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TERMOMETROA

“IMAJINATZEN DUZU guztion greba
bat?” eta “nola egingo zenuke
greba?” galderak airera botata hasi
zuen bere ibilbidea Vaga de totes eki-
menak. 2014 urte hasieran egin
zuten lehen asanblada irekia Bartze-
lonako Katalunia plazan, eta ordu-
tik hona ibilbide politiko, laboral eta

pertsonal anitzeko ehunka emaku-
me batu ditu Herrialde Katalaneta-
ko hiri, herri eta auzo askotan. Eko-
nomia feministatik lanaren adiera
klasikoari kritika egin eta ohiko
greba orokorra zalantzan jartzea
zen abiapuntua, baina helburu eta
planteamenduak aldatzen eta osa-

tzen joan dira mugimendua eratzen
joan ahala.

Pasa den maiatzaren 19an izan
zen Vaga de totes edo Guztion greba
eguna eta ekintzez josi zituzten
herri, hiri eta auzoak makina bat
emakumek. Greba egun zehatza
finkatu arren, prozesuaren garran-

GUZTION GREBA

Maiatzaren 19an egin zuten Vaga de totes (Guztion greba) Herrialde Katalanetako hainbat
hiri, herri eta auzoetan. Guztion grebak greba orokor eredu klasikoa zalantzan jartzea eta

lanaren kritika feminista egitea du helburu, historikoki emakumeek egin dituzten eta egungo
sistemaren eta bizitzaren sostengua diren lan erreproduktiboak ikusaraziz.

Mundua mugiarazten
dutenen greba
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tzia azpimarratzen dute partaideek,
hausnarketarako, egungo ordena
zalantzan jartzeko eta etengabeko
eraldaketa sustatzeko ekimena
bihurtu baita. Hilabete hauetan
aliantza, borroka esparru eta alda-
rrikapen forma berri ugari sortu
direla diote. 

Lan erreproduktiborik gabe, 
bizitzarik ez
Beste mugimendu askoren gisan,
behar batetik abiatu zen hau ere.
Emakumeen eskubideen, duintasu-
naren eta askatasunaren aurka doa-
zen gaur egungo neurri eta erabaki
sozial, politiko eta ekonomikoen
aurrean, greba borrokarako tresna
gisa berreskuratzeko ideia zabaldu
zen Bartzelonako hainbat esparru
feministatan. Irene Esteban Molina,
Valentziako Vaga de totes-eko kideak
dioen moduan, ekimen honek
“greba orokorraren eredu klasikoa
zalantzan jarri nahi du, greba bera
produkzioa gelditze hutsetik harago
planteatuz eta orain arte ikusezin
izan diren aspektu asko barnebil-
duz”. Mugimendu honek orain
arteko greba eredua kritikatzen du,
izan ere, soldatapeko langilea izan
baita beti subjektu politiko bakar
edo nagusia, bizitzaren sostengura-
ko beharrezkoak diren eta histori-
koki emakumeek egin dituzten
lanak alde batera utziz. Alderdi
politiko, sindikatu eta mugimendu
herritarrek, ekonomia formala erdi-
gunean jarriz, emakume askoren
errealitatea ahaztu egin dutela sala-
tzen du.

Bartzelonako Gràcia auzoko
komiteko partaide den Cristina
Arnal Saenzek dio beharrezkoa dela
lanaren kritika feminista bat, egun,
diruarekin ordainduak diren, espa-
rru publikoan garatzen diren eta
pilaketa kapitalistarekin lotura
duten ekintzak bakarrik kontsidera-
tzen direlako lana. Bere ustez, lan
produktiboa eta lan erreprodukti-
boa bi esfera bereiz eta dikotomiko
gisa planteatzeari utzi behar diogu,
eta ulertu behar dugu bizitza sos-
tengatzen duen lan erreproduktibo-
rik gabe, lan produktiboa ezinezkoa
dela. Historikoki emakumeek egin
dituzten zaintza lanak ikusarazi eta
baloratzeaz gain, emakumeak, lan-
gabetuak, autonomoak, sexu-langi-
leak, etorkinak, jubilatuak, etxeko
langileak, eta orain arte ahotsik izan
ez duen oro protagonista eta sub-
jektu aktibo izango den greba baten
garrantzia azpimarratu du. 

