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Greba deitu 
zein ez, 
borroKaraKo 
eGuna

martxoak 8

Azken urteetan mobilizaziorako gaitasunean 
nabarmendu den mugimendurik bada, 
feminista da horietako bat. bi urtez segidan, 
greba tresnatzat, martxoaren 8 arrakastatsuak 
burutu ditu; kapitalaren logikari bizitzarena 
gainjartzea exijitzeko, milaka emakumek lan 
orori –izan soldatapekoak zein doakoak–  
planto egin eta kaleak hartu izan dituzte. Are 
gehiago, grebaren kontzeptua birdefinitzea 

lortu dute, gehienbat emakumeek egin ohi 
dituzten doako lanak barne biltzen dituen 
eredua asmatzeraino. Alabaina, greba 
tresna arrakastatsua izanagatik ere, aurten 
ez erabiltzea erabaki du mugimenduak. 
hautu horretaz eta Emakume langilearen 
nazioarteko Egunerako dituzten asmoez 
mintzatu gara mugimendu feministako bi 
kiderekin.
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Azaroan egin ziren Euskal Herriko 
V. Jardunaldi Feministetan entzun 
genion hizlarietako bati ez zutela 

bideragarri ikusten 2020ko martxoaren 
8an berriz greba egitea. Amaia Zufia-
ren ahotik aditu genituen adierazpenak, 
Bilgune Feministak zeukan posturaren 
berri emanez. Talde konkretu baten iri-
tzia izatetik urruti, badirudi orokortua 
zela martxoaren 8an greba ez egitearen 
aldeko hautua. 

Bat baino gehiago dira postura ho-
rren alde egiteko arrazoiak Naia To-
rrealdai Bilgune Feministako kidearen 
arabera; azken bi urteetan greba anto-
latzeak eragindako nekea da aurrena 
aipatu duen faktorea. “Martxoaren 8ko 
koordinazio lanetan ibili garen jendeak 
eta taldeek ez genuen beste urtebetez 
grebara deitzea ikusten”, dio. Bere iri-
tziz, Zufiak jardunaldietan greba ez dei-
tzea proposatzearekin batera luzatutako 
arrazoien artetik, publikoak nekearekin 
bat egin zuen gehienbat, pausaldirako 
beharrizana dagoen seinale. Azaldu due-
nez, erabaki da “neke hori erdigunean 
jartzea eta politizatzea”. Martxoaren 8ko 
planteamendua aldatu arren, bizitza er-
digunean jartzearen aferak mugimendu 
feministaren lehen lerroan jarraitzen 
duen seinale. 

Azken bi urteetako grebek eraginda-
ko nekea areagotu dute Jardunaldi Fe-
ministek eta urtarrilaren 30eko greba 
orokorrak. Azken honi dagokionez, mu-
gimendu feministak argi ikusi zuen gre-
ba horretan indarrak jarri behar zituela. 

“Azken finean bi greba feminista egitetik 
gatoz, eta horietan leitmotivak izan dira 
borrokaren artikulazioa, eragile sozialen 
artean alternatibak eraikitzea… eta urta-
rrilaren 30eko grebak hori guztia plan-
teatzen zuen, guretzako garrantzitsua 
zen indarrak hor jartzea”, azaldu du To-
rrealdaik. Hori horrela, han eta hemengo 
feministak greba orokorra antolatzeko 
komiteetan aritu dira lanean, eta greba 
ostera arte ez dira jarri martxoaren 8ari 
begira. Nekeaz gain, antolakuntzarako 
denbora epea ere urria izanik, greba egi-
teko baldintzak ez direla eman deritzo 
Torrealdaik, “ez behintzat greba femi-
nista bat, zaintza greba ere barne biltzen 
duena”.

Hirugarren urtez jarraian greba ez 
deitzearen beste arrazoietako bat dis-
kurtsoari loturikoa dela azaldu du To-
rrealdaik. Aurreko urteetan mugimen-
duak argi zeukan emakumeak grebara 
zergatik zihoazen adierazten zuen dis-
kurtso bat garatu beharra zegoela, baina 
behin arrazoibideak osatuta eta gehitze-
korik gabe, errepikakorra litzatekeela 
deritzo. “Uste dut diskurtsiboki ez ginela 
zeozer berria esatera heltzen, eta horre-
gatik hartu dugu hartu dugun erabakia”.

