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Gure indarra 
kalean dago
Feministak eta antikapitalistak gara

4 kontraportadan hasten da

Gure borrokaren sustrai 
iraultzaileak erabat ezkutatu na-
hi dituzten honetan, inoiz bai-
no beharrezkoagoa da mugi-
menduaren izaera borrokalaria 
eta antikapitalista aldarrikatzea. 

Gure zapalkuntzak ardura-
dun zuzenak ditu: gure orienta-
zio sexuala dela eta, kontratat-
zen ez gaituztenak;  gure ize-
na nann aldatzen uzten ez di-
gutenak; La Manadaren alde 
epaiak ematen dituzten epai-
leak edo altsasukoak espetxe-
ratzen dituztenak. sistema ka-
pitalistaren baitan, inoiz ez ga-
ra izanen askatasunean gare-
na, sistema hau zapalkuntza 

eta esplotazio basatian oina-
rritzen baita,  LGtBI kolekti-
boa, emakume langileak, gaz-
teak eta orokorrean langile kla-
sea mendean hartzeko.   

Gure borroka sistema za-
paltzaile honen aurkako bo-
rroka bera da. LGtBI mugi-
mendu iraultzaile eta antika-
pitalista behar dugu gure alda-
rrikapen guztiak lortzeko eta 
gizarte berri bat eraikitzeko, 
klase, genero, arraza edo na-
zio zapalkuntzarik gabe. Gizar-
te sozialista bat behar eta nahi 
dugu, gehiengoaren zerbitzura 
egongo dena, demokratikoki 
antolatua, denok benetako as-
katasunean bizi ahal gaitezen. 

emakumeen borrokak ez du mugarik: mundu osoan 
milioika emakume altxatu gara jasaten dugun indar-
keriaren, zapalkuntzaren eta izurri ororen aurka. ho-
rri erantzunez, klase agintariak “feminismo liberal 
eta transbertsala” eraiki du, feminismoak duen klase 
izaera eta jasaten dugun zapalkuntza  bikoitza (emaku-
me eta langile izateagatik) ezkutatzeko. Gure mugi-
mendua sistemari kalterik egiten ez dio zerbait bi-
lakatu nahi dute.

arrazoi asko dago Marxismo hoy-ren ale berria 
mugimendu indartsu honi eskaintzeko. aldizkaria, 
Bárbara arealen lan batekin hasten da, “Marxismo y 
feminismo”; bertan, agerian uzten ditu urte luzeetan 

mantendu diren gezurrak eta faltsifikazioak, marxis-
moak emakumeen zapalkuntza ulertzeko duen “gai-
tasun eza” salatzen duten “ezkerreko” feminismoko 
zenbait teorialariei aurre eginez. Laura Calderó-
nek eta ana Garcíak ere idazten dute, hurrenez 
hurren, prostituzioari buruzko jarrera abolizio-
nistaz, klaseko ikuspuntu iraultzaile batetik, eta 
pp, Cs eta Vox alderdien bloke atzerakoiak de-
fendatzen duen emakumeen aurkako politikaz. 
azkenik, bi atal gehitu ditugu duela 100 urte 
erail zuten rosa Luxemburgo iraultzaile po-
loniar-alemaniarrari eta Internazional komu-
nistari eskainiak.

Ezker Iraultzailearen Marxismo Hoy
aldizkari teorikoaren ale berria

Madrilgo Gobernuaren  ordezkaritzak 
(psoe) 600 euroko isuna jarri digu 
emakume aske eta Borrokalarioi eta 
Ikasle sindikatuari, Martxoaren 8ko ma-
nifestaziora leloak kantatzeko eta gure 
segizioa antolatzeko megafoniadun ka-
mioiarekin joateagatik; ohikoa den zer-
bait da eta urteak daramatzagu egun ho-
rretako manifestazioetan hori egiten.

emakume aske eta Borrokalariok eta 
Ikasle sindikatuak grebara deitu genuen, 
50 hiri baino gehiagotan goizeko ikas-
le manifestazioak antolatu genituen eta 
M8ko Batzordean parte hartu genuen. 
hala ere, udaltzaingoak eta polizia na-
zionalak gure megafonia sartzea debeka-
tu zuen eta Manuela Carmenaren Uda-
laren eta pedro sanchezen Gobernuaren 
ordezkaritzaren agindu zuzenaren atzean 
babestu ziren.

