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MARTXOAK 8, EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNA 

LAN ETA BIZITZA DUINEN ALDE, 

ETENALDIA! 
 

1917KO IRAULTZA ETA EHUN URTE GEROAGO 
Martxoaren 8an, 1917ko urriko errusiar 

iraultzaren mendeurrenean. Iraultza 

sozialistak gehiengo zapalduaren 

eraginari esker izan zuen arrakasta. 

Errusiako emakumeentzat eta mundu 

osoarentzat ere iraultza izan zen. 

 
Lehenengo momentutik, lege-arloko 

desberdintasunak zuzentzeko neurriak 

jarri ziren martxan, lege atzerakoienak 

bertan behera utziz, herrialde batek, 

lehen aldiz, gizon eta emakumeen 

arteko berdintasuna lortzeko neurri 

zehatzak jarri zituen martxan. 

 

Emakumea, gizonarekiko, desberdintasun egoeran jartzen zituzten legeak indargabetu 

ziren. Dibortziorako eta estatuko ospitaletan legez eta ordaindu gabe abortatzeko 

eskubideak aitortu ziren. Prostituzioa eta bere erabilera “adiskidetasun eta elkartasun 

loturen aurkako krimen” definitu ziren. Sobietar gobernuak prostituzioaren kausak 

erasotzen saiatu zen, emakumeen bizitza eta lan baldintzak hobetuz. 

 

1917ko iraultzaren hasierako hiru elementu nabarmen beharrezkoak dira oraindik: 

ahalduntzea, giza eta lan eskubidetan berdintasuna eta prostituzioaren deuseztatzea. 

 

Ehun urte geroago, jasaten ditugun krisialdi ekonomiko eta austeritate politika 

neoliberalek langileriaren egoera okertu dute, Europan eta Espainian. Baina bere eragina 

ez da berdina pertsona guztientzat, emakumeak gara sistemak eta krisialdiak gehien 

kaltetzen dituenak, gizonekiko egoera apalagotik abiatzen gara-eta. Emakumeak, sistema 
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kapitalista eta patriarkal honetan, indarkeria matxista mota anitz jasaten ditugu, 

mikromatxismotik erailketara. Guztiak, sistemak bultzatutako sumisio eta dependentzia 

egoeraren ondorioak. Emakumeentzako lan duin gabezia, pobreziaren feminizazioa, 

eskubide eta askatasunen atzerakada, emakumeen gorputzen merkantilizazioa, 

prostituzioaren eta alokairuko umetokien bitartez. Sexista ez den hezkuntza bizitzaren 

arlo guztietan. Ez da kasualitatea. 

 

Errealitatean, PPk eta gobernu ustel hau bultzatzen dutenek ez dituzte emakumeak garen 

herritarren %51aren bizi baldintzak hobetu nahi. Akordio handiei buruz hitz egiten dute, 

hitz politak erabiliz eta borondate ona erakusten dute. Gero, errealitatean, 

desberdintasuna errotik desagerrarazteko neurri sendorik ez dakartzate. 

 

Gaur egun, lan produktiboarekin gero eta emakume gehiagok bat egiten badugu ere, lan 

erreproduktiboaren zama daramagu oraindik, jardunaldiak bikoiztuz. Hala ere, 

emakumeok Espainiako langabezia sailkapenetan gora egiten dugu, prestazio 

murritzagoekin eta denbora laburragotan, gure lan egoera kaxkarraren ondorioz. Aldi 

baterako kontratuen %72a gurea da eta behin-behinekotasun handiena ere emakumeena 

da. Soldata bretxa goruntz doa eta emakumeak lansari baxuenen %65’79a izaten jarraitzen 

dugu. Familia eta lanaren arteko kontziliazioa amets bat izaten jarraitzen du eta 

dependentzia duten pertsonak zaintzeko emandako baimen gehienak emakumeentzat 

dira. Baina desberdintasunak ez dira hemen amaitzen, emakumeok sufritzen duguna 

gerora ondorioak izango ditu. Emakumeek erretiratze pentsio txikiagoak jasotzen ditugu, 

gizonekin alderatuta, erretiratuak garen bitartean sozialki bazterturik izateko arrisku 

handiagoa izanik. 

 

Sistema honek pobreago eta ahulago garenoi gure gorputzen merkantilizaziora bultzatzen 

gaitu, prostituzioaren eta alokairuko umetokien neurritzarekin. 

 

Libre izan nahi dugu, jazarpenik, tratu txarrik, merkantilizaziorik edo erailketarik gabe. 

Bizitza eta lan duinak eduki nahi ditugu. Gure eskubideen alde jaiki eta borrokatzeko 

garaia da! Emakumeen nazioarteko lanuztearekin bat egingo dugu. 

 

M8an, jaiki eta borrokatu, amantala terrazatik edo leihotik behera zintzilikatu… Etxean ez 

gara izango. Gure eskubideengatik, kaleak okupa ditzagun! 
 


