adiante, un salto da legalidade, 
empezamos a facer abortos. lsto 
non foi tarea fácil, tivemos que pre
parar apoios, material, locais, per- . 
so al, pero o esforzo non foi en bal
de, eremos que este ambiente que 
estamos a vivir e o cambio na acti
tude do governo que empeza a fa
lar de ampliar a lei é debido a pre
sión na campaña do M.F. 

Pero non só real izamos abortos, 
senón que o dicimos publicamente 
e nos autoinculpamos ante o xuíz 
de os real izar. 

Aurora: ¿Entón vós máis outras mu
lleres autoinculpástesvos de reali· 
zar un aborto en Galicia? ¿En que 
outras partes do Estado fixeron o 
mesmo. e que queredes conseguir 
con iso? 
L.L.: Ademais de Galicia, Madrid, 
Barcelona, Navarra. O que preten
demos é demostrar que o aborto 
non é un delito, e eles mesmos o de
mostran cando a todas esta mulle
res non se lles abriron dilixencias 
para comprobar se isto era verdade. 
Semente abriron dilixencias en Ga
licia a sete mulleres poi a denuncia 
dun fiscal -Policía- . ¿Por que non se 
abriron coas autoinculpacións an
teriores?, é que non len a prensa ou 
é que estabamos en campaña elec
toral e eramos moitas. 

Nós o que esiximos é que se eles 
pensan realmente que é un delito . 
nos deteñan e nos xuzguen por co
metelo, senón é así que legalizen o 
aborto. 

Aurora: ¿Canta xente está implicada 
nos xuicios? ¿Cantas en Galicia? 
L. L.: Aparte de Salamanca, Valencia 
e Sevilla hai un ha muller en Pamplo
na, á que denunciou o seu marido, 
e as sete autoinculpadas en Gali-

• c1a. 
A partir da roda de prensa de Vi

go abrironse dilixencias para com
probar se había indicios de delito. 
No mes de setembro declaramos 
ante o xuíz as sete, e agora rumo
réa-se que se abre o proceso, polo 
cal nos meses vindeiros seremos 
xuzgadas. 



BALANCE 

Despois de varios meses den
de a aprobación da lei de abor
to do PSOE, na que se recolle 
tan só a legalización en casos 
de malformación do feto, perigo 
para a vida da muller ou en ca
so de violación, previamente de
nunciada, compre facer un alto 
no camiño tanto para valorar a 
aplicación da lei e a sua reper
cusión a nivel social, como a no
sa resposta. 

Algúns sectores pensaron que 
esa lei era un primeiro paso ca
ra a legalización mais ampla do 
aborto. Dende o movemento fe
minista a valorabamos como pa
pel mallado posto que a expe
riencia amosábanos que unha 
porcentaxe maioritaria de mulle
res non podería acollerse a eses 
tres supostos despenalizados. 

Coa lei na man empezóuse a 
ver na práctica a sua inutilidade. 
Por unha banda pola pouca pro
paganda -cecais para non alar
mar aos sectores mais reaccio
narios-; e as dificultades para 
chegar aos centros hospitalarios 
dispostos a realizar abortos -
mesmo nos casos en que se 
cumplían as premisas había que 
pasar por un tribunal calificador, 
había que atopar médicos ou 
médicas non obxetores de con
cencia que estiveran dispostos 
a facer abortos-; e por outra 
banda porque, ainda que pareza 
mentira, o movemento feminis
ta tiña razón: as mulleres abor
tamos por innumerabeis razóns 
que non teñen que ver cos pre
vistos polos PSOE. 

Os balances feitos nos cen
tros de planing non deixaban lu
gar a dúbidas o que serviu para 
que certos sectores que en prin
cipio valoraban positiva a leido 
PSOE adoptaron unha postura 
mais crítica, sumándose as pro
testas do movemento feminista 
denunciando a situación. 

