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Dibisa 

  

Menturari hiru dohain zor dizkiot: emazte sortu izana, 

Klase sozial apalekoa eta herrialde zapaldukoa. 

 

Eta hiru bider errebelde izateko urdin uherra. 

  

Maria Merce Marçal (Itzulpena: Itxaro Borda) 

 

Aspalditik gatoz, historia luze batetik. Feminismoa, fenomeno politiko eta historiko 

gisa, praktika multzo eta pentsamendu korronte desberdinek osatzen dute, testuinguru 

politiko zehatz batean kokatu behar direnak. Elkarrekin ekiten dion gorputz kolektibo anitza 

da. 

Feministok mugimendua gara, gaur egungo munduaren ordena eta diskurtso nagusia 

irauli nahi duena. Patriarkatua, heteroaraua, arrazakeria, neokolonialismoa, inperialismoa 

eta kapitalismoa ditu zapalkuntzarako tresna. Munduko biztanleon gehiengoa mendean nahi 

duen sistema; parekidetasunik eza eta prekarietatea eragiten dituena indarkeriaren 

naturalizazioaren bitartez, emakumeen gorputzak objektu bihurtuta eta bizitzaren 

esplotaziorako eredu berriak asmatuta. Gizonezkoa, heterosexuala, zuria, eta inolako 

aniztasun funtzional zehatzik edo desgaitasunik ez duena. Hara hor pribilegioduna, sistema 

horrek babesten duena; munduko biztanleon gehiengoa ez garena, bistan da. 

Feminismo intersekzionala praktikatzen dugu, bai baitakigu azpiratze-mota bat baino 

gehiago jasaten dugula. Jatorria, arraza, hizkuntza, klasea, adina, genero-identitatea, hiritar 

estatusa,  orientazio sexuala eta gaitasuna dira alderik alde zeharkatzen gaituzten 

zapalkuntzarako tresna pribilegiatuak. Askatzeko tresna pribilegiatuak ere badira, ordea, 

identitate kolektibo bat ezaugarritzen baitu bakoitzak. Haietatik abiatuta jabetuko gara gure 

minez, ahalmentzeko tresna bilakatuko ditugu eta elkarrekin kolektiboan boteretzea lortuko 

dugu.  

Munduko bidegabekeriak ezabatu eta berdintasuna lortzea helburu duten borroka 

kolektibo askoren parte gara. Besteak beste, justizia soziala, etxebizitza duina, osasun 
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sarbide unibertsal publikoa eta hezkuntza publiko inklusibo unibertsala, naturaren babesa, 

herrien burujabetza eta pertsonen zirkulazio askea defendatzen ditugu. 

Bestalde, biziraupenari eusteko eta jasangarritasuna bermatzeko elikadura 

burujabearen alde ere egiten dugu. Enpresen eta industrien interes ekonomikoei nahiz 

 jarrera extraktibistei aurre egin nahi diegu, horiek baitira merkataritza askeko itunen, 

baliabideen pribatizazioaren eta nekazaritza politika itogarrien erantzule. Nahitaezkoa da 

ondasun natural eta energia iturriei dagozkien politiketan erabakitzeko dugun eskubidea 

gureganatzea (adibidez, Frackinga baztertzeko), alternatiba herritar kolektiboak eraikitzea 

eta gertuko ekoizpena babestea.  

Antimilitaristak gara eta gerren kontra gaude. Emakumeok* gatazka egoeretan 

indarkeria handiagoa pairatzen dugu; gatazkaren berezko indarkeriaz gain emakume* 

izateagatik gure gorputzetan pairatzen dugu sexu-indarkeria, indarkeria fisikoa eta indarkeria 

psikologikoa. Gure gorputzen gaineko erabakiak hartzeko eskubidea lapurtzen digute eta 

gerraren interes geopolitikoak defendatzeko borroka eremu bihurtzen dute, bataila bakoitzak 

gure baitan sortzen dituen oinazeak ahaztuz eta bake prozesuetan zor zaigun lekua ukatuz.  

Europako migrazio eta asilo lege eta politiken etengabeko  gogortzea salatzen dugu; 

horiek baitira igarotze herrialdetan emakumeen kontra eragiten den indarkeriaren 

hazkundearen erantzule. Erakundeen eguneroko arrazakeriari eta migrazioaren aurkako 

legeei nahiz kontrol eta jazarpenerako politikei planto egiten diegu. Aniztasuna guztion 

ondasun gisa defendatzen dugu eta aniztasuna kriminalizatzen duten diskurtso neofaszistei 

aurre egiten diegu.  

