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This	is	a	women's	march	and	this	women's	march	represents	the	promise	of	feminism	as	against	the	
pernicious	powers	of	state	violence.	And	inclusive	and	intersectional	feminism	that	calls	upon	all	of	us	

to	join	the	resistance	to	racism,	to	Islamophobia,	to	anti-Semitism,	to	misogyny,	to	capitalist	
exploitation	
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LURZORUA	ALDATU	DA	ETA	MILITANTZIA	FEMINISTAN	ERAGINA	IZAN	DU	

Aurreko	mendeko	usteak	ez	dira	gauza	gaur	egun	gertatzen	dena	azaltzeko;	esango	nuke	zailtasunak	
ditugula	mende	honek	dituen	berritasunak	zein	diren	eta	iraganarekin	zer	lotura	duten	argitzeko.	Eta	
esango	nuke	 asko	 garela	 zein	 norabidetan	 eta	 bereziki	 nola	 eragin	 batere	 garbi	 ez	 dugunok,	 baina	
aldaketa	erradikal	bat	amesten	dugunok.	

XXI.	mendeak	lanerako	lurzoru	berri	bat	ekarri	du.	Merkatu	libre	eta	globalizatuak	kontsumo	gizartea	
sendotu	 zuen	 eta	 merkatuaren	 zerbitzura	 bideratu	 zuen	 jendarte	 jarduera	 oro.	 Horren	 guztiaren	
adibide	 argiak	 ditugu:	 kontsumo	 arduragabea,	 espekulazioa,	 ustelkeria,	 banka	 lehenestea,	 jabetza	
pribatua	 sustatzeko	 politikak,	 produkzio	 eta	 merkantzien	 gainbalioa,	 naturaren	 ustiaketa	 basatia,	
eremu	 publiko-pribatuaren	 arteko	 bereizkeriak,	 lanen	 balioaren	 hierarkia,	 denboraren	 kontrola,	
zaintza	 eta	 etxeko	 lanak	 ikusezintasunak	 izatea,	 konpetitibitatea	 goratzea	 eta	 indibidualizaziorako	
joera,	besteak	beste.		

Gainera,	 neolibralismoaren	 garapenak	 krisi	 sistemiko	 sakon	 bat	 eragin	 du,	 eta,	 zalantzarik	 gabe,	
zapalkuntza	 sozialek	 eragindako	 arrakalak	 areagotu	 ditu.	 Europan,	 austeritate	 politikak	 deritzoten	
muturreko	 egoerak	 inposatu	 dira	 gastu	 soziala	 eta	 defizit	 publikoa	 txikitzea	 krisiari	 aurre	 egiteko	
estrategia	 bakarra	 dela	 iritzita.	 Horrek	 ondorio	 oso	 larriak	 eragin	 ditu	 eta	 hemen	 batzuk	 aipatuko	
ditugu:	

- Emakumeok	 soldatapeko	 lanetan	murgiltzeak	 lan	harremanak	eta	antolaketa	 soziala	 aldatu	
baditu	 ere	―	 gizon	 batzuk	 norberaren	 burua	 zaintzeko	 autonomia	 eskuratu	 izana,	 zaintza	
lanak	 partekatzea	 negoziatzeko	 joera,	 gizontasun	 tradizionala	 kolokan	 jartzen	 duten	
maskulinotasun	 berriak,	 eta	 abar―,	 ez	 du	 ekonomia	 antolatzeko	 eredu	 berri	 bat	 sortu.	
Gizonek	oraindik	ez	dute	benetako	apurketarik	egin,	boterea	ez	dute	askatu	eta	“laguntzaile”	
izaera	ematen	 jarraitzen	zaie	zaintzaren	eta	etxeko	 lanen	aferan.	Egun,	oraindik,	bizi-bizirik	
dirau	 eremu	 produktibo	 eta	 erreproduktiboaren	 arteko	 talkak	 eta	 sistema	 patriarkalaren	
zutabea	den	sexuen	araberako	lan	banaketak.		

- Merkatu	 ekonomiak	 bizirik	 iraun	 dezan	 etxeko	 eta	 zaintza	 lan	 guztiak	 ez	 dira	 behar	 bezala	



aitortzen	 gure	 jendartean	 eta,	 nolabait,	 eremu	 publiko	 eta	 pribatuaren	 arteko	 dikotomia	
azken	 urteetan	 baino	 agerikoagoa	 egin	 da.	 Etxeetako	 sukaldeetan	 ehuntzen	 dira,	 bizitza	
bizigarriak	izan	daitezen,	beharrezkoak	diren	zaintza	eta	etxeko	lanak,	eta	emakumeok	gara	
nagusiki	lan	horien	ardura	dugunak.		

- Krisia	dela	eta,	emakumeon	enpleguak	deuseztatzen	ari	dira,	lan	baldintzak	okertzen,	lanaldi	
partzialak	 ugaritzen	 eta	 hirugarren	 sektorea	 suntsitzen;	 enplegu	 segregazioak	 bizirik	
jarraitzen	du,	bereziki,	sektore	feminizatuetan,	horiek	baitira	soldata	kaxkarrenak	dituztenak.	
Lan	 berdina	 egiteagatik	 emakumeok	%	 30	 gutxiago	 kobratzen	 dugu;	 pentsiodunen	 artean,	
berriz,	%40koa	da	aldea;	etxeko	lanak	eta	zaintza	lanak	ez	dira	aitortzen;	bizi	ahal	izateko	bi	
edo	hiru	lekutan	enplegatu	beharra	daukagu.	Historian	zehar	gertatu	diren	gainontzeko	krisi	
egoeretan	 bezala,	 oraingoan	 ere	 emakumeok	 izango	 gara	 langabeziara	 edo	 prekarietatera	
joaten	lehenak,	zerbitzu	publikoak	ezabatzearekin	batera.		

