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ja tuiters i rapers, que ataca la llibertat 
d’expressió segrestant llibres, censurant 
revistes i empresonant activistes i po-
lítics que dissenteixen de l’ideari feixis-
ta, aquesta mateixa justícia saturada de 
jutges reaccionaris i masclistes, acaba 
de perpetrar una agressió sense prece-
dents contra les dones, col·locant-nos 
en la diana de qualsevol desaprensiu 
que sap que comptarà amb la protecció 
dels tribunals.

És evident que la justícia no és igual 
per a tothom. És una justícia dissenyada 
per protegir els poderosos i la seva moral 
podrida: encara que ens robin i s’omplin 
les butxaques a costa nostra, encara que 
ens estafin i ens desnonin, encara que 
ens explotin, encara que ens colpegin per 

sortir pacíficament a defensar els nostres 
drets més bàsics.... No hi ha cap proble-
ma amb això! Però quina diferència tan 
brutal quan es tracta de gent humil, nor-
mal i corrent. I més encara quan una o un 
de nosaltres es rebel·la contra l’opressió, 
contra el maltractament, contra la repres-
sió dels nostres drets democràtics. Què 
hauria passat si la víctima de “La Mana-
da” fos una filla de Felip VI o de Patricia 
Botín? La resposta és més que evident. 
Aquesta sentència no és només contra la 
jove víctima d’una violació horrible. És 
una sentència contra les dones que ens 
rebel·lem i vam protagonitzar la vaga 
històrica del 8 de març, contra les quals 
cridem als carrers contra la desigualtat, 
contra el patriarcat, contra els maltrac-
tadors, contra la precarietat i contra el 
govern del PP que perpetua aquesta re-

alitat de patiment per a la majoria. Vo-
len fer-nos sentir impotents, inútils i fe-
bles! Volen fer-nos creure que no podem 
canviar les coses! Però s’equivoquen de 
principi a fi!

Germana, aquí està
la teva “Manada”!
Totes i tots als carrers!

Però després del passat 8 de març, ningú 
es riurà  de nosaltres, no consentirem que 
tres reaccionaris amb la toga de jutge as-
sumeixin legalment que una terrible vio-
lació grupal no és una violació i absol-
gui, en la pràctica, als energúmens que la 
van dur a terme. No ens pensem quedar 
amb els braços creuats. Després d’anys 
suportant sentències indignes, aquesta és 
la gota que ha fet vessar el got. Que no 
ens parlin d’una legalitat que mira cap a 
un altre costat quan es tracta de seure a 

la banqueta als corruptes del PP, que no 
fa res contra els que ens exploten, ens 
condemnen a l’atur o ens desnonen, que 
empara i protegeix els que ens colpegen, 
violen i assassinen.

Des de Lliures i Combatives, el Sin-
dicat d’Estudiants i Esquerra Revolu-
cionària estem a la primera línia d’aques-
ta batalla, impulsant activament les mobi-
litzacions, com la vaga general estudian-
til del 10 de maig que buidarà les aules, 
i creant organització feminista, revolu-
cionària i anticapitalista. Perquè la llui-
ta per la nostra emancipació i contra la 
violència sistèmica a les dones, només 
serà possible si acabem amb el sistema 
capitalista, responsable de l’opressió de 
classe, de gènere i racial que patim. El 
nostre major homenatge i tribut a la nostra 
companya és continuar i endurir la nos-
tra lluita fins a escombrar a tots els nos-
tres opressors i conquerir una vida ple-
na d’igualtat i llibertat.

Càstig exemplar
als violadors!

Nosaltres sí et creiem!

El tribunal de Pamplona ha fet pública la 
seva escandalosa sentència del cas de “La 
Manada”. En una decisió judicial que ha 
commocionat milions de dones, i també 
a una majoria d’homes amb conscièn-
cia, el tribunal absol del delicte de vio-
lació als acusats i els condemna tan sols 
a 9 anys per un suposat “abús sexual”, 
negant l’existència de cap violència con-
tra la jove de 18 anys víctima de la bru-
tal agressió d’aquests salvatges.

No és abús, és violació! 
Fora masclistes dels jutjats!

El tribunal, després d’haver sotmès a un 
autèntic escarni públic a la víctima, re-
baixa escandalosament en la seva sen-
tència les penes sol·licitades per la de-
fensa i la fiscalia sota l’excusa que no 
hi va haver violació sinó abús sexual. I 
ho fa després de descriure amb tot lu-
xe de detalls una violenta agressió se-
xual que posa els pèls de punta! El text 
relata com aquests energúmens van fi-
car a una jove indefensa dins d’un por-
tal, un lloc “recòndit i estret”, sense pos-
sibilitat d’escapar perquè hi havia “una 
sola sortida” i “envoltada per cinc ho-
mes d’edats molt superiors i forta com-
plexió”. Descriu com la van despullar i 
la seva “sensació d’angoixa, incremen-
tada quan un dels processats va apro-
par la mandíbula de la denunciant per-
què li fes una fel·lació i en aquesta si-
tuació, va notar com un altre dels pro-
cessats li agafava del maluc i li baixava 
els leggins i el tanga”. Que la van obli-
gar “una vegada a l’interior de l’habi-
tacle a realitzar diversos actes de natu-
ralesa sexual amb cadascun d’ells, va-

lent-se de la seva superioritat física i 
numèrica i de la impossibilitat de la de-
nunciant d’exercir resistència davant la 
por a patir un dany major i la impossi-
bilitat de fugir del lloc”.

