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Bizitzak
erdigunean
jartzeko, planto
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Euskal Herriko mugimendu
feministak grebara deitu ditu
emakume enplegatu, zaintzaile,
ikasle eta pentsiodunak.
Kontsumo greba ere
izango da.

Bizkaia b 2

Gipuzkoa b 3

Araba b 4

Nafarroa b 6

Ipar Euskal Herria b 7

Zaintza lanen
gatazkak ardaztuko
du greba feminista

Greba eguna eduki
politikoz bete nahi
izan dute feministek

Zapalkuntza ugari
salatzeko beteko
dituzte kaleak

Tokian tokiko
errealitateei
egokitutako greba

Martxoaren 8ko egunari
oihartzuna ematea da
feministen erronka
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Bizkaia.
Greba feminista,
ezkutuko
zaintza lanak
agerian jartzeko
Lan erreproduktiboari balioa emateko
erabiliko dute greba b Azken asteetan
ekintza ugari egin dituzte, eta gaur herrialde
osoan egingo dituzte mobilizazioak
Gaur urtebete beteko da mundu
osoko emakumeek greba feministan aldarrikapen feministak
kalera atera eta plazak bete zituztenetik. Euskal Herriko herrialde
guztietan ere mugimendu feministak grebara deitu zuen lehenbizikoz: lanean, kontsumoan,
ikasketetan eta zaintza lanetan
«planto» egitera. Bistakoa izan
zen arrakasta: kaleetan indar erakustaldia egiteaz gain, mugimendu feministak greba egiteko
modu berri bat ekarri zuen Martxoaren 8an. Aurten ere 24 orduko grebarako deialdia egin dute,
eta hori prestatzen aritu dira azken hilabeteotan herri eta hiri askotako emakumeak. Gaur aterako da argitara egindako lanaren
fruitua.
Aurrekoan bezala, antolatzaileek argi ikusi dute grebak, ekoizpen arloa gainditu, eta bizitzako
beste hainbat esparrutara heldu
behar duela. Iaz lau ardatz izan zituen grebak, eta aurten, berriz,
bost: enplegatuek, zaintzaileek,
ikasleek eta pentsiodunek egingo
dute lanuztea, eta kontsumo greba ere izango da. Bizitzako arlo
guztietan planto eginez, aldarrikatu nahi dute egunerokoa «borroka eremua» dela, eta iraultza
feministak eskatzen duela «bizitza politizatzea». Horretarako,
zaintzaren auzia eraman dute erdigunera aurten feministek, uste
baitute gainontzeko esparru guztiak «ardazten» dituela horrek.
Gaur, «bizitzak sostengatzeko
ardura kolektiboa» aldarrikatuko dute emakumeek.
Bizkaian, halere, badute aurrekaririk: iaz, erreprodukzio lanaren auziari eman zioten garrantzi
handia, zahar etxeetako langileek
urtebeteko greba egin ostean,

orain dela bi urte. Protesta horrek
kalera atera zuen ordura arte ikusezina zen gatazka hori. Orain,
berriz, etxez etxeko laguntza zerbitzuko emakumeak daude greban Bizkaian, bizi duten prekaritate egoera eta eskubideen urraketa salatzeko. Horregatik,
aurten ere, zaintza lanen garrantzia aldarrikatzeko baliatuko dute
greba. «Soldatapeko zein ordaindu gabeko zaintza lanak aldarrikatuko ditugu, borroka beraren
parte dira eta», zehaztu du Karmele Ozaita Barakaldoko Argitan
talde feministako kideak.
Ozaitak salatu du lanaren sexu
banaketak berekin dakarrela andreek egiten dituzten lan askok
balio sozial eta ekonomiko «gutxi
edo batere ez» izatea, eta horrek
prekaritatera eramaten dituela
emakumeak. «Baina maitasuna-

MOBILIZAZIOAK
Gaur ekitaldiak egingo dituzte Bizkai osoko auzo eta herrietan.
Gaur
Bilbo. 12:00etan, elkarretaratzea,
Jesusen Bihotzean. 19:00etan,
manifestazioa, Jesusen Bihotzetik.
Durango. 12:00etan, Lurrikara Feminista, Andra Mari plazan.
19:00etan, manifestazioa, Andra
Mari plazatik.
Lekeitio. 12:00etan, elkarretaratzea, plazan. 19:00etan, manifestazioa, Eskolapetik.
Gernika. 12:00etan, kalejira, Sorospetik eta institututik. 19:00etan,
manifestazioa, Merkuriotik.
Basauri. 12:00etan manifestazioa,
Eskarabileratik.
Larrabetzu. 11:00etan, kontzentrazioa, plazan.

