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Ekonomia
ikusteko beste
modu bat
Ekonomia feministak hainbat eskola ekonomiko
heterodoxoren eta korronte feministen arteko
gurutzaketa heterogeneoa du abiapuntu,
pentsamendu konplexu eta inklusiboetatik
begiradak berriro konfiguratuz.

Ekonomia feministak salatzen du ekonomiaren
aztergaiak albo batera uzten duela
feminizatutakoa, merkataritzarekin lotutako
arloetara murrizten dela, eta ikusezin bilakatzen
dituela natura, gorputzaren beharrizanak eta giza
harremanak, boterearen erreprodukzioa barne.



Ekonomia
ikusteko beste
modu bat

Teoria ekonomikoetako joera
androzentrikoak identifikatzea.
Tresna kontzeptualak eta
metodologikoak lortzea, fenomeno
ekonomikoen ulermenari ikuspuntu
feminista aplikatzeko.
Egungo prozesu eta politika
ekonomikoei buruzko gogoeta egitea.

3 helburu nagusi:



Kapitalismo
heteropatriarkalaren
funtzionamendua
Kapitalismoan, kapital-metaketa da prozesu nagusia.
Gizartearen multzoa merkatuen zerbitzura jarrita dago
eta ez dago erantzukizun kolektiborik.

Zaintza-jarduerek merkatuek eragindako kaltea
konpontzen dute, eta horri esker bizitzak aurrera egiten
du. Heteropatriarkatuak lan horiek guztiak feminizatu
eta ikusezin bilakatzen ditu.

Etxeek eta sareek monetizatu gabeko esfera bat osatzen
dute, eta hor ordaindu gabeko lan-mota ugari daude,
ezinbestekoak direnak ekonomiaren
funtzionamendurako.

Ekonomia feministak kapitalaren eta bizitzaren arteko
gatazka salatzen du.



Ezagutza soziala eta
politikoa
Ekonomia feministaren arabera, ekonomia
merkatua baino gehiago da, generoak garrantzia
du eta ezagutza politikoa da.

Ekonomia feministak aldarrikatzen du
ezagutzaren ekoizpena gizarte-gatazken
eraginpean dagoela eta xede politikoei
erantzuten diela.

Ezagutzari balioa ematen dioten irizpideak
berriro definitu behar dira, nondik hitz egiten
den eta lortu nahi den helburu politikoa
aitortzen duen “objektibotasun indartu” batetik.



Ekonomia feminista
inperfektua, bizia
eta praktikoa
Ekonomia feministak uste du ezinezkoa izango dela
berdintasuna lortzea ekonomia-sistema hankaz gora
jarri gabe.

Ekonomia feminista ez da begirada bakar bat, teoria
eta ekintza gisa eraikitzen da globalki, mota askotako
guneetan.

Premiazkoa da ekonomia feminista sorkuntza
kolektiboko prozesu bizitzat ulertzea eta horren bidez
gure desadostasunak eztabaidatzea eta gure aliantzak
lantzea, balizko beste ekonomia batzuk bilatzeko.
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Etxeko lanaren eta
zainketen
ikusezintasuna
Emakumeek egiten dituzten zaintza-lanak ez

aitortzeak desparekotasun- eta bidegabekeria-

egoera dakar, bai maila sozial eta legalean, bai

ekonomikoan.

Alor sozial, ekonomiko eta politikoan ikusezin

egin dena ikusaraztea da xedea.



Zaintza-lanak eta
BPGd

BPGd-k, gehien erabiltzen den ongizatearen

adierazleak, etxeetan egiten diren etxeko lanak,

zaintza-lanak eta borondatezko lanak baztertzen

ditu.

Hala eta guztiz ere, lan horiek ezinbestekoak

dira ekonomiak funtziona dezan eta ongizatea

sortzeko.



Nola baloratu
ikusezina dena?
Beijingen egindako Emakumeentzako Nazio Batuen

Batzarrean, herrialde guztiei gomendatu zitzaien

Etxeko Ekoizpenaren Kontu Sateliteak egitea.

Helburua da gehienbat emakumeek etxetik egiten

duten lana agerian jartzea eta balioestea.

Kontu sateliteak elikatzeko erabiltzen den

“lehengaia” Denboraren Erabilerei buruzko Inkestak

dira.



Ezkutuko lana
ikusaraztea
Kontu sateliteei esker, etxeko eta familiako lanak
BPGd-n duen pisua kalkulatzeko aukera dago.
Euskadin, Eustat-Euskal Estatistika Erakundearen
kalkuluen arabera, % 32,4 da pisu hori.

Datu horiek agerian uzten dute emakumeek, batez
ere, ezkutuan egindako lana, eta haiek egiten duten
ekarpen ekonomikoa aitortzeko modu bat da.

Horrez gain, datu horiek bide ematen dute
ekonomiaren funtzionamendua hobeto ezagutzeko,
eta erabilgarriak izan daitezke politika ekonomikoa
hobeto bideratzeko eta planifikatzeko.
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Ekintza politiko
feministak
Gizarte orok behar ditu zainketak, eta erreparatzen
badiogu nori egokitzen zaion horren erantzukizuna,
eraikitzen ari garen gizarte-ereduaren adierazleak
izango ditugu.

Zainketak ematea gizarte osoari eragiten dion ardura
kolektiboa dela ulertzen dugunean, beste gizarte-eredu
bat osatzearekin gehiago uztartzen hasten gara.

Nola egokitu sistema ekonomikoaren erritmoa bizitzaren
birsortzearekin eta ugaltzearekin lotutako denboretara?



Paradigma
feministaren
itunaren iraultza
Gizonezkoei emandako pribilegio patriarkalen sistema eta
gizonezkoen botere-monopolioa eraistea da xedea, eta
zainketen desnaturalizaziorantz eta bizitzaren
desmerkantilizaziorantz aurrera egitea.

Prozesu horren giltzarria justiziaren instituzionalizazioan
eta eremu guztietan egiazko berdintasuna hedatzean dago.

Horretarako, zaintza-lanak gizartearen behar gisa jaso
behar dira, eta horrek esan nahi du zaintzen
erantzukizunak publikoa, kolektiboa eta komuna izan behar
duela.



Politika publikoen
erantzukizuna
Politika publikoak genero-justiziara ez bideratzeak status

quo patriarkal berbera mantentzea dakar.

3 politika-mota daude aldaketarako:

1- Baliabideak, denbora, lana eta ardurak birbanatzera

bideratutako politikak. 

2- Aitortza-politikak, genero-ordenan oinarritutako sistema

tradizionalaren iraunkortasuna sustengatzen ez dutenak.

3- Ordezkaritza-politikak, demokrazia parekidea posible

egiten dutenak.



Denbora eta lana
berrantolatzeko
ekimenak

3. Etxeko langileen lan-baldintzak egokitzea

eta beste sektore profesional batzuekin

parekatzea.

1. Gehienezko lanaldiaren murrizketa.

2. Enplegu publikoa sortzea gizarte-

ugalketarekin komunikatuta dauden

sektoreetan.



Denbora eta lana
berrantolatzeko
ekimenak
4. Jaiotza-baimenak parekatzea: berdinak,

besterenezinak eta guztiz ordainduak.

5. Zainketen arretarako zerbitzu publikoak

sortzea (0-3 urte artekoak eta adineko

pertsonak).

6. Autonomia pertsonala eta

mendekotasunaren arreta sustatzeko

zerbitzuak garatzea.