~-
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Logo desta reflexión, o movemento feminista 
decidíu dar un paso mais na loita polo recoñece
mento do dereito ao aborto, tomando a iniciativa 
de presionar a legal idade vixente mediante a rea
lización de abortos. Sen ser aborteiras decidímo
nos a facer abortos para deixar claro que as mull
res non nos conformabamos con esa lei: ou nos 
procesaban por facer un delito ou recoñecían que 
tiñamos razón. 

No mes de xuño, en plena campaña electoral, 
fixemos varios abortos e os denunciamos publi
camente. En Galicia tomos 400 mulleres as que 
nos responsabilizamos de habelos practicado. Alí 
poi demos ver e constatar os apoios sanitarios, po
líticos e sociais: un amplo abano da sociedade 
amosábase dacordo co movemento feminista e en 
contra da lei do PSOE. 

Os nosos obxetivos, expostos publicamente 
nos meios de comunicación estaban claros: 

1. Impulsar a loita polo dereito ao aborto tal e 
como o vimos defendendo dende o movemen
to feminista, na rede sanitaria pública e por 
decisión exclusiva da muller, xa que conside
rabamos que o goberno quería obviar toda a 
problemática social condenando a ilegal ida
de a milleiros de mulleres que seguian tendo 
a viaxar ao extranxeiro ou arriscar a sua sau
de e a sua vida. 



2. Denunciar a hipocresía da clase domiñante 
que tratan de achatar a situación real sen que
rer recoñecela a nivel legal. 

3. Denunciar a saida que o goberno quere dar
lle, canalizando esa necesidade social a me
diciña privada, negando deste xeito un derei
to tan elemental como é o dereito a saude as 
clases populares e as mulleres sen indepen
dencia económica. 

4. Incidir, dende unha analise feminista no de
bate que se está a dar na sociedade sobar do 
aborto, para facer do mesmo un ha palestra de 
concenciación feminista que permita cuestio
nar o modelo patriarcal existente, facilitando 
a incorporación de mulleres ao movemento 
feminista. 

A pesares das declaracións de principios e das 
autodenuncias por real izacións de abortos, a re
percusión na prensa foi escasa. O pacto de silen
cio cara as eleccións abrangou non só ao PSOE 
e aos tribunais senon tamén aos sectores mais 
reaccionarios que xulgaban que en tempos de 
eleccións calquer conflicto provocaría unha radi
calización que lles perxudicaría. 

Pero, dada que a nosa decisión estaba toma
da e nos sentiamos fortes, decidimos seguir pa
ra adiante na loita polo dereito ao aborto. En Ga
licia, o 10 de xullo, 7 mulleres autodenúncianse 
en Vigo de ter realizado outro aborto, o reto coa 
xusticia seguía en pe. 

Despois do pequeno paréntese do vran atopá
monos agora con que esas 7 mulleres foron cha
madas a declarar, que en Salamanca están deti
das todas as personas da clínica onde se facían, 
dende hai algúns meses, abortos, en lruña cha
maron a declarar a unha das 20 mulleres que se 
autoinculparon no mes de xuño. 

Postas así as causas ... 

1 
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¿CAIS SON AS PERSPECTIVAS? 

Antes de valorar cais son as perspectivas de 
lo ita dentro do movemento feminista, compre bo
tar unha ollada ao noso redor para valorar cómo 
están as cousas e as dificultades que ternos pa
ra conquerir os nosos obxectivos. 

A nivel social, día a día, a xente vai afacéndo
se á idea de que se pode abortar no Estado Es
pañol. Esto ten dous riscos, por unha banda pa
rece que non hai xá polo que loitar, posto que por 
25.000 ou 35.000 pts. pode resolverse o problema, 
e por outra banda segue sen considerarse dentro 
dun marco de falla de información, é dicer che
garáse a legalización do aborto sen cuestionar
se a sexualiade en función do home, sen a infor
mación suficiente sobordos métodos anticoncep
tivos ... 

