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Wiek̨szość kobiet na całym świecie nie ma prawa do decydowania o waż-
nych sprawach, które dotycza ̨ ich życia. Kobiety cierpia ̨na ucisk dwojakiego
rodzaju. Pierwszy z nich to ogólny ucisk społeczny drugi to seksizm, dyskry-
minacja spowodowana ich płcia.̨ Istnieje pieć̨ głównych form ucisku:

• ucisk ideologiczny, pranie mózgu spowodowane pewnymi tradycjami
kulturowymi, religia,̨ reklama ̨ i propaganda.̨ Manipulacja pojec̨iami.
Zabawa uczuciami i wrażliwościa ̨ kobiet. Szeroko rozprzestrzenione
patriarchalne i autorytarne poglad̨y oraz kapitalistyczna mentalność.

• ucisk państwa. hierarchiczne formy organizacji dotyczac̨e wiek̨szości
interpersonalnych relacji a także tzw. prywatnego życia

• wyzysk ekonomiczny i represje dotykajac̨e kobiet jako konsumentek,
gospodyń domowych oraz pracowników w pracach o niskiej płacy

• przemoc przy zgodzie społeczeństwa. Pośrednio kiedy jest to przymus
spowodowany brakiem alternatyw i bezpośrednio przemoc fizyczna.

• brak organizacji, tyrania bezstrukturowości, która niszczy odpowie-
dzialność i jest przyczyna ̨ słabości i bezczynności.

Te czynniki współpracuja ̨ ze soba,̨ co sprawia, że przyczyniaja ̨ sie ̨ do pod-
trzymywania zamkniet̨ego koła nienawiści. Niema panaceumna przerwanie
tego kreg̨u, ale nie jest on niezniszczalny. Anarcho-feminizm jest kwestia ̨
świadomości. Anarcho-feminizm oznacza kobieca ̨ niezależność i wolność
oraz traktowanie kobiet na równej stopie z meż̨czyznami. Organizacja
społeczeństwa i życie społeczne, gdzie nikt nie jest lepszy lub gorszy i każdy
może kierować tym życiem, zarówno kobiety jak i meż̨czyźni. Obejmuje to
wszystkie poziomy życia społecznego także sfere ̨ życia prywatnego.

Anarcho-feminizm zakłada, że kobiety same o sobie decyduja,̨ dbaja ̨o swo-
je sprawy - indywidualnie w sprawach osobistych, razem z innymi kobietami
w kwestiach dotyczac̨ych kilku kobiet. W sprawach dotyczac̨ych obu płci za-
sada ̨ jest ustalanie decyzji przez kobiety i meż̨czyzn na równych prawach.
Kobiety musza ̨ same decydować o swoim ciele, sprawach dotyczac̨ych anty-
koncepcji i rodzenia dzieci. Trzebawalczyć zarówno indywidualnie jak i zbio-
rowo przeciwkomes̨kiej dominacji, poglad̨omna temat posiadania i kontroli
nad kobietami, przeciwko represjom, prawom, opowiadać sie ̨ za ekonomicz-
na ̨ i społeczna ̨niezależnościa ̨ i autonomia ̨ kobiet.
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Należy założyć centra opieki, centra kryzysowe, grupy dyskusyjne, dzia-
łalność kulturalna ̨ kobiet i musi to przebiegać pod kierownictwem kobiet.
Tradycyjne, patriarchalne, dwupokoleniowe rodziny powinny zostać zasta-̨
pione przez wolne zwiaz̨ki, oparte na równych prawach i wzajemnym sza-
cunku dla autonomii drugiej osoby. Stereotypy dotyczac̨e płci w edukacji,
mediach i w miejscach pracy musza ̨ być zniesione. Odpowiednim środkiem
jest dzielenie sie ̨praca ̨w życiu zawodowym i domowym przez kobiety i meż̨-
czyzn. Struktura życia zawodowego musi sie ̨ radykalnie zmienić, zarówno
jak i organizacja życia domowego - współpraca w domu i w społeczeństwie.
Musi zostać zniesiona różnica miedzy praca ̨meż̨czyzn i kobiet. Opieka nad
dziećmi musi dotyczyć w równym stopniu kobiet i meż̨czyzn.

Władza kobiet, kobiety na wysokich rzad̨owych stanowiskach nie obala ̨
ucisku. Dla nas nie ma feminizmu bez anarchizmu. Innymi słowy anarcho-
feminizm nie opiera sie ̨ na kobiecej władzy czy kobietach w rzad̨zie, opiera
sie ̨ on na organizacji bez władzy i bez rzad̨u. Podwójny ucisk kobiet wyma-
ga podwójnej walki i podwójnej organizacji: z jednej strony w federacjach
feministycznych, z drugiej strony w organizacjach anarchistycznych. Praw-
dziwy anarchizmmusi być także feministyczny, w przeciwnymwypadku jest
to patriarchalny pół-anarchizm. Zadaniem anarcho-feministek jest chronić
feministyczne cechy anarchizmu. Nie bed̨zie anarchizmu bez feminizmu.

Zasadnicza ̨kwestia ̨anarcho-feminizmu jest rozpoczec̨ie zmian dzisiaj, nie
jutro lub po rewolucji. Rewolucja bed̨zie trwać ciag̨le. Musimy zaczać̨ dzisiaj
przez dostrzeżenie ucisku w codziennym życiu i zrobienie czegoś żeby zła-
mać obowiaz̨ujac̨y tu i teraz wzór. Musimy działać niezależnie, bez dawania
prawa jakimkolwiek przywódcom do decydowania o tym, czego chcemy i co
zrobimy. Musimy same podejmować decyzje dotyczac̨e naszych osobistych
spraw, razem z innymi kobietami w sprawach czysto kobiecych, wspólnie z
meż̨czyznami w ogólnych sprawach.
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