2021ko martxoak 8
Ez ikusezinak, ez prekarioak.
Feministak ta antikapitalistak
Joan den martxoaren 8az geroztik, munduko
egoera aldatu egin da. Pandemiak agerian
utzi du feminismo eta sozialismotik aspaldi
esaten ari garena. Gizarte eredu berri bat ez
da soilik bidezkoa, beharrezkoa baizik.
Desberdintasunak, gudak, heriotzak eta krisi
ekologikoak sortzen dituen kapitalismo
honen aurrean, guk alternatibak eraikitzen
ditugu. Urtebete daramagu modu askotara
borrokan, aldaketaz betetako
egunerokotasunari eusten. Online eta
auzoetan eta herrietan antolatzen jarraitu
dugu, gure bizilagunekin egon gara elkarri
laguntzeko sareetan, etxegabetzeetan eta
zerbitzu publikoei laguntzen, zaintza-lanak
ikustarazten, lan feminizatuen, prekarizatuen
eta gutako askoren eskubide faltaren alde
borrokatzen: Brasilen, emakumeek
ospitaleak berriro irekitzea lortu dute
abortatzeko eskubidea gauzatzen jarraitzeko,
Txilen, berriz ere, abortatzeko prozesu
ez-historikoetan aurrera egiten jarraitzen
dute, eta eratzaileetako prozesu
garrantzitsuenetan nekazariek aurrera egiten
dute. Guzti honegaitik eta gugaitik,
Martxoaren 8 honetan gure indarra, gure
borrokak eta aliantzak oroitzera ateratzen
gara. Normaltasun berriak mundu berri bat
izan behar duelako, non ekoizpena eta
ugalketa pertsonen eta planetaren zerbitzura
egongo diren.

Pandemiak erakutsi duenez, ezinbestekoak
gara ospitale, egoitza eta etxeetako bizitzari
eusteko: zaintzaileak, garbitzaileak,
administratzaileak eta prekarietatetik lan egin
duten langileak; izan ere, emakume landunen
%44ak ez du lanbide arteko gutxieneko
soldata kobratzen. Lan-erreformak iraultzeko
eta pobreziaren prekarietateari eta
feminizazioari aurre egiteko unea da, krisi
honen aurrean.
Ezker Anitza-Izquierda Unidak zainketen
unibertsalizazioa aldarrikatzen du,
interdependentzia, ekodependentzia eta
gizonekiko, enpresekiko eta Estatuarekiko
erantzunkidetasuna oinarri hartuta. Ezin dugu
onartu zainketak familiek borondatez egitea,
bizitza publikoak eta produktiboak aurrera jarrai
dezaten, kontzienteki ahaztu gabe familiak eta,
neurri handiagoan, emakumeak garela gu gabe
kolapsatzen dugun sistemari eusten diogunak,
ordaindu gabeko zaintza-lanetan egunean 130
milioi ordu emanez.
Eztabaida sozial bat dago oraindik zainketen
berrantolaketa modu justu eta jasangarrian
konpontzeko. Ezker Anitza-Izquierda Unidan,
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jartzearen aldeko apustua egiten dugu, bizitzak
erdigunean jarri eta aldaketa ekosoziala,
ekoizpen-eredua eta pertsonen eta planetaren
arteko harremana egituratuko dituena. Ezker
Anitza-Izquierda Unidatik plan erantzukidea
agurtzen dugu, low cost zaintza-eredu batetik,
zaintzen dutenentzat eta zaintzen direnentzat
duintasuna bermatuko duen eredu batera
igarotzeko eman behar ditugun askoren lehen
urrats gisa.
Krisi guztien aurka, orain eta beti, publikoa
eta komuna aldarrikatzen dugu. Gure ikuspegi
feministatik, ziur gaude bakoitzaren behar
espezifikoei erantzungo dien ikuspegi integral
batetik soilik eman ahal izango dugula
erantzun kolektibo bat, gure errealitate
zehatzak aldatuko dituena. Ikuspegi
feministatik baino ez gara gai izango sare
sozial, ekonomiko eta publiko osoa
berreraikitzeko. EzAn-IUk, genero-ikuspegia
berreraikitze-plan guztietan sar dadila eta
haren genero-eragina ebalua dadila eskatzen
du, krisi horrek emakumeen arteko
desberdintasuna areagotu ez dezan.
