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Niezwykle ważna ̨ zasada ̨ anarchizmu, która bardziej niż inne odróżnia go
od innych rodzajów socjalizmu, jest nacisk na wolność i niehierarchiczne
stosunki społeczne.

Głównym założeniem anarchizmu jest odrzucenie jakiejkolwiek hierar-
chii władzy pomied̨zy meż̨czyznami i kobietami. Anarchiści/stki wierza,̨
że wolność jednostki opiera sie ̨ na wolności wszystkich ludzi, dlatego
też utworzenie prawdziwie anarchistycznego społeczeństwa nie bed̨zie
możliwe, dopóki nie zniesiemy wszelkich istniejac̨ych struktur dominacji
i wyzysku, włac̨zajac̨ w to oczywiście dyskryminacje ̨ kobiet. Jako anarchi-
ści wierzymy, że środki decyduja ̨ o celu. Oznacza to, że nie czekamy na
jakaś̨ rewolucje ̨ w przyszłości, która rozwiaz̨ałaby problem seksizmu, ale
jesteśmy przekonani, że ważna jest walka przeciwko niemu tu i teraz. Jako
anarchiści/stki staramy sie,̨ by zarówno nasze własnńe organizacje jak i
kampanie, w których uczestniczymy, były wolne od seksizmu i hierarchii
władzy i wszyscy ich członkowie byli równi w podejmowaniu decyzji.

Uważamy pełne uczestnictwo kobiet w ruchu anarchistycznym i w obec-
nej walce społecznej za niezwykle ważne. Stworzenie społeczeństwa przy-
szłości wymaga zaangażowania kobiet, gdyż bez udziału połowy populacji
rewolucja społeczna nie bed̨zie możliwa. Tak jak wierzymy, że emancypa-
cja klasy robotniczej należy do samej klasy robotniczej, jesteśmy również
przekonani, że w istocie rozwój kobiet, ich wolność i niezależność, musi po-
chodzić od nich samych. Angażowanie sie ̨ w walke ̨ polityczna ̨ jest samo w
sobie aktem uwłasnowolnienia. W dzisiejszym społeczeństwie wiele kobiet
nie wierzy w to, że mogłyby w jakikolwiek sposób przyczynić sie ̨ do funda-
mentalnych zmian. Jednakże poprzez angażowanie sie,̨ poprzez przyjec̨ie na-
szej pozycji – agitacje,̨ edukacje ̨ i organizowanie – zaczynamy przejmować
kontrole ̨nad naszym życiem w aktywnej walce o zmiane ̨niesprawiedliwego
społeczeństwa, w jakim żyjemy.

Zjawiska leżac̨e u podstaw ucisku kobiet moga ̨ być zniesione tylko w spo-
łeczeństwie anarchistycznym. W opartym na maksymalizacji zysku społe-
czeństwie kapitalistycznym kobieta przez swoja ̨ role ̨ rozrodcza ̨ zawsze be-̨
dzie bardziej wrażliwa niż meż̨czyzna. Prawo do aborcji, płatny urlop macie-
rzyński, żłóbki i przedszkola itd. w skrócie wszystko, co byłoby niezbed̨ne
dla zapewnienia ekonomicznego równouprawnienia kobiet w kapitalizmie,
zawsze bed̨zie miało dla nich szczególne znaczenie. Z tego powodu panuje
przekonanie, iżw porównaniu zmeż̨czyznami zatrudnianie kobiet jestmniej
opłacalne, ich sytuacja jest również w dużej mierze zależna od dostep̨ności
różnego rodzaju placówek opieki nad dziećmi.
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Kobiety nie bed̨a ̨ wolne, dopóki nie bed̨a ̨ miały pełnej kontroli nad swo-
imi ciałami. Kapitalizm nigdy nie zagwarantuje prawa do aborcji. Nawet je-
śli kwestia ta przynosi pewne zyski, może być atakowana, tak jak dzieje sie ̨
to w USA. Ucisk kobiet w kapitalizmie ma wiec̨ podłoże ekonomiczne i sek-
sualne. Te fundamentalne przyczyny daja ̨ poczat̨ek innym formom ucisku,
takim jak np. ideologiczna dyskryminacja kobiet, przemoc wobec kobiet itd.
Nie znaczy to jednak, że seksistowskie idee po prostu znikna ̨wraz z końcem
kapitalizmu, chodzi tu raczej o to, iż tylko z końcem kapitalizmu bed̨ziemy
mogli/ły uwolnić społeczeństwo od typowych uprzedzeń, które nieustannie
sprzyjaja ̨ kształtowaniu postaw seksistowskich.

Ponieważ społeczeństwo anarchistyczne nie bed̨zie naped̨zane zyskiem,
posiadanie dzieci czy cheć̨ sped̨zenia z nimi wiec̨ej czasu nie bed̨zie miało
konsekwencji ekonomicznych. Opieka nad dziećmi, prowadzenie domu itd.
moga ̨ być postrzegane jako obowiaz̨ek całego społeczeństwa, co daje kobie-
tom i meż̨czyznom wiec̨ej możliwości.

Anarchizm/anarcho-feminizm wspólnie włac̨zaja ̨ sie ̨ do walki przeciwko
wyzyskowi klas i dyskryminacji kobiet. Prawdziwa wolność, wolność obu
płci, może realizować sie ̨ wyłac̨znie w bezklasowym społeczeństwie, gdzie
zakłady pracy sa ̨ samodzielnie zarzad̨zane, zniesiona jest własność prywat-
na, a ludzie, którzy podejmuja ̨ decyzje,̨ sa ̨ właśnie tymi, których te decyzje
dotycza.̨

Oczywiście walka o wolność kobiet wymaga walki klas robotnic/ków. Z
kolei walka klas może zakończyć sie ̨ sukcesem tylko wtedy, gdy jest jedno-
cześnie walka ̨ przeciwko dyskryminacji kobiet.
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