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ZERGATIK EGINGO DUGU GREBA FEMINISTA? 

Iazko greba feministak arrakasta bildu zuenez, aurtengo martxoaren 8an kaleak hartuko ditugu 
berriro ere emakumeok*, bollerok eta transok. Mugimendu feministak 24 orduko greba antolatu du, 
«Bizitzak erdigunera!» lemaren pean. Bistan denez, ez da ohiko greba bat; aitzitik, hauxe erakutsi 
nahi dugu: emakumeok geratuz gero, mundua geratzen dela. 

Horregatik, bizitza ipini dugu erdigunean, bizitzea merezi duen bizitza bat, izan ere, geu arduratzen 
baikara bizitzari eusteko beharrezkoak diren lan guztiez, modu ikusezinean arduratu ere. Hori dela-
eta, zaintza-ardurak birbanatuko dituzten politika publikoak nahi ditugu. Osterantzean, sektore 
zaurgarrienetako kideek egin behar izaten dituzte halako lanak, eta, ondorioz, berez aski prekarioak 
diren bizitza horiek are babesgabeago geratzen dira kapitalismo predatzailearen aurrean. 

Beraz, mugimendu feministak dei egin digu, ez bakarrik soldatapeko lanei planto egin diezaiegun, 
baizik eta planto egin dezagun dohainik egiten ditugun beste lan guztietan ere: sexualitatean, 
kontsumo-ereduan, familia eraikitzeko eran, jakintza sortzeko eran, arrazakeriaren aurrean, 
edertasun-ereduaren aurrean eta era guztietako menderakuntzen aurrean. Bada garaia bazterretan 
gaudenok behingoz erdigunean egon gaitezen. 

STEILAS-ek bat egin du Euskal Herriko mugimendu feministaren planteamenduarekin, eta, 
horregatik, tokian tokiko asanbladetan parte hartzen ari gara. Gonbita luzatzen dizuegu emakume* 
denei, irakasle zein ikasle, asanbladetan parte har dezazuen, eta eskatu nahi dizuegu egun horretan 
ez ditzazuela curriculumeko edukiak landu. Horren ordez, iruditzen zaigu egokiera aproposa 
dela, adibidez, ikasle mutilekin honako gai hauek lantzeko: grebaren zergatiak, emakumeen rol 
subsidiarioa esparru guztietan, izan publiko zein pribatu, eta gizonen eta mutilen pribilegioak. 
Horretarako, erabilgarria suertatuko zaizue martxoaren 8rako prestatu dugun unitate didaktikoa 
«Zaintzak plazara, bizitza erdigunean», bertan landu baitugu bizitzaren iraunkortasunaren gaia. 
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ZERI EGINGO DIOGU PLANTO?

Aurtengo greban bost ardatz landuko ditugu: greba egingo dugu zaintza lanetan, enpleguan, 
pentsioetan, ikasketetan eta kontsumoan. Ardatz horien bidez, hainbat menderakuntza-egitura 
salatu nahi ditugu, zeintzuk elkarri loturik baitaude guztiak, argi eta garbi. 

KAPITALISMOARI planto

Kapitalismoak kapitala jartzen duelako erdigunean, ez ordea bizitzak eta pertsonak. Gauzak 
horrela, emakumeek egiten dituzte bizitzari eusteko lanak, haiek egiten dituzte, adibidez, lanaldi 
erdiko enpleguen % 80a eta haiek hartzen dituzte amatasun-baimenak. Horren ondorioz, soldata 
baxuagoa dute, zuzenean, eta, gainera, murriztu egiten dira antzinatasun-sariak, pentsioak eta 
abar. Azken batean, emakumeen bizitzak prekarizatzen dira. 

