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El curs passat milions de dones treba-
lladores, joves i estudiants vam inun-
dar els carrers i vam aconseguir donar 
un fortíssim cop a tots aquells que justi-
fiquen, defensen i emparen la violència 
contra nosaltres. Al nostre costat també 
vam comptar amb milers de companys 
que van donar suport a les nostres jus-
tes reivindicacions participant en la llui-
ta. La històrica vaga feminista del 8M en 
primer lloc i les mobilitzacions contra la 
vergonyosa sentència de la Manada, des-
tacant la gran vaga estudiantil del 10 de 
Maig, van marcar un abans i un després.

La lluita feminista ha estat clau per a 
fer caure el govern de Rajoy, i no és cap 
casualitat que el govern del PSOE ha-
gi volgut fer del feminisme la seva ban-
dera. Però aquest tipus de “feminisme” 
va quedar retractat quan, davant l’es-
candalosa posada en llibertat provisio-
nal dels violadors de La Manada, vam 
haver d’escoltar les noves ministres dir 
que respectaven aquesta decisió judici-
al i que no podien “immiscir-se” davant 

aquesta nova agressió de la justícia 
patriarcal. Des del Sindicat 

d’Estudiants i Lliu-

res i Combatives ho tenim molt clar: el 
govern ha d’emprendre accions legals 
contra aquests jutges i jutgesses i ins-
tar a la seva expulsió fulminant de la ju-
dicatura per encoratjar la violència con-
tra nosaltres.

Educació sexual inclusiva 
ja! 14N vaga general 
estudiantil

El combat contra el sexisme també és una 
tasca del sistema educatiu. Any rere any 
s’entreguen milers de milions d’euros 
de diners públics a la jerarquia de l’Es-
glésia Catòlica, que adoctrina en el mas-
clisme, la homofòbia, la transfòbia i fa 
campanya contra el dret a l’avortament. 
També hem de suportar que se’ns cridi 
l’atenció i fins i tot se’ns sancioni quan 
en els mesos d’estiu portem samarretes 
de tirants o shorts perquè sembla ser que 
poden “provocar algun impuls irrefrena-
ble”. És una vergonya que aquest tipus 
d’arguments siguin imposats en els regla-
ments de règim intern dels centres edu-
catius! La nostra roba i el nostre cos no 
“provoquen” absolutament res! No vi-
vim sota el franquisme!

És hora d’aixecar un gran moviment 
del jovent estudiantil contra el sexisme 
i el masclisme a instituts i universitats, i 
exigir al govern de Pedro Sánchez i a la 
ministra d’Educació que deixin de mirar 
cap a una altra banda i es posi fi a aquest 
estat de coses.

Per aquestes raons, des del Sindicat 
d’Estudiants i Lliures i Combatives con-
voquem el jovent a una gran vaga gene-
ral estudiantil el pròxim 14 de Novem-
bre a tot l’Estat, i a la celebració de ma-
nifestacions multitudinàries. Els objectius 
d’aquesta gran vaga són molt concrets. 
Exigim al govern la posada en marxa im-
mediata d’una assignatura d’educació se-
xual inclusiva, avaluable i obligatòria en 
tots els centres d’estudi, tant públics com 
privats, perquè sense importar el nostre 
gènere, orientació sexual o identitat pu-
guem ser el que som. Una assignatura per 
a l’educació primària, secundària, batxi-
llerat i formació professional que servei-
xi per a educar en llibertat contra el mas-
clisme i el sexisme, el maltractament i la 
cultura de la violació, contra la homofò-
bia i la transfòbia.

De la mateixa manera, exigim al go-
vern que en la normativa interna dels cen-
tres d’estudi s’elimini qualsevol referèn-
cia sexista i repressiva a la nostra forma 
de vestir, recollint explícitament el res-
pecte a la llibertat sexual de totes les per-
sones, dels drets del col·lectiu  LGTBI, 
i que s’adoptin mesures disciplinàries 
contundents contra aquells professors 
que a instituts i universitats, encara que 
són minoria, mantenen actituds masclis-
tes i sexistes.