Mugimendu anitz, 
deszentralizatu eta horizontala
Lehen asanblada irekiak Bartzelo-
nan egin ziren, baina deszentraliza-
zio prozesu bat bizi izan du mugi-
menduak. Greba batzorde
orokorraren asanblada irekiak
hamabost egunetik behin egiten

ziren Bartzelonan, baina denbora-
rekin komite eta talde ugari joan
dira sortzen Herrialde Katalanetako
gune ezberdinetan. Vaga de Totes-en
aldarrietako bat borroka formak eta
planteamendu politikoak errealitate
bakoitzera moldatzea da eta hasie-
ratik planteatu da ekimen ireki eta
malgu gisa. Horregatik, talde bakoi-
tzak bere inguruan identifikatutako
beharretatik abiarazi du lana. Greba
batzordeak sortu dira, besteak
beste, Valentzian, Bartzelonako
hainbat auzotan, Mallorcan, Caste-
llon, Pallarsen, Sant Cugaten,
Bages-Moianesen eta Gironan.  

Arnal Saenz deszentralizazio
prozesuari buruz mintzo da, hori-
zontaltasunaren eta borroka
forma anitzen garrantzia azpima-
rratuz: “patroi androzentrikoak
jarraitzen dituen greba orokor ere-
duan pertsona askok ez dute beren
borrokatzeko modua topatzen, eta
gure helburuetako bat da emaku-
me bakoitzari ,  bere egoera eta
posiziotik, borrokarekin bat egite-
ko aukera emango dion mobiliza-
zio bat sortzea. Horregatik, zen-
tzugabea iruditzen zitzaigun greba
batzorde nagusi bakarra egotea;
horren ordez, elkarren artean alia-
tutako nodo ugariko antolaketa
eredua garatu genuen”.  Egun,
herri eta auzoetako batzordeez
gain astero biltzen den koordina-
zio talde bat dago; horrez gain,
komunikazioko taldea, edukien
hedapena egiteaz arduratzen dena
eta ekintzak antolatzen dituen tal-
dea ere badaude.

Ez da lortu Guztion
grebarekin legalki bat
egingo duen
sindikaturik
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Egun soil bat baino askoz gehiago
Hilabete hauetan zehar ekintza
anitz egin dituzte auzo, herri eta
hirietan, baina esan daiteke hiru
datek markatu dutela prozesua:
2014ko urriaren 22ak, 2015eko
martxoaren 6, 7, eta 8 egunek eta
azkenik, maiatzaren 19ak. Hasiera
batean, Guztion greba eguna azaro-
aren 22rako finkatu zen, baina indar
gutxi zegoela ikusirik, eta babes sin-
dikal eta legalik lortu ez zenez,
borroka eguna bilakatu zen. Egun
hartan denetariko ekintzak egin
ziren, goizean goizetik Bartzelona-
rako sarbide nagusiak diren errepi-
deak moztu zituzten, Vilanova i la
Geltrúko merkatu aurrean kontzen-
trazioa egin eta herriko bizilagunei
Vaga de Totes-en berri ematen aritu
ziren, Bartzelonako Poblenou auzo-
an amantalez bete ziren etxeetako
balkoiak, eta abar. Horrez gain, ins-
titutu eta unibertsitateetako milaka
ikaslek ikasgelak hustu eta LOM-
CEren aurkako manifestazioa egin
zuten; era berean, garraio publikoa-
ren aldeko plataformak deialdi
masiboa egin zuen metro zerbitzua
ez ordaintzeko, kalean borroka
ezberdinak elkartuz. Iluntzean,
manifestazio jendetsu eta iraultzai-
lea egin zuten, jatorri, egoera eta
ibilbide ezberdinetako milaka ema-
kume bilduz. Manifestazioan zehar
hainbat ekintza eta okupazio egin
zituzten, sistema patriarkal eta kapi-
talista iraunarazten duten arduradu-
nak seinalatuz, hala nola, elizak,
hotelak, bankuak, estetika eta arro-
pa dendak. 

