
Si toquen a una ens toquen a totes 

 

Per això estem avui aquí. Perquè a la Núria y a la Judit les van matar, les van obligar de la manera 
més cruel y brutal a deixar enrere una vida encara per viure, fills, família, amics, veïns, somnis, 
projectes... La Núria i la Judit van morir perquè una vegada més un home així ho decidí, y aquest 
sistema capitalista i patriarcal ho va permetre.  

Estem tristes i enfuriades. Tristes perquè l’absència i el vuit fan mal, perquè els hi van robar la 
vida a aquestes dues dones que tenien un passat, que vivien un present i que havien de ser les 
propietàries del seu futur.  

Enfuriades perquè cada any unes 50 dones moren en l'Estat espanyol mòltes a cops, degollades, 
cremades, apunyalades, esquarterades, tirotejades… Aquestes dones no són una dada o una 
estadística més, són les víctimes d'aquest sistema capitalista i patriarcal que s'assenta en 
l'opressió de les dones i exerceix la seva violència sobre nosaltres en aquestes les nostres 
societats “avançades” i “desenvolupades” del segle XXI: la violència de la desigualtat, de la marxa 
enrere en el dret a l'avortament, la violència de les xarxes de trata i de l’explotació sexual de 
dones i nens amb la seva cadena de complicitats que abasta des del Govern a l'Església, passant 
per les seves institucions d'extorsió i repressió, com la policia i la Justícia. 

Les van matar per ser dones i ser dona significa carregar amb la possibilitat de morir a les mans 
d'un home que es creu el teu amo, amb la possibilitat de ser violada, amb la possibilitat de ser 
assetjada, tocada, amb la gairebé certesa que el teu treball sigui pitjor considerat i de vegades 
pitjor pagat que el de l'home que treballa al teu costat, amb la possibilitat de ser absorbida per 
una xarxa de trata i explotada sexualment, amb la possibilitat de morir per realitzar-te un 
avortament clandestí perquè uns altres legislen sobre els nostres cossos i decideixen per 
nosaltres quan i com ser mares. Perquè aquest és el rol que té assignat per a nosaltres i vol 
conservar el capitalisme: la dona, encara que treballadora (i per això sovint doblement oprimida), 
segueix sent qui sosté casa, qui realitza els treballs reproductius, que a més de tenir i cuidar dels 
fills, impliquen els treballs de cuidar, alimentar i endreçar també al marit i als ancians i malalts de 
la família. Històricament considerades inferiors, sense intel·ligència i sense desitjos ni desig, 
aquest segueix sent el lloc des d'on les dones millor servim al sistema. 

Associats a la “inferioritat” de la dona, els cossos i desitjos de bisexuals, lesbianes, gais, intersex, 
transexuals i transgènere són discriminats i menyspreats i pateixen, no ho oblidem, la mateixa 
violència de gènere. 

La supervivència de l'ideal de família patriarcal, biparental, monògama i heterosexual és potser el 
més essencial i profund dels llegats que l'Església li ha donat a la societat d'explotació, i així, la 
dictadura sobre la dona exercida en la família continua fins avui. Malgrat la propaganda 
enganyosa basada en la situació d'una minoria privilegiada que pretén difondre la idea que les 
dones s'han alliberat, la dona segueix sent avui una esclava domèstica que compleix el seu rol 
reproductiu: el seu cos està expropiat per l'Estat, la seva sexualitat i la seva maternitat no tenen 
res a veure amb el seu desig, sinó que estan posades en funció de les necessitats econòmiques 
del capitalisme patriarcal. En situacions de crisis com la qual avui sofrim, tot això s'evidencia i 
accentua cada vegada més. 

Per això la violència de gènere és un aspecte més de l'opressió estructural a la dona que respon 
menys a una simple qüestió cultural, ideològica o de costums, i més a la necessitat del sistema 
capitalista per sostenir-se i perpetuar-se. 

Gènere i classe 

Però la violència de gènere no la pateixen per igual totes les dones. En el capitalisme patriarcal les 
dones del poder i les classes dominants “paguen” la seva igualtat: emprant com servents a altres 
dones perquè els hi netegin la merda a casa seva, recorrent a les clíniques privades més cares 
perquè se'ls realitzi un avortament amb total garantia per a la seva salut i vida, o recorrent a 
dones que els cuidin als seus fills per a que elles puguin tornar a les seves activitats o al treball, 
com va fer la actual vicepresidenta del Govern espanyol, renunciant al seu dret de baixa per 
maternitat, pretenent a més ser un exemple de “sacrifici” per a la resta de les dones 
treballadores, com si totes ens ho poguéssim permetre! Les dones del poder, que governen i 
legislen, que viuen i acumulen fortunes a la nostra costa, que es van educar i eduquen als seus 
fills en els millors col·legis i universitats, que cuiden de la seva salut en les millors clíniques, 
evidentment no sofreixen els nostres problemes, no tenen entre les seves preocupacions el com 
arribar a fi de mes, no els afecta l'atur ni les retallades en educació i salut ni els atropellaments als 
drets civils i laborals. 

Els drets s’imposen de fet 

Per això Las Rojas treballem per construir un moviment de dones que lluiti als carrers per les 
seves reivindicacions i que es comprometi amb les lluites de les i els treballadors contra el 
capitalisme. Perquè aquest sistema, basat en el guany d'uns pocs a costa de l'esclavitud a la 
feina i a casa de la majoria, l'única cosa que té per oferir-nos són noves cadenes. Per 
començar a construir un món on hi hagi emancipació de les dones i s'acabi amb l'explotació. 

 

Ni una mort més per violència de Gènere 

Que l'Estat garanteixi la protecció i la independència econòmica de les dones maltractades 
amb treball estable i habitatge. 

Fora la Llei anti avortament de “*Fachardón”. Avortament lliure, legal, segur i gratuït 

Desmantellament de les xarxes de trata per a l’explotació sexual 

Separació de l'Església i de l'Estat 

Per un Moviment de dones que lluiti als carrers pels seus drets 

 

Pensa, organitza’t i lluita! 
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