- Honekin	 lotuta,	 krisiak	osasunean,	hezkuntzan,	 zerbitzu	 sozialetan	etab.	murrizketak	eragin	
ditu,	eta,	horregatik,	familiek	bere	gain	hartutako	lan	karga	areagotu	du.	

- Esan	 genezake	 aldaketa	 sozialen	 ondorioz	 familia	 ereduak	 edota	 elkarbizitza	 unitateak	
ugaritu	eta	berriak	sortu	direla,	baina	uste	dugu	sendia	bera,	instituzio	ekonomiko	(kontsumo	
gunea	eta	sexuaren	araberako	lan	banaketa)	eta	ideologiko	den	heinean	(bikote	harremanak	
eta	maitasun	eredu	patriarkala)	ez	dela	zalantzan	jarri.	FamiliaK	arau	oso	hertsiko	instituzioa	
izaten	jarraitzen	du:	bikotea,	seme-alabak,	ezkontza.		

- Honengatik	 guztiarengatik,	 denborak	 ez	 du	 herritar	 guztiontzat	 berdin	 balio	 eta	 kasu	
gehienetan	eremu	intimoa,	pribatua	eta	publikoa	bateratzeko	zailtasun	asko	ditugu.	Horrek	
parte	hartze	politikoarekin	harreman	zuzena	du.	

- Kontsumo	 basatian	 oinarritutako	 jendarte	 eredu	 honetan,	 merkantzien	 eta	 zerbitzuen	
balioespena	 lortzeko,	 naturako	 baliabideak	 eta	 nekazarien	 eskubideak	 ustiatzen	 ari	 dira.	
Horiek	 etengabe	 esplotatzen	 dabiltza	 botere	 guneetatik:	 lurrak	 desjabetu,	 laborantza	
bakarreko	 produkzio	 erak	 inposatu,	 hazi	 transgenikoak	 erabiltzera	 behartu,	 kutsadura	
ikaragarria	 sortu,	 nekazaritzara	 bideratutako	 politika	 ekonomikoak	 murriztu,	 mendi	 eta	
natura	baliabideak	azpiegitura	handiak	egiteko	erabili	 (fracking-a,	AHT,	goi	 tentsioko	 linea),	
etab.	Herritarron	bizilekua,	elikadura,	eta	ogibideak	mugatzen	ari	dira	etekinak	lortzeko.	

- Mugapen	 horiek	 guztiek	 baldintzatzen	 dituzte	 elikagaien	 ekoizpen	 prozesuak,	 bai	 eta	
kontsumo	ereduak	ere.		

- Europar	 Batasunaren	 (EB)	 eta	 Amerikako	 Estatu	 Batuen	 (AEB)	 arteko	 Merkataritzako	 eta	
Inbertsiorako	hitzarmen	Transatlantikoak	 (TTIP,	 ingelesezko	siglekin),	eta	EB	eta	Kanadaren	
arteko	 Hitzarmen	 Ekonomiko	 eta	 Komertzial	 Integralak	 (ingelesez	 CETA)	 ezin	 argiago	
adierazten	 dute	merkataritza	 eta	 inbertsioen	 inguruko	 negoziazioa	 antidemokratikoa	 dela,	
eta	soilik	korporazio	multinazional	handien	onerako	ari	direla	eztabaidatzen.		

- Eraso	 neoliberal	 patriarkal	murriztaile	 horiek	 genero	 rolak	 indartu	 eta	menderakuntza	 zein	
zapalkuntza	areagotu	baizik	ez	dute	egiten	gizon	eta	emakumeon	artean,	eta	bizimodu	guztiz	
ezegonkor	eta	zaurgarri	eskaintzen	digute.		

Krisi	 orokortu	 honetan,	 urgentziaz,	 aldaketa	 sozialak	 bultzatu	 behar	 ditugula	 pentsatzen	 dugu.	
Etengabe	 aldatzen	 ari	 den	 jokalekua	 justizia	 sozialaren	 norabidean	 mudatu	 nahi	 dugu.	 Bizitza	
bizigarria	 izan	 dadin	 errealitatea	 irauli	 behar	 dugu.	 Ezinbestean,	 trantsizio	 feminista	 baterako	
oinarriak	definitu	eta	lanean	jarraitu	behar	dugu.		



Horretarako,	 ordea,	 aldaketa	 horiek	 guztiek	 guregan,	 mugimendu	 feministarengan,	 izan	 dituen	
kanbioak	identifikatzea	eskatzen	digu;	gure	baitan	izan	direnak	(komunikatzeko	moduak,	informazioa	
jasotzeko	 manerak,	 militantzia	 ereduak,	 antolatzeko	 erak,	 konpromisoaren	 ulerkerak...)	 eta	
etorkizunean	gure	ekinbidea	eraginkorragoa	eta	demokratikoagoa	izan	dadin	eman	behar	ditugunak.	
Ikus	ditzagun	Euskal	Herrian	gertatutako	batzuk.		

