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Aurrekaririk gabeko krisi multidimentsional eta sistemiko honek agerian utzi du feminismotik 

aspaldi ohartarazten ari zena: bizitza zaurgarria dela eta giza ingurunearen, ingurumenaren eta 

komunitatearen menpekoa. Agerian utzi du, bizitzari baldintza duin eta justuetan eustearen 

aldeko apustu erradikala egiteko unea dela. Horrek, erakundeetatik bultzatzen ditugun politika 

guztietan begirada feminista ezinbestean integratzea eskatzen du. Eraldaketa erradikalak behar 

ditugu.  

 

Gure gizarteak justizian eta demokrazian aurrera egin dezan, erdigunean erreprodukzio sozial 

jasangarria jar dezaten politika publikoak behar ditugu, kapital-metaketa baztertuz, zeinak 

gizarte-gehiengoen bizi-baldintzak prekarioagoak bihurtzen baititu, merkantilizatu egiten baitu 

eta natura ustiatzen baitu, belaunaldi berrien etorkizuna arriskuan jarriz. Eta orain, krisi honek 

desberdintasunak areagotzea eta emakumeen eskubideetan atzerapena eragin ez dezan,  are 

premiazkoagoa da genero-ikuspegia eta ikuspegi intersekzionala txertatzen duten neurri 

feministak hartzea. 

 

Irtenbidea ez da pandemiaren aurreko egoerara itzultzea, emakumeek lehenago ere bizi 

baitzuten diskriminazioa eta eskubideen urraketa: orain da unea pandemian areagotutako 

larrialdiei eta bistaratutako errealitateei erantzuna emateko, eta, aldi berean, guztiontzako 

bizitza duina bermatzea eta zaintzea lehentasuntzat joko duen antolaketa sozial, ekologiko eta 

ekonomikoko sistema bateranzko oinarri sendoak ezartzeko. Horrek, ezinbestean, politika 

publikoen eraldaketa bat ekarri beharko du; herritarrak jarriko dituena erdigunean, herritarren 

beharrak ikuspegi feminista eta intersekzionaletik aztertuz.  

 

Ez dago aitzakiarik: ez argazkirik ez adierazpen hutsik martxoaren 8aren atarian gaudelako. 

Egun honek udal honek politika publiko-komunitario feministekin duen konpromisoa berresteko 

balio behar du, krisiaren ondoriozko larrialdiei erantzuteko eta erdigunean bizitza zainduko duen 

gizarte-eredu baterantz joateko. 

 

 

 

 

 



Horregatik guztiagatik, Oñatiko Udalak honako hau erabaki du: 

 

1. Gizartean zaintza antolatzeko ereduari buruzko eztabaida bultzatzea, bizitza erdigunean 

jartzean oinarritzen den ikuspuntu feminista batetik abiatuta, zaintzaren 

erantzunkidetasun sozial eta komunitarioranzko bidean.  

2. Analisia egitea, genero ikuspuntutik, egoera zaurgarrienetan dauden emakumeen 

egoerari eta beharrizanei buruz, eta horiei aurre egiteko premiazko neurriak martxan 

jartzea. 

3. Premisa feministetatik abiatuta, zaintzei buruzko herri eztabaida-guneak irekitzea, 

askotariko kolektibo sozial, administrazioa eta gure udalerrian dauden beste sektore 

batzuk inplikatuz.  

4. Zaintza-lanen balio sozial eta politikoa aitortzen duten komunikazio-kanpainak egitea, 

erantzunkidetasunari arreta berezia eskainiz eta etxeko langileenak bezalako 

errealitateak ikusaraziz.  

5. Politika publikoetan zeharlerrokotasunez bizitzaren jasangarritasunera bideratutako 

irizpideak txertatzeko mekanismoak sistematizatzea, Oñatiko emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako II. Plana oinarri.  

6. Udaletik kudeatzen diren zaintza zerbitzuetan, lan baldintza duinak bermatzeko neurriak 

ezartzea.  

7. Egoera zaurgarrienetan dauden emakumeen ahalduntze indibidual eta kolektibora 

bideratutako ekintzak eta espazioak sustatzea.  

 

 

 


