
Mariturriko guraso-elkarteak, 2021eko martxoaren 8an, gogorarazi nahi 

du hezkidetzak gainditu gabeko gaia izaten jarraitzen duela, bai 

hezkuntza-komunitatearena, bai gure gizarte osoarena. 

 

Gizateriaren historiaren zati handi batean eta leku askotan, neskatilak 

jabegotzat edo kasurik onenean gizonen mendekotzat hartu izan dira. 

Jende gutxik uste zuen heziketa merezi zuenik. 

 

Gaur egun, gure eskolan hori imajinaezina dela uste dugun arren, bi 

generoen arteko desberdintasuna nabarmena da. 

 

Gure alabek soldata arrakala, kristalezko sabaia, indarkeria matxista eta 

bortxaketen ondoriozko hilketak, sexu-esplotazioa eta salerosketa 

jasaten jarraituko dute, beren gorputza kontsumo huts gisa eta 

gizonaren nahien zerbitzura erabiltzen, eta zaintzen pisu gehiena, 

besteak beste. 

 

 

Kezkagarria da, XXI. mendean oraindik hainbeste bide geratzea... Baina 

ez gara adoregabetzen, eskolak gure izakientzat duen botere 

eraldatzailean sinesten dugu. Badakigu hezkidetzako eskola batetik 

sabaia hautsi ahal izango dugula aniztasun sexogenerikoa duten 

emakumeen eta haurren askatasuna suntsitzen duen heteropatriarkatua. 

Hezkidetza, haurren aurre-rolak hautsiko dituena, eta, horrekin batera, 

maskulinitate bat, arriskutik eraikia, interakzio sozial gisa, eta emozioen 

deuseztapenetik, non sentsibilitateak eta zaintzak ez duten lekurik. 

 

Haurrak beste modu batera sozializatuko dituen eskola bat behar dugu. 

Izan nahi duguna izateko askatasuna emango digun eskola bat nahi 

dugu. Mundua ulertzeko eta genero-desberdintasunetatik abiatuta 

zalantzan jarri ahal izateko tresnak behar ditugu. 

 

Horregatik, honako hau eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari: 

 

 

- Hezkidetza lantzeko benetako baliabideak. 

- Berdintasuna lantzen duten eta berdintasuna ez izatearen ondorioak 

arintzen dituzten berdintasun-eragileak. 

- Familientzako eta irakasleentzako prestakuntza. 

- Curriculum koedukatiboa eta inklusiboa, hezkuntza sexuala modu 



errealean landuko duena. Gure alaben sexu-indarkeria eta indarkeria 

fisikoa prebenitzeko. (Legean deskribatuta dago, baina lege bat, 

aplikaziorik eta baliabiderik gabe, legerik ez izatea bezalakoa da) 

 

Eskola publikoa nahi dugu, munduaren eraldaketa sozialaren motorra 

izango dena. Horretarako, inbertsio publikoa behar dugu, eta hezkuntza-

komunitatetik apustua egin behar dugu, guztion artean herritar kritiko, 

arduratsu eta konprometitu bat eraikitzeko, maila indibidual eta 

kolektiboan, gizarte bidezkoago eta zuzenago bat sortuz. 

 

Hezkidetza da giltza! 

 

19: 00etan, San Anton plazan, mugimendu feministak deitutako 

manifestaziora joateko deia egiten dugu. 

 

Gora borroka feminista!!! 

 

 

 


