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En els últims anys milions de dones ens 

hem rebel·lat a tot el món. Les qui des 

de nenes hem sofert l’abús, la violèn-

cia i l’explotació, protagonitzem un mo-

ment històric en la lluita per la nostra 

emancipació. 

La batalla pel nostre alliberament, 

contra el masclisme institucional i la jus-

tícia patriarcal i classista, ha fet un salt 

colossal. Les dones de la classe obre-

ra —treballadores, joves, mestresses 

de casa, jubilades, aturades…— som 

les indubtables protagonistes d’aquest 

moviment. 

Les feministes revolucionàries, que 

combatem el capitalisme, el racisme i el 

feixisme, no dubtem a recollir el testi-

moni de totes les valentes pioneres que 

ens han precedit en aquesta gran lluita 

per la igualtat, declarant la guerra a to-

ta mena d’opressió. 

El marxisme —tan calumniat pel 

capitalisme i per les defensores del fe-

minisme burgès i petitburgès— va do-

nar veu i visibilitat a grans teòriques 

i militants les obres i les vides de les 

quals han estat amagades, tergiversa-

per part de la classe dominant. Soste-

nint que l’opressió de la dona sorgeix 

de les bases econòmiques i que la nos-

-

cietat en un determinat estat de desen-

volupament, explicant que el patriar-

cat va néixer amb les classes socials, 

va obrir foc a favor de l’alliberament 

de la dona com mai abans havia succeït.

Des de Flora Tristán, socialista que 

va advocar per l’emancipació de la clas-

se obrera i la dona com un tot insepara-

ble;  i l’anarquista 

Louise Michel, que el 1871 se situaren 

en la barricada de la revolució durant la 

Comuna de París; sufragistes internacio-

nalistes com Sylvia Pankhurst; sindi-

calistes abnegades com Eleanor Marx; 

comunistes com l’alemanya Clara Zet-
kin i la polonesa 

Rosa Luxem-
burg; bolxe-

vics russes 

com Nadej-
da Krúps-
kaia, Alek-

sandra Kol·lontai, Inessa Armand, 

Larissa Reisner i Natàlia Sedova, que 

en els primers anys després de la Re-

volució d’Octubre del 1917 van contri-

buir decisivament a construir la socie-

tat més igualitària, justa i democràtica 

mai coneguda. 

Totes elles, en diferents èpoques i 

països, amb els seus encerts i els seus 

errors, van patir la repressió i l’exili, 

però això no va evitar que lliuressin 

les seves vides a alliberar les despos-

seïdes del pou de foscor i violència al 

que ens condemna aquest sistema, així 

com a lluitar per una societat sense clas-

ses braç a braç amb la resta d’oprimits. 

Estudiar el seu llegat, rescatar totes 

aquestes gegants de l’oblit i donar-los 

el lloc que els correspon és l’objectiu 

de Mujeres en revolución, un llibre que 

del feminisme revolucionari escrites 

per militants d’Esquerra Revolucionària 

de l’Estat espanyol, Mèxic, Portugal i 

Alemanya.

Feminisme revolucionari i anticapitalista

Tornem
als carrers amb força
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Per la vaga general feminista!

Tornem als carrers amb força!
1.125 assassinades des del 2003, 43 d’elles 

el 2021, segons dades oficials. La justí-
cia patriarcal protegint els agressors amb 
sentències infames. Milers de dones po-

bres i nenes continuen sent víctimes del 
tràfic, la prostitució, la pornografia i els 
ventres de lloguer. Drets com l’avorta-

ment negats sistemàticament a la sanitat 
pública. La desigualtat, la bretxa salari-
al i l’atur colpejant milions de nosaltres.

Mentrestant, l’integrisme catòlic, el 
PP i l’extrema dreta de Vox continuen 
escampant el verí de l’LGTBI-fòbia i el 
masclisme, gràcies a la cobertura políti-

ca que els atorga el règim del 78. Això 
s’ha traduït en un augment del 30% de 
les denúncies per violació —comptabi-
litzant-se sis diàries a l’Estat espanyol— 
i també en una escalada d’agressions fí-
siques, fins i tot assassinats, per la nos-

tra orientació o identitat sexual, que que-

den impunes.
Contra aquesta realitat de violència in-

suportable i inacceptable, que s’ha empit-
jorat dramàticament en aquests dos anys 
de pandèmia, ens rebel·lem milions de 
dones treballadores i joves.

