Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna, 1911 urtean, emakume ausart batzuek, jasaten zuten lan
esplotazio, gehiegikeria eta prekarietate egoeraren aurrean ASKI DA ! esateko planto egin zutenean
oinarria du; enpresabuaruaren erantzuna jasan behar izan zuten, honek, “istiluak” sahiesteko , Neww
Yorkeko lantegi batetan giltzapetu zituen. Lantegiari su emanez, 146 langile gazte erahil zituzten.
Martxoaren 8ero Emakume Langilearen Nazioarteko Eguna eta patriarkatuaren zein sistema Kapitalistaren
aurkako aldarrikapen zilegiak, historikoak eta garaikideak omentzen ditugu.
LKNtik, emakumeok, langilego bezela (soldatapekoa edo ordainsaririk gabeko ugalketa eta zaintza lanen
bitartez) eta emakume gisa jasaten dugun diskriminazio bikoitz egoerak salatzen ditugu.
Buruzagi politiko-finantzieroen Klaseak aldiero inposatzen dizkiguten ondoz ondoko “Krisi “
ekonomikoak, lan produktibo eta erreproduktibo gehienak burutzen dituzten pertsonen prekarizazio eta
babesgabetasun progresiboko sistema social, politiko eta ekonomiko bat mantentzen dute ; politikatik,
patronaletik eta erakunde publiko zein pribatuetatik herrialdea xahutzen duten akziodunen batzarren eta
bestelako lapur eta ustelen alde.
Eta horrela, urtetik urtera, langilegoaren aurkako politika neoliberal berdinaren eraso bortitzei
aurre egiten aurkitzen gara; erasoak guri, emakumeoi, gogorrago kolpatzen gaituzte, lan prekarioetan
baztertuz, gizonek baino soldata okerragoekin, kontratuetan aldikotasun handiagoarekin, ihardunaldi
zatituerako erabateko prestutasuna eskatzen zaigularik, orduetarako kontratuekin, gainkualifikazio bat
eskatzen zaigularik, lana amatasun proiektu batekin bateratu nahi dugunean gure profesionaltasuna
ezbaian jarrita, langabeziaren zerrendak betez edota nekazaritzan, lantegietan, ostalaritzan, autonomo
faltsuen modura, zerbitzu publikoetan, irakasle interino gisa, erizain, etabar bezela esklabutzaren pareko
baldintzetan lan egiten.
Nahiz eta aldaketa garaiak iragartzen dizkiguten ez gaitezen lokartu.Mugimendu libertarioan nahi
ditugun eraldaketa sozialak politikaren mundutik ez direla etorriko ikasi dugu; gizartearen konzientzia eta
mobilizaziotik baizik.
Emakumeok ez badugu gure eskubideengatik borrokatzen, inork ez du gugatik egingo.
Errepikatzen diren diskurtso zaharrak erabiliz, gure ongizatea “ Klima politikoaren” eta “ erakundeen
egonkortasunaren” menpe dagoela adierazten da.
Haien pribilegioak besteon zapalkuntzaren eta esplotazioaren lepotik mantentzea besterik bilatzen ez
duten kapitalismoaren egiturak. Hala ere, guk gure bizi baldintzak inposatu nahi dituzten eragile hoien
interesen kontrako beste batzuk ditugu.
Kideak, aurrera egiten ari garen gutxira, matxismoaren bitartez bizitzaren esparru guztietan
desberdintasuna iraunarazten duen patriarkatu honen aurkako borroka sindikalaren eta gizarteko
borroka alternatiboen emaitza bakarrik da.
Daukagun bakarra gure bizitza eta duintasuna direnez, borrkatzen defendatuko ditugu. Antolatuta,
estatu kapitalistaren kudeatzaileen aurrean, gure eskaintza propioaren bitartez gure patua eraikiko dugu.
Inork ezbadu zugatik lan egiten, inor ez dezala zugatik erabaki.
GURE IRAULTZA LORTZEKO ELKARLANEAN