Mundu	mailan	elkarrengandik	ikasiz	

80ko	 hamarkadatik	 Mugimendu	 Feministarentzat	 funtsezkoa	 izan	 da	 askotariko	 herrialde	 zein	
kulturetako	 emakumeekin	 elkartasun	 sareak	 jostea,	 nahiz	 eta	 jakin	 lekuan	 lekuko	 zapalkuntzak	
ezaugarri	 eta	 aldagai	 anitzak	 dituela.	 Patriarkatuaren	 garapenak	bide	 asko	hartu	 arren,	 horri	 aurre	
egiteko	 emakumeek	 baliaturiko	 estrategien	 berri	 izatea	 onuragarria	 zen	 eta	 da:	 elkarrengandik	
ikasteko	 eta	 elkarri	 laguntzeko.	 Globalilzazioaren	 eraginez,	 elkartasun	 sare	 hauek	 egituratu	 dira:	
Emakumeen	mundu	martxa,	Via	campesina	edota	bestelako	mugimendu	altermundistak	 feministok	
antolatzeko	eremu	bilakatu	dira.	

Teknologia	berriek	izan	duten	garapena	dela	medio,	inoiz	baino	azkarrago	izaten	dugu	elkarren	berri	
eta	 inoiz	 baino	 eskurago	 tokian	 tokian	 patriarkatuari	 aurre	 egiteko	 erabiltzen	 diren	 estrategiak.	
Beraz,	 eraiki	 ditugun	 elkartasun	 ehunez	 gain,	 elkarrekin	 ikasi	 eta	 elkarren	 artean	 eragiteko	 sareak	
sortu	ditugu,	eta	ekintza	politikoa	ere	mundu	mailan	egituratu	dugu.		

Aldarrikapen	feministen	erakundetzea	

Ez	 da	 oraingo	 kontua.	 Espainiako	 estatuan	 Europako	 zein	 nazioarteko	 erakundeetan	 garatutako	
berdintasun	 politiken	 ikuspegian	 eragina	 izan	 zuen	 1990etik	 aurrera.	 Mainstreaming,	 ekintza	
positiboak,	 ahalduntze	prozesuak	eta	 indarkeria	 sexistari	 aurre	egiteko	hainbat	estrategia	 jarri	 dira	
martxan	Emakunderen	sorreratik	gaurdaino.		

Udalerri	eta	aldundietan	abiatutako	berdintasun	arlo,	berdintasun	plan,	parekidetasun	kontseilu	zein	
jabekuntza	eskolek	gora	egin	dute	azken	urteetan	eta	horrek	eragin	nabarmena	izan	du	Mugimendu	
Feministaren	 jarduera	 eta	 estrategietan:	 erakunde	 publikoekiko	 zein	 jarrera	 izan	 eztabaidatu	 eta	
adosteko	 premia	 izan	 du	 (bide	 oso	 bestelakoak	 hartu	 dituzte	 talde	 feministek),	 berdintasun	
teknikariekin	 harreman	 sareak	 eraiki	 behar	 izan	 ditu,	 kontseiluetan	 emakumeen	 parte	 hartzea	
sustatzeko	ahalegina	egiteaz	gain,	hauetan	zertarako	eta	nola	parte	hartu	erabaki	behar	izan	du	eta,	
bereziki,	 mugimendu	 feministaren	 eta	 erakunde	 publikoen	 zereginen	 bereizketa	 etengabea	 egin	
behar	 izan	 du.	 Izan	 ere,	 askotan,	 hainbat	 udal	 sailetatik	 	 askoz	 ere	 baliabide	 gehiagorekin	 herri	
mugimenduari	dagozkion	ekintzak	egiten	dira,	eta	honek	kezka	sortzen	du	herri	borroken	beharraren	
gainean.		

Horregatik,	 Mugimendu	 Feministak,	 nahiz	 eta	 Berdintasun	 politiken	 aldekoa	 izan,	 askotan	 hari	
dagokion	papera	aldarrikatu	behar	izan	du.		

	
	

Feminismoaren	profesionalizazioa	



Arlo	akademikoan,	profesionalean	eta	instituzionalean	eratu	da	feminismoa.	Aurretik	aipatu	bezala,	
administrazio	maila	 guztietan	 ditugu	 berdintasunerako	 erakundeak	 edo	 zentroak	 (erkidegoa,	 foru-
aldundiak,	 udalak...).	 Bestalde,	 ikerkuntza	 feministak	 leku	 garrantzitsu	 bat	 du	 unibertsitatean	
(bereziki	 soziologia	 eta	 antropologiako	 ikasketetan).	 Honek	 ikerketa	 	 eta	 metodologia	 feministak	
aitortzeaz	 gain,	 baditu	 hainbat	 arrisku:	 ezagutza	 eta	 praktika	 politikoa	 gehiegi	 bereiztea,	 aditu	 eta	
arituen	 arteko	 arraila	 handitzea,	 teoria	 feministan	 prestakuntza	 etengabea	 izateko	 presioa,	
konpetitibitateak	gora	egitea...	

Ezin	da	ukatu	EAEn	nagusiki	martxan	jarri	diren	gradu	ondoko	ikasketek	kontzientzia	feminista	pizten	
lagundu	 	dutela.	Hamaika	gazte	gerturatu	dira	teoria	eta	borroka	feministara	masterretan	 ikasitako	
eta	 ikusitakoari	 esker	 eta,	 era	 berean,	 egindako	 ikerketa	 asko	baliatu	 ahal	 izan	 dira	mugimenduan	
proposamen	politikoak	egiteko.		

