
Gure aliatu zuriari eskutitza. 

  2019.eko azaroak 3.an   

 

Zuri, ahizpa, nitaz honelakoak inbidiatzen dituzula: 

 Nire beltzaran azalaren kolorea  

 Nire espain pottoloak 

 Nire bolumendun ile kizkurra  

 

Eskutitza hau idazten dizut nik zutaz inbidiatzen ditudan gauzak jakinarazteko .  

 Zuk ni baino lan aukera gehiago izatea, enpresek estadistikoki emakume zuriak nahiago dituztelako. 

 Zure ilea aldatzeko beharrean ez ikustea zure burua edota zure ilea izkutatzeko obligazioan zaudela ez 

sentitzea.  

 Arropa dendek zugan pentsatutako arropa kolekzioak kanporatzen dituztela. 

 

Eta…….. elkarri inbidiatzen usten badiogu eta elkarri babesten hasten bagara? Azkenean, ahizpak izan behar 

dugu….bata bestaren kontra jokatzeari ustea. Inbidia izaten deuseztatzea. 

Gizarteak oso zaila jartzen digu jada, emakumeak izatearren, orduan zergaitik konplikatuko ditugu gu geu geure 

buruak? 

Elkarrekin borrokatzea nahi dut. 

Eskutik helduta joatea nahi dut. 

Elkarri begiratzea nahi dut eta inbidia alde batera utzi.  

Eseri gaitezen eta berba egin dezagun. 

Eseri gaitezen manikura eta trentzak egiteko, garagardo bat hartuko dugu eta plan bat burutuko dugu etsaiak 

egiten gaituen hori guztiaren kontra borrokatzeko, gure hegoak mozten dizkiguten gauza guztien horren aurka 

egiteko. Patriarkatu zuriaren contra. 

Bata besteari inbidirekin edota amorruarekin edota nagusitasunarekin begiratzeaz nekatuta nago, …zu ez? 

Azkenengo eskailea-mailan egotea zeinen zaila den jakinarazi nahi dizut, emakume beltzaren azpitik inor ez 

dagoelako… 

Ni izatea zeinen zaila den azaldu nahi dizut, ni bezalakoa izatea. 

Zuk %100 ematen dozun tokietan nik %150 eman behar dudala. 

Gauza pilo azaldu nahi dizkizut, baina batez ere, zuk niri gauza pilo azaltzea nahi dut. 

Zu izatea,  zeinen zaila den izatea, azaltzea nahi dut. Zelan da zu bezalakoa izatea. 
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%100 hori zenbat bizitza kostatu zaizun azaltzea nahi dut. 

Zu entzutea nahi dut, elkarri entzun diogun nahi dut. 

Gauza garrantzitsuei buruz hitz egin dezagun … baina ez nire ilea orrazteko hartzen dudan denboraz. 

Mundua geurea egiteko hitz egin dezagun; poteretsuak gara, baina EUREK ez jakitea eta noski bat ez egitea nahi 

dute, beraz, elkarri babestu, borrokatu eta besarkatu diezaiogun. 

Zuri, aliatu zuria, blog hau irakurtzen duzuna, soilik emakume beltzek zenbat protesta ditugun kritikatzeko; 

AHOTSA ERE BADAUKAZU 

Ahal duzu(behar duzu) zure ahotsa entzunaraztea kexaraztea, ikustaraztea, ulertaraztea… 

Hau, ez datza emakume beltzen zurien kontran, hau ez baita xake edo damen jokua. 

Guri buruz datza(GU GUZTIEI BURUZ), elkarrekin munduaren kontra. 

Orduan….noiz hartuko dugu kafe bat planteamendua egiteko? 
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