Iaz zaintza lanen balioa aldarrikatzeko performance bat egin zuten, Bizkaiko zubian. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

gatik edo oso diru gutxirengatik
egiten ditugun lanek eragina dute
dute herrialdearen aberastasunean; ondorioz, kapitalismoa aberastu egiten da».
Hori salatzeko, otsailean, emakumeek performance bat egin
zuten Atxuriko eskolan. Mozorroturik, soldaduak balira bezala
eta militarrez jantzita zihoan kide
baten agindupean, «maitasunagatik edo oso diru gutxirengatik»
egiteko prest dauden gauza guztiak zerrendatuz joan ziren, ironiaz: seme-alabak eta senarrak
zaindu, beren ametsei uko egin,
une oro pozik eta besoak irekita
egon... «Gaur, berriz, gauza horiek guztiak egiteari utziko diogu,
erakusteko zer gertatzen den
emakumeok gelditzen garenean», erantsi du Ozaitak.

Prekaritateari «planto»
Emakumeek jasaten duten prekaritatea salatzeko, berriz, joan
den astean protesta egin zuten
Lanbidek Barakaldon duen egoi-

tza batean. Kuleroak eskegi zituzten, eta salatu zuten emakumeek
dituztela behin-behineko eta lanaldi partzialeko kontratu gehienak, soldata baxuagoak jasotzen
dituztela, eta faktore horiek murriztu egiten dituztela beren autonomia eta eskubideak.

Otsailaren 24an grebaren aurkezpena egin zuten Bilbon, Abiada Feminista festan. Ehun andrek
baino gehiagok adierazi zuten sistema aldatzen ez den bitartean
greba egiteko «mila arrazoi baino
gehiago» izango dituztela: «Mila
aurpegi baino gehiago dituen greba». Hala, nabarmendu
Bizkaiko andreek batzarrak
zuten gaurkoa «migraeratu dituzte tokian-tokian,
tzaileen, gazteen, peneta herrialde mailako taldeak
tsiodunen, ijitoen, leskoordinatu ditu guztiak
bianen eta aniztasun
funtzionala duten emaBizkaiko andreek gaur egingo kumeen greba» izango dela.
dute planto, baina iazko irailetik Gaur, horiek guztiak bat eginik
ari dira antolatzen. Batzarrak era- aterako dira kalera, zapalkuntza
tu dituzte tokian-tokian, eta he- guztiei «planto» egitera.
rrialde mailako taldeak koordinaBi ekitaldi nagusi egongo dira:
tu ditu horiek. Iaztik eratuak zi- lehena 12:00etan izango da, eta
tuzten sareak aprobetxatuz, aur- bigarrena, 19:00etan. Batzar baten errazagoa izan da antolaketa koitzak erabaki du nola antolatueta koordinazioa, Ozaitaren esa- ko dituen horiek. Goizekoa desnetan. Batzarretan askotariko zentralizatuagoa izango da, eta
emakumeak egon direla azpima- arratsaldekoan, berriz, emakume
rratu du: «Izan ere, Bizkaiko herri batzuk Bilbora joango dira, eta
eta auzo gehienek autonomia du- beste batzuk herri, auzo eta este, baita aniztasun handia ere».
kualdeetan elkartuko dira.
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Gipuzkoa. Andreek «herri frontea»
sortu dute grebaren antolaketan
Grebaren prestaketak emakume asko bildu ditu b Gaur, lurralde osoan egingo dituzte ekintzak
Martxoaren 8ko grebaren prestaketa baliagarria izan da Gipuzkoako emakume asko engaiatzeko,
eta urteko sasoi guztietan talde
feministetan aritzen direnetatik
haragoko emakumeak aktibatzeko. Hori uste du Haizea Nuñez
Donostiako batzar feministako
kideak. Antolaketa prozesuari
buruz gogoeta egitean, Mari Luz
Esteban antropologoak berriki
egindako adierazpen bat ekarri
du gogora Nuñezek: «Herri fronte bat sortzen ari gara». Hala, Gipuzkoako mugimendu feministaren aurtengo erronketako bat
da, haren hitzetan, bihartik aurrera jarraipena ematea hilabeteotan sortu den sare horri.
Kanpora begira, berriz, mugimendua politikoki kokatzea izan
dute helburu. «Iaz hainbat instituzio saiatu zirelako gure aldarrikapenak beren eremura eramaten eta edukiz husten», azaldu du
Nuñezek. «Aurten, aldarrikatzen
ari gara feministok antikapitalistak, antikolonialistak eta antikapazitistak ere bagarela».
Bost hilabete dira gaurko egunerako prestaketak abiatu zituztela herriz herri eta auzoz auzo.
Nuñezek prozesuaren deszentralizazioa nabarmendu du, hain zuzen ere: «Diskurtso aldetik koordinazio bat egon da herrialdean,
baina erabakiak eskualdeetan
hartu dira». Horietan askotariko