Hala	 ere,	 unibertsitateko	 eremuaz	 gaindi,	 hainbat	 enpresak	 berdintasun	 politikak	 eta	 ikerketa	
feministak	egiten	dituzte.	Horiek	politika	publikoetan	esku	hartze	zuzena	dute	baina	kasu	gehienetan	
ez	dute	mugimendu	feminista,	ez	aitortzen,	ez	bere	aldarrikapenak	kontuan	hartzen.			

Teknologia	berriak	eta	aktibismo	birtuala	

Teknologiaren	garapenak	eragin	zuzena	du	herritarren	bizimoldeetan,	ohituretan	eta,	oro	har,	gizarte	
ereduaren	antolaketan.	Zeresanik	ez	gaur	egun.	 Informazio	eta	komunikaziorako	teknologia	berriak	
abiada	bizian	sartu	dira	gure	bizitzetan	eta	eragin	handia	 izan	dute	gure	harremanetan,	 identitatea	
eraikuntzen,	komunikatzeko	eta	informazioa	eskuratzeko	eratan.	Askotan,	aldaketarako	ezinbesteko	
tresnatzat	hartu	izan	dira	eta,	gehienetan,	ohiko	balioak	mantentzeko	gailutzat.		

Egia	 da	 teknologiaren	 garapenean,	 diseinuan	 eta	 industria	 produkzioan	 patriarkatuaren	 eragina	
handia	izan	dela.	Aitzitik,	informazioaren	esparru	berriek	eskaintzen	dituzten	aukeretan	indarra	jarriz	
gero,	espazio	berriak,	irekiak,	zabalak	eta	ez-hierarkikoak	eratu	ditzakete.	Ziberfeminismoa	izan	dugu	
horren	adibide	argia:	gizon	eta	emakumeen	arteko	botere	harremanak	auzitan	jarri	du,	emakumeen	
arteko	sareak	aztertu	ditu	eta	genero	rol	tradizionalak	eraldatzeko	gaitasuna	zutela	sinetsi	zuten.	Izan	
ere,	 teknologia	 berriek	 konexio	 eta	 sozializazio	 forma	 berriak	 ahalbidetzen	 dituzte	 eta	 komunitate	
birtualak	sortu	ditzakete.		

Dena	dela,	komeniko	litzaiguke	aktibismo	birtualak	zer	onura	dakartzan	aztertzea,	hauen	presentzia	
gure	bizitzetan	muturrera	doan	honetan.	Zenbait	pertsonarentzat	Internet	militantzia	esparru	nagusi	
bilakatu	da	eta	gainontzeko	eremuak	ahaztu	edo	albo	batera	utzi	ditu.	Sofatik	egiten	den	aktibismo	
honi	 hainbat	 arrisku	 ikusten	 dizkiot:	 nahiz	 eta	 komunitate	 birtualak	 sortzeko	 gaitasuna	 izan,	 ez	
dituzte	giza	talde	errealetan	dauden	botere	harremanak	ezabatzen	eta,	are	eta	gehiago,	mantendu	
eta	hazi	daitezke.		

Subjektu	politikoa	ezbaian	

Ordura	arte	erabilitako	kategoria	analitiko		eta	identitate	politiko	estrategikoak		kolokan	jarri	zituzten	
hiesaren	krisiak,	feminismo	heterozentratu	zuriaren	eta	kolonialaren	krisiak,		eta	sistema	kapitalistak	
LGTB	(Lesbiana,	gay,	transexual	eta	bisexualen	mugimendua)	komunitatearen	zenbait	aldarrikapenen	
asimilazioak.	 Hori	 dela	 eta,	 sortu	 ziren	 mobilizazioak	 eta,	 bereziki,	 trans	 mugimendutik	 egondako	
ekarpen	 teoriko	 eta	 praktikoek	 sexu/genero	 eta	 sexualitate	 sistema	 ulertzeko	 era	 tradizionala	



ezbaian	jarri	zuten,	eta,	ondorioz,	Mugimendu	Feministaren	subjektu	politikoak	zein	izan	behar	zuen	
eztabaidatzeko	beharra	piztu	zen.		

Hori	dela	eta,	 identitate	sexualari	ez	ezik	jatorriari,	ahalmenei,	kulturari,	hizkuntzari,	 ...	ere	begiratu	
behar	 zaiola	 lehenetsi	 da	 eta	 zapalkuntza	 aldagai	 anitzen	 artikulazioari	 erreparatu	 behar	 zaiola	
gailendu	da	mugimenduan.	Horrela,	 feminismo	 intersekzionala	 praktikan	 jartzeko	 ahaleginean	hasi	
dira	hainbat	talde	eta	koordinadora.		

