
KOLEKTIV PIZDA! 

 

Pozdravljene_i na shodu »Spomnite se naših bic, ki so imele več pravic«. Današnji dogodek 

organizira Kolektiv Pizda!, ki ga sestavljamo aktivistke in aktivisti Pekarne Magdalenske 

mreže. Danes imamo priložnost, da na glas povemo, kdo smo, saj mnogi še vedno nočejo 

izgovoriti niti našega imena.  

 

Beseda pizda označuje ženski spolni organ, ki ga največkrat uporabljamo kot žaljivko. Z 

besedo pizda označujemo osebe, ki so manj vredne, jih ne spoštujemo in ne sprejemamo. To, 

da je slovenski jezik patriarhalni, seksistični jezik, bi že morali vedeti. Ne zavedamo pa se, da 

ga uporabljamo avtomatsko. To, da je moški spol postavljen za univerzalno kategorijo, ni 

naravno dano, ampak je proizvod moškocentrične družbe in jo hkrati vzpostavlja. Jezikovni 

seksizem ni samo odraz družbene stvarnosti, jezik ima pomembno vlogo tudi pri konstrukciji 

družbenega spola in družbene neenakosti. Posledično se jezikovni diskriminatorni učinki v 

načinu dojemanja in družbenega pozicioniranja ženskih subjektov kažejo v dejanski 

neenakopravnosti žensk v družbenopolitični sferi. Naš zelo skromen cilj je torej – spremeniti 

konotacijo in uporabo besede pizda. Jezik je namreč tisti, s katerim konstruiramo družbeno-

politična razmerja. Naj se ve, da lahko beseda Pizda! označuje tudi posameznike_ce 

(aktiviste_ke), ki si ne bojimo pogledati resnici v oči, ki svoje nazore vedno kritično 

preizprašujemo in se za svoja prepričanja tudi trdno borimo. Naj se ve, da lahko beseda Pizda! 

označuje zine, s katerim mladi že dve leti opozarjamo na neenakosti v družbi. Pizda! se bori 

za svoboden razvoj posameznika_ce v SODELOVANJU z VSEMI in V KORIST VSEH. 

Predvsem pa daje glas tistim, ki niso slišani_e. Kolektiv Pizda! se zato bori proti 

izkoriščevalskemu kapitalizmu, ki v današnji družbi za sabo pušča strahotne lokalne in 

globalne posledice.  

 

Na današnji Mednarodni dan žensk potekajo številni protestni shodi v več kot 20-ih državah 

po svetu. Od Poljske pa do Argentine, od Italije pa vse do Turčije se dviga svetovno gibanje 

žensk. Na današnji dan stavkajo ženske na Irskem proti najbolj restriktivnemu zakonu o 

splavu na svetu, danes stavkajo ženske v Splitu proti vse večji osiromašenosti upokojenk in 

ukinjanju že pridobljenih ženskih pravic v vse bolj konzervativni Hrvaški. Danes protestirajo 

tudi naše soborkci_ke iz Ljubljane (Študentsko društvo Iskra), ki ravno sedaj na Kongresnem 

trgu med drugim zahtevajo, da družba prevzame breme dela, ki ga je do sedaj odlagala na 

ramena žensk in nas s tem potiskala v podrejen položaj. Po svetu danes stavke potekajo v 



zasebnih domovih, kjer ženske skrbimo za ostarele in otroke; v tovarnah, kjer ženske 

proizvajamo za globalne trge, v šolah, v bolnišnicah, tako v javnih kot zasebnih sektorjih, kjer 

ženske skrbimo za reprodukcijo družbe in smo še vedno plačane manj kot moški ali pa sploh 

nismo plačane in večkrat delamo v prekarnih pogojih; na univerzah in v šolah, kjer so spolne 

vloge in z njimi povezana hierarhija med spoloma tesno povezane z osiromašenjem in 

privatizacijo znanja. 8. marec je tudi dan protesta begunk in migrantk, ki se dnevno borijo za 

preživetje znotraj navidezno demokratičnih držav. 

 

Zato smo v Kolektivu Pizda! organizirale_i shod, da se z javnimi političnimi govori 

aktivistov_k pridružimo mednarodnemu protestiranju proti ukinjanju temeljnih ekonomskih, 

političnih in socialnih pravic, ki so jih za nas izborile v dolgem in trdem boju že naše bice. 

Pravice se ponovno krčijo in grozi nam, da bodo počasi izničene, če se ne bomo temu 

zoperstavile_i zdaj. 

 


