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Feminismoa: 
hitza hartzeko borroka

Bi neska, Beldur Barik tailerreko ekitaldietako batean, iazko Emakumeen Kontrako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Egunean. JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

EMAKUMEEN 
EGUNA



Enplegu duinaren aldarrikapenean sakondu dute
Emakumeen Nazioarteko Egunerako. Krisi 
ekonomikoa dela eta, okerrera egin du egoerak, eta
areagotu egin da generoen arteko desberdintasuna.

S
aihetsezina dirudi ga-
raiotan. Solasaldi ba-
tean edo bestean,
ezinbestean ageri da
krisi ekonomikoaren

mamu beltza. Alboratu ezineko
gaia da, milaka aurpegi baititu
eta gizartearen eremu ugaritara
eraman baititu bere atzapar ilu-
nak. Etxe kaleratzeak, pobrezia,
langabezia eta beharginen lan
baldintza kaskarrak eguneroko
bihurtu dira komunikabideetan.
Latz jo du gizarteko sektore guz-
tietan. Baina badira krisia beste-
ek baino gogorrago pairatzen du-
tenak. Prekarietatea gertutik
ezagutzen zuten komunitateen-
tzat eta, horien artean, emaku-
meentzat bereziki lazgarria iza-
ten ari da.

Lan duintasunaz hitz egitera-
koan, krisiak emakume aurpegia
du. Ekonomiaren izenean 
politika sozialetan egindako mu-
rrizketa sistematikoek nabarmen
kalte egin diote andrazkoen egoe-
rari, eta lan egoera zein soldatak
berdintasunerako oztopo bilaka-
tu dira. Hori dela eta, mezu hori
nabarmentzea erabaki dute hain-
bat eragilek aurtengo Emakume-
en Nazioarteko Egunaren harira.
Berdintasuna eta borroka femi-
nista aldarrikatzeko egunean, an-
drazkoen lan baldintza kaskarrak
eta enplegu duin baten beharra
salatuko dute Euskal Herriko
emakumeek. Gaurko aldarrika-
pena bihar ere kalera eramateko
deia egin dute, Bilbon eta Iruñean
enpleguaren alde egingo dituzten
manifestazioetan.

Bi sexuen soldaten artean deso-
reka dago. Datuak argigarriak di-
ra. Europako Parlamentuak ur-
tea amaitu aurretik plazaratuta-
ko zenbakien arabera, emakume-
ek urtean 418 lanegun beharko li-
tuzkete gizonezkoek adina
irabazteko. Hego Euskal Herriko
soldaten diferentzia urtean 7.000
euro ingurukoa da —2010ean
7.055,34 eurokoa zen Nafarroan,
eta 7.002,56 eurokoa, Araba, Biz-
kai eta Gipuzkoan—, Espainiako
Estatistika Institutuaren (INE)
soldaten egiturari buruzko inkes-
taren arabera. Emakunderen ur-
teko txostenari erreparatuz gero,
Araba, Bizkai eta Gipuzkoan
%18,23koa da soldata arraila. Az-
ken datuok 2008koak dira, eta or-
dutik tartea apur bat murriztu da,
krisi ekonomikoaren eraginez.

Dena den, ez da apaldu emakume-
en lan baldintzek hobera egin du-
telako, gizonezkoen enpleguak
okerrera jo duelako baizik.

Sexua diskriminazio faktorea
da oraindik ere. Gizon eta emaku-
meen ordezkaritzan desoreka
garbiak daude kontratu motari
eta iraupenari dagokienez. Izan

ere, lanaldi osoetan daude gizo-
nak, eta aldi baterako lanaldietan
emakume gehienak. INEren biz-
tanleria aktiboaren inkestaren
arabera, Araba, Bizkai eta Gipuz-
koako halako kontratuen %85,3
andrazkoek betetzen dituzte. Zu-
zenean eragiten du soldatan.
Hain justu, lansari apalenak irau-

pen jakineko edo zatitako kontra-
tuetan daude. 

