
                                                                                                               
 

8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES  
 

“JUNTAS CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR”  
 

 Aurten ere, “Emakumeen nazioarteko eguna” antolatu eta eginen du Udalaren 

Berdintasun Zerbitzuak.  

Datorren “martxoaren 8” horretan omenaldi bat egin nahi dugu emakume guztiak 

ikusarazteko –gazte, haur, helduak...; bertakoak eta leku guztietakoak, alegia... mundukoak–. 

Izan ere, horiek, beren jarrera, lan eta iritziarekin, egunez egun laguntzen dute gure mundua 

hobeki eraikitzen. 

Horiek egindako ekarpenari esker –gaur, atzo eta biharkoa– sor daiteke elkartasunezko 

sare hori. Sare hori abian da dagoeneko, geldiezina da, eta gero eta gehiago dira horretan parte 

hartzen duten emakumeak. 

Badago zer aldarrikatu martxoaren 8an? Bai, jakina, badago egun horretan zer 

aldarrikatu, baita gainerako 364 egun horietan borrokatzen jarraitzeko eskatzen duten kontuak 

ere. 

2010. urte honetan, ospatu nahi dugu 15 urte joan direla Pekinen Emakumeen IV. Mundu 

Batzarra egin zenetik. Orduan akordio multzo bat izenpetu zituzten munduko 189 herrialdek, 

emakumeok, soilik emakume izateagatik, munduan sufritzen dugun diskriminazioari amaiera 

emateko. 

15 urte geroago, estatu espainiarrean, egunerokoan gure eskubideak urratzen direla 

aditzera ematen jarraitu behar izaten dugu emakumeok:  

� oraindik ere, gure egoera pertsonalak baldintzatzen du lanera sartzea, batez ere ama 

izateko gogo edo proiektuei dagokienez. 

� soldata txikiagoak ditugu berdin balio duen lana egiteagatik, eta pentsio txikiagoak 

soldata txikiagoak izatearen ondorioz. 

� azterketa eta ikerketa gutxi dago emakumeen osasun espezifikoari buruz. 

� komunikabideetan gutxiago gaude, eta agertzen bagara ia beti “emakumeen” 

saioetan da, eta inoiz ez maila berdin batean. 

� politikan edo beste hainbat arlotan buru diren emakumeak ez dira ikusten. 

Eta, horrela, egoera sorta bat dago, hemen eta orain gertatzen ari direnak. Eta hori 

guztia beste hainbat emakumeren errealitateaz hitz egin gabe. Izan ere, asko dira soilik 

emakume izateagatik gaizki tratatuak, bortxatuak eta umiliatuak direnak, eta prostituitzera 

behartuta daudenak. 

Aukera berdinak exijitu behar ditugu zentzu guztietan. Gauza askori buruz hitz egin nahi 

dugu: familia arloko ardurak; emakume garen aldetik dugun osasuna (emakumea, ezezagun 

handi hori...); zaintzaren etika berria, laneko bizitza, pertsonala eta familiarra bateratzea 

ahalbidetuko duena; lan “feminizatuak”; koedukazioa, dauden ezberdintasunak gizarteek 

oinarritik alda ditzaten; mehatxu ditugun indarkeriei aurrea hartzea; lengoaiak aldatzea 

berdintzaileagoak izan daitezen; elkartasuna, sufritzen duten beste pertsona batzuekin, bereziki, 

planetako beste emakume batzuekin. 

Egun horretan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu, bai  Zizur Nagusiko Udalak, bai 

beste erakunde eta kolektibo batzuek antolatutako ekitaldietan. 

 

Zizur Nagusian, 2010eko martxoaren 2an 