Guztiz onartezina da bere burua au-
rrerakoitzat eta “feministatzat” duen go-
bernu eta ordezkaritza batek mugimendu 
feministan parte hartzen dugunoi eraso 
egin eta isunak jartzea emakumeon es-
kubideentzat horren garrantzitsua den 
egun batean, Martxoaren 8an, manifes-
tazio bat antolatu nahi izateagatik. Gure 
manifestazio eta adierazpen eskubidea-
ren aurkako erasoa da!

emakume aske eta Borrokalariok 
eta Ikasle sindikatuak isun bidegabe hau 
berehala kentzeko eskatzen dugu. Bada 
garaia gobernu honek bere buruaz, abs-
traktuan, feminista dela esateari uzteko 
eta praktikan borrokara ateratzen garen 
emakume gazte eta langileen alde egiteko, 
ez gure aurka jarri eta isunak inposatzeko. 

Borroka da bide bakarra!

Aski da! 
Borrokatzen dugunon 
aurkako errepresiorik ez!
PSOEren gobernuak isuna jarri digu 
M8ko manifestazioan Madrilen

Sina ezazu gure aldeko 
adierazpena web orrian

Milioika emakume altxa gara mundu guz-
tian zehar umiliazio, abusu, indarkeria 
eta esplotazio jasangaitzaren aurka. Mar-
txoaren 8koa bezalako egun historikoek 
argi erakutsi dute: mugimendu feminis-
ta erraldoia, gehiengoa miseriara kon-
denatzen duen sistema politiko eta eko-
nomiko horren aurrean zapalduok eman 
dugun erantzunaren baitan biltzen da. 

Emakumearen papera 
klase arteko borrokan

2008/2009ko atzeraldi handiak berezi-
ki gogor kolpatu gaitu emakume langi-
leak. Gure bizkar gainean jasaten dugun 
zama biderkatu dute mundu guztiko go-
bernu kapitalistek osasunean, menpekota-
sun laguntzetan, soldatetan eta pentsioe-
tan aplikatu dituzten murrizketa andanak 
eta eragindako etxe kaleratzeek. era be-
rean, ordea, polarizazioa eta ezkerrerako 
biraketa elikatu du langile klasearen eta 

gazteen sektore zabalen artean.
altxamendu, politizazio eta 
geroz eta zabalagoa den sis-

temaren kritikaren giro honetan, matxis-
moaren aurkako eta gure askapenaren 
aldeko borrokak nazioarteko oihartzuna 
hartu du eta langile klaseko emakumeok 
lehen mailako papera jokatzen dugu ber-
tan. horrela soilik azal daiteke duen izae-
ra masiboa, borrokalaria eta antikapita-
lista: aeBn donald trumpi aurre egin 
zion mugimendua, ele nao mugimen-
dua Brasilen, Latinoameriketan femini-
zidioen aurka borroka, abortu aske eta 
seguruaren aldekoa argentinan, polo-
nian eta Irlandan.

egun hauetan, aljeriako eta sudan-
go altxamendu iraultzaileetan emakume 
pobreen parte hartzea masiboa izaten ari 
da. Mugimenduaren %70 emakumeak 
direla kalkulatzen da. ez da kasualita-
tea. herrialde horietan sharia lege isla-
miarra aplikatzen da. emakumeak za-
paldurik daude eta ez dute eskubiderik. 
horregatik, zapalduenak eta kolpatue-
nak, altxamendu sozialaren eta iraultza-
ren abagunean, borrokaren lehen lerroan 
kokatzen dira.

Gure mugimendua 
eskuinaren jo puntuan

Mobilizazio horiek argi 
erakutsi dute gure 
mugimenduaren 
oinarrian dagoen 

sentimendu antika-
pitalista indart-
sua.  kolpatzen 

gaituen justizia matxista salatu dugu, sis-
tematikoa den indarkeriaz jazarten gai-
tuzten instituzio burgesak. Gutxiago or-
daindu eta gehiago esplotatzen gaituzten 
enpresariak seinalatu ditugu. Gure bi-
zitzako arlo guztietan eliza katolikoak 
ezartzen duen boterearen aurka indartsu 
egin dugu borroka.

klase agintaria mundu mailan se-
gituan ohartu da zer suposatzen duen 
kalean erakutsi dugun indarrak eta bes-

te borrokentzat izan garen ins-
pirazio iturriaz. horregatik 
erreakzionatu dute hain gogor.

estatu espainiarrean hori 
oso gertutik bizi ahal izan du-
gu. pp, Cs eta Voxen bloke 
atzerakoiak behin eta berriz 
ekin dio emakumeen es-
kubideak erasotzeari, hiru 
alderdiek partekatzen duten 
adn frankista duen dis-
kurtso guztiz matxista eta 
misoginoan.

alde batetik ppk eta Voxek aurrez au-
rre erasotu dute abortu eskubidea. adiera-
zpen guztiz makabroak entzun behar izan 
ditugu: “neanderthalek ere  erabiltzen 
zuten [abortua], baina jaio arte itxaro-
ten zuten eta, orduan, burua mozten zio-
ten” (ppko suarez Illanak esana) edo “8 
urteko mutilei kurtsoak ematen zaizkie, 
non neska izaten saiatu behar duten, eta 
neskak mutila […]; praktika sexual be-
rriak probatzera proposatzen zaie” (rocío 
Monasterio, Vox). eta beste aldetik, Ciu-
dadanosek bere “formula feminista” be-
rriarekin emakumeen esplotazioaren eta 
sexu esklabotzaren alde egin du, prosti-
tuzioa eta sabelen alokairua erregulatzea 
eta legeztatzea eskatuz. 