Lan eredu hori gaitzetsi dute
koordinakunde feministek, gaur-
ko mobilizazioetara deitzean.
«Desberdintasuna» pizten duela
eta «emakumearen esplotazioan»
oinarritzen dela nabarmendu du-
te. Sistema patriarkal eta neolibe-

rala aldatzea exijitu dute. Hainbat
sindikatuk enplegu proposame-
nak aurkeztu dituzte azken egu-
notan. Izan ere, murrizketa sozia-
len ondorioz, areagotu egin da an-
drazkoen doako lana, eta gehiago
okertu da lehengo egoera txarra.

Estatuak ematen zituen lagun-
tza sozialak familiaren eskuetan
geratu dira, eta emakumeak bete-
tzen du rol hori orain. Etxeko la-
nek eta adingabeen zein adin-
duen zaintzek andrazkoen lan es-
kerga eskatzen jarraitzen dute.
Hori dela eta, malgutasun handia-
goko lanpostuak hartzen dituzte.
Soldatapeko enplegua etxeko be-
harrarekin uztartzean, lanaldia
murriztea edo etetea erabaki be-
har dute. Iraupen zehatzetarako
lanetara edo zatikako kontratue-
tara bideratzen ditu horrek, egoe-
ra ekonomikoa hobetzeko auke-
rik gabe. Goi karguetako eta an-
tzinatasunagatik jasotako or-
dainsariak gizonezkoen esku ge-
ratu dira. Ondorioz, emakumeek
ez dituzte aukera berak, eta men-
dekotasuna dakar horrek.

Sektoreka ere, emakumeek
ezagutu dute krisiaren aurpegi
gordinena. Krisiak, erruki gabe,
lehen, bigarren eta hirugarren
sektorean jo duen arren, kalera-
tzeen %82 zerbitzuetan izan dire-
la azaldu du LABek, emakume
gehien dagoen sektorean. «Kale-
ratze isilduak» direla gaitzetsi
dute hainbat sindikatuk, haien
aburuz ez daukatelako industria-
ko erregulazio espedienteek be-
zainbesteko oihartzunik. Zerbi-
tzuetan kontratuak berritzeari
utzi eta sinatutakoak deusezta-
tzen direla salatu dute. Kaleratze
kolektiboak izan beharrean, ba-
nan-banan kanporatzen dituzte.

Pentsiodunak ere, kalera
Murrizketa sozialek ez diete era-
gin soilik lanean edo lan bila ari
diren emakumeei. Pentsiodunen
eta alargunen egoera ez da hobea.
Urteak daramatzate haien esku-
bideen aitorpena eskatzen. Alar-
gundu diren emakumeek sena-
rraren errentaren %52 jasotzen
dute soilik. Mariano Rajoy Espai-
niako presidenteak pentsioak
igotzea promestu zuen. %1ekoa
izan da iragarritako igoera. Urte
luzez lan merkaturako sarrera
mugatua izan ondoren, mendeko-
tasunean jarraitzen dute erreti-
roa hartutakoan.

Oztopoak
berdintasunari 

Lanaldia murrizten dute emakume ugarik, etxeko beharretara egokitzeko. FELIPE TRUEBA / EFE
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Politika neoliberalek eta patriarkalek
emakumeengan duten eragina aztertu
du soziologo espainiarrak; nabarmendu
du kalte handia egiten dutela ongizate
estatuan egindako mozketek.

Genero politiketan aditua da
Rosa Cobo soziologoa (La Cava-
da, Espainia, 1956). Joan den aste-
an Basauriko Marienea emaku-
meen etxean izan zen hitzaldi bat
eta mintegi bat ematen.
G Genero politika berri bat aipatu

duzu.Nolakoa beharko luke?
E Ez dut nolakoa izan behar
duen azaltzen, baizik eta bilakae-
ra nolakoa izaten ari den. Une be-
rezi batean gaude, non bi erreak-
ziok sekulako garrantzia baitu-
ten: erreakzio patriarkalek eta
erreakzio neoliberalek. Horien bi-
degurutzean, emakumeak gaude.
G Zein da politika neoliberal horien

