
Martxoak 8aren harira irakurketa

Martxoak 8 ate joka dugu, eta Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna izanik, emakume langileok
kalera irteteko, gure borrokak eta aldarriak bateratzeko eta berauek mahai-gaineratzeko eguna izan
behar duela uste dugu. Baina zein arazo ditugu emakume langileok?

Historian  zehar  emakume  langilea  zapaltzeko  formak  aldatu  badira  ere,  subjektu  zapaldu  eta
menderatu izaten jarraitzen dugu gaur egun. Langile izate hutsagatik bizi ahal izateko soldatarekiko
erabateko  dependentzia dugu,  dirurik  gabe  ezinezkoa  baitugu  bizirautea.  Beraz,  geure  buruaren
gainean erabaki ahal izateko gaitasun ekonomikorik gabe geratzen gara, hala nola,  ezin izango dugu
guk nahi  dugunean guraso izan,  baldintza txarreko lanak onartzera derrigortuta sentituko gara,
etxeko lan guztiak egiteaz gain lanpostura joan beharko dugu, etab.

Horrez gain, ideologia matxistaren bitartez emakume langileok oraindik eta subjektu menderatuago
eta  ahulduago  izatera  kondenatua  gaude:  emakume  izategatik  inposatuak  zaizkigun  rolak, gure
gorputzarekiko  sexualizazio  neurrigabea,  besteen  etxeak  garbitzeagatik  miseria  bat  kobratu
beharra, familiaren zaintza eta sostengu emozional guztia gure kargu jaustea, etab.

Gainera, krisi testuinguruan emakume langileon bizi baldintzak okertu besterik ez dira egin. Oraindik
eta lan baldintza okerragoak ditugu (soldataren jaitsiera, lan partzialen ugaritzea,...)  eta biolentzia
matxistaren gorakada eman da. Errealitatea berau izanik, egunerokotasunean jasaten ditugun eraso
eta zapalkuntzei erantzutea dagokigu. Emakume langileon interesak eta beharrak erdigunean jarriko
dituen  antolakuntza  eredua  egikaritu  behar  dugu,  apurka-apurka  gure  bizi  baldintzak  hobetzea
helburu  duena:  guztiok  bizi  kalitate  bera  izan  dezagun,  etxeko  lanak  kolektibizatzeko  eta
sozializatzeko, indarkeria matxistaren aurrean presio soziala antolatzeko eta erasotzaileekin amaitzeko
bitartekoak sortzeko…

Tolosaldeko  zenbait  emakume,   antolakuntza  eredu  horren  beharra  identifikatuta,  elkartzen  hasi
ginen. Tolosaldeko Emakume Langileon Defentsa Taldeak, egoera zaurgarrienean kokatzen denaren
babesa izan nahi du, zapalduon geriza bermatzeko antolakuntza, alegia.

Argi dugu bidea luzea izango dela eta esperientzia gazi gozoz betea. Halere, errealitate gordin honekin
amaitzeko aukera  bakarra egunerokoan jasaten ditugun zapalkuntzak elkarrekin antolatuz borroka
eraginkorren bidez gainditzea da. 

Martxoak  8aren  harira,  emakume  langileon  antolakuntzaren  beharrizana  mahai-gaineratzeko
egitaraua antolatu dugu.  Martxoak 8an,  igandea,  arratsaldeko  17:00etan hitzaldia antolatu dugu
Tolosako  Kultur  Etxean  eta  horren  ostean  19:00tan  elkarteratzea burutuko  dugu  Tolosako
Trianguloan. Bertan elkar ezagutzea espero dugu!

Emakume Langileon defentsa antolatuz!

Tolosaldeko Emakume Langileon Defentsa Taldea


