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Kapitalismo heteropatriarkalari planto!
Bizitzak erdigunera

Zer aurkituko duzu txosten honetan?

Txosten honek oinarri ideologiko, egoeraren azterketa eta aldarrikapen bateratu 
batzuk eskaini nahi ditugu, Euskal Herriko neska* gazteon ikuspegitik. Dossier 
orokorrarekin batera lantzeko euskarri lagungarria izan nahi du beraz, neska* gazteon 
eta ikasleon espazioetan erabiltzeko tresna izango da. Asanbladetan partekatu daiteke, 
bertan landu nahi diren diskurtsoak eta aldarrikapenak errazago jorratzeko. Baina ez 
du inondik inora erantzun eta aldarrikapen guztiak jasotzeko haina sakontasunik. Beraz 
erabiltzeko, eztabaidatzeko eta aldatzeko tresna gisa aurkezten dugu!

Dossierraren helbidea: 
https://grebafeminista.files.wordpress.com/2019/02/greba-feminista-2019-dossier2.pdf

Pentsa dezagun: Nola mamitzen dira hemen ageri diren zapalkuntzak gurean? Hau da, 
nola eragiten du kapitalismoak edota patriarkatuak egunerokoan? Nola zeharkatzen 
gaitu zaintzaren gatazkak? Zein da inguruan dauden emakume* anitzen errealitatea? 
Zer aldarrikatu nahi dugu gure hirian? Herrian? Auzo edo ikastetxean?

Dossierraz gain, ikastetxeetan erabili ahal izateko hainbat material bildu dugu 
lotura honetan: 
https://drive.google.com/folderview?id=1RChdjG2G9wN2ehc2um1LYIs84SeF8p3k

Eztabaida ez da hemen amaitzen... Txosten honetan ageri diren hainbat gaik, 
sakontzeko ariketa bat eskatzen dute. Baina prozesua ez da hemen amaitzen, hurrengo 
ezinbesteko urratsa 2019ko  Euskal Herriko Jardunaldi Feministak izango dira. 
Bertan, egoeraren analisi sakona eta gure estrategia feministak berraztertzeko parada 
izanen dugu, patxada handiagoarekin.

Bete ditzagun kaleak errebeldia feministaz, berreskuratu dezagun lapurtu diguten lekua, 
gelditu dezagun basakeria eta mundu berri bat eraiki!

SAR HITZA
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Neska* gazte eta ikasleok,

 greba egitera goaz!

Martxoaren 8an emakumeok, transok eta bollerok lan guztiak utziko ditugu eta kaleak 
hartuko ditugu. Greba feminista bizitzako esparru guztietan kokatzen da, soldatapeko 
zein doako lanetan, sexualitatean, kontsumo ereduan, familia eraikitzeko moduan, 
jakintzak ekoizteko eran, arrazakeriaren aurrean, edertasun ereduan eta zapalkuntza 
guztien aurrean. Greba feministarekin, hetero-patriarkatu-kapitalistari PLANTO egingo 
diogu!

Iraultza feministak bizitza politizatzea exijitzen du, egunerokoa borroka eremu bezala 
aitortzea, botereek gure gorputzak erregulatzen dituztela antzematea eta horiek errotik 
aldatzeko prest egotea. Feminismoa ez da erosoa, praktika politiko erradikala da. 
Ondorioz, gatazka beharrezkoa da, bereziki, gatazka politikotik kanpo kokatu diren 
eremuetan. Egoera prekarioenetan dauden lan feminizatuetan, dohainik egin behar 
ditugun zaintza lanetan, familia heteroarautuetan. Martxoaren 8an hetero-patriarkatu-
kolonial-kapitalistak alboratzen gaituenok erdigunea hartuko dugu, transon, bolleron 
eta emakumeon bizitzak erdigunean jarri nahi ditugulako. Horregatik, bost ardatzetan 
antolatu dugu greba: pentsionista, ikasle, zaintza, enplegu eta kontsumo greba feminista 
izango da.

ZER DA GREBA FEMINISTA?
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Kapitalismo heteropatriarkalari planto!
Bizitzak erdigunera

Iaz bezala, greba egiteko eta grebaren parte izateko hainbat modu egongo dira 
emakumeontzat*:

 1. Lantoki eta ikasgeletan greba egitea

 2. Herri eta hirietako mobilizazioetara joatea

 3. Zaintzeari uztea eta, hori irudikatzeko amantala balkoian eskegitzea

 4. Gure eskualde edo arloan greba antolatzea eta zabaltzea

 5. Besoko morea eta txapa ipintzea, grebarekin bat egiten dugula adierazteko.

Izan gaitezen greba hau eremu guztietara zabaltzeko kanala, sortu ditzagun gatazkak 
lagunartean, bikotean, familian, lantokian, etxean, hezkuntza zentroan…! Sortu ditzagun 
espazioak gure artean antolatu eta martxoaren 8an sistema kapitalista heteropatriarkalari 
planto egiteko!

