
Azken urteotan Mugimendu Feministak garatutako potentzialitatea agerikoa da. 
Kontzientziak astintzeko gai izan gara, espazioak hartu eta irekitzeko ahalmena 
izan dugu eta kapitalaren aurrean bizitzak erdigunean jartzeko aldarria mahaigai-
neratu dugu. Aurreko urteetako greba ez mistoetan herri eta hiriburuetako kaleak 
emakumez* gainezka egok ziren, gure gain jartzen diren zaintza lan horiek gabe 
sistema erori egingo dela frogatuz. 

Testuinguru sozial honetan, Neska* Gazteok, Mugimendu Feministaren parte 
izanik, gure bidea ere egin dugu, neska* eta gazte izateagatik sufritzen ditugun 
problematika zehatzak salatuz, ukatuak izan zaizkigun espazioak hartuz eta gure 
artean saretuz. Guzti horrek Euskal Herri mailako Neska* Gazte Taldeen loraldi bat 
ekarri du, gure subjektua artikulatu eta gorpuztu duena.

GeldiezinaGeldiezina zirudien olatu horrek, ordea, errealitate gordin batekin egin du topo. 
Izan ere, gaur egun bizi dugun mundu mailako krisi anizkoitzak, biolentzian oina-
rritzen den sistema heteropatriarkal kapitalista eta arrazistaren aurpegirik basa-
tiena erakutsi digu. 

Estatuek eta potentzia ekonomikoek argi utzi dute jada zein den egoera honekiko 
haien jarrera. Osasun publikoan murrizketak ikusi ditugu, zaintza lanak emaku-
meon* bizkar utzi dituzten bitartean, etengabeko kontrol eta bortizkeria poliziala 
“normalitate berria” bihurtu da, gazteon militantzia politikoa kriminalizatua nahian 
ahaleginak eta bi egin dituzte eta neska* gazteon bizitzak inoiz baino prekarietate 
basatiago batera bultzatu dituzte. Horrekin batera, giro politiko konplexu batean 
murgiltzen gaude: alderdi politikoen polarizazioak, eskuin muturraren goraka-
dak… Honek guztiak orain arte horrenbeste borrokatu ditugun eskubideak kolokan 
jarri ditu berriro.

Hori guztiaren aurrean, elkar zaintza eta komunitatea jarri beharra dugu erdigu-
nean. Gure arteko elkartasun sareak ehuntzeak inoiz baino garrantzia handiagoa 
hartzen du. Hori da elkartasuna eta zaintza! Eta ez saldu nahi diguten eredu faltsu 
hori, indibidualizazioan, kontrol sozialean eta gazteon kriminalizazioan oinarritzen 
dena, bazterrean gaudenon beharrak aintzat hartzen ez dituena.

Baina aurrera pausuak emateko, Mugimendu Feminista indartsu eta anitz bat 
behar dugu, inoiz baino antolatuago, saretuago eta kritikoago mantentzen dena. Ez 
baita erronka txikia bizitzak sostengatzeko ardurak kolektibizatzea eta botere ha-
rremanak errotik aldatzea. Hori dela eta, gero eta gehiago izan behar dugu mugi-
mendu feministaren parte aktibo garen emakumeok* eta horrekin batera, neska* 
gazteok. Baina kanpora begira eragin ahal izateko, barrura begiratzea dagokigu 
ere. Neska* gazteok badugu ere zer hausnartu eta aldatu, gure pribilejioak, gure 
arteko arrazakeriari begiratu eta deseraiki, aliantza sareak sortuz. 

Oraingo egoeran are gehiago, Neska* Gazteok antolatzeko eta borroka feministara 
batzeko deia egiten dugu, Euskal Herrian eta Euskal Herritik dena aldatzeko. 
Ardura kolektiboz jokatzea, gure jardun feminista mantentzea eta borrokatzen ja-
rraitzea delako; elkar zainduz, saretuz, gure artean konspiratzeko espazioak 
sortuz, kaleak gure eginez... Kolpe bakoitzeko, sistema arrakalatuko duen lurrika-
ra sortzen gabiltza!
Gora borroka feminista!
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