Torrealdairen iritziz grebaren ingu-
ruan eztabaida egiteke geratu da, haus-
nartzeko greba tresna moduan agortze-
ko edo folklorizatzeko arriskurik baden. 
Egiteko horrek itxaron beharko du or-
dea, martxoaren 8a gainean baita, eta 
greba deitu ez izanak ez baitu esan nahi 
egun horretan deus antolatuko ez denik. 

Hamaika dira kalera atera eta borrokari 
eusteko motiboak. 

aurten Zer? 
Torrealdairen ustetan, Euskal Herriko 
Mugimendu Feministaren hautua albo 
batera, aurten ere egon badago sobera 
arrazoi berriz grebara joateko. Alabaina, 
“greban egongo diren emakumeekiko 
elkartasun osoa” adieraziz, bestelako 
moldez antolatu dute gainean den mar-
txoaren 8a. 

Aurtengo planteamenduak dituen 
helburuetan sakondu aurretik, iazko 
grebaren ostean egindako diagnosti-
koaz mintzo da. Diagnostiko haren bidez 
ohartu ziren jendea kalera ateratzea lor-
tu zutela, baina jakinik jendetza mobili-
zatzeak ez duela ziurtatzen jende guzti 
horrek mahai gaineratutako diskurtso 
ideologikoarekin bat egin izana. “Kalea 
hartzea oso garrantzitsua da, baina ideo-
logizazio prozesua ere eraman behar 
dugu aurrera; hala bada, argi ikusten 
genuen aurtengo helburuetako bat izan 
behar zela argi uztea feminismoa dela 
erradikala, antikapitalista, antiarrazis-
ta”, dio Torrealdaik. Indarrak horretan 
jartzeak lagunduko luke jende baten 
politizazioa bultzatzen, eta era berean, 
diskurtso feministarekin edozein eroso 
sentitzea eragozten. Eta azken aspek-
tu horrek, hein handi batean, garbiketa 
more saiakerak murriztea eragingo luke.

Azken bi urteetako greba deialdietan 
izandako masa gorakadaren ildotik, bes-
te aspektu baten gainean ere hausnartu 

ek
in

k
li

k

MaRtxoaRen 8ko gReBa, iRuñean.



Martxoak 1, 2020

du mugimenduak: feminismoak jende 
andana erakarri arren, badirudi feminis-
mo indibidualista bat hedatu dela. Ho-
rren aurrean kolektiboki antolatuta jar-
dutearen garrantzia azpimarratu nahi du 
mugimenduak aurten, erdigunean jarriz 
mugimendu feministaren atzean badi-
rela hainbat kolektibo lanean. Martxoa-
ren 8ko mobilizazioetara deituz Iruñean 
egindako prentsaurrekoan argi utzi zu-
ten: “Neoliberalismoak hain eragin han-
dia duen mundu honetan, indibidualis-
mo basati eta atomizatua sustatzen duen 
mundu honetan, komunitate feminista 
konprometitua eraiki behar dugu, sare 
sozialek eragiten duten pasibotasuna 
gaindituz”. Itzulingururik barik dio To-
rrealdaik: “Aurtengoa antolakuntzara dei 
egiteko eguna izango da”.

Ideologizazioa bultzatzearekin eta an-
tolakuntzara dei egitearekin batera, beste 
oinarrizko helburu bat ere badu aurtengo 
planteamenduak: martxoaren 8a borroka 
eguna dela gogoraraztea. Borrokaldirako 
prestutasuna darie Iruñeko prentsau-
rrekoan egindako adierazpenei: “Gure 
feminismoak hainbeste ahaleginekin lor-
tutako eskubide sozial zein politikoetan 
emandako atzerapausoari egin behar dio 
aurre. Baina, gaur ozen eta garbi diogu, 
aurrean gaituzue! (…) Gaur eta beti, es-
kuin mutur zaharkitu, misogino eta ho-
mofoboari aurre egiten dion feminismo 
antifaxista defendatzen jarraituko dugu. 
Berriz ere errepikatuko dugu, aurrean 
izango gaituzte, ez dira pasako!”.