Gazteak	feminismoan;	belaunaldien	arteko	arrakala	

2008ko	Portuko	 jardunaldi	 feministen	 aurretik,	Mugimendu	 Feministaren	 kezka	nagusi	 bihurtu	 zen	
gazte	 belaunaldiek	 feminismoarekiko	 zuten	 atxikimendu	 falta.	 Hala	 ere,	 teknologia	 berrien	
agerpenak,	 talde	 feminista	 berrien	 lanak,	 unibertsitateko	 ikasketa	 berriek,	 gazte	 mugimenduaren	
hausnarketek	 eta	 praktika	 artistiko	 berritzaileek,	 besteak	 beste,	 gazte	 belaunaldi	 oso	 bat	 borroka	
feministan	 lerrokatu	 ditu;	 ez	 talde	 klasikoak	 deitu	 izan	 diren	 horietan,	 ez	 militantzia	 eredu	
berdinarekin,	ezta	lan	estilo	berdinarekin	ere.		

Feminista	gazteen	aldetik	badago	zaharrengandik	bereizteko	eta	proposamen	berriak	defendatzeko	
nahia.	 Zaharragoek	 kezkaz	 begiratzen	 dituzte	 era	 eta	 molde	 berriak,	 eta	 gazteagoek	 ez	 dute	
ezagutzen	 eta	 aitortzen	 aurretik	 borrokatu	 duten	 horien	 guztien	 lana.	 Esan	 liteke	 belaunaldi	 krisia	
dagoela,	nahiz	eta	ekintza	gehienetan	adin	guztietakoek	batera	parte	hartu.		

Uste	dut	honetan		dagoela	gakoa:	Mugimendu	Feminista	sortu	zenetik	gaur	egun	arte	40	urtetik	gora	
pasa	 diren	 arren,	 feminismoa	 ezagutu	 dugun	 guztiok	 hausnarketa	 eta	 eztabaida	 espazioak	
elkarbanatzeko	aukera	dugu,	nahiz	eta	ondoren	bakoitza	modu	ezberdinean	jardun.	Ezin	dugu	aukera	
hau	pasatzen	utzi.		

Ikuspegi	feminista	Herri	eta	kultur	eragileetan		

Jakina	da	herri	mugimenduek	elkarri	eragin	diotela,	Euskal	Herrian	talde	anitzen	arteko	elkarlana	eta	
elkartasuna	nagusitu	baita	urteetan.	Dena	dela,	 azken	hamarkadetan,	 elkarte	mistoetan	 lanean	ari	
ziren	 emakume	 feministen	 artean	 euren	 ikuspegia	 eta	 kezkak	 lantzeko	 beharra	 areagotu	 da,	 eta	
honek	aldarrikapen	eta	ikuskera	feministak	lau	haizetara	hedatu	ditu.		

Horrela	feminismoaren	arrastoa	bizitza	sozialeko	eremu	guztietan	ikus	dezakegu.	Talde	feministetako	
militantziaz	gaindi,	militante	feminista	asko	topa	ditzakegu	askotariko	eremuetan	lanean.		

Militantzia	ulertzeko	modua	aldatu	da	

Aspaldi,	 feminismoa,	 norberaren	bizitza	 garatzeko	bidea	 izateaz	 gain,	 elkarrekin	borrokatzekoa	ere	
badela	entzun	genion	Simone	de	Beauvoir	filosofo	frantziarrari.	Hau	da,	ez	da	norberak	pentsatu	eta	
egin	 dezakeen	 zerbait	 bakarrik,	 baizik	 eta	 ezinbestean	 egite	 globalagoan	 parte	 hartzera	 eraman	
behar	 gaitu.	 Borroka	 sozialek	 norberari	 lana	 eskatu	 arren,	 zeregin	 kolektiboa	 dakarte;	 praktika	
politiko	komuna	eskatzen	dute.		
	
Nik	ere	sinesten	dut,	jarduera	politikoa	norberarengandik	hasi	arren,	ekiteak	elkarrekiko	harremana	
duela.	 Gorputzen	 mugimenduek,	 besteekin	 ditugun	 loturengatik,	 elkarrekiko	 dependentziagatik,	



kolektibotasuna	 sortzen	 dute.	 Ondorioz,	 aldatzeko	 proposamenak,	 benetan	 erradikalak	 izateko,	
besteekin	elkarbanatu	eta	komunitatea	harilkatu	behar	dugu.	
	
Ezin	dugu	ukatu	geroz	eta	 indibidualizatuago	dagoen	 jendartean	bizi	 garela.	Gure	baratzea	 lantzen	
jarraitzen	 dugu	 baina	 askotan,	 besteen	 ardura	 delakoan,	 auzoa	 ahaztu	 egiten	 zaigu.	 Esango	 nuke	
sakrifiziotik	 hedonismora	 pasatu	 garela	 eta	 horrek	 militantzian	 eragin	 nabarmena	 izan	 duela.	
Militatzen	ez	zuena	koldarra	zela	pentsatzetik	militatzen	duena	inozoa	dela	pentsatzera	pasatu	gara.	
Asko	 kostatzen	 zaigu	 gure	 interesak	 eta	 ezaugarri	 bereizgarriak,	 gure	 marka,	 alde	 batera	 utzi	 eta	
kolektiboan	murgiltzea.	
	
Feministok	konpromisoa	beste	ikuspegi	batzuetatik	berrinterpretatzeko	saiakera	egin	dute	aspalditik.	
Mugimendu	Feministak	alderdi	eta	 sindikatuek	proposatzen	zuten	zurruntasunetik	aldendu	nahian,	
desiraren	ikuspegitik	azteru	eta	horretarako	baliabideak	eskura	jarri	ditu.	Beraz,	konpromisoa	ez	da	
betekizuna,	erantzunkizun	edota	ardura	bakarrik;	errealitatea	aldatzeko	nahiarekin	lotu	daiteke,	gure	
irrikekin.	 Hona	 hemen	 Emma	Goldmanen	 lelo	 iradokitzailea:	 hau	 ez	 da	 nire	 iraultza	 dantzatu	 ezin	
badut.		
	
