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Hem tornat a fer història!

Semblava difícil superar la jornada del 8 de març de
l’any passat. Però ho hem tornat a fer! Milions de dones treballadores i joves, amb el suport de centenars de
milers dels nostres companys, hem fet un pas endavant
protagonitzant una jornada de vaga que passarà a la història de les lluites socials i polítiques de l’Estat espanyol amb lletres majúscules.
Molts eren els senyals que presagiaven aquesta explosió, començant per una realitat d’opressió, explotació i violència que es manté tot i la retòrica “feminista” del govern de Sánchez, i que s’ha transformat en
autèntica fúria contra la justícia patriarcal i davant les
declaracions i provocacions del bloc reaccionari i neofranquista del PP, Cs i Vox.
La pressió social ha estat de tal magnitud, que els
dirigents de CCOO i UGT no han pogut imposar la
dinàmica de pau social que han vingut practicant en
aquests anys. La lluita de classes i el moviment massiu
de la dona treballadora els ha obligat a estendre en diferents sectors la seva convocatòria de 2 hores de vaga
a 24 hores, com ja havien fet altres sindicats de classe
(CGT, Cobas, CNT, CIG, LAB, ELA ...). Des de primera hora del matí, els mitjans no van tenir més remei
que ressaltar el creixent seguiment de la vaga laboral
en què van participar prop de set milions de treballadores i treballadors.

El jovent en primera línia
El paper de les i els estudiants ha tornat a ser crucial en
aquesta jornada de lluita. Més de dos milions i mig de
joves vam secundar la vaga general de 24 hores convocada pel Sindicat d’Estudiants i Lliures i Combatives, i més de 400.000 vam abarrotar els carrers i places a les 12 del matí en les més de 40 manifestacions
que vam organitzar.
A Barcelona una marea humana de 130.000 estudiants vam iniciar la nostra marxa a Plaça Universitat, ocupant la Via Laietana i omplint de gom a gom
la Plaça Sant Jaume, i més de 6.000 ens vam manifestar a Tarragona. A Madrid, més de 120.000 estudiants
vam prendre la Puerta del Sol col·lapsant la Gran Via
fins al Ministeri de Justícia. A Bilbo, Gasteiz, Donosti i Iruña la mobilització va ser brutal: desenes i desenes de milers, com a València, on 30.000 joves vam

omplir les principals artèries de la ciutat. Les manifestacions estudiantils van inundar tots els racons: desenes de milers a Sevilla, Màlaga, Cadis, Còrdova, Granada, Almeria...; a Vigo i a Ferrol, amb marxes multitudinàries de milers de joves. A Oviedo, Gijón i altres
localitats d’Astúries, amb més de 7.000. Milers i milers
a Saragossa, Balears, més de 3.000 a Guadalajara, milers més a Castella-la Manxa, i la mateixa tònica a Salamanca i la resta de ciutats de Castella i Lleó, a Extremadura, Múrcia i en desenes de ciutats més.
En totes les manifestacions els crits de Ens volem
vives, lliures i combatives!, Ja n’hi ha prou de justícia
patriarcal!, La Manada és el sistema! o Visca la lluita
de les treballadores! van ser eixordadors.

ens colpeja, i no han tingut
cap inconvenient en aliarse amb una formació ultradretana com Vox.
¡Comparteixen el mateix ADN franquista, i són enemics declarats de les dones
que patim l’opressió
capitalista!
El feminisme que
defensem no és portar
un llaç morat quan toca. El
govern de Pedro Sánchez, que
s’autoqualifica com el més feminista de la
història, en la pràctica no ha fet res per acabar amb la desigualtat i la nostra opressió.
Ells legitimen el sistema capitalista i les seves institucions, encara que li vulguin donar
un vernís més humà.
La gran vaga feminista del 8M d’aquest
any reflecteix no només la nostra enorme
força, també és un termòmetre del procés
de radicalització i de gir a l’esquerra que
s’aprofundeix entre milions de treballadores, treballadors i de joves. Aquest aixecament massiu, a més de constituir una fita
històrica en la lluita de classes de l’Estat
espanyol i d’arreu del món, assenyala que
si volem alliberar-nos de les nostres cadenes cal acabar amb l’arrel del problema: el capitalisme. Només lluitant per
la transformació socialista de la societat
aconseguirem viure en llibertat, i acabarem amb qualsevol forma d’opressió
de classe, gènere o raça.

Uneix-te a Lliures i combatives!
Construeix amb nosaltres el feminisme
revolucionari i anticapitalista
Prou violència contra les dones!
• Càstig exemplar als responsables de totes les violacions i agressions físiques o psicològiques a dones. Expulsió i acomiadament fulminant de tots els policies, jutges i jutgesses que afavoreixen la impunitat dels agressors.
• Mitjans materials i cases refugi per a les dones maltractades. Per un lloc de treball digne o subsidi d’atur indefinit,
així com un habitatge digne per a les víctimes de maltractament i els seus fills.

