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Contra l’extrema dreta, el seu masclisme i la seva homofòbia

,

La lluita és l únic camí!
cietat és la “dictadura feminista”. També s’han burlat públicament de les víctimes de les Manades, encoratjant la cultura de la violació sense el menor pudor.
El mateix any que els registres de les violacions grupals han arribat al seu màxim (amb 42 només fins el mes d’agost)
Alonso de Mendoza, candidat de Vox al
congrés, titllava d’“harpia i fulana” la menor violada per tres jugadors de futbol a
Aranda de Duero. Les mateixes opinions
menyspreables les han repetit contra la
comunitat LGTBI, o quan criminalitzen
constantment els immigrants per escampar el verí del racisme.
No obstant, el problema no és només
el missatge d’odi que llancen en totes les
seves aparicions públiques, sinó que pretenen portar les seves paraules als fets.
Així ho estan fent amb la seva mesura
estrella: el “Pin parental”.

6M, vaga estudiantil
feminista, antifeixista
i antiracista
La força de totes i tots els que ens hem
mobilitzat als carrers —les dones contra
la violència masclista i la justícia patriarcal, els estudiants en defensa de l’educació pública, els pensionistes per unes jubilacions dignes i el poble de Catalunya
per la república i el dret a decidir…—
hem estat el factor decisiu per barrar el
pas a la dreta.
Malgrat la seva ràbia espanyolista, reaccionària i masclista no han pogut evitar la conformació del govern del PSOE
i d’Unides Podem. Estem davant d’una
possibilitat històrica per revertir les retallades socials i els durs atacs als drets democràtics, i avançar seriosament contra la
violència masclista aixecant un mur contra l’extrema dreta. Però aconseguir-ho

depèn de mantenir la mobilització massiva als carrers exigint al nou govern que
compleixi les seves promeses i no cedeixi
davant les pressions del bloc reaccionari.

Els nostàlgics del
franquisme a l’ofensiva
La fúria desfermada per l’extrema dreta de Vox i els seus aliats, PP i Cs, és
proporcional al seu odi contra aquells
i aquelles que responem a la seva ofensiva. Des de la tribuna del Congrés han
pregonat barbaritats com que la violència de gènere no existeix —tot i que el
2019 es tancà amb 99 assassinades per
violència masclista, dada rècord des del
2014— i que el major problema de la so-

L’aplicació del Pin Parental consisteix
a exigir als centres d’estudi una autorització expressa dels progenitors perquè
es puguin fer les activitats que l’extrema dreta considera “controvertides”, és
a dir, l’educació sexual, defensar la llibertat de les dones, el rebuig a la violència del masclisme, l’homofòbia o el racisme. Això és senzillament aixafar el
nostre dret a una educació pública, laica
i científica i obrir els centres públics als
temps de les cavernes franquistes, legalitzant el missatge feixista i embrutidor
que els nostres pares i avis van haver de
suportar durant 40 anys de dictadura.
Tal com succeïa en aquells temps,
el Pin parental també servirà per perseguir els docents que més destaquin de-

fensant els drets de les dones, d’immigrants o del col·lectiu LGTBI. No ho podem permetre!
En la seva demagògia sense fi sobre
el suposat “adoctrinament” que pretenen
evitar, compten amb l’ajuda inestimable
de la jerarquia de l’Església Catòlica.
Però ells són els qui efectivament adoctrinen a les nostres aules. Un dels seus
màxims representants, el vicepresident de
la Conferència Episcopal, el bisbe Cañizares, es despatxava públicament parlant
contra l’“imperi gai” o el que segons ell
és “l’amenaça més gran que té la humanitat”: “l’amenaça de la llei de gènere,
de l’ensenyament de gènere i de la ideologia de gènere”. És a aquesta institució a qui cada any se li continuen regalant milers de milions d’euros de diners
públics perquè a través de l’assignatura
de religió escampin el seu missatge masclista i homòfob.
Per això des de Lliures i Combatives i el Sindicat d’Estudiants hem convocat una vaga general estudiantil feminista, antiracista i antifeixista el proper
6 de març. Buidant les aules i omplint
els carrers tirarem enrere el Pin parental
i tota la seva ofensiva reaccionària contra els nostres drets.

No passaran!
Per un 8M de lluita
Com en anys anteriors, des de Lliures i
Combatives hem defensat amb força en
totes les assemblees del 8M de l’Estat la
necessitat que enguany també hi hagi Vaga General feminista, involucrant el moviment sindical i tots els col·lectius i assemblees, com va succeir el 2018 i 2019.
Lamentablement, una part de les companyes vinculades a CCOO i UGT i als partits que ara conformen el govern, i que

Assetjament masclista i amenaces dels seguidors de Vox
4 VE DE LA CONTRAPORTADA

P.- Heu anunciat que posareu una querella
criminal però també heu insistit que els tribunals no són la solució. En moltes de les vostres mobilitzacions heu clamat contra la justícia franquista i patriarcal...
Marina Mata.- Efectivament tenim nombrosos exemples que la justícia no és igual per
a tothom, és una justícia de classe. Els tribunals
estan plens de franquistes que mai van ser depurats després de la caiguda del dictador. La millor prova són les sentències que absolen maltractadors i violadors i fins i tot condemnen a
víctimes com Juana Rivas. Empresonen tuiters, sindicalistes, polítics independentistes o
als joves d’Altsasu i en canvi protegeixen monarques i empresaris que ens exploten, a banquers que ens desnonen o a corruptes que ens
roben impunement.
És evident que si Inés Arrimadas o Cayetana Álvarez de Toledo haguessin rebut les ame-