eragina?
E Krisi ekonomikoaren eragi-
nez, orain egin dira begi bistako,
era errukigabean ezartzen hasi
baitira. Gastu publikoan mozke-
tak egiten dira, estatuaren inda-
rra murriztuz. Estatuak bete ezin
dituen funtzio horiek bere gain
hartzen ditu familiak, ikusezin
bihurtuta. Familiaren barruan,
emakumeak egiten du estatuak
betetzen zuen lana. Politika sozia-
lak murriztuta, andrazkoek doa-
ko lan gehiago egin behar dute.
Bestetik, lan merkatuarekin du-
ten harremana izan behar dugu
kontuan. Era masiboan integra-
tzen hasi zirenean, andrazkoek
lan egoera prekarioenak zituztela
ikusi genuen. Langabezia tasak
gora egin duen unean, Espainia
da emakumeen langabezia tasa

handiena duen Europako Batasu-
neko herrialdea.
G Bereziki emakumeengan eragin

dute,beraz,krisi ekonomikoaren ize-
nean egin diren murrizketek?
E Bai, identifikatzen ari garen
sexu politikak kezkagarriak dira
oso. Ezkutaturik geratu da krisi
ekonomikoak eta gizarte eredua-
ren aldaketak ongizate estatuan
izandako eragina. Ez gara ohartu
zenbaterainoko desberdintasuna
eragiten duen. Baina sexu politi-
ka horrek alderdi gehiago ditu, in-
darkeriarena, esaterako. Gaur
egun, emakumeak gure eskubi-
deak lortzeko borrokan aritu be-
harrean, lortu duguna ez galtzeko
lanean ari gara. Hori da gizarte pa-
triarkal honen errealitate drama-
tikoa, emakumeen egoera atzera-
ka doala oro har.
G Atzera goaz,orduan?
E Ez da batere erraza egungo tes-
tuingurua ebaluatzea, ziurrenik
distantzia eta perspektiba apur
bat behar baikenuke. Baina ez di-
rudi kasualitatea denik atzera-
pausoak gertatu izana emakume-
en eskubideetan. Eskubideak gal-
tzen baditugu, gizonezkoek defi-
zit hori haientzako pribilegio
bihurtzen dutelako da. Erreakzio
patriarkalik badago, ideologia fa-
natikoak berrarmatu direlako da;
indarkeria erabilita, emakumeak
askatasun eta berdintasun espa-
rruetan sar ez gaitezen.
G Ongizate estatuaren garrantzia

nabarmendu duzu, eta hor egiten ari
dira murrizketa gehienak.
E Ongi nabarmendu behar da
hori; ongizate estatuan egindako
mozketak eskubide sozialak mu-
rriztea baita. Eskubide sozialek
harreman estua dute andrazkoen
egoerarekin. Eskubideak desa-
gertzen badira, doako lan eskerga
egingo dute. Gai konplexua da,
murrizketek esparru ugaritan
eragiten baitute. Oro har, ardura
emakumeen bizkarrera doa zuze-
nean. Horregatik, murrizketek
desberdintasuna eragiten dute

halabeharrez; nabarmenago an-
drazkoengan. Izan ere, gizonezko-
ek ez dute erantzukizun bera, ez
dituzte haurrak edo senideak
zaindu behar. Ongizate estatua
murrizten den heinean, doako la-
na hazi egiten da.
G Murrizketen haritik, gizartearen

ezinegona handitzen ari da. Ekar al
dezake horrek nolabaiteko aldake-
tarik?
E Baikor izateko zantzuak dau-
de. Izan dugu garaipen txikiren
bat krisia aitzakia perfektu izan

duen politika neoliberalaren au-
rrean. Bestalde, zentro-ezkerreko
politikariek oker ugari egin dituz-
te azken urteotan. Horrek, politi-
karen zilegitasun eza ekarri du.
Herritarrak hasi dira mugitzen.
Begira kaleratzeen aurkako pla-
taformak: ez dute legea aldatzea
lortu, baina aurreko egunean Es-
painiako Parlamentuan eztabai-
datu zen gaia. Feminismoa anto-
latzea ezinbestekoa da desberdin-
tasun egoerak gelditzeko.
G Emakumeak «hornitzaile frus-