Mozal legeak ezartzen dituzten estatu autoritarioen eta errepresiogileen kontra gaude. 

Gizarte-mugimenduen kontrako eraso zuzena dira eta iritzi eta adierazpen eskubidearen 

urraketa garbia. Gure gorputzak, gure hitzak eta gure erabakiak defendatu nahi ditugu plaza 

orotan eta eragile alternatiboen jazarpenari haginak erakutsiko dizkiogu lege horiek 

iraganaren tiraderan giltzapetzeko.  
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Aspalditik gatoz, historia luze batetik. Martxoak 8 askotan hartu izan dugu kalea eta 

hitza, baina 2017koan emakumezko* langile produktibodunen eta erreproduktibodunen 

lehen greba globala egin zen, nazioarteko lehen greba feminista.  

Ez zen historiako lehenengoa izan. 1975eko urriko ostiral batean, Islandiako 

emakumeen* %90k uko egin zion etxean eta etxetik kanpo lan egiteari eta kalera atera zen 

protestatzera. 2016ko urriaren 3an, Islandiako greba feminista hura eredutzat hartuta, egun 

osoko geldialdia egin zuten Poloniako emakumeek*, borondatezko abortua eta nahi 

gabekoa kriminalizatzearen kontra. Antzeko egoera bizi izan zuten Korean ere; urte eta 

hilabete hartan bertan, behin baino gehiagotan mobilizatu ziren. Garai berean, Argentinan, 

ordubeteko geldialdia eta protesta masiboak egin zituzten, herrialdean gertatutako 

feminizidio kasuak eta emakumeen* topaketa nazionalean jasandako errepresioa salatzeko.  

Argentinako mobilizazio haien ondotik sortu zen Emakumeen* Nazioarteko Grebarako 

plataforma, mundu osoko herrialde desberdinetako emakumez* osatua. “Elkartasuna da 

gure arma” lelopean, 2017ko martxoaren 8rako greba deialdia egin zuen nazioartean. 

Latitude guztietako emakumeok* jasaten dugun indarkeria egiturazko, sinboliko eta 

zuzenekoari erantzuna eman nahian. Argentina, Polonia, Turkia, Estatu Batuak, Brasil, Italia, 

Pakistan, Tailandia… 50 bat herrialdetako milioika emakume* mobilizatu zituen greba hark.  

Euskal Herrian, aurten nazioarteko deialdiarekin bat egingo dugu. Iazko abenduaren 

2an, Euskal Herri mailako feministen asanblada egin zen Gasteizen eta bertan, greba 

planteamenduaren zenbait oinarri zehaztu eta adostu ziren. Hala nola, koordinazio nazional 

bat osatzearen alde egin zen, herrialde bakoitzeko bi ordezkarik osatuko zutena. Haien 

eskuetan geratu zen diskurtso eta kartel nagusi bat diseinatzea, grebari txapel bakarra 

ipintzeko amoz. Hala ere, herrialde eta eskualde bakoitzak tokian tokiko erabakiak hartuko 

ditu, bere errealitatearen, beharren eta nahien araberakoak. 

M8an egingo dugun greba ez da enpleguaren esparrura mugatzen, merkatuak lantzat 

hartzen duen horretara. M8an gure kontsumoa, etxeko- eta zaintza-lanak, soldatapeko lanak 

eta ikasketak geraraziko ditugu. Erakutsiko dugu gu gabe ez dela produzitzen eta gu gabe 
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ez dela erreproduzitzen. Sistema eta gizarte hau guri esker sostengatzen denez gero, 

badugu ahalmena hari eusteari uzteko ere.  Emakumeok* planto. 

Mundu jasangarriago eta bidezkoago bat defendatzen dugu: kapitala, dirua, merkatua, 

produkzioa, metaketa eta etekin ekonomikoa beharrean erdigunean “ondo bizitzea” jartzea 

proposatzen duena. Gure lurraldearen, bizitzaren, gorputzaren eta sexualitatearen gaineko 

erabakia geure egin nahi dugu. Emakumeen*, lesbianen eta transen indar politikoa berretsi 

nahi dugu, guztiok elkarrekin lortutako eskubideak eta lorpen historikoak ikustarazteko eta 

etorkizuneko erronkei erabaki guneetatik nahiz gizarte mugimenduetatik irmo heltzeko. 

