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Victòria històrica de les dones a Irlanda:

El ‘SÍ’ arrasa al referèndum per a la
despenalització de l’avortament
El divendres 25 de Maig es va celebrar
el referèndum sobre la despenalització
de l’avortament a Irlanda i un imparable 66,4% dels votants deien SÍ a la derogació d’una de les lleis contra l’avortament més restrictives d’Europa, segons
la qual el fet l’avortar et podia portar 14
anys a la presó.

“Hem fet història!”
“Hem fet història” ha estat la consigna
més repetida des del referèndum i és una
realitat. A Irlanda feia 34 anys que estava
totalment prohibit l’avortament fins i tot
encara que perillés la vida de la mare. Es
comptabilitza que des de l’any 1983 han
estat 170.000 les dones embarassades que
han viatjat a l’estranger per a poder avortar, però aquesta és només una part de totes les que han patit aquesta reaccionària
legislació. Les dones víctimes d’aquesta
llei opressora són incomptables, però la
que va fer que el moviment feminista explotés i arrastrés a tota la societat va ser Savita Halappanavar, que va morir de sèpsia
al 2012 després que li fos negat un avortament durant un avortament involuntari
prolongat. A partir d’aquí, el moviment va
esclatar sobre tot entre el jovent, la punta
de llança de la mobilització i que ha deixat el seu segell en aquest referèndum: els
i les votants d’entre 18 i 24 van dir SÍ en
un 87,6% i entre els 25 i 34, en un 84,6%.
El Govern, conservador i catòlic, s’ha
vist sotmès a una enorme pressió social
durant els últims anys havent d’acceptar
la celebració d’un referèndum encara que
la seva intenció inicial no era legalitzar
el dret a l’avortament lliure i gratuït, sinó estipular alguns supòsits en els quals
fos legal avortar. De la mateixa forma
que la victòria de la lluita contra les ta-

xes de l’aigua imposades per la Troika
o l’aprovació del matrimoni homosexual
al 2015, ha estat la grandíssima mobilització del jovent i del conjunt de la classe treballadora irlandesa qui ha aconseguit que el govern hagi pogut maniobrar
i ha imposat una victòria imparable contra l’establishmnent.

Un exemple poderós per a
les dones d’arreu del món
Una de les campanyes més importants
i decisòries en aquesta lluita ha estat la
distribució massiva de píndoles abortives segures a totes aquelles dones que
no es poden permetre viatjar a l’estranger (4.000
a l’any segons dades
oficials). Les nostres
companyes de ROSA (organització
germana de Lliures i Combatives
a Irlanda) han jugat un paper molt
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La nostra col•lecció sobre feminisme revolucionari —editada conjuntament amb la Fundació Friedrich Engels i que vam inaugurar
amb una sel•lecció de textos d’Aleksandra Kollontái i va continuar amb Rosa Luxemburg. La flama de la revolució— creix amb
un nou títol: Hamburg a les barriades, de la revolucionària russa
Larisa Reisner. La seva figura i la seva obra, oblidada i sepultada igual que la d’altres revolucionàris durant anys de censura estalinista, és tota una inspiració.
Larisa va ser una gran escriptora tal i com mostren els seus
textos, quadres precisos, detallats i que t’envolten, d’una força irresistible, que ens apropen a les escenes descrites amb la sensació
d’estar dins elles i poder tocar amb les mans als seus protagonistes. Però, per damunt de tot, Larisa va ser una revolucionària entregada a la causa del socialisme i, allà on fos que anés, escrivia
apassionadament sobre les seves experiències. Va ser testimoni
dels esdeveniments revolucionaris que van esclatar a Alemanya
al 1923. D’aquella experiència va néixer Hamburg a les barria
des, un text que va ser prohibit i cremat públicament per ordre
dels governs reaccionàris de la República de Weimar.

