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Αποστολή του ΝΑΡ και της νΚΑ στη διεθνή συνάντηση
γυναικών στην Τσιάπας του Μεξικού
26.01.18
Το ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Επαναθεμελίωση και η νεολαία Κομμουνιστή
Απελευθέρωση χαιρετίζουν το κάλεσμα της 29ης Δεκεμβρίου 2017 της Αυτόχθονης
Επαναστατικής Επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης του EZLN, το οποίο καλεί τις γυναίκες του
Μεξικού και του Κόσμου σε διεθνή συγκέντρωση πολιτικής, τέχνης, αθλητισμού και πολιτισμού, στο
Caracol της Morelia, Tzotz Choj, ζώνη της Τσιάπας στο Μεξικό, στις 8, 9 και 10 Μαρτίου του
2018.
Είναι γεγονός πως στις μέρες μας το γυναικείο ζήτημα καθώς και ζητήματα φύλου είναι στο
επίκεντρο πολλών επαναστατικών κινημάτων ανά τον κόσμο. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν γεμάτη
από διαμαρτυρίες των γυναικών ενάντια στην έμφυλη ανισότητα, την ενδοοικογενειακή βία, τον
σεξισμό σε χώρους δουλειάς και τη γυναικοκτονία (μεγαλειώδης Πορεία Γυναικών στις ΗΠΑ την
ημέρα ορκωμοσίας του Τραμπ, 8η Μάρτη, διαδηλώσεις ενάντια στην απαγόρευση των αμβλώσεων σε
Ιρλανδία και Πολωνία, ΟΧΙ γυναικών στο δημοψήφισμα του Ερντογάν). Ο ίδιος ο υποδιοικητής
Μάρκος μάλιστα, στην 6η διακήρυξη της Ζούγκλας Λακαντόνα, παραδέχεται τον κεντρικό ρόλο που
έπαιξαν στην Πρωτοχρονιά του 1994 οι προηγούμενες εξεγέρσεις στην ευρύτερη περιοχή και
ιδιαίτερα αυτές των γυναικών.
Η γυναικεία χειραφέτηση αποτελεί το πιο βασικό αίτημα -δίπλα σε αυτό της αυτονομίας και
αυτοδιοίκησης- για τις ζαπατίστικες κοινότητες. Οι γυναίκες ζαπατίστας είναι με το όπλο στο χέρι,
ισότιμα δίπλα στους άντρες συντρόφους τους. Από το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την καθημερινή
οικονομική ζωή, οι γυναίκες ζαπατίστας και το ζαπατίστικο κίνημα στο σύνολό του, επιχειρούν να
ανατρέψουν ριζωμένες για εκατοντάδες χρόνια πατριαρχικές και σεξιστικές αντιλήψεις.
Θεωρούμε, λοιπόν, αναγκαία την παρουσία μας σε μία τέτοια συνάντηση, με σκοπό να
συμβάλουμε στο σημερινό διεθνές κίνημα ενάντια στη καταπίεση των γυναικών και τις έμφυλες
διακρίσεις αλλά και να προτάξουμε την ανάγκη της σύγχρονης κομμουνιστικής προοπτικής για την
οριστική απελευθέρωση των γυναικών και όλων των καταπιεσμένων, δίνοντας μήνυμα αγώνα μέχρι
την πραγματική χειραφέτηση.
Το ζαπατιστικό κίνημα άνοιξε δρόμους για να μπορούν οι από τα κάτω να διεκδικούν καλύτερους
όρους ζωής. Ύστερα από την 1η Γενάρη που άλλαξε για πάντα την ιστορία των ιθαγενών λαών του
Μεξικό, πολλές προσπάθειες έγιναν για να μπορέσουν οι “από τα κάτω και αριστερά” δυνάμεις του
κόσμου να συναντηθούν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να προσπαθήσουν να
περιγράψουν μια εναλλακτική λύση μπροστά στη νεοφιλελεύθερη καταστροφή (η Διακήρυξη της
Ζούγκλας Λακαντόνα το 1996, η Άλλη Καμπάνια το Γενάρη του 2006, το Φεστιβάλ Εξεγερμένης
Αξιοπρέπειας, το διεθνές συνέδριο το Μάιο του 2015, η σύνδεση με κινήματα ανά τον κόσμο). Σε
αυτή την προσπάθεια έχουμε συμβάλλει και στο παρελθόν με την συμμετοχή μας στην πρώτη
διηπειρωτική συνάντηση το 1996 αλλά και με την αποστολή ομάδας στην Καμπάνια “Ένα σχολείο για
την Τσιάπας”.
Σε μια εποχή βαθιάς οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής κρίσης του καπιταλισμού, καθώς και
εκρηκτικών αντιθέσεων που εκφράζονται στην ένταση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και
πολέμων, είναι πολύ σημαντικό για μας να έρθουμε ξανά σε επαφή με ένα από τα μεγαλύτερα

εξεγερτικά εγχειρήματα του 20ου αιώνα και να μεταφέρουμε την πολύτιμη εμπειρία του στο κίνημα
στην Ελλάδα.
ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Γενάρης 2018