També hem d’assenyalar que, lamen-

tablement, no hem experimentat millo-

res substancials sota el Govern PSOE-
UP. Després de dos anys de gestió, i mal-
grat tota la propaganda oficial, podem dir 
que l’autoproclamat “govern més femi-

nista” no ha complert amb les expecta-

tives generades. Renunciant posar fi a 
les retallades i els desnonaments, sense 
enfrontar-se al poder de l’Església, sen-

se tocar els negocis dels proxenetes i as-

sumint les sentències patriarcals, envi-
ant els antidisturbis a reprimir la protes-

ta social, o negant-se a què l’assignatura 
d’educació sexual inclusiva sigui obliga-

tòria a les escoles… Així no es defensen 
els drets de les dones!

La lluita feminista és antifeixista, an-

tiracista i anticapitalista, i està unida a la 
de les persones trans i el conjunt del col-
lectiu LGTBI. Mai ningú no ens ha rega-

lat res. Tots els nostres drets els hem ar-
rencat amb la mobilització.

El proper 8 de març tenim una gran 
oportunitat per a cridar un cop més que 
no tenim por dels que ens volen submises, 
callades i a casa. Des de Lliures i Comba-

tives, el Sindicat d’Estudiants i Esquerra 
Revolucionària considerem que és neces-

sari que el conjunt del moviment femi-
nista i els sindicats de classe convoquin 
vaga general aquest dia. El vergonyós es-

pectacle de l’any passat no pot tornar a 
repetir-se, quan el govern central i el fe-

minisme institucionalitzat van cridar a no 
manifestar-se amb l’argument de la pan-

dèmia, mentre se celebraven legalment 
marxes feixistes o esdeveniments espor-
tius multitudinaris.

El camí per a enfrontar l’ofensiva de 
l’extrema dreta contra els nostres drets 
és la mobilització més contundent. Per 
aquestes raons, Lliures i Combatives, 
juntament amb el Sindicat d’Estudiants, 
cridem a totes les i els estudiants a bui-
dar les aules en una potent vaga gene-

ral estudiantil el 8M i a omplir massi-
vament els carrers amb les manifestaci-
ons de les 12h i les convocatòries unità-

ries de la tarda.
Contra la violència masclista, 
l’LGTBI-fòbia i el feixisme: 

totes i tots a la vaga!

Consulta les manifestacions  
a sindicatdestudiants.net  

o libresycombativas.net/index.
php/lliures-i-combatives

Lliures i
Combatives

en acció

Volem ser 

el que som

Ens hem mobilitzat en defensa dels drets trans 

i del conjunt del col·lectiu LGTBI, cridant 

des dels carrers Feminisme no és transfòbia!, 

exigint un càstig exemplar a qui ens colpe-

ja, humilia i assassina per la nostra orien-

tació o identitat sexual i impulsant un mo-

viment LGTBI revolucionari i de combat.

Hem derrotat la 
justícia patriarcal!

Sentència històrica  
a Mèxic contra 

un violador reincident

El 21 de desembre del 2018 una compa-

nya de Lliures i Combatives de Mèxic va 
ser atracada, segrestada i violada a l’al-
caldia d’Iztapalapa, a la Ciutat de Mèxic 
(CDMX). Des d’aquest mateix dia ens 
vam haver d’enfrontar a una actitud re-

pugnantment masclista i conscientment 
negligent per part de les autoritats, que 
suposadament són les encarregades de 
resoldre aquest tipus de delictes.

Davant l’intent del Ministeri Públic 
de persuadir la víctima de no realitzar la 
denúncia perquè “seria un procés llarg”, 
i després de conèixer totes les irregu-

laritats que s’estaven succeint en la in-

vestigació, Lliures i Combatives vam 
decidir llançar la campanya “No estàs 
sola” al gener del 2019. Havíem de do-

nar a conèixer aquest cas per a conti-
nuar denunciant la violència estructural 
que sofrim les dones a Mèxic i la justí-
cia patriarcal també des dels carrers. I 

així ho vam fer.
Durant gairebé tres anys hem fet 

front a la corrupció i a l’allargament 
dels processos judicials que conver-

teixen les denúncies en una tortura en-

cara major per a les víctimes i les seves 
famílies. Vam frenar l’intent d’ajornar 
les audiències judicials sota l’excusa de 
la pandèmia. Vam organitzar 12 actes 
públics i mítings, vam enviar queixes 
a la Comissió de Drets Humans de la 
 CDMX, vam lliurar als tribunals més de 
300 signatures arribades de tot Mè-

xic i a nivell internacional de mili-
tants i activistes socials, vam apor-
tar nova informació de l’agres-

sor pels nostres propis mitjans 
—descobrint que havia ata-

cat abans almenys deu dones 
més també a la zona d’Izta-

palapa—. És a dir, vam uti-
litzar totes les eines al nostre abast i la 
pressió d’un moviment feminista en 
ascens per a fer-nos veure i escoltar. 