3

rrera begira mugimendu feministak baduela zer landu: kideen inplikazio maila. «Gure artean hierarkia harreman moduko bat dagoelako, eta kide guztiek ez
dutelako beren burua ikusten zilegitasunarekin momenturen batean pauso bat eman eta prentsaren aurrean hitz egiteko edo beste
mota bateko ardurak hartzeko».

Andre helduak, antolatuta
Erreprodukzio lanaz bestalde, Gipuzkoan ere gaurko grebak
ekoizpen lana, ikasketak, kontsumoa eta pentsiodunen auziak
hartuko ditu. Azkeneko hori aurten erantsi dute, mugimendu feministak garrantzizkotzat jotzen

Aurten pentsiodunen
ardatza gehitu dute,
andre helduen
aldarrikapenak
erdigunera eramateko

Iazko Martxoaren 8ko Donostiako manifestazioa. Grebak askotariko andreak mobilizatu zituen. JON URBE / FOKU

emakumeengana heltzeko egin
duten ahalegina ere aipatu du.
Oraindik goiz da prozesuaren
inguruko balorazioak egiteko,
baina Donostiako batzarreko kideak argi du lortu dela zaintza lanen auzia «erdigunean» jartzea,
eta hori baliagarria izan dela greba edukiz betetzeko, «gatazka
hori aipatzen dugunean erraza
delako ulertzea nola lotzen diren
kapitalismoa, arrazakeria, kolonialismoa...». Halere, uste du au-

MOBILIZAZIOAK
Gipuzkoako eskualde guztietan
egingo dituzte ekitaldiak gaur,
goizean goizetik: tailerrak, martxak, elkarretaratzeak...
Gaur
Donostia. 12:00etan, elkarretaratzea, Bulebarrean. 19:00etan,
manifestazioa, Antiguako tuneletik abiatuta.
Bergara. 12:00etan, elkarretara-

tzea, San Martin plazan. 19:00etan,
manifestazioa, San Martin plazatik.
Goierri. 18:30ean, eskualdeko
manifestazioa, Lazkaoko plazan.
Bidasoa. 12:00etan, manifestazioa, San Juan plazatik. 19:00etan,
manifestazioa, Hondarribiko San
Juan de Dios plazatik.
Ibarra. 12:00etan, manifestazioa,
Tolosan. 19:00etan, manifestazioa, Ibarrako plazatik.
Zizurkil. 12:00etan, manifestazioa, Malkor plazatik.

baitu emakume erretiratuen aldarrikapenei oihartzuna ematea.
«Haietako asko aspalditik dira feministak, baina orain antolatuago daude», adierazi du Nuñezek.
Hain zuzen ere, Hego Euskal
Herriko andre erretiratuek Oneka plataforma sortu berri dute,
generoaren eta adinarengatik dituzten zapalkuntza zehatzei aurre egiteko. Donostian egin zuten
taldearen aurkezpena, iazko
urrian, eta nabarmendu zuten
mugimendu feministarekin
aliantzak sortu nahi zituztela, eta
gaurko greban parte hartu.
Nuñezek ere «aberasgarri» ikusten du andre helduek tokia izatea
greban, adin aniztasuna «positiboa» baita. Guztiak elkarrekin
aterako dira gaur Gipuzkoako herri eta hirietako kaleetara.
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Araba. Sisteman
«apurketa»
eragiteko egingo
dute planto

MOBILIZAZIOAK
Hainbat mobilizaziotara deitu du
Arabako mugimendu feministak
gaurko, herrialde osoan zehar.
Gaur
Gasteiz. 12:00etan, ekitaldia, Plaza Berrian. 19:00etan, manifestazioa, Iparraldeko gizarte etxetik.
Aiaraldea: 11:30ean, elkarretaratzea, plazan. 20:00etan, Aiaraldeko manifestazioa, Urduñan.
Laudio: 12:00etan, elkarretaratzea, herriko plazan. 18:00etan,
manifestazioa, herriko plazatik.
Maeztu: 12:30ean, elkarretaratzea, herriko plazan.
Aramaio: 12:00etan, elkarretaratzea, plazan. 19:30ean, kalejira,
kultur etxetik.

