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2021eko MARTXOAREN 8a - ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 

Pandemiak agerian laga du gordinki feminismotik aspaldi aldarrikatzen ari zena: 

bizitza zaurgarria dela eta dependientea, ingurumenaren eta inguru 

komunitarioaren zeharo dependientea. Ezerk ez du bizitzaren zaintza baino 

garrantzitsuagoa izan behar, pandemiarekin muturreraino ahuldu eta prekarizatu 

den bizitza. 

Zaintzaren ardura emakumeei egokitu zaie, bai zerbitzu publikoetan bai etxeen 

barruan, batez ere haiek eraman dute krisi sanitario eta sozial honetan 

funtsezkoak izan diren zerbitzu askoren zama. Emakumeen artean banaketa 

desorekatua da, klase sozialaren, arrazializazioaren eta migrazio-estatusaren 

arabera. Gainera, kasurik gehienetan egoera prekarioan egindako lanak dira. 

Eraldaketa erradikalak behar ditugu, feminismoak ozen dio aspaldi. Erdigunean 

erreprodukzio sozial jasangarria jar dezaten politika publikoak behar ditugu, 

kapital-metaketa baztertuz, zeinak gizarte-gehiengoen bizi-baldintzak 

prekarioagoak bihurtzen baititu, merkantilizatu egiten baitu eta natura suntsitzen 

baitu. Eta orain, krisi honek desberdintasunak areagotzea eta emakumeen 

eskubideetan atzerapena eragin ez dezan, are premiazkoagoa da genero-ikuspegia 

eta ikuspegi intersekzionala txertatzen duten neurri feministak hartzea. 

Irtenbidea ez da pandemiaren aurreko egoerara itzultzea, emakume gehienek 

lehenago ere bizi baitzuten diskriminazio eta eskubideen urraketa. Horretarako, 

besteak beste, erakundeak koordinatu behar dira, eta bideak ireki herritarrek 

erabaki publikoetan benetan eta eraginkortasunez parte har dezaten, batez ere 

emakume-talde anitzek eta mugimendu feministak. Behar bezala aurre egin behar 

diogu daukagun ardura publiko handiari, eta hori premisa feministetatik egin behar 

da, artikulazioa eta parte-hartzea bultzatuz, plan eta programa eraldatzaileak 

eginez eta behar diren baliabide guztiak ahalbidetuz. 

Ez dago aitzakiarik: ez argazkirik ez adierazpen hutsik martxoaren 8aren atarian 

gaudelako. Egun honek udal honek politika publiko-komunitario feministekin duen 

konpromisoa berresteko balio behar du, krisiaren ondorioei erantzuteko 

erdigunean bizitza zainduko duen jendarte-eredu baterantz joateko. 

Horregatik guztiagatik, ONDARROAko Udalak, Emakumeen Udal Berdintasun 

Kontseiluaren babesarekin, ERABAKI DU Ondarroako emakumeen eta gizonen 

Berdintasunerako Udal Plan berria egitea. Plan horretan, besteak beste, honako 

ardatz hauek txertatzeko konpromiso hartzen du: 

• Jendartean zaintza antolatzeko eredua bultzatzea ikuspuntu feminista batetik 

abiatuta, bizitza erdigunean jartzean eta zaintzaren ardura sozial eta 

komunitarioan oinarritzen dena. Bide horretan zaintza lanei balio sozial eta 

politikoa aitortu behar zaio, zaintzaileen baldintzak (ordainduak eta ez 

ordainduak) duintzeko jarduerak sustatu eta tokiko zaintza-sare 

komunitarioei babesa eman. 
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• Gure herriko emakumeen ehun soziala indartzea, premisa feministetatik eta 

jabekuntza premisetatik, beraz Etxelila udalerrian erreferentziazko gune 

feminista gisa indartu beharrezko baliabideak esleituz. 

• Neska gazteen jabekuntza indibidual eta kolektiborako jarduerak bultzatzea, 

horretarako espresuki herri hezkidetzailearen bidean eman beharreko 

urratsak txertatuko dira Udal Berdintasun Plangintzan. 

• Bestalde, udalak zaintza eredu publikoaren alde egingo du, besteak beste, 

Egoitzaren tokiko kudeaketa publikoa mantentzen eta bestelako alternatibak 

aztertzen. 

Aurreko guztia talde feministekin eta tokiko emakumeen elkarteekin modu estuan 

eta lankidetzan egiteko konpromisoa hartzen dugu, identifikatu diren jarduera 

guztien diseinutik ebaluazioraino parte hartu ahal izateko, euren iritzia kontuan 

hartuz. 

Bukatzeko, herritarrak gonbidatzen ditugu berdintasunaren aldeko konpromiso 

pertsonal eta kolektiboak har ditzaten eta dei egiten diegu mugimendu feministak 

antolatutako mobilizazioetan parte hartzeko. 

2021/02/12 


