
““DDeeffeenndd  WWoommeenn’’ss  DDeemmooccrraattiicc  RRiigghhttss””  

IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoommeenn’’ss  DDaayy  22001188..  
  

AAss  wwee  cceelleebbrraattee  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoommeenn’’ss  DDaayy  wwee  ttaakkee  ssttoocckk  ooff  oouurr  ccoonnddiittiioonnss  aatt  pprreesseenntt  aanndd  tthhee  hhoosstt  ooff  
cchhaalllleennggeess  ccoonnffrroonnttiinngg  uuss..  
  

IInn  IInnddiiaa  wwee  aarree  ffaacciinngg  aann  aallll  oouutt  aattttaacckk  oonn  oouurr  rriigghhttss,,  nnoott  oonnllyy  aass  wwoommeenn  aanndd  cciittiizzeennss,,  bbuutt  mmoosstt  ccrruucciiaallllyy,,  oonn  
tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn  iittsseellff,,  bbyy  tthhee  rruulliinngg  BBJJPP  aanndd  iittss  mmeennttoorr  --  tthhee  RRSSSS..  OOuurr  rriigghhttss  wweerree  wwoonn  wwiitthh  tthhee  
aaccttiivvee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  wwoommeenn,,  aalloonngg  wwiitthh  wwoorrkkeerrss,,  ppeeaassaannttss,,  ssttuuddeennttss,,  ttooiilliinngg  ppeeooppllee  aanndd  ootthheerr  sseeccttiioonnss  iinn  
tthhee  aannttii  ––ccoolloonniiaall  ssttrruuggggllee  ffoorr  ffrreeeeddoomm,,  iinn  pprree  IInnddeeppeennddeennccee  ttiimmeess..  TThhee  ssttrruugggglleess  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  aanndd  
hhaavvee  iinntteennssiiffiieedd,,  iinn  tthhee  ppaasstt  ttwweennttyy  ffiivvee  yyeeaarrss,,  dduurriinngg  wwhhiicchh  ppeerriioodd  oouurr  rriigghhttss  hhaavvee  bbeeeenn  eerrooddeedd  bbyy  tthhee  
ppuurrssuuiitt  ooff  nneeoolliibbeerraall  ppoolliicciieess  aaddoopptteedd  bbyy  ssuucccceessssiivvee  ggoovveerrnnmmeennttss  aatt  tthhee  cceennttrree..  DDuurriinngg  tthhee  ppaasstt  ffeeww  yyeeaarrss,,  
tthhiiss  pprroocceessss  hhaass  bbeeeenn  aacccceelleerraatteedd  bbyy  tthhee  ffoorrcceess  ooff  ccoommmmuunnaalliissmm,,  wwhhiicchh  sseeeekk  ttoo  iimmppoossee  tthhee  HHiinndduuttvvaa  
iiddeeoollooggyy  oonn  uuss  aanndd  ttuurrnn  oouurr  ccoouunnttrryy  iinnttoo  aa  HHiinndduu  RRaasshhttrraa..  
  

WWoommeenn  aarree  bbeeiinngg  rreeccaasstt  iinn  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  rroolleess  ooff  wwiivveess  aanndd  mmootthheerrss,,  wwhhiillee  tthheeiirr  eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  iiss  bbeeiinngg  ssuupppprreesssseedd  bbyy  tthhee  rriigghhtt  wwiinngg  ffoorrcceess..  TThhee  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  RRSSSS  aanndd  ffrriinnggee  eelleemmeennttss  aarree  
pprroonnoouunncciinngg  ffaatt  wwaass  oonn  wwhhaatt  ggiirrllss  sshhoouulldd  wweeaarr,,  wwhheerree  tthheeyy  ccaann  ggoo,,  wwhhoomm  tthheeyy  ccaann  ttaallkk  ttoo,,  wwhhoomm  tthheeyy  ccaann  
mmaarrrryy,,  hhooww  mmaannyy  cchhiillddrreenn  aa  wwoommaann  mmuusstt  hhaavvee  eettcc..  RRSSSS  CChhiieeff  MMoohhaann  BBhhaaggwwaatt  ssaaiidd  tthhaatt  wwoommeenn  sshhoouulldd  
nnoott  ggoo  oouutt  ffoorr  wwoorrkk  bbuutt  ggiivvee  bbiirrtthh  ttoo  cchhiillddrreenn  aanndd  llooookk  aafftteerr  hhoouussee..  EElleecctteedd  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  BBJJPP  aarree  
ppuubblliiccaallllyy  ggiivviinngg  ssppeeeecchheess  aaggaaiinnsstt  tthhee  wwoommeenn’’ss  ffrreeeeddoomm  ttoo  cchhoooossee  tthheeiirr  eedduuccaattiioonn  lliivveelliihhoooodd  aanndd  wwhhoomm  
tthheeyy  ccaann  mmaarrrryy..  IInntteerr  rreelliiggiioouuss  mmaarrrriiaaggeess  aarree  tteerrmmeedd  aass  ““lloovvee  jjiihhaadd’’  aanndd  ooppppoosseedd  ooppeennllyy..  CCoouupplleess  aarree  
bbeeiinngg  mmuurrddeerreedd  aanndd  iitt  iiss  jjuussttiiffiieedd  bbyy  rriigghhtt  wwiinngg  ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrss..  TThheessee  aarree  aallll  uuttiilliisseedd  ttoo  aaddvvaannccee  vvoottee  bbaannkk  
ppoolliittiiccss  bbaasseedd  oonn  ccoommmmuunnaall  aanndd  ccaasstteeiisstt  ddiivviiddee..  
  