«Kualitatiboki» egin nahi dute jauzi aurtengo
greba feministan, aldarrikapen politikoak
landuta b Zapalkuntza ugari salatuko dituzte
Arabako hiriburuak gainezka
egin zuen iazko greba feministan.
Milaka eta milaka andrek hartu
zituzten kaleak, eta morez tindatu zuten hiria. Aurten ere indar
erakustaldia egin nahi dute Arabako feministek, baina, kantitatean baino gehiago, «kalitatean»
egin nahi dute jauzi, edukiz betetako aldarrikapenak kalera ateratzeko. Hala izango dela uste du
Maialen Uribe Martxoaren 8ko
Gasteizko batzarreko kideak:
«Kualitatiboki iaz baino hobeto
gaude: ikusten ari gara grebak
apurketa bat eragin behar duela
eta aldarrikapenak mahai gainean jartzeko une bat behar duela
izan».
Hori lortzeko, indar metaketa
osoa gaurko egunean ezarri beharrean, prozesuari garrantzi handia eman diote Araban. Batzar
ugari antolatu dituzte azken hilabeteetan, diskurtsoa eta edukiak
lantzeko, eta moduak bilatzeko
horiek kalera ateratzeko. Era berean, gaurko egitarauaz gain, azken asteetan hainbat ekintza egin
dituzte: kalejirak, performanceak, hitzaldiak...
Ekintza horien bitartez saiatu
dira instituzioak, politikariak,
Eliza eta bestelako instituzioak
interpelatzen, horiek ez ditzaten
feminismoaren aldarrikapenak
bereganatu, Uribek adierazi duen

moduan. «Izan ere, horiek aurpegia garbitzen eta feminismoa
bereganatzen saiatzen dira, sakoneko aldaketarik bultzatu gabe».
Horrekin batera, hasieratik
argi izan dute greba prestatzeko
prozesuak deszentralizatua izan
behar duela, eta, horretarako, auzoka eta eskualdeka antolatu
dira, uste baitute hori dela modu
«naturala» emakume guztien
parte hartzea sustatzeko. Gasteizen batzar ireki bat sortu dute, eta
lau lantaldetan banatu dira: propaganda, komunikazioa, ekintzak eta egitaraua. «Horien artean koordinazio esparru bat dago,
baina dena eramaten da batzarrera, eta hori da erabakitzeko gune
nagusia», zehaztu du Uribek.

Gasteizko manifestaziora joango
dira. Zapalkuntza zehatzak jasaten dituzten emakumeak elkarrekin joango dira horretara,
«beren aldarrikapenak egitera».

Ikasketa zentroetan, planto
Iazko gerban Gasteizen egin zuten manifestazioa. JUANAN RUIZ / FOKU

rien artean daude, besteak beste,
emakume migratzaileak, pentsiodunak, ikasleak eta gazteak,
eta zaintza lanetan dihardutenak.
Gaurko grebarekin
Ekintzen bitartez, instituzioak
erakutsiko dute hilabeinterpelatu nahi izan dituzte
teotan guztietan egindafeministek, ez dezaten
ko prozesuaren emaitza,
feminismoa bereganatu
eta Uribek uste du «indartsu» helduko direla
Ikasle eta gazte esparru
grebara. Hain zuzen ere,
autonomo bat eratu dute.
hori erakusteko, otsaileGogoetan eta eztabaidan
an, manifestazio bat egin
aritzeko espazioak sortu dituzte zuten Gasteizko kaleetan; baina, aurrerantz
Gainera, zapalkuntza jakin ba- ibili beharrean, atzerantz egin zutzuk jasaten dituzten subjektuak ten martxa hori. «Horren bidez,
ere modu paraleloan antolatu di- adierazi nahi izan genuen atzera, «beren borroka espezifikoak rantz goazela grebaren eguneralantzeko, eta horiei lotutako ekin- ko bultzada hartzeko», azaldu du
tza puntualak antolatzeko». Ho- Uribek.