Desira,	 ordea,	 desegonkorra	 da,	 arina,	 erabat	 aldakorra,	 eta	 epe	 luzerako	 proiektu	 politikoek,	
feministak	 kasu,	 egonkortasuna	 eta	 konpromiso	 kolektiboa	 eskatzen	 dute.	 Eskatzen	 dute	 saiakera	
metodiko	 eta	 etengabea,	 eskatzen	 dute	 antolakuntza,	 eskatzen	 dute	 elkarlana,	 eta	 eskatzen	 dute	
jendartearen	 aktibaziorako	 lan	 iraunkorra.	 Eta,	 nola	 orekatu	 epe	 luzerako	 konpromiso	 kolektiboak	
gure	asmoak	eta	bizi	prozesuak?	Horra	hor,	erronka.		
	
	
EUSKAL	HERRIAN	ALDAKETA	FEMINISTA	EZINBESTEAN;	MILINTANTZIA	FEMINISTAREN	ERRONKAK	

Arestian	aipatu	ditugun	aldaketa	horietatik	guztietatik	hainbat	erronka	ondoriozta	ditzakegu:	

Subjektu	politikoa	eraikitzea	helburu	

Argi	dago,	lehen,	subjektua	egituratzeko	erabiltzen	ziren	kategorizazioek	gaur	egun	ez	digutela	balio.	
Zapalkuntzak	 ez	 dira	 desagertu	 areagotu	 baizik,	 baina	 sexu/generoa,	 klasea	 eta	 arraza	 ez	 dira	
nahikoak.	Inongo	dudarik	gabe,	analisirako	egokiak	dira	baina	subjektu	politikoa	artikulatzeko	beste	
eredu	 ireki	eta	anitzagoak	behar	ditugu.	Mugimendu	feministaren	 ibilbideak	subjektuak	anizkoitzak	
direla	 asmatzeko	 gai	 egin	 gaitu,	 bazterreko	 egoera	 eta	 subjektuak	 identifikatzeko	 ahalmena	 eman	
digute.	Beraz,	balia	dezagun	metatutako	eskarmentu	hori	eta	aplika	dezagun	ikuspegi	intersekzionala	
gure	teoria	eta	praktika	politikoen	oinarrian.		

Era	 berean,	 subjektu	 feministak	 sortzen	 jarraitu	 behar	 dugu;	 boteretze	 prozesu	 indibidual	 eta	
kolektiboak	martxan	jarri	behar	ditugu	subjektu	kritiko	eta	sortzaileak	eraikitzeko.	

Elkarrengandik	ikasi,	hemen	eta	munduan:	aniztasunaren	kudeaketa	

Gure	 ezberdintasun	 pertsonalak	 ez	 ezik,	 zeharkatzen	 gaituzten	 eta	 maila	 diferenteetan	 kokatzen	
gaituzten	 menderakuntzak	 identifikatu	 behar	 ditugu	 eta	 horiek	 kudeatzen	 saiatu.	 Maila	 teorikoan	
oso	onartuta	dugun	arren,	praktikan	kosta	egiten	zaigu	gure	pribilegioak	alde	batera	utzi	eta	boterea	
ez	 baliatzea.	 Proiektu	 beraren	 parte	 izateak	 ez	 gaitu	 halabeharrez	 berdintzen.	 Sarri	 jotzen	 dugu	



homogeneizaziora	GU	sendo	bat	sortzeko,	eta	HAIEK	zehatz	bat	identifikatzeko.		

Honaino	 iristeko	elkarren	beharra	 izan	dugu	bai	 bizitzan	bai	militantzian.	 Jakin	badakigu	elkarrekin	
eseri,	 iritziak	 partekatu,	 hitz	 egin	 eta	 ekiteak	 aberasgarriagoa	 egiten	 duela	 gure	 ikuspegia	 eta	
jarduera.	 Asko	 ikasi	 dugu	 elkarrekin.	 Horregatik	 aliantzen	 alde	 lan	 egin	 eta	 nortasunetik	 harago	
proiektu	 eta	 ekintza	 politikoetan	 oinarrituta	 berauek	 aktibatu	 behar	 ditugu.	 Halaber,	 aniztasunari	
dagokion	tokia	egiteko,	parte	hartzeko	modu,	denbora	eta	guneak	arreta	handiz	zaindu	behar	ditugu.	
Bat	bakarra	eskaini	beharrean,	era,	une	eta	espazio	asko	sortu	behar	ditugu.	

Horrekin	lotuta,	uste	dut	izan	baditugula,	epe	motzean,	hainbat	desafio:	batetik	belaunaldien	arteko	
elkarrizketak	 sustatu	 behar	 ditugu,	 elkar	 aitortu	 eta	 borroka	 feministan	 eskarmentu	 ugari	 metatu	
behar	 ditugu.	 Bestetik,	 jatorri	 aniztasuna	 kudeatzen	 jarraitu	 behar	 dugu.	 Norabide	 honetan,	
esperientzia	oso	interesgarriak	egon	diren	arren,	oraindik,	egiteko	lan	asko	dugu.		