Aberastasuna birbanatzea gizarte-premia
globala da emakumeentzat. Munduko
aberatsen ehuneko 1ek, 6.900 milioi
pertsonaren aberastasunen bikoitza du, eta
Espainian 5 milioik, herrialdearen
aberastasunaren %5a, gizarteari egiten dioten
ekarpena, ez denean gizarteari ematen dioten
gutxiengoa ere.
Ezker-Anitza-Izquierda Unidatik aldarrikatzen
dugu gure osasuna ez dela merkantzia bat.
Iparreko 10 herrialde aberatsenek txertoen
%75a dute, eta 130 herrialdeek oraindik ez
dute txertoa jartzen hasi. Biziraupenerako
guda honen aurrean, Pfeizerrek %96ko
irabaziak izan zituen eta Astrazénecak
%159koak. Txertoaren kudeaketa solidarioa
eskatzen dugu, txertaketa liberalizatuta, eta
industria farmazeutiko publikoa, baliabideak
eskuratzeko berdintasuna bermatuko duena
eta onuraren logika zaintzaren logikarekin
aldatuko duena, erantzun globalak emango
dituena eta munduko biztanle guztien
immunitatea bermatuko duena.
Gure inguru hurbilenean, eskuin muturrak,
mugimendu feminista dela kutsaketen
eragilea esaten entzun dugu, baina nahiz eta
ahaleginak egin dituen genero-indarkeria,
gure desberdintasunak eta feminismoa

kriminalizatzeko, guk aurrera egiten jarraitzen
dugu. Martxoaren 8an, indartsu eta elkarrekin
itzuliko gara kaleak betez, etengabe borrokan
ari den feminismo internazionalista horren
isla gisa, gizarte gisa aurrera eginaraziz,
iraultzak bultzatuz, bakea eta guztiontzako
eskubideak lortzeko, eta erresistentziak
eraikiz pribilegioak aurrez aurre jartzeko.
Zutik jarraitzen dugu gure sexu eta
ugalketa-eskubideak bermatzeko eta gure
gorputzen merkantilizazioaren aurka
borrokatzeko. Izquierda Unidak uko egiten die
alokairuko sabelei, eta prostituzioaren bide
abolizionista eraikitzen jarraitzen dugu,
esplotazio-modu gisa salatuz. Pandemiak
iraun bitartean, berriz ere agerian utzi ditu
ahultasun-egoerak eta kutsadurarekiko
esposizioa, putazainen kontsumo
konpultsiboa eta proxeneten irabaziak
asetzeko. Errealitate horien aurrean, IUn
salerosketaren eta prostituzioaren aurkako
plan integral baten premia planteatzen dugu,
sexualki esplotatutako emakume guztien
bizitza duinak bermatuko dituzten neurriak,
planak, alternatibak eta eskubideak
artikulatuko dituena.
EzAn-IUn fronte komun bat osatzeko lan
egiten dugu, pentsio duinak eta pertsona
guztientzat bermatuak eskatzeko, eta,
bereziki, emakumeentzat, soldata-arrakalaren
ondorioz pobreziaren atarian edo bertan
jartzen baikaituzte, atzera bueltarik gabe.
Ezker Anitza-Izquierda Unidatik ez dugu
zalantzarik, feminismoa ez da soilik
emakumeen borroka, gure borrokak zabaltzen
dituen ikuspegia da, gehien sufritzen dutenen
errealitate materialak zuzenean interpelatzen
dituena eta aliantzak eta estrategiak sortzen
dituena, egunero langileriak bizi dituen
desberdintasunak aldatzeko.
Ez ikusezinak, ez prekarioak. Feministak ta
antikapitalistak!