Neska* gazte eta ikasleok, lanean, ikastetxeetan, 
unibertsitatean… greba egitera goaz!

- Ikastetxe eta unibertsitateetan neska* gazte eta ikasleon asanbladak sortuko ditugu, 
martxoaren 8ko greba feminista prestatzeko.

 - Era berean, mugimendu feministarekin tokian tokiko harremanak egin eta    
 martxoaren 8ko asanbladetan parte-hartuko dugu.

- Grebaren subjektua emakumeak, bollerak eta transak, hots, heteropatriarkatuak 
zapaltzen dituen subjektuak gara. Langileak gara, doakoak, soldatapekoak, 
langabetuak, ikasleak eta pentsionistak.

 - Beraz, greba emakumeok* egingo dugu, Martxoaren 8an emakumeak* aterako  
 gara kalera.

- Anitzak gara eta gure artean zapalkuntza ardatz ezberdinak gurutzatzen dira, 
ondorioz, gure arteko botere erlazioak ere eraldatu behar ditugu. Baina, ez dugu gure 
burua soilik zapalkuntzatik izendatzen, praktika eta posizio politikoetatik ere izendatzen 
dugu.
 
 - Neska* gazteon espazio propioak behar ditugu. Aldarrikapen propioak  
 kalera atera, aliantza berriak egin eta borroka espazioak sortzera goaz!

NOLA EGINGO DUGU GREBA?
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Neska* gazte eta ikasleok,

 greba egitera goaz!

- Greba Euskal Herriko Mugimendu Feministak deitzen du. Egun horretan, beraz, 
Mugimendu Feministak hiri eta herrietan deitutako mobilizazioetan parte-hartzea 
bultzatzea eskatzen dugu eta ez beste eragile batzuek deitu ditzaketen ekimenetan. 
Modu berean, greba feminista dinamikaren irudi eta aldarrikapenak erabiltzera deitzen 
dugu, sindikatu, alderdi edo beste edozein erakunderen sigla eta koloreen protagonismoa 
ekidinez.

 - Modu berean, neska gazteok dossier eta aldarrikapen propioak aterako   
 ditugun bezala, bitarteko propioak ere izango ditugu, mugimendu feministaren  
 parte izango direnak.
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- Hezkuntza sistema hezkidetzailea:
 - Bere banakotasunean, berezitasunaren arabera, generotik at egiten den   
 hezkuntza.
 - Hezkuntza sisteman parekidetasuna lortzeko metodologia didaktikoa.
 - Pertsonon identitatea genero binarismoan oinarrituko ez duen hezkuntza  
 eredua bultzatzea, anitzak gara!

- Ikastetxeetan generoen arabera bereizitako espazioen desegitea: komunak, aldagelak, 
patioa…

- Testuliburuen moldaketa: hizkuntza, iruditegia, erreferentziak…

- Metodologia hezkidetzailea orain!
 - Ikasleak jartzea erdigunean: heziketa prozesuan ikasleak izan behar dira  
 protagonista. Beraz, prozesua ikasleen behar eta erritmoetara egokitua izan  
 behar da eta ez sistema kapitalista heteropatriarkarraren beharretara.   
 Pertsonen garapen integrala bermatu behar du hezkuntzak.

- Ikastetxearen bueltako subjektu guztiek (irakasle, guraso, langile..) genero bereizketari 
buruz hausnartzea, formakuntza jasotzea eta horren arabera espazioak, metodologiak... 
birmoldatzea.

- Ikastetxeetan ematen diren jarrera matxista, sexista zein LGTBIQ+ fobikoen aurrean 
neurriak hartzea.

- Kalitatezko sexu heziketa integratzaile eta inklusiboa hezkuntzaren etapa guztietan, 
anitzak baikara.

- Autodefentsa feminista ikastaroak eta eraso matxistei zein aniztasun sexualaren 
kontrakoei erantzuteko protokoloak eraikitzea. Ikasleak protagonista izanda.

- Hezkuntza eremuan murrizketa gehiagorik ez. Sozialki berdintasunezkoa eta kalitatezkoa 
den hezkuntza nahi dugu, interes pribatu edota erlijiosoen mende egongo ez dena.

ZER ESKATZEN DUGU
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Neska* gazte eta ikasleok,

 greba egitera goaz!