tratuak» direla esan duzu.
E Ideia berez ez da nirea, Heidi
Hartmann feminista marxistare-
na da, eta Celia Amorosek ere era-
biltzen du. Bigarren Mundu Ge-
rraren ondoren, eskuin ekonomi-
ko eta politikoak hitzarmen sozial
bat adostu zuten ezker sindikal
eta politikoarekin, ongizate esta-
tua bermatzeko xedearekin. Itun
horren atzean hitzarmen patriar-
kal bat zegoen: gizonezkoa horni-
tzaile unibertsala izango zen, eta
emaztea, etxekoandrea. Horni-
tzailearen soldata familia osoare-
na izango zen, eta eskubideak
izango zituen lan merkatuan ego-
teagatik. Andreak doako lan mor-
doa egingo zuen, ez zen eskubide-
en jabe izango, senarraren eskubi-
deetatik eratorritakoak izango zi-
tuen soilik. Dinamika hori
1970eko hamarkadan apurtu zen,
lan merkatuan sartzerakoan.
Hornitzaile unibertsalaren irudia

desagertzen ari da, gaur egun bizi-
rik irauteko bi soldata behar baiti-
ra. Merkatuan berdintasunezko
baldintzetan sartuko ginela uste
genuen emakumeok, baina hor-
nitzaile frustratuak garela kontu-
ratu gara. Aurretik aipatu dizu-
dan moduan, soldata apalenak,
lanaldi partzialak eta abar izaten
ditugu. Horregatik gara horni-
tzaile frustratuak.

Baikortasun mezua helarazi
nahi nuke, halere. Historia idatzi
gabe dago oraindik, eta talde za-
palduek idatz dezakegu. Horreta-
rako, gure historiaren jabe bihur-
tu behar dugu. Alda daiteke gizar-
tea, kalera aterata eta mobilizazio
bidez. Horretarako, feminismoak
leku garrantzitsua eduki behar
du. Gizartearen bizkarrezurreta-
ko bat izan behar du feminismo-
ak.

Rosa Cobo
«Murrizketek
desberdintasuna
eragiten dute»

«Feminismoa
antolatzea
ezinbestekoa da
desberdintasun
egoerak gelditzeko»
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Euskal Herriko talde feministak 
eta eragileak emakumeen eskubideen
alde egitera aterako dira gaur kalera

K
alera aterako dira
gaur Euskal Herri
osoko emakumeak.
Haien eskubideak
ozen eta harro alda-

rrikatuko dituzte lau haizeetara,
urtero legez. Feminismotik abia-
tuta, beste eredu sozial baten
beharra defendatuko dute. 
Emakumeen Nazioarteko Egu-
nean, borroka feministak aurre-
ra jarraitzen duela esango diote
gizarteari; hau da, ekintza politi-
ko eta sozialekin jarraituko dute-
la, egunero ari diren bezala.

Aurten, Euskal Herriko koor-
dinakunde feminista nagusiak
elkarrekin manifestatuko dira,
Gora borroka feminista lelopean.
Gasteizen egingo dute eguneko
elkarretaratze nagusia. Emaku-
meen Mundu Martxak deituta,
12:30ean elkarretaratzea egingo
dute, Eusko Legebiltzarraren
egoitzaren aurrean. Enplegua-
ren inguruan eztabaidatuko du
gaur parlamentuak, eta feminis-
ten ahotsa eta aldarrikapenak en-
tzunaraztea dute helburu. Lana

soberan, enplegu duina faltan
izango da elkarretaratzearen le-
loa. Iruñetik, Donostiatik eta Bil-
botik autobusak antolatu dituz-
te. Sindikatu eta alderdi politiko
ugarik ekitaldia babestu dute, eta
parte hartzeko deia egin dute.

Hiriburuetako ekitaldiak
Manifestazioek hartuko dute le-
kukoa arratsaldean. 18:30ean
abiatuko da Baionako manifes-
taldia, herriko etxearen aitzine-
tik. Ordubete geroago, 19:30ean,
Donostiaren eta Bilboren txanda
izango da. Bulebarretik hasiko da
Gipuzkoako mobilizazioa, eta
Arriagatik, Bizkaikoa. 20:00etan
abiatuko da Gasteizko protesta,
San Antonetik. Ordu berean el-
kartuko dira Nafarroako emaku-
meak, Iruñeko Gaztelu plazan.

