
Feminisme revolucionari i anticapitalista



2 Libres y Combativas feminismo revolucionario y anticapitalista feminismo revolucionario y anticapitalista Libres y Combativas 3

L’opressió del col·lectiu LGTBI continua 
sent insuportable. Els insults, pallisses i 
assassinats —com el d’en Samu a A Co-
ruña l’any passat o el recent cas del crimi-
nal en sèrie de Bilbo, responsable d’aca-
bar amb la vida de quatre nois gais— no 
deixen de créixer. El 2021 es van regis-
trar 748 delictes d’odi per motius d’ori-
entació o identitat sexual, però la realitat 
és que davant una justícia que es col·loca 
dia rere dia del costat dels nostres agres-
sors, només una de cada deu víctimes de-
cideix denunciar. Segons dades de l’Agèn-
cia Europea de Drets Fonamentals, la xi-
fra d’atacs que queden impunes a l’Estat 
espanyol puja al 93%.

A la por que sentim cada cop que sor-
tim al carrer se suma un llistat de discri-
minacions molt més invisibles però igual 
de doloroses. Hem d’amagar la nostra 
orientació sexual per trobar feina —el 
86,6% de les persones LGTBI conside-
ren necessari amagar-ho a les entrevis-
tes de treball—, se’ns condemna a un 
atur crònic —la taxa d’atur entre la co-
munitat trans se situa en el 80%—, anar 
als nostres centres d’estudi es converteix 
en un infern —el 49% de les estudiants 

LGTBI pateixen assetjament escolar— i 
patim una persecució constant al nostre 
àmbit social i familiar per ser qui som 
—el 58% de les persones LGTBI d’en-
tre 13 i 24 anys confirma que alguna ve-
gada se’ls ha intentat convèncer perquè 
“canviïn la seva sexualitat”—.

Per no parlar d’una altra de les grans 
xacres que ens colpeja, especialment a les 
persones trans: la prostitució. Són molts 
i moltes les que intenten legitimar el ne-
goci de l’esclavitud sexual —negoci que 
genera anualment entre 5 i 7 bilions de 
dòlars en guanys— sota una suposada 
“llibertat d’elecció”. Aquest cinisme és 
l’ABC dels defensors de la “lliure em-
presa” i el capitalisme, que entenen que 
és normal que es puguin acumular bene-
ficis fabulosos gràcies a la compravenda 
de la voluntat sexual i els cossos de mi-
lions de dones i nenes.

Aquest debat s’ha tornat a col·locar a 
la taula de debat recentment amb la pro-
posta del PSOE de modificar el Codi Pe-
nal per prohibir el proxenetisme en qual-
sevol de les seves formes. Per descomp-
tat que volem que les lleis reconeguin el 
caràcter inhumà i masclista d’aquestes 

pràctiques, però també cal denunciar la 
hipocresia i l’oportunisme d’aquest su-
posat feminisme. Formalment, la prosti-
tució no és legal a l’Estat espanyol, però 
això no ha impedit que sigui una de les 
màximes destinacions turístiques per con-
sumir-la o que 45.000 dones siguin es-
claves sexuals. El govern del PSOE du-
rant anys, amb les polítiques d’acomia-
daments, retallades socials i submissió 
davant el poder de l’Església i la patro-
nal, no ha fet res per combatre les arrels 
de la prostitució. És més, en els darrers 
20 anys aquesta xacra ha continuat crei-
xent alhora que s’ha mantingut una po-
lítica de criminalització de les víctimes. 
Això evidencia que tenir una posició for-
malment abolicionista i al mateix temps 
ser un pilar sòlid del sistema capitalista 
és una incongruència completa.

Però encara és més escandalosa la po-
sició que alguns grups integrats a Uni-
des Podem estan adoptant. Els diputats 
d’En Comú Podem i Ada Colau —amb 
lligams clars amb el sindicat de proxe-
netes OTRAS— han sortit a defensar la 
necessitat de regularitzar la prostitució. 
Legalitzar una de les formes més cruels 

de violència contra les dones no té res 
de feminista ni d’esquerres. És reproduir 
el mateix missatge patriarcal i masclis-
ta contra el qual milions de dones i per-
sones LGTBI ens hem aixecat aquests 
darrers anys.

L’extrema dreta  
a l’ofensiva

La dreta i l’extrema dreta del PP i Vox, les 
sectes catòliques i la jerarquia de l’Esglé-
sia, amb el seu discurs homòfob, trànsfob 
i misogin, promouen la violència contra 
tots i totes nosaltres. I ho fan amb impu-
nitat. Posen al centre de la diana un dels 
col·lectius més oprimits perquè els sec-
tors més reaccionaris de la societat ens 
agredeixin. Treuen els feixistes a desfi-
lar per barris pro drets LGTBI per asset-
jar i espantar tothom amb qui es creuin. 
Això és el que tenen reservat per a no-
saltres els defensors de l’“España una, 
grande y libre”.