Volem respecte i dignitat, volem lli-
bertat i ser el que som, la fi dels abusos 
i la humiliació. No volem paraules, sinó 
fets. Totes i tots a la vaga general estu-
diantil del 14 de Novembre. Buidem les 
aules i omplim els carrers!

Fora el masclisme
de les nostres aules,
de la judicatura i de
les institucions!
Prou violència
contra les dones!

Bárbara Areal
Lliures i Combatives

Quan el passat 4 d’agost es publicava al 
BOE la inscripció de la “Organització de 
Treballadores Sexuals. OTRAS”, el de-
bat sobre la legalització de la prostitució 
va ressorgir amb força. L’ofensiva de la 
patronal del negoci del sexe, proxenetes 
i puters, va donar un pas endavant, em-
bolcallant-se en una suposada defensa 
dels drets de les dones que exerceixen 
la prostitució.

Des de llavors, una part important del 
feminisme transversal s’ha retratat, fent 
el joc a aquells que volen convertir la vi-
olència sexual en una activitat econòmi-
ca legítima. Al seu davant, la veu del fe-
minisme combatiu i anticapitalista tam-
bé s’ha alçat, denunciant les maniobres 
que pretenen normalitzar la forma més 
repugnant de l’opressió patriarcal.

Proxenetes amenaçats
per l’auge de la nostra lluita

La prostitució és una de les eines més 
antigues, útils i efectives per a la perpe-
tuació del masclisme i el patriarcat. El 
missatge és clar i directe: una dona és 
una mercaderia que es pot comprar per 
a la satisfacció de qualsevol home que 
disposi d’una mica de diners. Gràcies a 
la lluita de masses feminista aquest as-
sumpte s’ha transformat en un debat de 
dimensió social.

Quan milions de dones prenem els 
carrers per a deixar clar que som les pro-
pietàries exclusives del nostre cos i que 
no acceptem cap servitud o submissió ni 
a la família, ni a la feina, ni tampoc en 
les relacions sexuals, tots els defensors 
del patriarcat se senten amenaçats. Es-
pecialment els proxenetes, que a l’Es-
tat espanyol obtenen més de 20.000 mi-
lions d’euros anuals de l’explotació se-
xual de les dones.

Llibertat d’elecció:
una altra mentida de rics 

Capitalisme i patriarcat van de la mà, i 
per això mateix la prostitució no és no-
més un assumpte de dones en general, si-
nó de dones pobres. Parlem del patiment 
quotidià de milions de dones de la nos-
tra classe, de les més oprimides i vulne-
rables. A l’Estat espanyol el 70% de les 
que es troben atrapades en el negoci del 
sexe són estrangeres, a Anglaterra el 81%, 
a Alemanya el 85%. A l’Índia, 20 mili-
ons de dones guanyen 2 dòlars al dia per 
la seva “participació” en aquesta “indús-

tria” tan lucrativa. 2 dòlars al dia per ser 
penetrada oralment, vaginalment i anal-
ment per homes desconeguts! A Nova 
York, el 75% de les menors que es pros-
titueixen actualment són negres.

Prostitució és misèria, esclavitud, ra-
cisme i abús. No, la majoria de les pros-
titutes no tenen oportunitat de triar. De 
què estem parlant senyors i senyores par-
tidaris de la legalització i de considerar-la 
un treball més? Normalitzar la prostitu-
ció com una activitat laboral no és altra 
cosa que blanquejar la compravenda del 
cos de les dones més pobres convertint-lo 
en un mer objecte desproveït de voluntat.

“Cervesa, salsitxes i dones 
il·limitades per 70 €”*

La legalització de la prostitució, com 
en el cas d’Alemanya, llança un balanç 
clar: el consum de prostitució s’ha incre-
mentat un 30% a conseqüència de la se-
va normalització.