Gauerdian emango diote
hasiera greba egunari. Kontsumo
greba ere bada gaurkoa, eta,
horregatik, feministak tabernak
dauden kaleetara joango dira,
jendeari grebaren inguruko
informazioa ematera eta horretara batzeko gonbidatzera. Eguna
argitzen denean, informazio
piketeak egingo dituzte, batzar
bakoitzak erabakitzen duen lantokietan eta ikasketa zentroetan.
Goizeko mobilizazioak herri,
auzo eta eskualde mailan egingo
dituzte. Toki batzuetan, emakumeek elkarrekin bazkalduko
dute, eta atsedenerako eta goizak
emandakoa partekatzeko tartea
hartuko dute. Arratsaldeko
mobilizazio nagusia 19:00etan
izango da, eta emakume asko

Greba feministak hezkuntza arloa ere hartuko du, eta Araban
ikasle eta gazteen esparru autonomo bat ere sortu dute grebarako. Gogoetarako eta eztabaidarako espazioak sortu dituzte institutuetan eta unibertsitateetan.
Horietan, aztertu dute zergatik
den beharrezkoa greba, zer eragin duen patriarkatuak hezkuntzan, zer zapalkuntza sufritzen
dituzten neska gazteek, nola islatzen diren horiek hezkuntzan eta
nola egin ahal zaien aurre, besteak beste. Gaur hainbat ekitaldi
egingo dituzte ikasketa zentroetan, eta arratsaldeko mobilizaziora joateko elkartuko dira.
Bestalde, Aiaraldean, grebaren
inguruko liburuxka bat sortu
dute, ariketekin, ikastetxeetaneta lantzeko, ikasleak heteropatriarkatuaren ondorioez jabetu
daitezen, eta zaintza lanen auzia
landu dezaten.
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Orrialde babestua

Gadoko (Kamerun) errefuxiatuen eremua. ERREFUXIATUEN JESUITEN ZERBITZUA-MENDEBALDEKO AFRIKA

EMAKUMEOK
MARTXAN
Alboan gobernuz kanpoko erakundea lanean
ari da gerragatik edo bizitzeko baliabiderik
ezagatik etxea utzi behar izan duten andreekin.

M

artxoaren
8an, kontinente
guztietako emakumeek
bat egiten dute, berdintasunaren,
justiziaren, bakearen eta garapenaren aldeko borroka urteak
oroitzeko. Gure aurretik izan diren emakume borrokalariek lortutako aurrerapenak ospatzeko
egun bat da, baina baita oraindik
gaur egun milioika emakumeri
beren eskubiderik oinarrizkoenak ukatzen dizkietela aldarrikatzeko ere. Ongi dakigu bide luzea
dugula egiteko, baina egia da, halaber, norberaren jaioterriak
markatzen duela zein luzea izango den egin beharreko bidea. Milioika emakume eta neskato oso
urruti daude emakumeek gure gizartean gozatzen dituzten eskubideak izatetik, eta haien ahotsak
entzunarazteko eta kontuan har
daitezela lortzeko egun bat ere bada gaur. Zehazki, Emakumeok
Martxan ekinbideari buruz nahi

dugu hitz egin. Alboan GKEaren
proposamen horrek «behartutako mugikortasun» egoeran dauden emakumeen kausa azpimarratu nahi du; hau da, gerraren
ondorioz edo bizitzeko bitartekorik ez dutelako beren etxeak utzi
eta migratu beharrean dauden
emakumeena.
Testuinguru horietan, babesgabetasun handia izaten dute emakume horiek. Sexu indarkeriaren
beldurra ereiteko erabili ohi den
gerra arma bat da. Askotan, horrekin batera, sexu bidezko gaixotasunak transmititzen dira, eta
nahi gabeko haurdunaldiak eragiten. Are gehiago, ihesean ari diren emakumeak hartzen dituzten
kanpamentuetan ere errepikatzen da egoera hori. Sarri, inguruetan edo dendetan bertan bortxatzen dituzte edo eraso egiten
diete emakumeei eta neskatoei.
Gainera, ihes egin edo lekualdatu aurretik bizi izandako indarkeriaren ondoriozko traumak jasaten dituzte emakumeotako askok, haien eskubideen aurka doa-

Errefuxiatu eremuetan lan heziketan aritzen dira. JRS-MENDEBALDEKO AFRIKA

Heziketa etorkizunerako baliabide garrantzitsua da. JRS-MENDEBALDEKO AFRIKA

zen ohiturak direla eta: genitalen
mutilazioa, adinez txikiak direnean ezkontza behartuak, edo hezkuntza sistematik at geratzea.
Afrikatik datorren hainbat
emakumeren kasuan, Europara
ihes egitea bihurtzen da hainbeste indarkeriari alde egiteko itxaropen bakarra. Baina bizirik irau-