Per tot això, el moviment LGTBI ha 
deixat clar el seu segell antifeixista, i que 
la nostra lluita està vinculada a la femi-
nista, antiracista i per uns serveis públics 

• Per l’abolició de la prostitució! Combatre el negoci del proxenetisme amb mesures efectives en defensa de les víctimes!
• Sobre el model de prostitució a Alemanya i la legalització de l’esclavitud sexual
• El Tribunal Suprem i l’extrema dreta volen acabar amb el dret a l’avortament als EUA
• Tràfic de dones a la frontera ucraïnesa. La guerra imperialista i la dona treballadora

VE DE LA CONTRAPORTADA

Tanmateix, no es toca l’anomenada 
objecció de consciència, que s’ha con-
vertit en un pilar per impedir a les do-
nes exercir el nostre dret a avortar, i tam-
poc no es destinen recursos per garantir 
que puguem exercir aquest dret a la sa-
nitat pública, tal com recull la pròpia llei 
actual i que és incomplerta sistemàtica-
ment (el 84,51% de les IVE el 2020 es 
van realitzar a la xarxa privada, segons 
dades oficials).

Els nostres drets es 
conquisten lluitant

La reforma pretén garantir l’accés a 
l’avortament als hospitals públics de to-
tes les comunitats autònomes. Però, com 
es controlarà que el PP i Vox no impe-
deixin l’exercici de les IVE allà on go-
vernen, com a Madrid, Múrcia o Andalu-

sia? Per què se segueix permetent aquest 
suposat dret a l’objecció de consciència? 
Què canviarà si es manté la sanitat pú-
blica sota mínims sense recursos i sense 
el personal necessari?

Irene Montero i UP volen que aques-
ta reforma entri en vigor abans de la fi 
de la legislatura, però el projecte només 
ha iniciat la seva tramitació i ja està pa-
tint canvis que en rebaixen el contingut.

Malauradament, des de determinats 
sectors del PSOE s’està pressionant per 
a eliminar o limitar els aspectes més po-
sitius d’aquesta Llei de cara a congraci-
ar-se tant amb la patronal i la dreta com 
amb l’Església Catòlica. Una política que 
ha suposat, després de més de vint anys 
de governs “socialistes”, que segueixi 
sense garantir-se el dret a l’avortament 
a la sanitat pública.

Des de Lliures i Combatives creiem 
que els avenços que recull aquest projec-
te de Llei són positius però insuficients, i 
que seran combatuts a capa i espasa per 
la reacció i l’Església Catòlica, com està 
succeint amb la llei del ‘Només sí és sí’. 
Si UP vol realment capgirar aquesta situ-
ació només podrà fer-ho trencant amb la 
política de la “correlació de forces” par-
lamentària i recolzant-se en el veritable 
motor d’aquesta llei: la lluita del movi-
ment feminista, de les joves i treballado-
res que ens hem enfrontat als tribunals i 
institucions franquistes pels nostres drets 
i els de la nostra classe.

Recentment ha sortit a la llum un nou lli-
bre que la Fundació F. Engels ha editat en 
col·laboració amb Lliures i Combatives.

La seva autora, Mª Teresa Gómez-Li-
món, partint de la seva tràgica experièn-
cia personal, denuncia una etapa histò-
rica de l’opressió contra la dona cons-
cientment amagada: la Transició espa-
nyola. Aquest important període polític 
convertit en exemplar per la ideologia 
dominant és exposat sense embuts per 
una de les seves víctimes, jutjada i sen-
tenciada per tribunals i lleis franquistes 
anys després d’aprovar-se la Constitu-
ció i sota un govern de majoria absoluta 
del PSOE presidit per Felipe González.

Mª Teresa va ser acusada de come-
tre incest amb el seu fill de 3 anys, ba-
sant-se en les declaracions de dos testi-
monis del seu exmarit. Malgrat totes les 
proves presentades per desmentir aques-
ta calúmnia, el jutge es va negar a accep-
tar-les, arrabassant-li la custòdia i, poste-
riorment, perjudicant la relació amb els 
seus altres dos fills. Tots aquests abo-
minables fets van succeir entre el 1978 
i el 1988, una dècada en què la Transi-
ció havia donat a llum a una suposada 
nova etapa democràtica.