TThhee  ffuunnddaammeennttaalliissttss  iinn  ootthheerr  rreelliiggiioonnss  aarree  aallssoo  rreecciipprrooccaattiinngg  wwiitthh  ssiimmiillaarr  kkiinndd  ooff  ffaatt  wwaass  aaggaaiinnsstt  tthhee  
wwoommeenn..  
  

EEvveenn  aass  wwiivveess  aanndd  mmootthheerrss  tthheeyy  aarree  ddeenniieedd  rriigghhttss,,  ddoommeessttiicc  vviioolleennccee  iiss  oonn  tthhee  iinnccrreeaassee  aanndd  sseexx  sseelleeccttiivvee  
aabboorrttiioonnss  ccoonnttiinnuuee  uunnaabbaatteedd..  VViioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  aanndd  cchhiillddrreenn  hhaass  bbeeeenn  iinnccrreeaassiinngg  sstteeeeppllyy  wwiitthh  
ssccaanntt  rreeggaarrdd  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  ooff  wwoommeenn  ttoo  aa  ssaaffee  eennvviirroonnmmeenntt  aatt  wwoorrkk,,  iinn  ppuubblliicc  ssppaacceess  aanndd  iinn  tthhee  ddoommeessttiicc  
sspphheerree..  
  

OOtthheerr  bboouurrggeeooiiss  ppaarrttiieess  aanndd  lleeaaddeerrss  aallssoo  hhaavvee  ppaattrriiaarrcchhaall  vviieewwss  oonn  wwoommeenn’’ss  rroollee  iinn  ssoocciieettyy..  IInn  tthhee  
ddiissccuussssiioonn  ooff  vviioolleennccee  aaggaaiinnsstt  wwoommeenn  ssuucchh  ppeeooppllee  oofftteenn  aarrgguuee  tthhaatt  ‘‘wwoommeenn  sshhaallll  nnoott  ggoo  oouutt  llaattee’’,,  ‘‘sshhaallll  
nnoott  wweeaarr  ssuucchh  ccllootthheess’’  eettcc  aallwwaayyss  ppuuttttiinngg  tthhee  bbllaammee  oonn  tthhee  vviiccttiimm..  
  

WWoommeenn  ccaannnnoott  ffaaccee  tthheessee  aattttaacckkss,,  ccaannnnoott  ggaaiinn  eeqquuaalliittyy  wwiitthhoouutt  eeccoonnoommiicc  sseeccuurriittyy..  TThhiiss  iiss  tthhee  ccoorrnneerrssttoonnee  
ooff  oouurr  ssttrruuggggllee  ffoorr  pprrooggrreessss  aanndd  eemmaanncciippaattiioonn..  BBuutt  iitt  iiss  tthhiiss  vveerryy  ccrruucciiaall  eeccoonnoommiicc  sseeccuurriittyy  wwhhiicchh  iiss  uunnddeerr  
sseevveerree  aattttaacckk,,  bbyy  tthhee  ccoorrppoorraatteess  aanndd  tthheeiirr  ccrroonniieess  iinn  ggoovveerrnnmmeenntt,,  iinn  aa  ccrriissiiss  rriiddddeenn  ccaappiittaalliisstt  ssyysstteemm..    IInn  
IInnddiiaa  tthhee  cchhaannggeess  iinn  llaabboouurr  llaawwss  hhaavvee  rreevveerrsseedd  tthhee  ggaaiinnss  mmaaddee  tthhrroouugghh  ddeeccaaddeess  ooff  ssttrruuggggllee  bbyy  tthhee  
wwoorrkkiinngg  ccllaassss  aanndd  tthhee  rriigghhttss  ooff  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  hhaavvee  bbeeeenn  ccuurrttaaiilleedd,,  aallll  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  ““EEaassee  ooff  ddooiinngg  
bbuussiinneessss””..  TThhee  UUnniioonn  BBuuddggeett  22001188--1199  iiss  aannootthheerr  iilllluussttrraattiioonn  ooff  ppaannddeerriinngg  ttoo  tthhee  ccoorrppoorraatteess  uunnddeerr  aa  vveeiill  ooff  
ppooppuulliisstt  ssllooggaannss..  
  