teko egiten dituzten migrazio bideetan, indarkeria mota berriak
aurkitzen dituzte: garraiolarien
estortsioak, sexu esplotazioko sareak edo funtzionario publikoen
erasoak.
Sufrimenduak elkarren ondotik metatzen dira, eta bizirik ateratzen direnei bizitza osoan zehar
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jasan beharreko trauma fisiko eta
psikologikoak geratzen zaizkie.
Europan eta Mendebaldeko
gainerako herrialdeetan, tokiko
gobernuen migrazio lege murriztaileen ondorioz, abusuaren
mende geratzen dira emakumeak eta neskatoak, baita beste migratzaile guztiak ere, eta zigorgabe geratzen dira erasotzaileak.
Emakumeok Martxan ekinbidearen bitartez, pertsona eta erakundeen mugimendu bat sortu
nahi du Alboan GKEak, emakumeek jasaten dituzten indarkeria
anizkunak amai daitezela eskatzeko, eta haien autonomia eta
ongizatea berrezartzen laguntzeko. Isilpeko genozidio hori salatu
nahi dute, eta jatorriko, harrerako eta igarobideko herrialdeetan
emakume horiekiko konpromisoa hartu.
«Emakumeek eramaten dute
beti parterik txarrena, eta, hala
eta guztiz ere, haiek dira komunitateetako aldaketen ardatz nagusia eta protagonistak. Munduko
komunitate baztertuak eta kalteberak kaosetik eta pobreziatik
atera nahi dituen proiektu orok
emakumeak jarri behar ditu erdigunean, horretaz ziur gaude»,
baieztatu du Patricia Hernándezek, Alboan-eko kanpainaren
bozeramaileak.
GKEaren kanpainan parte hartzeko jarri diren aukeren artean,
aterki tolesgarri bat diseinatu
dute, mezu hauek dituena: #nikzuekinbat, «Emakumeen aurkako indarkeria geldi dezagun».
Aterkiak babesaren sinbolo bat
izan nahi du; horrez gain, nabarmendu nahi du behartutako mugikortasun egoeran dauden emakumeen egoera salatzeko kanpainarekin bat egin dela, eta funtsak
bildu nahi ditu haientzako
proiektuak finantzatzeko.
Herritarren laguntza ekonomikoari esker, haien eskari nagusiei
erantzun ahal izango zaie: babesa
eta laguntza psikosanitarioa bizi
izandako indarkeria eta traumak
gainditzeko; diru sarrerak sortzeko jarduerak martxan jartzea, aurrera atera ahal izan daitezen;
ikasten jarraitzeko bitartekoak;
eta haien jatorriko komunitateetan aldaketa kulturalak sustatzen
dituzten ekintzak, indarkeriok
geldiarazteko.
«Nik zuekin bat» lelopean, Alboan-ek konfiantza osoa du emakume horien indarrean, gainditzeko grinan, ahalmenean, ausardian eta ametsetan. Norbaitek
kanpainan lagundu nahi badu,
www.emakumeokmartxan.org
webgunean sar daiteke, eta haien
ahotsa entzunarazteko ekarpena
egin.
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MOBILIZAZIOAK

BERRIA
Ostirala, 2019ko martxoaren 8a

Nafarroa osoko herrietan
egingo dituzte ekitaldiak.
Gaur
Iruñea. 12:00etan, elkarretaratzea, Gazteluko plazan.
19:00etan, manifestazioa, Golem zinemetatik.
Leitza. 12:00etan, elkarretaratzea, Leitzako biribilgunean.
19:00etan, manifestazioa.
Altsasu. 12:00etan, manifestazioa, zahar etxetik.
19:00etan, eskualdeko manifestazioa, zahar etxetik.
Elizondo. 12:00etan, emakume katea, plazan. 19:00etan,
eskualdeko manifestazioa,
plazatik.
Tutera. 12:00etan, manifestazioa, Padre Lasa plazatik.
20:00etan, elkarretaratzea,
Foruen plazan.
Tafalla. 12:00etan, elkarretaratzea, Nafarroa plazan.
19:00etan, manifestazioa, Nafarroa plazatik.

Iazko Martxoaren 8ko manifestazioa, Iruñeko Sarasate pasealekuan. IÑIGO URIZ / FOKU

Nafarroa. Lurralde osoko
emakumeak antolatu
dira, zapalkuntza orori
planto egiteko
Greba antolatzeko batzar ugari sortu dituzte herrialde osoko
herri eta hirietan b Antolatzaileek uste dute aurten diskurtso mailan
urrats handia egitea lortu dutela grebari ideia politikoak erantsita
Askotariko lurraldea da Nafarroa;
eskualde eta errealitate ugari dituen herrialdea. Horregatik, ez da
egokia hiribururako sortutako eskemarekin erabakitzea nolakoa
izango den greba feminista Beran,
Lizarran, Tuteran edo Altsasun.
Hori uste dute Marta Molinero eta
Haizea Huarte Martxoaren 8ko
Nafarroako koordinakundeko ki-

