
110 anos após o 1º Dia Internacional da Mulher, a luta pela
Libertação da Mulher nunca esteve tão actual! Lutar como

Mulher e Trabalhadora!

Viva o Dia Internacional Da Mulher!

Um dia com raízes socialistas.

Há 110 anos que a comunista Clara Zetkin, aquando a II Conferência
Internacional das Mulheres Socialistas, propôs que o dia 8 de Março fosse
adoptado como o Dia Internacional da Mulher. Um dia de luta pela
libertação das mulheres numa sociedade sem exploração nem opressão,
pelo socialismo! Um ano depois de aceite houve manifestações em massa
por todo o mundo.

E hoje? Centenas de milhares de mulheres combativas, de todo o mundo,
cerram fileiras contra a destruição ambiental, contra o desenvolvimento à
direita dos governos, a pobreza na velhice, o perigo do fascismo, as guerras
imperialistas, mas também por salários mais altos e melhores condições de
trabalho, pelo usufruto pleno da Maternidade/Paternidade, creches e escolas
gratuitas e pela igualdade absoluta de direitos entre Mulheres e Homens!

Pela luta comum das mulheres e homens contra o
desenvolvimento à direita do governo, dos partidos burgueses

e contra a fascização dos media e da cultura.
As trabalhadoras das empresas, tal como os seus colegas do sexo masculino,
são exploradas, forçadas a vender a sua força de trabalho a um capitalista.

O duplo carácter de exploração e opressão da massa de mulheres é
inerente ao sistema capitalista. Ou seja, só pode ser mudado de maneira
consequente se o sistema capitalista for derrubado de forma
Revolucionária. Isto porque, no capitalismo, a ordem civil e familiar são a
contrapartida da exploração laboral. São dois lados da mesma moeda. Assim,
a responsabilidade pela vida quotidiana é transferida para o seio familiar
pequeno, onde a mulher é quem carrega o maior fardo pois, mesmo que as
tarefas domésticas não remuneradas sejam, hoje em dia, melhor distribuídas
entre o parceiro, a família e a carreira só podem ser reconciliadas de
maneira improvisada e provisória no capitalismo.

É exatamente isso que o feminismo pequeno-burguês sugere: espalha a ilusão
de uma distribuição "justa" de poder e participação no capitalismo - possível
através da luta de género. Esta linha reformista já não deseja assim superar as
estruturas capitalistas, mas sim "superar estruturas masculinas", criando uma
divisão hipócrita na luta por uma sociedade livre de exploração e opressão.
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Quem é a favor da "distribuição justa" deve criticar
fundamentalmente o capitalismo e defender o socialismo real.
Mesmo “sob os padrões europeus”, onde está juridicamente decretada a
igualdade para as mulheres, a vida quotidiana é bastante diferente: há
violência contra as mulheres, os salários são, segundo a Organização
Internacional do Trabalho, 22% mais baixos que os homens em Portugal e de
16% na UE, os “papéis de género” estereotipados nos media, o assédio moral
e sexual e claro, o desdém especial contra as revolucionárias. E não são os
colegas homens que ganham mais à custa das mulheres. Há pressão
salarial constante sobre todos e a precariedade salarial mantém-se em franca
expansão. A distribuição entre capitalistas e a classe trabalhadora como
um todo é profundamente injusta, porque a riqueza é produzida socialmente,
mas, o lucro é apropriado em parte pelos capitalistas. Estas são as razões para
o 8 de Março.

Libertação da Mulher numa sociedade Libertada
Logo após a Revolução de Outubro de 1917, o primeiro país socialista sob a
liderança de Lenine, introduziu direitos tão abrangentes para as mulheres que
ainda hoje estão longe de serem completamente alcançados e ainda não
realizados em muitos dos países no mundo.

Na Revolução Cultural da China Socialista, durante a época de Mao Tsé-Tung,
foram combatidas as tradições misóginas. O princípio orientador não era
apenas "tudo o que um homem pode fazer, uma mulher também pode fazer" -
mas também "tudo o que uma mulher pode fazer, um homem também pode
fazer! Assim, os homens aprenderam também, em massa, a assumir a
responsabilidade da vida quotidiana e de educar os filhos, a respeitar as
mulheres, a declarar guerra à violência contra as mulheres e a promover a
participação responsável das mulheres na sociedade socialista.

Porque somente com a consciência de classe e organização necessárias,
onde mulheres e homens combatem ombro a ombro, é que a libertação das
mulheres e da sociedade se tornam realidade, através da superação
revolucionária do capitalismo.

¡Pelo Movimento Combativo Internacional de Mulheres
Militantes! Pela III Conferência Mundial de Mulheres de Base

(World Women’s Conference of Grassroots Women), em 2021!

¡Juntos por um futuro sem exploração nem opressão, onde a
Natureza e a Humanidade vivam em Unidade! Pelo Socialismo!

¡Viva o 8 de Março, Viva o Dia Internacional da Mulher!
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