1976
O asociacionismo feminista
cobra un grande impulso na transición

As agrupacións
feministas galegas
dos anos 70 e 80

A Transición, nun contexto de grande axitación e actividade
política, foi un período onde o asociacionismo feminista
cobraría un grande impulso.
En 1976 créase a Asociación Galega da Muller, que loitou con
ousadía contra as diversas manifestacións da discriminación
feminina na sociedade galega e pola erradicación das
estruturas políticas, económicas e sociais que impiden a
igualdade plena entre homes e mulleres. Vinculada a esta
agrupación naceu en 1982 a revista Andaina, publicación de
debate feminista desde distintos ámbitos.
En 1977 xurdiu a Asociación Democrática da Muller Galega,
que formaba parte dunha agrupación co mesmo nome a nivel
estatal. Neste ano créase tamén a Coordinadora Galega de
Asociacións Legais da Muller, na
n que entraron a formar parte
de distintos territorios
un conxunto de colectivos de mulleres
mu
de Galiza.
En 1978, froito dunha escisión no
n seo da AGM, fúndase a
Independentes Galegas (FIGA),
agrupación Feministas Indepen
publicacións A Saia e A Festa da
arredor da cal naceron as public
Palabra Silenciada. Tamén en 1978, creáronse colectivos
como a Asamblea Feminista de Lugo ou a Coordinadora
despois, vinculada a AGM,
Feminista Galega. Un ano d
FIGA, ADMG e MDM, xorde
xor a Coordinadora Feminista
de Vigo.
Nos anos 80 naceron novas agrupacións feministas,
Mulleres Nacionalistas Galegas,
tales como as Muller
Progresistas, os Grupos de Mulleres
Mulleres Progresis
da Universidade, o colectivo anarquista de
Mulheres Livres de Santiago ou as Mulleres
Rurais. De igual
igu xeito, creáronse os
centros de recompilación de
primeiros ce
mulleres e estudo feminista,
textos de m
como foi o caso do Grupo de Estudios
sobre a Condición da Muller “Alecrín”
de Vigo,
Vig inaugurado en 1986.
nestas dúas décadas
Así mesmo,
m
naceron
no contorno dalgúns
nac
partidos
e sindicatos galegos
p
áreas especíﬁcas de
actuación e debate sobre a
problemática das mulleres.
Entre as primeiras estaban
as Secretarías da Muller
de CCOO, a Comisión da
Muller da AN-PG ou as
Secretarías da Muller da
INTG, creadas en 1978, 1980
e 1982 respectivamente.

Manifestación do 8 de marzo
de 1983 en Santiago convocada
pola Coordinadora Nacional
de Organizacións Feministas
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