A igual treball, igual salari!
• Derogació de la reforma laboral i de totes les retallades socials. Salaris dignes per a totes i tots. SMI de 1.200 euros mensuals. Sancions exemplars contra les empreses que ens discriminen per ser mares.
• Sis mesos de permís per maternitat per a tots dos progenitors amb el 100% del salari.
• Habitatges socials dignes i assequibles per
a totes i tots. Prohibició dels desnonaments
per llei. Escoles infantils dignes, públiques i gratuïtes. Servei públic de bugaderies, menjadors, neteja de la llar ...
digne i gratuït.
• Increment dràstic dels ajuts públics
a la dependència.

El nostre cos,
la nostra decisió!

Milions en les
manifestacions de la tarda
Això era només el preludi del que va passar a la tarda. Autobusos, metros, trens i carrers de tots els barris
es tenyien de morat, omplint-se de cartells i pancartes
casolanes, cares pintades, de ganes de lluita i de força.
Més de 5 milions de dones treballadores i joves, al costat dels nostres companys de lluita, vam desbordar Madrid i Barcelona, amb més d’un milió de manifestants,
i centenars de milers més omplint València, Bilbo, Sevilla, Granada, Màlaga, Gasteiz, A Coruña, Gijón, Valladolid i així en desenes de ciutats.
Aquesta jornada històrica ha deixat clar qui són les
autèntiques protagonistes d’aquesta lluita. Som les dones i les joves de la classe treballadora les que vam fer
de la vaga un èxit, perquè som nosaltres les que patim
de manera majoritària i continuada l’opressió d’aquest
sistema, la precarietat, els baixos salaris, l’atur massiu,
els desnonaments, i som nosaltres les que maten, violen i maltracten.

Feminisme de classe,
revolucionari i anticapitalista
Aquest 8M ha posat en evidència què hi batega en el
cor d’aquest aixecament. Ni Inés Arrimadas i el seu
“feminisme liberal”, ni les diputades del PP ens representen. Elles, al costat d’Albert Rivera o Pablo Casado, són responsables de les retallades i l’austeritat que

• Per l’educació sexual inclusiva, avaluable i obligatòria en tots els centres
d’estudi, perquè sense importar el nostre gènere, orientació sexual o identitat,
puguem ser el que som. Prou missatges
masclistes i homòfobs! Fora la religió de
les aules.
• Dret a l’avortament lliure, gratuït i segur. Serveis de planificació familiar públics i de qualitat. Mitjans anticonceptius
dispensats gratuïtament en centres de salut i farmàcies.
• Abolir la prostitució i combatre els poders empresarials i polítics que es lucren d’ella. Defensar les dones prostituïdes víctimes del tràfic amb mesures
socials i econòmiques, un lloc de treball digne o subsidi d’atur indefinit, habitatges socials, accés a la nacionalitat, etc. Contra els ventres de lloguer i
qualsevol regulacionisme que, sota la
façana enganyosa de defensar els nostres drets, permet la venda i mercantilització del nostre cos.
.

4VE DE LA CONTRAPORTADA

El mateix es pot dir respecte la legalització de les granges de
procreació, els anomenats “ventres de lloguer”, que pretén
col·locar les dones empobrides com a víctimes legals dels
que tenen recursos econòmics per comprar un nadó. I tot això
mentre la violència infantil i l’exclusió social de milions de
nens són el pa de cada dia.

Només conquerirem la igualtat
i la llibertat transformant la societat
No són poques les veus que dins el moviment feminista plantegen que la nostra lluita és de caràcter transversal, que totes les dones, independentment de la classe a la qual pertanyem, compartim un mateix objectiu. Aquest discurs pretén
restringir la nostra opressió a una qüestió només de gènere ,
quan en realitat dones com Villacís, Arrimadas, Ana Patricia
Botín o Angela Merkel són responsables de la perpetuació
del sistema capitalista, de l’opressió de classe i patriarcal, i
per tant de la violència masclista que patim. Quan legislen o
prenen decisions en els consells d’administració de bancs i
grans multinacionals, ho fan per defensar el conjunt dels interessos de la classe dominant. Tant se val que siguin dones.
Abans de res defensen el sistema i les seves polítiques reaccionàries contra la majoria de la gent, siguin homes o dones treballadores.
Aquest “feminisme liberal” no té cap problema en aliarse al masclisme franquista del PP o de Vox per atacar els
nostres drets, defensar els privilegis dels poderosos, i justificar una justícia patriarcal que protegeix els violadors i els
maltractadors.
A la històrica vaga d’aquest 8M enviem un missatge molt
nítid al trio de Colom: No passareu! I aquest 28 d’abril els derrotarem a les urnes amb la mateixa decisió. Però no només
es tracta de votar, es tracta d’organitzar-nos per transformar
la societat, d’assolir l’autèntic alliberament i la igualtat, aixecant un moviment feminista que el sistema no pugui assimilar ni domesticar.