Euskal	 Herriko	 Mundu	 Martxak	 egindako	 ibilbidea	 guztiz	 erreferentziazkoa	 iruditzen	 zait:	 mundu	
mailako	sareetan	parte	aktiboa	da,	aldarrikapen	globalak	tokian	tokiko	errealitatearekin	lotu	ditu	eta	
adin,	jatorri	eta	ideologia	askoko	emakumeak	artikulatzeko	gai	izan	da.		

Militantzia	feministak	

Militantzia	 politikoa	 ulertzeko	 modu	 asko	 daudela	 ondoriozta	 dezakegu.	 Gure	 marka	 indartzeko	
aipatu	 ditugu;	 teknologia	 berriek	 duten	 eragina,	 sofatik	 egiten	 den	 aktibismoa	 edota	 taldeekiko	
dagoen	 atxikimendu	 eza,	 joan-etorrian	 ibiltzea	 eta	 gure	 momentuko	 desirei	 soilik	 erreparatzea.	
Haatik,	 modu	 kolektiboan	 errealitatea	 eraldatzeko	 praktikak	 ez	 daude	 elkarte	 bateko	 kidetasunari	
bakarrik	lotuak	baina	zaila	egiten	zaigu	hau	ulertzea	eta	kezkarik	gabe	begiratzea.	Izan	ere,	oraindik	
behar	dugu	proiektu	feministak	iraungo	duela	sentitzea.		

Sakrifizioa	 eta	 desira	 edota	militantzia	 hedonistek	 ez	 digute	 guztiz	 balio,	 biek	 hala	 biek	 bizitzaren	
mugak	ez	baitituzte	kontuan	hartzen.	Gorputza	eta	emozioak	existitzen	dira,	gaixotasunak,	tristurak,	
gora-beherak	 edo	 krisiak.	 Horregatik,	militantziaren	 ikuspegitik,	 ezin	 diogu	 bizitzari	 bizkarra	 eman.	
Bestela	konpromisoa	aro	zehatza	batzuetan	soilik	har	liteke,	egoera	pertsonal	jakin	eta	idealizatuetan	
soilik:	familila	zamarik	gabe,	baliabide	ekonomikoak	izanda,	gaztea	eta	osasuntsua	izanda.	(Gil,	Silvia.	
L	 (2011)	 Nuevos	 Feminismos.	 Sentidos	 comunes	 en	 la	 dispersion.	 Una	 historia	 de	 trayectorias	 y	
rupturas	en	el	Estado	Español.	Madril:	Traficantes	de	sueños)		

Konpromiso	antolatuak	gugandik	eskatzen	duena	eta	horrek	eragiten	digun	asetasun	mailaren	arteko	
oreka	 bilatu	 behar	 dugu:	 militantzia	 sostengatzeko	 eta	 proiektuek	 dituzten	 behar	 eta	 premiak	
asebetetzeko.	Horiek	horrela,	bizitza	osatzen	duten	denbora,	espazio,	 lan	eta	 funtzioak	ezin	ditugu	
hainbeste	zatitu	eta,	ondorioz,	militantzia	taldean	egiten	den	zerbait	izateaz	gain,	munduan	egoteko	
moduarekin	 lotu	 behar	 dugu;	 egunerokotasunean	 gorpuztu	 eta	 bizi	 dugun	 esperientzia	 guztiekin	
hertsiki	lotuta	dago.		

Norbanako/talde,	 aktibista/militante,	 sakrifizio/desira,	 aditu/aritu,	 profesional/boluntario...	
dikotomiekin	puskatzeko	antolaketa	eredu	anitzak,	askotariko	gune	eta	uneak	eta	 lidergo	kolektibo	
feminista	indartsu	behar	ditugu.		

Lidergo	kolektibo	feministak	osatu	

Historikoki	 lidergo	indibidualak	landu	izan	dira	alderdi	politiko	zein	egitura	militante	klasikoetan	eta	



horrek	 botere	 asimetria	 handiak	 sortu	 dituela	 esango	 nuke.	 Horregatik,	 lidergoak	 norbanakoetan	
metatu	ordez	 talde	mailara	pasa	behar	direla	uste	dut.	Batetik,	botere	harremanak	gainditzeko	eta	
bestetik,	ahalduntze	indibidual	eta	kolektiboa	erdiesteko.		

Horregatik	mugimendu	feministaren	erronka	honakoa	dela	uste	dut:	

• Emakumeak	 (kategori	 politiko	 gisa	 ulertuta)	 subjektu	 politiko	 eta	 gure	 bizitzak	 aldatzeko	
protagonista	 bilakatu	 behar	 dugu.	 Herrietan	 eta	 bizi	 eremuetan	 emakumeen	 auto-antolakuntza	
bultzatzen	 jarraitu	 behar	 dugu,	 jabetze	 eta	 ahalduntze	 prozesuak	 sustatu	 behar	 ditugu,	 oinarri	
sendoa	izango	duen	mugimendua	sustatzen	jarraitzeko	premia	ez	baita	aldatu.		

• Mugimendu	 feministaren	aitortza	politikoa	eta	mintzaide	politiko	gisa	onartzeko	prozesuak	 jarri	
behar	ditugu	martxan.	Mugimendu	feminista	izan	da	eta	da	herri	honetako	emakumeen	interesak	
defendatu	dituen	eragile	nagusia	eta,	 zentzu	horretan,	erakunde	publiko	zein	alderdi,	 sindikatu,	
eta	mugimendu	 sozialentzat	mintzaide	 politikoa	 izan	 behar	 du.	 Era	 berean,	 aurretik	 aipatu	 lez,	
ezinbestekoa	da	talde	feministen	arteko	elkarlana	eta	aliantza	puntual	zein	estrategikoak	lantzen	
jarraitzea.		