Jendartea, kultura, ekonomia eta harremanak errotik eraldatzeko prozesuaren subjektu 

eragileak gara. Ez dugu beldurraren kulturak eta kultura patriarkalak zedarritzen dituen 

ordutegi eta espazio fisikoetan bizi nahi (Setem 2016, ¿Consumimos violencia? txostenaren 

arabera, hirietako gune arriskutsuek emakumeei* segurtasun falta eta benetako beldurra 

eragiten dizkiete: emakumeen* % 66,4 eta % 59,4, hurrenez hurren; heren batek erasoak 

jasan ditu -zehazki, kalean gauzak esan dizkiete- eta beren mugikortasun-ohiturak aldatu 

dituzte kalean erasoren bat jasateko beldurragatik). Ez dugu eskaintzen zaizkigun gizarte 

espazio eta espazio politikoetan soilik jardun nahi. Espazio publikoa okupatu nahi dugu, 

hirietako gune arriskutsuak desagertu daitezela eta aniztasun-funtzionala dutenen beharrak 

aintzat hartuak izan daitezela gure herri eta hirien plangintzan. Erabakien espazioa okupatu 

nahi dugu, dagokiguna ozen defendatzeko.  

Gure mina eta amorrua ikusaraziko ditugu; eta elkarrekin egoteak eta ekiteak ematen 

digun indarra eta poztasuna. Gure lanak, eskaerak eta gorputzak ikusaraziko ditugu. Ez 

dezala inork beste aldera begiratu, gure proposamenen zein munduan dugun 

zentraltasunaren aurrean. 

2018ko martxoaren 8an emakume guztiei zuzendutako feminismo eguna izango da. 

Guztiok gaude grebara deituta eta guztiok mobilizatuko gara: beltzak, beltzaranak, horiak, 

cis eta bi-ak, lesbianak, transak, pobreak, soldata baxukoak, ordaindu gabeko zaintza-lanak 

egiten ditugunok, aniztasun funtzional edo desgaitasunen bat dugunok, sexu-langileak, 
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migratzaileak, pentsiodunak…; laburbilduz, emakume* oro bere aniztasunik zabalenean eta 

egoera anitzetan. 
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Kontsumoa. Kontsumoak kontsumitzen gaitu. 

 

Publizitateak eta sare sozialek gure gorputzak erabiltzen dituzte eta kontsumorako 

objektu bilakatzen. Emakumearen* gorputza definitzen dute, 

eredu horietatik kanpo gaudenak gutxietsiz eta emakumeon* 

aniztasunari bizkarra emanez (Setem 2016, ¿Consumimos 

violencia? Txostenaren arabera, beren irudiagatik presio-maila 

altua jasaten duten txostenaren areabera emakumeen* % 47k 

jasaten du indarkeria psikologiko handia). Bada, gu anitzak 

gara eta ez diegu heteroarauak sortutako molde estuei jarraituko. Gure buruak anitz maite 

ditugu bere bereizgarri guztiekin eta emakume* orok bere itxura nahiz izaera definitzeko 

duen eskubidea aldarrikatzen dugu. 

Eredu utopiko horiekin bat egiteko, egunero behar zehatzak sortarazten dizkigute 

etengabe kontsumitu dezagun. Ahazteko erosi eta erositakoa bota, halaxe hezi gaituzte 

nazioartean hedaturik dagoen ekoizpen- eta kontsumo-katean. Neurrigabeko kontsumoak 

eskaintzaren igoera esponentziala dakar eta horrek hainbat ondorio ditu, besteak beste: 

ekoizteko lehengaiak xahutzea eta enpresa transnazionalen deslokalizazioa. 

Deslokalizazioak emakumeak modu basati batean esplotatzen ditu zailtasun ekonomikoak 

pairatzen dituzten herrialdeetan. Gure merkatuan produktuak merke saltzeko, bertako 

langileen lan eskubideak urratzen dituzte. Adibidez, Suediako arropa katerik ezagunenak 

feminismo leloak kontsumo gai bihurtu zituen kamiseta batzuetan, aldiberean kamiseta 

horiek Bangladesheko emakumeak lan baldintza kezkagarrietan zituen bitartean.  

Emakumeok* gure etxeetako kudeatzaile eta erosle nagusiak gara. Beraz, 

kontsumitzaile gisa dugun erantzukizunaz jabetu behar gara. Horregatik, bidezko 

merkataritza eta eredu alternatiboak aukeratzen ditugu, elikadura-burujabea, autogestioa eta 

tokian-tokiko edo gertutasunezko produktua lehenestea. 

