G7 Ez ! Euskal Herritik beste mundu bat eraikitzen (Hendaia-Irun)

Agorrilaren 22a : Feminismoa, norabide aldaketarako !
G7aren kontragailurreko 7 ardatzetako batek dio : « Mundu feminista baten alde, patriarkatua suntsitu ».
Eragile feministek agorrilaren 22an goizeko 10etatik arratsaldeko 18 :30tara eztabaida eta tailerrak
antolatuko ditugu. Emazteen borroken lekukotasunak izanen dira, proposamenei buruz eztabaidatuko
dugu eta nazioarteko mugimendu feminista indartzea izanen dugu helburu1.
10tatik 12tara : Ezberdintasun sozial eta ekonomikoen aurka, emazteak borrokan
Emazteen egoera lan-munduan, gaizki ordainduak, prekarietatea, zaintza lanekiko ardurak eta justizia
sozialaren alde daramatzaten borrokak. Ekoizpena deslokalizatzen duten, babes soziala suntsitzen duten
eta zerbitzu publikoa ahultzen duten, murrizketa politiken aurka, Frantzia eta Afrikako emazte langile eta
sindikalistek beraien lekukotasun eta analisiak, partekatuko dituzte, euren zailtasun eta garaipenen
inguruan.
15tatik 17etara : Feminismoa, krisi ekologiko eta soziala erantzuteko tresna
G7ak bere burua feministatzat agertzen du, gizon-emazteen arteko berdintasunarenldeko eta aldaketa
klimatikoaren kontrako borrokatzailetzat agertzen da. Bainan feminismoa konpatiblea al da
neoliberalismoarekin ? Herri Mugimendue ze leku, ze posizio?2 Ekofeminismoak zer ekarpen egin dezake?
Trantsizio ekologiko, sozial eta feminista baten aldeko proposamenak eztabaidatuak izango dira.
17 :30tatik 19 :30tara : Tailerra : Greba feminista, borrokarako tresna
Martxoaren 8ko grebaren testuinguru ezberdinei buruzko elkartrukaketak. Esperientzia horietan
oinarrituz, ze estrategia 2020ko martxoaren 8rako ?
Hizlariak : ActionAid International et France, Adéquations, ATTAC, Union syndicale Solidaires, collectif Pour une
parentalité féministe, Las Kellys, Red Ecofeminista, Argentina mejor sin TLC, Foro feminista, Marche Mondiale des
Femmes...
Hitzulpengitza : frantzesa, española, ingelesa
https://www.facebook.com/events/665030397345130/
contact@adequations.org
Harremanetarako :
Valentine Pignon, ActionAid Peuples Solidaires : 0625487675
Yveline Nicolas, Adéquations: 06 68 88 42 05 ; Huayra LLanque, ATTAC : 06 23 90 62 88
Alazne Beltran de Lubiano Riaño, Euskal Herriko Bilgune Feminista : 688613423
Informazio praktikoa :
Hitzaldiak FICOBAn (Irun) izanen dira ; Trenez Hendaia edo Iruneko geltokiak
Antolaketa eta nola heldu : https://alternativesg7.org/index.php/toutes-les-infos-logistiques/
G7 EZ! Etorri eta Parte hartu!
Agorrilaren 19tik 24ra: herrixka alternatiboa (Urruña, Hendaia, Irun)
Agorrilaren 21, 22, 23: Kontragailurra Ficoban eta Hendaian
Agorrilaren 24an Manifestazioa
Agorrilaren 25ean: Elgarretaratze baketsuak Lapurdiko 7 plazetan, manifestatzeko eskubidearen alde
https://alternativesg7.org ; https://g7ez.eus/fr ; https://alternativesg7.org/index.php/le-programme
https://www.facebook.com/alternativesg7/ ; https://twitter.com/AlternativesG7
1 Antolatzaileak : ActionAid Peuples Solidaire ; Adéquations ; ATTAC (commission genre), Nazioarteko Elkarte Feministen
Kolektiboako, Trantsizio ekologiko eta Feministaren eramaileak (http://www.adequations.org/spip.php?article2541).
Partaideak : Bilgune Feminista, Bizi! (groupe ekofeminismoa), Emazteek Diote, Lurralde Askea, Osez le Féminisme, Marche
Mondiale des Femmes, Nous Toutes, PAF (Pour une Alternative Féministe), Planning Familial 64-Pays Basque, ZUTIK (Emazteen
aurkako bortizkeriaren kontrako kolektibo feminista)
2 W7 koalizioa (https://www.feministscount.org/)

