
 
 

MARTXOAK 8- EMAKUMEEN NAZIOARTEKO EGUNA 

 
 

Ia urtebete daramagun pandemia batek markatutako martxoaren 8ko urte honetan, Mugimendu 

Feministaren aldarrikapenak nabarmenagoak egin dira edo modu argiagoan azaldu dira herritar 

guztientzat: pertsonak interdependenteak gara eta bizirik irauteko zainketen beharra dugu. 

Horregatik, urteetako "bizitza erdigunean jartzea"-ren aldarria, bizitzea merezi duten bizitzak 

izateko, batez ere, prekarietatea alderdi guztietan gero eta handiagoa denean. 

 

Krisi-egoera hau iraganeko konpondu gabeko beste krisi batzuekin nahasten da, hala nola 

ingurumenarekin, ekonomiarekin, jendartearekin, zaintzekin eta abarrekin, non bizi garen sistema 

kapitalistak indibidualismoa eta bizimodu duinak, bidezkoak eta komunitarioak sortzeko aukeratik 

urrun dagoen kontsumo-eredu bat bultzatzen dituen. Hori dela eta, premiazkoa da politika 

publikoak ikuspegi feministatik egitea; izan ere, bertatik jasotzen dira pertsonen aniztasuna, 

abiapuntu askeenak eta gizarte jasangarri bat eraikitzeko klabeak. 
 
 

Feminismoak hamarkada asko eman ditu egungo eredu sozioekonomikoak jendarteari dakarzkion 

ondorioei buruz ohartarazten, eta zalantzarik gabe, ondorio negatiboenak emakumeek eta neskek 

jasaten dituzte, eta modu gogorragoan, berriz, LGTBIQ+ kolektiboko emakume arrazializatu eta 

migratuek, dibertsitate funtzionalak dituztenek eta abarrek. 
 
 

Baina emakumeek bizi duten diskriminazio anitz egoera hori ez da gertaera berritzailea; horregatik, 

pandemia aurreko egoera ere ez da begiratu behar dugun ispilua. 
Errealitate horren aurrean, politika publikoak egokitu egin behar dira eta estrategiak bilatu behar 

dira diskriminazio mota guztiak ezabatzeko, gizateriaren erdiek, emakumeek, gizonen aukera 

berberak dituztela baliabideak eta zerbitzuak eskuratzeko bermatuz. Pertsonen bizitzak erdigunean 

jarriko dituzten neurriak bultzatzeko, erakunde publikoen antolaketa-kultura eraldatzeko eta 

berdintasunaren irudikeria gainditzeko. Horrela, emakumeek aukera izan dezaten izan, sentitu eta 

libre bizitzeko. 
 
 

Aramaioko Udalak gure erantzukizun sozial eta politikoa onartu behar du berdintasunezko 

jendarte baten eraikuntzan, politika feminista transbertsalak diseinatuz, errotik eraldatuko dutenak 

eta eremu guztietan eragingo dutenak. 
 

Horregatik guztiagatik, konpromiso hauek hartzen ditugu: 

 

LEHENENGOA.- Berdintasun egiturari baliabide ekonomikoak ematen jarraitzea, berdintasun-

politikak eta indarkeria matxistaren aurkako politikak garatzeko. 
 

BIGARRENA.- Emakumeekin eta mugimendu feministarekin elkarrizketarako espazioak 

bultzatzen jarraitzea. 
 

HIRUGARRENA.- Emakumeen ahalduntzea bultzatzen duten ekintzak garatzen jarraitzea. 
 

LAUGARRENA.- Generoaren araberako eraginari buruzko txostenak garatzea beharrezkoa 

den udal araudi, programa eta zerbitzuetan 

BOSGARRENA.- Genero ikuspegiaren zeharkakotasuna sakontzen jarraitzea udal arlo eta 

jarduera guztietan. 

SEIGARRENA.-  Akordio honen berri ematea herritarrei. 

 
 
 

Horregatik guztiagatik, dei egiten diegu herritar guztiei martxoaren 8 honetarako Mugimendu 

Feministak egingo dituen mobilizazio deialdietan parte har dezaten. 