Gobernuek, industriek eta azalera handiko saltokiek haien zerga eta prezio-politikekin 

emakumezkoak* diskriminatzen gaituzte. “Zerga arrosa” ezarri eta antzeko produktuengatik 
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gizonezkoei baino gehiago ordainarazten digute: bizar-xaflak, ile-apaindegiak, lurrinak etab. 

Horrez gain, emakumeei* zuzendutako premia biziko produktuek luxuzko beste produktu 

batzuen BEZ zerga bera dute, esaterako, tanpoiek eta kabiarrak %10eko zerga dute. Egun 

honetan, zerga arrosak ezabatzeko oihukatuko dugu. 

Martxoaren 8an kontsumo-eredu basatiari planto!  

 

Lana: haiek bat eta guk hamaika 

 

Ekonomia feminista baten alde egiten dugu, 

erdigunean “ondo bizitzea” jartzea proposatzen duena, 

kapitala, merkatua, dirua, etekin ekonomikoa beharrean. 

Gaur egungo eredu ekonomikoa ezbaian jartzen dugu 

errotik. Horretarako beste koordenada batzuk erabili nahi 

ditugu lanaz eztabaidatzerakoan: sozialki zer zeregin dira 

nahitaezkoak “ondo bizitzeko?” Zeintzuk dira baztergarriak 

edo kaltegarriak gure ongizaterako? 

Lan guztien inguruan eztabaidatu nahi dugu. Ez gara soldatapeko lanez eta soldaten 

arteko tarteaz bakarrik ari. Ez dugu merkatuko lana soilik hartuko erreferentziatzat, pauso 

bat haratagp joango gara eta ordaindu gabeko lanak ere gure eztabaidaren ardatz izango 

dira.  

Lan guztiak birbanatu behar ditugu (Setem 2016, ¿Consumimos violencia? 

txostenaren arabera, ekonomiaren eta etxeko betebeharren kudeaketa emakumeen* % 

60ren ardura dira, eta gizonezkoen %35,5ena) eta beste balio bat eman nahi diegu, gaur 

egungo lanaren antolaketa injustua dela uste dugulako. Botere-erlazio asimetrikoen isla da 

eta erlazio horiek bere horretan eguneratzen ditu. Lanak baloratzeko sistema makurra 

erabiltzen da: antropozentrismoa, androzentrismoa, heteropatriarkatua, kapitalismoa eta 

(neo)kolonialismoaren markak ditu.  
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Premiazkoa da lan guztiak birbanatzea; bai ordaindutakoak, soldataren esklabo 

baikara, bai eta ordaindu gabekoak ere, ezinbestekoak baitira. Erantzunkidetasunean 

oinarritutako eredua garatu nahi dugu. Sozialki nahitaezkoak diren lanen bidezko banaketa 

egin nahi dugu, ahaztu gabe horietako batzuk desatseginak eta nekezak izan daitezkeela. 

Premiazkoa da lanak birbaloratzea. Ondo bizitzeko tresna gisa beste balio ekonomiko 

eta sozial bat eman behar zaie eta planetaren muga fisikoetara doituak egon behar dute. 

Lanen balorazioa eta banaketa ez dira kategoria identitarioen arabera aurrez ezarriko, 

pertsonen aukera bitalak mugatzen dituelako. Funtsezkoa da sexuaren araberako lan 

banaketarekin bukatzea. 

Lan-merkatuan aukera gutxiago ditugu (emakumeok* osatzen dugu langabeen talderik 

handiena) eta lan-baldintzen berdintasunik eza eta diskriminazioa direla-eta, prekarietatea, 

kontratuen behin-behinekotasuna eta soldaten jaitsiera pairatzen ditugu.  

Askotan lanaldi bikoitzak eta hirukoitzak egin behar izaten ditugu gure borondatearen 

aurka. Usu  jaurdunaldi murriztuetan  egiten dugu lan eta soldatetan, ibilbide profesionaletan 

eta bizi-baldintzetan ondorio kaltegarriak dakartza.  

Gizartean Amatasuna goresten bada ere, lan-merkatuan ama izatea zigortuta dago, 

urtero milaka emakume* kaleratzen dituzte eta beste hainbatek patronalaren jazarpenak 

jasaten ditu lanpostua uzten duen arte. Amatasuna biziraupenaren oinarrietako bat da eta 

gizartearen nahiz estatuaren ardura da egoera honetan gertatzen den diskriminazioari 

irtenbidea ematea, lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarriak egiten dituzten lege 

eraginkorrak sortuz (baimenak luzatu, ordutegiak moldatu eta abar), lege horiek betearaziz 

eta diskriminazio kasu oro auzipetuz. 