Zuzenean kolpatzeko estrategiak edo-
ta emakume guztiak barrikadaren alde 
berean gaudela sinestaraztekoak helburu 
berbera dute: hain sutsuki defendatzen 

duten sistema kapitalistaren oina-
rriak zalantza jarri dituen mugi-
mendu handi hau geldiaraztea.

Feminismo transbertsala 
edo emakumeak esplotatzen 
dituzten emakumeak

emakumearen askapen mugimendua ga-
tazka ideologiko batean dago feminis-
mo iraultzailearen eta sistemaren femi-
nismoaren artean; zapaltzaile eta zapal-
duak bereizten ditugunon artean eta beren 
lerroetan emakume zein gizonak esplo-
tatzen dituzten emakumezko burgesak 
onartzen dituztenen artean.

Feminismo transbertsalaren alde-
tik mugimendu feministaren borroka 
 otzantzeko eta langile klasea eszenatik 
 aldentzeko egin diren saiakerak asko izan 
dira, eta ez dira soilik eskuineko alder-
dietatik etorri. Burgesiak bere bozera-
maileak erabili ditu horretarako eta buru 
belarri ekin dio. dagoeneko 2018an fe-
minista aberatsen moda berriaren des-
filea ikusi genuen: Ana Patricia Botín, 
Csko politikariak eta baita Letizia erre-
gina ere; Ivanka trumpen adierazpenak 
eta bere ustezko “feminismoa”, FMIko 
presidentea den Christine Lagarderen “al-
de feminista”... Baina, era berean, iku-
si ditugu baita ere ezkerreko feminista 
gisa mozorrotzen saiatzen zirenak ere, 
kate Millet eta silvia Federicci esate-
rako. emakumearen inguruan marxis-
moak  defendatzen dituen ideien aurkako 
erasoa abiatu dute mota guztietako gezur 
eta manipulazioak erabiliz.

horiek guztiak, burgesiako edo bur-
gesia txikiko emakumeak, kapitalismo-
ren eliteko postua eskuratu dute edota 
hori eskuratzea dute helburu. sistemaren 
arauak defendatzen dituzte eta ez dituzte 
zalantzan jartzen, nahiz eta horrek emaku-

me langile eta gazteen gehiengoa, eta lan-
gile klaseko gizonezkoak ere, zapaltzea 
ekarri. emakume guztiak ez gaude luba-
ki berean. akaso gure banderaren azpian 
hartu behar al ditugu alabaman abortua 
galaraztea baimendu duen emakumezko 
gobernuburua edo españa, una, grande 
y libre defendatzen duten emakumeak?

Gure kateak apurtu, 
sozialismoaren alde 
borrokatu

Feminista iraultzaileok ulertzen dugu 
gure askapenaren aldeko borroka ez de-
la soilik genero auzia, baizik eta, batez 
ere, klase auzia dela. eta klaseaz hitz 
egiten dugunean, kapitalismoak esplo-
tatzen gaituen guztion elkartasunaz ari 
gara, gure azalaren koloreak edo jaio-
terriak axola gabe. Matxismoaren aur-
ka borrokatzeak erregimen kapitalista-
ren aurka borrokatzea esan nahi du, ja-
saten dugun zapalkuntza babesten duten 
instituzioen aurka.

Feminismo iraultzaile eta antikapi-
talista defendatzen dugu. Gure indarra 
kalean oinarritu behar dugu, lanpostue-
tan eta ikastetxeetan antolatuz, jo pun-
tuan ezarriz gure askatasun kolektiboaren 
aldeko borroka. Lanpostu duinaren al-
de, osasungintza, hezkuntza, haur esko-
la eta etxebizitza publikoak lortzeko bo-
rrokatuz, eta gure zapalkuntzatik aberas-
ten diren botere ekonomiko handien eta  
sexu esplotazioaren aurka borrokatzeko 
baldintza materialak bermatuz. askape-
na lortzeko ezinbestekoa da gizarte be-
rri bat eraikitzea. Berdintasun osoa es-
kuratu ahalko dugun gizarte sozialista 
dugu helburu.