deek. Hori dela eta, feministek
urrian greba antolatzeko prozesua abian jarri zutenean, argi ikusi
zuten zein izan behar zen aurtengo erronka nagusia: «Prozesua
eta eguna bera deszentralizatzea», Molinerok adierazi duen
moduan.
Horretarako, antolaketa eredu
berri bat bilatu zuten, herrialdea-

ren errealitate guztiei erantzungo
ziena. Tokian-tokian taldeak sortzeaz gain, hiru koordinazio mahaia eratu zituzten: herrietakoa,
Iruñerriko auzo eta herrietakoa,
eta Iruñekoa; bai eta horiek guztiak koordinatzeko beste bat ere.
Molinero Iruñerriko batzarrean
aritu da; Huarte, berriz, landa eremukoan. «Uste dugu modu ho-

rroka kontsumorako produktu
bihurtu nahi du. Baina ez dugu
hori onartuko».
Hala ere, oraindik balorazioak
egiteko goiz den arren, Molinerok
eta Huartek zalantzan jartzen dute grebarekin lortuko ote duten
zaintza lanak erdigunean jartzea,
«hori benetan lortzea oso zaila
baita». Baina sinetsita daude diskurtso mailan urrats handia egin
dela: «Orain, lehenbizikoz, mundu guztiak dauka buruan zaintzaren auzia».
Bestalde, Nafarroako landa eremuko emakumeek beren irakurketa politikoa egin dute grebaren
inguruan, beren aldarrikapenekin, «kapitalismoak eta patriarkatuak modu zehatzetan zapaltzen dituztelako landa eremuko
emakumeak». Zaintzaren ildoan
ardaztu dute irakurketa, eta hiriaren eta landa eremuaren arteko
«botere harremana» salatu dute.
«Hiriak landa eremuaren baliabideekin sostengatzen dira; hortaz,
herriak zaindu egin behar ditugu,
zaintza horrek beste bizimodu
baterako bidea ekar dezake eta»,
adierazi du Huartek. Bide horretatik, salaketa zehatzak egin dituzte; besteak beste, laborantza
lurrak gizonen jabetza direla, herrietan zaintza lanak emakumeen
bizkar uzten dituztela modu handiagoan, eta interes kapitalisten
ondorioz sortutako proiektuek
lurra suntsitzen dutela. Gaur, horiek guztiak salatuko dituzte greba feministan.

netan lortu dugula emakume
gehiagorengana heltzea», adierazi dute.
Iaz, grebaren antolakuntzaren
epizentro nagusia Iruñea izan
zen, eta herriek hiriburuarekiko
«menpekotasuna» izan zuten,
Huarteren irudiko. «Lehenbiziko
aldia izanik, ideia guztiak mugimendu zentrotik ateratzen ziren:
Iruñetik». Aurten, berriz, aurrekari bat izateak modua ekarri du
tokian-tokian lan egin ahal izatea.
Halaber, iaz sorturiko sareak eta
aliantzak horretan lagundu dutela nabarmendu du.
Lan egiteko era horri jarraituz,
gaurko greba egunean ez dute fo- Kontsumoan, gogoeta
kua Iruñean jarri nahi izan, eta Iaz, grebaren ardatz batek pisu
batzar bakoitzeko emakumeek handia hartu zuen Iruñeko mobiegokitzat jo duten moduan anto- lizazioetan: kontsumoak. Emalatu dute egitaraua. Goizean, herri kume askok protesta egin zuten El
eta auzo gehienetan mobilizazio- Corte Ingles-en eta Inditex kateaak egingo dituzte, eta, arratsalde- ren denden ateetan; «heteropaan, batzuk Iruñera joango dira, triarkatuak bultzatutako kontsueta beste batzuk herrietan eta au- mo eredua» salatu zuten. Indar
zoetan bilduko dira. Protestak ba- handiko irudiak izan ziren: dozeliatuko dituzte, gainera, zapal- naka emakume eskutik helduta,
kuntza zehatzak salatzeko: gazteak eta ikasleak, Mugimendu feministak
pentsiodunak, migra- egungo kontsumo ereduen
tzaileak eta bestelako ko- inguruko gogoeta ere bultzatu
lektiboetako andreak el- nahi du grebaren bitartez
karrekin aterako dira.
Deszentralizazioaz bestalde, dantzan, saltoki handia inguragrebari lotutako diskurtsoa edu- tzen; kalejirak dendetan barna...
Aurten ere dei egin dute ez konkiz janztea ere erronka gisa hartu
dute aurten Nafarroako feminis- tsumitzera. Hainbat arrazoi dautek, «mugak jartzeko feminismo de horretarako, Molinerok azaldu
neoliberalaren aurrean, edozei- duenez: «Batetik, egungo konnek ez dezan greba bereganatu», tsumo ereduak objektu bihurtzen
Huarteren hitzetan. Hala, garran- gaitu emakumeok, produktu
tzia eman diete bizitzei eta erre- bihurtu nahi gaitu; eta, bestetik,
produkzio lanei, eta, horrekin ba- gure kontsumoaren atzean beste
tera, kapitalismoaren kontrako esplotazio mota batzuk daude».
greba bat dela argi utzi dute. «Fe- Horregatik, grebarekin kontsuminismoa mehatxua da kapitalis- mo ereduen inguruko gogoeta
moarentzat; horregatik, gure bo- bultzatu nahi dute.