És senzillament increïble i repugnant 
que, després de demostrar aquests fets 
com a provats, el tribunal absolgui a 
aquests violadors del seu crim. La 
sentència és una autèntica invitació a 
violar i agredir a les dones. Es pot violar 
en grup, gravar-ho, difondre el vídeo i 
torturar físicament i psicològicament a 
una dona, sense que es castigui aquest 
delicte com si no hagués passat res! 

Aquest tribunal ha actuat a favor de 
legalitzar el delicte de violació! Això 
és el que diu la justícia! Però això no 
és tot. Un dels jutges —Ricardo Gon-
zález— demanava l’absolució dels vio-
ladors argumentant en parlar de la vícti-
ma que “el que em suggereixen els seus 
gestos, expressions i els sons que emet 
és excitació sexual”. I aquest tipus d’in-
dividus es dediquen a impartir justícia! 
Des de Lliures i Combatives exigim la 
inhabilitació i expulsió fulminant de la 
judicatura dels jutges d’aquest cas, són 
ells els que haurien de ser jutjats i cas-
tigats de forma exemplar per encoratjar 

la violència i el masclisme contra totes 
nosaltres.

La responsabilitat del PP
i del sistema

Mentrestant, des del govern del PP i els 
partits del sistema ens diuen que “de-
nunciem” les agressions i els casos de 
maltractament. Com s’atreveixen!! Des-
prés de les seves lamentacions i llàgri-
mes de cocodril davant cada nou assas-
sinat masclista les dones seguim patint 
la violència permanent contra nosaltres. 
Aquestes actuacions de cara a la galeria 
no són més que una cortina de fum per-
què la matança i les agressions que patim 
continuïn: només a l’Estat espanyol han 
estat assassinades més de 947 dones des 
de l’any 2003, i tres dones són violades 
cada dia a Espanya. Segons fonts oficials 
el 2016 es van realitzar 142.893 denún-
cies per violència masclista, és a dir, més 
de 11.900 mensuals, però només 2 de ca-
da 10 van acabar en condemna. Gairebé 
el 41% de les denúncies van ser arxiva-
des. Una bona radiografia de la conside-
ració que mereixen aquestes denúncies 
als defensors del capitalisme, a la justí-
cia i al govern del PP.

Aquest és l’“Estat de dret” amb el qual 
tant s’omplen la boca. Però de quins drets 
ens parlen quan una dona no té garanti-
da ni tan sols la seva integritat quan ca-
mina sola pels carrers, i pot ser agredi-
da i vexada amb impunitat, i sense cap 
conseqüència?

La justícia espanyola, heretada di-
rectament del franquisme, la mateixa 
que empresona joves per criticar la mo-
narquia i la corrupció del PP, que jut-

Uneix-te
a nosaltres!
Sabem que l’única manera d’acabar amb la 
nostra opressió és amb l’organització col·lec-
tiva i la mobilització als carrers. Per això us 
convidem a organitzar-vos amb nosaltres a 
Lliures i Combatives, per a construir un femi-
nisme anticapitalista i revolucionari, i unir les 
forces de totes les que patim l’opressió i la violèn-
cia del sistema en una mateixa lluita per a trans-
formar la societat.

Judici a “La Manada”:

El sistema culpable!
Fora la justícia patriarcal i masclista! Prou violència contra les dones!
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La nostra col•lecció sobre feminisme revolucionari, editada con-
juntament amb la Fundació Friedrich Engels i que vam inaugurar 
amb una sel•lecció de textos d’Aleksandra Kollontái, continua amb 
Rosa Luxemburg. La llama de la revolución aborda les seves idees 
i la seva trajectòria com a revolucionària marxista i com a una de 
les pioneres del feminisme socialista i anticapitalista.

Rosa Luxemburg sempre va insistir en la necessitat de lligar la 
lluita per l’emancipació de la dona treballadora a l’enderrocament 
del capitalisme. Com a militant va haver d’enfrontar-se al mas-
clisme vuitcentista dels seus camarades de partit, fent de la seva 
vida un constant testimoni de valentia personal i una batalla in-
cansable contra qualsevol tipus d’opressió. Rosa Luxemburg jun-
tament amb Karl Liebknecht van ser els protagonistes més desta-
cats de la revolució alemanya de 1918. Fundadors del Partit Co-
munista, la seva lleialtat als obrers i al jovent els hi va costar la 
vida: tots dos van ser assassinats, el 15 de gener de 1919, per un 
grup de militars d’extrema dreta, seguint les ordres del Ministre 
d’Interior socialdemòcrata. www.libresycombativas.net
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