Kapitalismoak soldatatik bereganatzen duen plusbalioaren zati handi bat emakumeen 
gain geratzen diren ezkutuko lanetatik ateratzen da, soldatak baxuagoak izanik eremu 
pribatuan asetuak diren oinarrizko beharrizanen ondorioz.

Emakumeon* kasuan, lan merkatuan kokatzeko zailtasun handiagoak ditugu, eta datuek 
ere hala erakusten dute: aktibitate-tasa eta enplegu-tasa baxuagoak eta langabezia-tasa 
altuagoak.

Datuak sexuen arabera aztertzerako orduan, 25 eta 34 urte arteko datuak hartuta, 
emakumeen soldatak gizonezkoenak baino %29 txikiagoak dira Nafarroan eta %24 
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian bataz beste.

Gazte kopuru oso handi batek kontraturik gabe lan egiten du tabernetan, klase 
partikularretan, dendetan edota zaintza lanetan. Azken hauen kasuan, gainera, 
emakumeon* esku geratzen dira gehienetan umeak edota nagusiak zaintzeko lanak. 
Lanaren, parte hartzearen eta zaintzaren banaketa sexualaren ondorioz, neska gazteen 
kasuan are zailagoa da militantzia-esparruetan aktiboki aritzea.

Hezkuntza sistema bera ere, sistema kapitalista eta patriarkalaren birprodukziorako 
mekanismo bezala baliatzen da.

Gertatu al zaizu inoiz irakasle batek zure gaitasunak gutxiestea emakume* izate 
hutsagatik? Ikaskide mutilek inoiz jazarri al zaituzte emakume* gisa duzun gorputza dela 
eta? Eta halakorik ikusi al duzu inoiz? Uste duzu hezkuntza zentroan jaso duzun heziketa 
sexuala nahikoa eta integratzailea izan dela? Gogoratzen al duzu zenbat emakume* 
aipatzen diren zure testu liburuetan gizonekin alderatuta?
 
Hezkuntza sistema gizonezkoentzat sortutako instituzioa da: emakumeok moldatu 
behar izan gara honetara eta ez alderantziz, instituzio hauek ez dira berregokitu 
emakumeon beharren arabera. Horren ondorioetako bat hezkuntza ereduak berak 
genero rolak erreproduzitu eta indartzen dituela da, bereizketa areagotuz eta sakonduz. 
Gainera, genero binarismoan zentratzen da heziketa eredua eta argi esplizitatzen da 
hori hainbat adibidetan: komunen bereizketa (neskentzat batzuk, mutilentzat besteak), 
uniformeak erabiltzen dituzten ikastetxeen kasuak (neskentzat molde bat mutilentzat 
beste bat), inkestak betetzerakoan (“E” laukia neskentzat “G” laukia mutilentzat)… lekurik 
eta aukerarik gabe utziz sailkapen horretatik kanpo gelditzen garen guztiok.

Zapalkuntza ez da ematen soilik klase orduetan erakusten eta transmititzen diguten 
edukian, baita heziketa prozesu osoan inguratzen gaituzten elementuetan ere: 
heziguneetako langileak, espazioen erabileran jasotzen diren mezu subliminalak, koloreen 
erabilerak... Klase orduez gain ikastetxean gauden denboran ikasten eta barneratzen 
dugun guztia “Kurrikulum ezkutuari” dagokiona da eta berebiziko garrantzia dauka 
baloreen transmisioan. Kurrikulum ezkutuak ere erreferentzia ezberdinak erabiliz genero 
rolen bereizketan sakondu eta hori ikustarazten digu: Nortzuk izan ohi dira jangeletako 
langileak? Eta garbitzaileak? Nortzuk eta nolakoak izan ohi dira ikastetxeko atezainak? 
Eta aldagelak, zenbat eta zein koloretakoak? Beste mila adibide jar genitzake.

Irakasleek onartu eta indartzen dituzte askotan bereizketa hauek. Genero rolen 
eraikuntzan, hezkuntzako subjektu ezberdinek haien jarrera, espektatiba eta iritzien 

ZEIN DA NESKA* GAZTE ETA IKASLEON EGOERA?
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ondorioz ikasleengan eragiten dute; ikasle batek egiten duen ekimen baten aurrean 
irakasleek duten erreakzioak, ikasle horren jokabidea baldintzatzen du. Demagun 
neska gazte bat eskaileretatik saltoka jaisten dela eta irakasleak saltoka ezin dela jaitsi, 
ez direla moduak esaten diola: modu honetan neska hori bere buruari muga batzuk 
ezartzen hasiko da, bere jokabideak neurtuz. Ezin uka daiteke azken urteetan genero 
rolen inguruan, hezkuntzak zein hezkuntzako subjektuek, hausnarketa bat eman eta 
aldaketa batzuk aplikatu direla genero rolen bereizketa eta indartzea ezkutatzeko. Hala 
ere, oraindik orain ikasle bakoitzari sistemak egozten dion generoaren arabera betetzea 
tokatzen zaion rolen araberako norabidea ematen zaie ikasleei. Modu inplizituagoan 
izan arren, irakasleek ikasleen generoaren arabera jarduten dute.

