Martxoko gogoeta 2021
Don Jose Mariak emakumearen parte hartze sozialari buruz zuen iritzia aldatuz joan zen
urteen poderioz.
Ikus “El hombre cooperativo” 313-324 orrialdeak. Egilea: Joxe Azurmendi.
Lehenengo urteetan, 1944 inguruan, argi eta garbi kritikatzen zituen emakumearen jarrera
erreibindikatzaileak, alienaziotzat eta zigortzat jotzen baitzuen etxetik kanpo lan egitera
"behartzea", etxeak eta familiak existitzeari uzteko. Haurrak zaintzeko haurtzaindegiak
sustatzen dira, Estatuaren printzipioetan eta jarraibideetan hezteko.
1968-70 inguruan, emakumeentzako prestakuntza eta aukera berdintasuna
erreibindikatzen zituen: "utzi emakumeari bere zoria bere kabuz erabakitzen”.
"Helduen erdiek ez dute zertan beste erdien destinoak zuzendu”.
"Ez zaigu gauza absurdoagorik iruditzen emakumea etxeko esklabutzara kondenatzea
baino"...
Don Jose Mariak emakumearen gaiari buruz idazten jarraitu zuen, eta, "bizitzen jarraitu
izan balu, seguru asko haren pentsamenduak eboluzionatzen jarraituko zuen, bere betiko
izaerarekin bat eginda, errealitateari buruzko gogoeta egilea zen heinean" (Joxe
Azurmendi).

Emakumearen posizioa da, gizarte guztietan, garapen
mailaren neurri zehatza. p066
Emakumeari buruzko beste gogoeta batzuk:

Emakumeek kontzientzia sozial gutxi badute, hori da gure komunitateak kontzientzia gutxi
duelako. p067
Emakumea kexu da kontuan hartzen ez dutelako eta berak dituen ahalmen eta gaitasunak
gutxiesten dizkiotelako. Egia da, baina, neurri batean, hauxe galdetu beharko lioke bere
buruari: zer egiten dugu baldintza beretan egoteko? Ez da nahikoa negar egitearekin zorte
txarra dutela esanda; borroka egin behar dute dagokien posizioa konkistatzeko, baina
eztietan eta ozpinetan egonda. p068
Gizonok ez dugu eskubidea, zehatzago esanda, ez dugu behar besteko arrazoi morala
emakumeen portaera kritikatzeko, gu geu gara-eta gizartea hala antolatu dugunok
emakumeek konpartsa zeregina baino izan dezaten, eta, politago edo zatarrago,
apaingarri baino izan ez daitezen gizartearen erregea, gizona, pozik uzteko. p069

Gure pentsaera itxiaren biktimak gara, emakumeek dituzten ahalmenak eta oso prozesu
operatorio ezberdinetara moldatzeko duten gaitasuna epaituta. Geure barruan, pozik
sentitzen gara gure emakumeak heldugabetzat hartuta, lanaren eta gizonaren aurrean beti
ahul ikusita. Baliteke guk geuk gaixota sun moduko nagusitasun sentimendua edukitzea.
p070
Zientziaren garaipen handiek salbazio txikienik ez duten izakienetako bat salbatzeko balio
izan dute: emakumea. p071
Gure ustez ez dago gauza zentzugabeagorik emakumea etxearen esklabo izatera
behartzea, etxetik ihes egitera bultzatzea baino. p072
Gizonek eta emakumeek elkarren beharra dute jarduera eta gizakiaren bizitzaren maila
guztietan, eta, ondorioz, gizartean emakumearen laguntzarik gabe aurrera egitea da
hanka bakarrez korrika egin nahi izatea. p073
Nire ustean, helburu soziala da, eta denoi dagokigun ardura, pareko ahalegina egitea
emakumeei gizonezkoei bezala lanpostuak eskaintzeko. Ez dirudi oso zuzena denik
denon eskubide eta betebehar den hori definizioz ukatzeko, hots: lan egitea, eta ahalik eta
errendimendu handienez lan egitea. p287