Gràcies a aquests mètodes, a la 
valentia i força de la nostra compa-

nya, i al suport que hem rebut de de-

senes de col·lectius i centenars de 
dones i homes, el 19 de novembre 
del 2021 vam aconseguir una sentèn-

cia no només exemplar, sinó històri-

ca: 81 anys i 6 mesos de presó contra un 
violador reincident, pels delictes de se-

grest exprés agreujat i violació. Aquesta 
resolució del cas és encara més demoli-
dora si tenim en compte que a Mèxic es 
produeixen 11 feminicidis al dia i no-

més el 5% de les denúncies per violació 
obtenen algun tipus de sentència —les 
penes màximes solen ser de 17 anys en 
comparació amb les condemnes per se-

grest que arriben fins als 90—.
Avui hi ha un violador menys als 

carrers de Mèxic. Gràcies a la mobilit-
zació hem aconseguit justícia per a to-

tes les víctimes d’aquest criminal. No-

més amb l’organització i defensant un 
feminisme de combat i anticapitalista 
podrem aconseguir unes vides lliures de 
tota violència, posar fi a tant de pa-

timent i humiliació i der-
rotar aquest sistema ca-

pitalista patriarcal.

Per una assignatura

d’educació sexual

obligatòria 

Volem el masclisme i la religió fora de les nostres au-

les! Per això defensem la necessitat d’impulsar una 

assignatura d’educació sexual, inclusiva i en lliber-

tat, que sigui obligatòria i avaluable en tots els cen-

tres d’estudi, per a educar en la igualtat, el respecte 

i la tolerància. Volem i necessitem serveis de plani-

ficació familiar públics i de qualitat, així com accés 

a mètodes anticonceptius gratuïts en tots els insti-

tuts i facultats. No podem esperar més!

Per l’abolició de la 
prostitució
La compravenda dels nostres cossos ni és una elecció lliure ni ens empodera. És una forma de violència extre-ma contra les dones, i especialment contra les més empo-brides. Sempre hem estat i estarem frontalment en con-tra de la prostitució, la pornografia, el tràfic de dones, els ventres de lloguer i la cosificació dels nostres cos-sos. Exigim la fi d’aquest repugnant negoci multimilio-nari consentit pels governs capitalistes de tot el món. I no cessarem en la nostra lluita per l’enduriment de les penes als proxenetes i traficants de persones, i l’expro-piació de tot el seu patrimoni per a rescatar socialment les víctimes.

Visca la lluita de la 
dona obrera!
Som joves i treballadores de la classe obrera. Lliu-res i Combatives ha fet costat a desenes de col·lec-tius en lluita i les seves reivindicacions: les afectades per l’anticonceptiu Essure, les companyes del Ser-vei d’Atenció Domiciliària (SAD), de la neteja de l’Hospital Gregorio Marañón, les Kellys, les pensi-onistes… Avui com ahir, l’organització de les més oprimides és l’únic camí.

En peu de guerra contra la justícia patriarcalCom vam fer amb la campanya “Justícia per a Paz” a 
Astúries o “No estàs sola” a Mèxic, la mobilització i 
denúncia de la justícia masclista, homòfoba i feixis-

ta que ens sotmet a l’escarn públic, ens culpabilitza 
i ens colpeja amb les seves sentències, és un dels se-

nyals d’identitat de Lliures i Combatives. Per la de-

puració de l’aparell de l’Estat i les seves institucions 
de tots els elements reaccionaris i franquistes! Cal 
sancionar amb duresa tots els policies, jutges i fis-

cals que amb la seva actitud i decisions afavoreixen 
la impunitat dels nostres agressors!

Avortament lliure, gratuït 

i a la sanitat pública

Ni l’Església ni els representants del sistema amb la 

seva doble moral podrida tenen dret a decidir sobre els 

nostres cossos. Pel dret a l’avortament lliure, gratuït i 

segur a la sanitat pública, a tractaments de fertilitat pú-

blics i gratuïts, i a una atenció ginecològica digna i de 

qualitat, amb seguiments periòdics de la 

nostra salut i tractaments per a detectar, 

prevenir i atendre amb la major rapidesa 

el càncer de mama, d’ovaris o d’úter, les 

ITS o qualsevol altra malaltia.