Martxoak 8, emakumeen nazio-
arteko eguna izanik, 6, 7 eta 8rako
kalera ateratzeko deialdi ugari egin
ziren herri-batzordeetatik maiatze-
ko grebarako lanketa gisa. Esatera-
ko, Bartzelonako Poble Sec-Raval
batzordeak kalejira aldarrikatzaile
eta desobedientea eta ekintza zuzen
bat egin zuen Bartzelonako Filmo-
tekaren aurrean; Gràcia auzoan his-
torian zehar auzoan garrantzia izan
duten emakumeei buruzko ibilbide
bat eta herri-bazkaria antolatu
zuten; Vallèseko komiteak Trivial
feminista prestatu zuen Sabadelleko
plazan eta Se va armar la Gorda-k
Vaga de totes-ekin loturiko La nit es
nostra (gaua gurea da) emakume, les-
biana eta transentzat gau manifesta-
zioa egin zuen. 

Guztion greba baten plantea-
menduak, oso ideia abstraktua iza-
nik, zailtasun ugari sortu ditu hasie-
ratik. Lehen aipatutako aniztasuna
positibotzat hartu dute antolatzai-
leek beti, baina Irene Esteban Moli-
nak dioenez, “denborak eta agenda
politikoak asko mugatu du proze-
suaren garapena, eta asko kostatu
zaigu emakume batzuengana iristea,
borroka esparruetatik kanpo egon
direlako beti”; horrez gain, Guztion
greba-ren aldarrikapenak hain bar-
neratuta dauden borroka patroi kla-
sikoekin uztartzea kosta egin dela
ere aipatzen du: “Hori dela eta,
talde eta emakume bakoitzak, bere
aukera eta beharretatik eratu ditu
aldarrikapenak eta ekintzak. Esan
daiteke egunerokotasunetik eta gure
ahalmen sortzailetik abiatutako

borrokarako formula berriak garatu
ditugula, patroi klasikoak apurtuz”,
azpimarratzen du Esteban Molinak. 

Aipatutakoaz gain, babes sindi-
kal eta legala duen greba baten
deialdia egiteko zailtasun asko egon
dira, ez baita lortu Guztion greba-
rekin legalki bat egingo duen sindi-
katurik: “Horrek ez gaitu asko
harritzen, izan ere, patroi klasikoak
apurtzen saiatzean sortzen diren
erresistentzien isla izan daiteke ger-
taera hori”, dio Arnal Saenzek.
Arrazoi horregatik eta Vaga de totes-
ek planteatzen duen subjektu politi-
koaren aldarrikapen guztiak ez
dituelako greba orokor batek bil-
tzen, maiatzaren 19rako kontsumo
grebarako deialdia egin zen. Horrez
gain, greba eguna baino egun
batzuk lehenago mota guztietako
ekintzek josi zituzten herri, hiri eta
auzoak, eta eguna amaitzeko mani-
festazio sortzaile, iraultzaile eta
masiboa egin zen Bartzelonan. 

Egun indartsua maiatzaren
19rako finkatuta egon arren, siste-
ma kapitalista eta patriarkala zalan-
tzan jarri eta lan merkatuaren kriti-
ka egiten jarraituko duen ekimen
eta prozesu gisa planteatzen da
Vaga de Totes. Esteban Molinaren
esanetan: “Oso positiboki balora-
tzen dugu 19a, baina hemen ez da
ezer bukatu, orain asanbladetan bil-
tzen jarraitu behar dugu bakoitzak
zein bide hartu nahi duen erabaki-
tzeko. Lan asko gelditzen zaigu
Guztion greba-ren logika izango
duen benetako Vaga de totes bat
lortu arte”. n 