Bestalde, babesgabetasun- eta zaurgarritasun-egoera handian daude etxeko-

langileak, nekazariak, sexu-langileak, pentsiodunak eta aniztasun funtzionala edo 

desgaitasunen bat duten langileak. Lan arloko prekarietateak urtean 7.680€ko (%33,6 INEko 

2015eko datuen arabera)  soldata-arrakala sortzen du Hego Euskal Herrian. Sexu-

araberako soldata-desberdintasun hori jasaten dugunon gehiengoa 45 urtez gorako 
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emakumeak* gara. Soldata-arrakala horrek esan nahi du urtean 54 egunez musu truk egiten 

dugula lan.  

Lan-munduan kristalezko sabaiak sendotuz doaz eta egoera iraultzeko erabakimen- 

eta botere-postuetara heltzeko ibilbidea gero eta malkarragoa gertatzen zaigu, leku berara 

iristeko meritu gehiago eskatzen baitzaizkigu. Gure interesak defendatuko dituzten ordezkari 

emakumezkoen* presentzia defendatu nahi dugu, mugimendu feministarekin bat egiten 

dutenak, horixe baita genero desberdintasunak ezabatuko dituzten benetako politikak 

indarrean sartu eta aldaketa soziala nahiz laborala eragiteko aukera. 

Martxoaren 8an lan-prekarietateari, soldata-arrakalari eta kristalezko sabaiei planto!   

 

Zaintza. Ez da doako maitasuna 

 

Egunero egiten ditugun zaintza-lanengatik ez balitz, gaur 

egungo sistema ekonomikoa kolapsatu egingo litzateke. 

Zaintza-lanak ez du ez bisibilitaterik ezta baliorik ere, nahiz 

eta lan horrexek, emakumeok* egiten ditugunok, sistema 

sostengatu. Etengabe zaintzen ditugu gure familiak, 

bikotekideak, lankideak, lagunak, inguruan ditugun guztiak. 

Eta lan horiek egin gabe geratuko balira, inork ezingo luke 

bizi. Ikusezinak direla ematen badu ere, behar-

beharrezkoak dira pertsonen ongizaterako eta bizitza eta planeta jasangarria izateko. 

Etxeko eta zaintza-lanak familia esparruan egiten ditugu, doan eta modu 

prekarizatuan, eta lan-merkatuan egiten ditugunean, esplotazio baldintzetan egiten ditugu, 

prekarietatetik hasi eta lan-trafikoraino. Modu prekarioan zaintzeari utzi nahi diogu, eta 

buruen zaintza aldarrikatu nahi dugu, bai eta zaintza-lanak bizitzeko zeinen garrantzitsuak 

zaizkigun ulertarazi ere. Etxeko eta zaintza-lanen ardura ez dute gurekin partekatzen ez 

gizonek ezta Estatuak ere, eta lana banatzen denean, ez da modu justuan egiten. Banaketa 

injustu hori dela eta, lanaldi bikoitzak zein hirukoitzak izan ditzakegu. Geuri dagokigun 
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denborarik, bizitzarik eta osasunik gabe geratzen gara. Zaintza-lanen ardura soziala 

konpartitua eta birbanatua izatea nahi dugu. Banaketan subjektu gisa ditugun beharrak eta 

gure bizitza-proiektuak kontuan har daitezela exijitzen dugu.  

 Osasunean, zerbitzu sozialetan, hezkuntzan eta mendekotasun zerbitzuetan egiten 

dituzten murrizketen ondorioz (Estatuak publikoki gain hartzen ez dituen zaintza lan eta 

beharrak, „naturalki‟ horrela tokatzen zaigulako emakumeok* asumitzen ditugu, pribatizatu 

egiten dira familiei gain-kostu bat eraginez, edo familiakoa ez den emakumeren* batek 

(askotan migratzailea) egiten ditu modu prekarioan; horrela, Estatuak dirutza aurrezten du 

maitasunaren edo desesperazioaren izenean. Eredu neoliberal eta heteropatriarkalaren 

porrotaren ondorioei irtenbidea emateko gure ongizatea hipotekatzen dute, atsedenerako 

eta gozamenerako dugun tartea doako zaintzekin betez. 