BERRIA
Ostirala, 2019ko martxoaren 8a

Emakumeen Nazioarteko Eguna

Ipar Euskal
Herria. Grebari
oihartzuna
eman nahi diote

MOBILIZAZIOAK
Ipar Euskal Herriko mugimendu
feministako kideek Baionan egingo dute gaur protesta. Gainera,
bazkaria eta poteoa ere egingo
dute. Grebaren eta feminismoaren
aldarriei oihartzuna emateko baliatu nahi dute eguna.
Gaur
12:00 Grebalarien bazkaria, Merkatuko plazan.
18:30 Manifestazioa, Errepublika
plazatik.
19:30 Poteoa, Baionako karriketan. Grebari oihartzuna ematea du
helburu.

Martxoaren 8ak oraindik ikusgaitasun txikia
badu ere, mugimendu feministak urratsak egin
ditu b Gaur, Baionan egingo dituzte ekitaldiak
«Martxoaren 8ari ikusgaitasuna
ematea». Hori da Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak
gaurko grebarako duen helburu
nagusia, Irati Fernandez kideak
adierazi duenez. «Oraindik
oihartzun handirik ez duen egun
bat da». Urtarril bukaeran hasi
ziren antolatzen Iparraldeko andreak: batzar bat antolatu zuten
talde feministekin eta banakako
emakumeekin, eta gaurko egunari begira jarri ziren.
«Iazko grebarako sortu genuen taldea berpiztea izan zen lehenbiziko helburua; eta, gero,
Euskal Herriko mugimenduarekin kontaktua ezarri genuen»,
azaldu du Fernandezek. «Orduan, erabaki genuen grebara
deitzea». Ordutik, Baionan egin

dituzte bilerak, eta beste herri batzuetan aurkezpenak ere egin dituzte, emakumeak mobilizatzeko: Maulen, Baigorrin eta Hendaian egin dituzte. Fernandezek
batzarretan egon den aniztasuna
nabarmendu du: «Jatorri eta adin
askotako emakumeak elkartu
gara».

Mugimendu feministak
urratsak egin ditu
Iparraldean: lortu du
gizarteak grebaren gaia
barneratzea
Iaz ere grebara deitu zuten Iparraldeko feministek, eta, orain,
lortutakoaren balorazio positiboa
egiten dute: «Greba oso ongi joan
zen: Baionan ehun emakume in-
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guru elkartu ginen bazkaltzeko,
eta arratsaldeko manifestazioan
jendetza egon zen», adierazi du
Fernandezek.
Mugimendu feministak urratsak egin ditu Iparraldean, haren
irudiko: lortu du andreak antolatzea eta sarean biltzea. Hala ere,
oraindik «asko» dago egiteko,

urrun baitago emakumeen eta gizonen arteko parekidetasuna.
«Ez da prozesu erraza, oraindik
ez baitugu oihartzun handirik»,
aitortu du Fernandezek, baina
ziurtatu du lortu dutela gizarteak
grebaren gaia barneratzea.
Aurten, bi mobilizazio nagusi
egingo dituzte, biak Baionan.

Eguerdian, bazkaria egingo dute
merkatuko plazan, eta 18:30ean
manifestazioa, Errepublika plazatik abiatuta. Ondoren, poteoa
egingo dute Baionako kaleetan,
grebaren aldarria kalera ateratzeko. Hendaiako emakumeek, berriz, Irunen (Gipuzkoa) egingo
dute protesta, Bidasoaldeko kideekin batera antolatu baitute gaurko egitaraua.
Egun osoz greba egin ezin duten emakumeak ere gonbidatu
dituzte ekitaldi nagusietan parte
hartzera, eta, grebarekin bat egiten dutela adierazteko, amantala
balkoian zintzilikatzera, bai eta
egun osoan besoko morea ipintzera ere.