ipar euskaL herriko feMinistak, 
saregintZari eManak
Ildo bertsuei tiraka ari dira antolatzen 
martxoaren 8a Ipar Euskal Herrian, baina 
beren lurraldean zentraturik, Lur Ren-
teriak kontatu digunez. Kontaktuan dira 
Hego Euskal Herriko mugimenduarekin, 
Paris inguruetan mugimendu feministak 
dituen asmoen berri ere badute, baina 
lokalki jarduteko beharra sumaturik, pre-
mia horri erantzuten dihardute. “Lehe-
nik hemengo errealitatera egokitu behar 
dugu borroka feminista, gure artean ez-
tabaidatu, eta ostean ikusiko dugu zein 
elkarlan ematen dugun”, dio Renteriak. 

Hilabete pasa daramate martxoaren 8a 
aurrera eramateko bilkurak egiten, nahiz 
eta asmoak borroka egun konkretua an-
tolatzetik harago doazen. Renteriak dios-
kunez, Ipar Euskal Herriko mugimendu 
feminista indartu nahi dute, beren artean 
saretu, luzera begira jartzeko helburuare-
kin. Orain gutxi azaleratu diren Donibane 
Garaziko lizeoko bortxaketa kasuek, jen-

dearen barruak astindu eta antolatzeko 
premia hauspotu dutela iruditzen zaio. 
“Jende guztiz ezberdina elkartzen gara, 
baina oraindik ez dakigu sobera nondik 
joko duen planteamenduak”, dio. Zalan-
tzak zalantza, bidea egiteari ekin diote.

Martxoaren 8ari dagokionez, hiru hel-
buru zehaztu dituzte, Hego Euskal He-
rrian mahai-gaineratutakoen nahiko pa-
rekoak: eguna bera borroka egun gisa 
planteatzea, ez festa egun modura; tal-
de zein norbanakoak saretzea, “indarrak 
metatzeko eta gaitasunak handitzeko” 
lanketa komun bat gauzatuz elkarrekin; 
eta matxismoa zapalkuntza estruktural  
gisa ulerturik, “sistemari berari kritika 
egitea”.

Martxoaren 7an, larunbata, herrietan 
zer edo zer antolatuko dela aurreratu du 
Renteriak. Biharamunean, Baionan egin-
go da martxoaren 8ko egitaraua. Mani-
festazioa deituko dute, baita asanblada 
nagusia ere. Asanblada horrek askotariko 
helburuak izango ditu: saretzea eta el-
kar ezagutzea batetik, eta borrokak segi 
dezan oinarriak jartzea bestetik. “Indar 
erakustaldi handia egiten da martxoaren 
8an, baina horretan geratzen da. Aurten-
go planteamenduak bilatzen du segida 
ematea borrokari”, dio. 

Euskal herriko hiriburu guztie-
tan, baita auzo zein herrietan, 
mobilizazioak deitu dituzte mar-
txoaren 8an. hemen deialdien 
zerrenda: 

Nafarroa
Goizez mobilizazio deszentrali-
zatuak egingo dira herri eta au-
zoetan, 12:00etan. iruñean, alde 
zaharretik abiatuko da mobiliza-
zioa, eta Gazteluko plaza izango 
da bilgune.

Arratsaldez, eskualdeka egin-
go dira mobilizazio nagusiak, 
18:00etan. iruñekoa Antoniutti 
parketik abiatuko da.

gipuzkoa
Goizez mobilizazio deszentrali-
zatuak egingo dira herri eta au-
zoetan, 12:00etan.

Arratsaldez, eskualdeka egin-
go dira mobilizazio zentraliza-
tuak, 18:00etan.

lapurdi
11:00etan baionako Pausa aurre-
tik (18 lesseps kaia) abiatuko da 
mobilizazioa.

Bizkaia
bilboko jesusen bihotzetik abia-
tuko da mobilizazioa, 13:00etan.

araba
Arratsaldeko 17:30ean, Gasteiz-
ko San Anton Plazatik abiatuko 
da mobilizazioa.

*ziurrenik zerrenda honetatik 
kanpo geratu diren mobiliza-
zioak deituko dituzte han eta 
hemengo herrietan. informazio 
gehiagorako, adi herri eta auzoe-
tako talde feministek diotenari.

Mobili-
zAzioAk
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