 Etxeko langileei ez zaizkigu aitortzen ez gure lanek duten garrantzia, duintasuna ezta 

eskubideak ere. Gehiengoa emakume* migratzaileak gara eta zaintza-lanen kate globaleko 

parte gara. Gure jaioterrian genituen zaintza lana uzteak, bertako emakumeen* lan eskerga 

bikoiztea dakar maiz, katearen azkeneko katebegiaren zaurgarritasun egoeran uzten dela. . 

Martxoaren 8an ez dugu zaintzarik oparituko! 
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Ikasleok hezkuntza feministaren alde 

 

Emakume* ikasleon egoera ez da bidezkoa. Hezkuntza 

sistema etapa guztietan (haur hezkuntzatik hasi eta goi mailako 

ikasketetaraino) gaur egungo sistema kapitalista eta patriarkala 

erreproduzitzeko tresnetako bat da eta tamalez hau da 

sozializazio-esparru funtsezkoenetako bat. Oraindik orain, urrun 

dago hezkidetzan eta berdintasun sozialean hezten den esparru 

bat izatetik. 

Txikitatik hasten gara gure identitateak eraikitzen eta, ikastetxeetan, adin horietan ordu 

gehien ematen dugun gunean. Genero-rolak eta genero-estereotipoak birsortzen dira. 

LGTBIfobikoak diren jarrerak ikusten ditugu eta materialetako errepresentazioetan 

heteroaraua da nagusi. Hortik kanpo dauden errealitateak ezkutatu eta baztertu egiten dira.  

Identitateen aniztasuna aintzat hartzen duen hezkuntza sistema bultzatu nahi dugu, 

homofobia, transfobia, arrazakeria, desgaitasun bat dutenen pertsonen kontrako 

diskriminazioa eta bestelako diskriminazio ororekin bukatuko duen garapenerako eremu 

seguru eta askea bermatu. Norbanako guztien ezaugarri eta izaera bereizgarriak gizartearen 

ondaretzat hartuko dituen ikusmoldea txertatzea da gure helburua.  

Hezkuntza afektibo-sexual zabalago baten faltan, maitasun erromantiko heterosexual 

esklusiboa da harreman afektibo-sexualen eredu nagusia eta bestelako harreman 

afektiboak, bigarren maila batera zokoratzen dira. Batzuan bikoteko kideen arteko 

menpekotasun toxikoa sortzen da eta maiz emakumeon* askatasuna da menpekotasun 

horren prezioa. Gazteen arteko indarkeria matxista kasuak gora doaz eta teknologia berrien 

erabileraren bitartez indarkeria ez da soilik eskolan edo aurrez aurreko harremanetan 

gertatzen baizik eta 24 orduz nonahi eta noiznahi. Ezinbestekoa da eredu afektibo 

ezberdinak ikusaraztea eta teknologia berriek gazteen arteko indarkerian nahiz bullying 



 
 

12 

 

kasuetan jokatzen duten rola salatzea eta prebentziorako nahiz babeserako neurri 

eraginkorrak finkatzea. 

Horrez gain, emakumeon* historia, gure historia, ikusezina da bai geletan bai eta testu-

liburuetan ere. Emakumeok* historian zehar egindako ekarpenen balioa gutxiesten da, ez 

zaigu emakumezko* erreferentziarik eskaintzen eredu antropozentriko eta eurozentrikoan. 

Horrek gure garapen aukeren iruditegia murrizten du eta goi-mailako ikasketen generoaren 

araberako aukeraketa elikatzen du. 

Hezkuntza publikoa (doakoa maila guztietan eta laguntza-bekak dituena), laiko eta 

feministaren alde gaude hezkidetza eta erantzunkidetasuna bermatzeko ezinbesteko 

baldintzak direlako. Genero-ikuspegiak diziplina guztiak zeharka ditzan nahi dugu. Ez gara 

salbuespen bat, etengabe isilarazten gaituzten pertsona asko eta asko baizik. 

Martxoaren 8an hezkuntza eredu honi planto! 
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 Hau ez da hasiko ez amaituko martxoaren 8an. Feminismoa mugituz joan da eta 

doa. Etengabe ekiten, etengabe eraldatzen. Mugimendua gara. Egungo borrokan iraganeko 

feministak ditugu bidelagun, historiak baimendu ez digun lekua hartuko dugu, gu izango 

gara gure historiaren sortzaile, protagonista eta bozeramaile. Mundu osoko feministok bat 

eginda martxoaren 8an inoiz baino ozenago aldarrikatuko dugu, ez dugula indarkeria, 

diskriminazio eta eredu neoliberalaren zapalketa gehiagorik onartuko! 
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