• Gune	 feminista	 bateratu	 eta	 egonkorra.	 Asko	 aldatu	 da	mugimendu	 feminista	 eta	 borroka	 hori	
ulertzeko	modua,	baita	jendartean	dauden	militantzia	ereduak	ere.	Feminismoa	eremu	guztietara	
zabaldu	da.	Taldeetan	ez	da	indar	guztia	metatzen	eta	horregatik,	ezinbestekoa	ikusten	dugu	gune	
egonkor	bat	 sortzea,	 ikuspegi	 feministatik	herri	 gisa	pentsatu	eta	eragingo	duena,	 lehentasunak	
markatu	 eta	 urgentziazko	 egoerei	 irtenbideak	 proposatuko	 dizkiena	 baina,	 era	 berean,	
burujabetza	 feminista	 Euskal	 Herrian	 zer	 den	 eta	 nola	 lortu	 pentsatzen	 jardungo	 dena.	 Ez	 da	
adituen	taldea	izango,	ez	da	lobbya	izango	baizik	eta	egun	dagoen	aniztasun	batu	eta	beste	herri	
eredu	 bat	 bultzatuko	 duen	 gune	 zabal,	 anitz,	 ireki	 eta	 egonkorra.	 Eremu	 instituzionala,	
akademikoa,	profesionala	eta	militantea	uztartuko	dituen	espazioa,	alegia.		

• Herri	 mugimendu,	 mugimendu	 sozial	 eta	 jakintza	 esparru	 ugarien	 elkarlana	 sustatzea.	 Euskal	
Herrian	 burujabetza	 lortzeko	 nahitaezkoak	 dira	 beste	 borroka	 batzuen	 ikuspegietatik	 lanean	
daudenen	arteko	talde	lana.	Jadanik	sortu	dira	hainbat	espazio,	(Eskubide	sozialen	karta,	adibidez)	
herri	eredu	berri	batean	sakondu	eta	intzidentzia	politikorako	bideak	zabaldu	dituztenak.	Horietan	
parte	 aktiboa	 izatea	 eta	 eratu	 daitezkeen	 berrietan	 parte	 hartzea	 herritarron	 kontraboterea	
suspertzeko	ezinbestekoa	dela	uste	dut.		
	

Botere	asimetriak	gutxitzeko	lana	

Aurretik	 aipatu	 dudan	 arren,	 garrantzitsua	 da	 lan	 egitea	 gure	 artean	 identifikatzen	 ditugun	 botere	
desorekak	 desagertzeko.	 Gutako	 bakoitzak	 zapalkuntza	 anitzen	 objetibazio	 ezberdina	 gorpuzten	
dugu,	eta,	horiek	gure	jarreretan,	harremanetan	eta	bizimoduetan	duten	eraginez	kontziente	egiteaz	
gain,	horien	ondorioak	ezabatzeko	prozesuak	abiatu	behar	ditugu.		

Modu	kontzientean	egin	behar	dugu	hori.	Erabakitze	eta	parte	hartze	prozesuetan	desorekak	egon	
daitezkela	 dakigu	 eta,	 horregatik,	 oreka	 gabeziak	 gainditzeko	 bitarteko	 metodologiko	 zein	
programatikoak	eskaini	behar	ditugu.		

Atal	honetan,	ezin	aipatu	gabe	utzi	 Joxemi	Zumalabek	egin	duen	 lanari	esker	hainbat	 taldetan	 izan	
dugun	esperientzia	positiboa.	Euskal	Herriko	Bilgune	Feministak	haiekin	egindako	prozesuetan	asko	
hobetu	dugu	gure	taldearen	demokratizazioan.		



Norberaren,	taldearen	eta	proiektuaren	zaintza	

Zaintzak	 gure	 bizitzetan	 duen	 garrantziaz	 jabetuta,	 askotan	 jarri	 dugu	 arreta	 norbanakoaren	
premietan.	 Alta,	 ezinbestekoa	 da	 taldea	 eta	 proiektua	 ere	 zaintzea.	 Hiru	 atal	 hauen	 arteko	 oreka	
bilatu	behar	dugu.	

Bidenabar,	 ezin	 dugu	 ahaztu	 proiektua	 pertsonez	 osatuta	 dagoela	 eta,	 beraz,	 gure	 arteko	
harremanak	 direla	 proiektua	 sostengatzen	 dutenak.	 Pertsonen	 arteko	 erlazioak	 eta	 talde	 mailako	
dinamikak	militantziaren	sostengarritasunean	eta	eraginkortasunean	duen	garrantziaz	 jabetu	behar	
dugu.		

	

Etorkizunean	 erronka	 asko	 ditugula	 ezin	 dugu	 ukatu	 baina,	 era	 berean,	 zer	 litzateke	 Mugimendu	
Feminista,	 subjektu	 politikoaren	 eta	 militantziaren	 gainean	 eztabaidatuko	 ez	 balu?	 Ez	 al	 dira	
eztabaida	horiek	izan	ezaugarritu	gaituztenak?		

	

	
	


