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8 DE MARZO 

Subversives, Assemblea Feminista
de Castelló, fa mesos que orga-
nitzem junt amb altres compan-

yes, a l’assemblea M de Castelló, els
actes que tindran lloc aquest diven-
dres amb motiu de la vaga general fe-
minista. Diguem açò en primer lloc
per deixar clar que tota crítica que fem
a partir d’ara en aquest escrit, va tam-
bé dirigida a nosaltres, per haver sigut
partícips en major o menor mesura de
la deriva que ha pres el  de març en
els últims anys.

Sent fidels a la realitat històrica i no
a llegendes que intenten despolititzar-
nos i confondre’ns, l’existència del dia
Internacional de les dones el deguem
a les socialistes alemanyes Clara Zet-
kin i Kate Duncker, qui van proposar
la celebració d’aquest dia durant la ª
Conferència Internacional de Dones
Socialistes el .

Anys després, el  de Març de 
( de febrer d’acord amb l’antic ca-
lendari ortodox) va ser conmemorat
per les treballadores ruses amb va-
gues, manifestacions i motins contra
el tsar que culminaren amb el triomf
de la revolució obrera uns mesos des-
prés.

Per tant, el  de març des dels seus
orígens no ha sigut un dia que pertan-
yera a la burgesia sinó que ens pertany
a nosaltres, a les dones treballadores,
a les dones de la classe obrera i a nin-
gú més.

Si fem un cop d’ull ràpid a les rei-
vindicacions que es fan des de l’orga-
nització del  de març i al caire festiu
que ha pres la diada, veurem com
s’ha desposseït radicalment de ca-
ràcter revolucionari a aquest dia.

Se’ns ha colat el discurs neoli-
beral i interclassista fins al moll
de l’os arribant a compartir jor-
nada de «lluita» amb la reina Le-
tizia o la banquera Ana Botín.
És que algú pot concebre una re-
volta on opressores i oprimides
vagen de la mà?

Si el que busquem és la revo-
lució, quin potencial revolucio-
nari té un moviment que és inca-
paç de fer partícips a les dones
trans o a les dones migrades (per
ficar dos exemples), però camina
al costat de banqueres i membres
de la reialesa?

Tenim i tindrem sempre clar que
elles no són benvingudes als nostres
espais i que no ens subordinarem al
discurs actual que ens pretén col·lo-
car a totes al mateix sac pel simple fet
de ser dones.

Tenim i tindrem sempre clar que
l’alliberament de les dones mai serà
possible dins del capitalisme i que

l’única via d’emancipació real i efecti-
va és acabar amb la societat de classes.

La resta de propostes que abando-
nen el qüestionament radical del sis-
tema capitalista, es limiten a exigir
una major equitat dins d’una societat
que funciona d’acord amb una pro-
funda inequitat com és la concentra-
ció del capital en mans privades que
amassen la seua fortuna a costa de
l’explotació de milions de treballadors
i treballadores.

Per això, impulsem a l’organització,
la mobilització i la lluita de les dones,
per acabar amb aquest sistema d’ex-
plotació i assentar les bases per a la
completa emancipació de les dones.
En aquest camí, apostem per què les
dones treballadores – les més oprimi-
des entre les oprimides, les més explo-
tades entre els explotats- encapçalen
la lluita per la seua pròpia emancipa-
ció, convencent als companys de clas-
se de la importància d’incorporar la
lluita contra el masclisme en les nos-
tres reivindicacions.

Malgrat açò, aquest divendres i cada
dia que calga ens manifestarem per les
dones treballadores del món, perquè
la violència sexual que s’exerceix con-
tra nosaltres ens segueix dificultant la
vida i ens mata, perquè les dones tre-
balladores som qui més patim la pre-
carització i l’explotació laboral al vol-
tant del món, perquè seguim fent-nos
càrrec de manera exclusiva de les
tasques de cures, perquè no
volem que se’ns negue
l’autonomia sobre
els nostres
cos-
sos

impedint-nos l’avorta-
ment i perquè no vo-
lem que es mercan-
tilitzen els nostres
úters i els fruits
d’aquests a tra-
vés dels ventres
de lloguer.

Perquè al
cap i a la fi
hem teixit
xarxes de
sororitat
amb com-
panyes
que tam-
bé sobre-
viuen en
aquest
món de
precarie-
tat i ens
necessi-
tem les
unes a les
altres per
viure vides
que val-
guen la
pena ser
viscudes.
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