PATRIARKATUARI planto

Egitura hierarkiko bat delako, zeinak botere-eremuan jartzen baititu gizon gisa hezitakoak eta 
subordinazio-egoeran, berriz, emakume gisa hezitakoak. Menderakuntza-harreman horretatik 
abiatzen dira askotariko gaitzak: emakumeen lan prekarioa, indarkeria matxista, justizia patriarkala, 
gure gorputzen gaineko kontrola, emakumeen ikusezintasuna…

HETEROARAUARI planto

Heterosexualitatea ez da desirarekin eta sexu-orientazioarekin lotutako zerbait, ez horixe; 
heterosexualitatea eredu ezinbestekoa da patriarkatuak aurrera jarrai dezan, horregatik, emakumeok 
bizitza-eredu bakar bat dugu eskura: derrigorrezko heterosexualitatea eta ezkontza. Logika horren 
bazterretan kokatzen garenoi, ordea, TLGBQ+fobia-ren zigorra ezartzen digute. Aske izan nahi 
dugu, heteroarautik harago desiratzeko aske. 

KOLONIALISMOARI planto

Gertakari historiko kolonialek sorturiko pribilegio sistemak baztertu egiten ditu arrazak, kulturak, 
ideiak, ezagutzak, sinesmen erlijiosoak, bizimoldeak, hizkuntzak, generoak eta abarrak, eta 
bazterketa hori betikotzen du, gainera. Horregatik guztiagatik egin nahi dugu planto lurraldeen eta 
pertsonen arteko botere harreman desorekatuak sortzen dituzten logika kolonialen aurrean. 

KAPAZITISMOARI planto

Kapazitismoa ere bazterkeria-mota bat da, aniztasun funtzionala duten pertsonak baztertzen ditu, 
eta bitan banatzen ditu pertsonak: produktiboak eta ez produktiboak, gaiak eta ezgaiak. Logika 
horren ondorioz, ezgai gisa hartzen diren pertsonek besteren errealitatera egokitu behar izaten 
dute, hain zuzen ere, gai gisa hartzen diren pertsonen errealitatera. 
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Zein da gizonen rola greba honetan? 

Patriarkatuak zapaltzen dituen subjektuak, horiek baizik ez dute greba egingo martxoaren 8an: 
emakumeek*, bollerek eta transek. Gure azken helburua da emakumeen eta gizonen kategoriak 
haustea, hala ere, gaur egun, termino horiek baliagarriak zaizkigu agerian dagoen zapalkuntza 
estrukturala izendatzeko. Beraz, gizon gisa aurkezten bazara edo hala hartzen bazaituzte, hona 
hemen grebari babesa emateko zenbait modu: 

  Erraztu emakumeen* greba-eskubidea, egun horretan guri bakarrik egin baitzaigu 
greba egiteko deia, eta eman guri erabateko protagonismoa, gainerako egunetan 
jasaten dugun ikusezintasuna konpentsatze aldera. 

  Hartu zuen gain familiako zaintza-lanak eta etxeko ardurak. 

  Sortu zaintza-espazioak hezkuntza-zentroetan, hartara, emakumeek* benetan 
egin dezaten zaintzen greba; gure proposamena da gurasoen elkarteekin eta auzo 
elkarteekin elkartzea, zuen komunitateko zaintza premiak kudeatzeko. Iaz halaxe egin 
zuten hainbat lekutan, aurrez planifikatu gabe. 

  Hausnartu emakumeen aurkako diskriminazioari buruz, hala esparru publikoan 
gertatzen denari buruz nola esparru pribatuan gertatzen denari buruz, eta hausnartu 
ea nola egin diezaiekezuen uko genero-pribilegioei, hartara gizarte berdinzaleagoa 
bat lortzeko. 

  Zuen lanpostuetara joan, eta, greba babestu nahi baduzue, eman egun horretako 
soldata feminismoaren kausari. 

  Errespetatu neska ikasleen greba-eskubidea, ez landu curriculumeko edukirik egun 
horretan eta mutil ikasleekin landu grebaren zergatiari buruzkoak. 

  Eztabaidatu eta argudiatu ikasleekin, indarkeria matxistaren adierazpide orori uko egin 
diezaioten, jarrera matxistak ezagutu eta identifikatu ditzaten, emakumeok bizi dugun 
diskriminazio historikoaren kontra ager daitezen publikoki, aldarrikapen feministak 
babes ditzaten…
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