Outro risco e a posibilidade de ampliar a lei 
de aborto sen que nela se contemple que éste se
xa a decisión exclusiva da muller. Debe quedar cla
ro que nos opoñemos a sucesivas ampliacións 
dos supostos en que se permita o aborto: QUERE· 

MOS O DEREITO AO ABORTO; A MULLER DECIDE. 

Outra das teimas que ternos que valoraré a 
su gratuidade. Se o aborto non é incluido dentro 
da rede sanitaria pública moitas mullere seguirán 
privadas de poder exercer o seu dereito a decidir 
sobor da sua maternidade. 

Ternos pois eiqui tres retos aos que enfrentar
nos para seguir loitando polo dereito ao aborto: 
gratuidade, a decisión da muller, e dentro dun mar
co que permita ir cuestionando a sexualidade ba
sada no coito. 

O movemento feminista debe estar presente 
nos debates que a partires de agora se produzan 
con respecto a unha ampliación da lei. A decisión 
da muller é a uneca cláusula válida nunha lei de 
aborto. Moitos sectores, vista a inutilidade da lei 
anterior pretenderán arranxala incluindo unha 
cuarta condición xa sexa a condicionante econó
mica, xa a condicionante psicolóxica. Unha tare
fa imprescindible do movemento feminista é a pro
paganda con respecto a este tema. 

Outro eixo de loita vai ser o terreo da gratui
dade. Compre que a nivel sanitario busquemos os 
apoios dos sectores mais progresistas a fin de 
que sexa incluido dentro da rede sanitaria pública. 

A nivel de rua non nos queda outro remedio 
que seguiren loitando contra dos poderes fácti
cos, un deles, a xusticia, moi de actualidade nes
tes intres. Hai que impedir a toda costa os xulga
mentos por realización de abortos. Só a presión 
conquerirá unha paralización da represión sobor 
das persoas que realizaron ou realizan abortos, so
bor de nós mesmas. 



ACTOS 

VIGO 

Organiza: Coordinadora Feminista de Vigo. (R/ Cólon 9- Entrechan. Oficina- 4). 

Día: Xoves 23 ás 6h. Realización dun mural sobre o aborto na rúa de Principe. 

Luns 27. Mesa Redonda na Casa da Cultura. 

PONTEVEDRA 

Organiza: Asamblea de Mulleres. 

Día: Sábado 25. Programa de radio na Cadea Ser de 1 hora de duración. 
Participarán: 
Presidente da Audiencia de Pontevedra. 
Unha representante do Colectivo de Avogados Xóvenes. 
Unha muller da Asamblea de Mulleres de Pontevedra. 
Unha das 7 mulleres autoinculpadas de Galicia. 
Unha representante do Centro de Planificación. 

Outros Actos: Mesa Redonda. 
Entrega de autoinculpacións no xulgado de Pontevedra. 

, 

VILAGARCIA 

Realización de charlas sobre o aborto en centros de ensino (FP e BUP), e en distintos 
pobos (Cambados, etc.). 

Entrega de autoinculpacións no xulgado. 

-CORUNA 

Organiza: Asamblea de Mulleres. 

Mesa redonda en colaboración co Ateneo de A Coruña na que participarán: 

Director do Centro de Planificación Municipal. 
Director de Centros de Planificación de Galicia. 
Unha muller do Movemento Feminista. 
A Sicologa do Centro Canalejas de Salamanca. 

SANTIAGO 

Organiza: Asociación Galega da Muller (Apartado 1.058 - Santiago). 
-

Dí a: Xoves 23 as 7h. 

Mesa redonda na Facultade de Mediciña coa participación: 
Dunha muller do Movemento Feminista. 
A xinecologa do Centro de Planificación de Vigo. 
Unha avogada. 
Proxectarase o video realizado nas 11 Xornadas do Aborto de Galicia. 

Xoves 30 de 4 a S1f2 concentración no Ambulatorio. 

Acto Nacional: Manifestación na segunda quincena de Novembro. 

, 

OlAS 13 E 14 DE DECEMBRO: 

Actos en Madrid: Organizados pala Coordinadora Estatal de Organizacións Feministas. 
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