Edukiak matxistak dira izatez. Emakumeak ikusezin bihurtzen dituzte lantzen diren 
edukiek, gizarte eta kultura androzentrikoan oinarritzen baitira. Testuliburuei dagokienez, 
bi modutan nabarmentzen da hori. Batetik, hizkuntzaren erabilera sexista eta eraikitzen 
diren diskurtsoak daude. Bestetik, muturreko estereotipazioa, bereziki argazki eta 
marrazkien bidez eraikitzen dena (adibidez gurasoez mintzatzean irudian azal zuriko 
emakume bat agertzea ume txiki bat eskuetan sukaldean eserita...). Erreferentzia 
orokorrei erreparatzen badiegu, eredu maskulinoak dira ia guztiak: lantzen diren 
pertsonaia erreferenteen %95 gizonezkoak dira.

Metodologia patriarkalak inposatzen dizkigute (pedagogia eredua, zabalago esanda). 
Lehiakortasuna eta indibidualismoa bezalako jarrerak bultzatzen dituzte ikasleongan, 
nahiz eta gaur egun kolektiboan lan egitearekin  - kooperatibitate faltsu batekin -  
desitxuratzen saiatzen diren barnean dauden interes horiek. Enpresa pribatuen beharren 
arabera diseinatzen dira metodologiak, lan produktiboari erabat lotuta eta pertsonon 
garapena erabat alboratuta.

Beste gauza askoren artean guzti honengatik, sistema hetero-patriarkatu-kapitalistak 
emakumeoi egozten dizkigun genero rolak betetzera garamatza hezkuntzak ere. Prozesu 
guzti honen bidez emakumeen gehiengoak goi mailako ikasketak egiteko aukeratzen 
ditugun diziplinak gure genero rolen baitan eraikitako lanetara bideratuak dira (diziplina 
ezberdinetan zein irakasle dauden begiratzea besterik ez dago: zientzietan gizonezkoak, 
hezkuntza arloan emakumeak. Lanbide Heziketak ere oso adibide garbia dira).
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Neska* gazte eta ikasleok,

 greba egitera goaz!

Martxoaren 8an emakumeok gaude deituta grebara, beraz, gizona bazara eta greba 
babestu nahi baduzu, ulertu ez dela zure eguna. Nahiz eta grebaren alde egingo duzun 
(zure baiezko bozka emanez), egun horretan ez egin grebarik ikastetxean.

-Eskolara joango ez diren emakume* ikaskideen lanuztea babestu.

-Ikastetxean emakume* greba zabaltzeko eta babesteko eskaini ahal duzu zure burua, 
beti protagonismorik hartu gabe.

-Egunean bertan ikasgairen baten materia aurreratzen bada eskaini emakume* ikaskideei 
zure apunteak edo materiala.

-Zure familian, elkarbizitza taldean edo inguru afektiboan zaintza behar duenik badago, 
has zaitez ohituraz emakumeok* betetzen dugun lan horretaz arduratzen.

-Klase ordutegitik kanpo edo klase orduetan M8rako antolatzen diren jardueretan 
ezkutuko lana egiteko edota sortu ahal diren zaintza gure komunitarioetan parte hartzeko 
zure burua eskaini.

-Zure inguruko norbait zaintzeko soldatapeko emakume bat badago (haur, adindun, 
bizilagun e.a.) zure burua eskaini egun horretan lan egiteko.

-Emakume* batekin harreman sexu-afektiborik baduzu, martxoaren 8an kalean egoteko 
behar duen laguntza guztia emaiozu.

-Zabaldu mezua zure lagun eta talde guztien artean.

-Ez kontsumitu. Batu zaitez kontsumo grebara.

-Greba egunaren aurretik eta ondoren beste gizonezkoekin bildu zaitezke, maskulinitateen 
inguruan elkarrekin hausnartzeko, lan pertsonala eta kolektiboa egiteko, zuen pribilegioez 
kontzientzia hartzeko eta menderakuntzarik gabeko jendartea lortzeko bidean pausoak 
emateko.

ZEIN DA IKASTETXEKO MUTILEN PAPERA 
GREBA FEMINISTAN?