destacat en aquest procés. Al 2015 i 2017
un autobús de ROSA replet de pastilles
abortives va viatjar a les ciutats més importants, van fer mítings i reunions i les
dones van poder accedir directament a
avortaments segurs encara que il·legals.
Les nostres companyes van desafiar la llei
injusta que provocava el patiment de milers i milers de dones i van aconseguir
posar de manifest la hipocresia del govern de dretes i de l’Església Catòlica.
Gràcies a això, es va passar de 548 dones que van comprar la pastilla al 2010
a 1.748 que va ser la xifra de les dones
que la van prendre durant l’últim any,
una realitat que ha obligat al govern a
reconèixer la situació i veure’s obligat a
convocar el referèndum.
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El missatge d’aquesta victòria és molt
poderós. Lluitant es canvien les coses,
amb la mobilització als carrers s’escriu
la història. Ara les nostres companyes de
ROSA volen portar aquest missatge a Irlanda del Nord, on l’avortament encara
està penat per llei. Ja han organitzat un
autobús per a la distribució de la píndola abortiva —que també és il·legal— reproduint l’experiència que ha aconseguit
aquesta victòria tan brutal al sud.
La lluita serveix, la lluita segueix!
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10-M: Aules buides i carrers plens al crit de

“Germana, aquí està la teva manada”!
La vaga general estudiantil convocada pel Sindicat d’Estudiants i Lliures
i Combatives el 10 de Maig contra
l’aberrant sentència als violadors de
La Manada va ser un èxit sense pal·liatius. Un milió d’estudiants vam buidar les aules i més de 100.000 vam
omplir els carrers en les més de 60
manifestacions i concentracions celebrades a tot l’Estat: més de 6.000 a
Málaga, 20.000 a Madrid i 40.000 a
Barcelona abarrotàvem les places sota
el crit de No és abús és violació! i Nosaltres sí que et creiem!
Les i els estudiants, juntament amb
els col·lectius feministes que van participar amb nosaltres a les manifestacions com Les Kellys, les Espartanes
de Coca-Cola en Lluita, la Coordinadora en Defensa d’unes Pensions Públiques o les víctimes de la repressió
franquista representades per La Comuna, vam tornar a aixecar la bandera del feminisme revolucionari i
anticapitalista. Un feminisme que
no té por a dir les coses pel seu nom,
que no vacil·la en denunciar la justícia masclista i patriarcal que empara i
protegeix als violadors i els maltractadors; que denuncia i combat les polítiques reaccionàries del PP i Ciutadans i
de tots aquells que, encara que es vulguin disfressar de feministes, sustenten
el sistema capitalista que ens oprimeix
i ens assassina.
La ràbia i la indignació van recórrer
totes les manifestacions del 10 de Maig.
No és cap casualitat. Aquesta i altres decisions judicials similars són el resultat del viatge al passat del Partit Popular per a ressuscitar l’atmosfera repressiva del franquisme, que anima a tots els
elements reaccionaris de la judicatura a
colpejar als oprimits, començant per les
dones. Així és la justícia de la dreta: per
una banda s’empresonen activistes socials

i polítics independentistes per les seves
idees, es persegueixen a cantants de rap
que es veuen obligats a l’exili per a que
no se’ls empresoni per cantar contra una
monarquia parasitària, es confisquen samarretes grogues a camps de futbol... I per
una altra banda, s’absol als feixistes dels
atacs que protagonitzen, els banquers que
ens desnonen segueixen dirigint la societat i els lladres amb carnet del Partit Popular gaudeixen d’una total llibertat. Li
diuen democràcia i no ho és!
La lluita ens fa lliures. El 10-M vam
tornar a fer història i vam demostrar que
només amb la mobilització massiva acabarem amb la justícia patriarcal, l’explotació i la repressió.
No és abús, és violació!
Nosaltres sí que et creiem!
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Uneix-te
a nosaltres!

Sabem que l’única manera d’acabar amb la
nostra opressió és amb l’organització col·
lectiva i la mobilització als carrers. Per això us convidem a organitzar-vos amb nosaltres a Lliures i Combatives, per a construir un
feminisme anticapitalista i revolucionari, i unir
les forces de totes les que patim l’opressió i la
violència del sistema en una mateixa lluita per a
transformar la societat.

www.libresycombativas.net

