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r O 8 de marzo comemoramos a loita pola conquista de 
dereitos para as mulleres. O estabelecemento desta data 
no almanaque foi inicialmente a proposta da marxista 
alemá Clara Zetkin, pois instou aos partidos a defenderen 
o sufraxio feminino, e formalizou a proposta das 
socialistas norteamericanas no contexto da II Conferencia 
Internacional de Mulleres Socialistas de 1910. Esta demanda 
enténdese nas loitas internacionais de mulleres, e sobre 
todo na participación feminina na preparación da que sería 
máis adiante a Revolución de 1917.

En 1975 as Nacións Unidas propoñen renomear a data 
como Día Internacional da Muller. Da muller, simplemente, 
quitándolle a perspectiva de clase. Este baleiro ideolóxico 
illa a loita das mulleres do plano económico para así aliñalas 
co capital. Coa aparición unicamente de “internacional” 
preténdese transmitir que a clase é algo contrario á 
universalidade, cando na realidade é a ligazón máis forte 
que pode existir entre a maioría da poboación mundial. 

O patriarcado, porque temos que caracterizalo así, non é 
unicamente un desaxuste nas oportunidades entre homes 
e mulleres ou un movemento por procurar melloras 
simbólicas, porque sabemos que as diferenzas económicas 
e sociais son máis crúas cando máis baixamos na pirámide, 
e as que estamos abaixo somos máis. Loitamos por 
derrubar o sistema que ampara esas desigualdades entre 
persoas, porque a cuestión de xénero ten unha ligazón 
estreita coa de clase. Acabar coas violencias que sufrimos 
a todos os niveis tamén pasa pola construción dun mundo 
novo, libre de opresións.
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En Galiza, as organizacións e espazos que organizamos 
esta xornada declarámonos anticapitalistas, porque a 
loita sigue sendo o capital contra a vida. Este 8 de marzo 
as traballadoras galegas tomamos as rúas por todo o País, 
tanto na xornada de mañá da man das compañeiras da CIG 
como na da tarde coas compañeiras de Galegas 8M tras case 
3 meses de preparación desta xornada, na que encheremos 
as rúas porque non somos escravas nin heroínas, porque 
queremos todos os dereitos e querémolos xa. Sabemos 
que o 8M é só unha data máis na nosa axenda que combate 
o patriarcado e o capitalismo os 365 días do ano, porque 
neste sistema non temos futuro. 

Precisamos construír un mundo novo, por todas nós, para 
que o capital non gañe á vida, para que por fin poidamos ser 
libres de calquera opresión nacional, de clase e de xénero. 
Nas palabras de Rosa Luxemburg, que naceu un 5 de 
marzo: “Por un mundo onde sexamos socialmente iguais, 
humanamente diferentes e totalmente libres”. 
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