naces que nosaltres hem patit, la notícia estaria
obrint telenotícies, la fiscalia ja hauria intervingut i hauria detinguts. Però és totalment diferent
si es tracta de nosaltres. Per això la clau és que
aquesta querella contra Vox vagi de la mà de la
mobilització. Així va ser precisament com vam
aconseguir canviar la sentència de La Manada.
P.- Heu fet una crida pública a la solidaritat
davant d’aquesta campanya de l’extrema dreta
i en suport a la vaga estudiantil del 6M. Quina
ha estat la resposta?
CL.- Brutal. El mateix dia que vam anunciar la interposició de la querella, ho fèiem recolzades per la comunitat educativa i multitud
de col·lectius: CCOO, la CEAPA, UGT, STES,
la CGT, Co.Bas, la Coordinadora de Pensionistes, Arcópolis, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELTB)... I seguim rebent centenars de missatges de solidaritat de col·lectius feministes, activistes socials, i de partits com Podem. És un atac a totes

i a tots. Hem de respondre juntes. Per això fem
una crida a totes les organitzacions, associacions i col·lectius a què ens donin suport amb
vídeos, fotos i missatges a les nostres xarxes
o enviant-nos e-mails a somoslibresycombativas@gmail.com.
I el més important: impulsant i difonent la vaga estudiantil feminista del 6
de març, buidant les aules i omplint els
carrers, serà la millor resposta a aquests
reaccionaris, i la millor preparació perquè aquest 8M tornem a aixecar-nos
en defensa dels drets de les dones, de
la igualtat laboral i salarial, en contra de la violència masclista i la
justícia patriarcal, de l’opressió capitalista, deixant clar
que el feixisme no passarà.
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dirigeixen aquestes assemblees, s’han negat en rodó a acceptar aquesta proposta.
Els arguments per a aquest rebuig són,
en la nostra opinió, erronis i contraproduents. No té sentit argumentar que una
vaga feminista soscavaria el nou govern.
En realitat, mostrar la nostra força mitjançant una nova vaga general hauria estat
la manera més efectiva d’enviar un cop
demolidor a l’extrema dreta i als seus
aliats, al mateix temps que empènyer el
consell de ministres del PSOE i Unides
Podem perquè compleixin amb nosaltres.
La violència masclista continua sent
una realitat, com la justícia patriarcal, la
precarietat, la desigualtat laboral i salarial, l’opressió de les cures, les retallades
en dependència i en l’ensenyament públic o els desnonaments. No podem, no
hem d’atorgar un xec en blanc a aquest
govern. Hem de garantir que les nostres
demandes es compleixen i hi hagi un canvi real, i només l’aconseguirem augmentant la força del nostre moviment. La vaga general feminista continua sent una
peça clau d’aquesta estratègia.
Des de Lliures i Combatives discrepem amb les companyes i companys que
ara veuen en el règim del 78, en la seva monarquia, els seus tribunals i la seva Constitució una “trinxera” per a de-
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fensar els nostres drets. Això no és així.
Aquest règim ha reprimit salvatgement
el poble de Catalunya, garanteix el poder
de la banca i les grans multinacionals, de
reis que ningú ha triat, i els seus tribunals emparen violadors i maltractadors i
criminalitzen les víctimes. És tot un entramat que empresona els joves d’Altsasu, tuitaires, rapers, joves d’esquerres, sindicalistes o independentistes catalans, però tracta amb guant de seda els
empresaris, banquers i corruptes que ens
exploten i ens roben, i els feixistes que
ens agredeixen.
Cap dret s’ha assolit només amb una
votació parlamentària, sinó que la seva
consecució sempre ha anat precedida de
la lluita al carrer. Així es conquereixen i
així frenarem el bloc reaccionari!
Aquest 8 de març des de Lliures i
Combatives tornarem a aixecar la bandera del feminisme revolucionari i anticapitalista. Només atacant l’arrel del problema —el sistema criminal que impedeix la
nostra llibertat, trepitja els nostres drets i
mata el planeta— aconseguirem alliberar-nos de tota mena d’opressió.
Uneix-te a Lliures i Combatives
per lluitar contra l’extrema dreta
i el capitalisme!

Dissabte 22 de febrer

Madrid · Alberg San Fermín
Capitalisme, l’explotador ets tu.
Les oprimides dempeus
Contra la violència masclista
i l’extrema dreta
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Organitzant la vaga estudiantil
del 6M i les manifestacions del 8M
Les mobilitzacions de milions de dones contra la violència masclista han
tornat a sacsejar el món. La força que ha demostrat el moviment pels drets
de les dones treballadores i joves s’ha convertit en un terratrèmol imparable i a l’Estat espanyol s’ha guanyat una posició reconeguda en la lluita feminista internacional.
Per continuar fent passes endavant, debatre i seguir organitzant-nos
contra aquells que fan bandera de la nostra opressió, us convidem a participar en la Trobada Estatal Feminista, Antifeixista i Antiracista organitzada per Lliures i Combatives i el Sindicat d’Estudiants el proper 22 de
febrer a Madrid. Aquesta reunió, oberta a tots i totes les estudiants, activistes del moviment feminista, treballadors i treballadores i col·lectius en
lluita, servirà de punta de llança per a la Vaga General Estudiantil del 6 de
març i per a preparar les mobilitzacions del 8M. Us hi esperem!

Inscriu-te per a participar a www.libresycombativas.net
o www.sindicatdestudiants.net