Euskal Herriko hiriburuetan
ez ezik, hainbat herritan ere
manifestatuko dira gaur: Altsa-
sun, Arrasaten, Barakaldon,
Barañainen, Basaurin, Duran-
gon, Legazpin... 

Berdintasunak gizartean duen

balioa nabarmendu du Emakun-
dek. Berdintasuna gizarte osoa-
ren aurrerapenerako «positiboa»
dela esan du, eta haren gabeziak
«ondorio latzak» eragiten dituela.
Horregatik, Eusko Legebiltzarre-
ra adierazpen instituzional bat
igorri dute, egungo legegintzal-
diak berdintasun politikarako
konpromisoak har ditzan.

Emakume guztiak omentzeko
eguna dela gogorarazi du Ema-
kundek, aurrerapausoak ospa-
tzekoa, baina berdintasunaren bi-
dean dauden erronketan jarrai-
tzekoa. Ideologien gainetik,
elkarlanaren beharra nabarmen-
du du.

‘Berdin gehiago da’
Asteartean hasi zuen kanpaina
Emakundek. Berdin gehiago da.
Berdintasuna: gizarte osoari me-
sede egiten dion giza eskubidea
leloa erabili dute. Autobus, tren
eta metro geltokietan afixak jarri
dituzte, hedabideetan publizita-
tea sartu, eta erakunde, ikastetxe,
liburutegi eta hainbat entitate-
ren artean 5.000 kartel banatu. Hi-
laren 12ra arte egongo da indarre-
an.

Emakundek lehen aldiz deitu
du koordinakunde feministek
antolaturiko deialdietan parte
hartzera. Izaskun Landaia era-
kundeko zuzendariak Bilboko
mobilizazioan parte hartuko du. 

Koordinakunde feministek
antolatutako mobilizazioez gain,
beste gizarte eragile batzuek ere
hainbat ekitaldi egingo dituzte
gaur. CCOO sindikatuko ordez-
kariak 09:30ean batzartuko dira

Bilbon, eta arratsean ez ezik,
eguerdian ere manifestatuko
dira; 12:15ean, Bizkaiko hiribu-
ruan. Hazparnen (Lapurdi),
berriz, balio maskulinoen eta
femeninoen inguruko mahai
ingurua antolatu dute Eihartze-
an, 20:00etan. Pausun, 19:00etako
elkarretaratzearen ondoren, afa-
ria eta antzerki emanaldia anto-
latu dituzte.

Tolosan (Gipuzkoa), 19:00etan,
kalejira bat egingo dute, Emaku-
meen plazatik abiatuta. Ordu eta
erdi geroago, Leidor aretoan Ez
da kasualitatea bertso saioa
antolatu dute. Baztanen (Nafa-
rroa), herriko hainbat elkarte
20:00etan elkartuko dira. Bidela-
gun elkartean afaltzeko aukera
izango dute gero. Gaztetxean adi-
men sexualari buruzko lantegia
egingo dute.

Gaurko aktibitateez gain, aste
osoan ekitaldi ugari antolatu di-
tuzte. Donostiako Emakumeen
Etxean ekofeminismo laborate-
giak antolatu dituzte, «analisia,
hausnarketa eta ekintza feminis-
tak baliatuta eraldaketa soziale-
an parte hartzeko». Zumaian (Gi-
puzkoa), Maria Paz Giamabastia-
nik hitzaldi bat emango du
hurrengo ostegunean.

Aldarrikatzeko eguna

Gaurko mobilizazioetan parte hartzeko prentsaurrekoa. GARI GARAIALDE / ARP
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Deialdiak
Hiriburuak

Euskal Herriko koordinakun-
de feministek elkarrekin
antolatu dituzte mobilizazio-
ak:
pGasteiz: 12:30ean, elkarre-
taratzea, Eusko Legebiltza-
rraren aurrean. 19:30ean,
manifestazioa, San Antone-
tik abiatuta.
pBilbo: 19:30ean aterako da
manifestazioa, Arriagatik.
pDonostia: 19:30ean Bule-
barrean elkartuko dira.
pIruñea: 20:00etan, mani-
festazioa, San Anton plaza-
tik abiatuta.
pBaiona: 18:30ean herriko
etxearen aitzinean bilduko
dira.