IItt  iiss  eeqquuaallllyy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ffiigghhtt  tthhee  ppaattrriiaarrcchhaall  iiddeeoollooggyy..  IItt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ffiigghhtt  tthhee  rruulliinngg  ‘‘hhiinndduuttvvaa’’  
ffoorrcceess  aanndd  eexxppoossee  tthheemm  ttoo  ddeeffeenndd  oouurr  ddeemmooccrraattiicc  rriigghhttss  aass  cciittiizzeennss..  
  

AAllll  oovveerr  tthhee  wwoorrlldd,,  iinn  mmaannyy  ccoouunnttrriieess,,  rriigghhtt  wwiinngg  ffoorrcceess  aanndd  rreeggiimmeess  aarree  rreeaarriinngg  tthheeiirr  uuggllyy  hheeaaddss,,  bbuutt  aatt  tthhee  
ssaammee  ttiimmee  tthhee  rreessiissttaannccee  ttoo  tthheemm  ffrroomm  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppeeooppllee  iiss  aallssoo  ggrroowwiinngg  aappaaccee..  TThheerree  aarree  aannttii  
iimmppeerriiaalliisstt  ssttrruugggglleess  ttaakkiinngg  ppllaaccee  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccoouunnttrriieess..      WWee  ssttaanndd  ffiirrmmllyy  iinn  ssoolliiddaarriittyy  wwiitthh  tthhee  ssttrruugggglleess  ooff  
wwoommeenn  aanndd  ppeeooppllee  ffoorr  tthheeiirr  ddeemmooccrraattiicc  rriigghhttss,,  tthhee  wwoorrlldd  oovveerr..  
  

TThhiiss  ppaasstt  yyeeaarr  hhaass  wwiittnneesssseedd  uunnpprreecceeddeenntteedd,,  hhuuggee  ssttrruugggglleess  ooff  sscchheemmee  wwoorrkkeerrss,,  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess,,  
ffaarrmmeerrss  aanndd  tthhee  ppeeaassaannttrryy,,  iinn  oouurr  ccoouunnttrryy,,  ooff  wwhhiicchh  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  aa  ppaarrtt..  SSoommee  ddeemmaannddss  hhaavvee  bbeeeenn  
aacchhiieevveedd  bbuutt  tthheerree  aarree  mmaannyy  mmoorree  ttoo  bbee  wwoonn..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  aasssseerrtt  tthhee  eeqquuaall  ddeemmooccrraattiicc  rriigghhttss  ooff  tthhee  
wwoommeenn  aanndd  ggiirrllss  aatt  eevveerryy  ffiieelldd..  RReessiissttaannccee  aatt  aallll  lleevveellss  sshhaallll  bbee  ddeevveellooppeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ppaattrriiaarrcchhyy  aanndd  
ppoolliittiiccss  ooff  hhaattrreedd  ttoo  ddeeffeenndd  tthhee  uunniittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  bbrriinngg  ttoo  ffooccuuss,,  tthhee  rreeaall  iissssuueess  ooff  tthhee  
ppeeooppllee..  
  

WWee  pplleeddggee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oouurr  eeffffoorrttss  ttoo  uunniittee  tthhee  wwiiddeesstt  sseeccttiioonnss  ooff  wwoommeenn  aanndd  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppeeooppllee  iinn  oouurr  
oowwnn  ccoouunnttrryy  ffoorr  eevveenn  bbiiggggeerr  aanndd  wwiiddeerr  ssttrruugggglleess..  WWee  rreeiitteerraattee  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ccoonnttiinnuuee  oouurr  ffiigghhtt  uunnttiill  
wwee  aacchhiieevvee  oouurr  ggooaall  ooff  eemmaanncciippaattiioonn  aanndd  aa  ssoocciieettyy  ffrreeee  ffrroomm  eexxppllooiittaattiioonn,,  ccaarrrryyiinngg  oonn  tthhee  gglloorriioouuss  
ttrraaddiittiioonnss  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoommeenn’’ss  DDaayy..  

  

LLoonngg  LLiivvee  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWoommeennss  DDaayy!!  
LLoonngg  LLiivvee  WWoorrkkiinngg  CCllaassss  UUnniittyy!!  

  

CCeennttrree  ooff  IInnddiiaann  TTrraaddee  UUnniioonnss  ((CCIITTUU))  


