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Feminismoa emakumeen esperientzian oinarritutako eta
iraganeko eta gaur egungo erlazio sozialak kritikatzen
dituen teoria sozial eta praktika politikoen multzo bat
da. Gehienbat, feminismoak gizonen eta emakumeen
arteko eskubideen ezberdintasuna kritikatzen du eta
emakumeen eskubideen sustapena aldarrikatzen du.
Teoria feministek sexuaren, sexualitatearen eta botere
sozial, politiko eta ekonomikoaren arteko erlazioa
zalantzan jartzen du.
Feminista gehienek gizonekiko elkartasuna bilatzen
dute.
Taldeen arteko eskubideen ezberdintasunari buruzko
kontzientzia hartzean eta zerbait egin behar denaren
sinesmenetik sortzen da.

Buruzagi feminista asko emakumeak izan diren arren,
emakume guztiak ez dira feministak eta feminista guztiak ez
dira emakumeak



Emakume asko egon ziren Ilustrazio denboretan beraien
eskubideen alde borrokatu zirenak. Beraien artean Simone de
Beauvoir da ezagunena. Mary Wollstonecraft pionera izan
zen eta berak idatzi zuen emakumeen eskubideen aldeko
lehenengo liburua, “Vindicación de los derechos de las mujeres”.

Martxoak 8: Soineko eta emakume arropak egiten zuten
fabrika batean emakume askok lan egiten zuten eta nagusia
gizonezkoa zeukaten. Egun batean, beraien lan gogorragatik
gutxi ordaintzen ziotelako entzerrona bat egin zuten. Egun
batzuk egon ziren barruan eta egun horietako batean nagusiak
su eman zion fabrikari, emakume asko hil zirelarik. Hau dela
eta, Martxoaren 8a da emakume langilearen nazioarteko
eguna da.

Azaroak 25: Santo Domingon diktadore bat zegoen. Miranda
ahizpak beraien anaia kartzelan zeukaten diktadorearen
kontra matxinatu zelako eta mutila bisitatzera joan ziren.
Bueltan zetozela hirurak hil zituzten. Egun hau
erreferentziatzat hartuta, Emakumeen aurkako indarkeriaren
eguna ospatzen da.



Antropologo, zientifiko, filosofo eta
beste askok esaten zuten,
emakumeak zaharrak zaintzeko,
maitatzeko, umeak edukitzeko…
balio zutela. Baina ez zitzaien
sexualitatea onartzen, ez zutela
sentitzen esaten zuten.

Feminismoa ilustrazioko denboran
sortu zen Frantzian, Erreboluzio
Frantziarra egon ondoren. Hor hartu
zuen feminismoak indarra, nahiz eta
erreboluzioa egon, ez zirelako
eskubide guztiak lortu, ezta
emakumeen eskubideak ere. Hortik
aurrera bideratzen hasi ziren: “la era
de las luces”, “la era de la razón”…



Ondarroan, “Uxu” deituriko emakume talde bat
dago. Hasiera batean 9-10 pertsonek osatzen
zuten, orain 30-60 urte bitarteko lau emakumek
osatzen dute. Feminismo talde bat denez, ez dute
gizonek parte hartzen, nahiz eta hauek ekintza
askotan lagundu.

2004ko abenduan sortu zen baina 2005eko
martxoaren 8an finkatu zen.

Emakume batzorde bat egon zen udaletxean eta
2004ko azaroan 25ean ikastaro bat egin zen, la
“republica de las mujeres”, eta soziologo bat joan
zen emakumearen aurkako indarkeriari buruz
hitz egitera. Talde bat egin behar zutela esan
zuen. Uxu taldea sortu baino arinago beste bi
egon ziren.



DIRU LANGUNTZA NONDIK LORTZEN DUTE?

Emakume kontseilu bat dago Ondarroako udaletxean,
hemen batzen dira Ondarroako emakume talde
ezberdinak (asoziazioak, talde independenteak, talde
politikoak…) proiektua presentatu behar da, urtean
egingo diren ekintzak aipatuz eta eskakizun bat egiten
da. Udaletxeak diru kopuru bat ematen du, eskakizun
horrekin lortzen dena. Ekintzekin justifikatu behar da
laguntza hori baina esan beharra dago ez diotela
inolako baldintzarik jartzen, beraiek autonomi osoa
dute erabakitzeko.

ZER EGITEN DUTE?

Mahai borobilak antolatzen ditugu, esposizioak, kale
ekintzak, antzerkiak…

Eragin gehien daukan proiektuak antzerkiak dira.
Jende asko urratzen da, eta zorionez baita mutilak ere.



Erronkak:

• Instituzioari eskatzen diote balore
feministak kaleratzea (kartelak…) jendea
sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko.
• Berdintasuna lortzea.
• Gauza askori limiteak jartzea eta
naturaltasunez ez hartzea.

Oraindik ere ez dira emakume historiko asko
komunikabideetan edo ikasteko liburuetan
agertzen.
Garrantzitsuena eta inpaktu gehien sortzen
duena indarkeria da. Era askotakoa izan
daiteke (fisikoa, psikologikoa…) baina
horietatik txarrena heriotza da. Emakume
bat soilik horrelako sexuaz jaiotzearren,
eraila izaten delako.



Emakume bat taldera urreratzen bada,
boluntario talde horretan parte hartu
nahi duelako da. Zoritxarrez oso gutxi
agertzen dira, ez dagoelako inolako
benefiziorik eta lan asko dagoelako.
Poza eta berdintasuna lortuko denaren
esperantza eskuratzen da bakarrik, hori
da benefizio bakarra.

Bestalde, indarkeria jasaten duten
emakumeak laguntza eskatzera joaten
dira. Hasieran gehiago joaten ziren,
baina orain informatuta daude eta
badakite udaletxe barruan berdintasun
sail bat dagoela arazoren bat dagoenean
joateko. “Uxu” emakume taldera
norbait hurbiltzen bada, udaletxe
sailera bidaltzen dute.

Berdintasun Saila 94.683.36.70 



Orain dela bi urte ehunetik gora emakume hil zituzten, joan den
urtean 79 eta aurten 15 baino gehiago doaz. Egia da urtetik urtera
emaitzak hobetzen doazela, baina oraindik lan asko dago.

Orain dela 35 urte, sexualitatea erreprodukzioa ez zela erakusteko,
emakumeak borrokatu egin ziren. “Feminismoak hainbat pausu
eman ditu orain arte, baina oraindik asko falta direla onartu
behar dugu, errealistak izan behar gara. Gaur egungo gazteak
dena eginda aurkitu dutela uste dut, baina aurretik hainbat
emakume borrokatu direlako da”.



Matxismoa:
Matxismoa, “Macho”-tik datorrena, jarrera eta portaera sexistak
osatzen dute eta emakumeak gutxiesten ditu, gizonezkoak hobeak
direla aldarrikatuz.

Feminismoa:
feminismoak gizonen eta emakumeen arteko eskubideen
ezberdintasuna kritikatzen du eta emakumeen eskubideen sustapena
aldarrikatzen du. Berdintasuna aldarrikatzen du.

Nahiz eta izenak antzekoak izan, 
ez du esan nahi gauza bera direnik.