El cas de la Teresa no va ser l’únic. 
Les lleis i institucions que teòricament 

havien de protegir les dones van emparar 
maltractadors i difamadors, amb el su-
port actiu dels jutges que reivindicaven 
els mateixos valors franquistes. L’autora 
assenyala amb noms i cognoms els res-
ponsables d’aquest malson, no només 
capellans i magistrats, sinó també diri-
gents “socialistes”. En les seves pròpi-
es paraules: “M’irrita escoltar molts au-
toproclamats ‘progressistes’ afirmar que 
la Constitució ho va arreglar tot, perquè 
és una falsedat. El franquisme va con-
tinuar copant les institucions i el PSOE 
no va fer res per a canviar-ho. Continuà 
mantenint el Concordat amb l’Església 
Catòlica, permetent així que aquesta úl-
tima se seguís ocupant dels assumptes 
relacionats amb el matrimoni, la famí-
lia i l’educació”.

A les pàgines del llibre es relata com 
en aquest cas no hi va haver errors, con-
fusions o mala sort. Les víctimes de la 
dictadura van ser moltes i durant dife-
rents etapes. Encara hi ha milers de per-
sones que van ser assassinades i aban-
donades en cunetes les famílies de les 
quals segueixen sense poder-les enter-
rar dignament, sense oblidar que els seus 
botxins no han estat jutjats. Però tam-
bé hi ha una altra etapa, després de la 
mort de Franco, en la suposada “demo-

cràcia”, en què especialment les do-
nes van patir una sèrie de violènci-
es institucionals pel sol fet de voler 
defensar els seus drets.

Mª Teresa és doctora en Psico-
logia i llicenciada en Ciències de 
la Informació per la UCM, i té una 
llarga experiència professional com 
a psicòloga forense especialitzada 
en violència sobre la dona. Aquest 
llibre suposa una aportació valuosa 
i nova a la recuperació de la me-
mòria històrica i a la lluita contra 
el masclisme.

Nova publicació

Contra la violència LGTBI-fòbica i el feixisme:

Volem ser
EL QUE SOM!

dignes als barris obrers. Perquè, a 
més de ser gais, lesbianes, bise-

xuals, intersexuals i trans, som 
part de la classe treballadora.

Com ja hem denunciat, 
és indignant veure com s’es-
tà produint aquesta escalada 
d’agressions sota el govern 

PSOE-UP. No només hem ha-
gut de suportar que el PSOE, amb 

Carmen Calvo al capdavant, fes tot 
el possible perquè la Llei Trans no ti-

rés endavant, o que Grande-Marlaska en-
viés els antiavalots a reprimir manifesta-
cions. Sinó que seguim sense veure me-
sures reals que millorin les nostres vides. 
L’Executiu insisteix que cal acabar amb 
la discriminació al col·lectiu LGTBI. 
Però què en fan al respecte? Si segueixen 

sense depurar de franquistes l’aparell de 
l’Estat i la judicatura, si no s’atreveixen 
a tocar la Llei d’Estrangeria, si ens ve-
nen com un gran triomf una reforma la-
boral que no canvia en res la que va fer 
el PP, i si segueixen sense garantir una 
inversió econòmica massiva a la sanitat 
pública que ens permeti fugir de la xa-
cra de les malalties mentals.

Tot i les lleis aprovades, d’accions 
simbòliques com la posada en marxa del 
telèfon 024 o de les declaracions de molts 
polítics —ja siguin de dretes o “progres-
sistes”— sobre la seva homosexualitat, 
la nostra opressió s’agreuja amb la crisi 
econòmica i el creixement de l’extrema 
dreta a tot el món.

Per un Orgull 
combatiu i de classe

Cada cop som més els i les que entenem 
que no serveixen de res les paraules si no 
van acompanyades de fets, i que aquest 
sistema no funciona per a la gran majoria. 
Per això reivindiquem la memòria histò-
rica del nostre moviment i el seu caràcter 
de classe davant els mateixos i les ma-
teixes que cada Orgull intenten treure rè-
dits de la nostra lluita. Defensem un Or-
gull anticapitalista, al marge del folklo-
re i el carnaval que les i els capitalistes 
intenten organitzar cada any per al lucre 
de les grans empreses i multinacionals. 
Pretenen, d’un dia de reivindicació de la 
lluita contra la nostra opressió, fer-ne un 

gran negoci. No podem permetre que la 
caverna mediàtica i la dreta política s’em-
boliquin amb la bandera de l’arc de Sant 
Martí quan s’acosta el nostre dia perquè 
al cap de poques hores tornen a la seva 
croada contra nosaltres.

Com a Stonewall: només la lluita ens 
farà lliures. No deixarem de lluitar per 
acabar amb el capitalisme i construir una 
societat nova que garanteixi els nostres 
drets, la nostra dignitat i el respecte que 
mereixem.

Compra el llibre per 10 euros a fundacionfedericoengels.net 
i descobreix tot el nostre catàleg feminista

Bendecidos por Franco. Los tribunales de la democracia contra la mujer

Uneix-te a 
Lliures i Combatives!
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