Martxoaren 8an, emakumeok planto!
Iaz, 70 herrialde baino gehiagotan, mugimendu feministak grebarako deia egin zien emakumeei,
emakumeen aurkako indarkeria eta ezberdintasun molde ugari eragiten dituen munduaren
aurrean. Bide horreta k, aurtengo martxoaren 8an, Euskal Herriko mugimendu feministak,
sindikatuek eta hainbat eragile poli kok bat egin dugu Emakumeok Planto aldarriarekin,
emakumeak mendean hartzen eta zapaltzen dituen sistema kapitalista, arrazista eta
hetereopatriarkala salatzeko. Izan ere, sistema honek sexuen araberako lan banaketa bultzatzen
du, eta ezkutatu eta gutxietsi egiten ditu bai feminizatutako ogibideak bai bizitzaren
iraunkortasunarekin eta zaintzarekin lotutako lanak.
Euskal Herrian ere ez gaude horreta k salbu. Emakumeok bazterketa egoerak pairatzen ditugu
esparru askotan. Hona hemen adibide batzuk:
•

Sistema honek ez ditu gizonen eta emakumeon enpleguak modu berean baloratzen. Hala,
emakumeok gizonek baino 7.500 euro gutxiago irabazten dugu urtean. Joera hori, gainera,
areagotzen ari da urtez urte. Halaber, lanaldi partzialen % 76,3 emakumeei dagozkie, eta
emakumeen % 27,6k aldi baterako kontratuak dituzte gaur egun. Gainera, feminizatutako
lanbideak (% 59 zerbitzuen sektorean) prekarizatuenak dira. Datu horiek guz ek argi erakusten
dute sistema honek eragotzi egiten duela emakumeok ekonomikoki burujabeak izatea:
bigarren mailako soldatak izatera eta behin-behineko eta lanaldi partzialeko kontratuak izatera
zigortzen gaitu.

•

Sistema honek ikusezin egiten ditu emakumeok doan eta, batez ere, emakume etorkinek
burutzen dituzten zaintza-lanak. Hego Euskal Herrian etxeko langileen % 87 atzerritarrak dira;
horieta k % 46 etxe-barruko langileak dira; herenak baino gehiagok ez du lan kontraturik; %
80ak astean 60 ordu k gora egiten du lan; eta % 85ak dagokion gutxieneko soldata ere ez du
jasotzen.

•

Sistema honetan desberdintasunak egiturazkoak dira eta, gainera, sistema koki ezartzen dira.
Horri, gainera, emakumeok jasaten ditugun indarkeria mota guz ak gehitu behar zaizkio, izan
indarkeria sexista, izan indarkeria arrazista edo klasista. Ez dago hilketa, sexu eraso edo
jazarpenik gabeko egunik. Iaz 7 emakume hil zituzten eta bi adin txikiko. Horretaz gainera, bi
egune k behin salaketa bat jartzen da sexu erasoenga k. 2017an aurreko urtean baino % 36
salaketa gehiago jarri ziren.

•

Sistema honek, gainera, estereo po sexistak sistema koki barreiatzen ditu, emakumeak sexu
objektu gisara proiektatuz.

•

Hezkuntza sistema bera ere, sistema patriarkala eta androzentrikoa da, izan ere, emakumeen
ekarpen historikoak alboratzen ditu, merkatuaren premiak asetzera bideratutako gaiak eta
edukiak hobesten ditu, eta genero-rolak auzitan ez ditu jartzen.

•

Bazterketa orokor horren aurrena, bazterkeria eta berdintasun falta bereziki sufritzen duten
euskal emakumeak nabarmendu nahi ditugu: ostalaritza edo merkataritzaren zerbitzuetan lan
egiten duten emakumeak, nagusiki prekarizatutako alorrak bai ra; aniztasun funtzionala duten
emakumeak; preso dauden emakumeak; bizi osorako prekarietatera bultzatuak izaten ari diren
emakume gazteak; bisexual, trans eta sexu, genero zein beste disidentzietakoak...

Egoera horri aurre egiteko, ezinbestekoa da emakumeok antolatzea eta sistema borrokatzea,
eta pertsonak erdigunean jarriko dituen beste sistema sozioekonomiko baten alde egitea.
Horretarako, ezinbestekoa da euskal herritarrok erabakitze eskubidea izatea, poli ka publiko
guz etan genero-berdintasuna bermatzeko.

Horrenbestez, honako puntu hau onartzea eskatzen diogu Usurbilgo Udalbatzari:

Martxoaren 8rako mugimendu feministak eta gehiengo sindikalak deitu duten
grebarekin bat egitea, eta herriko emakumeak deitzea, greba deialdiarekin bat
egitera, eta herritarrak bere osotasunean deitzen ditu antolatuko diren mobilizazio
nagusietan parte hartzera.
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