Com en tota relació de domini, la vi-
olència sobre qui deu submissió és ine-
vitable, i la cosificació de la dona arriba 
a cotes superlatives: “Noves noies en el 
bordell Calígula a Berlín. Oferta de ‘se-
xe absolutament salvatge: 20 minuts per 
20 €”. Com en tota activitat mercantil 
amb cara i ulls, els respectables proxe-
netes competeixen per oferir el producte 
més exclusiu, oferint a Internet ‘serveis’ 
d’aquest tipus: “Dimecres estem organit-
zant una festa ‘gang-bang’ ( sexe grupal 
de diversos homes amb una dona) amb 
Tina, de 19 anys, embarassada de 6 
mesos...  costa 35 €”.

Algú pot sostenir que aquestes 
pràctiques no alimenten la cultura 
de la violació?

L’abolicionisme 
hipòcrita del PSOE

Oposar-nos activament a la lega-
lització de la prostitució significa 
també lluitar contra la criminalit-
zació de les prostitutes i denun-
ciar la hipocresia i oportunisme 
del govern del PSOE en el seu 
suposat feminisme. Aquest 
govern compta amb moltes 
dones en el seu si, és cert, 
però recordem que el presi-
dent i totes les ministres han 
manifestat el seu respecte 
amb les decisions judi-
cials que deixen en 
llibertat provisio-
nal als violadors 
o condemnen a 

Juana Rivas amb una sentència insolent-
ment masclista.

El mateix es pot dir sobre la realitat 
social que obliga a desenes de milers a 
vendre els seus cossos. Els diferents go-
verns del PSOE amb les seves polítiques 
d’acomiadaments, retallades socials, des-
nonaments, mesures repressives contra 
els i les immigrants, precarietat i baixos 
salaris, i humiliació davant el poder de 
l’Església, no ha fet res per combatre les 
arrels de la prostitució. Tenir una posi-
ció formalment abolicionista i ser un pi-
lar sòlid del sistema capitalista i del pa-
triarcat és una completa incongruència.

Una alternativa de classe
i anticapitalista

Les dones explotades per la màfia del se-
xe són objecte de la violència salvatge 
que genera aquest sistema econòmic. El 
seu alliberament no vindrà de la mà de 
sindicats de proxenetes, ni de normalit-
zar la seva esclavitud convertint-la en 
“treballadores del sexe”, sinó de la ba-
talla per a transformar la societat. Les 
feministes revolucionàries i anticapita-

listes lluitem en primera línia pels drets 
de les víctimes, no per garantir el nego-
ci als seus opressors:

• Enduriment de les penes als pro-
xenetes, traficants de persones i bene-
ficiaris de l’explotació sexual d’éssers 
humans. Incautament de les seves for-
tunes personals i patrimoni per inver-
tir-los en garantir els drets socials i eco-
nòmics de les seves víctimes i les se-
ves famílies.

• Regularització i dret a la ciutada-
nia per a totes les prostitutes estrangeres 
víctimes del tràfic.

• Atorgar a les prostitutes mitjans 
econòmics per a sortir de l’esclavitud 
sexual. Habitatge públic digne i accessi-
ble, ocupació digna o subsidi d’atur fins 
a trobar feina, i protecció social, sanità-
ria i educativa als seus fills i filles que 
eviti la violència contra ells.

* Totes les cites i dades d’aquest apartat estan 
recollides de l’article El modelo alemán es-
tá creando un infierno en la tierra de la Dra. 
Ingeborg Kraus (https://somoslamitad.wor-
dpress.com/2016/11/14/el-modelo-aleman-es-
ta-creando-el-infierno-en-la-tierra)

Sobre el sindicat de proxenetes i la legalització de la prostitució

Abolir l’esclavitud sexual
i defensar les víctimes!

14-N · Vaga estudiantil
Fora el masclisme de les nostres aules!
Educació sexual inclusiva en el sistema educatiu!

Uneix-te
a nosaltres!
Sabem que l’única manera d’acabar amb la nos-
tra opressió és amb l’organització col·lectiva i 
la mobilització als carrers. Per això us convidem 
a organitzar-vos amb nosaltres a Lliures i Comba-
tives, per a construir un feminisme anticapitalista i 
revolucionari, i unir les forces de totes les que pa-
tim l’opressió i la violència del sistema en una ma-
teixa lluita per a transformar la societat.

www.libresycombativas.net




